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Pārvaldes struktūra 
Ciemata pārvaldes pamatprincipi ir: tautas vairākuma vara, lēmumu caurskatāmība, 

iespēja tautai atsaukt ievēlētos pārstāvjus un viņu pieņemtos lēmumus. 

 

Pārvaldes struktūra līdzinās Sieben Linden ekociemata struktūrai.  

Pastāvīgie iedzīvotāji ir galvenie lēmumu pieņēmēji. Lēmumi tiek pieņemti pēc vairākuma 

atbalsta principa. Vienlaikus tiek izmantota priekš-balsošana pēc sistēmiskā konsensa 

metodes, kas nodrošina, ka tiek noskaidrots tas variants, pret kuru vairākumam balsotāju ir 

vismazākā pretestība, un tai pašā laikā vismazākās viedokļu atšķirības.  

Iedzīvotāji ierosina lēmumus un veic diskusijas internetā, bet reizi mēnesī sanāk, lai diskutētu 

un balsotu klātienē. Atkarībā no jautājuma specifikas, tiek dota 1 balss katrai saimniecībai 

(tās juridiskajam īpašniekam) vai arī katras saimniecības pilngadīgajam iedzīvotājam. 

Pastāvīgie iedzīvotāji drīkst balsot arī internetā (1 dienu pirms kopsapulces). Balsošana ir 

aizklāta, bet visi balsošanas rezultāti tiek publicēti, atšifrējot balsotājus. Pārējiem 

iedzīvotājiem (brīvprātīgie palīgi, īrnieki, biedru kandidāti, speciālisti) arī tiek dota iespēja 

piedalīties priekš-balsošanā, bet šiem rezultātiem ir tikai informatīvs raksturs.  

Katrs pastāvīgais iedzīvotājs drīkst ierosināt balsošanu. Balsojuma iecere ir jāprezentē vismaz 

mēnesi pirms balsojuma, izņemot steidzamus jautājumus. Prezentācijas laikā jādefinē 

balsojuma mērķis, pamatojums, ietekmējamo cilvēku kategorijas, lēmuma paredzamie 

rezultāti un to indikatori… 

Darba grupas 3 cilvēku sastāvā tiek ievēlētas reizi gadā. Tās strādā pie ciematam 

būtiskajiem jautājumiem. Darba grupu darbu pēc saviem ieskatiem organizē darba grupas 

izvēlēts direktors, kurš ir galvenais atbildīgais par darba grupas efektivitāti, lēmumiem un 

rezultātiem. Ja nepieciešams, darba grupas var piesaistīt speciālistus no malas. Darba grupu 

darbs, dokumenti un lēmumi ir publiski atklāti (arī internetā). Sanāksmēs ikviens pilngadīgs 

pastāvīgais iedzīvotājs var piedalīties kā novērotājs. Darba grupa var lūgt izteikt viedokli par 

plānotiem lēmumiem dažādām iedzīvotāju kategorijām. Darba grupas lēmumus pieņem pēc 

pašu izvēlētas metodes. Direktors var vienpersonīgi pieņemt mazsvarīgus lēmumus vai arī 

steidzamus lēmumus. Arī par tiem jāpublicē informācija internetā. Darba grupas pieaicinātie 

speciālisti un uzdevumu veicēji var tikt atalgoti, ja tas ir iepriekš paredzēts ekociemata 

budžetā. Dalība darba grupās ir goda pienākums bez atlīdzības, tomēr iedzīvotāji ir aicināti 

Izpildvara, operatīvie 
ikdienas lēmumi 

Vēlētas darba grupas 3 
cilvēku sastāvā 

2. šķiras lēmumi un 
pastāvīga uzraudzība 

Svarīgākie lēmumi Biedri 

Pastāvīgie 
iedzīvotāji 

Darba 
grupa Nr.1  

Direktors Speciālisti 

Darba 
grupa Nr.2 

Direktors Speciālisti 

Prezidents 
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atalgot ievēlētos biedrus par ieguldīto darbu un laiku, izmantojot anonīmas ziedošanas 

iespējas LETS un/vai vietējās valūtas sistēmā.  

Iedzīvotāju kategorijas 
Biedra statusu iegūst ģimene jeb Dzimtas mājvieta, kura veiksmīgi izgājusi iestāšanās 

procedūru un kļuvusi par biedrības biedru. Vienai ģimenei jeb Dzimtas mājvietai ir 1 balss. 

Juridiski biedrs ir Dzimtas mājvietas juridiskais īpašnieks, tāpēc Dzimtas Mājvieta nevar būt 

kopīpašums vairākām personām. Biedru sapulcēs balsojumus veic tikai juridiskais īpašnieks 

(ģimenes galva).   

