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Ievada eseja
Pirms iedziļināties sadarbības, kooperācijas un savstarpējās uzticības pasaulē, gribu
pievērst lasītāju uzmanību jautājumam: kā mēs dzīvojam PAŠLAIK, kā uztveram mūsu
pasauli un savu vietu šajā pasaulē? To sevišķi svarīgi saprast mūsu laikos, kad sabiedrībā

iestājusies zināma vērtību krīze, kad daudzi uz dzīvi raugās un notikumus vērtē caur
vispārpieņemtu stereotipu prizmu. Stereotipi vai sabiedrībā dominējoša domāšanas
paradigma bijusi un būs vienmēr. Taču, lai dzīve virzītos uz priekšu un mums labvēlīgā
gultnē, reizēm ir lietderīgi šos stereotipus kritiski pārskatīt, pārliecināties, vai tie patiešām
atbilst mūsu vajadzībām un dzīves mērķiem, vai tie nav balstīti uz aplamiem
pieņēmumiem? It īpaši šajā nenoteiktības laikā, kad bieži tiek apšaubītas objektīvas
likumsakarības, tradicionālā vērtību skala, vadības un plānošanas nozīme rezultātu
sasniegšanā, kad parastajam masu cilvēkam tiek piedāvāta pasīva loma globālajā pasaulē,
kurā visu nosakot tirgus loģika, ko pat liberālisma pamatlicēji mēdz saukt arī par
neredzamo roku, kā arī daži ietekmīgi indivīdi ar izcilām spējām un viņiem vien
saprotamu, elitāru loģiku.
Pastāv vairāki sabiedrisko attiecību modeļi. Vienu no izplatītākajiem psihologi
mēdz saukt par “Tirāna un upura” attiecībām. Šajā modelī cilvēks ir atstāts viens pats
naidīgā, svešā pasaulē. Jau Ņūtons un vēlāk marksisti matēriju pasludināja par objektīvu
realitāti, kas pastāv neatkarīgi no cilvēka apziņas, turklāt matērija nosaka apziņu. Tātad
tiek izslēgta savstarpēja, abpusēji bagātinoša mijiedarbība. No cilvēka it kā nekas nav
atkarīgs. Ja viņam neveicas, tad tāds viņa liktenis vai karma, ja paveicas – atkal liktenis
un laimes spēle. Tikai ne pats cilvēks.
Ja cilvēks šo attiecību modeli pieņem, viņš spiests dzīvot gandrīz nepārtrauktā
sasprindzinājumā jeb stresā. To pastiprina masu informācijas līdzekļi, kuru ziņās
dominējošo vietu aizņem īpaši atlasīta negatīva informācija par notikumiem pasaulē:
Āzijā zemestrīce, Dienvidamerikā finanšu krīze, Āfrikā kārtējais dumpis un genocīds,
Vācijā vilciena katastrofa, Indijā plūdi, vēl citur terorisms, Latvijā ugunsgrēki, skolās
narkotikas, bērnudārzā maniakāla slepkavība u.tml. Mēs ikdienas tiekam bombardēti ar
negatīvu informāciju, mums jājūtas vājiem un bezspēcīgiem kā nieka putekļiem. No
mums it kā nekas nav atkarīgs.
Dzīve sasprindzinājumā un stresā aprij cilvēka enerģiju, laupa radošās spējas. Stresā
dzīvojošam cilvēkam neatliek enerģijas darbam, pienākumiem, priekam, laimei. Visa tiek
atdota izdzīvošanai, nemitīgai konkurencei, cīņai, kas ilgākā perspektīvā nevienam nenes
nekādu labumu.
Jau vairākus gadsimtus tiek sludināta doktrīna par zemes pārapdzīvotību un drīzu
resursu izsīkšanu. Te beigsies nafta, te jauna enerģijas krīze, te veselos reģionos pietrūcis
pārtikas, augsne pakļauta erozijai, cilvēku saimnieciskā darbība izraisot ekoloģisku krīzi
utt. Resursu paliek arvien mazāk un visiem nepietiks. Secinājums: katram jācīnās par
savu vietu zem saules, jākonkurē, jācīnās par izdzīvošanu, jo visiem nepietiks. Ja negribi
palikt par upuri, kļūsti par tirānu. Ja gribi izdzīvot, meklē sev sabiedrotos šajā globālajā
cīņā. Sadali pasauli labajos un sliktajos, sabiedrotajos un ienaidniekos. Uzbrukumu
savām pozīcijām gaidi kuru katru brīdi: vai nu Tevi pārsteigs krīze, vai arī – terorisms,
kura rēgs klaiņo pa visiem kontinentiem un valstīm. Tātad mūžīga cīņa pret terorismu.
Neviena atslābuma mirkļa. Neko nevar zināt – vakar smaidīgs kaimiņš, bet varbūt jau rīt
– terorists.
No dzīves spriedzē un negatīvām, graujošām emocijām rodas slimības. Jau sen
noteikta tieša saistība starp negatīvām emocijām, emocionālām pārslodzēm un
visdažādākajām slimībām. Pēc tavas slimības var noteikt tavas galvenās emocijas un
bažas. Un otrādi – pēc emocijām var prognozēt tavu slimību. Ja vēl nav, tad drīz būs. Bet
pāri visam – bailes. Bailes palikt bez naudas, bailes palikt bez darba, bailes palikt bez
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iztikas, mājas, prestiža lietām (automašīnas, villas u.c.), vietas sabiedrības hierarhijā,
veselības, ģimenes iziršanas, nāves. Bailes no vientulības. Romas pāvests pirms dažiem
gadiem šo baiļu kompleksu nosauca par nāves kultūru. Jā, izanalizējiet jēdzienu
“izdzīvošana”! – iz-dzīvošana! Tā nav dzīve, bet bēgšana no dzīves. Tātad tiekšanās pēc
nāves.
“Tirāna un upura” modelī esam ienaidnieku ielenkti. Bandīti, teroristi, zagļi, blēži,
slepkavas, narkotiku izplatītāji, nodokļu inspektori, ceļu policija, ierēdņi, kredītu
piedzinēji, pat namu pārvaldes. Viņi visi kaut ko grib mums atņemt. Pat tuvākie cilvēki
nodara sāpes, nodod, padara mūs par upuriem. Ja negribi palikt par upuri, kļūsti par
tirānu! Tad tu pats varēsi darīt sāpes citiem, atņemt citiem. Taču miera tik un tā tev
nebūs, jo uz tavu tirāna vietu daudz pretendentu, konkurences cīņa tikai saasinās, paliek
arvien nežēlīgāka. Cīņa, nepārtraukta cīņa! Vēl nesen cīnījāmies par komunisma uzvaru,
tagad – par izdzīvošanu. Bet kad sāksim vienkārši dzīvot?
Par laimi, pasaulē ir zināmi un pārbaudīti arī citi attiecību modeļi, kas sekmīgi
darbojas arī mūsdienās un nes labus augļus. Pretējā modeļa centrā ir pats cilvēks, kas ir
saimnieks pār savu dzīvi, sava likteņa veidotājs, bet kas labprāt un abpusēji izdevīgi
sadarbojas ar citiem cilvēkiem un visu pasauli. Nosauksim to par “Dzīves saimnieka”
modeli.
Dzīves saimnieka modelī mēs katrs esam svarīga un unikāla pasaules daļa, un šī
pasaule ir vislabākā no visām iespējamajām (vācu filozofa un zinātnieka G.V. Leibnica
atziņa). Tā ir MŪSU pasaule, un tieši mēs to esam tādu izveidojuši – ar savām domām,
jūtām, idejām, nodomiem, darbiem. Katrs cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības,
tātad apveltīts ar radošām spējām, piedalās kopīgajā radīšanas procesā. Pasaule un to
apdzīvojošie cilvēki veido vienotu, dzīvu organismu, kurā katram ir sava svarīga vieta un
uzdevumi. Visumu var salīdzināt ar organismu, kas sastāv no šūnām. Visas organisma
šūnas ir savstarpēji saistītas un vienlīdz nepieciešamas sekmīgai organisma augšanai un
pilnveidošanai. Katras šūnas galvenais mērķis ir visa organisma dzīvība, veselība,
radīšana un kopīgās pasaules uzplaukums. Šī ideja cilvēkus nesadala naidīgos
grupējumos, bet gan apvieno, mudina sadarboties, no patērētājiem pārvērsties par jaunu
vērtību radītājiem – gan materiālā, gan garīgā jomā, kuras arī savstarpēji saistītas. Katra
šūna ir nodalīta, tai ir sava pasaule, taču tikai tāpēc, lai šī šūna spētu veiksmīgi un
savstarpēji saskaņoti pildīt savus uzdevumus. To darot, tā no organisma saņem visu
nepieciešamo. Ja tomēr kāda šūna izolējas un pārtrauc savas funkcijas, tā pārvēršas par
vēža šūnu, kas izdzīvo un izplatās uz pārējā organisma rēķina. Līdz ar to organisms
saslimst un nīkuļo. Te nu parādās jau minētais “Tirāna un upura” izdzīvošanas modelis.
Tas ir neperspektīvs un tuvredzīgs, jo līdz ar organismu iet bojā arī parazitējošā šūna.
Dzīves saimnieka modelī runa nav par izdzīvošanu un savstarpēji graujošu
konkurenci, bet gan par dzīvošanu, kopradīšanu un no tās izrietošo prieku. Mēs dzīvojam
harmoniskā, taisnīgā un tīrā pasaulē, kurā katrs saņem atbilstoši saviem nodomiem un
nopelniem. Cilvēka domas un jūtas materializējas, pārvēršas realitātē, jo domas ir
universāla enerģijas forma. Ja mūsu domas un jūtas ir agresīvas, graujošas, mēs savu
dzīvi veidojam nepatīkamu, sāpīgu, ciešanu pilnu. Ja mūsu domas tiecas uz radīšanu,
ietver labus nodomus un mīlestību, dzīve veidojas patīkama un laimīga. Kādu pasauli
veidot, tā ir mūsu brīva izvēle. Cilvēks pēc savas būtības ir pilnīgi brīvs, jo spēj izvēlēties
starp labu un ļaunu.
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Kā šajā modelī tiek redzēta pasaule? Katrai šūnai (cilvēkam) zemapziņas vai gēnu
līmenī ir pilnīgas zināšanas par visu organismu. Pasaule ir bezgalīga, tās resursi un
iespējas ir neizsmeļamas. Tas tāpēc, ka cilvēki apveltīti ar radošām spējām un tās aktīvi
izmanto pasaules pilnveidošanai. Ja tā nebūtu, patiešām piepildītos angļu mācītāja T.
Maltusa drūmie pareģojumi par drīzo zemes resursu izsīkšanu. Ja cilvēkiem nebūtu
radošo spēju atklāt arvien jaunus zinātnes principus, viņi arvien enerģiju iegūtu,
sadedzinot koksni. Tās jau sen būtu pietrūcis. Taču cilvēki iemācījās iegūt enerģiju no
oglēm, naftas, ūdens plūsmas kinētiskās enerģijas, tad atoma kodoliem to kontrolējamā
sadalīšanās procesā. Tagad atklāta torsiālā enerģija, kas mums dod praktiski neaptveramu
un neizsīkstošu ekoloģiski tīras enerģijas avotu, tikai vēl jāapgūst šīs enerģijas praktiska
izmantošana cilvēku labā.
No neaptveramās pasaules bezgalības cilvēks izvēlas sev piemērotas robežas,
vienkāršotas shēmas, kuru ietvaros var justies pēc iespējas ērtāk un drošāk. Katrs cilvēks
mūsu pasauli redz savādāk. Pat parastas, it kā acīmredzamas lietas, par ko var
pārliecināties vienkāršā eksperimentā. Redzējums atkarīgs no katra cilvēka izjūtām,
emocijām, domām, redzesloka. Drūms, saīdzis vai agresīvi noskaņots cilvēks var pat
sauli nepamanīt. Apkārtējos cilvēkos viņš saskata ļaunus nodomus, ar savu uzvedību
pievelk nepatikšanas. Viņam pasaule šķiet ļauna un nedraudzīga. Turpretī labvēlīgi
noskaņots, priecīgs cilvēks pat mākoņainā dienā jūtas saules piepildīts, viņa pasaule –
krāsaina un līksma. Viņš smaida un saņem atpakaļ citu cilvēku smaidus un labvēlību.
Šāds cilvēks pievelk veiksmi, ātri un viegli iepazīst viņa centieniem nepieciešamos
līdzcilvēkus, ātri vienojas par sadarbību. Viņa pasaule ir gaiša un laba, katrs solis un katra
diena nes jaunu prieku un gandarījumu. Cilvēks ar drūmu noskaņu un nokārtu galvu savā
ceļā redz tikai šķēršļus, bet optimistisks cilvēks ar paceltu galvu saskata augstus, dzīves
cienīgus mērķus. Pat neveiksmes un kļūdas viņam ir tikai pakāpiens uz sevis
pilnveidošanu, mācība, kurai viņš pateicīgs. Viņš pasauli nedala labajos un ļaunajos
spēkos, bet labajos un derīgajos notikumos. Par labajiem viņš priecājas un ir laimīgs, par
derīgajiem – pateicīgs. Savu prieku viņš nekavējas dalīt ar citiem, un atpakaļ saņemt vēl
vairāk. No tā top skaidra Bībeles atziņa: “Kam ir, tam tiks dots vēl, kam nav – tam tas
pats tiks atņemts.”
Tātad ārējā pasaule lielā mērā ir mūsu iekšējās pasaules atspulgs. Ar savām
domām, jūtām, radošajām spējām mēs paši veidojam savu pasauli. Kādu
izveidojam, tāda tā arī ir. Vislabākā un vistaisnīgākā. Katram tiek dots pēc viņa
ticības – vēl viena Svēto rakstu atziņa.
Pirmais solis ceļā uz Dzīves saimnieka modeli ir pilnas atbildības uzņemšanās par
savu dzīvi, savu pasauli. Mēs dzīvojam vislabākajā pasaulē, kas mums piedāvā
bezgalīgas iespējas savu dzīvi padarīt vērtīgāku, bagātāku, labāku. Mums ir iespējas
mijiedarboties un sadarboties ar citiem cilvēkiem, kā arī neaptverami daudzveidīgajiem
dabas procesiem, līdz ar to uzlabojot gan savu, gan visas pasaules dzīvi. Šādā sadarbībā
veidojas t.s. sinerģijas efekts, kad cilvēku darbības rezultāti nesummējas matemātiski, bet
gan nes augļus, kuru savstarpējā pavairošanās mērāma ģeometriskā progresijā. Šī
brīnumainā īpašība izskaidro arī t.s. ekonomiskos brīnumus. Piemēram, krājaizdevu
sabiedrību kustību XIX gadsimta Latvijā, kas praktiski no nulles salīdzinoši īsā laika
periodā deva milzīgu labumu un aptvēra visu Latviju. Jo vairāk kāds paveic, jo viņam
rodas lielāka vajadzība savā darbā iesaistīt citus. No tā pieaug katra sadarbības dalībnieka
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iespējas, un līdz ar to sadarbība paceļas augstākā līmenī, iegūst lielāku mērogu un
potenciālu.
Divi minētie attiecību pamatmodeļi uz pasaules sadzīvo, pastāv vienlaikus,
periodiski mainoties to ietekmei sabiedrībā. Šo modeļu elementi visdažādākajās
izpausmēs atrodami jebkurā kultūrā, katrā politiskajā iekārtā, katrā valstī, kā arī pasaulē
kopumā. Vienmēr un visur pastāvējusi vairāk vai mazāk organizēta sadarbība, kā arī
izolēšanās un konkurence. Nav grūti saprast, ka “Tirāna un upura” modelis ved uz
entropiju, noplicina cilvēces potenciālu, izraisa morālu un saimniecisku krīzi, šķeļ un
polarizē sabiedrību. Ja šis modelis būtu vienīgais, cilvēce jau sen būtu gājusi bojā,
izmirusi. Tāpat kā sabruka un no pasaules bez pēdām pazuda vairākas visvarenas un
šķietami nenorietošas impērijas, kurās pārāk ilgstoši dominēja “Tirāna un upura”
attiecības un kas ilgstoši parazitēja uz citu tautu rēķina.
Bieži tieši vistumšākajos un bezcerīgākajos vēstures periodos parādās šķietami
nenozīmīgas cilvēku saliņas, kas balstās uz savstarpēju uzticību, sadarbību, pašpalīdzību
un augstiem ideāliem. Nemanot un bez liela trokšņa šīs saliņas aug, apvienojas un kā
sniega lavīna pārskalo visu agonijā mocīto teritoriju. Tā savulaik pēc ilgstošiem kariem,
morālā sabrukuma un Melnā mēra dzīrēm atdzima Eiropa, liekot pamatus mūsdienu
Rietumu civilizācijai. Taču cilvēkiem mēdz būt īsa atmiņa. Briesmām attālinoties, sāk
mosties “Tirāna un upura” tieksmes. Tā visai pasaulei ceļu rādošā Eiropa vēlāk kļuva par
koloniju iekarotāju, cilvēku un tautu apspiedēju, vergu tirgoni.
Arī modernā kooperācijas kustība savulaik dzima šķietami nepārvaramas krīzes
periodā un sākotnēji izskatījās pēc nenozīmīgām ideālistu saliņām, kuras nespēj
“piemēroties laikmeta prasībām, atrāvušās no realitātes un nodarbojas ar tīrām blēņām”.
Kredītkooperatīvu kustība Vācijā dzima masu bada un bezcerības laikā. Līdzīgi radās
kredītkooperatīvi Latvijā, kad bijušie kalpi un dzimtcilvēki ieguva “putna brīvību” un bija
atstāti bez mazākās cerības. Par savdabīgu kooperāciju var uzskatīt arī brāļu draudžu
kustību Vidzemē XVIII gadsimta sākumā, kad šis karu, mēra un vispārēja alkoholisma
ilgstoši mērdētais apgabals atdzima un kļuva par latviskās kultūras šūpuli.
Kooperācija neapšaubāmi pārstāv “Dzīves saimnieka” attiecību modeli. Tā nešķeļ,
nediskriminē, nedala partijās, nekonkurē, negrauj, nekaro pret ienaidniekiem, neplāno
mūžīgu cīņu par izdzīvošanu. Taču tā apvieno, ceļ, vairo, meklē un atrod labo, un – aug!
Tāpēc kooperācija allaž tiek analizēta tieši kā KUSTĪBA, kas iesaista arvien vairāk
cilvēku, aptver arvien plašākas teritorijas. Tā nav īsta kooperācija, ja tā neaug. Protams,
labi, ja kāda pagasta cilvēki spēj apvienoties kooperatīvā, bet ja ar to vien samierinās un
no pārējās sabiedrības izolējas, tad šis kooperatīvs nenovēršami degradēsies par parastu
peļņas uzņēmumu un zaudēs savu nozīmi.
Kooperācija ir kustība, turklāt garīga kustība. Tā pierāda, ka tomēr gars jeb apziņa
nosaka matēriju. Kooperācija cilvēkus paceļ pāri politisko partiju, interešu grupējumu
dalījumam un neproduktīviem ķīviņiem. Kooperācija ir atvērta kustība – tai svešs jebkāds
sektantisms vai pretenzijas uz izredzētību. Vienlaikus kooperācija ir arī praktisks
mehānisms, kas ļauj pārvarēt krīzi un likt pamatus jaunai attīstībai. Līdz ar materiālo
labklājību uzplaukst arī garīgā kultūra. Precīzāk gan būtu teikt, ka vispirms nāk kultūra,
kas cilvēkus iedvesmo un mobilizē arī materiālās labklājības radīšanai. Un zīmīgi, ka
kooperācija neapdraud pastāvošo politisko iekārtu! Jo tā nav agresīva, nedz orientēta uz
vardarbīgu revolūciju. Tā nesola atriebību, nedraud nevienam neko atņemt vai pārdalīt,
neuzņemas tiesāt, ieviest pasaulē augstākā taisnīguma principus vai pierādīt savu

5

pārākumu. Vēl vairāk – kooperācija parasti ir īpaši lojāla valstī pastāvošajai tiesiskajai
kārtībai. Kooperācija veiksmīgi plauka gan Franko Spānijā, gan sociālistiskajā Polijā, gan
kapitālistiskajā Amerikā, gan demokrātiskajā Rietumeiropā, gan savdabīgi
komunistiskajā Ķīnā, gan pašlaik Fidela Kastro Kubā. Ja neskaita retus izņēmumus
autoritāra režīma konsolidācijas periodā, varas iestādes, neatkarīgi no valdošās
ideoloģijas, pret kooperatīvo kustību atklāti nevēršas, lai gan cenšas to kontrolēt un
izmantot. Cik nu iespējams kontrolēt radošu kustību.
Katra patiesa uzplaukuma pamatā ir kooperācija, spēku apvienošana un
koncentrēšana attīstībai svarīgākajos virzienos. Kooperācijas mērķis nevar būt peļņas
gūšana kādai cilvēku grupai – lielākai vai mazai. Mērķis ir vispārējais labums, kura
ietvaros labumu gūst katrs. Līdzekļi šā mērķa sasniegšanai – sadarbība, uzticība,
savstarpēja palīdzība, solidaritāte, izglītošana, garīga pacelšana un radošs darbs.
Kooperācijas kustības ietvaros nevar būt zaudētāju, jo ieguvēji ir visi, kas vien sirsnīgi
pieņem kooperācijas principus un ideālus. Kooperācijas iedvesmotais radošais pacēlums
izraisa jaunu izrāvienu arī zinātnes jomā, atklājot jaunus principus un iespējas, padarot
nevajadzīgas vakarējās dogmas un pieņēmumus. Jau sen ievērota šāda likumsakarība: jo
plašāka un spēcīgāka kooperatīvā kustība, jo attiecīgā valsts ir attīstītāka, demokrātiskāka
un turīgāka.
Kāds no minētajiem cilvēcisko attiecību modeļiem pašlaik dominē Latvijā?
Neapšaubāmi, tas ir “Tirāna un upuru” modelis. Sabiedrības polarizācija; hronisks
līdzekļu un investīciju trūkums attīstībai svarīgākajās jomās; līdzekļu pietiekamība, pat
pārpalikums, spekulatīvajās, uz vieglu peļņu orientētajās jomās; patērētāju sabiedrībai
raksturīgais dzīvesveids; kapitāla, darbaspēka un “smadzeņu” aizplūšana no Latvijas;
katastrofālais demogrāfiskais stāvoklis; līdz farsam neproduktīvā politisko partiju cīņa
par varu (nevis sabiedrības labklājību) – tās ir tikai dažas minētā modeļa iezīmes.
Protams, sadarbība pastāv, taču vairāk stihiskās, neformālās formās, kas vairāk līdzinās
gadījuma sakariem, bez noteikta virziena un mērķa. Tikai izdzīvošanas nolūkā. Turklāt
pārsvarā pelēkās ekonomikas sektorā.
Masu informācijas līdzekļi, ierēdņi un politiķi nemaz neslēpj krīzes stāvokli
vissvarīgākajās tautas attīstībai nepieciešamajās jomās. Un šī krīze ir pārāk ieilgusi.
Daudzi sociālie slāņi kaut kādu optimismu vēl lolo saistībā ar ārējo palīdzību, Eiropas
fondu līdzekļiem un tamlīdzīgi. Taču skaidrs, ka Eiropas nauda nav nekāds labdarības
pasākums. Daļēji tā ir mūsu pašu Eiropas fondos iemaksātā nauda, kuras daļu varam
pacensties atgūt. Turklāt jau esam pārliecinājušies, ka humānā palīdzība – lietotu
apģērbu, apavu un pārējo citiem nevajadzīgo preču ieplūšana – neveicina mūsu pašu
produktivitāti, bet padara atkarīgus, lielu sabiedrības daļu pārvēršot par tipiskiem
lupatlašiem un lūdzējiem. Vai atkal paļausimies uz citiem un paši neko nedarīsim? Un
ticēsim, ka no tā mūsu dzīve paliks labāka? Vai tomēr paši uzņemsimies atbildību par
savu dzīvi un to veidosim, balstoties uz pašdarbību un kopdarbību?
Tieši tam veltīta šī grāmata. Lai tā mūs iedvesmo!

Vispārējā kooperācijas teorija
1.1. Kooperācijas būtība un veidi
Div’ rociņas, div’ kājiņas
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Lielu darbu nejaudāja;
Daudz rociņas, daudz kājiņas,
Tās darbiņus veicināja.
/Latviešu tautas dziesma/

Lai arī kooperatīvo kustību parasti iesāk ideālisti, bet moderno kooperāciju definē
un regulē sausi likumi, kopdarbības pamatā allaž bijusi kāda praktiska un pilnīgi dabiska
vajadzība. Pasaulē ir tūkstošiem tādu darbu un pasākumu, kurus cilvēks viens pats
paveikt nevar. Kaut vai visvienkāršākie piemēri: smagu baļķi viens nevar pacelt, lielu
akmeni viens cilvēks neizkustinās, bet ar vairāku cilvēku kopīgu piepūli tas paveicams
itin viegli. Kāds iebildīs, ka tādus darbiņus mūsdienās veic ar tehnikas palīdzību, bet –
vai viens cilvēks spētu radīt nepieciešamo tehniku, uzbūvēt ceļus un tiltus tehnikas
pārvietošanai?
Otrkārt, ir arī tādi darbi, kuri gan ir pa spēkam vienam cilvēkam, taču tādā
gadījumā tie prasa lielāku enerģijas, līdzekļu un laika patēriņu, nekā tad, ja tos veic
kopīgiem spēkiem, kā arī izmantojot darba dalīšanu. Piemēram, teorētiski katrs mājās
varētu cept maizi, taču tad enerģijas, līdzekļu un laika patēriņš būtu daudz lielāks. Vai arī
katrs piensaimnieks varētu pats transportēt pienu uz tirgu vai tuvāko pienotavu un kārtot
visas ar to saistītās darīšanas. Kāds gan laika un enerģijas patēriņš tas būtu, ja tā darītu
visi piensaimnieki! Tāpēc daudz izdevīgāk, ja to paveic piensaimnieku sabiedrība. Jā, šo
darbu var paveikt arī dažādi peļņas kāri uzpircēji un starpnieki, taču tādā gadījumā viņi
par to ņems maksu un diktēs iepirkuma cenu. Līdz ar to piensaimnieks par savu
produkciju saņems mazāk, bet patērētāji maksās vairāk.
Tāpat skaidrs, ka cilvēki allaž tiecas pēc labākas dzīves. Bet šie labākie dzīves
apstākļi ir sasniedzami tikai ar darbu: jo vairāk padarīts, jo labāka dzīve. Un lai padarītu
vairāk, cilvēki kopš seniem laikiem mēdz apvienoties, jo vienībā ir spēks!
Tāpēc jau mūsu senči kopš pasaules iesākumiem ir organizējušies kopdarbībai, kas
latīņu valodā nozīmē kooperāciju. Sākotnēji tās bija kopīgas medības, apmetņu būvēšana,
talkas. Taču, attīstoties sabiedrībai un ieviešoties darba dalīšanai, arī kopdarbības formas
kļuva izsmalcinātākas, specializētākas, modernākas. Piemēram, attīstoties naudas
attiecībām, radās nepieciešamība pēc kredītkooperatīviem jeb krājaizdevu sabiedrībām.
Tieši ar kopdarbības mērķi, lai sasniegtu labākus rezultātus, cilvēki organizējās
biedrībās, sociālās vai garīgās atdzimšanas kustībās, reliģiskās apvienībās, politiskās
organizācijās, akciju sabiedrībās un kooperatīvos. Tādējādi sabiedrībā snaudošā
potenciālā enerģija pārvēršas kinētiskajā un tiek ievirzīta radoša darba gultnē.
1.1.1. Kooperatīvu īpatnības
Atšķirībā no kultūras biedrībām vai reliģiskām organizācijām, kooperatīvi ir
sabiedriski saimnieciskas organizācijas ar konkrētiem mērķiem, piemēram, lēta kredīta
sagādāšana, preču sagādāšana, ražošana, ražojumu pārdošana, apdrošināšana u.c. Taču
vienlaikus kooperatīvi ir arī biedrības. Tātad tos varētu raksturot kā kopīgus
saimnieciskus pasākumus. Taču zināmā mērā tāpat var raksturot arī, piemēram, akciju
sabiedrības, kolhozus un starptautiskas korporācijas. Ar ko kooperatīvi atšķiras no citām
kopīgas saimnieciskas darbības formām?
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Galvenā atšķirība izriet no dažādās attieksmes pret cilvēkiem un kapitālu. Ja uz
peļņu orientētās komercstruktūrās kapitāls tiek uzskatīts par galveno noteicošo faktoru,
tad kooperatīvos galvenais ir cilvēks jeb kooperatīva biedri. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast,
ka kooperatīva galvenais mērķis nav peļņas gūšana un pēc iespējas lielāku dividenžu
izmaksa paju turētājiem, bet gan tas labums, ko no līdzdarbošanās kooperatīvā gūst katrs
tā biedrs, izmantojot kooperatīva sniegtos pakalpojumus un kopīgiem spēkiem sagādātās
iespējas.
Uzskaitīsim arī citas galvenās kooperatīvu īpatnības.
1. Katram biedram lēmumu pieņemšanā viena balss un vienādas tiesības.
To var saukt arī par demokrātijas principu. Jā, lai gan mūsdienās daudz tiek runāts
par demokrātiju, daudzās firmās, sabiedrībās un citās iestādēs nekādas demokrātijas
faktiski nav. Līdzīgi kā demokrātijas nebija arī padomju laika kolhozos un valsts iestādēs.
Akciju sabiedrībās akcionāriem pieder lemšanas tiesības, kas samērojamas ar viņu
ieguldīto kapitālu. Kam vairāk akciju, tam lielāka teikšana. Daudzviet lēmumus pieņem
administratīvā kārtībā. Tikai kooperatīvos katram biedram ir vienādas tiesības un lēmumu
pieņemšanā viena balss. Neatkarīgi no tā, cik paju katrs biedrs iegādājies. Tātad
kooperatīvās sabiedrībās galvenais faktors ir pats cilvēks.
