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Ievads 

Dzimtas mājvietu ciematu modelis ir vīzija par labāku nākotni Latvijai. Tie ir ciemati, kuros 

dzīvojošie cilvēki ir nodrošināti ar visu nepieciešamo pilnvērtīgai, cilvēka cienīgai dzīvei. Pareizāk sakot, 

šajos ciematos cilvēkiem ir radīti apstākļi, lai ikviena ģimene varētu sevi nodrošināt pati, kļūstot par 

savas laimes kalējiem. Ne tikai nodrošināt savas pamatvajadzības, bet arī augt, attīstīties un 

pilnveidoties mums nepieciešams gan individuāli, gan kā sabiedrībai kopumā – ar šādu domu esam 

radījuši šo modeli. 

Šis modelis nav kompromiss, kurā ērtību vai ekonomisku apsvērumu dēļ būtu samazinātas 

prasības dzīves videi un dzīves kvalitātei. Šajā ziņā tas ir ambiciozs un neparasts. Tomēr esam to 

veidojuši tā, lai tas atbilstu pastāvošajai LR likumdošanai un normatīvajiem aktiem un lai tas būtu 

īstenojams mūsdienu apstākļos. 

Šis modelis ir rekomendējošu vadlīniju kopums, kuru aicinām brīvprātīgi pielietot ikvienā jaunā 

ekociemata projektā (modelim nav autortiesību). Katra projekta organizatoriem iesakām pašiem rūpīgi 

iepazīties ar šīm vadlīnijām, apspriest tās ar domubiedriem un izlemt, kuras  no tām un cik lielā mērā 

izmantot savā projektā.  
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Projekta „Ausma” pamatkoncepcijas 

• Dzimtas mājvieta  

Teritorija 1 – 1,5 ha lielumā, kuru izplānojis, iekārtojis un apstādījis cilvēks vai ģimene, kas šajā 

teritorijā dzīvo un saimnieko ar nodomu to turpināt arī nākamajās paaudzēs. 

• Dziļā ekoloģija 

Filozofiskas ievirzes vides kustība. Tas ir pasaules uzskats, kas atzīst cilvēka un dabas vienotību, 

uzsver, ka jebkura dzīva būtne ir aizsargājama, jo vērtīga pati par sevi. Ne tikai visām dzīvajām 

būtnēm, bet arī dabas nedzīvajiem elementiem (upēm, kalniem, akmeņiem u.c.) un 

ekoloģiskajiem procesiem ir tiesības eksistēt savā dabiskajā stāvoklī, bez cilvēka iejaukšanās. 

• Ilgtspējīga saimniekošana (permakultūra) 

Tā ir praktiska dizaina sistēma ētiskai un ilgtspējīgai dzīvošanai. Tā ir “kultivēta ekoloģija”: 

integrēta daudzgadīga augu un dzīvnieku saimniekošanas sistēma, kurā var iekļaut arī 

viengadīgos augus un kas ir veidota pēc dabas parauga. Tā ir produktīva ekoloģiska ainava, kurā 

attiecības, mijiedarbība un enerģijas, resursu plūsmas ir svarīgākas, nekā katrs tās atsevišķais 

elements. To raksturo ētikas principi: gādība par zemi, gādība par cilvēkiem, resursu godprātīga 

sadale. 

Projekta „Ausma” mērķi  

1. izstrādāt dzimtas mājvietu ciematu modeli 

2. piesaistīt kompetentus speciālistus modeļa izvērtēšanai  

3. pilnveidot modeli atbilstoši speciālistu ieteikumiem un secinājumiem 

4. organizēt modeļa sabiedrisko apspriešanu 

5. reklamēt modeli sabiedrībā un piedāvāt jaunu ciematu veidotājiem 

Projekta „Ausma” laika grafiks  

 Stadija Vēlamais īstenošanas laiks 

1. Dzimtas mājvietu ciematu modeļa izstrāde (tekstuāli, kartes 
un shēmas, vizuālais tēls) 

Visu 2012. gadu 

2. Apspriešana un pilnveidošana speciālistu lokā 2012. g. janv. - maijs 

3. Publicēšana un sabiedriskās apspriešanas organizēšana 
(draugiem.lv, Tautas Forums, citi masu mediji) 

2012. g. sept. – nov. 

