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Projekta uzsākšana pirmajām 10 saimniecībām 
Projekta uzsākšanas process prasa lielu savstarpējo uzticēšanos, tāpēc ģimenēm ir jāieplāno 

pēc iespējas biežāk tikties reālajā dzīvē. 

1) Pēc diskusijām un vadības komandas vairākuma akcepta (SK jeb sistēmiskā konsensa 

balsošanā) tiek pieņemtas projekta detaļu gala versijas:  juridiskā struktūra, 

iestāšanās un izstāšanās, noteikumi, pārvaldes struktūra utt. 

2) Gala versijas tiek izrunātas ar vienu vai vairākiem juristiem. Tiek veiktas 

nepieciešamās korekcijas un izmaiņas. 

3) Ar juristu palīdzību tiek sagatavoti biedrības statūti.  

4) Notiek SK balsošana par labāko variantu ekociemata atrašanās vietai. 

5) Tiek noskaidrots, cik ģimenes ir gatavas izvēlēties šo variantu. Vienlaicīgi tiek meklēti 

papildus potenciālie iedzīvotāji. 

6) Tiek detalizēts finanšu plāns, precizējot visas sākotnējās izmaksas un prognozējot 

izmaksas 3 gadu perspektīvā.  

7) Vismaz 10 ģimenes nodibina biedrību un veic iemaksas biedrības kontā, lai zemi 

varētu iznomāt un rezervēt izpirkšanu uz gadu. Katrs paraksta ētikas kodeksu. 

8) Biedrība zemi iznomā uz gadu. Gada laikā tiek sīkāk iepazīts, izpētīts īpašums. 

Sastādīta zemes sadales shēma. Zemes gabaliem jāatrodas maksimāli kompakti, 

jābūt vismaz vienam kaimiņam.  

9) Vismaz 10 biedri vienojas par: 

a. sadalīto īpašumu piederību, 

b. kopējās infrastruktūras izveidi un attīstību laikā, 

c. kopienas centra funkcijām un to paplašināšanu laikā, 

d. par dažu, pašu nepieciešamāko kooperatīvu izveidi.  

10) Biedri iziet vienkāršoto uzņemšanas procesu: 

a. Pēc zemes gabala izvēles ģimenei jāiesniedz rakstisks iesniegums. Pēc tam 

zeme tiek rezervēta un ģimenei ir tiesības nakšņot šajā zemes gabalā 

(uzstādīt teltis, novietot kemperi, uzstādīt mobilo kempinga mājiņu), bet 

aizliegts veikt stādījumus, rakumus un citus darbus ar paliekošām sekām.  

b. 6 – 12 mēnešu laikā ģimene padziļināti iepazīstas ar izvēlēto zemes gabalu, 

kaimiņiem un kopienu, un izstrādā Dzimtas mājvietas projektu 

c. Vienlaikus ģimenes organizē savstarpēju apmācību programmu par 

ekoloģijas, sociālajiem un ekonomiskajiem ilgtspējas jautājumiem 

d. Pēc 6 – 12 mēnešiem ģimene iesniedz biedru sapulcei lūgumu izskatīt 

izstrādāto projektu.  

e. Ģimene sagatavo prezentāciju uz plakātiem, kuros ģimene iepazīstina ar 

sevi, kur prezentēts Dzimtas mājvietas projekts, Dzimtas deklarācija un 

ģimenes ekonomiskais pamatojums 

f. Ģimene uzstājas jauno biedru uzņemšanas sapulcē ar prezentāciju un 

atbildēm uz jautājumiem. 

11) Tiek precizēts ekonomiskais plāns. 

12) Vismaz 10 biedri, kas izgājuši vienkāršoto uzņemšanas procesu, veic iemaksas 

biedrības kontā, lai zemi varētu izpirkt un segt sākotnējās izmaksas.  
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13) Biedrība nopērk zemi. Pasūta detālplānojumu. Veic īpašuma sadali, transformāciju 

un izdalīto īpašumu dāvināšanu ģimenēm. 
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Uzņemšanas process, sākot ar 11. saimniecību 
Jauno biedru uzņemšana noris 1 reizi gadā jauno biedru uzņemšanas sapulces laikā. 

Ja ģimene vēlas iegādāties īpašumu… 
1) Ģimene klātienē iepazīstas ar ekociematu, iziet iepazīšanās ekskursiju un info centrā 

iegādājas potenciālo kandidātu komplektu (dokumenti, kartes, informācijas 

materiāli, iesniegumi).  

2) Ģimene aizpilda anketas internetā un nosūta rakstisku iesniegumu par vēlmi 

iestāties. 