2. Kooperatīvi ir bezpeļņas organizācijas.
Protams, arī kooperatīvos biedri saņem atlīdzību par savu kopīgajā pasākumā
ieguldīto naudu (iegādātajām pajām), bet šī atlīdzība jeb dividendes nedrīkst pārsniegt
vidējo procentu apmēru naudas tirgū. Ne visās valstīs un laikos šo jautājumu risina
vienādi, taču tieši šāda nostāja atbilst kopdarbības garam un kooperācijas būtībai. Nevis
maksimāla peļņa, bet biedru kopīgais labums. Pirmskara Latvijā kooperācijas likums
noteica, ka par pajām var izmaksāt ne vairāk par 8% gadā. Turpretī akciju sabiedrībās
peļņa netiek ierobežota.
Bezpeļņas princips izpaužas arī tīrā atlikuma (saimniecisko ieguvumu) sadalē starp
biedriem. Tā notiek samērā ar katra biedra saimniecisko līdzdarbību (apgrozījuma
apjomu) kopīgajā pasākumā. Piemēram, patērētāju biedrības dalībnieks gada beigās
saņem saviem iepirkumiem atbilstošo tīrā atlikuma daļu (vai arī zaudējuma daļu, ja
darbība bijusi neveiksmīga), bet ražojumu pārdošanas kooperatīvā – atbilstoši nodotajai
produkcijai. Tātad atlikumu saņem tie, kas ar savu apgrozījuma daļu to sagādājuši.
Turpretī akciju sabiedrībās atlikumu sadala tikai samērā ar katra akcionāra ieguldīto
kapitālu. Tātad akcionārs var praktiski nesadarboties ar savu sabiedrību, jo dividendes
nodrošina viņa akcijās ieguldītais kapitāls.
Vēl jāmin, ka kooperatīvi noteiktu tīrā atlikuma daļu iegulda biedru izglītošanas un
pilnveidošanas pasākumos, vai arī citos fondos, ja to nolemj biedru pilnsapulce. Ja to
nedara, tad šāds kooperatīvs neatbilst kopdarbības garam.
3. Kooperatīvi ir organizācijas ar neaprobežotu biedru skaitu jeb atvērtas
organizācijas.
Tāpēc jau tiek runāts par kooperatīvo kustību. Kooperatīvi, ja tie ir īsti, nevar būt
slēgtas, elitāras organizācijas. Tie ir ieinteresēti augt un izplatīties, dibināt otrās un trešās
pakāpes savienības, jo tādējādi tiek vairotas arī katra biedra iespējas. Tātad iepriekš
nedrīkst noteikt maksimālo kooperatīva biedru skaitu, nedz arī mākslīgi ierobežot jaunu
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biedru uzņemšanu, izņemot gadījumus, kurus nosaka statūti, ja konkrēta uzņemšana var
kaitēt kooperatīva pastāvēšanai un sekmīgai darbībai. Nav pieļaujama kandidātu
diskriminācija pēc reliģiskām, politiskām, dzimuma, vecuma vai citām pazīmēm, izņemot
statūtos noteikto vecuma ierobežojumu. Jo kooperatīvi ir kustība, kas paceļas pāri partiju,
konfesiju, nacionālām vai dzimumu nesaskaņām. Kustība ir vienojoša, kamēr partijas jau
pēc savas būtības ir šķeļošas. Turpretī akciju sabiedrībās dalībnieku skaits ir ierobežots ar
izlaisto un jau nopirkto akciju skaitu.
4. Kooperatīvi ir brīvprātīgas organizācijas.
Tieši tāpēc kolhozi, pat ja tie būtu ļoti racionāli un efektīvi organizēti, pēc savas
būtības nebija kooperatīvi, jo iekļaušana kolhozos bija piespiedu pasākums, un
nepakļaušanās draudēja ar represijām. Kooperatīvos cilvēki var brīvi iestāties un tikpat
brīvi no tiem izstāties. Šajā ziņā kopdarbības organizācijas var salīdzināt ar reliģiskām
draudzēm, izņemot tos vēstures periodus, kad notika reliģijas uzspiešana tautām.
5. Kooperatīvs rūpējas par savu biedru izglītošanu un profesionālo izaugsmi.
Šo principu ieviesa jau “Ročdeilas Godīgie pionieri” 1844. gadā. Un tas ir tikai
dabiski – ja kooperatīvs grib darboties sekmīgi, tā biedriem, kas ir arī galvenie lēmumu
pieņēmēji, jābūt gudriem, izglītotiem, ar augstām morālām, ētiskām un kulturālām
īpašībām. Kā arī jāizprot kopdarbības gars, jāprot domāt stratēģiski, ne tikai par šodienu
un savu mirkļa izdevīgumu. Jo pretējā gadījumā kooperatīvā sāksies strīdi, ķildas,
šķelšanās un citas kaitējošas izpausmes, kas kooperatīva darbību padarīs neiespējamu. Ne
mazāk svarīgi arī tas, lai kooperatīva vēlētās amatpersonas, darbinieki un speciālisti būtu
augstas klases speciālisti savā jomā un spētu pēc iespējas labāk veikt savus pienākumus.
Lai nepieļautu elitārismu un izolētību no apkārtējās sabiedrības, kooperatīvu
biedriem jādomā arī par visas sabiedrības labumu. Daļēji to nodrošina jau minētais
bezpeļņas princips (kooperatori parasti nepaliek par miljonāriem, lai gan dzīvo
pilnvērtīgu un turīgu dzīvi), bet ne mazāk svarīgi ir informēt sabiedrību par kooperācijas
mērķiem un principiem, būt atklātiem, godīgiem un atvērtiem. Arī tas veicinās
kooperatīvās kustības attīstību, jo kustībai piesaistīs gan jaunus biedrus, gan klientus, kuri
gribēs izmantot tieši kooperatīvu sniegtos pakalpojumus un ražojumus. Vienlaikus tiks
novērsts iespējamais sabiedrības naidīgums un skaudība.
1.1.2. Dažādas kooperācijas definīcijas
Apkopojot uzskaitītās īpatnības, varam tikai pievienoties Latvijas kooperācijas
speciālista un tautsaimnieka Eduarda Baloža (1880 – 1951) piedāvātajai kooperācijas
definīcijai:
“Kooperācija ir sabiedriski saimnieciska kustība, kura, vadoties no brīvprātīgas
neaprobežotas apvienošanās un apvienoto vienlīdzības principiem, izpaužas dažādos
kopīgos saimnieciskos pasākumos, kuros kapitāls dabū atlīdzību ne augstāku par parasto
naudas tirgus procentu apmēru un kuru saimnieciskos sasniegumos katrs biedrs gūst
labumu samērā ar tā tiešu saimniecisku līdzdarbību kopīgā pasākumā.”
Lai paplašinātu izpratni par kooperācijas būtību, izlasīsim arī citas kooperācijas
definīcijas.
1998. gadā pieņemtais Latvijas Kooperatīvo sabiedrību likums:
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“Kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu sabiedrība,
kuras mērķis ir apmierināt savu biedru ekonomiskās un sociālās vajadzības, kā arī
veicināt viņu sabiedrisko darbību, materiālās labklājības un kultūras līmeņa celšanos. [..]
Tā ir autonoma, sevi uzturoša un savu biedru kontrolēta organizācija.”
Vācijas likumā par kooperāciju XX gadsimta sākumā bija rakstīts tā:
“Kooperatīvs ir biedrība ar neierobežotu biedru skaitu, kuras uzdevums ir veicināt
savu biedru darbu vai saimniecību ar kopēja uzņēmuma palīdzību.”
Turpretī Krievijas likumā tolaik bija rakstīts:
“Par kooperatīvu biedrību tiek atzīta biedrība ar mainīgu biedru sastāvu un
kapitālu, kura darbojas kā īpaša firma ar mērķi veicināt savu biedru materiālo un garīgo
labklājību, kopēji organizējot dažāda veida saimnieciskus uzņēmumus vai savu biedru
darbu.”
Roberta Ovena laikabiedrs un Ročdeilas kooperatīva vēsturnieks D. Holioks
uzskatīja tā:
“Kooperācija ir peļņas izdalīšana, turklāt pircējam veikalā un strādniekam
darbnīcā tiek piešķirta taisnīga daļa no ienākuma, kurš cēlies sakarā ar patērēšanu vai
darbu.”
Franču teorētiķis Šarls Žids:
“Kooperācija ir asociācija, kura cenšas realizēt taisnīgu cenu.”
Vācu kooperators P. Kaufmans kooperāciju definēja tā:
“Biedrības, kurās apvienojas nenoteikts biedru skaits vai arī personu apvienības,
kurās katrs biedrs, baudot vienlīdzīgas tiesības un uzņemoties vienlīdzīgu atbildību, uz
brīva līguma pamata nodod zināmas saimnieciskas funkcijas kopējam uzņēmumam, lai ar
to iegūtu zināmus saimnieciskus labumus.”
Vācu tautsaimnieks Dr. C. Fukss:
“No saimnieciskā viedokļa raugoties, kooperācija ir personu apvienība vienāda
saimnieciska mērķa kopīgai sasniegšanai uz savstarpējās palīdzības pamatiem, t.i.,
atsevišķu personu interešu sekmēšana caur vispārību, kurai atsevišķa persona pakārtojas
pēc principa “Viens par visiem, visi par vienu””
Kooperators D. Bansels:
“Kooperācija ir labprātīga saimnieciska kopdarbība, kuras uzdevums ir nodrošināt
nevis kapitālistu, bet darba cilvēku – kā patērētāju, tā ražotāju – intereses.”
Krievu kooperators V. Pekarskis:
“Kooperācija ir patstāvīga saimnieciska sistēma, kuras mērķis ir nodibināt tādas
saimnieciskas attiecības, kas katram nodrošinātu viņa darba ekvivalentu, turklāt
netraucējot tehnikas un kultūras progresu.”
Krievu tautsaimnieks Tugan-Baranovskis:
“Kapitālistiska uzņēmuma mērķis ir iegūt pēc iespējas lielāku peļņu, taču
patreizējā dzīve pazīst arī cita rakstura uzņēmumus, t.i., kooperatīvus uzņēmumus, kuri
veidoti pēc citiem principiem un sprauduši sev citus mērķus.
Kooperatīvs ir tāds vairāku brīvprātīgi apvienotu personu saimniecisks uzņēmums,
kura mērķis nav peļņas iegūšana no ieguldītā kapitāla, bet gan – ar saimniecisku
kopdarbību vairot savu biedru darba ienākumus, vai arī samazināt viņu izdevumus
pārtikas un citu preču vajadzībām.
Valsts un pašvaldības iestāžu saimnieciskiem uzņēmumiem ir līdzība ar
kooperatīviem tai ziņā, ka arī to uzdevums nav peļņas gūšana. Taču valsts un pašvaldības
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iestāžu uzņēmumiem ir piespiedu raksturs, turpretī kooperatīvi dibinās ar ieinteresētu
personu labprātīgu piedalīšanos.”
Krievu kooperators V. Posse:
“Apgaismotu darbaļaužu brīvprātīga apvienība, kas uz pašpalīdzības un
savstarpējas palīdzības pamatiem, ievērojot sabiedrisku labumu, organizē ražošanu un
ražojumu vienlīdzīgu sadalīšanu, lietderīgi apmierinot visu materiālās un garīgās
vajadzības.
Kooperators V. Totomiancs:
“Kooperācija ir prakticisma un ideālisma savienojums. Tā netiecas tikai pēc
materiāliem labumiem, taču neļauj aizrauties arī ar neīstenojamiem sapņiem.
Kooperācijā saprātīgi sakausēts individuālisms ar solidaritātes garu. Tā ir nevis šķiru un
atsevišķu profesiju, bet gan vispārcilvēciska solidaritāte. Kooperācija ir iecietīga pret
uzskatiem un ticību, tajā apvienojas personas no dažādiem sabiedrības slāņiem, kuri citā
vietā varbūt savstarpēji cīnītos. Kooperācija ir mūžīga, jo no visiem sabiedriskās
kustības veidiem tikai tā pastāvēs arvien. Tā vēl nav galīgi kristalizējusies, bet tikai
veidojas. Un šī veidošanās notiek no apakšas uz augšu, tāpēc tā mūžīga.”
“Kooperācija ir brīvprātīga apvienība ar mainīgu kapitālu un biedru sastāvu, kuru
mērķis nav peļņas iegūšana, bet sava stāvokļa un saimniecības uzlabošana.”
1.2. Ročdeilas godīgie pionieri
Pirmais kooperatīvs pasaulē šā vārda modernajā nozīmē radās Anglijas pilsētā
Ročdeilā. Tieši šā kooperatīva dibinātāji jau XVIII gadsimta pirmajā pusē izstrādāja tos
modernās kooperācijas pamatprincipus, kas savu nozīmību saglabājuši līdz mūsdienām.
Tāpēc ir vērts šo kooperatīvu īpaši izcelt un tā vēsturi pārzināt, jo bieži arī mūsdienās
kooperatīvi cieš neveiksmi tikai tāpēc, ka nav ievērojuši Ročdeilas principus.
Ročdeilas patērētāju biedrība neradās tukšā vietā, nedz arī izveidojās vienā dienā.
Vispirms jau – kāpēc tas notika Anglijā, turklāt Lielbritānijas nomalēs? Galvenokārt jau
tāpēc, ka Lielbritānija bija rūpnieciskās revolūcijas dzimtene, kurā pirmajā izveidojās
tipiska industriāla sabiedrība ar attīstītu naudas saimniecību jeb kapitālismu. Bez tam
skoti, īri un citas tautības šai lielvalstī bija iekļautas visai varmācīgi, tāpēc papildus cieta
arī no diskriminācijas.
Tā kā kapitālistisko uzņēmumu mērķis bija maksimāla peļņa, to panāca arī ar
tādiem necilvēcīgiem paņēmieniem kā smagi darba apstākļi, garas darba stundas (līdz 17
stundām diennaktī), mazas algas, bērnu un sieviešu ekspluatācija, dārgas, bet vienlaikus
arī nekvalitatīvas (viltotas, nepareizā svarā pārdotas u.c.) pārtikas preces. Tieši tāpēc
pirmie kooperācijas centieni izpaudās kā kopīga ēdamvielu iegāde. Par pirmo patērētāju
kooperatīvu uzskata 1769. gadā Fenvikas audēju ciemā (Skotijā) dibināto biedrību, kas
savu biedru vajadzībām iepirka galvenokārt auzu putraimus. Šai biedrībai sekoja daudzas
citas, lai gan to mūžs nebija ilgs. Pašu biedru apziņa vēl nebija tik attīstīta, lai spētu
izvairīties no šķelšanās, būtu lojāli savam uzņēmumam (t.i., iepirktos tikai savā
kooperatīvā), turētos pretī privāto tirgotāju vilinājumiem un “akcijām”. Bet galvenais –
vēl nebija izstrādāti līdzsvaroti un efektīvi kooperatīvās organizācijas principi.
1795. gadā Hullas pilsētiņas nabadzīgākie iedzīvotāji lūdza pilsētas galvas atļauju
būvēt kopīgas dzirnavas (maizi tajos laikos katra ģimene cepa savās mājās). Tam bijuši
divi galvenie iemesli: 1) privātie dzirnavnieki par miltiem prasījuši nesamērīgi lielu
samaksu; 2) arvien biežāk parādījās miltu viltojumi – ar kaolīna un citu minerālvielu
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piejaukumiem. Tas jau bija solis uz priekšu, salīdzinot ar Fenvikas biedrību, jo paredzēja
savu ražošanu. Kad pašu savāktās naudas pietrūcis, palīdzējuši daži pilsētas valdes
locekļi un citi turīgi ļaudis. Tā jau 1797. gadā dzirnavas patiešām sākušas darboties un
devušas atvieglojumu biedrības locekļiem. Tomēr tādi bijuši tikai atsevišķi gadījumi,
nevis kooperatīva kustība, kas būtiski ietekmētu vienkāršo cilvēku dzīvi Anglijā.
Strādājošo stāvoklim arvien pasliktinoties, dzima plaši reformu plāni. Redzamākie
reformatori bija Roberts Ovens (1771 – 1858) Anglijā un Šarls Furjē (1772 – 1837)
Francijā. Tie bija ideālisti, kas pārlieku lielas cerības balstīja uz turīgo pilsoņu labdarību.
Viņuprāt, ar turīgo ļaužu atbalstu bija jādibina kolonijas, kuru iemītnieki varētu kopīgi
strādāt un būt laimīgi. Tiklīdz būs nodibinātas un sekmīgi darbosies vairākas tādas
kolonijas, cilvēki pārliecināsies par koloniju labumu, un visi kļūs vai nu par tādu koloniju
atbalstītājiem vai dalībniekiem. Vairākas kolonijas patiešām tika nodibinātas, taču drīz
vien iznīka. Pats Ovens savu līdzekļus bija ieguldījis un zaudēja Jaunharmonijas kolonijā
Ziemeļamerikā.
Daudz reālāk uz dzīvi raudzījās angļu ārsts Viljams Kings (1786 – 1865). Viņš jau
izsenis loloja sapni par strādnieku un amatnieku atbrīvošanu no nabadzības un
apspiešanas. 1828. gadā viņš par saviem līdzekļiem sāka izdot nelielu žurnālu
“Kooperators”, kas līdz 1831. gadam iznāca 28 reizes. Kings sludināja, ka darba cilvēku
atbrīvošanās iespējama tikai ar pašdarbību un kopdarbību. Ko nespēj viens, to var viegli
paveikt, ja savus resursus apvieno daudzi. Kings pastāvēja, ka strādniekiem jāiemācās
izmantot savas pirkšanas spējas. Šim nolūkam jāiekrāj kopīgs kapitāls un jāierīko savs
veikals jeb patērētāju biedrība. Iepērkot preces vairumā, iespējams tās iegādāties lētāk.
Gūto peļņu nav jāizdala biedriem, bet gan jāpievieno kopīgajam kapitālam. Kad tas būs
sakrāts gana liels, jāsāk būvēt savas fabrikas, pirkt zemi utt.
Līdz ar to tieši Viljams Kings uzskatāms par pirmo patērētāju biedrību teorētiķi.
Bez tam viņš kooperāciju neuzskatīja tikai par saimniecisku kustību. Ja tajā valdīs tikai
dzīšanās pēc pašlabuma, sekmīga attīstība nebūs iespējama, uzsvēra Kings. Kooperācijas
pamatā tomēr jābūt mīlestībai un cilvēku kopības garam.
Pēc Kinga ierosinājuma 20 Braitonas strādnieki un amatnieki 1827. gadā
nodibināja Braitonas Patērētāju biedrību. Tās piemēram sekoja daudzas citas. Piecu gadu
periodā Anglijā jau darbojās vairāki simti patērētāju biedrību. Tomēr pēc pirmās
sajūsmas arī tās sāka iznīkt. Par galvenajiem neveiksmes cēloņiem tiek uzskatīti šādi: 1)
nepilnīgi statūti; 2) lojalitātes trūkums (biedri iepirkās citos veikalos); 3) preču pārdošana
uz kredīta; 4) negodīgi darbinieki (tā kā kooperatīviem vēl nebija juridiskas personas
statusa, tos nevarēja saukt pie atbildības); 5) nepareiza atlikuma sadalīšana u.c. Bez tam
tajā laikā Anglijas strādnieki tika ierauti politisko cīņu kaislībās, kādēļ kooperācijas
kustībai tie veltīja aizvien mazāk uzmanības.
10 gadus pēc pirmā kooperatīvu dibināšanas viļņa noplakšanas Ročdeilā kādā
sapulcē, kurā bija pulcējušies 28 audēji, tika runāts par ceļiem, kā izkļūt no nabadzības,
ko bija padziļinājis arī neveiksmīgais streiks. Nāca ierosinājums dibināt patērētāju
biedrību. Zīmīgi, ka vairāki sapulces dalībnieki šai idejai iebilda, norādot uz līdzīgu
biedrību neveiksmēm pagātnē. Citi turpretī norādīja uz neveiksmīgo biedrību nepilnībām,
kuras nākotnē jānovērš. Piemēram, preču pārdošanu uz parāda, kuru daļa biedru tā arī
neatmaksā. Kā arī uz netaisnīgu atlikuma dalīšanu. Čarlzs Hovards ierosināja atlikumu
dalīt nevis atbilstoši iegādātajām pajām, bet gan katra biedra veiktajiem pirkumiem, jo tas
biedrus mudināšot iepirkties tikai savā veikalā. Šis priekšlikums atrada lielu atsaucību.
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Tādējādi sapulces noslēgumā tika nolemts dibināt patērētāju biedrību. Dibinātāji
parakstījās uz papīra, ka apņemas ik nedēļu biedrības kasē iemaksāt 2 penijus, kā arī tika
ievēlēts kasieris.
Ročdeilieši izstrādāja ļoti plašu un tālejošu darbības programmu, kas paredzēja
apgādāt biedrus ar pārtikas produktiem un citām precēm, celt dzīvokļus, dibināt fabrikas,
ierīkot lauksaimniecības ražošanas kooperatīvu un visbeidzot – dibināt koloniju, kurā
dzīve ritētu uz kopīgas ražošanas un patērēšanas pamatiem.
Kad savāca 28 mārciņas – pa vienai no katra biedra –, pionieri sāka ierīkot savu
veikalu. Noīrēja nelielas telpas nomaļā ielā, kuru sauca par Krupju ielu. Veikala
atvēršanas dienā īrētajās telpās ieradušies tikai daži ročdeilieši un sapulcējušies tumšajās
telpās. Taču neviens neuzdrīkstējies atvērt logu slēģus, jo publika uz ielas bija noskaņota
zobgalīgi, dibinātājus apsaukājot par “dullajiem audējiem”. Visbeidzot drosmīgākais
tomēr izskrējis uz ielas atvērt slēģus un ar to izraisījis veselu smieklu, zobgalību, rēcienu
un svilpienu kori, un dzēlīgas piezīmes. Tā 1844. gada 21. decembrī tika likts pamats
sistēmai, kas pēc tam iekaroja visu pasauli.
Sākotnēji veikalā bijušas preces tikai 14 mārciņu vērtībā: milti, auzu putraimi,
cukurs, sviests un sveces. Veikals strādājis pa vakariem divas reizes nedēļā. Tikai no
1851. gada veikals darbojies visu dienu un biedru skaits bija pieaudzis līdz 680. 1933.
gadā, kad biedrībai pievienojās otra Ročdeilas patērētāju biedrība, biedru skaits sasniedza
jau 25834.
Lieki teikt, ka sākotnējā attīstības periodā biedri paveica milzīgu un pašaizliedzīgu
darbu. Pēc 10 – 12 stundu garas darbadienas fabrikā tiek turpināja strādāt savā
kooperatīvā, par to nesaņemot nekādu atlīdzību. Tika apstrādātas un fasētas preces,
kārtoti rēķini, tirgots un pirkts. Piemēram, biedrības kasieris tikai pēc 13 darbības gadiem
tika atbrīvots no kafijas malšanas pienākuma.
1.2.1. Ročdeiliešu principi
1. Jātirgo neviltotas, labas preces.
2. Preces jāpārdod pareizā mērā un svarā.
Šie principi bija svarīgi tāpēc, ka tajā laikā preču viltošana un blēdīga svēršana bija
ļoti izplatīta. Turpretī ročdeilieši sevi pieteikuši kā morāli nevainojamus tirgotājus, kas
pilnīgi atteikušies no šiem kaitīgajiem pircēju krāpšanas paņēmieniem. Un laba slava ir
vislabākā veikala reklāma.
3. Preces jāpērk un jāpārdod tikai par skaidru naudu.
Pirmkārt, iepērkot uz parāda, mazinās atbildības sajūta, jo tā var iepirkt vairāk nekā
vajadzīgs, vai arī tādas lietas, bez kurām var iztikt. Arī pircējs, pērkot uz parāda, nonāk
atkarībā no pārdevēja, ko pārdevējs var sākt izmantot negodprātīgi, piemēram, piedāvājot
sliktākas preces vai par lielāku cenu. Bez tam pircēji var parādu neatdot, radot
zaudējumus veikalam, samazinot ikdienā nepieciešamos apgrozāmos līdzekļus.
Nepārdošanai uz parāda ir arī liela audzinoša nozīme: tā disciplinē biedrus, radina tos pie
kārtīgas saimniekošanas, izslēdz dzīvošanu pāri saviem ienākumiem. Ročdeiliešu statūtos
bija pat īpašs punkts, kas noteica biedra sodīšanu ar 10 šiliņiem, ja tas pērk vai pārdod
preces uz parādu.
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4. Preces jāpārdod par vidējām tirgus cenām.
Šis princips dod šādas priekšrocības. Kooperatīva rīcības līdzekļi pakāpeniski
pieaug par starpību starp tirgus cenu un pašizmaksu, līdz ar to palielinot biedrības
iespējas. Kooperatīvam veidojas naudas rezerve neparedzētu zaudējumu segšanai. Biedri,
maksājot tirgus cenu, pakāpeniski un nemanot iekrāj sev zināmu summu, ko veiksmīgas
darbības rezultātā gada beigās saņem atpakaļ. Šī summa gada beigās var izrādīties
diezgan liela un ļauj apmierināt kādu nozīmīgu vajadzību, kas nebūtu iespējams, ja viņš
ikdienā ietaupītu dažus santīmus. Tādējādi biedram dota iespēja krāt naudu, ne no kā
neatsakoties. Faktiski kooperatīva biedrs gada beigās saņem to summu (tirgotāja peļņas
tiesu), kādu parastā veikalā no pircēja paņem privātais tirgotājs par saviem
pakalpojumiem.
5. Atlikuma lielākā daļa jāsadala starp biedriem samērā ar viņu iepirkumiem
gada garumā.
Ar to tiek panākts, ka kooperatīvs nav peļņas uzņēmums, kurā dividendes saņem
akcionāri, bet gan bezpeļņas uzņēmums, kurā atlikumu saņem tie, kas to devuši, t.i.,
pircēji. Ja biedrs savā veikalā nav neko pircis, viņš gada beigās neko arī nesaņem. Tas ir
tikai taisnīgi un turklāt mudina biedrus iepirkties savā veikalā, kas stiprina visu
kooperatīvu, jo palielina tā apgrozījumu. Kā arī mudina nebiedrus iestāties kooperatīvā,
lai saņemtu iespēju taupīt un krāt “bez sāpēm”. Patērētāju biedrība, ja tā darbojas pareizi,
vislabāk nodrošina taisnīgu preces cenu.
6. Daļa atlikuma jāiegulda biedru izglītošanas un kulturālas audzināšanas
pasākumos.
Tas nepieciešams, jo kooperatīvs darbosies labāk un sekmīgāk, ja tā biedri būs
izglītoti, attīstīti, apzinīgi un kulturāli. Ročdeilieši šim nolūkam ik gadus ziedoja 2,5%
atlikuma, ierīkoja bibliotēku, lasītavu, vakara kursus un skolas.
7. Par biedru iemaksātajām pajām jāmaksā noteikts procents.
Tas bija zināms kompromiss. Tātad ne tīra akciju sabiedrība, kurā visu atlikumu
(peļņu) izmaksā akcionāriem samērā ar akciju skaitu, nedz kapitāla nozīmes absolūts
noliegums. Pazīstot cilvēku psiholoģiju, ročdeilieši nolēma par biedru pajām maksāt
parastos noguldījumu procentus, kas tajā laikā bija 5% gadā. Tādējādi kooperatīvs spēja
piesaistīt vairāk kapitāla, jo tas bija labs stimuls pirkt biedrības pajas. Tomēr iegādāto
paju skaits neiespaidoja demokrātisko lēmumu pieņemšanas principu: vienam biedram
viena balss, neatkarīgi no iegādāto paju skaita.
8. Katram biedram viena balss.
Ar to pasvītrots, ka kooperatīvā biedrs tiek turēts augstāk par kapitālu.
9. Politiska un reliģiska neitralitāte.
1.2.2. Kā tika galā ar “gaisa jaucējiem un skandālistiem”
Bieži vien grūtības kooperatīva un jebkuras cita rakstura biedrības vai organizācijas
darbībā rada paši tās biedri. Lūk, kā šo visai izplatīto parādību raksturojis Ročdeilas
pionieru vēsturnieks D. Holioks (Ed. Baloža tulkojumā).
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“ No morāles viedokļa, Ročdeilas pionieru pastrādātais brīnums ir tas, ka viņiem
pietika veselā saprāta, lai, arī būdami dažādās domās, nenaidotos; lai, savā starpā
strīdoties, tomēr strīdu nenovestu līdz šķelšanai; lai reizēm ienīstot, tomēr arvien turētos
kopā.
Pa lielākai daļai strādnieku šķirā, kā arī it visu šķiru organizācijās, ir zināms skaits
oriģinālu personu, kuras ir dzimušas it kā zem šķelšanās zvaigznes. Tās ir pilnas naida,
neuzticības un nevienprātības, tās aizvien izturas asi un nepieklājīgi. Viņu pašu vaina tā
nav, viņas tā izturas pret savu gribu, citādi nemaz nespēj. Viņu runas orgāns ir sabojāts un
no tā nevar izdabūt nevienu melodisku skaņu; viņu parastais tonis ir morāliska
kakofonija. Viņi nekad neparāda sirsnību, nekad nav apmierināti. Pastāvīga sejas raušana
un grimases liecina par viņu “nepiekrišanu”, viņu lūpas ir cieši sakniebtas un viss viņu
izskats rāda, ka viņi ir nemierā un arvien kritizē.
