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Projekta partneri
Projekts
Projekta “LeadFarm” ietvaros tiek
attīstīta elastīga mācību sistēma.
Tās mērķis ir atbalstīt jaunos
lauksaimniekus, lai viņi attīstītu
lauku uzņēmējdarbības prasmes.
Venlaikus ir svarīgi popularizēt
kooperatīvu kultūru un vērtības, lai
nodrošinātu
jaunajiem
lauksaimniekiem labāku izpratni
par kooperatīviem un palielinātu to
iesaistīšanās un atbildības līmeni.

Projekts sākās 2017. gada oktobrī
un ilgs 24 mēnešus. Sadarbību
veido pieci partneri no dažādām
ES valstīm.
Projekta koordinators ir Īru
kooperatīvo organizāciju
asociācija (ICOS).
Papildu informācija:
www.leadfarm.eu vai e-pasts:
info@leadfarm.eu

Projekta mērķis ir arī sasniegt
paaudžu un dzimumu
pārstāvniecības līdzsvaru
lauksaimniecības kooperatīvos.
Papildus šis projekts izvērtēs
komunikācijas un sadarbības
iespējas ar jaunajiem
lauksaimniekiem, lai izvēlētos
labāko veidu, kā uzrunāt un
sadarboties ar viņiem.

@leadfarm.project

@LeadFarmCoop

Apgūst Francijas un Spānijas pieredzi
Kooperatīvu mācību procesa
ietvaros notika divi pieredzes
braucieni. Četri jaunie
lauksaimnieki (sievietes un
vīrieši) no Īrijas, Latvijas,
Francijas un Spānijas
piedalījušies divos
mācību braucienos uz Franciju
un Spāniju.
Pirmais mācību brauciens notika
uz Franciju (2019. gada
februārī). Tā ir valsts ar lielu
jauno zemnieku skaitu, kuri ir
iesaistījušies lauksaimniecības
kooperatīvos. Partneris, kurš
uzņēma brauciena dalībniekus “Services Coop de France”,
organizēja piecu dienu
aktivitātes.
Apmācības sākās ar plašu
skaidrojumu par Francijas
kooperatīvu struktūru,
galvenajiem rādītājiem,
lauksaimniecības kooperatīvu
veidiem, tiesisko regulējumu,
iestādes pārstāvjiem un
veiksmīgiem panākumiem.
Turpmākās dienas dalībnieki
apskatīja kooperatīvus: Invivo,
kas ir starptautisks kooperatīvs,
kas daudz pavecis digitalizācijas
jomā; Advitam Group, kas aptver
visu ražošanas ķēdi no sēklu

“Advitam Group”. Francija. Februāris 2019.

ražošanas līdz gatavās
produkcijas izplatīšanai, kā arī
daudz uzmanības velta
kooperatīva jaunajiem biedriem;
REcyclerie, kas ir viena no
lielākajām pilsētas fermām
Parīzē. Noslēgumā grupai bija
tikšanās ar jauno lauksaimnieku
apvienību Jeunes Agriculteurs,
kas pārstāv Francijas jauno
lauksaimnieku intereses.
Savukārt 2019. gada jūnijā
Agaca uzņēma dalībniekus
Spānijā, Galīcijā, kas ir reģions,
kam raksturīga plaša sieviešu
līdzdalība kooperatīvos.
Piecu dienu laikā jaunie
lauksaimnieki mācījās par
sociālo ekonomiku un apguva
kooperatīva darbības pieredzi,
kā arī uzzināja plašāk par
lauksaimniecības pārtikas
kooperatīviem.
Dalībnieki tikās ar kooperatīvu
valdes locekļiem un jaunajiem
zemniekiem vairākās
lauksaimniecības biedrībās un
saimniecībās, piemēram, Horsal,
kas ir viens no lielākajiem
dārzkopības produkcijas
ražošanas uzņēmumiem Galīcijā
ar procentuāli lielu jauno biedru
un sieviešu skaitu arī valdē.