3) Pēc pozitīva biedru sapulces lēmuma, ģimenei (katram pilngadīgajam loceklim) 

jāparaksta ciemata ētikas kodekss. Pēc tā parakstīšanas ģimene iegūst biedru 

kandidātu statusu, kas ļauj brīvi apmeklēt ekociemata privāto teritoriju, kā arī iekopt 

mazdārziņu tam īpaši atvēlētajā teritorijā. 

4) 6 mēnešu laikā ģimenei jāizvēlas kāds no brīvajiem zemes gabaliem.  

5) Pēc zemes gabala izvēles ģimenei jāiesniedz rakstisks iesniegums. Pēc tam zeme tiek 

rezervēta un ģimenei ir tiesības nakšņot šajā zemes gabalā (uzstādīt teltis, novietot 

kemperi, uzstādīt mobilo kempinga mājiņu), bet aizliegts veikt stādījumus, rakumus 

un citus darbus ar paliekošām sekām.  

6) 6 – 12 mēnešu laikā ģimene padziļināti iepazīstas ar izvēlēto zemes gabalu, 

kaimiņiem un kopienu, un izstrādā Dzimtas mājvietas projektu 

7) Pēc 6 – 12 mēnešiem ģimene iesniedz biedru sapulcei lūgumu uzņemt pastāvīgo 

biedru statusā. Pozitīva lēmuma gadījumā ģimene tiek uzaicināta uz uzņemšanas 

sapulci. 

8) Vismaz 2 nedēļas pirms jauno biedru uzņemšanas sapulces, ģimenei kopienas centrā 

ir jāizstāda plakāti, kuros ģimene iepazīstina ar sevi, kur prezentēts Dzimtas 

mājvietas projekts, Dzimtas deklarācija un ģimenes ekonomiskais pamatojums 

9) Ģimenei jāiemaksā depozīts par uzņemšanu un par iestāju kooperatīvos 

10) Ģimene uzstājas jauno biedru uzņemšanas sapulcē. Pēc prezentācijas un atbildēm uz 

jautājumiem, notiek balsošana.  

11) Pozitīva lēmuma gadījumā, ģimene var veikt pirkšanas un kooperatīvu maksājumus 

un iegūt biedru statusu. Pēc tam biedrība dāvina izvēlēto īpašumu. 

12) Negatīva lēmuma gadījumā ģimene var pagarināt kandidēšanu par 1 gadu. 

13) Ja ģimene nolemj tālāk nekandidēt, iemaksātie depozīti tiek atdoti.  
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Ja ģimene vēlas nomāt īpašumu… 
1.-10. solis sakrīt ar pirkšanas variantu 

11) Pozitīva lēmuma gadījumā, ģimene var veikt nomas un kooperatīvu maksājumus un 

iegūt biedru statusu. Pēc tam biedrība iznomā izvēlēto īpašumu uz laika periodu ne 

mazāku par 3 gadiem.  

12) Negatīva lēmuma gadījumā ģimene var pagarināt kandidēšanu par 1 gadu. 

13) Ja ģimene nolemj tālāk nekandidēt, iemaksātie depozīti tiek atdoti.  

14) Nomas līgums regulāri ir jāpagarina, lai tā darbības periods nebūtu mazāks par 2 

gadiem.  

15) Ja nomas līgums netiek savlaicīgi pagarināts, tad pārējie biedri var lemt par ģimenes 

tiesību ierobežošanu piedalīties ekociemata pārvaldē. Beidzoties nomas līgumam, 

ģimene tiek izslēgta.  

16) Ģimene jebkurā laikā var izpirkt nomāto zemes gabalu. 

Uzstāšanās jauno biedru sapulcē 
 Sapulcē jāpiedalās visiem attiecīgās kandidātu ģimenes kaimiņiem 

 Pirms sapulces ģimenei ir jāiesniedz sapulces vadītājam šādi dokumenti: 

o Dzimtas mājvietas deklarācija publicēšanai 

o Biedra deklarācija publicēšanai iekšējā informācijas sistēmā 

o Recenzijas no visiem kaimiņiem ar pozitīvu gala lēmumu 

o Ekoizglītību apliecinošs dokuments* 

o Saraksts ar kooperatīviem, kuros ģimene plāno iestāties 

 Katrai ģimenei tiek dotas 30 min laika prezentācijai un 30 min laika atbildēt uz 

jautājumiem 

 Ja ir daudz kandidātu, tad var būt vairākas uzņemšanas gadā 

 Prezentācijā jāsniedz informācija par: 

o jāiepazīstina ar katru ģimenes locekli, 

o jāprezentē kandidatūras laikā izstrādātais Dzimtas mājvietas projekts 

o jānolasa Dzimtas mājvietas deklarācija (paraugu skatīt pielikumā) 

o jānolasa biedra deklarācija (paraugu skatīt pielikumā) 

o jāpamato ekonomiskais plāns (kā un cik ilgā laikā notiks pārvākšanās, kā būs 

ar naudas līdzekļiem, kā ģimene uzturēs sevi ekociematā, ar ko nodarbosies) 