Šie cilvēki ir sabiedrības eži, kuru adatas arvien ir saceltas un gatavas durt, bet kuru
redze ir sabojāta, saskaņā ar ko viņi visu redz ačgārni. Visu, ko viņi apskata, viņi
vispirms iebāž ūdenī, kur vistaisnākais spieķis izskatās it kā tas būtu saliekts. Šie cilvēki
zina, ka katram vārdam ir divējāda nozīme, un tāpēc uztver tos taisni pretējā nozīmē,
nekā jūs bijāt domājuši. Viņi zina, ka neviena doma nevar aptvert visu, kas tikai nāk
prātā, un arvien pieķeras tam, ko jūs atstājat neievērotu, un ignorē tieši to, ko jūs
apgalvojāt. Viņi iestājas sabiedrībā it kā strādāšanas nolūkā, bet patiesībā tikai lai
kritizētu tās darbību, pat nemēģinot novērst tās nevēlamās parādības, par kurām tie
sūdzas. Viņi necenšas nostiprināt biedrību visu biedru kopējās lietas labā, bet uzmeklē
biedrības vājās vietas, nostādīdami pēdējās zem kopējā ienaidnieka sitieniem. Šie cilvēki
piespiež visus biedrus pastāvīgi sajust vilšanos, tā ka galu galā skaitīties par tās pašas
biedrības locekļiem, kuras sastāvā ir viņi, izliekas it kā smags sods. Jūs sākat sajust, ka
lielāku cieņu un mieru jūs varat sagaidīt starp pretiniekiem, nekā starp draugiem. Šie
cilvēki arvien pareģo visiem un katram, ka pasākums izputēs, līdz beidzot tiešām panāk
to, ka sekmīga darbība kļūst neiespējama, bet pēc tam vēl prasa atzinību par savu
“gaišredzību” un pretendē uz pateicību un cienīšanu tieši par to līdzdarbību, kura jums
kaitēja. Viņi līdzinās brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem: arvien velk sev līdzi šļirceni un,
pieņemot, ka jūsu lietai pastāvīgi draud aizdegšanās briesmas, aplej jūs ar ūdeni no rīta
līdz vakaram, līdz beidzot visi ir izmirkuši līdz kreklam.
Tādi “nelaimīgi labsirdīgi draugi” nelielā skaitā pastāvīgi sastopami gandrīz visās
biedrībās. Viņu nav daudz, bet tie ir neiznīcināmi; tie ir zināmas sugas laupītāji uz
progresa ceļa, kuri apgrūtina katru ceļinieku. Viņi piespiež jūs apstāties un atsacīties no
savām cerībām. Tikai gudri un stipri cilvēki spēj atkratīties no viņiem un tikt ar tiem galā.
Ročdeilas kooperatori izprata viņus ļoti labi – viņi tos sastapa, bija pret tiem iecietīgi,
raudzījās uz tiem kā uz nejaušu šķērsli progresa ceļā, griezās pie viņiem ar laipnu vārdu
un jautru smaidu, un gāja viņiem garām. Viņi atbildēja tiem ne ar vārdiem, bet ar
darbiem.
Ikviens, kas iestājas tautas organizācijā, jābrīdina no šādas biedru sugas, kādu mēs
nupat aprakstījām. Jūs viegli tiksiet ar viņiem galā, ja tie nepārsteigs jūs nesagatavotus.
Tiešām, savā ziņā viņi ir pat derīgi; viņi ir tas balasts, ar kuru sabiedrisks arhitekts
pārbauda savas jaunās būves izturību. Mēs pieminam viņus tāpēc, ka tie bija sastopami
arī Ročdeilā, un šis fakts rāda, ka mūsu Ročdeilas kooperatoriem ne daba, ne gadījums
nebija sevišķi labvēlīgi. Viņiem bija jāiztur tādi pat pārbaudījumi, kā citiem cilvēkiem, un
viņiem bija jācīnās ar parastajām cilvēku grūtībām.”
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1.2.3. Turpmākā patērētāju biedrību attīstība Lielbritānijā
Ročdeiliešu panākumi un labā slava ātri vien guva aktīvu atsauksmi visā
Lielbritānijas teritorijā un ārpus tās robežām. Tā 1852. gadā Anglijā pēc Ročdeilas
principiem darbojās ap 130 patērētāju biedrības, bet 1864. gadā – jau vairāk nekā 500.
Starp dibinātajiem kooperatīviem izvērsās plaša un cieša sadarbība, kas 1864. gadā
ļāva nodibināt Anglijas Lieltirdzniecības savienību, bet 1868. gadā – arī Skotijas
Lieltirdzniecības savienību. Tas nebija viegli izdarāms, jo angļi to darīja pirmo reizi
pasaules vēsturē, tāpēc citu paraugu, no kā mācīties, nemaz nebija. Lielākie nopelni šajā
apvienošanās darbā piederēja pirmajam Anglijas Lieltirdzniecības savienības
priekšsēdētājam Abrahamam Grinvudam. 1869. gadā ne bez patērētāju biedrību
iniciatīvas dibinājās Lielbritānijas kooperācijas idejiskais centrs – Kooperatīvu savienība.
Ar to būtiski pieauga kooperatīvu kustības ietekme uz Lielbritānijas iekšējo politiku un
pieauga arī praktiskās iespējas.
Kooperatīvu attīstībai pavērās jaunas attīstības apvāršņi. Tā 1932. gadā
Lielbritānijā darbojās jau 1171 patērētāju biedrība, kas apvienoja 6760000 biedrus.
Kopējais to apgrozījums pārsniedza 201 miljonu sterliņu mārciņu, kas tajā laikā bija
milzīga summa. Lielākās patērētāju biedrības, piemēram, Londonas biedrība, apvienoja
ap 300000 biedru.
Ar uzviju īstenojās arī ročdeiliešu sākotnējā programma, izņemot punktu par
kolonijas dibināšanu, jo par sava veida kooperatoru koloniju bija pārvērsta visa
Lielbritānija. Anglijas Lieltirdzniecības savienībai 1930. gados piederēja vairāk nekā 100
lielu rūpniecības uzņēmumu, kas aptvēra 40 dažādas nozares. To vidū bija dzirnavas,
cepumu un konfekšu fabrikas, tabakas un cigāru fabrikas, austuves, drēbju, vadmalu un
veļas fabrikas, gaļas kombināti un desu fabrikas, konservu fabrika, kurpju un zābaku
fabrika, metāla izstrādājumu rūpnīca, mēbeļu fabrika, pudeļu fabrika, automobiļu fabrika,
ogļraktuves, tējas plantācijas Ceilonā u.c. Faktiski cilvēks varēja nodzīvot savu mūžu,
izmantojot tikai patērētāju biedrību ražojumus, kurus tautā sauca par “savienības
ražojumiem”, piemēram, savienības ziepes, savienības kurpes utt.
Kooperācijas entuziasti visā pasaulē tur cieņā ročdeiliešu piemiņu, kas miljoniem
cilvēku pavēra pilnvērtīgas dzīves iespējas. Francijā ražo Ročdeilas vārdā nosaukts vīnu,
vairākās pilsētās, arī Maskavā, ir Ročdeilas vārdā nosauktas ielas. Ročdeilas principi tiek
atkārtoti un iztirzāti ne tikai katrā grāmatā par kooperāciju, bet arī katrā pašcienošu
autoru grāmatā par tautsaimniecību.
1.3. Galvenie kooperatīvu veidi
Kooperācija ir iespējama un vēlama faktiski visās dzīves jomās, taču tradicionāli
Eiropā visbiežāk sastopamie kooperācijas veidi ir šādi:
• kredītkooperatīvi jeb krājaizdevu sabiedrības,
• patērētāju biedrības,
• lauksaimniecības kooperatīvi,
• zvejnieku kooperatīvi,
• piensaimnieku sabiedrības,
• savstarpējās apdrošināšanas biedrības,
• dzīvokļu kooperatīvi,
• darba kooperatīvi,
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• ražošanas kooperatīvi,
• labības vai citas lauksaimnieciskas produkcijas pārdošanas kooperatīvi,
• ārstniecības kooperatīvi u.d.c.
Šajā nodaļā apskatīsim galvenos kooperācijas veidus.
1.3.1. Kredītkooperatīvi jeb krājaizdevu sabiedrības
Kredītkooperatīvu galvenais mērķis ir savus biedrus apgādāt ar lētu, piemērotu
kredītu. Šim nolūkam kredītkooperatīvi veic pasīvās operācijas (noguldījumu
pieņemšana, aizņēmumu sagādāšana u.c.) un aktīvās operācijas (aizdevumu izsniegšana,
bankas pakalpojumu sniegšana u.c.). Ir arī jauktā tipa kredītkooperatīvi, kuri bez naudas
operācijām nodarbojas arī ar tirdzniecības starpniecību – gan apgādājot savus biedrus ar
precēm, gan pārdodot biedru ražotās preces. Kredītkooperatīvu dibināšanai ir šādi
galvenie iemesli: 1) naudas līdzekļu trūkums; 2) neapvienotu, mazturīgo personu vājā
kredītspēja; 3) augļotāju pieprasītās augstās aizdevumu likmes; 4) piemērotu
kredītresursu trūkums valstī.
Mūsdienās katram cilvēkam ir nepieciešama nauda dažādu izdevumu segšanai.
Neapdomātu aizņēmumu ņemšana no augļotājiem vai dzīve pāri saviem līdzekļiem labu
rezultātu nedod. Apdomīgākie cilvēki cenšas paši iekrāt naudu nebaltām dienām,
neparedzētiem vai plānotiem izdevumiem. Taču bez kārtējiem ikdienas izdevumiem
dzīvē bieži nākas sadurties ar vajadzību pēc ārkārtējiem izdevumiem. Tā zemniekam
nepieciešama laba sēkla, mēslojums, moderni darba rīki, lai veiktu labu sēju un vēlāk no
tās gūtu labu ražu. Ja nav iespēju iegādāties visu nepieciešamo, zemnieka darbs izrādīsies
mazražīgs, produkcijas pašizmaksa liela. No tā cietīs ne vien katrs individuāls zemnieks,
bet arī visa tautsaimniecība kopumā. Tas pats attiecināms uz citu jomu ražotājiem,
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī parastiem patērētājiem. Lai nopirktu labu apģērbu vai
satiksmes līdzekli, nepieciešama lielāka nauda, jo lētas preces parasti ir arī nekvalitatīvas,
ātri nonēsājas. Te darbojas atziņa: “Es neesmu tik bagāts, lai pirktu lētu preci.” Galu galā
šī “lētā” prece iznāk dārgāka par dārgo, jo tās izmantošanas mūžs ir gaužām īss.
Tātad šajos un citos līdzīgos gadījumos cilvēkam ir nepieciešams kredīts. Pareizi
izmantojot aizņemto naudu, ceļas darba ražība un arī ienākumi, kas pēc laika ļauj
paņemto kredītu atdot un vēl papildus gūt sev peļņu. Arī patērētājs ilgākā termiņā
ietaupa, ja pērk labu preci, kas vienlaikus ir arī stilīgāka un izturīgāka.
Kur kredītu dabūt? Lielās bankas maziem aizņēmējiem, it īpaši mazturīgajiem,
parasti aizdod nelabprāt, jo arī nelielu kredītu uzraudzība prasa lielu darba patēriņu.
Mazturīgos vai pat vidēji turīgos iedzīvotājus lielās bankas uzskata par kredītnespējīgiem.
Tādiem labprāt aizdod augļotāji. Taču augļotāju aizdevuma likme ir tik liela, ka ņēmējam
no šāda aizņēmuma maz labuma, vai pat nākas bankrotēt un nokļūt parādu verdzībā.
Tātad nepieciešams gan viegli pieejams, gan lēts kredīts. Katrs atsevišķs cilvēks tādu
sagādāt nespēj, bet to spēj vairāku cilvēku apvienība, kas nodibinājusi kredītkooperatīvu.
Kredītkooperatīvu uzdevums ir izsniegt pēc iespējas lētus kredītus saviem
biedriem. Taču, lai to darītu, vispirms šie naudas līdzekļi ir jāsagādā. Tāpēc vispirms
jāpieņem noguldījumi, vai arī – jāpiesaista lielāks aizņēmums no kādas citas
kredītiestādes. Parasti apkārtnē dzīvo cilvēki, kuriem iekrājusies lieka nauda. Turēt naudu
“zeķē” nav visai prātīgi, jo tad tā “nestrādā”, bet tikai zaudē savu vērtību inflācijas
iespaidā. Tad nu ir iespēja šo naudu uz procentiem noguldīt kādā bankā, ieguldīt
uzņēmumu akcijās vai arī – noguldīt kredītkooperatīvā. Kredītkooperatīvs parasti ir
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vistuvāk (it īpaši laukos un mazpilsētās) un to vada pazīstami cilvēki. Ja vēl šim
kooperatīvam ir laba slava, tad tieši tam ir lielas iespējas piesaistīt apkārtnes noguldītāju
naudu. Tas tad arī ir viens no svarīgākajiem kooperatīva pienākumiem – pārliecināt
iedzīvotājus par savu drošību, godīgumu un izdevīgumu*. (* - diemžēl pašlaik Latvijā
likums neatļauj piesaistīt noguldījumus no iedzīvotājiem, kuri nav kooperatīva biedri,
tādējādi liedzot šo visdabiskāko un stabilāko naudas resursu avotu) Ar to krājaizdevu
sabiedrība palīdz ne tikai saviem biedriem, bet arī citiem apkārtējiem iedzīvotājiem, kuri
par noguldījumiem saņem procentus, iemācās taupīt un racionālāk izmantot naudu.
Kā pārliecināt iedzīvotājus noguldīt naudu kredītkooperatīvā? Pirmkārt, ar labu
slavu un autoritāti. Otrkārt, aktīvi propagandējot taupības un krāšanas lietderību, audzinot
sabiedrībā taupības tikumu. Te parādās kooperatīvu izglītojošā un tikumiskā nozīme. Un
visbeidzot, piedāvājot ļaudīm izdevīgākus noguldīšanas noteikumus par bankām. Te gan
neklājas pārspīlēt, jo izdevīgākie noguldīšanas noteikumi (ja runa par procentiem)
sadārdzina arī kredītresursus.
Ja ļaužu noguldījumi tomēr neapmierina biedru pieprasījumu pēc kredīta, nākas
aizņemties no kādas lielākas kredītiestādes, piemēram, bankas, valdības, pašvaldības vai
bagātas privātpersonas. Un te parādās kooperatīvu priekšrocības. Ja kāds nabadzīgs
pilsonis lūgs aizņēmumu bankā, viņam visdrīzāk atteiks, bet ja tas pats pilsonis lūgs
aizņēmumu visa kredītkooperatīva vārdā, tad viņš jau tiks uzskatīts par kredītspējīgu, jo
atbildību par aizņēmuma atdošanu uzņemas viss kooperatīvs.
Tautas bankas ilggadējais priekšsēdētājs Sietiņsons kredītkooperatīvus salīdzināja
ar ūdens sūkni. Tāpat kā ar sūkņa palīdzību no zemes dziļumiem var izsūknēt ūdeni, ar ko
aplaistīt iztvīkušos stādus, tā arī ar kredītkooperatīva palīdzību var atdzīvināt trūkumā
nīkstošās saimniecības, naudu šim nolūkam “izsūknējot” no apkārtējiem iedzīvotājiem
un/vai lielākām kredītiestādēm.
Taču pēc kredītu izsniegšanas kooperatīvam rodas jauns pienākums – rūpēties par
šo kredītu saprātīgu izmantošanu un laicīgu atdošanu. Pretējā gadījumā kooperatīvam
radīsies slikta slava un noguldījumu straume apstāsies. Nelietderīgi vai neprasmīgi
izmantots kredīts var nest lielu ļaunumu. Arvien sastopami vieglprātīgi, bezatbildīgi
ļaudis, kuriem patīk dzīvot bezrūpīgi un pāri saviem līdzekļiem. Tāpēc kooperatīva
kredītkomitejai ir rūpīgi jāizsver katrs aizdevums, jāpārliecinās par tā lietderību un
aizņēmēja morālajām, kā arī lietišķajām īpašībām. Priekšrocība tā, ka parasti
kredītkooperatīva biedri cits citu labi pazīst, jo dzīvo kaimiņos un ik dienas satiekas.
Tātad vispirms jāraugās, vai kredītu pieprasa godprātīgs, uzticams aizņēmējs. Bez tam, it
īpaši grūtos saimnieciskos apstākļos, jādod priekšroka nevis patēriņam, bet gan ražošanas
vajadzībām. Jāraugās, vai potenciālā ražotāja uzņēmējdarbības plāns ir reālistisks, vai
viņa produkcijai būs noiets un peļņa. Vajadzības gadījumā jāpalīdz šis plāns pilnveidot
vai piedāvāt labāku ražošanas jomu. Jāizsver visi riska faktori un arī iespējas. Jāsaprot, ka
neveiksmīgas uzņēmējdarbības gadījumā zaudējumus cietīs ne viens aizņēmējs, bet arī
viss kooperatīvs. Jāvienojas par optimālu un vajadzības gadījumā elastīgu kredīta
atmaksāšanas grafiku, jo no tā atkarīga kooperatīva bilance un darbības plānošana ilgākā
termiņā. Parasti, ja vien kooperatīva biedri un vadība nav galīgi nejēgas vai ļaunprātīgi
izmantotāji, aizņēmumu atdošanas rādītāji kredītkooperatīviem ir pat labāki nekā
komercbankām. Jo vietējie cilvēki cits citu pazīst un atbalsta.
Kredītkooperācija uzlabo ne vien biedru materiālo stāvokli, bet arī garīgo un
audzina tikumus. Jau kredītkooperācijas pirmsākumos, kāds Prūsijas tiesnesis oficiālajā
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ziņojumā rakstījis, ka kredītsabiedrību darbība samazinājusi kriminālo prāvu skaitu, bet
vācu mācītājs atzina, ka jaunā tautas banka sabiedrības morālo līmeni esot vairāk
pacēlusi, nekā visi viņa sprediķi.
1.3.1.1. Raifaizena un Šulces-Deliča kredītkooperatīvu salīdzinājums
Ir svarīgi saprast galvenās atšķirības starp Hermaņa Šulces-Deliča un Fridriha
Raifaizena tipa kredītkooperatīviem. 1892. gadā pazīstamais latviešu publicists Matīss
Siliņš izmisīgi brīdināja latviešu zemniekus no Šulces-Deliča sistēmas pāņemšanas:
“Neizbīstaties! Mēs dibināsim zemkopju kases, pašapzinīgi būdami, un kā no uguns
novērsīsimies no krāj- un aizdevu kasēm, jau tik nelāga pazīstamajām, kuras mūsu
būšanās itin tāds pats lieks māņu palīgs, kā jau dažas citas aprādītās biedrības, bet tikai
vēl nesalīdzināmi bēdīgāks.”
Protams, M. Siliņš pārspīlēja, taču zināms nopietns pamats viņa bažām bija. Mūsu
laikos tīrā veidā nepastāv 1850. gadā izveidotās Šulces-Deliča krājaizdevu sabiedrības, ne
1864. gadā izveidotās Raifaizena kredītsabiedrības, jo šīs sistēmas ir evolucionējušas un
pielāgojušās konkrētās valsts apstākļiem, taču zināmi būtiskākie principi saglabājušies.
Vispirms jau, Šulce-Deličs krājaizdevu sabiedrības radīja tieši pilsētu amatnieku un
sīktirgotāju vajadzībām, bet Raifaizens – pavisam nabadzīgiem lauku zemniekiem,
pielāgojot savas sabiedrības arī lauksaimniecībai raksturīgajam ražošanas ciklam. No tā
izriet vairākas būtiskas atšķirības:
1. Šulces-Deliča krājaizdevu sabiedrību biedriem bija jāmaksā iestāšanās un dalības
maksa, bet Raifaizena kredītsabiedrībās nebija ne iestāšanās naudas, ne paju. Tikai vēlāk,
kad to pieprasīja Vācijas likumi, arī Raifaizens ieviesa nelielas paju iemaksas – 15
markas, kamēr Šulce-Deličs prasīja 500.
Šulce-Deličs biedru iemaksas un papildu atbildību uzskatīja par darbības
saimniecisko pamatu un nodrošinājumu svešu līdzekļu piesaistīšanai. Tikmēr Raifaizens
par pamatu un nodrošinājumu uzskatīja biedru neierobežotu atbildību, t.i., atbildību ar
visu mantu. Arī Šulce sākotnēji bija plānojis ieviest biedru neierobežotu atbildību, taču
tas atbaidīja no iestāšanās turīgus pilsoņus, tāpēc šis nodoms tika atmests.
2. Raifaizena kredītsabiedrībās neizmaksā dividendes (tikai procentus par
noguldījumiem), bet biedrības peļņa tiek ieskaitīta nedalāmajā kapitālā. Raifaizens šim
kapitālam piešķīra lielu nozīmi, jo tas viņa kooperatīvus padarīja neatkarīgus no sveša
kapitāla un, viņaprāt, nodrošināja biedrību pārveidošanos par īsteni kristīgi kulturālām
sabiedrībām. Kā arī ļāva piešķirt lauksaimniecībai piemērotus ilgtermiņa kredītus.
Turpretī Šulce-Deličs par svarīgu uzskatīja dividenžu maksāšanu, bet nedalāmā kapitāla
uzkrāšanu neuzsvēra. Tāpēc zināma taisnība tiem, kuri Šulces-Deliča kooperatīvus
uzskata vairāk par peļņas organizācijām.
3. Raifaizens uzskatīja, ka vienīgais labums, kas biedriem jāgūst no kooperatīva, ir
lēts un viegli pieejams kredīts. Tāpēc valdes locekļi, izņemot grāmatvedi, parasti
nesaņēma atalgojumu par savu darbu. Darbība kopības labā tika uzskatīta par tuvākā
mīlestības darbu un goda pienākumu, par ko materiālā atlīdzība nav jāsaņem. Turpretī
Šulces-Deliča krājaizdevu sabiedrībās valdes locekļi un amatpersonas par savu darbu
saņēma algu.
4. Raifaizens rūpējās, lai kredīti tiktu piešķirti tikai uzticamiem un godīgiem
cilvēkiem, kuri to izmanto saimniecības uzlabošanai un paplašināšanai, bet ne patēriņam.
Tāpēc pirms kredīta piešķiršanas rūpīgi jāizpēta kredīta nepieciešamība, saņēmēja
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tikumiskās īpašības un darba mīlestība, un pēc tam jākontrolē aizdevuma izmantošana.
Materiāls nodrošinājums Raifaizenam nebija galvenais kredīta piešķiršanas kritērijs.
Turpretī Šulce-Deličs par galveno uzskatīja tieši nodrošinājumu vai ķīlu. Viņš izteicās, ka
naudu aizdos kaut vai pašnāvības ieroča iegādei, ja vien šā aizdevuma atmaksa būs
garantēta.
5. No iepriekšējā punkta izriet arī nākamā atšķirība. Lai būtu pārliecība par
aizņēmēja godīgumu un lai atvieglotu kontroli, Raifaizens savu biedrību funkcionēšanai
izvēlējās nelielus darbības rajonus, kuros cilvēki viens otru labi pazīst. Bet Šulce-Deličs
tiecās savu biedrību darbības rajonu pēc iespējas palielināt. Jo lielāka teritorija – jo labāk!
Te atkal saskatāma līdzība ar peļņas organizāciju tieksmi uz teritoriālo ekspansiju.
Tāpēc viegli saprotams, kāpēc Šulces-Deliča kooperatīvi vēlāk itin viegli pārvērtās
par parastām peļņas organizācijām, kamēr Raifaizena kooperatīvi un bankas arvien
attīstās daudzās valstīs. Atliek piebilst, ka Latvijā, arī tās laukos, kredītkooperācija
darbojās pēc Šulces-Deliča principiem.
1.3.2. Patērētāju biedrības
Patērētāju biedrības galvenais mērķis ir savu biedru apgādāšana ar labām precēm
par mērenām tirgus cenām. Ja kādas preces ir grūti iegādājamas, tad biedrība var
organizēt šo preču ražošanu. Tāpēc galvenie darbības veidi ir tirdzniecība (preču
iepirkšana vairumā un pārdošana mazumā), kā arī rūpniecība, t.i, nepieciešamo preču
ražošana. Galvenie patērētāju biedrību dibināšanas iemesli ir šādi: 1) peļņas uzņēmumu
tirdzniecībā sastopamie preču viltojumi; 2) nepareiza preces svara vai tilpuma pārdošana
un citi patērētāju krāpšanas paņēmieni; 3) spekulācija un ļaunprātīga monopolstāvokļa
izmantošana.
Senākos laikos ļaudis gandrīz visu dzīvei nepieciešamo gatavoja mājās, daļēji savu
produkciju bartera operācijā iemainot pret saimniecībā trūkstošo preci. Tās bija tā
saucamās naturālās saimniecības. Taču mūsdienās cilvēki gandrīz visu nepieciešamo
nopērk veikalos vai citās tirdzniecības vai pakalpojumu vietās. Arī lauku apstākļos daudzi
tradicionālie produkti, kā maize, sviests, krējums, gaļas izstrādājumi, vairs netiek ražoti
mājas apstākļos. Taču nomaļās vietās bieži vien tuvumā nav nevienas tirgotavas, bet
braukšana uz centru prasa lielu laika un enerģijas patēriņu, ja to katrs darīs pats ar saviem
spēkiem. Tāpēc cilvēki apvienojas, lai savā dzīves vietā iekārtotu savu tirgotavu,
organizētu savu apgādi. Bez tam patērētāju biedrības var savus biedrus apgādāt arī ar
darbam nepieciešamajām precēm, instrumentiem un tehniku.
Tas laukos, bet arī pilsētās patērētāju biedrībām var būt nozīmīga loma. Vai mēs
esam tik bagāti, lai tirdzniecības ienākumus dāvinātu privātveikalu vai lielveikalu
īpašniekiem, kuri bieži vien nav pat mūsu valsts pilsoņi, tāpēc iegūto peļņu izņem no
mūsu tautsaimnieciskās aprites (kapitāla aizplūšana). Un kas labāk garantēs preču
kvalitāti un veselīgumu, ja ne mūsu pašu dibinātie un vadītie kooperatīvie veikali? Bez
tam patērētāju biedrību klātbūtne arī privātiem tirdzniecības uzņēmumiem liek uzvesties
draudzīgāk, ierobežot savu peļņas apetīti, cienīt patērētāju intereses.
Tātad patēriņa biedrības uzdevums ir savus biedrus apgādāt ar patēriņa precēm, lai
ietaupītu laiku un līdzekļus, kā arī tirdzniecības ienākumus, kurus citos gadījumos
piesavinās veikalu īpašnieki un citi starpnieki.
Avīzēs visai bieži parādās raksti par veselībai kaitīgas pārtikas skandāliem, kuri
satricina pat civilizētās Rietumeiropas tirdzniecības sistēmu. Lai ekonomikas
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globalizācijas apstākļos ilgstoši transportētu un uzglabātu pārtikas produktus, kā arī
uzlabotu to ārējo izskatu, tiem pievieno dažādus veselībai kaitīgus konservantus,
krāsvielas, pildvielas, subproduktus u.c. Mūsu pašu veikalos netrūkst “speciālistu”, kuri
prot “uzprišināt” bojātus produktus ar notecējušiem lietošanas termiņiem utt. Lai kā
censtos dažādas inspekcijas un instrukciju rakstītāji, šī parādība uz peļņu orientētos
veikalos nav izskaužama. Un kāpēc pārtikas tehnologiem nepatīk publiski stāstīt par,
piemēram, desu ražošanas sastāvdaļām? Pat ja dažās dārgākajās desu šķirnēs ir īsta gaļa,
mēs nezinām, no kurienes tā ievesta, cik gadus un kādos apstākļos konservēta.
Neraugoties uz to, šos surogātproduktus mēdz tirgot par visai pieklājīgām cenām. Jo
galvenais ir peļņa, un šajā nozarē ir ieinteresētas tik lielas un ietekmīgas starptautiskās
korporācijas, kuru gada apgrozījums vairākkārt pārsniedz visas Latvijas nacionālo
kopproduktu. Tad nu iznāk, ka mēs visai bieži aiz nezināšanas tērējam lielu naudu, lai sev
nopirktu veselībai kaitīgus un maz barojošus produktus.
Un atkal – katrs patērētājs, balstoties vienīgi uz savām personīgajām iespējām un
zināšanām, ar šo parādību cīnīties nespēj. Bet to visai sekmīgi spēj patērētāju apvienība,
kas nodibinājusi savu biedrību. Nākamais solis ir patērētāju biedrību apvienošanās
savienībā, kas jau spēj veidot pat savas eksporta un importa aģentūras, kā arī pārtikas
pārstrādes uzņēmumus. Turklāt atbilstoši savu biedru, nevis privāto tirgotāju un
starpnieku, interesēm.
Katrs privātuzņēmējs atverot savu veikalu, vispirms cer ar to nopelnīt. Pat ja viņš
citādi ir labs un altruistiski noskaņots cilvēks. Jo tirdzniecības sistēma tās dalībniekiem
diktē savus noteikumus. Ja šāds tirgotājs, labu nodomu mudināts, pārāk rūpēsies par
patērētāju interesēm, viņam agrāk vai vēlāk būs jābankrotē, atbrīvojot vietu līdzekļos
neizvēlīgākiem tirgotājiem.
Protams, katram tirgotājam par savu darbu, kas nav no vieglākajiem, ir jāsaņem
taisnīga atlīdzība, lai uzturētu kaut vai savu ģimeni un pašu veikalu. Tomēr, lai pastāvētu
un noturētos, viņš ir spiests arvien vairāk piekāpties tirgus diktētajiem spēles
noteikumiem. Un tie bieži vien nenāk par labu patērētājiem. Lai iegūtu apgrozījuma
līdzekļus, nodrošinātos pret dažādiem neparedzētiem riskiem, atmaksātu paņemtos
kredītus, kā arī kaut ko nopelnītu sev, tirgotājs ir spiests precēm uzlikt iespējami lielāku
cenu. Arī lai novērstu konkurentu nelabvēlību. Līdz ar to kopumā tirgotāji un citi
starpnieki par saviem pakalpojumiem paņem nesamērīgi lielu daļu, ja to salīdzina ar
preces pašizmaksu. It sevišķi tas jūtams mūsdienu Latvijā, kuras veikalos preces nereti ir
daudz dārgākas nekā citu valstu veikalos. To iespaido arī tādi faktori kā valūtas kurss,
pašmāju ražošanas vājums, nodokļu politika u.c., bet fakts paliek fakts.