4. Modeļa prezentēšana Vladimira Megre konferencē Rīgā 2013. g. 
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Dzimtas mājvietu ciematu modeļa mērķi 

1. Uzlabot ekonomisko situāciju Latvijas laukos: 

a. samazināt bezdarba līmeni,  

b. veicināt iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un materiālo labklājību,  

c. stimulēt mazo un vidējo uzņēmumu rašanos, 

d. veicināt lauku ģimeņu materiālo pastāvību un stabilitāti, 

e. ieviest ilgtspējīgas ekonomikas prakses un sistēmas, 

f. tiekties uz pašpietiekamību. 

2. Uzlabot sociālo situāciju Latvijas laukos:  

a. palielināt dzimstības rādītājus, 

b. palielināt iedzīvotāju vidējo mūža ilgumu, 

c. uzlabot iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības rādītājus, 

d. novērst iedzīvotāju emigrāciju, 

e. veicināt apmierinātību ar dzīvi, dzīvesprieku un optimismu, 

f. veicināt patriotismu un ticību Valsts varai, 

g. samazināt alkoholisma, narkomānijas un noziedzības līmeni,  

h. stiprināt spēcīgas ģimenes kā sabiedrības pamatelementa tēlu, 

i. aktualizēt seno dzīvesziņu un kultūru, 

j. veicināt nacionālo pašapziņu. 

3. Uzlabot ekoloģisko situāciju Latvijas laukos: 

a. sakopt nomaļos lauku reģionus un apdzīvotās vietas, 

b. ieviest praksē videi draudzīgus risinājumus, 

c. novērst vides piesārņojumu, 

d. saglabāt un veicināt bioloģisko daudzveidību, 

e. praktizēt dzīvesveidu ar zemu ietekmi uz vidi (minimālu ekoloģisko pēdu). 
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Metodes modeļa mērķu sasniegšanai 
Katram mērķim dots skaidrojums piemēra pēc, neizslēdzot arī citas iespējas. 

1. Uzlabot ekonomisko situāciju Latvijas laukos: 

a. samazināt bezdarba līmeni �dzimtas mājvietās ir iespēja ikvienam strādāt, lai 

nodrošinātu savas vajadzības pēc pārtikas, siltuma, apģērba utt., tādējādi likvidējot 

bezdarbu kā tādu. Arī oficiālais bezdarba līmenis samazināsies, ciematam attīstot 

saimniecisko darbību. 

b. veicināt iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un materiālo labklājību �materiālās 

labklājības pamatresurss ir zeme, kas ir dzimtas īpašumā. Ekonomiskā aktivitāte 

izpaudīsies jaunu uzņēmumu veidošanā un dzimtas mājvietu savstarpējā kooperācijā. 

c. stimulēt mazo un vidējo uzņēmumu rašanos �unikālā ciemata koncepcija ļauj 

veiksmīgi attīstīt tūrisma un ekoproduktu nozares, kur vieta ir gan kooperācijai, gan 

mazajiem uzņēmumiem. Pakalpojumu uzņēmējdarbības attīstīšanu veicinās 

atbilstoša infrastruktūra (birojnīca, IT) netradicionālā vidē. 

d. veicināt lauku ģimeņu materiālo pastāvību un stabilitāti �modeli ieteicams pielietot 

lauku reģionos tādējādi uzlabojot arī ciematam apkārtesošo saimniecību un 

iedzīvotāju dzīves līmeni. Dzimtas mājvietu koncepcijas izmantošana ir garants 

ilgtermiņa stabilitātei. 

e. ieviest ilgtspējīgas ekonomikas prakses un sistēmas �piemēram, maiņas tirdzniecības 

sistēmu (LETS), tiešo pirkšanu, krājaizdevu sabiedrības, kooperāciju, kopienas 

atbalstītu lauksaimniecības shēmu (CSA) un citas. 

f. tiekties uz pašpietiekamību �ciemata un novada mērogā censties nodrošināt sevi ar 

pārtiku, būvmateriāliem, enerģiju un visa veida pakalpojumiem. 