Nosaukums Apraksts Priekš-
balsošanas 
 

Lemšanas 
tiesības 

Iespēja 
vēlēt un 
tikt 
ievēlētam 

Piekļuve 
iekšējai 
informācij
as sistēmai 

Biedri  Dzimtas mājvietas 
juridiskais īpašnieks 
(ģimenes galva) 

Nav  Ir Nav Ir 

Pastāvīgie 
iedzīvotāji 

Visi pilngadīgie 
Dzimtas mājvietu 
iedzīvotāji, kas 
deklarēti 
ekociematā 

Iespēja 
piedalīties 
priekš-
balsošanā 

Ir Ir Ir 

Biedru 
kandidāti 

Kandidējošās 
ģimenes galva 
(iesniegumu 
parakstītājs) 

Iespēja 
piedalīties 
priekš-
balsošanā, 
pēc 1 
mēneša 

Nav Nav Ir 

Brīvprātīgie 
palīgi 

Tie, kas ciematā 
uzturas brīvprātīgā 
darba programmu 
ietvaros vismaz 2 
mēnešus. 

Iespēja 
piedalīties 
priekš-
balsošanā, 
pēc 3 
mēnešiem 

Nav Nav Pēc 
izvēles, 
pēc 2 
mēnešiem 

Ciematā 
nodarbinātie 

Tuvējo pilsētu, 
ciematu, viensētu 
iedzīvotāji, kuru 
ienākumu avots ir 
ekociematā 

Iespēja 
piedalīties 
priekš-
balsošanā, 
pēc 3 
mēnešiem 

Nav Nav Pēc 
izvēles, 
pēc 2 
mēnešiem 
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Juridiskā struktūra

 

 

 

  

Kooperatīvi, 
pārmaiņu un 

parastie 
uzņēmumi 

Kaimiņi, 
partneri, 
līdzjutēji, 

valsts 
institūcijas 

Ekociemata 
pārvaldes 
biedrība 

Dažādi 
projekti, 

iniciatīvas, 
interešu kopas 

Biedri 
Iestājas par iestājmaksu 

Lemj par pašiem svarīgākajiem 
jautājumiem 

Pastāvīgie iedzīvotāji 
Tiek uzņemti bez iestājmaksas, ja deklarēti 
biedra Dzimtas mājvietā, ja saņemts biedra 
apkcepts, ja parakstīts ekociemata ētikas 

kodekss utt.  
Lemj par 2. šķiras jautājumiem 

Darba grupas ievēl pastāvīgie iedzīvotāji 
Direktoru izvēlas darba grupa 

Prezidentu ievēl pastāvīgie iedzīvotāji 

Ekociemata pārvaldes 
biedrība 
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Biedru sapulce 

•Vada prezidents 

•Janvārī - gada pārskata apstiprināšana, budžeta pieņemšana, plānu/projektu 
apstiprināšana 

•Martā - izmaiņas biedru sastāvā (uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana) 

•Kvorums 75% klātienē, 75% jābalso PAR 

•Ikviens pastāvīgais iedz. var piedalīties kā novērotājs 

Pastāvīgo 
iedzīvotāju sapulce 

•Vada prezidents vai kāds no direktoriem 

•Notiek 1 reizi mēnesī, izņemot janvāri un martu 

•Kompetence - ikdienas jautājumi, amatpersonu un viņu lēmumu atsaukšana 

•Februārī - amatpersonu vēlēšanas 

•Ir priekš-balsošana (bet ne vēlot amatpersonas) 

•Kvorums 25% klātienē, 75% jābalso PAR, jānobalso 75% balstiesīgo (klātienē 
un attālināti) 

•Biedru kandidāti var piedalīties kā novērotāji 

Darba grupas 

•Sanāksmes notiek pēc vajadzības, vada direktors  

•Ikviens pastāvīgais iedz. un biedru kandidāts var piedalīties kā novērotājs 

•Direktors var pieņemt mazsvarīgos un steidzamos ikdienas lēmumus 
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Lēmumu pieņemšanas kārtība  

Biedru sapulcē 

1) Lēmuma projektu ierosina biedrs 

2) Lēmuma projekts vismaz 4 nedēļas tiek apspriests 

3) 2 nedēļas pirms sapulces tiek publicēta darba kārtība (un plānotie balsošanas 

jautājumi) 

4) Sapulcē tiek prezentēts lēmuma projekts, notiek diskusija un lēmuma ierosinātājs 

atbild uz jautājumiem. Pēc tam klātesošie var veikt savu balsojumu klātienē. 

Rezultāti tiek apstrādāti kopsapulces noslēgumā un publiskoti.  

5) Lēmums ir pieņemts, ja balsošanā piedalījušies vismaz 75% vēlētāju un lēmums 

saņēmis 75% atbalstu.  

Pastāvīgo iedzīvotāju sapulcē 

1) Lēmuma projektu ierosina pastāvīgais iedzīvotājs 

2) Lēmuma projekts 4 nedēļas tiek apspriests. Vienlaikus notiek priekš-balsošana* 

optimālās izvēles kalkulatorā**. 

3) 2 nedēļas pirms ikmēneša kopsapulces tiek publicēta darba kārtība (un plānotie 

balsošanas jautājumi) 

4) 1 dienu pirms kopsapulces noslēdzas priekš-balsošana un tiek publiskoti visi priekš-

balsošanas rezultāti. Vienlaicīgi tiek uzsākta balsošana internetā PAR/PRET to 

variantu, kurš saņēmis vismazāko pretestību priekš-balsošanā. 