Ja runājam par tirgotāju peļņu, kāpēc to vismaz daļēji nepaturēt pašiem
patērētājiem, kas galu galā ir visi mūsu iedzīvotāji? Tas iespējams, ja patērētāji
apvienojas, organizē preču iepirkšanu pēc iespējami izdevīgākiem noteikumiem, apejot
visai biezo starpnieku slāni. Bez tam gada beigās saņemot atlīdzību samērā ar savu
iepirkumu apjomu, ko veido starpība starp vidējām tirgus cenām un preču pašizmaksu,
atņemot tai tiešos darba izdevumus. To var paveikt labi attīstīta un motivēta patērētāju
kooperatīvu sistēma.
Arvien aktuāls ir jautājums par pircēju krāpšanu, pārdodot tiem preces nepareizā
svarā un tilpumā. Jau Garlībs Merķelis rakstīja, ka Rīgā pie tirgotājiem linus pērkot podā
bijušas 25 mārciņas, bet sāli pārdodot – 15 mārciņas. Turpretī patērētāju biedrībām nav
vajadzības ķerties pie šādām blēdībām, jo to mērķis nav peļņas gūšana dažiem
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akcionāriem, bet gan savu biedru vajadzību pēc iespējas labāka apmierināšana. Tad jau
iznāktu, ka biedri grib piekrāpt paši sevi! Tāpēc, ja vien paši biedri pienācīgi uzrauga
savas biedrības darbu, tāda veida paņēmieni ātri vien tiks atklāti un novērsti.
Kā darbojas patērētāju biedrības? Parasti tās iepērk iespējami labas preces vairumā
(ja iespējams, tad tieši no ražotājiem), lai tās pārdotu saviem biedriem mazumā. Svarīgi ir
preces pārdot un iepirkt tikai par skaidru naudu, nevis uz parāda. Diemžēl šo likumu
daudzas biedrības nav ievērojušas, ar to nolemjot savu darbību neveiksmei.
Lai šo operāciju veiktu, tiek iekārtoti veikali un noliktavas. Preču sagādei un
pārzināšanai darbā pieņem labi sagatavotus speciālistus, kuri par savu darbu saņem
atalgojumu. Darbības iesākumā, kamēr apgrozījums vēl niecīgs, šos pienākumus var
veikt arī paši biedri, par to neprasot samaksu. Kā zināms, vairumtirdzniecībā preces cena
ir mazāka nekā mazumtirdzniecībā. Viens cilvēks nespēj izmantot vairumtirdzniecības
pakalpojumus, taču patērētāju apvienība, apvienojot biedru vai aizņemtos līdzekļus, to
spēj. Protams, patērētāju biedrības rīcībā nepaliek visa cenu starpība, jo nepieciešams
segt arī visdažādākos izdevumus: telpu īre, darbinieku algošana, transporta izdevumi,
komunālie pakalpojumi u.c. Bet tāpat biedrības rīcībā paliek ievērojamas summas, it
sevišķi gadījumā, ja biedrības apgrozījums ir liels. Parasti iegādātās preces biedrība
saviem biedriem pārdod par vidējām mazumtirdzniecības cenām. Ar to tiek novērsts
privātuzņēmumu naidīgums un arī nodrošināti pietiekami apgrozāmie līdzekļi. Ja
darbības gads beidzas ar līdzekļu atlikumu, kā tam sekmīgas darbības rezultātā arī jābūt,
katrs biedrs saņem atpakaļ gada laikā izdotos pārmaksājumus, t.i., atlikums tiek sadalīts
atbilstoši biedru iepirkumu apjomam šajā periodā. Šis mehānisms mudina biedrus
iepirkties tieši savā veikalā, tā palielinot savas biedrības apgrozījumu un arī sev sagādājot
atlīdzību par līdzdarbību. Bez tam tiek izmaksāti procenti par iegādātajām pajām.
Protams, biedru kopsapulce var nolemt atturēties no atlikuma sadalīšanas, bet nopelnītos
līdzekļus ieguldīt biedrības attīstībā, darbības paplašināšanā un modernizācijā. Pieņemts
daļu atlikuma atvēlēt biedru izglītošanai un citiem vispārderīgiem pasākumiem. Arī
patērētāju kooperācijas propagandēšanai un zināmiem reklāmas izdevumiem.
Kad patērētāju biedrību sistēma nostiprinās un kļūst turīga, tā parasti nesamierinās
tikai ar tirdzniecības operācijām, bet sāk savu preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu.
Patērētāju biedrības tradicionāli dibina savas fabrikas, manufaktūras, darbnīcas,
pakalpojumu uzņēmumus. Līdz ar to biedrības patērētājiem ietaupa ne vien tirgotāju, bet
arī fabrikantu peļņas tiesu. Dzīve kļūst lētāka un ražīgāka. Protams, biedrību panākumi
atkarīgi no tā, cik sekmīga izrādīsies to darbība un arī attīstība. Jo lielākas biedrības, jo
lielāku sabiedrības daļu tās iesaista savā darbībā, jo lielāki arī ieguvumi. Un šo ieguvumu
augļus nebauda vis daži bagāti akcionāri, bet gan visi biedri, atkarībā no sava
ieguldījuma. Patērētāju biedrības ir ideālākais modelis taisnīgu preču cenu un kvalitātes
nodrošināšanai. Neviens, arī valdība, lai cik tā enerģiska, nespēs patērētāju intereses
aizstāvēt labāk par pašiem patērētājiem. Un biedrības mums sniedz šo mehānismu.
1.3.3. Lauksaimniecības kooperatīvi
Organizācijas galvenais mērķis ir savus biedrus par mērenām tirgus cenām apgādāt
ar visiem darbam nepieciešamajiem ražošanas līdzekļiem: lauksaimniecības mašīnām un
mehānismiem, minerālmēsliem, sēklas materiāliem, spēkbarību, labām lopu šķirnēm u.c.
Citādi lauksaimniecības kooperatīvi darbojas līdzīgi patērētāju biedrībām, tāpēc šīs
funkcijas var uzņemties arī patērētāju biedrības, vai arī veidoties jaukta tipa uzņēmumi,
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kuri bez ražošanas līdzekļiem piegādā arī patēriņa preces vai otrādi. Nosaukums jaukta
tipa biedrībām var būt dažāds: patērētāju biedrība, lauksaimniecības biedrība,
lauksaimniecības kooperatīvs u.c.
Jo attīstītāka ir lauksaimniecība, jo lielākos daudzumos tai nepieciešami
visdažādākie ražošanas līdzekļi. Tāpēc vēsturiski galvenais lauksaimniecības attīstības
dzinējspēks bija tieši kooperatīvi. Bez tam svarīgi, lai piegādātie ražošanas līdzekļi būtu
labas kvalitātes un piemēroti vietējiem apstākļiem. Pērkot pie parastiem tirgotājiem vai
firmu pārstāvjiem, iespējama sliktas preces iegāde par dārgu cenu. To var novērst
lauksaimnieku biedrības, kas šo preču iegādei pieņem darbā kvalificētus speciālistus. Arī
šai gadījumā darbojas patērētāju biedrību princips, kad biedrība var iepirkt preci vairumā,
bet saviem biedriem to pārdot par vidējām mazumtirdzniecības cenām, gada beigās
kompensējot pārmaksājumu preču iegādātājiem.
Tradicionāli un arī savulaik Latvijā lauksaimniecības kooperatīvi vai biedrības
nodarbojās arī ar idejisku darbību un lauksaimniecisku zināšanu izplatīšanu, rīkojot
dažādus kurus, lekcijas, lauksaimniecības skolas, bibliotēkas, selekcijas un izmēģinājumu
lauciņus, labākās pieredzes apmaiņu, izstādes un dažādas sacensības, kuru uzvarētāji tika
apbalvoti vai godalgoti, kā arī atpūtas un izklaides pasākumus, kuri veicināja kopības un
biedriskuma garu, atviegloja vērtīgu kontaktu nodibināšanu neformālos apstākļos. Taču
Latvijā darbojās arī tādas lauksaimniecības biedrības, kurām bija tikai idejiski un
izglītojoši mērķi un kuras nekad neiesaistījās saimnieciskos pasākumos. Lai šīs biedrības
atšķirtu no kooperatīviem, tās pareizāk būtu dēvēt par lauksaimniecības veicināšanas
biedrībām. Arī patlaban Latvijā dibināto lauksaimniecības biedrību, asociāciju un
apvienību lielākā daļa ir veicināšanas biedrības, nevis kooperatīvi, kas nodarbotos ar
saimniecisko darbību.
Lauksaimniecības kooperatīvi var sadalīties vai arī dibināt dažādu lauksaimniecības
nozaru kooperatīvus: biškopju biedrības, graudu audzētāju kooperatīvus, linkopju
biedrības, dārzkopju biedrības, kartupeļu audzētāju kooperatīvus, vīna ražotāju biedrības
u.c.
Atliek piebilst, ka vēsturiski arī daži kredītkooperatīvi mēdza savus biedrus apgādāt
gan ar patēriņa precēm, gan ražošanas līdzekļiem, ar to uzņemoties patērētāju biedrību
vai lauksaimniecības kooperatīvu funkcijas.
1.3.4. Piensaimnieku biedrības
Piensaimnieku biedrību (XIX un XX gadsimtā tās sauca arī par
kopmoderniecībām) galvenais mērķis ir izdevīgi pārdot savu biedru saimniecībās
saražoto pienu. Galvenie kopmoderniecību darbības veidi ir šādi: 1) tirdzniecība (biedru
saražotā piena un piena produktu pārdošana); 2) rūpniecība, t.i., piena pārstrāde
produktos ar lielāku pievienoto vērtību: sviestā, krējumā, sierā u.c. Galvenie
piensaimnieku biedrību dibināšanas cēloņi bija: 1) atsevišķās saimniecībās ražoto piena
produktu zemā kvalitāte; 2) uzpircēju centieni nospiest piena un tā produktu cenu; 3)
lielais laika un enerģijas patēriņš, ja ar pārstrādi un realizāciju nodarbojas savrups
piensaimnieks. Sastopami arī kooperatīvi, kas bez piena tirdzniecības un pārstrādes pilda
arī lauksaimniecības kooperatīvu un patērētāju biedrību kopiepirkšanas funkcijas,
apgādājot savus biedrus ar saimniecībā un patēriņā nepieciešamajām precēm.
Ja jau labu preču iepirkšana par saprātīgu cenu ļaudīm rada grūtības, tad vēl
sarežģītāk ir savu preci pārdot par taisnīgu cenu. To labi saprot daudzi mūsdienu
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zemnieki, kuri jau gadiem meklē saviem ražojumiem noietu un bieži vien nokļūst
uzpircēju vai nestabilu pārstrādes uzņēmumu atkarībā, kuri maksā maz, neregulāri, vai arī
vispār nesamaksā. Arī nelielai zemnieku saimniecībai ir jāpārdod sava produkcija, kuru
nespēj patērēt paši, lai par iegūto naudu nopirktu sev citas nepieciešamās preces, sūtītu
bērnus skolā, ārstētos, iegādātos sadzīves tehniku vai transporta līdzekli. Nemaz
nerunājot par ģimenes kulturālajām un atpūtas vajadzībām.
Lai preci pārdotu, jāatrod labs pircējs. Turklāt daudzus lauksaimniecības produktus,
kā pienu, krējumu, gaļu un ogas, nav iespējams ilgi uzglabāt. Tie jāpārdod steidzami. Ja
cita pircēja nav, jāved preces uz tirgu, jāsagādā visdažādākie kvalitātes un higiēniskās
tīrības sertifikāti, tirgū jāatrod un jāiznomā tirdzniecībai ērta vieta, jāiegādājas vai jānomā
tirdzniecības piederumi, kā svari, varbūt pat kases aparāts. Tas prasa daudz pūliņu,
papildus izdevumu un laiku, ja zemnieks to grib paveikt viens. Tad jau visa saimniecība
ik pārdienas būtu jāatstāj novērtā.
Tātad pastāv dabiska vajadzība šos izdevumus un laika patēriņu samazināt. Tas
iespējams, ja vairāki piensaimnieki vai citas produkcijas ražotāji apvienojas kooperatīvā.
Zemniekam, kā kuram katram citam darbu veicējam, par savām pūlēm ir jāsaņem
taisnīgs atalgojums, jāiegūst līdzekļi saimniecības tālākai attīstīšanai, darba
racionalizācijai un modernizācijai, kā arī savas ģimenes uzturēšanai. Ja pienu nolemts
pārdot uzpircējam vai kādam tirgotājam, pēdējie ir ieinteresēti maksimālā peļņā, tāpēc
cenšas mazāk samaksāt piegādātājam, bet patērētājam preci pārdot pēc iespējas dārgāk, jo
starpība tad paliek starpnieka rīcībā. Šai ziņā nekas nav mainījies gadu simtos – ar vienu
roku tirgotājs cenšas nosist iepirkuma cenu no ražotāja, bet ar otru pacelt pārdošanas cenu
patērētājam. Tāpēc ražotāji bieži žēlojas par zemajām iepirkšanas cenām, bet patērētāji –
par augstajām cenām veikalā vai tirgū. Parēķiniet paši, cik zemnieks saņem par nodotā
piena litru, bet cik par pasterizēta, atšķaidīta un iepakota piena litru jāmaksā veikalā! Ja
atrēķina pārstrādes, uzglabāšanas un transporta izdevumus, pārējā summa paliek
dažādiem starpniekiem. Tas nozīmē tikai to, ka uz starpnieku rēķina iespējams
paaugstināt cenas ražotājiem un vienlaikus tās samazināt patērētājiem. Arī to var panākt
labi organizēta piensaimnieku biedrība.
Vēl viens apsvērums. Piens ir izejas produkts citiem izstrādājumiem: krējumam,
sviestam, biezpienam, jogurtam, rūgušpienam, paniņām, piena pulverim, sieram u.c. Un
piena pārstrādes produktiem ir lielāka pievienotā vērtība, t.i., tos var pārdot dārgāk un
bieži vien arī ērtāk šīs preces uzglabāt. Dažus blakusproduktus, kā vājpienu, var izmantot
arī saimniecībā, piemēram, lopu nobarošanai, ja grib iegūt labas kvalitātes gaļu. Ja piena
pārstrādi savās mājās organizēs katrs zemnieks individuāli, šis process atkal prasīs daudz
laika, līdzekļu un enerģijas. Turklāt būs neiespējami noslogot ražošanas jaudas un grūtāk
ievērot kvalitātes prasības. Bez tam daudzos gadījumos, piemēram, eksportā, tiek
pieprasīti standartizēti produkti lielos apjomos. Arī to nevar nodrošināt individuāls
zemnieks vai pat viss pagasts. Tāpēc ir izdevīgi sadarboties arī piena pārstrādes jomā.
Piensaimnieku biedrība, koncentrējot resursus, var iekārtot savu pienotavu, krejotavu vai
siernīcu, ar to samazinot ražošanas izdevumus un nodrošinot nepieciešamos standartus. Ja
nepieciešami lielāki ražošanas apjomi, var apvienoties daudzas piensaimnieku biedrības.
Šādos lielos kombinātos tad ir daudz vieglāk nodrošināt visus standartus un vienotas
kvalitātes rādītājus. Turklāt iztiekot bez starpniekiem un iepirkuma cenu diktētājiem.
Tātad, lai vairotu saimniecības ienākumus, jāražo augstas un vienotas kvalitātes
preces lielos daudzumos. Jo tikai tad tās var izdevīgi pārdot, kā arī organizēt preces
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eksportu uz citām valstīm. Tieši to pirmskara Latvijā sekmīgi darīja Latvijas kooperatori,
kuri Latvijas sviestu bija padarījuši par Rietumeiropā iecienītu preci. Trūkums tas, ka
nebija līdzīgas attīstības arī siera rūpniecībā.
Ja grib ienākumus palielināt vēl vairāk, visas preces nemaz nav jāpārdod
tirgotājiem, bet var pilsētās iekārtot arī savus veikalus, kuros par saprātīgu cenu tirgo
galvoti svaigus un labus piena produktus visplašākajā sortimentā. Tādiem veikaliem arī
mūsdienās būtu panākumi, jo pat lielveikali nevar nodrošināt labu kvalitāti un svaigumu.
Turklāt piena produkti šajos veikalos varētu būt lētāki nekā komercveikalos. Tas
pievilktu gan mazturīgos pircējus, gan turīgus labas kvalitātes cienītājus. Iespēju šādas
sistēmas izveidei ir bezgala daudz. Ja pilsētās ir attīstīta patērētāju biedrību sistēma, tad
kooperatīvu solidaritātes un sadarbības ietvaros piena produktus varētu abpusēji izdevīgi
tirgot patērētāju biedrību veikali, ar to ietaupot pūles piensaimnieku biedrībām un
vienlaikus izceļot sevi kā vislabāko preču tirgotājus. Protams, var produktus pārdot arī
parastiem tirgotājiem. Ja piensaimnieku kooperācija būs stipra, tā spēs arī ar privātiem
tirgotājiem noslēgt sev izdevīgus piegādes līgumus.
Tātad piensaimnieku biedrības vienlaikus ir arī pārdošanas kooperatīvi, kas
individuālus piensaimniekus atbrīvo no rūpēm par preces noietu. Kad nauda par
pārdotajām precēm saņemta, tad to, atskaitot darba izdevumus, izmaksā individuāliem
piena piegādātājiem atkarībā no piegādātā piena daudzuma un kvalitātes.
Lai uzlabotu piena kvalitāti un nodrošinātu ražošanas līdzekļus, piensaimnieku
biedrības var uzņemties savu biedru apgādi ar spēkbarību un dažādiem mehānismiem:
slauktuvēm, slaukšanas aparātiem u.c. Šajā gadījumā piensaimnieku biedrība pilda
iepirkšanas kooperatīva funkcijas ar visām no tā izrietošajām sekām: saprātīgas cenas,
laba, speciālistu novērtēta kvalitāte. Vienlaikus piensaimnieku biedrība var veikt arī
lauksaimniecības veicināšanas biedrības uzdevumus: rīkot lekcijas, kursus, izmēģinājuma
saimniecības, sagādāt ražīgākas lopu šķirnes, ierīkot mākslīgās apsēklošanas punktus,
sniegt veterinārijas pakalpojumus utt. Tātad iespēju ir bezgala daudz, ja tik būtu darītāji.
Pēc līdzīgiem principiem var organizēt arī citus ražojumu pārdošanas kooperatīvus:
augļu, gaļas, olu, ogu, dārzeņu, kartupeļu, cukurbiešu, graudu u.c.
1.3.5. Apdrošināšanas kooperatīvi
To galvenais mērķis ir pēc iespējas lēti apdrošināt dažādus apdrošināšanas objektus
(mājas, saimniecības ēkas, tehniku u.c.), kā arī apdrošināt pret stihijām un nelaimes
gadījumiem. Galvenie apdrošināšanas kooperatīvu dibināšanas cēloņi bija šādi: 1)
privātās apdrošināšanas sabiedrības, kuras ieinteresētas maksimālā peļņā, pieprasa
pārlieku lielas apdrošināšanas iemaksas jeb prēmijas; 2) tās diktē tādus apdrošināšanas
līguma noteikumus, kas juridiski apgrūtina kompensācijas saņemšanu vai arī samazina
izmaksājamās kompensācijas. Runājot par mūsdienu Latviju, var piebilst, ka komerciālās
apdrošināšanas kompānijas arvien vairāk nonāk ārvalstnieku īpašumā, tāpēc to peļņa
bieži vien tiek izņemta no Latvijas aprites un pastiprina kapitāla aizplūšanu no Latvijas,
kas bez šaubām vājina visu mūsu tautsaimniecību un pazemina iedzīvotāju vispārējo
dzīves līmeni.
Tradicionāli Latvijā kooperatīvā apdrošināšana sākās ar māju apdrošināšanu pret
ugunsnelaimi (ugunsapdrošināšanas biedrības), sējumu apdrošināšanu pret krusu (krusas
apdrošināšanas biedrības) un lopu apdrošināšanu pret sērgām (mājlopu apdrošināšanas
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biedrības). Tikai vēlāk sāka dibināties dzīvības apdrošināšanas biedrības un biedrības, kas
apdrošināja pret dažādiem nelaimes gadījumiem.
Visos laikos cilvēkus skāruši dažādi neparedzēti nelaimes gadījumi: mirst tuvinieks
vai pat ģimenes apgādnieks, aizdegas māja, izsalst vai applūst sējumi, krusa vai lietavas
samaitā ražu, sasirgst lopi, avārijā cieš transporta līdzeklis, māju aplaupa u.c. Cietēji līdz
ar to nokļūst smagos apstākļos, un bieži vien nav līdzekļu, par kuriem postījumus likvidēt
un turpināt dzīvi. Tā nav tikai skarto cilvēku nelaime, jo no tās cieš arī pārējā sabiedrība.
Piemēram, pēc postošām dabas stihijām var izdoties slikta raža, cilvēki zaudē ienākumus
un darbu. Var pat iestāties bads vai strauji pieaugt produktu cenas. Katrā ziņā no tādām
nelaimēm cieši visa tautsaimniecība un sabiedrība. Arī no lokāliem nelaimes gadījumiem
cieš arī apkārtējie cilvēki, jo tiešajam cietējam ir ģimene, draugi, sadarbības partneri,
kaimiņi, radi, kuriem varbūt aizgājušais vai sakropļotais cilvēks bijis ļoti svarīgs. Katrā
gadījumā kaut kas ir jādara, lai posta sekas mazinātu. To lielā mērā atvieglina
apdrošināšanās pret nelaimes gadījumiem. Ja esošo apdrošināšanas sabiedrību darbība
kopumā nav apmierinoša, tad par to jāparūpējas pašiem cilvēkiem, apvienojoties
apdrošināšanas biedrībās.
Tās var būt ļoti dažādas, arī ļoti specifiskas, taču visas darbojas apmēram tā.
Biedrības locekļi katru gadu biedrības kasē iemaksā noteiktu apdrošināšanas summu jeb
prēmiju, ar noteikumu, ka nelaimes gadījumā organizācija cietējiem izmaksās
apdrošināšanas summu zaudējumu pilnīgai vai daļējai segšanai. Konkrētus noteikumus
apspriež un apstiprina paši biedri. Jo vairāk cilvēku apvienojas biedrībā, jo lielākas ir
biedrības iespējas. Ar laiku no salīdzinoši nelielajām iemaksām biedrības kasē uzkrājas
ievērojama summa. Tā kā nelaime skar tikai reto (izņemot kara laiku vai īpaši postošu
zemestrīci, kādas Latvijā nemēdz būt), biedrība var bez īpašām grūtībām cietušajiem segt
radītos zaudējumus. Kooperatīvo apdrošinātāju priekšrocība arī tāda, ka tā ir biedrība,
nevis formāla iestāde. Tāpēc biedri cietušajam var sniegt arī cita veida palīdzību,
piemēram, sarīkot talku nodegušās ēkas atjaunošanai, sniegt morālu atbalstu u.c. To
parasti nedarīs komerciāla apdrošināšanas kompānija, kas no saviem klientiem
norobežojusies ar finansiālas ieinteresētības un gudru juristu saceltajām formalitāšu
barjerām.
Apdrošināšanas kooperatīvi jau pēc savas būtības nedzenas pēc peļņas, jo tos
dibina un vada paši apdrošinātie. Tāpēc biedrība var saviem biedriem samazināt
apdrošināšanas izdevumus (atšķirībā no komerciālām kompānijām), kā arī paredzēt citus
labumus. Lai vēl vairāk palielinātu savas iespējas, arī apdrošināšanas kompānijām ir
ieteicams apvienoties nacionālā savienībā. Tā tiek panākta vēl lielāka drošība. Piemēram,
ja dabas stihija skārusi tikai kādus Kurzemes apgabalus, vietējām biedrībām var pietrūkt
līdzekļu tūlītējai zaudējumu segšanai. Tad talkā nāk nacionālā savienība.
1.3.6. Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrības
To galvenais mērķis ir saviem biedriem sagādāt iespēju par mērenu maksu lietot
lauksaimniecības mašīnas, kuru iegāde un racionāla izmantošana individuālām
saimniecībām nebūtu iespējama. Šo kooperatīvu dibināšanas galvenie cēloņi ir šādi: 1)
darba spēka trūkums un dārdzība; 2) nepieciešamība mehanizēt lauksaimniecības darbus
un celt darba ražību; 3) privāto mašīnu īpašnieku cenšanās savas mašīnas iznomāt par
iespējami augstu cenu un smagiem noteikumiem.
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Samazinoties lauksaimniecībā nodarbināto cilvēku skaitam un padziļinoties nozaru
specializācijai, arvien lielāka nozīmi lauku saimniecībās iegūst dažādas mašīnas. To
izmantošana samazina nepieciešamo darbinieku skaitu, atvieglo lauksaimnieka ikdienu,
ļauj daudzus darbus veikt efektīvāk un labāk, ļauj palielināt paveicamo darbu apjomu,
palielināt darba ražību un daudzas izmaksas.
Vienu un to pašu darbu veikšanai ir radītas gan lielākas, gan mazākas mašīnas.
Tāpat atšķiras šo mehānismu izmantošanas iespējas un veikto funkciju kvalitāte. Svarīga
arī mašīnu izturība, degvielas patēriņš un ekspluatācijas ērtums. Ja, piemēram, kombains
ražas novākšanas laikā ik pārdienas lūzīs un zaudēs darbaspējas, tad saimnieks var palikt
ar nenovāktu ražu, turklāt iztērēs lielus līdzekļus, laiku un garīgo veselību, lai šādu
kombainu labotu un uzturētu darba kārtībā. Bet labas un jaudīgas mašīnas ir arī ļoti
dārgas. Viens saimnieks diez vai tādas varēs atļauties. Turklāt savā saimniecībā nespēs
pilnīgi izmantot mašīnas jaudu, tāpēc pat ideāls mehānisms šādos apstākļos nevar
atmaksāties.
Citādi ir, ja mašīnu iegādei un izmantošanai apvienojas vairākas saimniecības,
dibinot mašīnu koplietošanas kooperatīvu. Kopīgiem spēkiem būs vieglāk savākt mašīnas
iegādei nepieciešamo summu, kā arī šo mašīnu izmantot tik lietderīgi, ka tā itin drīz sevi
atmaksās un sāks dot tīru peļņu. Ja kooperatīvs ir gana liels, ar laiku varēs iegādāties
mehānismus visām vajadzībām, vai arī abpusēji izdevīgi kooperēties ar līdzīgām
biedrībām. Liels kooperatīvs varēs atļauties algot arī labu mehāniķi, kas pastāvīgi
rūpēsies, lai mašīnu parks būtu labā stāvoklī, lai mehānismi būtu labi noregulēti, saeļļoti
un aizsargāti pret bojājumiem. Tāpat mašīnām nepieciešama sava garāža un darbnīcas.
Tātad mašīnu koplietošanas kooperatīvi dod iespēju arī mazām saimniecībām par
saprātīgu samaksu izmantot darbā vismodernāko un jaudīgāko tehniku. Protams, mašīnas
var iznomāt arī nebiedriem, taču biedri jebkurā gadījumā baudīs priekšrocības un
atlaides, jo viņi ir šīs tehnikas īpašnieki. Svarīgi, lai kooperatīvs tiktu saprātīgi vadīts un
nodrošinātu racionālu un taisnīgu mašīnas ekspluatācijas laika sadalījumu. Mūsdienās
Latvijā pēc Skandināvijas valstu parauga sākuši darboties daži t.s. lauksaimniecības
mašīnu ringi, kas atšķiras no mašīnu koplietošanas biedrībām. Taču tā ir cita tēma.
1.3.7. Dzīvokļu kooperatīvi
Šo kooperatīvu galvenais mērķis ir savus biedrus apgādāt ar iespējami lētiem un
labiem dzīvokļiem, kā arī šos mājokļus uzturēt. Tos dibina, lai novērstu dzīvokļu
trūkumu, kā arī tāpēc, ka privātie namu īpašnieki peļņas nolūkā cenšas pacelt dzīvokļu
cenas. Dzīvokļu kooperatīvi nodarbojas ar namu celšanu vai pirkšanu, lai pēc tam
dzīvokļus atdotu biedru īpašumā vai arī iznomātu par iespējami zemām cenām. Pēc
līdzīgiem principiem var tikt dibināti garāžu, vasarnīcu, dārzkkopības un citi kooperatīvi.
Latvijā no padomju laikiem ir saglabājušās padomju laikā celtās kooperatīvās
mājas, kurās dzīvo bijušie kooperatīvu biedri. Šo kooperatīvu darbības principi atšķiras
no tradicionālajiem, jo pārmaiņu periodā kustībai netika dots jauns impulss. Pārsvarā tie
nodarbojas ar jau uzcelto namu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Taču arī šajā gadījumā
biedri bauda zināmas priekšrocības, ja salīdzina ar pašvaldību vai privāto namu
īpašniekiem. Dzīvokļu kooperatīvi arvien ir aktuāli. Vairākās Eiropas valstīs, it īpaši
Skandināvijā, iespaidīga dzīvojamā fonda daļa arvien pieder kooperatīviem un turpinās
jaunu namu celtniecība. Dzīvokļu problēma arvien ir aktuāla arī Latvijā, it sevišķi
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lielpilsētās, kurās nekustāmā īpašuma vērtība ir krietni uzpūsta. Stiprs kooperatīvais
sektors šo stāvokli normalizētu, jo piedāvātu lētāku alternatīvu.
1.3.8. Zemes nomāšanas kooperatīvi
To mērķis ir savus biedrus apgādāt ar zemi par iespējami zemāku nomas maksu.
Šis kooperācijas veids sevišķi izplatīts Dienvideiropas valstīs, kā Itālijā. Zemes
nomāšanas kooperatīvi iznomā lielus zemes gabalus no īpašniekiem, valsts vai
pašvaldības, lai pēc tam tos sadalītu biedriem, kuri savu zemi izmanto ražošanas
mērķiem. Iznomāt lielas zemes platības ir lētāk, nekā tad, ja katrs nomātu nelielu zemes
gabalu savām vajadzībām. Bez tam iznomāto zemes gabalu tuvums ļauj izvērst arī citus
kooperācijas veidus. Kooperatīvs, kuru pārvalda paši biedri, nav ieinteresēts pacelt zemes
nomu peļņas nolūkā. Te arī atrodams šāda kooperācijas veida izdevīgums.
