
Ilgtspēja
Modulis Nr.8



Projekta No: 2017-1-IE01-KA202-025711

Šis projekts ir līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo tikai autora uzskatus un Eiropas Komisija nav atbildīga par 
jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 
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Par ko ir šis modulis?

• Kas ir ilgtspēja
• Ieguvumi un riski kooperatīvu biedriem
• Kāpēc un kā izstrādāt kooperatīva stratēģiju
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Mērķis: izprast kooperatīva biedru ieguvumus un riskus, kā arī stratēģijas 
nozīmi

Uzdevumi: Šīs nodarbības noslēgumā jūs varēsiet:

Mērķis & Uzdevumi

Ø Izprast ieguvumus un riskus esot kooperatīva biedram
Ø Izprast stratēģijas nozīmi
Ø Izstrādāt stratēģiju



5

Ilgstpēja

šodienas vajadzību apmierināšana, neradot draudus
nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Ekonomiskā 
ilgtspēja ir uzņēmuma aktīvu efektīvu izmantošanu, lai 
ļautu tam laika gaitā turpināt darbību.
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Ieguvumi un riski esot kooperatīva 
biedram

• Vai ir vērts būt kooperatīva biedram?
• Vai pievienoties kooperatīvam?
• Kādi ir ieguvumi?
• Vai kooperatīvs ir vienīgais risinājums?
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Kādi ir iespējamie ieguvumi?

Ieguvumi

Iespēja 
izmantot 

ārpakalpojumu
Mēroga 

ekonomika

Pievienotā 
vērtība

Iespēja gūt 
peļņu

Zemnieki ir 
līdzīpašnieki

Labākas 
investīcijas

Sagatavoti 
labākiem 

lēmumiem

Sadarbības 
stabilitāte

Atbalsts 
vietējai 

sabiedrībai
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1. Ārpakalpojumi

• Kooperatīvs var nodrošināt saražoto lauksaimniecības 
preču pārdošanu, kā arī nepieciešamo izejvielu iegādi. 

• Zemniekam līdz ar to paliek vairāk laika koncentrēties uz 
ražošanas procesu.
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2. Mēroga ekonomika

• Kooperatīvi apvieno biedru saražoto produkciju un 
izejvielu pasūtījumus, 

• Kooperatīvi kļūst ietekmīgi tirgus dalībnieki, 
• Labāki darījumu nosacījumi, 
• Palīdz zemniekiem samazināt izmaksas un uzlabot 

rentabilitāti.
• Labākas kvalitātes kontroles iespējas
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3. Pievienotā vērtība

Kooperatīvs var pievienot vērtību saražotajai 
lauksaimniecības izejvielai ar sekojošām darbībām:

•Pirmsapstrāde,
•Šķirošana,
•Iepakošana,
•Pārstrāde.
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4. Iespēja gūt peļņu un paaugstināt 
paju vērtību

• Zemnieks kā kooperatīva biedrs ilgtermiņā var saņemt 
daļu no kooperatīva peļņas, kā arī iegūt ieguldīto paju 
vērtības pieaugumu.
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5. Zemnieki ir kooperatīva līdzīpašnieki

• Iespēja piedalīties kooperatīva pārvaldē un lēmumu 
pieņemšanā. 

• Esot kooperatīva biedram ir lielāka iespēja ietekmēt 
vērtību ķēdi (pirmsapstrāde, pārstrāde, pārdošana utt.), 
salīdzinot ar to, ja sadarbotos ar privātiem uzņēmumiem, 
kuros nav līdzīpašnieks.
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6. Labākas investīcijas

• Mazāks spiediens uz zemnieku saimniecības finansēm 
par tiem ieguldījumiem, ko veic pats kooperatīvs 
zemnieku labā, piemēram, preču pārvadāšanas 
transports.

• Kooperatīvi var piedāvāt graudu kaltēšanas, 
uzglabāšanas un citus specifiskus pakalpojumus
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7. Sagatavoti labākiem lēmumiem

• Kā kooperatīva biedriem zemniekiem ir 
labas iespējas socializēties, 
apmainīties ar pieredzi, iegūt 
nepieciešamo informāciju un 
apmācības

• Labāki lēmumi palīdz nodrošināt 
saimniecību dzīvotspēju ilgtermiņā.
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8. Sadarbības stabilitāte

• Kooperatīvu darbības principi un visu biedru 
demokrātiska iesaiste, nodrošina stabilitāti uzņēmuma 
darbībai

• Labāka veida sadarbība, salīdzinot ar investora veida 
ieguldījuma attiecībām
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9. Atbalsts vietējai sabiedrībai

Patiesi kooperatīvi atbalsta vietējo 
sabiedrību sekojošos veidos:

