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Zemnieki visā Eiropā cenšas izdzīvot mainīgajā
lauksaimniecības un ekonomikas situācijā. Strauji
attīstās nišas produktu ražošana un pieaug interese
par to. Tā ir iespēja turpināt saimniekošanu, mainot
ražošanas struktūru un ražojot produktus konkrētai
pircēju auditorijai. Vietējo jeb nišas produktu
panākumi ir atkarīgi no precīzi izstrādātas un
pamatotas mārketinga stratēģijas, kā arī no
ražotāja kompetences atbilstoši Eiropas un
nacionālajām likumdošanas prasībām.

Projekta galvenais mērķis
ir lauku teritoriju ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot
profesionālās izglītības un mūžizglītības kvalitāti un pievilcību.

Projekta uzdevums
ir veikt zināšanu pārnesi un izstrādāt metodiskos mācību līdzekļus
mārketingā (MMLM), lai nodrošinātu vietējo un reģionālo produktu
popularizēšanu, veicinot dažādu sadarbības partneru iesaistīšanos.

Projekta rezultāti:
−
Izstrādāts metodiskais mācību līdzeklis mārketingā profesionālajai izglītībai (programma darba burtnīca un mācību līdzeklis
internetā).
−
Apmācīti un izglītoti pasniedzēji projekta partneru valstīs, kas
tālāk mācīs lauksaimniekus, uzņēmējus, mācību iestāžu
audzēkņus, kā plānot un īstenot mārketingu lauksaimniecības
nišas produktiem un produktiem ar vietējo vai reģionālo identitāti.
−
Lietotājam draudzīgs interneta mācību līdzeklis, informācijas
avots visām ieinteresētajām pusēm, īpaši maziem un vidējiem
uzņēmumiem laukos. Mācību līdzeklis pieejams internetā
(www.zemniekusaeima.lv)
−
Iesaistot dažādus sadarbības partnerus, uzlabota profesionālās
un mūžizglītības kvalitāte un pievilcība, veicināta pieredzes
apmaiņa.

Metodiskais mācību līdzeklis mārketingā ir veidots uz
iepriekšējo projektu un iniciatīvu pamata. Vairāki agrāk
izstrādātie materiāli ir pārnesti, uzlaboti un adaptēti
projektā ProudFarmer. Projekta ietvaros tiek izmantota
dažādu Eiropas reģionu partneru pieredze un
zināšanas. Projekta pamatā ir uz zināšanām balstīta
pieeja, un rezultāts ir vērsts tieši uz gala lietotāju.
Izmantojot informatīvo bāzi par labas prakses
piemēriem dažādos Eiropas reģionos, partnerības
mērķis ir parādīt zemniekiem un lauku uzņēmējiem
metodes, kā atrast vietu tirgū un motivēt viņus izmantot
visas iespējas konkurētspējas nodrošināšanai jaunajos
ekonomiskajos apstākļos. Tā nolūkā projekta ietvaros
izstrādāta profesionālās izglītības un mūžizglītības
programma un mācību līdzekļi. Profesionālās izglītības
institūcijām ir jānodrošina izglītība atbalstoši Eiropas un
nacionālām prasībām un elastīgi jāpiemērojas
izmaiņām apkārtējā vidē attiecīgajā ekonomiskajā
situācijā. Tādēļ izstrādātie produkti tiks integrēti
formālās un neformālās izglītības sistēmās partneru
valstīs.
Projekta produkti palīdzēs zemniekiem gūt izpratni par
Eiropas un nacionālajam likumdošanas prasībām, jo
bieži to trūkums ir galvenais traucējošais faktors jaunu
veidu lauksaimnieciskās ražošanas uzsākšanai.
Tādējādi ProudFarmer projekta produktu pievienotā
vērtība ir lietotājam noderīga, mūsdienīga informācija
saprotamā formā: www.zemniekusaeima.lv