1.3.9. Darba kooperatīvi jeb arteļi
Darba kooperatīvu mērķis ir savus biedrus apgādāt ar pēc iespējas labāk atalgotu
darbu. Šādu kooperatīvu dibināšanas iemesls ir zemas algas un/vai necilvēcīgi darba
apstākļi pie privāta uzņēmēja.
Katrs darba devējs kapitālistiskā iekārtā ir ieinteresēts maksimālā peļņā, tāpēc viņš
cenšas izmantot lētākus (bieži vien arī sliktākus) resursus, kā arī strādniekiem par
paveikto darbu samaksāt mazāk. Lai ietaupītu darba izdevumus, privātuzņēmējs var
neievērot darba drošības noteikumus, darbiniekus nodarbināt garas darba stundas un
veselībai kaitīgos apstākļos, pieņemt darbā lētus viesstrādniekus utt.
Lai to novērstu, kāda aroda darbinieki var apvienoties kooperatīvā, iecelt sev
kompetentu vadību un paši meklēt darba pasūtījumus. Darba pasūtījumu var meklē pie
privāta uzņēmēja, pašvaldībā, valsts iestādēs un citur. Arī uzņēmējam izdevīgāk, ja viņš
darba pasūtījumu var dot pārbaudītai komandai, kas jau sastrādājusies, nevis vākt
gadījuma strādniekus, kuru darba tikums ir grūti prognozējams. Bez tam uzņēmējam šajā
gadījumā nav jāuztraucas par darba vadīšanu. Taču jārēķinās arī ar kooperatīva prasībām.
Kooperatīvam peļņa nav svarīga, tāpēc tas var atļauties saviem strādniekiem
maksāt vairāk, kā arī uzlabot darba apstākļus. Labam darba kooperatīvam, kas ieguvis
labu slavu, ir daudz vieglāk saņemt izdevīgus darba pasūtījumus, nekā tad, ja darbu
meklētu katrs darbinieks individuāli. Nostiprinoties, šāds kooperatīvs var iegādāties arī
savus darba instrumentus vai iekārtot savu darbnīcu. Šis kooperācijas veids izmantojams
visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs un darba jomās.
1.3.10. Ražošanas kooperatīvi
Šo kooperatīvu mērķis ir tāds pats kā darba kooperatīviem – sagādāt saviem
biedriem labi atalgotu darbu. Arī dibināšanas cēlonis līdzīgs – zemās algas darba tirgū.
Taču ir arī būtiska atšķirība. Ja darba kooperatīvs meklē darba pasūtījumu un parasti tam
pašam nepieder ražošanas līdzekļi un jaudas, tad ražošanas kooperatīvi darbojas tieši
ražošanas nozarēs. Tie kopīgiem spēkiem dibina darbnīcas un pat fabrikas, kurām paši ir
gan īpašnieki, gan strādnieki. Vēl visai nesen attīstītajās rietumu valstīs, pat ASV, ļoti
populāra bija privāto fabriku konversija par ražošanas kooperatīviem, t.i., tūlītēja vai
pakāpeniska nodošana pašu darbinieku īpašumā un darbinieku pašpārvaldes izveide pēc
kooperācijas principiem. Taču līdz ar neoliberālisma ideoloģijas nostiprināšanos un
ekonomikas globalizāciju šī prakse tika pārtraukta. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka šo ideju
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vajadzētu pilnīgi atmest un aizmirst, jo pasaulē viss ātri mainās. Nav izslēgts, ka arī
neoliberālisma ideoloģiju un praksi jau drīzumā nomainīs cita paradigma. Jo pirmie
ražošanas kooperatīvi dibinājās jau XIX gadsimtā un kopš tā laika šī kustība piedzīvojusi
gan uzplaukumus, gan pagrimumus. Vairākās valstīs ražošanas kooperatīvi sekmīgi
darbojas arī pašlaik. Turklāt ar labākiem rādītājiem nekā atbilstošās privātkompānijas. Un
nav tāda likuma, kas to darbību aizliegtu arī pie mums. Protams, šim nolūkam būtu
jāpilnveido vairāki likumi, jo līdz šim bieži vien kooperācija nav bijusi mūsu
likumdevēju uzmanības degpunktā.
1.3.11. Meliorācijas sabiedrības
Šo sabiedrību galvenais mērķis ir veikt meliorācijas darbus savu biedru
saimniecībās. Šai kustībai ir šādi galvenie iemesli: 1) zemes ražības celšana; 2) resursu
trūkums zemes meliorācijai.
Brīvā tirgus sistēmā meliorācijas kooperatīvs ir gandrīz vienīgā iespēja veikt
plašākus zemes meliorācijas darbus, jo valsts vai pašvaldība to nedarīs, bet privāti
uzņēmēji to neuzskata par labāko peļņas gūšanas veidu. Apvienojoties kooperatīvā,
zemes īpašnieki var vieglāk savākt līdzekļus darbam nepieciešamās tehnikas iegādei vai
nomāšanai, vairumā iegādāties drenāžas caurules un citus materiālus vai pat paši
organizēt to ražošanu. Atvieglota arī meliorācijas speciālistu algošana un talku rīkošana.
1.3.12. Zvejnieku kooperatīvi
To galvenais mērķis ir pacelt darba ražību un organizēt produkcijas noietu
zvejniekiem. Dibināšanas iemesli varētu būt šādi: 1) zvejas rīku un kuģošanas līdzekļu
iegādes grūtības; 2) grūtības atrast noietu sagādātajai produkcijai; 3) nepieciešamība
pašiem veikt tālāku zivju apstrādi.
Varbūt mazliet ideoloģizētā mērcē, bet tomēr visai plašu ieskatu zvejnieku
kooperatīva ikdienā Latvijas cilvēki guvuši no slavenā Viļa Lāča romāna “Zvejnieka
dēls” un šā darba ekranizējuma. Skaidrs, ka arī sekmīgai zivju zvejai ir nepieciešama
sava infrastruktūra: laivas, kuģi, moderni zvejniecības rīki, noliktavas, piestātnes,
sauszemes transporta līdzekļi, zivju pārstrādes cehi, kūpinātavas, varbūt pat konservu
rūpnīca, zivju miltu maltuve un savi kooperatīvie veikali. Viens pats zvejnieks nav
spējīgs radīt šādu infrastruktūru, bet to var izdarīt daudzi zvejnieki, ja tie apvienojas
kooperatīvā un pēc tam kooperatīvu savienībā.
Tātad zvejnieku kooperatīvi var uzņemties iepirkuma vai tehnikas iznomāšanas
funkcijas, rūpnieciskās ražošanas funkcijas un pārdošanas funkcijas. Līdzīgi kā to dara
piensaimnieku biedrības. Jo arī neorganizētiem zvejniekiem ir grūti atrast produkcijas
noietu, nākas saskarties ar uzpircējiem un tendenci nosist iepirkuma cenas. Iespējama arī
abpusēji izdevīga sadarbība ar citu veidu kooperatīviem: patērētāju biedrībām,
lauksaimnieku biedrībām, kredītkooperatīviem, kā arī paši var veikt savstarpējo
apdrošināšanu, vai arī – šim nolūkam dibināt īpašu apdrošināšanas biedrību. Zvejniekiem
apdrošināšana ir īpaši svarīga, jo darbs uz jūras un ūdeņiem ir sevišķi riskants.
1.3.13. Citi kooperācijas veidi
Kā jau norādīts, kooperācija iespējama visās dzīves jomās. Un dažādās valstīs
darbojas šādas kooperācijas piemēri. Sekmīgi darbojas kooperatīvās izdevniecības, visu
produkcijas veidu fabrikas, telefona un citu telekomunikāciju veidu sabiedrības,
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elektrifikācijas sabiedrības, kooperatīvie teātri un orķestri, kooperatīvās raidstacijas,
dārzkopju biedrības, labības koppārdošanas kooperatīvi, kooperatīvās lopkautuves,
linkopju kooperatīvi, mežu apsaimniekošanas kooperatīvi (starp citu, Latvijas mežos
saimniekojošās skandināvu firmas savās mītnes zemēs ir kooperatīvi), šūšanas arteļi,
arhitektu un celtnieku kooperatīvi, ceļu būves sabiedrības, ārstniecības kooperatīvi u.d.c.
Visās jomās, kuras apmierinoši neapsaimnieko valsts, pašvaldības vai privātie uzņēmumi,
vai kurās ir nesamērīgi uzpūstas izmaksas un plosās peļņas kāres vīruss, ir iespējama
sekmīga kooperatīvu darbība. Kooperatīvi šajos gadījumos darbojas kā stabilizējošs,
harmonizējošs, humanizējošs faktors, taisnīgumu ieviesējs un līdzsvara atjaunotājs. Ja ir
stipra un labi organizēta kooperācijas kustība, tās iespaidā arī citi uzņēmumi ir spiesti
piemēroties savu klientu un patērētāju vajadzībām, respektēt viņu intereses, ievērot
saprātīgumu un mērenību, paaugstināt savus standartus. Valstis ar stipru kooperatīvo
kustību kļūst demokrātiskākas, labāk ievēro cilvēku tiesības. Tajās ir salīdzinoši augsts
dzīves līmenis, sabiedrība nav polarizēta un sašķelta, nepastāv galēja nabadzība, nedz arī
pārlieku uzblīdis miljonāru slānis. Labs piemērs tam ir Skandināvijas un citas
ziemeļvalstis. Var strīdēties, cik efektīvs ir skandināvu sociāldemokrātijas modelis, taču
neviens nenoliegs, ka šajās valstīs ir stipra un dinamiska kooperatīvu kustība, kā arī
ietekmīgas arodbiedrības.
Apkopojot atziņas par kooperatīvu nozīmi un vēlamību, varam pievienoties
Latvijas kooperācijas pētnieka Eduarda Baloža galvenajiem secinājumiem, kas ir tikpat
svarīgi arī mūsdienās.
• Kooperatīvi ienes rosīgumu saimnieciskajā dzīvē, jo veic tos darbus, kuri
paliktu nedarīti, ja kooperatīvu nebūtu. Var teikt arī, ka tie rada jaunas un labas
darbavietas.
• Kooperatīvi ceļ darba ražīgumu un kvalitāti.
• Kooperatīvi palielina savu biedru un ienākumus.
• Kooperatīvi samazina savu biedru izdevumus, ietaupa laiku un enerģiju.
• Kooperatīvi paceļ visas valsts tautsaimniecību, līdz ar to uzlabojot arī nebiedru
dzīvi.
• Kooperatīvi veicina savu biedru un arī sabiedrības izglītošanu.
• Kooperatīvi cilvēkos ieaudzina kopības apziņu un dziņu pēc vispārējā labuma,
jo kooperatīvu darbības princips ir: viens par visiem un visi par vienu! Tāpēc
īpaši jārūpējas, lai kooperatīvus vadītu godīgi cilvēki, kuriem rūp arī citu
cilvēku labums.
• Kooperācija parasti dzimst apstākļos, kad daudzi cilvēki cieš no nabadzības,
posta un netaisnības. Kooperatīvu biedri neorganizē revolūcijas un negatavo
valsts apvērsumus, bet vienkārši paši uzņemas atbildību par savu dzīvi un
padara to labāku. Tāpēc vietā ir arī franču kooperatora Šarla Žida atzinums:
“Kooperācija ir nabadzības meita un pārticības māte.”
1.4. Kooperācijas kustības uzbūve
Līdzīgi kā fiziskās personas var apvienoties kooperatīvos, tā arī paši kooperatīvi
juridisko personu statusā var apvienoties kooperatīvajās savienībās.
Kooperatīvus, kuru biedri ir fiziskas personas, sauc par kooperatīvajām
sabiedrībām vai pirmās pakāpes kooperatīviem. Te gan jānorāda, ka dažu valstu likumi,
arī Latvijā, pieļauj juridisku personu iestāšanos pirmās pakāpes kooperatīvos. Piemēram,
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krājaizdevu sabiedrības biedrs var būt pašvaldība, kuras teritorijā darbojas šis
kooperatīvs.
Savukārt tos kooperatīvus, kuru biedri ir pirmās pakāpes kooperatīvi, sauc par
kooperatīvām savienībām vai otrās pakāpes kooperatīviem. Un kooperatīvus, kuru biedri
ir otrās pakāpes kooperatīvi, sauc par kooperatīvu savienību savienībām vai trešās
pakāpes kooperatīviem.
Kooperatīvu apvienošanās savienībās palielina to iespējas un koncentrē resursus.
Tāpēc šāda apvienošanās ļauj paveikt tādus darbus, kādi pirmās vai otrās pakāpes
kooperatīviem nebūtu pa spēkam. Sevišķi nozīmīgi tas gadījumos, ja ir vajadzība
organizēt preču eksportu vai importu, t.i., ja grib pēc iespējas izdevīgāk (lētāk) ievest
preces vai arī uz izdevīgiem noteikumiem eksportēt savus ražojumus.
Nelielās valstīs, par kādu pagaidām nākas uzskatīt arī Latviju, ir rūpīgi jāizsver,
kāda kooperācijas uzbūve tām ir vispiemērotākā. Vairāki tautsaimniecības speciālisti
pirms kara uzskatīja, ka Latvija nav tik liela valsts, lai tajā veidotu trīspakāpju
kooperāciju. Tā vairāk piemērota lielākām vai blīvāk apdzīvotām valstīm, kurā pakāpes
sakrīt ar labi izteiktiem vietējiem, reģionālajiem un nacionālajiem līmeņiem, piemēram,
Krievijā, ASV, Vācijā, Francijā, Brazīlijā, Ķīnā un Kanādā.
Tik tiešām vajadzība pēc trīs pakāpju uzbūves nelielā valstī ir atkarīga no vairākiem
faktoriem: teritorijas plašuma, iedzīvotāju skaita un blīvuma, satiksmes infrastruktūras,
iedzīvotāju turības līmeņa, valstī pastāvošās politiskās iekārtas u.c. Jo vairāk līmeņu
struktūrā, jo dārgāka to uzturēšana, tāpēc ticami, ka nelielā, mazapdzīvotā un samērā
nabadzīgā valstī patiešām lietderīgāk iztikt ar divu pakāpju sistēmu: vietējiem pirmās
pakāpes kooperatīviem un nacionālajām savienībām. Tādā gadījumā reģionālais, rajonu
vai novadu līmenis ir lieks.
Tā katrā valstī, kurā pastāv kooperatīvu kustība, veidojas sava īpatnēja kooperācijas
uzbūve. Piemēram, pirmskara Latvijā Jēkabpils patērētāju biedrība bija pirmās pakāpes
kooperatīvs, jo tā apvienoja fiziskas personas. Savukārt Centrālā savienība “Konzums”
bija otrās pakāpes kooperatīvs jeb kooperatīvu savienība, jo apvienoja daudzas patērētāju
biedrības. Arī piensaimniekus apvienoja gan pirmās pakāpes piensaimnieku biedrības,
gan – otrās pakāpes kooperatīvs – Latvijas Piensaimniecības centrālā savienība. Mūsu
laikos visas pastāvošās krājaizdevu sabiedrības ir apvienojušās Latvijas Kooperatīvo
krājaizdevu sabiedrību savienībā (LKKSS). Bet cariskās Krievijas laikā Latvijā pastāvēja
vienpakāpes kooperācijas uzbūve, jo tā laika valdība neļāva kooperatīviem veidot
savienības. XX gadsimta sākumā izņēmums bija lauksaimnieku biedrības, kuras
apvienojās Rīgas lauksaimniecības centrālbiedrībā.
Arī visas savienības nav vienādas. Ir savienības, kuras apvieno tikai viena veida
kooperatīvus, piemēram, jau minētā Latvijas Piensaimniecības centrālā savienība. Tās
sauc par tīra tipa savienībām. Savukārt minētā Centrālā savienība “Konzums” bija jaukta
tipa savienība, jo apvienoja gan daudzas patērētāju biedrības (ne visas), gan
lauksaimniecības biedrības un kooperatīvus, gan vairākas piensaimnieku sabiedrības un
pat kredītkooperatīvus.
Atkarībā no biedru sastāva, savienības var uzņemties dažādus – plašākus vai
šaurākus – uzdevumus. Ja, piemēram, savienība apvieno piensaimniekus, tā rūpējas par
izdevīgu piena produktu koppārdošanu, kā arī kopīgo pienotavu ierīkošanu un apgādi ar
labu, iespējami lētu tehnoloģiju, tādējādi piensaimniekus atbrīvojot no dažādu peļņas
kāru starpnieku un privātkompāniju atkarības. Šī savienība var organizēt arī dažādus savu
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biedru izglītošanas un citus veicināšanas pasākumus. Ja savienība apvieno patērētāju
biedrības, tai jāuzņemas izdevīga biedrību apgāde ar patēriņa precēm, tādējādi tās
atbrīvojot no lieltirgotāju atkarības. Nepieciešamības gadījumā savienība var organizēt
savus ražošanas uzņēmumus. Izsakoties vienkāršoti, parastā patērētāju biedrība
iedzīvotājus atbrīvo no sīktirgotāju peļņas, bet savienība – atbrīvo pašas biedrības no
lieltirgotāju peļņas.
Savukārt jaukta savienība, kāda bija “Konzums”, veica daudz plašākus uzdevumus.
Tā savus biedrus apgādāja gan ar patēriņa precēm, gan ražošanas līdzekļiem, kā arī
rūpējās par biedru saražotās produkcijas noietu, piemēram, ierīkoja eksporta lopkautuves
un organizēja Latvijas sviesta eksportu. Kā arī ierīkoja savas ražotnes. Bez tam
“Konzums” bez saimnieciskiem uzdevumiem uzņēmās arī idejiskus darbus, kuru mērķis
bija veicināt kooperatīvās kustības attīstību visā Latvijā. Šim nolūkam “Konzums”
dibināja Kopdarbības nodaļu, kas organizēja priekšlasījumus par visu veidu kooperāciju,
izdeva kooperatoru avīzes, žurnālus un citu literatūru, dibināja skolas, gatavoja
kooperācijas speciālistus, sniedza padomus un instruēja kooperatīvu darbiniekus,
palīdzēja kooperatīviem sakārtot grāmatvedību un darbvedību, kā arī veica revīzijas.
Ievērojama jaukta tipa kooperatīvu savienība pirmskara Latvijā bija arī Tautas banka.
Bija nodoms to izveidot par kredītkooperatīvu savienību, kas darbotos kā šo kooperatīvu
centrālā kase, taču šis nodoms pilnībā neīstenojās. Idejisko darbu Tautas bankā veica
Instruktoru nodaļa.
Vairākās valstīs idejisko un veicināšanas darbu veic īpašas savienības, kuras pilnīgi
atturas no saimnieciskiem pienākumiem. Latvijā tāda bija Latvijas Kooperatīvu kongresu
padome. Mūsdienās tikai idejiskus un veicināšanas pienākumus veic jau minētā LKKSS,
taču tikai krājaizdevu sabiedrību vidū. Pagaidām šīs savienības praktiskās iespējas ir visai
ierobežotas, bet pēdējie kooperatīvu likuma labojumi savienību darbību vispār neparedz.
Ja apkopo pirmskara Latvijas pieredzi, jāsecina, ka kooperācija bija pārāk
sadrumstalota. Liberālais kooperācijas likums atļāva katrām trim sabiedrībām dibināt
savu kooperatīvo savienību. Līdz ar to veidojās daudzas mazefektīvas savienības, kas
centās apvienot kooperatīvus pēc reģionālām, nacionālām un pat politiskām pazīmēm.
Piemēram, savas savienības bija Latgalē, Rīgā, latviešiem, krieviem, ebrejiem, poļiem,
komunistiem, sociāldemokrātiem, zemnieku savienībai u.tml. Tas vājināja kooperatīvo
kustību un neatbilda kooperācijas garam. No šīm kļūdām mums būtu jāmācās un pēc
iespējas jāizvairās. Sevišķi bīstama ir kooperatīvu politizācija vai pakļaušana politisko
partiju ietekmei. Jāsaprot, ka kooperācija un partijas ir divas nesavienojamas, pretējas
tendences. Ja kooperācija ir kustība, kas vieno, tad partijas un citi grupējumi
sabiedrību šķeļ! Sadala ne tika sabiedrību, bet arī saimnieciskos resursus, no kā cieš
tautsaimniecība. Ja kooperatīvā sazeļ neveselīgas politiskās kaislības, organizācija ir
lemta bojāejai.
Jādomā, Latvijai efektīva būtu divu pakāpju kooperatīvā uzbūve, kuras ietvaros
savas saimnieciskās savienības visas valsts mērogā dibinātu katra veida kooperatīvi.
Nepieciešamības gadījumā uzņemoties arī idejiskās funkcijas. Dažās jomās, kā,
piemēram, eksportā un importā, vairākas savienības varētu sadarboties, veidojot kopīgas
aģentūras. Taču sadarbība starp savienībām ir nepieciešama jebkurā gadījumā, jo dzīvē
viss ir savstarpēji saistīts un daudzas dažādu kooperatīvu funkcijas pārklājas. Lai
pārstāvētu visu kooperatīvo kustību, varbūt lietderīgi atjaunot kaut ko līdzīgu pirmskara
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Latvijas Kooperatīvu kongresu padomei. Tā nodarbotos galvenokārt ar idejisku darbu un
aizstāvētu kooperatīvu kustības intereses parlamentā un valdībā.
Kooperatīvi apvienojas arī starptautiskā līmenī. Jau 1895. gadā dibinājās
Starptautiskā Kooperatīvu alianse (SKA), kura apvieno dažādas nacionālās kooperatīvu
savienības. Tajā pārstāvētas arī Latvijas savienības, piemēram, Centrālā savienība
“Turība”. Kopumā SKA patlaban apvieno vairāk nekā 800 miljonus biedru no vairāk
nekā 100 pasaules valstīm. SKA galvenais mērķis ir veicināt kooperācijas attīstību visā
pasaulē. Šī savienība ir sadalīta vairākās reģionālās savienībās, kas atbilst pasaules
sadalījumam kontinentos: Eiropa, Āzija u.c. SKA rīko starptautiskus kongresus, veic
pētījumus, izstrādā ieteikumus, aizstāv kooperatoru tiesības dažādās valstīs, popularizē
kooperācijas principus.
Bez tam darbojas arī vietējās starptautiskās kooperatīvu savienības, piemēram,
Skandināvijas valstu kooperatīvu savienība, kas risina sev specifiskus jautājumus un
veicina kooperāciju savā reģionā.
1.4.1. Kooperatīvu dibināšana
Parasti kooperatīvi dibinās tā. Vispirms kāda persona aiz saimnieciskiem vai
ideālistiskiem apsvērumiem ierosina kooperatīva dibināšanu. Ja viņam izdodas atrast
nepieciešamo domubiedru skaitu, tiek panākta vienošanās par sabiedrības dibināšanu,
noslēgts atbilstošs līgums, savākts dibināšanas kapitāls, izstrādāti un pieņemti statūti,
veikta statūtu reģistrācija atbilstošajā iestādē. Līdz ar to kooperatīvs iegūst juridiskas
personas statusu un var sākt saimniecisku darbību.
Tas izklausās vienkārši, taču šī ir visatbildīgākā un izšķirošā kooperatīvās darbības
daļa. Ja radušies domubiedri, tas jau ir daudz. Bet tad nu viņiem nopietni jāizsver, vai
patiešām ir nobriedusi vajadzība pēc iecerētā kooperatīva un tā darbības virzieniem, vai
vispārējie apstākļi ir piemēroti sekmīgai kooperatīva darbībai un attīstībai? Vai šai
darbībai nav nopietnu pretinieku, juridisku, finansiālu šķēršļu? Vai un kā tos iespējams
apiet vai neitralizēt? Pieņemot galīgo lēmumu, ir vispusīgi jāizanalizē valsts un konkrētā
reģiona saimnieciskais stāvoklis, paredzamās tendences, iespējamā sabiedrības reakcija,
pašu kooperatīva biedru spējas un kompetence attiecīgajā jomā, biedru psihiskās, lietišķās
un idejiskās īpašības.
No tīri saimnieciskā viedokļa jāprognozē, vai kooperatīva apgrozījums būs
pietiekams, vai ienākumi segs izdevumus. Nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar
atbilstošajā jomā pieredzējušiem speciālistiem vai pat tos jāiesaista kooperatīva darbībā.
Jātiek skaidrībā, vai paši kooperatīva potenciālie biedri ir pietiekami neatlaidīgi un radoši
noskaņoti, lai nenolaistu rokas jau pie pirmajām grūtībām. Svarīgs ir kadru jautājums.
Vai domubiedru vidū ir cilvēki, kas spēs uzņemties vadību, kā arī grāmatveža, kasiera un
citus pienākumus? Vai ir kāds, kas labi orientējas juridiskos un finansu vadības
jautājumos? Ja nav, tad vai iespējams tādus atrast, piesaistīt vai algot? Tikai pēc tam, kad
uz šiem un citiem jautājumiem saņemtas apstiprinošas atbildes, var un vajag enerģiski
ķerties pie kooperatīva dibināšanas un darbības, paturot prātā, ka zināms risks būs
jebkurā gadījumā, bet vienmēr var atrast ceļus, kā risku mazināt, kā grūtības izmantot
mācībai, gara norūdīšanai un panākumu gūšanai. Ne velti līdzīgu procesu pētnieki
nonākuši pie slēdziena: ja pat visbezcerīgāko, neticamāko mērķi mēģina sasniegt 50
reizes, tas izdosies, ar noteikumu, ka katra no šīm 50 pieejām būs dažāda.
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1.4.2. Kooperatīvu organizatoriskās īpatnības
Pasaulē pastāv divējādas juridiskās personas statusa iegūšanas sistēmas. Vienu sauc
par koncesijas jeb atļauju sistēmu, kurā valsts vara piešķir darbošanās atļauju, ņemot vērā
ne tikai pastāvošos likumus, bet arī atbilstošā kooperatīva darbības lietderību, atbilstību
valsts interesēm u. tml. Šajā sistēmā nav izslēgta ierēdņu patvaļa, lai gan ir arī zināmas
priekšrocības. Piemēram, valsts iestāde var nepieļaut divu vienāda tipa kooperatīvu
darbību vienā nelielā pagastā. Otrs kooperatīvu legalizēšanas veids ir reģistrācija likumā
paredzētajā valsts iestādē, piemēram, apgabaltiesā vai uzņēmumu reģistrā. Šajā gadījumā
ierēdņi raugās tikai uz statūtu atbilstību pastāvošajiem likumiem. Patlaban Latvijā pastāv
reģistrācijas sistēma: ja statūti atbilst likumiem un nokārtotas visas likumā paredzētās
formalitātes, kooperatīva darbība tiek reģistrēta un var sākties. To var dēvēt arī par
liberālu pieeju.
Kā jau teikts, kooperatīvi ir juridiskas personas, kuru darbību regulē gan valsts
likumi, gan pašu pieņemtie statūti. Turklāt var būt vairāki regulējošie likumi, piemēram
vispārējs likums par kooperāciju un specializēts likums kādam noteiktam kooperācijas
veidam, piemēram, krājaizdevu sabiedrībām. Juridiskām personām ir visas likumā
noteiktās tiesības un pienākumi. Statūti, kas nedrīkst būt pretrunā ar valsts likumiem,
kooperatīvam kalpo tāpat, kā valstij kalpo satversme jeb konstitūcija. Tāpēc statūtus var
uzskatīt par biedrības satversmi. Tajos izklāstīti galvenie darbības principi un mērķi.
Katram kooperatīvam ir tiesības un pienākums izstrādāt un pieņemt savus statūtus. To
galvenās sastāvdaļas nosaka kooperatīva mērķus un to sasniegšanas līdzekļus;
kooperatīva biedru sastāvu, to tiesības un pienākumus; kooperatīva līdzekļus,
pārvaldīšanu, tīrā atlikuma un arī zaudējumu sadalīšanas principus, kā arī kooperatīva
likvidācijas kārtību. Taču nav lielas jēgas katram “izgudrot riteni no jauna”, jo galvenie
principi statūtos ir tie paši. Tāpēc ērtāk ir izmantot jau izstrādātus paraugstatūtus, tos
piemērojot savām īpašajām vajadzībām.
Pēc biedru sastāva var būt divu veidu kooperatīvi: vispārējie un specializētie. Pie
vispārējiem pieder, piemēram, parastās patērētāju biedrības, kurās aiz saimnieciskiem vai
ideālistiskiem apsvērumiem var apvienoties visu iedzīvotāju šķiru un grupu pārstāvji.
Specializētie kooperatīvi ir, piemēram, piensaimnieku sabiedrības vai biškopju biedrības,
kurās apvienojas tikai atbilstošo nozaru pārstāvji. Vai arī skolēnu, ārstu vai sieviešu
kooperatīvi.
Arī biedru apvienošanās var būt dažāda: atklāta vai aizklāta. Atklātās
apvienošanās kooperatīvus sauc arī par neitrālajiem un tie vispilnīgāk atbilst
kooperācijas idejai un garam. Tie arī dzīvē īsteno solidaritātes ideju, jo uzņem visus
godīgus ļaudis, neraugoties uz viņu reliģisko, šķirisko, politisko vai tautisko piederību.
Šādi kooperatīvi neiejaucas un paši savā darbībā nepieļauj politiskus vai reliģiskus
strīdus.
Aizklātas apvienošanās kooperatīvi uzņem tikai tādus cilvēkus, kuri pieder kādai
noteiktai politiskai partijai, reliģiskai konfesijai, tautībai vai sociālai grupai. Piemēram,
strādnieku, jaunsaimnieku, ierēdņu, katoļu, sociālistu, komunistu, liberāļu, latviešu,
krievu u.c. kooperatīvi. Šāda sadrumstalotība un kooperatīvu izmantošana politiskās cīņās
bija plaši vērojama pirmskara Latvijā, kas kooperatīvo kustību tikai sašķēla un vājināja.
XX gadsimta trīsdesmitajos gados un aukstā kara periodā visai bieži kooperāciju centās
izmantot par šķiru cīņas ieroci. Komunisti, fašisti un sociālisti kooperāciju uzskatīja par
trešo strādnieku kustības veidu, blakus politiskajai un arodbiedrību kustībai. Otra
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tendence izpaudās kā kooperatīvu atklāta vai slēpta pakļaušana kādas partijas ietekmei.
