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apvienība 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vienošanās par sadarbību 

(Sadarbības harta) 
 

 
starp izglītības un konsultāciju semināriem ar IALB un AGBS: 

 
 

 Starptautiskā Lauku konsultantu akadēmija (Internationale Akademie für land – und 
hauswirtschaftliche Beraterinnen und Berater (IALB)), Vācija – Landshūte 

 
 

 Apmācību un konsultantu semināru darba apvienība (Arbeitsgemeinschaft der Bildungs – und 
Beratungsseminare (AGBS)), Vācija – Landshūte 

 

 
 Šveices Asociācija lauksaimniecības un lauku reģionu attīstībai (AGRIDEA), Šveice – Lindava 

 

 
 Valsts vadošā uztura, lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmija (Staatliche Führungsakademie 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (FÜAK)), Vācija – Landshūte 
 
 

 Lauksaimniecības un apkārtējās vides pedagoģijas augstskola (Hochschule für Agrar – und 
Umweltpädagogik), Austrija – Vīne 

 

 
 Iestāde lauksaimniecības un lauku reģionu attīstībai (Landesanstalt für Entwicklung der 

Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL)), Vācija – Švābijas Gminde 
 
 

 Hesenes zemes lauksaimniecības uzņēmums - Rauišholchauzenas izglītības seminārs (Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen – Bildungsseminar Rauischholzhausen (LLH)), Vācija – Rauišholchauzena 

 

 
 Autonomā Bocenas province, 22. nodaļa lauksaimniecības, mežsaimniecības un mājsaimniecības 

profesionālajai izglītībai (Autonome Provinz Bozen, Abt. 22 für Land-, forst – und hauswirtschaftliche 
Berufsbildung), Itālija – Bocena 
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1. Sadarbības mērķuzdevums 
 

Sadarbības partneri, kopīgi sadalot darbus, un starpvalstu līmenī piedāvā konsultantu 
kvalifikāciju: 

 
CECRA 

(Certificate for European Consultants in Rural Areas - Eiropas lauku reģionu konsultantu 
sertifikāts) 

 
CERCA ir saprotams kā modulāri uzbūvēts kvalifikācijas un kompetenču attīstības kopums 
konsultantiem lauku reģionos. 
Sadarbība starpvalstu līmenī aptver visas CERCA sistēmas strukturēšanu, organizāciju, izpildi un 
turpmāku attīstību saskaņā ar uzdevumu sadalījumu, kas ar līgumu noteikts šajā sadarbībā un tai 
atbilstošajās CERCA vadlīnijās. 

 
Sadarbības partneri, organizējot, izpildot un tālāk attīstot CERCA kvalifikācijas un kompetenču attīstības 
kopumu, apņemas ņemt vērā IALB CERCA vadlīniju aktuālajā redakcijā. Vadlīniju nepārtraukti tālāk 
attīsta atbilstošā CERCA-AG (CERCA darba grupa) saskaņā ar tajā aprakstītajiem uzdevumiem. Pašreiz 
spēkā esošo šīs vadlīnijas redakciju, kā arī plašāku informāciju var atrast šajā vietnē www.cerca.net. 

 

 
2. CERCA organizācija 

 
Sadarbības partneri līguma mērķa nozīmē ir tās augstākminētās iestādes, kuras līdzās izglītības 
piedāvājuma izpildei ir aktīvas arī CERCA konsultantu kvalifikācijas dalībnieku un dalībnieču piesaistē. Tās 
parasti veido reģionālie atzītie biroji (operatīvais līmenis), kuri vienlaikus ir arī moduļu piedāvātāji. Citi 
moduļu piedāvātāji ir akreditētas institūcijas / uzņēmumi. 
CERCA darba grupa seko līdzi izpildei, novērtēšanai un tālākai attīstībai. IALB birojs starpvalstu līmenī 
atbalsta reģionālos atzītos birojus un moduļu piedāvātājus. 

 
Sadarbības partneru noteiktie CERCA kvalifikācijas un kompetenču kopuma moduļi tiek īstenoti pēc 
vienota Curriculum (mācību plāna). Tiek ņemta vērā CERCA vadlīnija. 
Par pretrunīgiem gadījumiem ir atbildīga IALB komisija. 