Pazo Baión, kas pieder
kooperatīvam Condes de Albarei
kooperatīvu biedrībai, ir lielisks
piemērs, kā labāk praktizēt
sociālo atbildību vairākos tās
aspektos. Condes de Albarei ir
vīna kooperatīvs, kura
prezidente ir sieviete.
O Rodo ir daudznozaru
lauksaimniecības kooperatīvs,
kas sniedz vairākus
pakalpojumus saviem biedriem,
piemēram, tehnikas
pakalpojumus. Dalībnieki
apskatīja arī Casa do Rei SC,
piensaimniecības un mājputnu
saimniecību, kuru vada jaunais
zemnieks, kurš ir arī kooperatīva
O Rodo biedrs.
SAT O Chope, piensaimniecības
un cūkkopības ferma, radusies,
apvienojoties divām ģimenes
saimniecībām. Tās pārstāvis
runāja par paaudžu nomaiņu un
par plānu, kā uzlabot
saimniecības efektivitāti,
saudzējot vidi un izmantojot
jaunās tehnoloģijas.
Noslēgumā grupa iepazina
Ternera Gallega – galīciešu teļa
gaļu, kura ir aizsargāta ar
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
un pašlaik atzīta par
pieprasītāko liellopu gaļu Spānijā
savas kvalitātes dēļ.

“Horsal” kooperatīvs. Spānija. Jūnijs 2019.

Trešā projekta
tikšanās

Jauno lauksaimnieku
mācības

Projekta vadības grupas trešā
tikšanās notika Parīzē no
2019. gada 25. līdz 26.
martam. Pasākuma
dalībniekus uzņēma Services
Coop de France.

LeadFarm projekta ietvaros
jauno lauksaimnieku mācības
notika Īrijā, Francijā, Latvijā
un Spānijā, lai izplatītu iegūto
informāciju un pārbaudītu
iepriekš izstrādāto mācību
saturu saimniecību vadībā,
kooperatīvu kultūras un
vērtību izpratnē. Šo tēmu
ietvaros tika izmantotas arī
projektā radītās izglītojošās
spēles un IT platforma, lai
atbalstītu mācīšanos grupās
potenciāliem gala lietotājiem jaunajiem zemniekiem
(sievietes un vīrieši), kā arī

Galvenā uzmanība tika veltīta
iecerēto pasākumu
īstenošanai, vēlamo rezultātu
sasniegšanas ceļiem un
projektu vadībai.
Nākamā vadības komitejas
tikšanās būs pēdējā un notiks
Dublinā.

Jauno lauksaimnieku mācības. Spānija. Jūnijs 2019.

citām ieinteresētajām
personām.
Jauno lauksaimnieku mācības
notika 2019. gada maijā,
jūnijā un jūlijā. Kopumā tika
īstenoti četri pasākumi, pa
vienam katrā valstī.
Saņemtās atsauksmes bija
atzinīgas, dalībniekiem patika
ideja par izglītojošo spēļu
izmantošanu mācību procesā,
kā arī jaukto apmācību pieeju,
t. i., gan klātienē, gan
attālināti ar IT platformas
palīdzību.

Jauno lauksaimnieku mācības. Latvija. Jūnijs 2019.

Vispārējās datu aizsardzības regulas atruna
Kopš 2018. gada 25. maija darbojas ES Vispārējā datu aizsardzības regula. Mūsu ziņu lapa tiek sūtīta
e-pastā, lai informētu par LeadFarm projekta progresu. Ja jūs tas apmierina, jums nav jāveic nekādas
darbības. Mēs turpināsim jums sūtīt LeadFarm projekta jaunumus. Ja jūs vairāk nevēlaties saņemt
šos e-pastus, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz info@leadfarm.eu, lai mēs izņemtu jūsu e-pastu no vēstuļu
saņēmēju saraksta.