Te jānorāda, ka arī Padomju savienībā, kurā 50 gadus bija iekļauta Latvija, kooperācija
tika vadīta no augšas, t.i., tā kalpoja komunistiskās partijas vadības mērķiem. Tāpēc
padomju laika kooperāciju, kas bija visai masveidīga, nevar uzskatīt par īstu kooperatīvu
kustību.
Pastāv arī uzskats, ka kooperācija ir patstāvīga sabiedriski saimnieciska kustība,
kas attīstās kā alternatīva gan kapitālismam, gan sociālismam jeb komunismam. Šo
ideoloģiju sauc par kooperatīvismu vai arī Trešo ceļu. Lai gan šā uzskata piekritējiem ir
daudz vērā ņemamu argumentu, pagaidām nav izdevies radīt valsti, kurā kooperatīvisms
būtu pasludināts par valsts iekārtu, lai gan zināmas iestrādes un sekmīgi darbojošies
modeļi patiešām pastāv. Arī pirmskara Latvijā tika sludināta ideja par Latvijas pārvēršanu
par pirmo kooperatīvo republiku pasaulē. Taču jau minētā kustības sadrumstalotība tādas
izredzes padarīja par neīstenojamām.
Ja runājam par neitrāliem kooperatīviem, tie vispilnīgāk attīstījušies Šveicē, kur šai
kustībā vērojami arī teicami un ilgstoši panākumi.
Arī iestāšanās kooperatīvā mēdz būt dažāda. Vairākās valstīs tā ir vienkāršota: tikai
jānopērk biedra grāmatiņu. Taču parasti kandidāts iesniedz rakstisku iesniegumu, kuru
atbilstoši statūtiem izskata kooperatīva valde. Valdes lēmumu apstiprina vai noraida
biedru pilnsapulce. Tāda sistēma pastāv arī Latvijā.
Patlaban Latvijā spēkā esošie likumi nosaka, ka kooperatīvu var dibināt ne mazāk
kā trīs cilvēki (krājaizdevu sabiedrības – ne mazāk kā 20 cilvēki), kas sasnieguši vismaz
16 gadu vecumu (skolēnu kooperatīvos – 12 gadu vecumu, ja ir vecāku atļauja). Tie paši
kritēriji attiecināmi uz biedru uzņemšanu jau esošajās sabiedrībās. Katrs kooperatīvs
saviem biedriem piedāvā zināmus labumus, tāpēc tiem, kas grib šos labumus baudīt, ir
jāuzņemas arī statūtos noteiktie pienākumi un aktīvi jāpiedalās kooperatīva darbībā.
Izstāšanās no kooperatīva var būt trejāda: labprātīga, iesniedzot atbilstošu
atlūgumu; ar izslēgšanu, kad par statūtu neievērošanu vai kaitēšanu to nolemj
kooperatīva vadība vai kopsapulce, un biedra nāves gadījumā. Saistību nokārtošanu ar
izslēgto biedru vai tā tuviniekiem regulē statūti.
Biedru atbildība par kooperatīva saistībām var būt ierobežota vai neierobežota.
Jebkurā gadījumā biedrs par kooperatīva saistībām atbild savas pamatpajas apjomā. Bet
bez pajas statūtos var būt noteikta arī papildus atbildība. Tā var būt ierobežota ar
konkrētu summu vai visām iegādātajām pajām, vai arī neierobežota, t.i., kad biedrs atbild
ar visu savu īpašumu. Agrāk dažās valstīs neaprobežota atbildība tika pieprasīta ar
likumu vai arī tā bija raksturīga dažiem kooperācijas veidiem, piemēram, Raifaizena tipa
kredītkooperatīviem. Šāds noteikums no pievienošanās kooperatīviem atturēja turīgus un
bagātus pilsoņus, taču bija ļoti piemērots, ja kooperēties nolēma pavisam nabadzīgi
pilsoņi. Jo neaprobežotā atbildība bija vienīgā garantija, kas šādiem kooperatīviem ļāva
piesaistīt naudu un saņemt kredītus.
1.4.3. Kooperatīva līdzekļi
Lai kooperatīvs varētu darboties, tam ir nepieciešami zināmi naudas līdzekļi.
Turklāt par līdzekļu piesaistīšanu jārūpējas pašiem biedriem. Izšķir pašu biedru
iemaksātos līdzekļus (iestāšanās nauda un paju nauda), kā arī biedru papildu atbildību,
kas kalpo par pamatu svešu līdzekļu piesaistei jeb kredītam. Jau minētais Raifaizens
pierādīja, ka kooperatīvs spēj sekmīgi darboties bez jebkādām biedru iemaksām, bet
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nosakot neierobežotu papildu atbildību. Jo mazāki ir pašu biedru iemaksātie līdzekļi, jo
lielāka jānosaka papildu atbildība. Raifaizens ieviesa neierobežotu jeb solidāru atbildību,
kas kalpoja par garantiju svešu līdzekļu piesaistei. Viņa biedrībās apvienojās
visnabadzīgākie zemnieki, taču viņi par kooperatīva saistībām uzņēmās atbildību ar visu
savu īpašumu, lai cik niecīgs tas bija. Un Raifaizena sistēma attīstījās labāk un
dinamiskāk par alternatīvo Šulces-Deliča sistēmu un ir plaši izplatīta arī mūsdienās.
Liekot uz spēles visu, Raifaizena krājaizdevu sabiedrības ieguva daudz – faktiski no
nulles radīja moderno Vācijas un citu zemju lauksaimniecību.
Pirmais jaunā biedra pienākums ir saskaņā ar statūtiem samaksāt iestāšanās naudu
un iegādāties vai apņemties ar regulārām iemaksām iegādāties paju. “Paja” vienkāršā
valodā nozīmē dalības naudu. Iestāšanās naudas un pajas lielums var būt dažāds – to
nosaka paši kooperatīva dibinātāji vai pēc tam biedru kopsapulce. Tā kā kooperatīvi ir
iecerēti nabadzības likvidēšanai, kooperācijas gars prasa, lai šīs summas nebūtu pārāk
lielas, lai ar tām neatsijātu trūcīgākos kandidātus. Kooperatīvs var vispār atteikties no
iestāšanās naudas vai arī – ļaut maksājumus veikt pa daļām ilgstošā periodā. Tomēr
naudas līdzekļi kooperatīva darbības iesākšanai un uzturēšanai ir nepieciešami. Iestāšanās
naudu parasti biedram neatmaksā, bet paju naudu biedrs var saņemt atpakaļ, ja nolemj no
kooperatīva izstāties. Turklāt par pajām tiek izmaksātas dividendes, ja vien kooperatīvs
darbojies sekmīgi. Patreizējais Latvijas kooperācijas likums ļauj noteikt arī biedra naudu,
par kuru dividendes nemaksā.
Iestāšanās nauda tiek ieskaitīta kooperatīva sabiedriskajā jeb nedalāmajā
kapitālā. Par to netiek izmaksāti procenti. Sabiedriskais kapitāls domāts kooperatīva
darbības finansēšanai. Jo lielāks sabiedriskais kapitāls, jo brīvāk un drošāk var darboties
kooperatīvs. Tāpēc šo kapitālu sabiedrības cenšas vairot, tajā ieskaitot arī noteiktu daļu
tīrā atlikuma. Sabiedriskais kapitāls var kalpot dažādiem mērķiem, katram dodot
atbilstošu nosaukumu. Ļoti svarīgs ir rezerves kapitāls. Tas domāts neparedzētu
zaudējumu segšanai. Parasti rezerves kapitāla lielums noteikts ar likumu, pēc kura
zināmu laiku rezerves kapitālā jāieskaita noteikta daļa tīrā atlikuma, kamēr kapitāls
uzkrājies līdz pieprasītajam apjomam (atkarībā no sabiedrības pamatkapitāla). Tātad
sabiedrisko kapitālu veido no iestāšanās iemaksām un atskaitījumiem no tīrā atlikuma.
Tas nepieder nevienam kooperatīva biedram. Patreizējais Latvijas likums nosaka, ka
rezerves kapitālu veido iestāšanās maksa, atskaitījumi no ikgadējās peļņas (40% apmērā
no peļņas pēc nodokļu nomaksas, līdz rezerves kapitāls sasniedz vismaz pusi no
pamatkapitāla), neizņemtās dividendes un pajas, ziedojumi un citi neparedzēti ieņēmumi.
Savukārt dalības maksa jeb paju kapitāls pieder konkrētam biedram, kas to
iemaksājis. Biedrs no tā var saņemt dividendes. Pajas nauda var zust tikai tajā gadījumā,
ja kooperatīvs darbojies ar zaudējumiem un ir nolemts tos segt ar atskaitījumu no paju
kapitāla. Ja šis kooperatīvs darbību turpina, paju kapitāls jāatjauno. Pajas veido
sabiedrības paju kapitālu jeb pamatkapitālu.
Katrs biedrs var iegādāties vairākas pajas (maksimālo iegādājamo paju skaitu
vienai personai var ierobežot statūti). Tās var iegādāties labprātīgi, lai atbalstītu
kooperatīvu un arī saņemtu lielākas dividendes, vai arī iegādājamo paju skaitu un
iegādāšanās kārtību var paredzēt statūti. Patreizējais kooperācijas likums paredz
pamatpajas un papildpajas. Pamatpaja dod īpašniekam visas biedra tiesības, papildpaja arī
visas tiesības, izņemot balsstiesības. Par iegādātajām pajām biedrs saņem paju karti jeb
biedra karti, kurā atzīmēts iegādāto paju apjoms. Tas ierakstīts arī sabiedrības biedru
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reģistrā. Iegādāto paju skaits neiespaido biedra lemšanas tiesības kooperatīvā. Ar to tiek
īstenots svarīgs kooperācijas princips: cilvēks ir svarīgāks par kapitālu, kā arī
nodrošināta demokrātiska kooperatīva pārvalde.
Tātad kooperatīva līdzekļi jeb pasīvs sastāv no pašam kooperatīvam kā juridiskai
personai piederošā sabiedriskā jeb nedalāmā kapitāla (sastāda iestāšanās nauda,
atskaitījumi no tīrā atlikuma, ziedojumi, soda naudas), paju kapitāla un svešajiem jeb
piesaistītajiem līdzekļiem.
Sabiedriskais kapitāls kalpo kooperatīvam bez kādas atlīdzības, par to neizmaksā
dividendes un nekādā gadījumā nesadala starp biedriem. Sabiedriskais kapitāls sadalās
pamatkapitālā, rezerves kapitālā un speciālajos kapitālos jeb fondos. To nosaka konkrētās
sabiedrības statūti. Sabiedriskā kapitāla uzkrāšanās var notikt ar dažādu intensitāti un var
sasniegt lielus apjomus. Piemēram, Šveices patērētāju biedrības jau sen uzkrājušas tik
lielu sabiedrisko kapitālu, ka biedriem atmaksājušas visas pajas un turpina darbību tikai
ar saviem sabiedriskajiem līdzekļiem. Citos gadījumos ilgstošas darbības rezultātā
sabiedriskā kapitāla apjoms tuvojas visas bilances apjomam. Latvijai tuvākajā periodā
šāds stāvoklis nav sagaidāms, jo kooperatīvā kustība tikko sākusies.
Nosakot vēlamo pajas lielumu pirmās pakāpes kooperatīvā, jāņem vērā šādi
apsvērumi: kooperatīva mērķis, paredzamo operāciju plašums, paredzamais biedru skaits,
biedru sociālais stāvoklis, iespējas piesaistīt svešus līdzekļus.
Kooperatīvi var darboties pēc vienas pajas principa vai vairāku paju principa. Tas
atkarīgs no attiecīgās valsts likumiem un pašu biedru izvēles. Paju iemaksas var būt
labprātīgas, bet var būt noteiktas arī kā obligātas. Obligāti iegādājamo paju skaitu nosaka
samērā ar kooperatīva mērķiem un biedru sociālo stāvokli. Atkarībā no pastāvošajiem
likumiem un biedrības statūtiem, pajas drīkst vai arī nedrīkst nodot citai personai. Paju
nodošana citai personai var būt pilnīgi brīva, vai arī atļauta tikai ar valdes vai biedru
kopsapulces piekrišanu. Ir valstis, kurās ar likumu aizliegta dividenžu izmaksāšana par
pajām, lai nodrošinātu kooperatīvu kā bezpeļņas organizācijas statusu. Parasti šāds
aizliegums saistīts arī ar nodokļu atlaidēm kooperatīviem. Taču vairumā gadījumā
dividendes ir atļautas, lai arī ierobežotā proporcijā. Valstis, kuru valdības atbalsta
kooperācijas kustību, parasti kooperatīvus atbrīvo no viena vai vairākiem nodokļiem.
Arī kooperatīvās savienības jeb otrās pakāpes kooperatīvi saņem dalības naudu no
pirmās pakāpes kooperatīviem. Iegādājamo paju skaitu šajā gadījumā var noteikt pēc
diviem principiem: 1) atkarībā no attiecīgā kooperatīva biedru skaita; 2) atkarībā no
kooperatīva apgrozījuma darījumos ar savienību. Lai pievienotos savienībai, var būt
paredzēta arī iestāšanās maksa. Savienībām, kas uzņēmušās saimnieciskus pienākumus
savu biedru labā, paju nauda vai kooperatīvu papildu atbildība ir ļoti svarīga.
Visus līdz šim apskatītos līdzekļus sauc par pašu līdzekļiem, bet tagad apskatīsim
svešos līdzekļus.
Darbībai nepieciešamos līdzekļus, kurus nespēj sagādāt paši biedri, kooperatīvi var
piesaistīt no citiem avotiem. Piesaistīto jeb svešo līdzekļu galvenie avoti ir šādi.
Visvienkāršākais ir iedzīvotāju noguldījumu pieņemšana. Naudu kooperatīvā var noguldīt
gan nebiedri, gan paši biedri. Motīvi noguldījumiem var būt dažādi: 1) saimnieciski
(vēlme saņemt procentus par noguldījumiem); 2) ideālistiski (vēlme atbalstīt kooperatīvu
kustību, saprotot, ka tā veicina arī visas sabiedrības labklājības pieaugumu un
saimniecisko rosmi); 3) pragmātiski un subjektīvi (kooperatīvs atrodas tuvāk par banku,
maksā lielākus procentus, šķiet uzticamāks, draudzīgāks, savējais). Daudzās valstīs
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iedzīvotāju noguldījumu pieņemšana atļauta visiem kooperatīviem, citās – tikai
kredītkooperatīviem un patērētāju biedrībām, bet Latvijā pagaidām iedzīvotāju (nebiedru)
noguldījumus nedrīkst pieņemt pat kredītkooperatīvi (pirms kara šādu ierobežojumu
Latvijā nebija).
Otrais svešo līdzekļu avots ir valsts un pašvaldību iestādes. Tās var nolemt aizdot
naudu par parastajiem aizdevuma procentiem, par pazeminātiem procentiem (valsts vai
pašvaldību atbalsta programmu ietvaros) vai pat pilnīgi bez procentiem, uzskatot šādu
politiku par valsts un sabiedrības interesēm atbilstošu, saprotot kooperācijas lielo nozīmi
tautas labklājības celšanā, jaunu darbavietu radīšanā, tautas tikumu audzināšanā un
saimnieciskās rosības pacelšanā. Vēl vairāk – valsts un pašvaldības iestādes
kooperatīviem to pašu motīvu dēļ var piešķirt neatmaksājamus pabalstus. Ja tā padomā,
kam ir lietderīgāk piešķirt pabalstus – vai rosīgiem cilvēkiem tautsaimniecības
aktivizēšanai un jaunu darbavietu radīšanai, kas atmaksāsies ar uzviju, vai arī – bez darba
palikušajiem trūkumcietējiem? Tas ir stratēģisks valsts politisko prioritāšu jautājums.
Protams, aizņēmumus (kredītus) kooperatīvi var ņemt arī no parastām
komercbankām vai citām kredītiestādēm, maksājot par tiem parastos tirgus procentus.
Taču arī šajā gadījumā valsts var izvēlēties subsidēt kredītu likmes, lai tās nebūtu tik
lielas. Tie visi ir likumīgi valsts politikas instrumenti. Tiesa, radikāli ieviestā brīvā tirgus
režīmā valdības no šādas atbalsta politikas parasti atsakās, tāpēc kooperatīvi ir spiesti
aizņemties no komercbankām uz vispārējiem noteikumiem. Tā tas principiāli notiek arī
mūsdienu Latvijā. Patīkams izņēmums ir valstij piederošā Latvijas Hipotēku un zemes
banka, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar LKKSS un šā līguma ietvaros piešķir
salīdzinoši izdevīgus kredītus krājaizdevu sabiedrībām. To atvieglo Hipotēku bankas
īstenotās valsts atbalsta programmas, jo daudzi krājaizdevu sabiedrību klienti atbilst šo
programmu kritērijiem. Dažas krājaizdevu sabiedrības saņem kredītus arī no privātām
komercbankām, taču uz vispārējo noteikumu pamata. Visbeidzot kooperatīvi var saņemt
ziedojumus no labu vēlošām privātpersonām vai kādiem fondiem. Ziedojumi nav
jāatmaksā, bet šie līdzekļi labi noder kooperatīvu attīstībā. Kopš Latvijas iestāšanās
Eiropas savienībā kooperatīvi var pretendēt arī uz ES fondu līdzekļiem, protams, piekrītot
visiem šo līdzekļu piešķiršanas noteikumiem. Patērētāju biedrības un ražošanas līdzekļu
sagādes kooperatīvi var rēķināties ar preču kredītiem un avansiem uz precēm. Saprātīgi
kooperatīvi parasti atsakās no preču iegādes uz kredīta.
1.4.4. Kooperatīvu pārvalde
Līdzīgi kā citos uzņēmumos un organizācijās, arī kooperatīvos nepieciešams
lemjošais orgāns, izpildorgāns (parasti valde) un uzraudzības orgāns (revīzijas komisija).
Bez šiem orgāniem nevar iztikt, taču biedri var nolemt veidot arī kooperatīva padomi.
Iespējamas un vēlamas arī dažādas komitejas, piemēram, kredītu komiteja krājaizdevu
sabiedrībās. It sevišķi tad, ja kooperatīvs ir liels un ar plašu darbības diapazonu.
Lemjošā institūcija ir kooperatīva biedru pilnsapulce. Tas ir kooperatīva augstākais
pārvaldes orgāns, kas var lemt pilnīgi visus jautājumus. Pilnsapulcē ir tiesības piedalīties
katram biedram. Statūtos noteikts minimālais klātesošo biedru skaits – parasti puse –,
kam jāpiedalās pilnsapulcē, lai tā būtu lemtspējīga, t.i., lai būtu kvorums. Ar to tiek
novērsti gadījumi, kad kooperatīvam svarīgus lēmumus varētu pieņemt biedru
mazākums. Pilnsapulces ir jāizsludina laikus un statūtos paredzētajā kārtībā, lai pēc
iespējas visi biedri būtu informēti un sagatavoti gaidāmajai pilnsapulcei. Pirms lēmumu
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pieņemšanas paredzēti ziņojumi par lemjamo jautājumu, jautājumi un debates, kuru
mērķis ir pilnīgi izprast lemjamā jautājuma būtību, izsvērt visus argumentus un ar pilnu
atbildības sajūtu pēc labākās sirdsapziņas pieņemtu lēmumu. Pilnsapulcē katram biedram
ir viena balss, neatkarīgi no ieņemamā amata vai iegādāto paju skaita. Lēmumu
pieņemšanai nepieciešams balsu vairākums. Statūtos ir noteikts tas jautājumu loks, kuru
izlemšanai nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, piemēram, lai lēmumu pieņemtu,
par to jānobalso 2/3 no klātesošo biedru skaita. Lielos kooperatīvos, kuros daudz biedru
vai arī tie dzīvo izkaisīti plašā teritorijā, pilnsapulces funkcijas var pildīt pilnvaroto
sapulce. Balsošana var būt atklāta vai aizklāta. Parasti statūtos norādīti gadījumi, kad
balsošanai noteikti jābūt aizklātai, piemēram, ievēlot valdes priekšsēdētāju. Aizklātu
balsošanu statūtos noteikta biedru daļa var pieprasīt jebkura jautājuma lemšanai.
Balsstiesības otrās pakāpes kooperatīvos var tikt noteiktas citādāk. Pastāv trīs
dažādi balsstiesību noteikšanas principi: 1) visiem apvienotajiem kooperatīviem ir
vienādas balsstiesības, t.i., katrs kooperatīvs uz savienības pilnvaroto sapulci sūta vienu
pilnvaroto, kuram ir viena balss; 2) katra kooperatīva balsstiesības ir noteiktas
proporcionāli biedru skaitam attiecīgajā kooperatīvā; 3) balsstiesības atkarīgas no
atbilstošā kooperatīva apgrozījuma darījumos ar savienību. Vai arī – proporcionāli
iemaksātajām pajām. Kuru no šiem principiem izmanto attiecīgajā savienībā, nosaka šīs
savienības statūti.
Biedru pilnsapulce ievēl visus pārvaldes orgānus, apstiprina vai maina statūtus,
apstiprina kooperatīva politiku un darbības virzienus, kā arī budžetu, apstiprina konkrētas
instrukcijas (nolikumus) valdes padomes vai revīzijas komisijas darbam, izskata sūdzības
par valdes darbu, uzklausa revīzijas komisiju u.c.
Protams, biedru pilnsapulce nevar ik dienas vadīt visu kooperatīva darbību, tāpēc
pilnsapulcē tiek ievēlētas vairākas personas, kuras uzņemas kooperatīva vadīšanu laikā
starp pilnsapulcēm. Šīs personas izvēl no sava vidus priekšsēdētāju un citas amatpersonas
un kopumā veido orgānu, kuru sauc par valdi. Pašas ievēlētās personas tad nu ir valdes
locekļi. Valde ir atbildīga pilnsapulces priekšā. Mūsdienās pilnsapulce ievēlē arī valdes
priekšsēdētāju.
Valdes locekļi var uzņemties arī dažādus amatu pienākumus: kasieris, sekretārs,
grāmatvedis, tirdzniecības pārzinis u.c. Vai arī var pieņemt darbā atbilstošus speciālistus
no malas, ja to atļauj biedru pilnsapulce. Lielos kooperatīvos amatpersonām var būt
vietnieki. Parasti valdi ievēl uz 3 līdz 5 gadiem, taču pilnsapulce var savu lēmumu
pārskatīt, ja valdes darbs to neapmierina. Valdes locekļus var mainīt pakāpeniski, lai
novērstu krasas pārmaiņas kooperatīva darbā, vai arī pārvēlēt uz vēl vienu termiņu.
Valdes loceklis var atkāpties arī pats, taču tad pārmaiņas valdes sastāvā tāpat apstiprina
pilnsapulce vai pilnvaroto sapulce. Valdes locekļi un amatpersonas var būt algotas, vai arī
savus pienākumus uzņemties kā goda amatus. Darbības sākumā, kad kooperatīvs vēl nav
turīgs un liels, valdes locekļi bieži vien strādā sabiedriskā kārtā. Taču lielos kooperatīvos
tas nav lietderīgi, jo tajos valdes locekļiem ir daudz darba un tas var būt viņu vienīgais
darbs. Mūsdienu Latvijā pat mazi kooperatīvi cenšas algot vismaz grāmatvedi, kuram
liela atbildība un bieži jāgatavo darbības pārskati uzraudzības institūcijām.
Likums prasa, lai biedru kopsapulce noteikti ievēl arī revīzijas komisiju. Parasti to
ievēl uz vienu vai vairākiem gadiem un tajā nedrīkst būt mazāk par 3 cilvēkiem, kuri no
sava vidus izvēl priekšsēdētāju un sekretāru. Revīzijas komisijas loceklis nedrīkst
vienlaikus būt arī valdes loceklis, jo tam ir jākontrolē valdes darbs. Ja revīzijas komisija
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kooperatīva darbībā atrod kļūdas, ļaunprātīgu rīcību, būtisku atkāpi no statūtiem un
instrukcijām vai jebkuru citu darbību, kas var kaitēt kooperatīva interesēm, tai ir tiesības
sasaukt ārkārtas pilnsapulci, lai par to informētu biedrus. Kontroles komisija ir atbildīga
pilnsapulces priekšā, kurai jāziņo savi novērojumi un atziņas par kooperatīva darbību.
Visas novērotās atkāpes komisijas sekretārs ieraksta protokolu grāmatā.
Ja to pieprasa likums vai paredz statūti, kooperatīvā var darboties vēl viena
pārvaldes institūcija ar padomdevēja, lemšanas un uzraudzības funkcijām. Tā ir padome,
ko tāpat ievēl biedru kopsapulce. Valde regulāri sniedz padomei ziņojumus par savu
darbību. Pilnsapulce var padomei deleģēt tiesības pieņemt tādus lēmumus, kas nav valdes
kompetencē, bet kuru dēļ nav lietderīgi sasaukt pilnsapulci. Piemēram, par iepriekš
neakceptētu, lielu kredītu ņemšanu, darījumiem, kas pārsniedz zināmu summu,
nekustāmo īpašumu iegādi, apvienošanos ar citu kooperatīvu u.c. Tātad ir noteiktu
jautājumu loks, kurā padome uzņemas visas pilnsapulces funkcijas. Tā pastāvīgi uzrauga
valdes darbu. Vairākos jautājumos valdei pirms lēmumu pieņemšanas jākonsultējas ar
padomi. Taču arī padome ir atbildīga pilnsapulces priekšā.
1.4.5. Tīrā atlikuma dalīšana un zaudējumu segšana
Lai gan kooperatīvi pēc savas būtības ir bezpeļņas uzņēmumi, kas dibināti savu
biedru vajadzību apmierināšanai, tomēr arī tiem gada beigās bilancē var parādīties
atlikums vai zaudējumus. Ja darbība bijusi veiksmīga, var rasties tīrais atlikums jeb
peļņa; ja neveiksmīga – tad zaudējumi. Jo iepriekš nav iespējams visu tik sīki saplānot,
lai bilance izrādītos pilnīgi līdzsvarota, t.i., uzrādītu nulli. Piemēram, patērētāju biedrībās,
ja vien iepirktas un pilnībā pārdotas labas preces, atlikums ir neizbēgams, jo preces
iepirktas par vairumtirdzniecības cenu, bet pārdotas – par vidējām tirgus cenām.
Parasti atlikumu sadala vairākās daļās:
1) nodokļi valstij vai pašvaldībai, ja likumi tādus pieprasa;
2) atskaitījumi sabiedriskajam kapitālam: rezerves un citiem paredzētajiem
fondiem;
3) izmaksas biedriem, kas atkarīgas no viņu apgrozījuma ar kooperatīvu,
piemēram, iepirkšanās apjomu patērētāju biedrībā. Šo izmaksu daļu parasti sauc
par prēmijām, bet mūsdienās – par peļņas atmaksu;
4) izmaksas biedriem, kas atkarīgas no katra iemaksātajā pajām. Šo izmaksu daļu
parasti sauc par dividendēm un to apjoms parasti ir ierobežots;
5) atskaitījumi biedru izglītībai, ziedojumi sabiedriskiem mērķiem: skolām,
kultūras pasākumiem, bibliotēkām slimnīcām, invalīdiem, kādiem konkrētiem
projektiem ar sabiedrisku vai sociālu nozīmi u.c.
Kā redzam, daži no šiem maksājumiem ir noteikti ar likumu, citi var būt noteikti
statūtos (piemēram, atskaitījums rezerves fondā), citus – var katru reizi noteikt biedru
pilnsapulce. Obligāti ir nodokļi un atskaitījumi sabiedriskajam jeb nedalāmajam
kapitālam. Pārējo var noteikt biedri katrā konkrētā gadījumā. Tālredzīgi, vismaz attīstības
sākuma stadijā ir ieguldīt līdzekļus kooperatīva attīstībā, darbības paplašināšanā un
modernizācijā. tie ir ieguldījumi nākotnē, kas var ar uzviju atmaksāties. Pilnsapulce var
pieņemt lēmumu daļu izmaksai paredzētā tīrā atlikuma pieskaitīt biedru pajām, līdz ar to
palielinot paju kapitālu un nostiprinot kooperatīvu. Ja kooperatīvs, piemēram, patērētāju
biedrība vai mašīnu koplietošanas biedrība, apkalpo arī nebiedrus, godīguma sajūta liedz
šo atlikuma daļu izmaksāt biedriem, lai gan likums to var atļaut. To jāpieskaita vai nu
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sabiedriskajam kapitālam vai jāziedo visai sabiedrībai derīgiem mērķiem. Ja tas
iespējams, šo daļu var izmaksāt arī pašiem nebiedriem. Tas būtu labs sabiedrisko
attiecību žests, kas nebiedrus var pamudināt iestāties kooperatīvā, kā arī izplatīt
kooperatīva labo slavu savu paziņu vidū.
Lai cik tas nepatīkami, jārēķinās arī ar iespējamiem zaudējumiem. It sevišķi
vispārējas saimnieciskas krīzes gados, vai arī neprasmīgas saimniekošanas vai slikti
izvēlētas politikas gadījumos. Vispirms zaudējumus cenšas segt no rezerves kapitāla. Ja
tas izrādās nepietiekams pilnīgai zaudējumu segšanai, jāsmeļ no sabiedriskā kapitāla un
citiem fondiem, ja tādi ir. Ja arī sabiedriskā kapitāla nepietiek, nākas izmantot paju
kapitālu vai tā daļu. Ja zaudējumi tik lieli, ka arī tā nepietiek, biedriem jāveic papildu
iemaksas, ja vien statūtos paredzēta papildu atbildība. Ja nē, tad jārēķinās ar bankrotu.
Tomēr nevajag krist izmisumā, jo iespējama arī uzņēmuma reorganizācija. Ja vien ir laba
ideja, kā darbību turpināt veiksmīgāk.