 
 

3. Atlīdzība par padarīto 
 

Maksu likmes par CERCA pakalpojumiem ir noteiktas vienoti (salīdz. CERCA vadlīniju). 
Neatkarīgi no tā ir spēkā valstu veicināšanas kārtība izglītības pasākumiem. 
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4. Līguma darbības laiks 
 

Šis līgums ir pievienots vienošanās dokumentam, kas tika parakstīts projekta fāzē 2009. gada 22. jūnijā 
Marburgā, un tas katru reizi automātiski pagarinās par vienu gadu, ja (norādot pamatojumu) to rakstiski 
nav uzteicis viens no līguma partneriem sešus mēnešus pirms gada beigām. 
Sadarbības partneri patur tiesības uzņemt citus partnerus. 

 

 
5. Attīstības klauzula 

 
Pamatotas izmaiņas vienošanās dokumentā līguma darbības laikā ir iespējamas vienojoties un tās 
jānoformē rakstveida formā. 
Savstarpējas prasības atlīdzināt sadarbības partneru zaudējumus ir izslēgtas. 

 

 
6. Citas vienošanās 

 Zināšanu atklāšana un nodošana saistībā ar kompetenču attīstības kopuma izpildi, kā arī no tā 
izrietošie dati, teksti un dokumenti nesatur ar to saistīto tiesību pārnešanu. 

 Neviens no sadarbības partneriem nav tiesīgs saimnieciski izmantot otra līguma partnera zināšanas 
vai uz tām pieteikt rūpnieciskas autortiesības. 

 Iesaistīto sadarbības partneru vārdu un attēlu zīmoli ir aizsargāti ar autortiesībām. 

 Katra sadarbības partnera vārda vai attēla zīmola izmantošana ir atļauta tikai vienojoties. 

 Ja šīs vienošanās atsevišķi noteikumi vairs nav spēkā, tad tas neskar pārējo noteikumu spēkā 
esamību, spēkā neesošie noteikumi šajā gadījumā jāaizstāj ar spēkā esošiem, kuri ir tuvāki līguma 
mērķim. 
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Sadarbības partneriem: 
 
Starptautiskā Lauku konsultantu akadēmija (Internationale Akademie für land – und hauswirtschaftliche 
Beraterinnen und Berater (IALB)),  
Vācija – Landshūte: 

Edda Albers 

Vieta, datums, paraksts:   Oldenburga (Oldenburg)  20.01.14.   /paraksts/  
 
Apmācību un konsultantu semināru darba apvienība (Arbeitsgemeinschaft der Bildungs – und 
Beratungsseminare (AGBS)),  
Vācija – Landshūte: 

Josef Wein 

Vieta, datums, paraksts:   Landshūte  (Landshut)  18.03.2014.   /paraksts/  
 
Šveices Asociācija lauksaimniecības un lauku reģionu attīstībai (AGRIDEA),  
Šveice – Lindava: 

Ulrich Ryser 

Vieta, datums, paraksts:   Lindava  (Lindau)  22.01.2014.   /paraksts/   
 
Valsts vadošā uztura, lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmija (Staatliche Führungsakademie für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (FÜAK)),  
Vācija – Landshūte: 

Georg Wirth 

Vieta, datums, paraksts:    Landshūte  (Landshut) 18.03.2014.  /paraksts/   
 
Lauksaimniecības un apkārtējās vides pedagoģijas augstskola (Hochschule für Agrar – und 
Umweltpädagogik),  
Austrija – Vīne: 

Thomas Hasse 

Vieta, datums, paraksts:   Vīne (Wien),  14.02.2014.   /paraksts/   
 
Iestāde lauksaimniecības un lauku reģionu attīstībai (Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und 
der ländlichen Räume (LEL)),  
Vācija - Švābijas Gminde: 

Willy Messner 

Vieta, datums, paraksts:  Švābijas Gminde (Schwäbisch Gmünd)   10.03.14.     /paraksts/  
 
Hesenes zemes lauksaimniecības uzņēmums (Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)),  
Vācija – Kasele: 

Andreas Sandhäger 

Vieta, datums, paraksts:   Kasele (Kassel)   24.02.2014.  /paraksts/   
 
Autonomā Bocenas province, 22. nodaļa lauksaimniecības, mežsaimniecības un mājsaimniecības 
profesionālajai izglītībai (Autonome Provinz Bozen, Abt. 22 für Land-, forst- und hauswirtschaftliche 
Berufsbildung),  
Itālija – Bocena: 

Dr. Stefal Waldner 

Vieta, datums, paraksts:  _ Bocena (Bozen)   24.01.2014.  /paraksts/   
 