•Rada darbavietas;
•Iepērk vietējās izejvielas un pakalpojumus;
•Iegulda infrastruktūrā
•Sniedz finansiālu atbalstu vietējās 
sabiedrības attīstības projektiem.
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Kooperatīvu ierobežojumi

• Kooperatīviem noteiktās attīstības fāzēs ir nepieciešami 
lielāki ieguldījumi, kas var nozīmēt zemākas cenas 
kooperatīva biedriem;

• Ņemot vērā lielo biedru skaitu, lēmumu pieņemšana var 
notikt lēnāk;

• Kooperatīva biedriem un vadībai var būt atšķirības par to 
kāda ir vīzija un mērķi;

• Rezultāti ir atkarīgi no biedru iesaistes;
• Kooperatīvs nevar nodrošināt visa veida palīdzību, bet 

tikai to, kas ir nozīmīga lielākajai daļai biedru.
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Riski

Tirgus cenu svārstības

Pārtikas patērētāju vēlmju segmentēšanās

Lauksaimniecības un pārtikas vērtību ķēdes tirgus dalībnieku 
apvienošanās

Izmaiņas atbalsta politikā un likumdošanā



1. Tirgus cenu svārstības

• Lielas pārtikas izejvielu cenu svārstības, kuras bieži vien izraisa tādi 
faktori, kas saistīti ar laika apstākļiem un valstu protekcionisma politiku. 

• Pie zemiem cenu līmeņiem tas palielina riskus iespējai samaksāt 
izejvielu piegādātājiem, kā arī apmaksāt bankas saistības.



2. Pārtikas patērētāju vēlmju segmentēšanās

• Lielāks pieprasījums pēc pārtikas ar augstāku kvalitāti un uzturvērtību;
• Lielākas rūpes par slimību riskiem un ētiskām saimniekošanas 

metodēm;
• Palielinās nozīme «izsekojamībai» pārtikas piegāžu vērtības ķēdē.



3. Lauksaimniecības un pārtikas vērtību ķēdes 
tirgus dalībnieku apvienošanās
• Lielāka konkurence;
• Lielāka savstarpējā atkarība starptautiskā līmenī, 
• Tehnoloģiskās inovācijas, īpaši biotehnoloģijā rada lielāku vertikālo 

integrāciju



4. Izmaiņas atbalsta politikā un 
likumdošanā

• Jauni likumdošanas akti, kas regulē sabiedrības veselību un pārtikas 
drošību, kā arī samazināts cenu atbalsts un citas subsīdijas; 

• Atbalsta politikas instrumenti paredz atbalstu kooperatīviem, tomēr tas 
var neturpināties visu laiku.



Kā mēs varam nodrošināt ilgtspēju?
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? Attīstības projekti

Ceļa karte jaunajiem 
kooperatīviem

Instruments vadības darba 
novērtēšanai

Kooperatīva stabilitāte

Lielāka biedru iesaiste, 
uzticēšanās un lojalitāte

Konkurētspējas nostiprināšana

Kooperatīva zīmola izveidošana

Mērķtiecīgi ieguldījumi attīstībai 
un inovācijām



1. Attīstības projekti

• Nozīmīgas izmaiņas kooperatīva attīstībā ir 
jāplāno ļoti rūpīgi;

• Iespējamie attīstības scenāriji varētu būt vertikālā 
apvienošanās, jaunu ģeogrāfisko tirgu apgūšana, 
jaunu pakalpojumu ieviešana, apvienošanās ar 
citiem kooperatīviem un stratēģiskā partnerība; 

• Stratēģija palīdz analizēt attīstības projekta 
virzību



2. Ceļa karte jaunajiem 
kooperatīviem

• Definē sākotnējo stratēģiju, kura būtu jāpārskata biežāk nekā 
nobriedušam kooperatīvam. 

• Svarīga, jo definē jaunā kooperatīva mērķus
• Stratēģija ir labs instruments sarunām ar potenciālajiem jaunajiem 

kooperatīva biedriem



3. Instruments vadības darba 
novērtēšanai

• Nodrošina ietvaru sistemātiskai vadības lēmumu pieņemšanai
• Motivācijas sistēma var tikt pielāgota uzņēmuma stratēģijai
• Vadības darbības izvērtējuma instruments. 



4. Kooperatīva stabilitāte

Stratēģija palīdz vadībai strādāt ar kooperatīva biedriem, lai saglabātu 
skatu uz attīstību ilgtermiņā, nevis būtu atkarīgi no katra biedra īstermiņa 
interesēm. 



5. Lielāka biedru iesaiste, 
uzticēšanās un lojalitāte

Stratēģija var veicināt lielāku kooperatīva biedru savstarpējo uzticēšanos 
un lojalitāti. Nav noslēpums, ka turpinās pieaugt atšķirības starp 
kooperatīva biedriem, tāpēc ir nepieciešams vienoties par kopējo 
kooperatīva darbības modeli, lai novērstu iespējamās nesaskaņas 
nākotnē.