1.4.6. Kooperatīva likvidācija
Patreizējais kooperatīvo sabiedrību likums kooperatīva likvidāciju paredz šādos
gadījumos:
ü sabiedrības statūtos noteiktajos gadījumos;
ü ja gadu pēc reģistrācijas kooperatīvs nav uzsācis darbību;
ü ja sabiedrības biedru skaits vairāk nekā trīs mēnešus ir mazāks par trijiem;
ü saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;
ü ar biedru kopsapulces vai pilnvaroto sapulces lēmumu;
ü pēc VID lēmuma, ja sabiedrība atkārtoti nesniedz nodokļu likumos noteiktos
pārskatus;
ü ar tiesas lēmumu un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
ü ja sabiedrības darbība izbeidzas reorganizācijas rezultātā.
ü kooperatīvā sabiedrība var tikt pasludināta arī par neesošu.
ü kooperatīva likvidāciju likumā paredzētajā kārtībā veic kopsapulces ievēlēta
likvidācijas komisija, kurai ir dotas valdei raksturīgās pilnvaras.
1.5. Starptautiskā kooperatīvu kustības klasifikācija
Dažas cilvēku darbības formas kalpo sociāliem mērķiem,
citām – ir saimniecisks raksturs,
taču tikai kooperācija apvieno gan vienu, gan otru.
Alfrēds Maršals (1842 – 1924),
angļu ekonomists

Kooperatīvu kustība pasaulē veidojusies vairāk nekā 150 gadu periodā un pašlaik
apvieno vairāk nekā 800 miljonus cilvēku visos kontinentos. Līdz ar to tā kļuvusi par
nozīmīgu sociāli ekonomisko spēku, kas daudziem pavēris attīstības un labklājības
sasniegšanas iespējas un ar kuru nevar nerēķināties.
Kooperatīvu kustību raksturo milzīga daudzveidība – pašlaik sekmīgi darbojas
vairāk nekā 120 visdažādāko kooperācijas paveidu un virzienu. Kooperatīvi kalpo savu
biedru un sociālo grupu interesēm, kuras spējušas apvienot savu individuālo kapitālu
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kopīgas un demokrātiski pārvaldītas uzņēmējdarbības īstenošanai, līdz ar to apmierinot
savas individuālās un kopīgās intereses. Lai vairotu savu ietekmi, iespējas, ražību un
konkurētspēju, kooperatīvi veido vietējās, reģionālās, nacionālās un starptautiskās
apvienības.
Jēdziens „kooperācija” tulkojumā no latīņu valodas cooperatio nozīmē kopdarbību
vai sadarbību. Mūsdienās kooperācija kopīgu mērķu sasniegšanai vērojama visos
līmeņos, sākot ar pašvaldībām, beidzot ar starptautisko sadarbību vides, apdzīvotības,
nabadzības un citu problēmu risināšanā, un pat tādās jomās kā kosmosa apguve. Arī
kooperatīvi savu darbību balsta uz kooperācijas principa. Apvienoties kopdarbībai var
visdažādāko arodu, sociālo slāņu, dzimumu un vecumu cilvēki: zemnieki, strādnieki,
amatnieki, kalpotāji, karavīri, studenti un pat skolnieki. Tātad gan materiālo labumu
ražotāji, gan patērētāji. Kooperatīvu dibināšana un darbība tiek balstīta uz ilgstošā
periodā izstrādātajām kooperatīvajām vērtībām un principiem. Kooperatīva būtība
nemainās atkarībā no tā, vai šo kopdarbības organizāciju sauc par kooperatīvu, biedrību,
sabiedrību, arteli, kasi vai citādi.
Visos laikos cilvēki, saskaņā ar brīvprātīgu vēlēšanos, veidojuši neformālas
sadarbības apvienības dažādiem mērķiem: savstarpējās palīdzības kases, pašpalīdzības
kases un pat t.s. melnās kases, vai arī kopīgi veikuši kādus darbus, piemēram, devušies
jūras zvejā. Neformālu apvienību darbība balstās uz iekšēju norunu vai savstarpēji
saskaņotiem noteikumiem. To darbību neregulē valsts likumi, normatīvi un citi kontroles
mehānismi, tāpēc darbības rezultāti var izrādīties atkarīgi no dalībnieku pieredzes un
godaprāta. Tas neizslēdz ļaunprātīgu sadarbības izmantošanu un nedod plašākas
garantijas pret zaudējumiem. Nereti tādas neformālas apvienības darbojas ārpus likuma
vai pat ir saistītas ar kriminālām aktivitātēm. Tāpēc pagājušajā gadsimtā bija vērojama
vispārēja tendence kooperatīvu darbību reglamentēt un kontrolēt, ievērojot valstī
pastāvošos likumus.
Pēc Starptautiskās kooperatīvu alianses XXXI kongresā apstiprinātās definīcijas,
kooperatīvs ir autonoma personu asociācija, kas brīvprātīgi apvienojušās ar mērķi
apmierināt savas ekonomiskās, sociālās un kulturālās vajadzības, izmantojot kopīgā
īpašumā esošu un demokrātiski pārvaldītu uzņēmumu. Demokrātiskā pārvalde, neatkarīgi
no katra biedra ieguldījuma, izpaužas kā princips: viens cilvēks – viena balss. Ar šo
principu tiek nodrošināta kooperatīva sociāli ekonomiskā būtība. Kooperatīva biedrs var
būt fiziskā persona vai juridiskā persona. Ja to paredz statūti, dalība var būt arī jaukta.
Savu iespēju palielināšanai kooperatīvi var apvienoties apvienībās, savienībās,
asociācijās, līgās vai federācijās. Tās ir sociāli ekonomiskas organizācijas, kuras veido
kooperatīvi, lai veicinātu savu attīstību un efektīvāk apmierinātu savu biedru vajadzības.
Daudzās valstīs likums nosaka, ka kooperatīvi nedrīkst darboties ārpus apvienībām.
Kooperācijas teorijā un praksē kooperatīvi tiek dalīti šādās grupās:
1) pēc biedru sociālās piederības: zemnieki, strādnieki, kalpotāji, studenti u.c.;
2) pēc tautsaimniecības nozarēm: ražošana, tirdzniecība, finanses, lauksaimniecība,
celtniecība, transports, jauktie u.c.;
3) atkarībā no kooperatīvās organizācijas mērķiem: patērētāju, dzīvokļu, kredīta,
apdrošināšanas u.c.;
4) pēc darbības teritorijas: lauku, pilsētu, rajonu, apgabalu, nacionālie u.c.;
5) pēc valsts vai kontinenta: Latvijas, Vācijas, Āzijas u.c.
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Pēc teritoriālā principa veidotās organizācijas var sadalīt I, II, III un IV līmeņa
organizācijās. Pilsētas vai lauku administratīvajā teritorijā fiziskās un juridiskās personas
veido pirmā līmeņa organizācijas. Rajona apvienības (savienības, asociācijas) veido II
līmeņa kooperatīvās organizācijas. Apgabalu, novadu, federālo zemju vai republiku
kooperatīvās apvienības veido III līmeņa kooperatīvās organizācijas. Un atbilstoši visu
valstī darbojošos kooperatīvo apvienību apvienības veido IV līmeņa jeb nacionālo
kooperatīvo organizāciju. Noteikta veida kooperatīvus un to dažādu līmeņu apvienības,
kuras apvieno vienoti mērķi un uzdevumi, sauc par kooperatīvo sistēmu. Par
kooperatīvajām sistēmām uzskata, piemēram, patērētāju kooperācijas sistēmu,
lauksaimniecības kooperācijas sistēmu, ražotāju kooperācijas sistēmu, kredītkooperācijas
sistēmu un citas. Kooperatīvs ir katras kooperatīvās sistēmas pamatelements.
Vairāki kooperatīvi savu kopējo mērķu sasniegšanai var veidot otrās un trešā
pakāpes kooperatīvus, piemēram, kooperatīvo banku, apmācību un konsultāciju centru,
sociālās apdrošināšanas aģentūru, izdevniecību. Kooperatīvu grupas kopā ar otrās
pakāpes kooperatīviem var apvienoties līgās.
Kā tiek definēta pati kooperatīvā kustība? Tā ir masveida sociāli ekonomiska
kustība, kuras mērķis ir labvēlīgu apstākļu radīšana kooperatīvo organizāciju attīstībai,
kas nodrošinātu kooperatīvu biedru materiālo, sociālo un kulturālo prasību
apmierināšanu. Latvijā pagaidām visai nosacīti var runāt par plašu un organizētu
kooperatīvo kustību, taču jau veiktas atsevišķas aktīvistu kampaņas, kuru mērķis bija
atbalstīt labvēlīgu likumu pieņemšanu kredītkooperācijas un citiem kooperācijas veidu
attīstībai. ASV pēdējos gados patiešām vērojama masveida kustība, kas vērsta uz banku
lobija ietekmē pieņemto ierobežojumu atcelšanu.
Apzīmējumu kooperatīvā kustība izmanto, lai raksturotu:
1) sociāli ekonomisko kooperatīvo kustību atsevišķos kontinentos, piemēram,
Eiropā, Amerikā, Āzijā;
2) nacionālās kooperatīvās kustības konkrētās valstīs vai valstu grupās, piemēram,
Anglijā, Latīņamerikā, Austrumeiropā;
3) konkrētu sociālo grupu atbalstītu kustību, kā, piemēram, sīkzemnieku,
strādnieku, ražotāju, jauniešu un sieviešu kooperatīvo kustību.
Starptautisku sociāli ekonomisko kustību, kas apvieno nacionālās kooperatīvās
kustības, sauc par starptautisko kooperatīvo kustību. Tā ir vismasveidīgākā, jo
mūsdienās apvieno vairāk nekā 800 miljonus kooperatoru, zinātnieku, sabiedrisko un
politisko darbinieku.
1.5.1. Kooperatīvu daudzveidība
Visus kooperatīvus pieņemts dalīt trijās pamatgrupās, kuras atšķiras pēc šādām
kopīgām pazīmēm:
1) pēc biedru sociālās un profesionālās piederības: zemnieku un strādnieku,
amatnieku un mājamatnieku, zvejnieku, kalpotāju, sīktirgotāju, studentu, jauktie;
2) pēc darbības rajona: pilsētu, lauku, rajonu, starprajonu;
3) pēc saimnieciskās pamatnodarbes: ražošanas, lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes, patērētāju, sagādes un noieta, celtniecības, servisa, kredītkooperatīvi,
daudzfunkcionālie kooperatīvi.
Pēdējā grupā katrs kooperācijas veids savukārt var dalīties vairākās apakšgrupās. Tā
ražošanas kooperatīvi dalās atkarībā no ražotajām patēriņa precēm. Var būt arī zivju
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nozvejas un rūdas iegūšanas kooperatīvi. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes
kooperatīvi dalās atbilstoši pārstrādājamai izejvielai: piena, gaļas, dārzeņu, kartupeļu u.c.
Patērētāju kooperatīvi var nodarboties ar preču vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību
vai sabiedrisko ēdināšanu. Tie var būt arī daudzfunkcionāli. Noieta kooperatīvi dalās
atkarībā no pārdodamās preces. Sagādes kooperatīvi parasti savus biedrus apgādā ar
ražošanas līdzekļiem vai tirdzniecības iekārtām. Noieta un sagādes funkcijas var tikt
apvienotas vienā kooperatīvā. Celtniecības kooperatīvi ceļ un apsaimnieko dzīvojamās
mājas, kā arī ražošanas ēkas un ceļus. Kredītkooperatīvi saviem biedriem izsniedz
ražošanas vai patēriņa aizdevumus, piesaista šim nolūkam piemērotus līdzekļus.
Pakalpojumu kooperatīvi apkalpo iedzīvotājus un uzņēmumus. Tās var būt
apdrošināšanas asociācijas, apūdeņošanas, medicīnas, farmaceitiskie, veterinārie,
projektēšanas, autoremonta kooperatīvi, apbedīšanas un citu rituālu sniegšanas
uzņēmumi, pārvaldes, audita un visdažādāko sociālo pakalpojumu sniedzēji. Savukārt
daudzfunkcionālie kooperatīvi, kurus mēdz dēvēt arī par jauktajiem vai universālajiem,
visbiežāk sniedz vai nu ar preču un naudas apgrozījumu saistītus pakalpojumus, vai arī
darbojas lauksaimniecībā.
Pēdējā laikā lielu ievērību un vēl neredzētus panākumus gūst kooperatīvu
korporācijas, kurām raksturīgas gandrīz visas iepriekš nosaukto grupu pazīmes, kā arī
daudzas valstij piemītošas funkcijas.
1.5.2. Kooperatīvās vērtības
1995. gadā Starptautiskās kooperatīvu alianses XXXI kongress apstiprināja šādas
kooperatīvās vērtības un principus.
Pamatvērtības
1. Savstarpējā un
pašpalīdzība
2. Savstarpējā
atbildība
3. Demokrātija
4. Vienlīdzība
5. Taisnīgums
6. Solidaritāte

Ētiskās
vērtības
1. Godīgums
2. Atvērtība
3. Sociālā
atbildība
4. Rūpes par
citiem

Principi
1. Brīvprātība un atvērtība
visiem
2. Pakļaušanās demokrātiskai
biedru kontrolei
3. Biedru ekonomiskā
piedalīšanās
4. Autonomija un neatkarība
5. Izglītība, prasmju apgūšana
un informācija
6. Kooperatīvu savstarpējā
sadarbība
7. Rūpes par sabiedrību

Ar ko kooperatīvi atšķiras no citām uzņēmējdarbības formām? Lai cik dažādi būtu
kooperācijas veidi un paveidi, tos visus vieno šādas kopējas iezīmes.
1. Kooperatīva mērķis ir savu biedru ekonomisko, sociālo un kulturālo vajadzību
apmierināšana. Tas tiek darīts, izmantojot saimnieciskajā darbībā gūtos ienākumus.
2. Brīvprātības princips. Gan iestāšanās kooperatīvā, gan izstāšanās ir brīvprātīga.
3. Kooperatīvā var apvienoties kā fiziskās, tā juridiskās personas, tātad iespējama
individuāla vai kolektīva dalība, vai arī – jaukta dalība.
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4. Apvienošanās pēc teritoriālā principa. Kooperatīvs, ja neskaita dažus nozaru
uzņēmumus, kā dzelzceļa un pasta darbinieku apvienības, parasti ir vietējais uzņēmums,
kura biedri cits citu pazīst, uzticas un atbalsta.
5. Kooperatīvam ir juridiskas personas statuss.
6. Kooperatīvs ir autonoms un neatkarīgs uzņēmums. Tas nav atkarīgs no valsts,
privātiem uzņēmumiem un citiem tirgus dalībniekiem.
7. Kooperatīva īpašnieks ir visi tā biedri. Tieši biedri veido, pavairo un savām
vajadzībām izmanto kooperatīvam piederošos īpašumus un kapitālu.
8. Demokrātiska pārvalde. Kooperatīva biedri demokrātiski ievēl savas
pašpārvaldes struktūras, uzņēmuma pārvaldi īsteno visi tā biedri, vai arī to pilnvaroti
pārstāvji, kurus demokrātiski ievēl vadībā, padomē, revīzijas un citās komisijās.
Austākais lēmējs kooperatīvā ir biedru kopsapulce, kurā lēmumus pieņem pēc principa:
viens cilvēks – viena balss.
9. Biedru ekonomiskā līdzdalība kooperatīva darbā. Tā izpaužas kā iestāšanās
naudas iemaksa, paju iegāde, preču un pakalpojumu pirkšana savā kooperatīvā un citādi.
10. Tiesības uz ienākumiem. Visiem biedriem ir tiesības gūt ienākumus no
kooperatīva darbības. Ienākumus sadala proporcionāli katra konkrētā biedra
ieguldījumam.
11. Materiālā atbildība. Atbilstoši pieņemtajiem statūtiem kooperatīva biedri ir
materiāli atbildīgi par savas organizācijas saistībām.
12. Kooperatīvs ir savdabīga organizācija, kura dibināšana un darbība balstās uz
kooperatīvajām vērtībām un principiem.
Kooperatīva pamatvērtības ir šādas: savstarpējā un pašpalīdzība, savstarpējā
atbildība, demokrātija, vienlīdzība, taisnīgums un solidaritāte.
Savstarpējā palīdzība
Šī vērtība nosaka savstarpējās attiecības starp kooperatīvu kā kolektīvu organizāciju
un tās individuāliem biedriem. Kooperatīvs ir savstarpējās un pašpalīdzības organizācija,
kas saviem biedriem palīdz (a) uzlabot materiālo stāvokli, (b) uzlabot savu biedru
uzņēmējdarbības iespējas un (c) viņu sadzīves apstākļus.
Savstarpējā atbildība
Tā nozīmē kooperatīva atbildību par savu biedru interesēm un atbilstoši arī katra
biedra atbildību par kooperatīva kopīgajām interesēm, atbilstoši statūtos apstiprinātajām
saistībām un pienākumiem.
Demokrātija
Augstākā lēmējvara kooperatīvā pieder biedru kopsapulcei. Katrs biedrs savu varu
var izmantot gan tieši, gan caur demokrātiski ieceltām pārvaldes struktūrām, pieņemot
lēmumus par svarīgākajiem sociāli ekonomiskajiem kooperatīva darbības jautājumiem.
Vienlīdzība
Šī vērtība nosaka kooperatīva biedru vienlīdzīgās tiesības piedalīties kooperatīva
darbībā. Katram biedram ir vienādas tiesības piedalīties visos organizācijas pasākumos,
kā arī saņemt pilnu informāciju par kooperatīva darbību un stāvokli.
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Solidaritāte
Solidaritāte ir universāla visas kooperatīvās kustības vērtība, kas atspoguļo pašu šīs
kustības būtību. Tā izriet no katra kooperatīva un katra biedra interešu vienotības visos
kooperatīvās kustības līmeņus, kā arī starptautiski. Solidaritāte ietver tādas izpausmes kā
sociālā atbildība, savstarpējā palīdzība, pašpalīdzība, rūpes par citiem.
Tradicionālās ētiskās vērtības
Turot godā pirmo kooperācijas dibinātāju ieceres un centienus, arī mūsdienās
kooperatīvi cenšas ievērot šādas universālās ētiskās vērtības.
1. Godīgums
Tas ir kooperatīvās uzņēmējdarbības tikumiskais pamats, kas liek ražot augstākās
kvalitātes produkciju, tirgot precīzi nosvērtus un precīza tilpuma ražojumus, savstarpēju
uzticību un atklātību saskarsmē ar cilvēkiem un kooperatīva biedru vidū, kā arī starp
kooperatīva vadību un biedriem.
Diemžēl šo vērtību Latvijā diskreditēja t.s. pārbūves perioda kooperatīvi, no kuriem
daudzi neatbilda ne kooperācijas principiem, ne garam, jo tika mākslīgi dibināti uz
pastāvošo valsts uzņēmumu bāzes personiskās iedzīvošanās nolūkā. Patiesībā tie nebija
kooperatīvi.
2. Atvērtība
Kooperatīvi ir atvērti visiem tās teritorijas iedzīvotājiem, kurā attiecīgais uzņēmums
darbojas, ja vien šie cilvēki pieņem kooperatīvās vērtības un principus. Nav pieļaujama
nekāda cilvēku diskriminācija, izņemot statūtos noteikto biedru vecuma ierobežojumu,
kas var skart nepilngadīgos pilsoņus vai saistītos ar kriminālām aktivitātēm. Visi pilsoņi,
kuri atbilst statūtu prasībām un apņemas tās ievērot, var iestāties kooperatīvā vai izmantot
šā uzņēmuma pakalpojumus. Ar šo vērtību kooperatīvi līdzinās garīgai draudzei jeb
baznīcai.
3. Sociālā atbildība
Tā nozīmē kooperatīva centienus celt savu biedru un klientu dzīves līmeni, protams,
līdz ar to nenodarot zaudējumus citiem kooperatīva biedriem un sabiedrībai.
4. Rūpes par citiem
Šī vērtība iemieso kooperatīva rūpes par apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri nav
kooperatīva biedri. Kad kooperatīvs nostiprinās un gūst panākumus, parasti daļu savu
ienākumu tas ziedo dažādām savu līdzcilvēku sociālām un kulturālām vajadzībām.
1.5.3. Kooperatīvie principi
Kooperatīvie principi ir vadlīnijas, kas kooperatīviem ļauj īstenot praksē savas
vērtības. Pieņemts izcelt septiņus pamatprincipus, kas kopēji visām kooperatīvām
organizācijām, taču katrā konkrētā organizācijā atkarībā no vajadzībām un apstākļiem var
tik pieņemti savi īpaši palīgprincipi vai mainīti akcenti.
1. Brīvprātība un atvērtība visiem
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Kooperatīvi ir brīvprātīgo organizācijas, kas atvērtas visiem, kuri spēj sniegt savu
ieguldījumu un uzņemties atbildību. Nav pieļaujama diskriminācija pēc dzimuma (ja tas
nav īpašs viena dzimuma cilvēku kooperatīvs), sociālā stāvokļa, tautības, rases, politiskās
vai reliģiskās piederības.
2. Pakļaušanās demokrātiskai biedru kontrolei
Kooperatīvi ir demokrātiskas organizācijas, kuras pārvalda un kontrolē paši biedri,
kuri aktīvi piedalās organizācijas politikas izstrādē un lēmumu pieņemšanā. Biedri, kuri
ievēlēti pārvaldes vai revīzijas institūcijās, par savu darbu atbildīgi visu biedru priekšā.
Pirmās pakāpes kooperatīvos katram biedram ir viena balss lēmumu pieņemšanā, taču arī
augstāka līmeņa organizācijas darbojas pēc demokrātiskiem principiem.
3. Biedru ekonomiskā piedalīšanās
Visi kooperatīva biedri iemaksā dalības naudu un citus paredzētos maksājumus vai
ieguldījumus, kā arī kontrolē kooperatīva darbību. Viņi, atkarībā no pašu pieņemtā
lēmuma, var saņemt vai var arī nesaņemt noteiktas izmaksas par savu ieguldījumu.
Neizmaksātos ieņēmumus kooperatīvs var ieguldīt savā attīstībā, savu biedru atalgošanā
un stimulēšanā, vai arī izmantot citiem mērķiem, kurus atbalsta kooperatīva biedri.
4. Autonomija un neatkarība
Kooperatīvi ir patstāvīgas organizācijas, kuras kontrolē pašu biedri (mūsdienu
praksē arī valsts uzraudzības iestādes, kuras tomēr nedrīkst iejaukties iekšējo lēmumu
pieņemšanā). Ja kooperatīvs slēdz sadarbības līgumu ar citām organizācijām (arī valsts
iestādēm) vai arī palielina savu kapitālu, piesaistot citu organizāciju līdzekļus, arī tam
jānotiek kooperatīva biedru demokrātiskas kontroles apstākļos.
5. Izglītība, prasmju apgūšana un informācija
Kooperatīvi tradicionāli atvēl līdzekļus un nežēlo pūles savu biedru, darbinieku un
ievēlēto pārstāvju izglītošanai un kvalifikācijas celšanai, lai tie spētu dot lielāku
ieguldījumu kooperatīva attīstībā un uzplauksmē. Saprotot, ka ieguldījums izglītībā ir
vistālredzīgākais ieguldījums, kas nes vislielāko labumu visiem. Ne mazāka nozīme ir
apkārtējās sabiedrības informēšanai un izglītošanai par kooperatīvu darbību, sevišķu
vērību veltot jaunatnei un sabiedriskajiem darbiniekiem. Tas ir vēl viens svarīgs
kooperatīvu izaugsmes un attīstības faktors.
6. Kooperatīvu savstarpējā sadarbība
Darbojoties kopā, kooperatīvi spēj visefektīvāk apmierināt savu biedru vajadzības,
kā arī stiprināt kooperatīvo kustību visos tās līmeņos.
7. Rūpes par sabiedrību
Īpašu vērību veltot savu biedru interesēm, kooperatīvi nedrīkst aizmirst visas
kopienas (pagasta, pilsētas) intereses. To panāk, veicinot vietējo nodarbinātību, ieguldot
līdzekļus apdzīvotās vietas ražojošā un sociālajā infrastruktūrā.
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1.5.4. Starptautiskā kooperatīvu alianse
Ideja par dažādu valstu kooperatīvo kustību sadarbību radās jau XIX gadsimta
pirmajā pusē. Pirmais mēģinājums šo mērķi īstenot notika 1835. gadā, kad Londonā
dibinājās visu šķiru un nāciju asociācija, taču paliekošas nozīmes šai organizācijai nebija.
1860. gadā notika Anglijas kooperatīvās savienības kongress. Tajā tika ievēlēta
Starptautiskā komiteja pasaules kooperatīvu centra dibināšanai. Līdzīgi mēģinājumi
dibināt starptautisku kooperācijas centru bija vērojami Vācijas, Itālijas un Francijas
kooperatīvās kustības nacionālajos kongresos.
Pirmos praktiskos soļus kustības pāriešanai starptautiskā līmenī spēra Anglijas
kooperācijas vadība, kuras ģenerālsekretārs Vansitarts Nīls 1889. gadā dibināja
Iniciatīvas komiteju Starptautiskās kooperatīvās ražošanas draugu savienības dibināšanai.
1892. gadā Londonā notika Kooperatīvās ražošanas draugu starptautiska konference, kas
apstiprināja dibināmās Starptautiskās kooperatīvu savienības statūtus, kā arī nolēma
pirmo savienības kongresu sasaukt 1893. gadā. Tomēr šis kongress nenotika, jo bija
ieradies pārāk maz pārstāvju.
Tikai 1895. gada 19. augustā Londonā notika pirmais Starptautiskais kooperatīvu
savienības dibināšanas kongress. Tajā piedalījās 207 dažādu organizāciju pārstāvji, kas
pieņēma lēmumu par Starptautiskās kooperatīvu alianses (SKA) dibināšanu. Alianses
biroju nolēma atvērt Londonā un turpmāk kongresus rīkot ik pēc trim gadiem. Aliansei
bija lieli nopelni kooperatīvās kustības veicināšanā un kooperācijas ideju izplatīšanā
dažādās valstīs.
SKA statūtos norādītie alianses galvenie mērķi ir šādi:
1. Globāli pārstāvēt visu veidu kooperatīvās organizācijas, kuras savā praksē ievēro
kooperatīvos principus.
2. Izplatīt visā pasaulē kooperatīvos principus un metodes.
3. Atbalstīt kooperācijas attīstību.
4. Visos iespējamajos forumos aizstāvēt kooperatīvās kustības intereses.
5. uzturēt labas attiecības starp visām aliansē ietilpstošajām organizācijām.
6. Atbalstīt draudzīgu un ekonomisku attiecību veidošanos starp visu veidu
kooperatīviem – kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī.
7. Atbalstīt miera un drošības nostiprināšanos pasaulē.
Pašlaik oficiālās SKA forumos lietojamās valodas ir angļu, franču, spāņu, vācu un
krievu. Latviju aliansē pārstāv Kooperatīvo sabiedrību centrālā savienība “Turība”, kas
mūsdienās apvieno galvenokārt patērētāju biedrības. Alianses mājas lapa internetā
atrodama pēc adreses: http://www.coop.org/welcome.htm
SKA ietvaros darbojas šādas institūcijas:
SKA Kongress, kas sanāk ne retāk kā reizi četros gados. Tajā var piedalīties arī
ieinteresētu vai uzaicinātu nekooperatīvu organizāciju pārstāvji;
SKA Ģenerālā asambleja, kas ir augstākā vadības institūcija, kura tiek sasaukta
ne retāk kā reizi divos gados. Asamblejā var piedalīties tikai oficiālo SKA locekļu
izvirzītie pārstāvji. Asambleja uzklausa un pieņem valdes, audita un kontroles komitejas
ziņojumus, apstiprina darbības programmu un SKA budžetu, ievēl alianses prezidentu,
valdi, audita un kontroles komiteju;
SKA Reģionālā asambleja, kas tiek sasaukta starp Ģenerālās asamblejas sesijām
un ne retāk kā reizi divos gados. Reģionālā asambleja ir šādiem reģioniem: Āfrika, Āzija
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un Klusā okeāna valstis, Amerika, Eiropa. Tās stiprina kooperatīvo kustību reģionālo
sadarbību, apspriež reģionam aktuālākos jautājumus, īsteno Ģenerālās asamblejas
lēmumus savā reģionā, apstiprina reģionālās prioritātes SKA programmas ietvaros, kā arī
izvirza savu pārstāvi SKA viceprezidenta amatam. SKA atbilstoši reģionu skaitam ir četri
viceprezidenti;
SKA valde koordinē SKA darbību, izstrādā alianses budžeta projektu, pieņem
lēmumus par jaunu dalībnieku uzņemšanu aliansē un svarīgākajām problēmām periodā
starp asamblejām. Vēl valde ieceļ alianses ģenerāldirektoru;
SKA Audita un kontroles komiteja uzrauga organizācijas finansiālo darbību un
par to ziņo Ģenerālajai asamblejai.
SKA ģenerāldirektors formē un vada alianses administrāciju un sekretariātu.
Pašlaik SKA birojs darbojas Ženēvā. Tam pakļauti reģionālie biroji katrā pasaules
reģionā.
SKA darbojas arī vairākas specializētās institūcijas un komitejas ar pārvaldes
orgānu statusu:
• Starptautiskā lauksaimniecības kooperatīvu organizācija;
• Starptautiskā kooperatīvo banku (kredītkooperatīvu) organizācija;
• Starptautiskā patērētāju biedrību organizācija;
• Starptautiskā energoresursu sadales kooperatīvu organizācija;
• Starptautiskā zvejniecības kooperatīvu organizācija;
• Starptautiskā savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvu organizācija;
• Starptautiskā dzīvokļu celtniecības kooperatīvu organizācija;
• Starptautiskā tūrisma kooperatīvu un asociāciju organizācija;
• Starptautiskā mazumtirdzniecības kooperatīvu attīstības organizācija (INTERCOOP);
• Starptautiskā servisa un amatniecības kooperatīvu organizācija;
• Starptautiskā veselības aprūpes kooperatīvu organizācija.
Pēc šā saraksta varam spriest, kādi ir galvenās un perspektīvākās kooperācijas
jomas pasaulē. To starptautiskā pārstāvniecība var veicināt arī atbilstošo kooperācijas
veidu attīstību Latvijā, taču pamats šādai attīstībai mums jāieliek pašiem, jo tikai pēc tam
varam pretendēt uz dalību atbilstošajās organizācijās un to atbalstu.
