
 
 

 

LeadFarm               

Ziņu lapa Nr.1 – Marts, 2018 
Projekts 
Viena no lielākajām problēmām, ar 

kurām saskaras kooperatīvi Eiropā 

ir jaunu lauksaimnieku (vīriešu un 

sieviešu) iesaistes un līdzdalības 

trūkums dažādos vadīšanas 

procesos gan pašu saimniecībās, 

gan ikdienas aktivitātēs 

kooperatīvā.  

Paaudžu nomaiņa nav garantēta, jo 

jaunie lauksaimnieki nav 

pārliecināti par kooperatīvu 

nozīmīgumu to saimniecību 

ilgtspējības nodrošināšanai. 

 

Balstoties uz šo, projekta mērķis ir 

iegūt paaudžu un dzimumu 

balansu lauksaimniecības 

kooperatīvos, stiprinot jaunās 

paaudzes lauksaimnieku (vīriešu 

un sieviešu) spējas, tādējādi  

nodrošinot paaudžu nomaiņu 

ģimeņu saimniecībās un 

kooperatīvos.   

 

Mērķis ir iepazīstināt jaunos 

lauksaimniekus ar kooperācijas 

vērtībām un uzdevumiem. Tas 

dos iespēju jaunajiem 

lauksaimniekiem veikt izmaiņas 

kooperatīvos attiecībā uz 

inovācijām un uzlabojumiem to 

darbības jomās. 

 
Tāpat mērķis ir popularizēt 

kooperatīvu kultūru un vērtības, 

lai nodrošinātu labāku jauno 

lauksaimnieku izpratni par 

kooperatīviem un palielinātu to 

iesaistīšanās un atbildības 

līmeni. 

 
Turklāt, projekta mērķis ir stiprināt 

uzņēmējdarbības prasmes, lai 

attīstītu lauksaimnieku karjeras un 

ģimenes saimniecības. 

 
Papildus šis projekts pārskatīs 

komunikācijas un sadarbības 

struktūras ar jaunajiem 

lauksaimniekiem, lai izveidotu 

labāko veidu kā uzrunāt un 

sadarboties ar jaunajiem 

lauksaimniekiem.  

 

 

Konkrēti projekta mērķi: 

 

• Nodrošināt inovatīvas apmācības 

jaunajiem lauksaimniekiem/cēm, 

lai uzlabotu to zināšanas par 

kooperatīviem un to darbības 

jomām, tādējādi nodrošinot 

paaudžu nomaiņu nākotnē. 

 

• Popularizēt kooperatīvu kultūru 

un vērtības, lai nodrošinātu 

labāku jauno lauksaimnieku 

izpratni par kooperatīviem un 

palielinātu to iesaistīšanās un 

atbildības līmeni. Šāda iesaiste 

atļautu labāku un padziļinātāku 

jauno lauksaimnieku līdzdalību 

kooperatīvu sektorā. 

• Stiprināt uzņēmējdarbības 

prasmes, lai attīstītu 

lauksaimnieku karjeras 

iespējas.  

• Veicināt dzimumu balansu 

kooperatīvu valdes locekļu vidū 

un citos kooperatīvā esošajos 

amatos. 

 
Projekts sākās 2017.gada oktobrī 

un ilgs 2 gadus. Projektu īsteno 5 

partneri no dažādām ES valstīm. 

 
Projekta vadošais partneris ir ICOS 

(Īru kooperatīvo organizāciju 

asociācija). 

 
Papildu informācija:  

www.leadfarm. eu  

e-pasts: info@ leadfarm.eu 



Projekta partneri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Īru kooperatīvo organizāciju 

asociācija (ICOS) apkalpo un 

veicina dažādu sektoru 

kooperatīvās sabiedrības un 

uzņēmumus Īrijā. 

 
Asociācijas pamatnodarbošanās ir 

nodrošināt vīziju, līderību un 

vērtības kooperācijas virzībai Īrijā. 

 
Viņi atbalsta savus biedrus to 

cilvēkresursu attīstībā visos 

organizācijas līmeņos. 

 
ICOS tika dibināts 1894.gadā un 

pārstāv vairāk kā 120 biedrus 

(kooperatīvus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGACA ir vadošā Galicijas reģiona 

lauku kooperatīvu apvienība 

Spānijas Ziemeļrietumos.  

 
Tā pārstāv kooperatīvus un to 

ekonomiskos, vadības un sociālos 

jautājumus, kā arī jautājumus, kas 

saistīti ar kooperatīvu darbinieku 

un profesionālo jomu. 

 
AGACA tika izveidota 

1988.gadā kā bezpeļņas un 

nevalstiskā organizācija. 

Šobrīd asociācijā ir 120 

kooperatīvi ar 34 000 

biedriem. Organizācijas 

centrālais ofiss atrodas 

reģiona lielākajā pilsētā 

Santiago de Compostela. 

Pārējie divi ofisi – Lugo un 

Ourense pilsētās. 