2. Uzlabot sociālo situāciju Latvijas laukos:  

a. palielināt dzimstības rādītājus �dzimstību sekmēs ne tikai materiālā labklājība, bet 

galvenokārt ticība stabilai nākotnei. Ciemata infrastruktūra jāveido, par prioritāti 

izvirzot bērnus un jaunās ģimenes. 

b. palielināt iedzīvotāju vidējo mūža ilgumu �to sekmēs veselīgs dzīvesveids un veselīga 

dzīves vide gan ekoloģiskā, gan sociālā jomā. 

c. uzlabot iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības rādītājus �šie rādītāji uzlabosies 

nodrošinot labvēlīgus apstākļus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Garīgo veselību 

sekmē gan kopienas attiecības, gan saikne ar dabu.  
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d. novērst iedzīvotāju emigrāciju �ja ir nodrošināts pamats stabilai nākotnei, kā arī 

iespējas pašiem veidot un uzturēt augstu labklājības līmeni, tad emigrācijas cēlonis ir 

novērsts 

e. veicināt apmierinātību ar dzīvi, dzīvesprieku un optimismu �veidojot sociālās 

struktūras, jāpievērš uzmanību šo kritēriju sasniegšanai. Apmierinātību ar dzīvi 

sekmē iespēja pašiem aktīvi iesaistīties lēmumpieņemšanas procesā, ekonomiskās 

nevienlīdzības samazināšana un citi faktori.  

f. veicināt patriotismu un ticību Valsts varai �ģimene, kurai ir sava Dzimtas mājvieta, 

darīs visu, lai aizstāvētu Valsti, kura nodrošinājusi tai nākotni. 

g. samazināt alkoholisma, narkomānijas un noziedzības līmeni �novēršot šo parādību 

sekmējošo sociālekonomisko bāzi. 

h. stiprināt spēcīgas ģimenes kā sabiedrības pamatelementa tēlu �radot pozitīvu 

precedentu Latvijas mērogā, kurā sabiedrības izaugsmes un labklājības pamatā ir 

Dzimtas mājvietu veidošana, kur plaukst jaunas un spēcīgas ģimenes. 

i. aktualizēt seno dzīvesziņu un kultūru �praksē īstenojot dzīvesveidu, kas atbilst tām 

senajām vērtībām, saskaņā ar kurām cilvēce tūkstošiem gadu ir dzīvojusi uz Zemes 

ilgtspējīgi. 

j. veicināt nacionālo pašapziņu �Valstij lojālas un spēcīgas ģimenes, kuras praktizē 

unikālu, savai tautai un zemei atbilstošu dzīvesveidu un kuras apvienotas saliedētās 

kopienās, kas veido sabiedrību kopumā, ir nacionālās identitātes un pašapziņas 

pamats. 

3. Uzlabot ekoloģisko situāciju Latvijas laukos: 

a. sakopt nomaļos lauku reģionus un apdzīvotās vietas �sakoptība izriet no attieksmes 

pret zemi, kura Dzimtas mājvietu koncepcijas gadījumā ir visgodbijīgākā. Izvietojot 

ciematus lauku reģionos, tiks sakopta gan apkārtējā vide, gan tuvējās apdzīvotās 

vietas.  

b. ieviest praksē videi draudzīgus risinājumus �gan ekotehnoloģijas atjaunojamo 

energoresursu iegūšanai, gan ekobūvniecība, gan dārzi, kas projektēti saskaņā ar 

permakultūras principiem, gan bioloģiskā lauksaimniecība utt. 

c. novērst vides piesārņojumu �pārdomāti un rūpīgi plānojot un integrējot cilvēku 

darbību esošajā vidē tā, lai vides kvalitāte tiktu saglabāta nemainīga vai arī tā 

uzlabotos (pārvēršot degradētu teritoriju par ekociematu). 

