
Kooperācija
Modulis



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

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās 
informācijas izmantošanu.
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Šajā modulī:

• Kas ir kooperatīvs:
• Kooperatīva vērtības
• 7 kooperācijas principi
• Kooperācijas veidi
• Globālā kooperatīvu kustība
• Motivācija kooperācijai- Veiksme vai neveiksme
• Kooperatīva izveide
• Maldīgi priekšstati par kooperāciju
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Mērķis: Šī moduļa mērķis ir radīt labāku izpratni par kooperatīviem un 
iepazīstināt klausītājus ar kooperatīvu principiem un vērtībām..

Uzdevumi: Sesijas noslēgumā jūs spēsiet:

Mērķi & Uzdevumi

Ø Atpazīt, kas ir kooperatīvs
Ø Aprakstīt kooperatīvu izcelsmi
Ø Atpazīt vērtības, ar kurām darbojas kooperatīvi
Ø Uzskaitīt 7 sadarbības principus
Ø Sniegt piemērus dažāda veida kooperatīviem
Ø Atzīt kooperatīvu pārstāvības struktūras Eiropas Savienībā un 

pasaulē
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Kas ir kooperatīvs:

Kooperatīvs ir autonomu personu apvienība, kas brīvprātīgi apvienojas, lai 
apmierinātu kopējās ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības un 
centienus, izmantojot kopīgi piederošu un demokrātiski kontrolētu uzņēmumu.

Kooperatīvi ir uz cilvēkiem orientēti uzņēmumi, kuru īpašnieki un vadītāji ir to 
kopīgie sapņi. Peļņa, kas iegūta, tiek reinvestēta uzņēmumā vai atgriezta 
dalībniekiem.

Kas ir kooperatīvs
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1761 - Fenwick Weavers' sabiedrība– Skotija

1844 – Rochdale Pioneers – Anglija- moderna kooperatīvu sabiedrība un kooperatīvās 
kustības dibinātāji

1771 -1858 - Robert Owen – kooperatīvo ciematu izveide (Producer Co-ops)

1862 – Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Kredītu apvienību izveide – Vācija

Kooperācijas vēsture
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Kooperatīvi balstās uz pašpalīdzības, 
pašatbildības, demokrātijas, vienlīdzības, 
vienlīdzības un solidaritātes vērtībām.

Savu dibinātāju tradīcijās kooperatīvie biedri
tic ticības, atklātības, sociālās atbildības un 
citu cilvēku ētiskajām vērtībām.

Kooperatīva vērtības
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7 kooperācijas principi

Kooperācijas principi ir septiņas pamatnostādnes, ar kurām kooperācija īsteno 
savas vērtības

Šie ir:

1. Brīvprātīga un atklāta dalība
2. Demokrātiskā biedru kontrole
3. Dalībnieku ekonomiskā līdzdalība
4. Autonomija un neatkarība
5. Izglītība, apmācība un informācija
6. Sadarbība starp kooperatīviem
7. Rūpes par kopienu
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qSporta klubi
qVeikals, tirdzniecība un 

vairumtirdzniecība
qTransporta kooperācijas
qTelekomunikāciju 

kooperācijas
qNodokļu un 

grāmatvedības 
kooperācijas

qTūrisma kooperācijas
qDarbinieku kooperācijas

Kooperācijas veidi

q Konsultatīvās un izglītības 
sadarbības iestādes

q Dzīvnieku veselības un 
mākslīgās apsēklošanas 
kooperācijas

q Artisan Foods & Beverage Co-
ops

q Mākslas un mantojuma 
kooperācijas

q Šķirnes kooperācijas
q Kopiena un atpūta
q Valsts tirgi
q Krājaizdevu sabiedrības
q Bērnu aprūpes kooperācijas
q Enerģijas kooperācijas

q Zvejnieku kooperatīvi
q Mežsaimniecības kooperatīvi
q Grupu ūdens shēmas
q Mājokļu kooperācijas
q Valodu kooperācijas
q Lopkopības kooperācijas
q Muzeji
q Daudzfunkcionālie piena 

pārstrādes uzņēmumi
q Medicīniskās sadarbības 

iestādes
q Radio un mediju kooperācijas
q pārstrādes kooperatīvi

Eiropā ir daudz dažādu veidu kooperatīvi, kas darbojas daudzās nozarēs.
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• Kooperācijas motivācija - veiksme pret neveiksmi

• Kooperatīvs biznesa modelis
• Kooperatīviem ir ētiska, ilgtspējīga pieeja uzņēmējdarbībai, ņemot vērā ne tikai savu 

darbību ekonomisko ietekmi, bet arī to sociālo / kultūras un vides ietekmi.

