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Izmaksas 
Paredzamās izmaksas ciemata pastāvīgajiem iedzīvotājiem 

Vienreizējās 

Obligāti noteiktās (ja īpašumu pērk) Pēc izvēles 

Zemes iegādes maksa (privātīpašums + 
kopīpašuma daļa) 

Mājas būvniecības izmaksas  
 

Maksa par uzbūvēto infrastruktūru (ceļi, 
elektrības pievads, kopienas centrs) 

Iestājmaksa kooperatīvos  

Regulārās 

Obligāti noteiktās Pēc izvēles 

NĪN* par privātīpašumu un kopīpašuma daļu Dalības maksa kooperatīvos vai kooperatīvu 
sniegto pakalpojumu pirkšana 

Kopīpašuma uzturēšana (kopienas centra 
komunālie maksājumi, ceļu uzturēšana, utt.) 

Privātīpašuma komunālie maksājumi 
(elektrība, telefons, apkure)  

Kopīpašuma attīstībai un ciemata 
paplašināšanai - periodiski 

Īpašuma apdrošināšana 

Labdarības fonds**  

Īpašumu atpirkšanas fonds***  

Atkritumu apsaimniekošana  

* NĪN – nekustamā īpašuma nodoklis 

** Labdarības fonda uzkrājumi ļaus reizi 5 gados konkursa kārtībā finansiāli atbalstīt kādas 

trūcīgas ģimenes vai bērnunama audzēkņa iestāšanos ekociematā. 

*** Īpašumu atpirkšanas fonds dos iespēju periodiski (piemēram, 1 īpašumu gadā) atpirkt 

tos Dzimtas īpašumus, kurus ģimene ir nolēmusi atstāt/pārdot.  

Regulārās obligātās izmaksas tiks plānotas 3 gadus uz priekšu tā, lai maksimālā izmaksu 

summa mēnesī nepārsniegtu 50-200 Ls… (kopīgi jānolemj šie griesti). Protams, NĪN 

komponenti ne vienmēr var paredzēt ilgākā laika griezumā. 

Lai radinātu iedzīvotājus pie ziedošanas un mecenātisma tradīcijām, jābūt iespējai 

ekociemata iedzīvotājiem savstarpēji redzēt sarakstu ar visām saimniecībām un tām 

veicamos obligātos maksājumus, kā arī jādod iespēja veikt anonīmus mērķziedojumus citu, 

konkrētu saimniecību labā. Tādējādi tiks finansiāli atbalstītas tās saimniecības, kurām 

regulārie maksājumi var sagādāt grūtības. 
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Potenciālās nozares uzņēmējdarbībai 
Uzņēmējdarbība jāsaprot pirmkārt kā kooperatīvi un pārmaiņu uzņēmumi (transition 

enterprise). 

 Māju būvniecība un uzturēšana (instrumentu koplietošana, speciālistu konsultācijas 

un piesaiste, lētāku būvmateriālu iegāde, mājokļu tehniskā apkope) 

 Saimniecības tehnika un pakalpojumi (traktoru, piekabju, arklu, kravas auto, dārza 

darbarīku koplietošana, palīdzība saimniecības un dārza darbos, iespēja izmantot 

kopējo klēti, pagrabu, graudu kalti, utt.) 

 Transporta pakalpojumi (privāto automašīnu, minivenu, divriteņu un to aprīkojuma 

koplietošana) 

 Bērnu izglītošana (Brīvā skola un/vai ģimeņu skola u.tml.) 

 Veļas mazgātuve 

 Sports 

 Biroja tehnikas un pakalpojumu izmantošana (birojnīcas stilā) 

 Virtuves tehnikas izmantošana un ēdināšanas pakalpojumi 

 Veikals un tiešā pirkšana 

 Pirts  

 Pieaugušo apmācību/semināru programma 

 Tūristu serviss un viesu māja un/vai kempings  

 CSA shēma (kopienas atbalstīta lauksaimniecības shēma) 

 Mājražotāju kooperatīvs (gataviem pārtikas produktiem un amatniecības 

izstrādājumiem;  vienota pakošana, mārketings, realizācija tirgū) 

 Nozares ražotāju kooperatīvi (atsevišķi piena produktiem, biškopībai, maizes 

cepšanai, kokapstrādei utt.) 

Kooperatīvu dalībniekiem, kas iemaksājuši iestāšanās un biedru naudas, būs bez 

maksas pieejami dažādi pakalpojumi. Kooperatīvu struktūru un noteikumus noteiks to 

veidotāji. Kooperatīvi var tikt atvērti arī ārpus ciema iedzīvotājiem (tuvējām zemnieku 

saimniecībām un tuvējo ciemu iedzīvotājjiem), ja tie paraksta ekociemata ētikas kodeksu un 

iegūst partnera statusu. Ikvienam kooperatīvam savā darbībā obligāti jāintegrē norēķini ar 

ekociemata LETS un vietējās valūtas sistēmu. Iespējams, arī kooperatīvu iekšienē tiks 

izmantota LETS vai līdzīga sistēma, lai regulētu katra biedra līdzdalības apmēru. Gandrīz 

katru uzņēmējdarbības ideju var transformēt kooperatīvā un pārmaiņu uzņēmumā, tāpēc 

tradicionālās uzņēmējdarbības formas būtu pieļaujamas tikai tad, ja tiek īpaši pamatots, 

kāpēc nevar šo ideju attīstīt citādāk. 