 
AGACA aktivitātes tiek veiktas 

reģionālā, nacionālā un 

starptautiskā līmenī. Tā ir 

nacionālā līmeņa galvenās 

kooperatīvu savienības 

(Cooperativas Agro- alimentarias 

de España) un COGECA – Eiropas 

līmeņa lauksaimniecības 

kooperācijas komitejas biedrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changemaker (no Zviedrijas) ir 20 

gadu pieredze un prasmes 

pārmaiņu un organizāciju attīstībā 

un apmācībās, kā arī digitālo 

pakalpojumu attīstībā, spēļu 

radīšanā un vizualizācijā nacionālā 

un starptautiskā mērogā. 

 

Changemaker ir plašas prasmes 

tehnoloģijās un mijiedarbībā, kā arī 

mācību plānošanā un lietotāju 

orientēta dizaina izstrādē.  

 
Changemaker sadarbojas ar 

Zviedrijas Transporta 

administrāciju, Gotheburgas 

Muzeju, Partille pašvaldību, Vitlycke 

Akmens grebumu muzeju (Vitlycke 

Rock Carvings Museum) un 

Zviedrijas Interaktīvo institūtu 

līdzīgos projektos.  

 

Changemaker ir Changemaker 

Education īpašnieks, kompānija 

specializējas gan uzņēmumiem 

pielāgotos apmācību kursos, gan 

profesionālajā apmācībā saistībā ar 

tīmekļa vietņu un spēļu izstrādi, 

projektu vadību un vizualizāciju. 

Vairāk kā 800 cilvēku apmācīti 15 

gadu laikā. Vairāki simti kompāniju 

ir daļa no viņu Eiropas tīkla 

pārsvarā interneta un komunikāciju 

tehnoloģiju jomā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services Coop de France ir 

lauksaimniecības kooperatīvu 

apvienība ar 282 biedriem, kura 

specializējusies konsultēšanā un 

apmācībās industriālā un 

profesionālā riska, enerģijas, 

loģistikas, vadības sistēmu, 

ekonomikas audita, riska 

novērtēšanas, apdrošināšanas 

audita, korporatīvajā sociālās 

atbildības jautājumos 

lauksaimniecības un pārtikas 

ražošanas kooperatīviem. 

 

Services Coop de France sadarbībā 

ar visu Coop de France tīklu 

piedāvā pilnīgu, profesionālu un 

unikālu apmācību paketi 

lauksaimniecības kooperatīvu 

darbiniekiem un vadītājiem, 

izmantojot tehnikas sesijas, 

akreditētus kursus, pieredzes 

apmaiņu un pedagoģiskus rīkus. 

 

 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”. (LLKC) ir 

konsultāciju sniedzējs, kurš 99% 

pieder valstij un 1% Latvijas Zemnieku 

federācijai. Uzņēmums tika dibināts 

1991.gadā, tā centrālais ofiss atrodas 

Ozolniekos (Ozolnieku novadā) un 26 

filiāles visā Latvijā. LLKC konsultanti 

darbojas 102 Latvijas novados. 



Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs ir vadošais 

lauksaimniecības un lauku 

uzņēmējdarbības konsultāciju 

dienests Latvijā un viens no 

profesionālāk atzītajiem 

konsultāciju sniedzējiem Austrum 

un Centrāleiropā. 

 

Plaša starptautiska sadarbība un 

dalība daudzos projektos 

apstiprina, ka LLKC ir novērtēts 

partneris. LLKC ir plaša mēroga 

pieredze ieviešot un koordinējot 

lauku attīstības pasākumus, kā arī 

nodrošinot lauksaimniecības 

konsultācijas valstī.  

 

LLKC ir vadošais uzņēmums 

Latvijā, kas ievieš lauku attīstības  

 

 

politikas aktivitātes, tai skaitā, 

informējot un apmācot 

lauksaimniekus visa Latvijā. 

 

Starpvalstu tikšanās 

Projekta atklāšanas sanāksme 

notika 2017.gada 23.-

24.novembrī Dublinā, Īrijā. 

 
Pirmā diena tika veltīta partneru 

prezentācijām, projekta pārskatam 

un diskusijām par projekta vadību 

un norisi. 

 
Otrā dienā notika ieinteresēto 

personu tikšanās, kas raisīja 

nozares līderu diskusijas, lai 

iegūtu viņu redzējumu par 

projektu un uzsvērtu izaicinājumus 

Īrijas kooperatīvu sektorā.  

Tās mērķis bija arī no 

pirmavotiem dzirdēt nozares 

vajadzības un iespējas, kā 

projekts var risināt šīs vajadzības. 

 
Nākamā projekta partneru tikšanās 

notiks 2018.gada 11.-12.jūnijā 

Santiago de Compostela pilsētā 

Spānijā. 

 
Projekta vadošais partneris ir ICOS 

(Īru kooperatīvo organizāciju 

asociācija). 

 
Projekta Nr.: 

2017-1-IE01-KA202-025711 

 
Projekts tiek finansēts ar Eiropas 

Komisijas atbalstu. Publikācija 

attēlo autora viedokli, un tas 

nekādos apstākļos nav uzskatāms 

par Eiropas Komisijas oficiālo 

nostāju. 