www.zemniekusaeima.lv

Projektā piedalās 6 partneri:
Zemnieku Saeima (Latvija); EPLEFPA–CDFA&CFPPA (Francija); CONFAO –
Nacionālais profesionālās apmācības, pilnveidošanas, izglītības un profesionālās
orientācijas konsorcijs (Itālija); Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
Izglītības satura centrs; Kultūras un ekoloģijas fonds (Rumānija) un Slovēnijas
Lauksaimniecības un mežsaimniecības kamera. Šie partneri pārstāv profesionālās un
lauksaimniecības izglītības un konsultāciju institūcijas, valdības institūcijas un
nevalstiskas organizācijas ar pieredzi lauksaimniecības sektorā, kā arī profesionālās
izglītības un mūžizglītības programmu izstrādē un īstenošanā.
Zemnieku Saeima ir spēcīgākā uz tirgu orientētu lauksaimnieku NVO Latvijā, kas
apvieno vairāk kā 800 biedrus no visas Latvijas. ZSA ir daudzpusīga pieredze
sabiedriskajās attiecībās, lauksaimniecības politikas lobēšanā, un izglītojošu
pasākumu organizēšanā lauksaimniekiem un informācijas pakalpojumu
sniegšanā.
CFPPA/CDFA, Sainte Livrade sur Lot ir Francijas mācību un profesionālās izglītības
centrs, kurā mācās 310 studenti, 340 mācekļi un apmēram 150 pieaugušie.
CFPPA/CDFA nodrošina profesionālo izglītību, kas galvenokārt orientēta uz
lauksaimniecības ražošanu, dārzkopību ar augļu un dārzeņu ražošanu, ainavu un
pārtikas pārstrādes nozarēm.
CONFAO – Nacionālais profesionālās apmācības, pilnveidošanas, izglītības un
profesionālās orientācijas konsorcijs, kas apvieno lielu skaitu dažādu Itālijas
augstākās un vidējās izglītības organizācijas un profesionālos mācību centrus.
CONFAO pārstāv nozīmīgu profesionālās izglītības sistēmas daļu un tai ir spēcīgs
asociēto institūciju atbalsts mainīgajā augstākās izglītības sistēmā, tā kā
organizācijas loma ir palīdzēt inovāciju vadīšanā un reformu procesos. Bez šīm
iniciatīvām, kuras vērstas universitāšu un terciārās apmācības nodrošināšanai,
saistībā ar obligāto profesionālo izglītību, kā arī uzņēmējdarbības vides
kvalitatīvām prasībām, CONFAO vispārīgais mērķis ir atbalstīt asociētās
organizācijas cilvēkresursu kvalitātes nodrošināšanā lai risinātu mūžizglītības
izaicinājumus. CONFAO sastāvā ir 64 organizācijas (valsts augstākās vidusskolas
un privātie profesionālās izglītības centri).
Valsts Izglītības centrs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas padotības
iestāde. Centra galvenās aktivitātes ir: nodrošināt profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās
pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts
standartiem, nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu valsts
pārbaudījumos vispārējā izglītībā, nodrošināt vienotu profesionālās izglītības
valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi, koordinēt vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras izstrādi,
koordinēt atbalsta sistēmas darbību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, koordinēt interešu izglītības sistēmas
darbību un īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un
talantu pilnveidei, koordinēt un īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi.

Kultūras un ekoloģijas fonds atbalsta Rumānijas lauksaimniecības uzņēmuma
darbību, veicinot organiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, kā arī
organizējot dažādus kursus un profesionālo izglītību jauniem cilvēkiem šajā
nozarē. Šī mērķa praktisko nodrošināšanu veic saimniecība ar 35 ha zemes un
slaucamām govīm. Tiek ražoti graudaugi, dārzeņi, ārstniecības augi un garšaugi.
Ražošana ietver arī siera, maizes, ievārījumu, kečupa, tējas un garšvielu pārstrādi,
kā arī tiek īstenotas dažādas mārketinga un Eiropas sadarbības programmas.
Slovēnijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības kamera ir lauksaimniecības,
mežsaimniecības un zvejsaimniecības nozarē strādājošo fizisko un juridisko
personu apvienojoša organizācija Slovēnijas Republikā. Kameras galvenais
mērķis ir aizsargāt un pārstāvēt organizācijas biedru
intereses, konsultēt un
veicināt ekonomiski
efektīvas un videi drošas aktivitātes.

Zemnieku Saeima (ZSA)
Republikas laukums 2-319, Riga, LV 1010, Latvia
Phone: +371-67027044,
e-mail: zsa@zemniekusaeima.lv, www.zemniekusaeima.lv
Etablissement Public Local d'enseignements Professionnels Agricoles
centre d'apprentis et Centre Adultes (CFPPA/CDFA, Sainte Livrade
sur Lot) Route de Casseneuil 47110 Sainte Livrade Sur Lot, France
Phone: +33-553404740,
e-mail: cfppa@ste-livrade.org, www.ste-livrade.org
Consorzio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento
e l'Orientamento (CONFAO)
Via Ravenna, 11-00161, Rome, Italy
Téléphone: 39(0)64404457,
e-mail: sveco.sveco@tin.it, www.confao.it
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
izglītības satura centrs (VISC)
Vaļņu iela 2, Rīga, LV 1050, Latvia
Phone: +371-67216500,
e-mail: isec@visc.gov.lv, www.isec.gov.lv
Fundatia pentru Cultura si Ecologie (FCE)
Medias, Str. M.Eminescu nr 4-7, cam.409, Jud Sibiu, Romania
Phone: +40-744656300,
e-mail: culteco@birotec.ro, www.fcenet.com
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (CAFS)
Celovska 135, 1000, Ljubljana, Slovenia
Phone: +38-615136694,
e-mail: sasa.hocevar@kgzs.si, www.kgzs.si