  

http://www.reconomy.org/what%E2%80%99s-a-transition-enterprise-draft/
http://www.reconomy.org/what%E2%80%99s-a-transition-enterprise-draft/
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Dalībnieku 
kategorijas 

Kurš var iestāties 
kooperatīvos?* 

Pastāvīgie 
iedzīvotāji 

X 

Biedru kandidāti X 

Brīvprātīgie palīgi X 

Ciematā 
nodarbinātie 

X 

Partneri X 

Viesi, tūristi un citi - 

* Lai iestātos kooperatīvā, obligāts nosacījums ir ekociemata ētikas kodeksa parakstīšana.  

Uzņēmējdarbības veicināšana 
Lai veicinātu uzņēmējdarbību iedzīvotāju vidū, jāizmanto finanšu kooperācijas (krājaizdevu 

sabiedrības vai bankas) sniegtās iespējas, iedzīvotāji jāizglīto un jāiedrošina veidot 

uzņēmumus un kooperatīvus, īpašu nozīmi veltot pārmaiņu uzņēmējdarbībai (transition 

enterprise), jāizveido biznesa mentoringa – biznesa inkubatora programma (iespējams, ar 

laiku arī grantu programma)! 

Mentoringa – biznesa inkubatora programmas darbību nodrošinās zaļie uzņēmēji (gan 

ciematnieki, gan draugi ārpus ciemata).  

Programmai jānodrošina šādas funkcijas: 

 motivācija un iedvesmošana sākt uzņēmējdarbību 

 mentorings un konsultācijas idejas attīstīšanai 

 atbalsts biznesa plāna izstrādē 

 biznesa idejas un plāna izvērtēšana 

 atbalsts perspektīvajām idejām* 

* Biznesa eņģeļu piesaiste, mentorings, grantu un investīciju piesaiste, sadarbības partneru 

piesaiste, konsultācijas par finanšu piesaisti, juridiskās konsultācijas, grāmatvedības atbalsts. 

Biznesa inkubatora funkciju varētu realizēt ekociemata ražošanas teritorijā, ja uzņēmums ir 

saistīts ar ražošanu. 

Ražošanas teritorija 
Ekociemata ražošanas teritorijas zeme būs kopīpašums, bet atsevišķi uzņēmumi 

drīkstēs ilgtermiņā iznomāt šeit zemi (parakstot ētikas kodeksu un piekrītot ievērot augstus 

ekoloģijas standartus), lai attīstītu savu uzņēmējdarbību. Atklāts jautājums ir par ēku 

būvniecībā un infrastruktūrā ieguldīto līdzekļu piederību. Tajā pašā laikā skaidrs, ka tehnika 

un iekārtojums paliks ražošanas uzņēmumu īpašumā. 

Ražošanas teritorijā būs izvietots arī atkritumu savākšanas un šķirošanas punkts, kā arī 

kooperatīvās noliktavas, ēkas un iekārtas. 

http://www.reconomy.org/what%E2%80%99s-a-transition-enterprise-draft/
http://www.reconomy.org/what%E2%80%99s-a-transition-enterprise-draft/
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Finanšu kooperācija  

Krājaizdevu sabiedrība vai banka 
Lai veicinātu vietējo ekonomiku un investīcijas ekociemata projektos, zaļajā uzņēmējdarbībā 

utt, iespējams, jāveido ekociemata krājaizdevu sabiedrība vai banka. Šī organizācija, 

iespējams, darbosies arī ārpus ciemata robežām. Ja vien tas ir iespējams, šai sabiedrībai 

jādod iespēja cilvēkiem noguldīt naudu, saņemt mikrokredītus uzņēmējdarbībai un ciemata 

uzņēmumiem un biedrībām izmaksāt algas 

Apdrošināšanas sabiedrība 
Lai mazinātu Dzimtas Mājvietu īpašnieku risku pazaudēt savu īpašumu vai mājokli, 

iespējams, jāveido apdrošināšanas sabiedrība, kas spētu izlīdzēt gan tad, ja māja tiek 

pazaudēta nelaimes gadījumā, gan tad, ja īpašumu cenšas atsavināt, gan tad, ja rodas 

īslaicīgas grūtības segt obligātos maksājumus.  

 

Vietējā valūta un LETS 

LETS sistēmu, iespējams, jāizmanto jau no paša projekta iesākuma, savukārt vietējā valūta 

būtu jāievieš vai nu paralēli, vai aizstājot LETS tad, kad pastāvīgi dzīvojošo ģimeņu skaits 

sasniedz 30 vai vairāk. Visiem vietējiem uzņēmumiem (arī tiem, kas sadarbojas ar 

ekociematu) un organizācijām obligāti jāintegrē šīs sistēmas savā darbā un arī darbinieku 

atalgojums vismaz daļēji jāizmaksā šajās sistēmās. 