 Pēc prezentācijas uzstājas visi kaimiņi pēc kārtas un sniedz savu recenziju (pirmos 

iespaidus un atbalstu) par kandidātu ģimeni 

 Klātesošie biedri uzdod jautājumus un ģimene atbild 

 Ja divām kandidātu ģimenēm paredzēts atrasties kaimiņos, tad pozitīvas recenzijas 

rakstiski un mutiski tiek prasītas arī no kandidātiem 

 Visi iestāšanās dokumenti, komunikācija un prezentācijas jāveic latviešu valodā. 

*Ģimenē vismaz vienam pilngadīgajam jābūt ieguvušam EDE (Ecovillage Design Education) 

vai PDC (Permaculture Design Certificate) sertifikātu, vai atbilstošu ekociemata 

izglītības/sagatavošanas programmas sertifikātu. Atsevišķos gadījumos pieļaujams kārtot 

ekociemata īpaši sagatavotu eksāmenu un iesniegt tā nokārtošanas apliecinājumu. 
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Obligāts uzņemšanas nosacījums ir kaimiņu atbalsts 100%, kas nozīmē, ka PAR nobalsojuši 

un pozitīvas recenzijas snieguši visi (1-8) kaimiņi. 

     

     

     

     

 

Apzīmējumi 

 Kandidātu ģimene 

 Kaimiņi ar 100% atbalstu 

 Mežu aizsargjoslas u.c. teritorijas 

 Ceļi 

 

Dzimtas mājvietas projekts 
 Projekta prezentācijas materiālos jābūt iekļautai šādai informācijai: 

 Dzimtas mājvietas teritorijas apstādījumu plāns 

 Plānotās apbūves skices un vizualizācijas 

 Skaidrojums par apbūves ekoloģiskumu (būvmateriāli, vietējo resursu izmantošana, 

ūdens ieguve, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana, apkures veids, elektrības 

pieslēgums, plānotais mājas energopatēriņš uz m2 gadā, plānotās izmaksas, 

būvniecības ilgums). 

 Skaidrojumam par permakultūras principu ievērošanu projektā. 

 Skaidrojumam par mājdzīvnieku turēšanu (arī suņi, kaķi, risinājumi, lai mājdzīvnieki 

neizkļūst ārpus teritorijas). 

 Aprēķinātām platībām (m2 un %), kas paredzētas apbūvei, mežiem, neskartai dabai, 

ūdeņiem, ceļiem un takām. 

 Skaidrojumam par projekta atbilstību ģimenes iecerētajam dzīvesveidam.  

 Skaidrojumam par visiem novērojumiem: biotopiem, zvēru takām, esošo faunu un 

floru, kā arī par šo elementu aizsardzību.  

 Skaidrojumam par projekta iekļaušanos apkārtējā vidē (arī starp kaimiņu 

saimniecībām). 

 Vīzija par kaimiņattiecībām.  

 Kā plānots iesaistīties ekociemata kooperatīvos, kultūras un sabiedriskajā dzīvē.  
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Deklarācijas, kodekss un noteikumi 
Deklarācijas to parakstītājs drīkst labot un aktualizēt. Visiem šiem dokumentiem ir sagatavoti 

paraugi. 

Dzimtas mājvietas deklarācija 
Brīvas formas un satura rakstisks vēstījums par Dzimtas mājvietas iekārtotāju motivāciju, 

nodomiem, cerībām, kā arī uzruna domubiedriem un ikvienam lasītājam. Deklarācija tiek 

publiskota ekociemata mājas lapā un ir pieejama ikvienam.  

Biedra deklarācija  
Dzimtas mājvietas īpašnieka apliecinājums ievērot dažādus sadzīves noteikumus, kā arī 

paskaidrojums, kā īpašnieks plāno risināt dažādus jautājumus. Deklarācija tiek publiskota 

ekociemata iekšējā informācijas sistēmā.  

Ētikas kodekss 
Ētikas kodekss ir jāparaksta un jāievēro ikvienam cilvēkam, kurš ekociematā uzturās ilgstoši. 