d. saglabāt un veicināt bioloģisko daudzveidību �paredzot teritorijas neskartai un maz 

ietekmētai dabai, kā arī apzinot pastāvošās augu un dzīvnieku dzīvesvietas un 
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pārvietošanās ceļus, lai tos minimāli ietekmētu. Bioloģiskās daudzveidības 

veicināšanai radīt vidi ar daudzveidīgiem biotopiem.  

e. praktizēt dzīvesveidu ar zemu ietekmi uz vidi (minimālu ekoloģisko pēdu) �nodrošinot 

ekoloģiskās pēdas lieluma monitoringu un ar visaptverošiem risinājumiem tiecoties 

to pēc iespējas ātrāk samazināt zem pašreiz pieļaujamā līmeņa (1,8 ha uz cilvēku).  
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Paskaidrojumi 
 

Kas ir Dzimtas mājvieta?  

Dzimtas mājvieta – teritorija 1 – 1,5 ha lielumā, kuru plānojis, iekārtojis un apstādījis cilvēks vai ģimene, kas šajā 

teritorijā dzīvo un saimnieko ar nodomu to turpināt arī nākamajās paaudzēs. Dzimtas mājvieta ir minētā cilvēka vai 

ģimenes īpašumā un tai ir mantošanas tiesības. Dzimtas mājvieta un uz tās esošais nekustamais īpašums nav 

pakļaujams kredītsaistībām, kā arī to nedrīkst ieķīlāt.  

 

Kas raksturo Dzimtas mājvietu? 

• unikāls, attiecīgajam cilvēkam vai ģimenei pielāgots plānojums un iekārtojums, 

• vismaz 50% teritorijas aizņem mežs 

• teritorijā ir dabīga vai mākslīga  ūdenskrātuve 

• augļu un sakņu dārzs, kas var būt integrēts meža teritorijā 

• dzimtas koku, radinieku piemiņas koku stādījumi 

• permakultūras principu pielietošana teritorijas projektēšanā 

• teritoriju norobežo dzīvžogs 

• zemes gabalā izmanto bioloģiskas un ekoloģiskas augu aizsardzības un kopšanas metodes  

Dzimtas mājvietas konceptuāls plānojums 
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Dzimtas mājvietu īpašumu forma 
Īpašumu forma ciemata detālplānojumā jāparedz tāda, lai tā būtu pēc iespējas racionālāka. Iespējami 

šādi galvenie varianti: 

• kvadrāts  

• sešstūris – organiska forma, bet neracionāla no teritorijas plānojuma viedokļa 

• taisnstūris – ļauj iegūt vismazāko ceļiem atvēlēto platību, tomēr jāraugās, lai malu attiecības 

nepārsniedz 1:2 (75x150 m), jo tad īpašums būs pārāk izstiepts, kas apgrūtinās tā iekārtojumu 

un samazinās izsauļojumu 

Lai kādu variantu izvēlētos teritorijas plānotājs, jārēķinās, ka ņemot vērā dabas objektus un citus 

apstākļus, būs dažādi neregulāras formas īpašumi. 

Dzimtas mājvietas plānojuma piemērs 

 

Paskaidrojumi: 

1. Dzīvžogs 

2. Mežs 

3. Garāža apvienojumā ar darbnīcu 

4. Augļudārzs 

5. Kūts 

6. Aploks 
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7. Pirts 

8. Dīķis 

9. Virtuves jeb sakņu dārziņš 

10. Labības lauciņš 

11. Piemiņas koku stādījumi 

12. Dzimtas koks 

13. Neliels dzīvžogs aizsardzībai starp mežu un dārziem 

14. Dzīvojamā māja 

15. Pagrabs 

16. Aka 
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Dzimtas mājvietas zonas 
Izstrādājot ciemata detālplānojumu un saistošos noteikumus, jāparedz dažāda veida zonas, lai 

samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un komfortu, tai skaitā, lai izvairītos no 

domstarpībām ar kaimiņīpašumiem. Šo zonu veidus un lielumus jānosaka attiecīgā projekta 

veidotājiem. 

