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No kura gala sākt? 



 
 Dibināšanas pirmie soļi 
• Atrodiet domu biedrus 
• Definējiet savas vajadzības 
• Apziniet savas iespējas 
• Sastādiet nepieciešamo darbu sarakstu 
• Pierakstiet idejas un atzīmējiet sarunās 

pārrunātās tēmas 
• Nebaidieties prasīt padomu 



Dibināšanas mērķis 
• Apvienot izaudzētās produkcijas iepirkumus 

nodrošinot tirgum nepieciešamos apjomus 
• Pilnveidot produkcijas uzglabāšanas pagrabu 
• Izveidot konkurētspējīgu un efektīvu  pārdošanas 

stratēģiju – neatkarīgu no starpniekiem 
• Būt neatkarīgiem no tirgus svārstībām 
• Radīt papildus pievienoto vērtību izaudzētajai 

produkcijai 
• Nodrošināt pilnu, kontrolētu ražošanas ciklu no 

lauka līdz veikala plauktam 
 



Darbības virzieni 
• Augļu un dārzeņu audzēšana 
• Saražotās produkcijas pārstrāde un uzglabāšana 
• Aktīva pārdošana gan Latvijas gan ārvalstu tirgos 
• Kopīgu iepirkumu nodrošināšana 
• Dažādu lauksaimniecības pakalpojumu sniegšana  
• Pašpalīdzības kases izveide  

 



Sadarbības partneri 
• Ikviens, kas vēlas sadarboties un kam ir saistība 

ar lauksaimniecisko ražošanu   
• Pārstrādes uzņēmumi 
• Izglītības un medicīnas iestādes 
• Lielveikalu ķēdes 
• Mazie un vidējie veikalu īpašnieki 
• Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
• Ārvalstu partneri (veikali un vairumtirgotāji)  



 
 
• Iepirkt izaudzēto produkciju 
• Radīt papildus pievienoto vērtību: 

 
1. Dārzeņus un augļus uzglabāt līdz tirgus 

cena ir maksimāli izdevīga un peļņu nesoša 
2. Pārstrādāt un veidot dažādus produktus 

gala patērētājam 
 

       
   
 
 

Darbības principi 

• Kooperatīva biedriem sniegt visa veida atbalstu un 
palīdzību 

• Kopīgi iepirkt lauksaimniecībā nepieciešamās 
preces un pakalpojumus 
 



Produkcija 

Produkcija 



 
 «Kurland Agro» pirmie 

darbības rezultāti (1) 
• Uzņemti jauni kooperatīva dalībnieki 
• Veikti kopēji sēklas materiāla un nepieciešamā 

inventāra iepirkumi 
• Izveidota datu bāze par potenciālajiem 

sadarbības partneriem (lauksaimniekiem) 
• Noslēgtas vienošanās un parakstīti līgumu ar 

tirgotājiem (veikaliem) 
• Apzinātas semināru un apmācību tēmas 
 



 
 «Kurland Agro» pirmie 

darbības rezultāti (2) 
Kopīgi dodamies ciemos lai apgūtu jaunu pieredzi. 
 



 
 

«Kurland Agro» pirmie 
darbības rezultāti (3) 

Piedalamies izstādē Riga Food 2014 
 



 
 «Kurland Agro» pirmie 

darbības rezultāti (4) 
Iepazīstinam Eiropu ar saviem ražojumiem. 
 



 
 

«Kurland Agro» pirmie 
darbības rezultāti (5) 

Lepojamies ar izaudzēto! 
 



 
 
 
 

PAŠI veidosim savu 
nākotni ! 

 
Spēks ir sadarbībā! 

Div’ rociņas, div’ kājiņas, 
Lielu darbu nejaudāja;  
Daudz rociņas, daudz kājiņas,  
Tās darbiņus padarīja.  
                                /Latviešu tautas dziesma/  
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