Ētikas kodeksa parakstīšana ir obligāts nosacījums, lai cilvēks iegūtu pastāvīgā iedzīvotāja, 

biedru kandidāta, biedra, brīvprātīgā palīga, ciematā nodarbinātā vai partnera statusu. 

Iekšējās kārtības noteikumi 
Ekociemata iekšējās kārtības noteikumus ir jāivēro ikvienam ekociemata apmeklētājam 

neatkarīgi no statusa un apmeklējuma ilguma. Ar noteikumiem viesi tiek iepazīstināti 

kopienas info centrā. Noteikumus apstiprina un papildina biedru sapulce.  

Apbūves un saistošie noteikumi (iekļauti detālplānā) 

Publiskajā teritorijā 

 jebkura būvniecības iecere publiskajā teritorijā jāsaskaņo ar ciemata pastāvīgajiem 

iedzīvotājiem 

 būvniecību ierosināt un darbus veikt drīkst ikviens pastāvīgais iedzīvotājs, ciemata 

kooperatīvs vai uzņēmums un partneris. 

 Tikai ražošanas teritorijā būvētās ēkas un infrastruktūra var palikt būvētāju īpašumā. 

 publiskajā teritorijā netiek izstādīti vides reklāmas materiāli 

 ēku maksimālais stāvu skaits un augstums – pagrabs, 3 stāvi un mansarda stāvs, 18 

m 

 nav atļauts izmantot azbestcementa loksnes, nav atļauts izmantot ekstrudēto 

polistirolu XPS, izplesto polistirolu EPS, poliuretānu un citus videi un veselībai 

bīstamus būvmateriālus 

 ēku siltumenerģijas patēriņš drīkst būt ne lielāks kā 50 kwh/m2 gadā (ieteicams zem 

25) 

 siltuma un elektrības iegūšanai ciematā izmantot tikai atjaunojamos energoresursus  

 pēc iespējas aktīvāk praktizēt ekobūvniecību 

 ikviens strauts, upe, liels dīķis vai ezers tiek iekļauts publiskajā teritorijā vai privātajā 

teritorijā, bet ne privātīpašumos.  

 Gar visiem autoceļiem un stāvlaukumiem jāizvieto norobežojoši aizsargstādījumi. 
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Privātīpašumos 

 Īpašumā atļauts izbūvēt vienu vienģimenes māju, pirti, pie mājas izvietotu garāžu, 

lapenes un citas konstrukcijas, kādas parasti lieto vienas ģimenes sadzīves vajadzību 

nodrošināšanai. Būves jāizvieto pēc iespējas kompakti un tā, lai tās neuzkrītoši 

iekļautos dabiskajā vidē. 

 Īpašumu nav atļauts izmantot reliģiskajai un kulta darbībai, politiskajai darbībai, 

bāru, diskotēku un deju klubu ierīkošanai, kazino un spēļu zāļu vajadzībām, spēļu 

automātu izvietošanai, intīmpakalpojumu un tiem pielīdzināmu pakalpojumu 

sniegšanai, citu līdzīga rakstura izklaides pasākumu organizēšanai, tirdzniecības un 

masu pakalpojumu sniegšanai, intensīvai ražošanai vai citai darbībai, kas saistīta ar 

paaugstināta trokšņa līmeni un smakām.   

 Katrs saimnieks individuāli izvēlas arhitektūras stilu, būvniecības tehniku un 

izmantotos būvmateriālus. 

 būvdarbu laikā zemesgabals ir jāuztur pārskatāms un kārtīgs, būvgružu vai citu 

atkritumu ilglaicīga uzkrāšana zemesgabalā nav pieļaujama. 

 dzīvojamās mājas apbūves laukums ne vairāk kā 200 m2 

 saimniecības ēku apbūves laukums ne vairāk kā 300 m2 

 ēku maksimālais stāvu skaits un augstums – pagrabs, 2 stāvi un mansarda stāvs, 12 

m 

 nav atļauts izmantot azbestcementa loksnes, nav ieteicams izmantot ekstrudēto 

polistirolu XPS, izplesto polistirolu EPS, poliuretānu un citus videi un veselībai 

bīstamus būvmateriālus 

 būvgružus aprakt vai novietot drīkst tikai tam speciāli paredzētā vietā ciemata 

teritorijā vai ārpus ciemata 

 ēku siltumenerģijas patēriņš vēlams ne lielāks kā 50 kwh/m2 gadā (ieteicams zem 

25) 

 siltuma un elektrības iegūšanai izmantot tikai atjaunojamos energoresursus (izņemot 

 dīzeļģeneratorus elektrības pārtraukumu gadījumā) 

 Ikviens privātīpašums ir jāapstāda ar dzīvžogu 

 Īpaša vērība jāpievērš saimniecības ēku (šķūnīšu, siltumnīcu utt) sakoptībai un 

iekļaušanai dabiskajā vidē. 

