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Izstāšanās process 
1) Ģimenes galva savlaicīgi dara zināmu nodomu pastāvīgo iedzīvotāju sanāksmē un 

iesniedz iesniegumu par izstāšanos. 

2) Decembra biedru sapulcē biedrs paziņo par vēlmi izstāties un paredzēto izstāšanās 

plānu (kā notiks izstāšanās laikā, kādu kompensāciju ģimene sagaida, utt.).  

3) Janvāra biedru sapulcē ģimenei tiek darīts zināms atlīdzības apmērs*. Ģimene vēlreiz 

apliecina savu vēlmi izstāties. Izstāšanās tiek apstiprināta, ja visas saistības ar 

ekociematu ir nokārtotas (finanses, dalība kooperatīvos, atstāti amati).  

4) Ģimene zaudē biedra un pastāvīgo iedzīvotāju statusu. 

5) Ģimene atbrīvo īpašumu, nokārto īpašuma dokumentus un atdāvina (bez uzlikuma) 

īpašumu ekociemata pārvaldes biedrībai. 

6) Tiek uzsākta kompensācijas izmaksa. 

* Atlīdzības apmērs nav mazāks par ģimenes veikto maksu par īpašuma iegādi un 

uzbūvēto infrastruktūru. Ja uz īpašuma ir būves, tad kompensēta tiek arī to vērtība. 

Kompensācija var tikt izmaksāta ilgākā laika posmā atkarībā no atpirkšanai paredzētā 

fonda iespējām. 

Nestandarta gadījumi 

Ja ģimene atradusi zemes gabala pircēju, kurš gatavs pārņemt saimniecību 

 Ģimenes galva savlaicīgi dara zināmu nodomu pastāvīgo iedzīvotāju sanāksmē un 

iesniedz iesniegumu par izstāšanos. 

 Decembra biedru sapulcē ģimenes galva paziņo par vēlmi izstāties un paredzēto 

izstāšanās plānu (kā notiks izstāšanās laikā, kā notiks saimnieku maiņa, saistību 

nokārtošana ar ekociematu).  

 Janvāra biedru sapulcē ģimene vēlreiz apliecina savu vēlmi izstāties. Izstāšanās tiek 

apstiprināta, ja visas saistības ar ekociematu ir nokārtotas (finanses, dalība 

kooperatīvos, atstāti amati). Ģimene zaudē biedra un pastāvīgo iedzīvotāju statusu. 

 Jaunajam īpašniekam tiek piemēroti ierobežojumi, līdz brīdim, kad viņš iegūs biedra 

statusu parastajā kārtībā. 

 Nekas netiek kompensēts, tekošie maksājumi pāriet jaunajam īpašniekam.  

Ja ģimene izstājas no biedrības, bet saglabā īpašumu 

 Tiklīdz saņemts iesniegums, tiek sasaukta biedru ārkārtas sapulce.  

 Tiek lemts par sankcijām un ierobežojumiem ģimenei, līdz brīdim, kad ģimene 

nokārtos visas saistības un atjaunos biedra statusu. 

 Veiktās iemaksas ģimenei netiek kompensētas.  

Ja ģimene pārdod īpašumu, bet paliek biedrībā 

 Tiklīdz fakts ir kļuvis zināms, tiek sasaukta biedru ārkārtas sapulce. Biedru sapulcē 

tiek pieņemts lēmums ģimeni nekavējoties izslēgt no biedrības. 

 Tiek lemts par sankcijām un ierobežojumiem jaunajam īpašniekam, līdz brīdim, kad 

viņš iegūs biedra statusu parastajā kārtībā, bet ar īpaši noteiktiem maksājumu 

apmēriem. 

 Veiktās iemaksas īpašuma pārdevējam netiek kompensētas.  
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Konfliktu risināšanas process 
Soļi tiek īstenoti pēc kārtas, ja netiek rasts kompromiss attiecīgajā solī.  

1) Konfliktējošās puses tiekas klātienē un cenšas rast kompromisu 

2) Tiek meklēts mediators – persona, kurai uzticas visas iesaistītās puses 

3) Par mediatoru tiek pieaicināts komunikāciju darba grupas direktors 

4) Informāciju par konfliktu internetā publicē komunikāciju darba grupas direktors un 

uzklausa ieteikumus no pārējiem iedzīvotājiem 

5) Komunikāciju darba grupas direktors virza jautājumu uz kopsapulci. Ja nepieciešams, 

tad notiek balsošana par kompromisu vai konfliktā iesaistīto pušu sodīšanu. 

6) Ja risinājums nav panākts, tālāk konflikts tiek risināts saskaņā ar LR likumdošanu 

 