Bez nosauktajām organizācijām SKA darbojas šādas specializētās komitejas ar
reģionālajiem birojiem, kuru uzdevums ir veicināt un atbalstīt kooperācijas attīstību savos
reģionos:
•
SKA komunikāciju un informācijas komiteja (angliski ICACC);
•
Globālā cilvēcisko resursu attīstības komiteja (ICAHRDC);
•
Kooperācijas pētījumu komiteja (ICACCR);
•
Globālā sieviešu komiteja (ICAGWC);
Mūsdienās SKA uzņemtas 250 organizācijas no vairāk nekā 100 pasaules valstīm,
kurās kooperatīvos apvienojušies ap 750 miljoniem cilvēku. Piedalīties SKA darbā var
gan nacionālās, gan starptautiskās kooperatīvās organizācijas.
1.6. Latvijas kooperācijas likuma īpatnības
Kooperācijas tiesisko pamatu veido uzņēmējdarbības likumi, nodokļu likumdošana
un civiltiesiskā likumdošana. Latvijas Civillikumā kooperatīvu darbība nav īpaši
reglamentēta, uz to attiecas vispārējās mantiskās un līgumattiecības. Arī nodokļu
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likumdošanā kooperatīviem nav noteikta īpaša attieksme, kas izpaustos kā kādas atlaides
vai priekšrocības, lai gan attīstītās valstīs parasti kooperatīvi kā bezpeļņas organizācijas
tiek atbrīvotas no peļņas jeb ienākuma nodokļa. Nelieli atvieglojumi gan paredzēti
lauksaimniecībā nodarbinātiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem, taču šos
atvieglojumus drīzāk var uzskatīt par procedūras vienkāršošanu, nevis īstām atlaidēm, kas
palielinātu kooperatīvu ienākumus. Reģistrēto kooperatīvo sabiedrību darbību tiesiski
reglamentē kooperatīvo sabiedrību likums, bet katras konkrētas sabiedrības satversme ir
saskaņā ar šo likumu izstrādātie un pieņemtie sabiedrības statūti. Krājaizdevu
sabiedrībām pieņemts specializēts likums, lai gan arī to darbību reglamentē Kooperatīvo
sabiedrību likums.
Neilgajā atjaunotās Latvijas Republikas pastāvēšanas periodā spēkā bijuši divi
kooperatīvo sabiedrību likumi. Pirmo, kas saucās “Par kooperatīvajām (kopdarbības)
sabiedrībām”, LR Augstākā Padome pieņēma 1991. gada 6. augustā. Tagad grūti
izdibināt tā izstrādātāju motīvus, taču praksē šis likums tika izmantots, lai atvieglotu
valsts, pašvaldību un kolhozu īpašuma privatizāciju, jo tieši kooperatīviem šai īpašuma
iegūšanas jomā bija paredzētas lielas priekšrocības, it īpaši lauku rajonos. Tolaik ļoti īsā
periodā nodibinājās vairāki tūkstoši kooperatīvu, kuri neplānoja ilgstošu darbību savu
biedru kopīgo vajadzību apmierināšanai, bet par galveno mērķi uzskatīja lēti iegūt savā
īpašumā tehniku un privatizējamos objektus. Bieži vien pat nedomājot, ko ar šo īpašumu
darīt tālāk. Nav noslēpums, ka liela lēti privatizētās tehnikas un saimniecisko objektu daļa
vienkārši sarūsēja, tika izvazāta vai pārdota tālāk. Vēl tagad gar lielceļiem redzama
atstātā postaža. Pēc īpašuma iegūšanas šie kooperatīvi bija sevi lielā mērā izsmēluši, lai
gan netrūkst arī tādu gadījumu, kad kooperatīvi turpināja darboties, vairāk vai mazāk
ievērojot kopdarbības principus un vērtības. Pirmais kooperācijas likums nebija
piemērots arī krājaizdevu sabiedrību darbībai, jo izvirzīja tās pašas prasības, pēc kurām
darbojās citas kredītiestādes. Šīs prasības kļuva neizpildāmas pēc banku krīzes, kad tika
izvirzīta prasība pēc lielāka pamatkapitāla un stingriem noguldījumu drošības
mehānismiem.
1998. gada 24. februārī Saeima pieņēma jaunu likumu, kas saucās “Kooperatīvo
sabiedrību likums”. Šā likuma izstrādātāji vairāk ņēmuši vērā kooperatīvo sabiedrību
atšķirību no citām uzņēmējdarbības formām. Tajā kooperatīvā sabiedrība definēta kā
“brīvprātīga fizisko un juridisko personu sabiedrība, kuras mērķis ir apmierināt savu
biedru ekonomiskās un sociālās vajadzības, kā arī veicināt viņu sabiedriskos darbību,
materiālās labklājības un kultūras līmeņa celšanos”. Vienlaikus tā ir “autonoma sevi
uzturoša un savu biedru kontrolēta organizācija, kurā var iestāties jebkura rīcībspējīga
fiziskā vai juridiskā persona bez jebkādas sociālās, dzimuma, politiskās un reliģiskās
diskriminācijas, ja šī persona vēlas saņemt šīs organizācijas pakalpojumus un uzņemties
tās biedra pienākumus atbilstoši sabiedrības statūtiem”.
Jaunais likums paredz vēl vienu līdzsvarojošu pārvaldes institūciju – kooperatīva
padomi. Lai arī tā nav noteikta kā obligāta, kooperatīvu dibinātājiem ir tiesības šādu
institūciju paredzēt statūtos un ievēlēt, lai līdzsvarotu un kontrolētu valdes ietekmi. Jo ir
bijuši daudzi gadījumi, kad par faktisko noteicēju kooperatīvā kļuva valdes
priekšsēdētājs. Tas gan iespējams tikai tādās sabiedrībās, kurās biedru vairākums ir
pasīvs un neseko kooperatīva darbībai.
Vēl jaunais likums cenšas novērst pretrunu starp biedriem kā paju turētājiem un
biedriem kā kooperatīva pakalpojumu izmantotājiem. Šis princips nav jauns, tomēr
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svarīgs, jo paredz zināmu peļņas daļu sadalīt nevis proporcionāli iegādātajām pajām, bet
gan proporcionāli biedra sadarbības apjomam ar kooperatīvu. Jo vairāk konkrētais biedrs
izmanto sava kooperatīva pakalpojumus, jo lielāku peļņas daļu viņš saņem gada beigās.
Šo principu sauc par peļņas atmaksas principu. Tas mudina biedrus vairāk izmantot sava
kooperatīva pakalpojumus, līdz ar to palielinot tā apgrozījumu, kā arī piešķir biedriem
priekšrocības, salīdzinot ar nebiedriem, kuri arī izmantojuši kooperatīva pakalpojumus.
tātad radīti priekšnoteikumi arī jaunu biedru piesaistīšanai.
Jaunais likums lielāku vērību veltī rezerves kapitāla uzkrāšanai. Likums prasa, lai
rezerves kapitālam, ko var izmantot iespējamo zaudējumu segšanai, jābūt ne mazākam
par pusi no pamatkapitāla vērtības. Kamēr šis apjoms nav sasniegts, ik gadus rezerves
kapitālā jāieskaita vismaz 40% no sadalāmās peļņas pēc nodokļu nomaksas. Noteikts arī
minimālais pamatkapitāla lielums, kas nepieciešams, lai kooperatīvam būtu tiesības
darboties. Tas ir 2000 latu. Tika atcelti arī iepriekšējie paraugstatūti.
Jaunais likums prasa statūtos noteikt arī viena sabiedrības biedra īpašumā esošo
paju skaitu – gan minimālo, gan maksimālo, kā arī ļauj noteikt biedra maksu. To nu
varētu uzskatīt par jaunievedumu, jo pēc klasiskās teorijas biedra maksa parasti nav
paredzēta.
1998. gada likumā legalizētas sabiedrības tiesības neuzņemt jaunus biedrus.
Dažiem kooperācijas veidiem tas patiešām ir svarīgi, lai gan pēc idejas kooperatīvu
kustībai jābūt atvērtai. Nu vairs nav nepieciešamības noteikt nedabiski lielu iestāšanās
maksu, jo lēmumu par konkrēta kandidāta neuzņemšanu var pieņemt biedru kopsapulce
un šis lēmums nav pārsūdzams.
Vēl jaunais likums noteica, ka jau esošajām kooperatīvajām sabiedrībām jāveic
pārreģistrācija, līdz ar to arī sava darbība jāpārkārto atbilstoši jaunā likuma prasībām.
Precīzas statistikas nav, taču pēc Latvijas Valsts agrārā ekonomikas institūta (LVAEI)
aprēķiniem, no 1500 sabiedrībām, kas bija reģistrētas tajā periodā, līdz 1998. gada
decembrim pārreģistrējās tikai apmēram ceturtā daļa, kas tad arī uzskatāmas par reālu
darbību veicošiem kooperatīviem. Tas, protams, neizslēdz neformālu kopdarbību, bet tā
jau ir pelēkās ekonomikas sfēra.
Tomēr jāatzīst, ka šie jauninājumi, kas atrodami jaunajā kooperatīvo sabiedrību
likumā, kā arī tam pakārtotajā “Krājaizdevu sabiedrību likumā”, ne visos gadījumos
atbilst kooperācijas garam, bet dažos gadījumos pat nevajadzīgi kavē kooperācijas
attīstību.
Likumā nav uzsvērts kooperatīva kā bezpeļņas organizācijas raksturs un nav
ierobežota arī iespējamā sadalāmā peļņas daļa, ko gada beigās var izmaksāt dividendēs.
Ar to netieši tiek mudināts kooperatīvus izmantot kā peļņas organizācijas, kas ir pretrunā
ar kooperācijas būtību. Vairāk šis princips piemērots akciju sabiedrībām. Atbilstoši šai
pamatnostādnei Latvijas kooperatīvi netiek atbrīvoti no ienākumu nodokļa un vispār
nebauda nekādas nodokļu atlaides. Šāda nostādne, maigi izsakoties, neveicina
kooperatīvu kustības attīstību. Vēl vairāk – jau esošie kooperatīvi ir spiesti neuzrādīt
peļņu, taču kur tādā gadījumā ņemt līdzekļus sabiedrības attīstībai un paplašināšanai?
Līdz ar to apgrūtināts arī viens no kooperācijas pamatprincipiem – daļu peļņas ziedot
savu biedru un arī pārējās sabiedrības izglītošanai, kā arī – ziedot līdzekļus citiem
vispārderīgiem mērķiem.
Atcerēsimies, ka kooperāciju veido cilvēki, kuri neko neprasa no valsts. Viņi paši
rada sev darbavietas, uzlabo savus dzīves apstākļus, veicina vispārējo saimniecisko
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aktivitāti un līdz ar to labvēlīgi stimulē visas valsts tautsaimniecību, kā arī visas
sabiedrības dzīves līmeni. Pārsvarā tie ir trūcīgi vai vidēji turīgi cilvēki, kas gatavi paši
uzņemties atbildību par savu dzīvi. Gandrīz visas mūsu partijas pirms vēlēšanām sola
atbalstīt mazos un vidējos uzņēmējus (arī kooperatīvus), radīt labvēlīgus
priekšnoteikumus to uzņēmējdarbības attīstībai, veicināt jaunu darbavietu radīšanu. Kas
varētu būt vieglāk un vienkāršāk, nekā vismaz neapgrūtināt ceļu tiem cilvēkiem, kas paši
ar saviem resursiem gatavi sev radīt darbavietas un palielināt saimniecisko aktivitāti
valstī? No budžeta nekādi papildu izdevumi vai subsīdijas netiek prasītas (lai gan arī tās
būtu vēlamas), tikai šie uzņēmīgie ļaudis jāatbrīvo no ienākumu nodokļa, kā tas tiek
darīts visās attīstītās valstīs (varbūt tieši tāpēc jau tās ir attīstītas, ka nebremzē cilvēku
pašdarbību un kopdarbību). Interesanti, ka Latvijā pēc līdzīga principa (peļņas izmaksa
pēc nodokļu nomaksāšanas un neierobežotas dividendes) pēc kara darbojās padomju
sociālistiskās patērētāju biedrības. Pēc pēdējiem Pasaules Krājaizdevu sabiedrību
padomes (WOCCU) datiem, 64% pasaules valstu, kuru vidū ir attīstītākās valstis,
kooperatīvi IR atbrīvoti no ienākumu nodokļa.
Kāds iebildīs, ka līdz ar to radīsies privileģēta cilvēku šķira (kooperatori),
samazināsies budžeta ieņēmumi utt. Manuprāt, vispār muļķīgi runāt par budžeta
ieņēmumiem tādā nozīmē, kamēr valsts konsekventi un ilgstoši nespēj iekasēt nodokļus,
kamēr plaukst un zeļ “aplokšņu sistēma” utt. Otrkārt, tas ir tuvredzīgs viedoklis.
Nemazināsies pat ienākumu nodokļa iekasēšana no kooperatīviem, jo arī pašlaik nekādu
vērā ņemami nodokļi no kooperatīviem šai budžeta sadaļā neieplūst. Jo kooperatīvu ir
maz (daļēji pastāvošās likumdošanas dēļ) un tie paši peļņu parasti neuzrāda. Ja
kooperatīvi baudīs nodokļu atvieglojumus un sāks dinamiski attīstīties, nodokļu
ieņēmumi tikai pieaugs! Turklāt būtiski. Jo radīsies jaunas darbavietas, pieaugs
saimnieciskā aktivitāte un apgrozījums. Kooperācijā iesaistītie cilvēki kļūs turīgāki, tāpēc
vairāk iepirksies, būvēs sev jaunas mājas, pirks transporta līdzekļus, atļausies izmantot
daudzus pakalpojumus. Līdz ar to viņi vairāk maksās pievienotās vērtības, akcīzes un
citus nodokļus. Tāpēc valsts budžeta ieņēmumi tikai pieaugs! Jo plašāka un stiprāka
kooperācijas kustība, jo lielāki budžeta ieņēmumi. Ļoti daudzi aktīvi cilvēki, kas pašlaik,
lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, darbojas pelēkās ekonomikas sektorā, labvēlīgākos
apstākļos nolems legalizēties un iesaistīties kooperācijas kustībā, līdz ar to paplašināsies
nodokļu ieņēmumu bāze. Un tas nebūtu maz, jo pēc bijušā “Dienas Biznesa” redaktora
Jura Paidera aprēķiniem, pelēkajā ekonomikas sektorā noris vairāk nekā puse
saimniecisko aktivitāšu! To legalizācija būtu valstiski pareiza un perspektīva politika, no
kuras ieguvēji būtu visi.
Es domāju, ka minētais likuma trūkums nav nejaušs, jo Krājaizdevu sabiedrību
likumā atrodami arī citi kooperāciju bremzējoši noteikumi. Piemēram, krājaizdevu
sabiedrībām ir aizliegts pieņemt noguldījumus no iedzīvotājiem, kas nav šo krājaizdevu
sabiedrību biedri. Un nav nekāda pamatojuma šādam aizliegumam, jo citās valstīs, arī
pirmskara Latvijā un pat cariskās Krievijas laikos krājaizdevu sabiedrību rīcības kapitāla
lielāko daļu veidoja tieši iedzīvotāju noguldījumi! Tā ir kliedzoša krājaizdevu sabiedrību
diskriminācija un netaisnība! Jo bankas drīkst pieņemt noguldījumus no visiem! Te
jūtama tieši banku lobija ietekme uz likumdevējiem. Par to liecina arī cits pilnīgi
nepamatots ierobežojums – krājaizdevu sabiedrības nedrīkst dibināt to pašvaldību
iedzīvotāji, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 10 tūkstošus. Tātad runa ir galvenokārt par
rajonu pilsētām, kurās vēl arvien darbojas banku filiāles. Piemēram, Cēsu, Jēkabpils,

52

Rēzeknes, Ventspils un pat Rīgas iedzīvotājiem liegtas tiesības dibināt krājaizdevu
sabiedrību pēc teritoriālā principa! Nelielas pašvaldības to teorētiski var, taču tajās ir maz
cilvēku ar vērā ņemamiem iekrājumiem! Vai tas nav absurds?
Te jāpaskaidro, ka krājaizdevu sabiedrības ir gandrīz vienīgais mehānisms, kas ļauj
vietējos iekrājumus investēt savas pašvaldības attīstībā (otrs ir pašvaldību nodokļi, kas ir
nelieli un ne vienmēr tiek produktīvi investēti), jo banku noguldījumi aizplūst tur, kur tie
vairāk pelna, un tā parasti nav kāda nomaļa pašvaldība ārpus Rīgas un Ventspils. Lauku
iedzīvotājiem ar iekrājumiem faktiski tiek liegts gūt ienākumus no augļu procentiem, kas
vismaz kompensētu inflāciju, un atbalstīt savus uzņēmējus. Jo bankas ir tālu, bet
krājaizdevu sabiedrības nebiedru noguldījumus nedrīkst pieņemt. Lai kļūtu par biedru,
vispirms jāiemaksā iestāšanās nauda un jāiegādājas paja. Ja vispār attiecīgās pašvaldības
teritorijā ir nodibināts kredītkooperatīvs. Līdz ar to nav jābrīnās, ka lauku iedzīvotāji
neredz attīstības perspektīvu, bet jaunieši aizplūst uz lielpilsētām vai meklē darbu
ārzemēs. Turklāt netiek veicināts krāšanas un taupīšanas tikums, tāpēc cilvēki pierod
dzīvot vienai dienai, nedomājot par tālāku nākotni.
Tāpēc patiešām jāapbrīno tie cilvēki, kas šādos apstākļos tomēr nodibinājuši
krājaizdevu sabiedrības. Galvenokārt runa ir par Cēsu rajonu, kur īstajā brīdī atradušies
iniciatīvas pilni cilvēki un kur bijusi labvēlīga pašvaldību attieksme pret šo kustību.
Neraugoties uz likuma nepilnībām, cilvēku dzīve attiecīgajos pagastos jau manāmi
uzlabojusies: cēlusies saimnieciskā aktivitāte, samazinājies bezdarbs, mazinājusies
vajadzība izmaksāt sociālos pabalstus, jaunieši paliek dzīvot pagastā u.c. Taču
krājaizdevu sabiedrības asi izjūt likumdošanas nepilnības un nepamatotos ierobežojumus.
Lai gan pagastos nedarbojas banku filiāles, krājaizdevu sabiedrībām aizliegts sniegt
bankas pakalpojumus (pārskaitīt naudu, izmaksāt pensijas u.c.) nebiedriem;
lauksaimniecībā nodarbinātie krājaizdevu sabiedrību klienti nesaņem lauksaimniecības
subsīdijas; zemnieku saimniecības ar juridiskās personas statusu nedrīkst uzņemt
kooperatīvā (iestāties var vienīgi zemnieks kā fiziska persona), kas rada daudz
sarežģījumu un arī finansiālus zaudējumus, jo saņemto kredītu zemnieks nevar ierakstīt
savas saimniecības (juridiskās personas) dokumentos; krājaizdevu sabiedrības nedrīkst
aizdot līdzekļus citām krājaizdevu sabiedrībām u.c. Lai gan valsts amatpersonas
vairākkārt solījušas šos trūkumus novērst, nekas pagaidām nemainās. Tā vien šķiet, ka
kādam ir ļoti svarīgi lauku iedzīvotājus kaitināt un turēt apgrūtinošos apstākļos.
1.6.1. Pēdējie labojumi jeb – Kā dzīvokļu īpašnieki kooperatīvu likumu
mainīja
Saprotama ir kooperatoru vēlēšanās uzlabot kooperācijas likumu, lai pašiem būtu
vieglāk, drošāk un labāk strādāt. Tomēr, ja kooperatīvu kustība kopumā nav gana aktīva,
šādai vēlmei var būt neparedzamas sekas. Tieši tā notika 2002. gadā, kad pieci Saeimas
deputāti (A.Poča, V.Kezika, J.Lāčplēsis, K.Leiškalns un G.Dambergs) 2001. gada 28.
februārī ierosināja dažus nelielus grozījumus Kooperatīvo sabiedrību likumā. Grozījumu
mērķis bija pasargāt kooperatīvo dzīvokļu īpašniekus no valdes locekļu ļaunprātībām, jo
bija ienākušas vairākas sūdzības.
Tiktāl viss bija labi, taču likumprojekta izskatīšanas gaitā savus priekšlikumus
iesniedza arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās attīstības komisija,
Juridiskā komisija un Juridiskais birojs, kā arī sociālisti un sociāldemokrāti. Piemēram,
sociāldemokrāti un Zemkopības ministrija panāca, ka tiek radīts jauns kooperatīva
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paveids — lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvs, kam bija noteikta atšķirīga
nodokļu maksāšanas kārtība. Saeimas deputāti tā aizrāvās, ka 2002. gada 20. jūnijā tika
pieņemti visaptveroši grozījumi, kas lielā mērā mainīja pašu kooperācijas likuma būtību.
Pat LR uzņēmumu reģistrs pieprasīja pieņemtos grozījumus pārskatīt, jo tie esot
“pieņemti sasteigti un ir nekvalitatīvi, kā arī izstrādāti apejot prasību par
sabiedriskas apspriešanas rīkošanu”. Uzņēmumu reģistra (UR) galvenais valsts
notārs Māris Gulbis preses konferencē norādīja, ka UR strādā pie nekvalitatīvo
normu grozījumu projekta un aicināja savus priekšlikumus iesniegt arī pašām
kooperatīvo sabiedrībām. Diemžēl, cik zināms, nopietna grozījumu pārskatīšana
tā arī nenotika.
Kopumā grozījumus varētu raksturot kā centienus likumu pielāgot pirms tam
pieņemtajam Komerclikumam. Tas nebūtu nekas slikts, ja vien šāda pielāgošana
kooperatīvu darbību vēl vairāk neattālinātu no pašiem kooperācijas principiem un
gara. Faktiski notika šo organizāciju darbības komercializācija, pārvēršana par
vēl vienu komercdarbības formu, ko regulē Komeclikums. Kooperatīviem doti
jauni darbības instrumenti, piemēram, tiesības izdot prokūras, taču atņemti
vairāki tikai kooperatīviem raksturīgie mehānismi, piemēram, tiesības dibināt
kooperatīvu savienības. Savulaik Latvijas kooperatori cīnījās 50 gadus, lai šīs
tiesības iegūtu. Savienības būtiski palielina kooperatīvu iespējas, taču nu
Saeimas deputāti ar vieglu roku ir no likuma izsvītrojuši visu nodaļu, kas regulē
savienību darbību.
Vispirms jau mainīta pati kooperatīva definīcija. Ja 1998. gadā kooperatīvā
sabiedrība bija “brīvprātīga fizisko un juridisko personu sabiedrība, kuras mērķis
ir apmierināt savu biedru ekonomiskās un sociālās vajadzības, kā arī veicināt
viņu sabiedrisko darbību, materiālās labklājības un kultūras līmeņa celšanos”, tad
tagad tikai – “brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, kuras mērķis ir
sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības efektivitātes
paaugstināšanai”. It kā jau grozītais likums tieši neliedz kooperatīviem izglītot
savus biedrus un sabiedrību, rūpēties par viņu kulturālo un sociālo vajadzību
apmierināšanu, ziedot līdzekļus vispārderīgiem mērķiem u.c., taču tomēr šis
grozījums labi atklāj likumdevēju dziļākos nolūkus, to būtību. Turklāt kooperatīvs
tiek it kā pretnostādīts biedriem un kustībai, pārvērsts par parastu komerciestādi,
kas pajas iemaksājušiem uzņēmējiem sniedz statūtos noteiktos pakalpojumus.
Te vairs nav ne runas par pašpalīdzību, savstarpējo palīdzību, savstarpēju
uzticēšanos, kopdarbību, bet atstātas tikai lietišķi vēsas komercattiecības.
Var teikt, ka grozītais likums tiecas kooperatīvu kustībai laupīt pašu
kopdarbības garu, pamatprincipus, ilgstošā periodā izkristalizētās vērtības.
Negribas par to vainot pašus Saeimas deputātus, kuru zināšanas par kooperāciju
varbūt ir visai nepilnīgas, virspusējas, jo ikdienā ar šo kustību viņiem maz nācies
saskarties. Lielāko atbildības daļu par grozījumiem jāuzņemas pašiem
kooperatīviem, kuri paši nav centušies šo kopdarbības garu uzturēt un kopt, nedz
par kooperācijas principiem izglītot savus biedrus un sabiedrību, t.sk., Saeimas
deputātus; bijuši pasīvi savu interešu aizstāvēšanā. Diemžēl jārēķinās ar to, ka
likumdevēji parasti juridiskajos dokumentos nostiprina tikai to, kas ir noticis
reālajā dzīvē. ja reālajā dzīvē ir pietrūcis kooperācijas gara, ja kustība 14 gados
nav augusi un veidojusi savienības, tad pilnīgi dabiski, ka deputāti nav uzskatījuši
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par nepieciešamu šos principus nostiprināt likumā. Slikti tikai tas, ka pārāk bieži
Latvijā tiek mainīti “spēles noteikumi”. Pagāja tikai divi gadi kopš likuma
pieņemšanas, un atkal kooperatīviem jāpārreģistrē savas sabiedrības, jāmaina
statūti atbilstoši jaunajām prasībām.
Tā kā sabiedrībā nav notikusi plašāka diskusija par 2002. gadā
pieņemtajiem kooperācijas likuma grozījumiem, ir lietderīgi uzskaitīt galvenos.
1. Kooperatīvajām sabiedrībām noteikts komersanta statuss, izņemot
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām,
laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām
sabiedrībām.
2. Kooperatīvās sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2000 latu.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo
sabiedrību, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību, un meliorācijas kooperatīvo sabiedrību pamatkapitāla minimālais
lielums ir 200 latu.
3. Paredzēts jauns kooperatīvās sabiedrības veids – lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus
lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības
produktu ražošanu.
4. Vairs nevarēs dibināt kooperatīvo sabiedrību savienības, bet
reģistrētajām kooperatīvo sabiedrību savienībām būs jāsakārto savus statūtus un
pārvaldes institūcijas atbilstoši grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību likumā.
Faktiski tām jāpārkārtojas par parastiem kooperatīviem.
5. Likums paredz iespēju dibināt kooperatīvo sabiedrību, reorganizējot
komercreģistrā ierakstīto komercsabiedrību. Šajā gadījumā piemērojami
Komerclikuma noteikumi par reorganizāciju.
6. Mainītas prasības par Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem dokumentiem
kooperatīvo sabiedrību dibināšanas gadījumā. Ja kooperatīvo sabiedrību,
dibinātāju vidū būs arī juridiskas personas, vairs nav jāiesniedz šīs juridiskās
personas attiecīgās institūcijas lēmums par piedalīšanos kooperatīvā sabiedrības
dibināšanā un attiecīgi dokumenti, kas apliecina šīs juridiskās personas pārstāvju
pilnvaras.
7. Vairs nav paredzētas darbinieku pajas.
8. Iestāšanās maksa kooperatīvajā sabiedrībā var būt arī lielāka par pajas
nominālvērtību.
9. Kreditoriem vairs nav tiesību iepazīties ar kooperatīvās sabiedrības
biedru reģistru.
10. Pilnvaroto sapulcei vairs nebūs tiesības ievēlēt un atcelt padomes un
valdes locekļus, revīzijas komisijas locekļus (revidentu) vai zvērinātu revidentu
un likvidācijas komisijas locekļus. To varēs izdarīt vienīgi biedru kopsapulce.
11. Maksimālais padomes un valdes locekļu, kā arī revīzijas komisijas
(revidenta) pilnvaru termiņš ir noteikts 3 gadi. Līdz šim spēkā esošā Kooperatīvo
sabiedrību likuma redakcija paredzēja, ka šis termiņš ir 5 gadi.
12. Padome vairs nevarēs noteikt valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu
atalgojumu. To varēs izdarīt vienīgi biedru kopsapulce.
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13. Būtiski ir grozītas Kooperatīvo sabiedrību likuma normas, kas regulē ar
valdi saistītus jautājumus, t.sk. valdes pārstāvības tiesības. Piemēram, grozījumi
paredz, ka visiem kooperatīvās sabiedrības valdes locekļiem ir pārstāvības
tiesības, kā arī valdes locekļi sabiedrību pārstāv kopīgi, ja statūtos nav noteikts
citādi. Normas, kas regulē ar valdi saistītus jautājumus, lielā mērā ir pārņemtas
no Komerclikuma.
14. Apmaksājot kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko
ieguldījumu, mantisko ieguldījumu būs jānovērtē un atzinumu jāsniedz
ekspertam, kurš iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā ekspertu sarakstā.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku
kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu
nevarēs apmaksāt.
15. Mainās statūtos norādāmo ziņu apjoms, piemēram, statūtos obligāti
vairs nebūs jānorāda biedru atbildība, pārvaldes un revīzijas institūciju
izveidošanas kārtība, to tiesības un pienākumi, kā arī darbības reglamentācija,
lietvedības organizācijas principi . Savukārt, statūtos obligāti būs jānorāda valdes
un padomes (ja tāda tiks izveidota) skaitliskais sastāvs, nosakot valdes locekļu
tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi.
16. Papildināts ir to apstākļu uzskaitījums, kas ļauj tiesas ceļā atzīt
sabiedrību par neesošu. To varēs arī ja: a) sabiedrības pamatkapitāls neatbilst
likuma prasībām, b) sabiedrība neiesniedz Uzņēmumu reģistram likumā
paredzētās ziņas, c) ilgāk par trim mēnešiem valdei nav pārstāvības tiesību un d)
citos likumā noteiktos gadījumos.
17. Grozītas normas, kas regulē valdes un padomes atbildību, nosakot, ka
valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši
sabiedrībai. Izslēgta norma, kas paredzēja, ka valdes un padomes locekļi ir
atbildīgi ar visu savu mantu. Tāpat likums papildināts ar jaunu normu, kas
nosaka atbildību par kooperatīvās sabiedrības valdes un padomes locekļu
ietekmēšanu.
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