6. Konkurētspējas nostiprināšana

Stratēģija var palīdzēt nostiprināt kooperatīva konkurētspēju. Tā kā 
pieaug konkurence ar privātajiem uzņēmumiem, kooperatīviem ir jāatrod 
jauni veidi kā samazināt izmaksas un uzlabot efektivitāti.



7. Kooperatīva zīmola radīšana

• Dažādas identitātes un zīmoli informē un izglīto patērētājus par 
kooperatīva produktu vērtību un ilgtspēju. 

• Zīmola veiksmīga ieviešana var radīt kooperatīva konkurētspējas 
priekšrocību.



8. Mērķtiecīgi ieguldījumi attīstībai un 
inovācijām

Ir svarīgi mērķtiecīgi ieguldīt attīstībā un inovācijās. Ja uzņēmumam nav 
stratēģijas, nākotnes investīcijām parasti tiek atvēlēts tikai naudas 
pārpalikums.



Kā izstrādāt stratēģiju?



Stratēģija nav “ikoniska relikvija” bet 
dzīvs dokuments

• Izstrādājot labu stratēģiju, var ietaupīt naudu un laiku nākotnē.  
• Fokusējies uz “uz kurieni mēs dodamies” un “kā un kad mēs tur 

nokļūsim.”  
• Stratēģija nav statiska, bet gan dzīvs dokuments ikdienas lietošanai



«Helikoptera» skats uz nozari

• Veic nozares analīzi
• Izproti piecus spēkus, kas ietekmē konkurenci nozarē



Vispirms kopīgs stratēģiskais 
redzējums

• Pirms detalizētas stratēģijas izstrādes ir nepieciešama kopīga 
stratēģiskā redzējuma izveidošana, kas balstās uz izpratni par kopīgu 
biznesa piedāvājumu, ko kooperatīvs nodrošinās tā biedriem. 

• Tomēr kooperatīva izcelsme, produktu realizācijas fiziskie ierobežojumi, 
biedru attieksme pret izmaiņām konkurences vidē un kopējo biznesa 
piedāvājumu var būtiski ierobežot kooperatīvu stratēģiskās plānošanas 
procesu 



Kooperatīva pamatmērķis

• Pamatmērķa definēšanas procesā, kooperatīva biedriem ir iespēja 
rūpīgi pārdomāt par kooperatīva vērtībām un pārliecināties vai tās 
atspoguļo uzņēmuma identitāti. 

• Kopīgiem spēkiem var izstrādāt mehānismus (tos var regulāri pārskatīt, 
lai ļautu tos pilnveidot), kas apvienos kooperatīva biedrus kopējam 
mērķim un stiprinās uzņēmuma pamatmērķa īstenošanu. Tas ļaus arī 
apvienot biedrus ar atšķirīgām interesēm. 



Stratēģijai jāapmierina biedru vajadzības
• Lauksaimniecības kooperatīvi ir zemnieku saimniecību pamatdarbības 

«vertikāls pagarinājums», tāpēc kooperatīva stratēģijai jāņem vērā šis 
apstāklis

• Stratēģijas izstrāde prasa izpratni par biedru resursiem un spējām. Tajā 
pašā laikā biedriem ir jāzina kooperatīva nākotnes darbības. Papildus 
tam gan kooperatīva biedriem, gan vadībai ir jāpārzina kooperācijas 
sistēmas vide.



Kooperatīva biedru un kooperatīva interešu 
saskaņošana

• Biedru un kooperatīva interešu līdzsvarošana ir efektīvākais 
veids, kā nodrošināt kooperatīvam nepieciešamo 
finansējumu. 

• Pamatproblēma kooperatīva kapitāla veidošanā ir konflikts 
starp: 
• Biedru interesi kā piegādātājiem un pircējiem un
• Biedru kā investoru interesi



Svarīgākie stratēģijas elementi

Vīzija
• Idealizēts mērķis, kur vēlamies sasniegt 

ilgtermiņā

Misija
• Vispārīgs apgalvojums kā sasniegsim 

vīziju

Vērtība
s

• Kā mēs rīkosimies procesa laikā



Detalizēts plāns

Stratēģijas/ 
Darbības 

plāni
UzdevumiMērķi



ABCD instruments

Stratēģiskās plānošanas 
process ir sadalīts 4 
daļās ar dažādiem 
rezultātiem: 

ABCD instruments
• A: Definē vīziju
• B: Novērtē pašreizējo 

realitāti
• C: «Prāta vētra» par 

iespējamām darbībām
• D: Prioritāšu 

noteikšana



Paldies!
Jautājumi?