5) Kopsapulcē tiek prezentēts lēmuma projekts, notiek diskusija un lēmuma 

ierosinātājs atbild uz jautājumiem. Pēc tam klātesošie var veikt savu balsojumu 

klātienē vai internetā. Rezultāti tiek apstrādāti kopsapulces noslēgumā un publiskoti.  

6) Lēmums ir pieņemts, ja balsošanā piedalījušies vismaz 75% vēlētāju un lēmums 

saņēmis 75% atbalstu. Klātienē jāpiedalās vismaz 25% vēlētāju. 

 

* Priekš-balsošana nozīmē iespēju ikvienam ciemata iedzīvotājam izteikt savu viedokli. 

Rezultātiem ir informatīvi rekomendējošs raksturs. Rezultāti tiek automātiski apkopoti 

iedzīvotāju kategorijās, kā arī kopā par visām kategorijām. 

** Optimālās izvēles kalkulators ir veidots pēc sistēmiskā konsensa principiem. Katram 

balsotājam ir iespēja novērtēt dažādus izvēles variantus skalā no 0-10. Tie ir pretestības 

punkti. Ja cilvēks jūt, ka attiecīgais variants viņā nerada absolūti nekādu iekšēju pretestību, 

tad liek 0 punktus. Ja variants cilvēkam liek just maksimālu pretestību, tad jāliek 10 punkti. 

(tomēr 10 punkti ir kā trauksmes zvans, kas liecina par patiesi kritisku situāciju un 

nepieciešamību pēc dziļākām diskusijām). 

Kalkulators apkopo rezultātus, vienlaicīgi piešķirot papildus pretestības punktus tiem 

variantiem, kuros starp vērtējumiem bijusi lielāka nevienlīdzība.  
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Darba grupu kategorijas 
 Labklājība un efektivitāte – sekošana labklājības indikatoriem (arī apkopot citu darba 

grupu datus), arī CO2 pēdas vai ekoloģiskās pēdas monitorings, pieņemto lēmumu 

rezultātu analīze 

 Kopienas centra vadība – kopienas centra uzturēšana, attīstība, iesaistīto partneru 

(kooperatīvu, pakalpojumu sniedzēju) uzraudzība, kopienas kultūras dzīves un 

pasākumu plānošana un organizēšana 

 Kopīpašumu apsaimniekošana – apgaitas, pļavu, mežu apsaimniekošana, talku 

rīkošana, teritorijas attīstība 

 Kooperācija – kooperatīvu un pārmaiņu uzņēmumu atbalsts un uzraudzība 

 Komunikācija – iekšējā komunikācija, ārējā komunikācija, konfliktu risināšana 

(mediācija), info centra darbība, iekšējās un ārējās informācijas sistēmas (mājas 

lapas, on-line balsošanas sistēma), tūristu serviss, sadarbība ar citām organizācijām 

Latvijā un ārvalstīs 

 Administrācija – biedrības pārvalde, ekociemata budžets, ienākumu un izdevumu 

plānošana, grāmatvedība, finanses un finansējuma avotu piesaistīšana, projektu 

vadība, juridiskie jautājumi (biedru uzņemšana, izslēgšana) 

 Prezidents – pārstāv un reprezentē ekociematu ārējā komunikācijā un pasākumos 

Amatpersonu ievēlēšana 
Tiesības tikt ievēlētam ir katram pastāvīgajam iedzīvotājam.  

Balsošanā katram pastāvīgajam iedzīvotājam ir 1 balss. 

Uz balsojuma lapas pretī katrai darba grupai un prezidenta amatam jāieraksta tā persona, 

kura, balsotāja prāt, vislabāk tiks galā ar šiem pienākumiem. Darba grupā iekļauj tos 3 

cilvēkus, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Darba grupa iekšienē vienojas par to, kurš būs darba 

grupas direktors. 

Vairākās darba grupās drīkst būt vieni un tie paši dalībnieki. Ievēlētajiem pārstāvjiem jādod 

sava piekrišana (var arī attālināti). Ja darba grupas netiek pilnībā nokomplektētas, tad uzreiz 

notiek atkārtota balsošana par vakantajiem amatiem. Ja pēc otrā balsojuma paliek darba 

grupas bez neviena ievēlētā, tad mēneša laikā jāsasauc ārkārtas kopsapulce un tikmēr amata 

pienākumus jāuzņemas citu darba grupu locekļiem. 

Amatpersonu atsaukšana  
Ievēlētās amatpersonas un viņu lēmumus var atsaukt, ja ikmēneša kopsapulcei tiek izteikts 

šāds lēmuma priekšlikums, ko parakstījuši 10% pastāvīgo iedzīvotāju. Lēmums tiek pieņemts 

parastajā kārtībā. 

Pastāvīgo iedzīvotāju pienākumi 
Piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā 

Piedalīties darba grupu darbā, ja ir ievēlēti 

Sekot līdzi darba grupu darbam un lēmumiem 
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