• Kooperatīvi piedāvā risinājumu. Tie dod cilvēkiem iespēju kontrolēt uzņēmumus, kurus viņi 
ir vistuvāk - vai viņi pērk pie viņiem, strādā pie viņiem, vai arī piegādā viņiem. Un viņi dod 
cilvēkiem iespēju kontrolēt lietas, kas viņiem ir svarīgas, procesā, veicinot produktivitāti, 
izmantojot inovācijas un dodot viņiem līdzdalību. Tā ir kooperatīvā priekšrocība.

• ES ekonomika - ES ir 250 000 kooperatīvu, kas pieder 163 miljoniem iedzīvotāju (viena 
trešdaļa ES iedzīvotāju) un nodarbina 5,4 miljonus cilvēku.

Kāpēc kooperēties?
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qKooperatīvi izmirst

qKooperatīvs nevar strādāt ar peļņu

qToni kooperatīvā nosaka lielākie biedri

Populāri maldīgi uzskati
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• Kooperatīvs ir bizness, tāpēc kooperatīva izveide ir kā jebkura cita 
uzņēmuma izveide - jums ir nepieciešams tirgus, produktu / 
pakalpojumu, darbaspēka, finansēšanas plāns un (parasti) telpas.

Jāapsver 4 dažādi kooperatīvu veidi:

• Darbinieku kooperatīvi
• Patērētāju kooperatīvi
• Ražotāju kooperatīvi
• Daudzu ieinteresēto pušu kooperatīvi

Kooperatīva izveide
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1957 – Romas līgums izveidoja Eiropas Ekonomikas kopienu (KLP).
1958 – Nodibina COPA (Profesionālo lauksaimniecības organizāciju komiteja)
1959 – COGECA (Lauksaimniecības kooperatīvu vispārējā konfederācija).
1962 – apvienojot divas organizācijas COPA un COGECA vienā

Kooperācija un Eiropas Savienība
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COPA

ØPārstāv gan Eiropas Savienības
lauksaimnieku vispārējās, gan īpašās
intereses.

ØIzskata jautājumus, kas saistīti ar kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) attīstību.

ØNozīmē visas lauksaimniecības nozares
intereses.

ØMeklējot risinājumus, kas ir kopējās
interesēs.

Kooperācija un Eiropas Savienība

COGECA

ØDarbojas kā lobijs un platforma sadarbībai 
starp sadarbību

ØIesaistīts visu Kopienas politikas 
veidošanā un attīstībā, kas rada svarīgus 
pamatnosacījumus kooperatīvajiem 
uzņēmumiem.

ØVeicināt sadarbību starp kooperatīvajiem 
uzņēmumiem Eiropas līmenī.
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• Starptautiskā kooperatīvā alianse - dibināta 1895. gadā

• Pirmais Kooperācijas kongress notika Londonā. - Argentīna, Austrālija, Beļģija, Anglija, 
Dānija, Francija, Vācija, Holande, Indija, Itālija, Šveice, Serbija un ASV.

• Starptautiskā kooperatīvā alianse ir bezpeļņas starptautiska asociācija, kas dibināta 
1895. gadā, lai sekmētu sadarbības modeli.

• Starptautiskās sadarbības alianses mērķis ir sniegt informāciju, definēt un aizstāvēt 
sadarbības principus un attīstīt starptautisko tirdzniecību

• Visu politisko atšķirību pārvarēšana starp tās locekļiem bija sarežģīta, bet Starptautiskā 
kooperatīvā alianse izdzīvoja, paliekot apņēmusies mieru, demokrātiju un politiski 
neitrālu.

Globālā kooperatīvā kustība



Jautājumi ?