 Būvēm novecojot, tās savlaicīgi jāatjauno vai jāutilizē. 

 pēc iespējas aktīvāk praktizēt ekobūvniecību 

Dzimtas mājvietas zonas 

 sarkanā zona – 1,5 m brīvā josla pa perimetru 

 rozā zona – 10 m aizsargjosla pa mājvietas perimetru, kur aizliegts uzstādīt mākslīgos 

žogus, izvietot dzīvojamo māju vai saimniecības ēkas un turēt mājdzīvniekus, kā arī 

bišu stropus 

 zaļā zona – 10 m plata dabas koridora josla, kur aizliegts veikt saimniecisku darbību 

un izvietot būves 

 dzeltenā zona – maksimālais apbūves laukums 500 m2 (200 m2 dzīvojamai mājai un 

300 m3 



 

 9 

 saimniecības ēkām) 

kopējā mežu platība – ne mazāk kā 50% no kopējās īpašuma teritorijas 

 

Apbūves rekomendācijas 

 izmantot vietējos resursus un materiālus – gan būvmateriālu ziņā, gan būvniecības 

 pakalpojumu ziņā (vietējie meistari un amatnieki) 

 izmantot tādus kokmateriālus, kas iegūti kopīpašuma izlases cirtēs vai arī kuriem ir 

FSC sertifikāts 

 īpašuma teritoriju izplānot un mājokli izvietot atbilstoši permakultūras principiem, 

rēķinoties ar vēja virzienu, izsauļojumu, reljefu, augu un dzīvnieku valsti, āderēm un 

enerģētiskajām zonām utt. 

 praktizēt salmu ķīpu, mālbetona, smilšu maisu un citas radošas būvniecības tehnikas 

 iespēju robežās integrēt būves vidē un ievērot proporcionalitāti  

 izmantot videi un cilvēka veselībai nekaitīgus būvmateriālus, kas ir augstvērtīgi to 

ekspluatācijas laikā, bet pēc tam var tikt pārstrādāti, atkārtoti izmantoti vai 

kompostēti 

 visu būvniecības procesu laikā (arī izvēloties būvmateriālus) pēc iespējas samazināt 

fosilo energoresursu nepieciešamību 

 būvēt energoefektīvas ēkas, tai skaitā pasīvās mājas, kurām ir nepieciešams 

minimāls kurināmā patēriņš no atjaunojamiem energoresursiem 

 īpašu uzmanību pievērst gaisa kvalitātei telpās un izmantot ventilācijas sistēmas ar 

siltuma atgūšanu 

 iespēju robežās apzaļumot sienas un jumtus, kompensējot dabai atņemto telpu 

 infrastruktūru veidot tā, lai pēc iespējas samazinātu individuālo mājokļu platību, tas 

ir, paredzēt koplietošanas saimniecības ēkas un telpas 
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Špikeris no Amatciema: http://www.amatciems.lv/lat/apbuves_noteikumi.html  

Apbūves noteikumos būtu jānosaka prasības un nosacījumi:  

 Zemes un ēku izmantošanai;  

 Ēku izvietojumam, to skaitam, zemes līmeņa augstuma atzīmei;  

 Apbūves blīvumam un intensitātei;  

 Apbūves augstumam, ēku stāvu skaitam; transporta struktūrai un organizēšanai;  

 Inženiertīkliem un to izvietojumam;  

 Apbūves raksturam;  

 Teritorijas labiekārtojumam un ainavai;  

 Publiskai ārtelpai; sabiedrisko pakalpojumu pieejamībai;  

 Pasākumiem trokšņu un piesārņojuma mazināšanai;  

 Ēku uzturēšanai, saglabāšanai, nojaukšanai;  

 Apgrūtinājumu atcelšanai vai noteikšanai;  

 Katrā konkrētā gadījumā pašvaldība detālplānojuma darba uzdevumā var iekļaut vēl 
papildus prasības, piemēram žogiem, reklāmām, norādēm,  ēku krāsojumam. 

 

Pārcelšanās nosacījumi 
Pēc biedra statusa iegūšanas, ģimenei jāpārceļas uz dzīvi ekociematā 2 gadu laikā. 

Ja pārcelšanās ieilgst, tad pārējie biedri var lemt par ģimenes tiesību ierobežošanu piedalīties 

ekociemata pārvaldē. 

 

http://www.amatciems.lv/lat/apbuves_noteikumi.html

