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Projekts 

Projekta “LeadFarm” ietvaros tiek  

attīstīta elastīga mācību sistēma. 

Tās mērķis ir atbalstīt jaunos 

lauksaimniekus, lai viņi attīstītu  

lauku uzņēmējdarbības prasmes. 

Vienlaikus ir svarīgi popularizēt 

kooperatīvu kultūru un vērtības, lai 

nodrošinātu jaunajiem 

lauksaimniekiem labāku izpratni 

par kooperatīviem un palielinātu to 

iesaistīšanās un atbildības līmeni. 

 

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. 

 

 
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  
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Ceturtā projekta 

tikšanās 

Noslēguma projekta tikšanās 

notika 2019. gada 23. jūlijā Nāsā 

(Īrijā), kuru vadīja vadošais 

partneris ICOS.  

Galvenā uzmanība tika veltīta  

projekta ieviešanai, rezultātu 

sasniegšanas progresa 

izvērtēšanai, vadības 

jautājumiem un noslēgumā  

paredzētajiem pasākumiem. 

 

Noslēguma 

konference 

ICOS kā vadošais partneris 24. 

jūlijā organizēja “LeadFarm”  

projekta noslēguma konferenci, 

kurā atspoguļoja darbu, kas 

veikts projektā sadarbībā ar 

AGACA, Services Coop de 

France, LLKC un ChangeMaker. 

Konferencē, kuru atklāja 

Pārtikas, mežsaimniecības un 

dārzkopības ministrs Andrevs 

Doile, ICOS ieskicēja galvenās 

atziņas par projekta ietvaros 

izveidoto mācību programmu, 

kura ieviesta vairākās Eiropas 

valstīs – Īrijā, Spānijā, Francijā, 

Latvijā un Zviedrijā.  

Mācību programma atbalsta 

jaunos lauksaimniekus un viņu 

biznesu saimniekošanas līmenī, 

palīdzot īstenot nākotnes 

ieceres nozarē.  

 

 

 

Programma aptver daudzpusīgas  

tēmas: vadīšana, finanses, 

politika, likumdošana, 

mārketings un ilgtspēja – 

galvenās lietas lauksaimniecības 

kooperācijas sektorā.  

Online platforma, kurā izvietota 

mācību programma jaunajiem 

lauksaimniekiem un lektoriem, 

pieejama dalībniekiem no 5 

valstīm. Programma piedāvā 

vairākas metodes, kas atbalsta 

mācību procesu, piemēram,  

spēļu izmantošanu mācību 

procesā, kas ir jauns koncepts 

lauksaimniecības nozarē. 

 
Konferencē delegāti no visas 

Eiropas un Īrijas lauksaimniecības 

nozares apsprieda mācību  

programmu un plašākus 

sadarbības jautājumus 

lauksaimniecības nozarē.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta “LeadFarm” partneri un konferences dalībnieki. Nāsa, jūlijs, 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. 
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