Dalībnieku 
kategorijas 

Obligāta iesaiste 
LETS sistēmā 

Vietējās valūtas 
izmantošana 

Pastāvīgie 
iedzīvotāji 

X X 

Biedru kandidāti X X 

Brīvprātīgie palīgi X X 

Ciematā 
nodarbinātie 

X X  

Partneri X X 

Kooperatīvi X X 

Viesi, tūristi un citi - X pēc izvēles 
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Darba un laika ieguldījums sabiedriskajā dzīvē 
Dalībnieku 
kategorijas 

Darba un laika obligātais ieguldījums 

Pastāvīgie 
iedzīvotāji 

Dalība darba grupās un amatu pienākumu pildīšana. 
Dalība pastāvīgo iedzīvotāju sanāksmēs 
4 stundas nedēļā veltītas kopienas darbiem* 

Biedru kandidāti 4 stundas nedēļā veltītas kopienas darbiem* 

Brīvprātīgie palīgi 8 stundas nedēļā veltītas kopienas darbiem* 

Ciematā 
nodarbinātie 

2 stundas nedēļā veltītas kopienas darbiem* 

Partneri 2 stundas nedēļā veltītas kopienas darbiem* 

Viesi, tūristi un citi - 

* Laiks, kurš var tikt dažādi sadalīts gada griezumā. Tas iekļauj brīvprātīgu, bezatlīdzības 

darbu kopīpašuma sakārtošanai, attīstībai, talkām, biedrības vajadzībām, kopienas 

pasākumu rīkošanai utt. Atsevišķos gadījumos šo laiku var aizstāt ar finansiālu ieguldījumu. 

No pienākuma var tikt atbrīvoti tie, kuriem izpilde var sagādāt grūtības vecuma, finansiālo 

apstākļu, amata pienākumu apjoma un citu iemeslu dēļ.  

Papildus obligātajam ieguldījumam, katrs pastāvīgais iedzīvotājs, biedru kandidāts un 

brīvprātīgais palīgs ir aicināts piedalīties kopienas sabiedriskajās, kultūras aktivitātēs. Tās tiek 

plānotas tā, lai katru nedēļu vismaz 1 diena (sestdiena vai svētdiena) ietvertu gan obligātos 

darbus (talkas, sanāksmes), gan atpūtas pasākumus, kopējas maltītes un svētku svinēšanu. 

Kopienas centrs 
Kopienas centra izveide un uzturēšana ir visu ekociemata iedzīvotāju pienākums. 

Kopienas centrs ar laiku var izvietoties vairākās ēkās. 

Tam jānodrošina telpas ar sabiedriskajiem pakalpojumiem saistīto kooperatīvu 

darbībai (skola, veļas mazgātuve, biroja tehnikas un pakalpojumu centrs (birojnīca), veikals 

un tiešās pirkšanas punkts, kopējā virtuve un ēdamzāle utt.) un pārmaiņu uzņēmumu 

darbībai (kafejnīca, frizētava, medpunkts). Uzņēmumi un kooperatīvi attiecīgi segs savus 

komunālos maksājumus un īri.  

Kopienas centram jānodrošina arī visiem pieejami bezmaksas pakalpojumi, kā WC un 

dušas telpas, bibliotēka, apmeklētāju info centrs un citi. Tāpat kopienas centram jānodrošina 

bezmaksas telpas sanāksmēm, semināriem un kultūras pasākumiem, tajā pašā laikā dodot 

iespēju telpas īrēt organizācijām no malas vai arī priekš slēgtiem pasākumiem, piemēram, 

konkrētu kooperatīvu biedriem. 
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Kāpēc būs izdevīgi dzīvot ekociematā, salīdzinot ar pilsētu? 

Atkritīs izdevumi 
par… 

Zemāki izdevumi par… Iespējams, lielāki izdevumi 
par… 

Ūdeni Transportu (atkarīgs no dzīvesveida un 
ienākumu avotiem) 

Transportu (atkarīgs no 
dzīvesveida un ienākumu 
avotiem) 

Kanalizāciju Bērnu skološanu (atkarīgs no apmācību 
veida) 

Kopīpašuma uzturēšanu 

 Apkuri (atkarīgs no mājokļa veida) Atkritumu apsaimniekošanu 
(atkarīgs no dzīvesveida) 

 Pārtiku (atkarīgs no dzīvesveida)  

 Veselības aprūpi  

 Kultūras, sabiedriskajiem un izglītības 
pasākumiem (atkarīgs no dzīvesveida) 

 

 Mājokļa būvniecību un uzturēšanu, ja 
iesaistās kooperatīvā 

 

 Sadzīves pakalpojumiem, ja iesaistās 
attiecīgos kooperatīvos 

 

 NĪN  

 

 

 

 

 

 