 

 
sarkanā zona – 1,5 m brīvā josla pa perimetru, 844 m2 pie dotajiem īpašuma izmēriem 
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 
saimniecības ēkām) 
kopējā mežu platība – ne mazāk kā 50% no kopējās īpašuma teritorijas 

Kas ir Dzimtas mājvietu ciemats?  

Dzimtas mājvietu ciemats ir ekociemats, kurā izvietotas 30 – 300 dzimtas mājvietas un kopienai 
nepieciešamā infrastruktūra.  
 

Kas raksturo Dzimtas mājvietu ciematu? 

Ekoloģiskajā jomā: 

• kopienas saimnieciskajām vajadzībām un neskartai dabai atvēlēti meži, pļavas un citi biotopi 

• dabas koridori, kas caurvij teritoriju 

• dzimtas mājvietu un ciemata aizsargzonas 

• degradēto teritoriju atdzīvināšana 

• ekoloģiskā būvniecība 
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• permakultūras principu pielietošana teritorijas projektēšanā 

• racionāls ceļu un taciņu tīkls 

• minimāls ekoloģiskās pēdas nospiedums 

 

Sociālajā jomā: 

• kopienas mēroga sadarbība 

• kopēja lēmumu pieņemšana  

• daudzveidīga kultūras dzīve 

• dažādu sabiedrības slāņu integrēšana kopienā 

• atbalsts bāreņiem un garīgi neveselajiem 

• pieredzes apmaiņa un izglītība 

 

Ekonomiskajā jomā: 

• kooperatīvu izmantošana 

• maiņas tirdzniecības sistēma 

• savstarpēja izpalīdzēšana 

• godprātīga tirdzniecība (fair trade) 

• ienākumu līmeņa atšķirību mazināšana 

• investīcijas zaļajā uzņēmējdarbībā un ilgtspējas projektos 

Iedzīvotāji 

Projekta Ausma mērķauditorijas 

• jaunie pāri 

• ģimenes ar bērniem 

• aktīvi jaunieši 

• uzņēmēji 

Ciematā pastāvīgi esošo cilvēku grupas 
Katrai no sekojošajām grupām ir savs iestāšanās-izstāšanās process, dalības maksas, pienākumi un 

tiesības (arī kopienas lēmumu pieņemšanas procesā). 

• Dzimtas mājvietu iedzīvotāji 

• Dzimtas mājvietu kandidāti 

• Brīvprātīgā darba veicēji 
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• Camphill mājas iemītnieki un darbinieki 

• Ciemata teritorijā nodarbinātie cilvēki, kas dzīvo ārpus ciemata 

• Rindu mājās dzīvojošie ciematā nodarbinātie cilvēki 

Īpašu uzmanību iesakām pievērst bērnu un pusaudžu labklājībai, tas ir, veidojot ciemata infrastruktūru 

un sociālās struktūras, īpaši izvērtēt to piemērotību bērniem. Piemēram, paredzot bērniem iespēju 

iepazīties ar lēmumprojektiem, kas tulkoti atbilstoši bērnu uztveres līmenim, kā arī ļaut bērniem izteikt 

savu viedokli kopienai būtisku jautājumu apspriešanā. 

Iedzīvotāju struktūra 
Projekta sākotnējai vadības grupai ieteicams organizēt uzņemšanas procesu tā, lai pirmajām 100 

Dzimtas mājvietām būtu spēkā šāda iedzīvotāju struktūra: 

• 50% uzņēmēji (bijušie, esošie, topošie) 

• 40% dažādu profesiju un nozaru pārstāvji 

• 1% Saeimā strādājošs deputāts* 

• 1% vietējā pašvaldībā strādājošs deputāts* 

• 4% bērnunamu audzēkņi, kuriem nav zināmi vecāki, 

• 3% trūcīgie pensionāri, kas palikuši bez apgādnieka,  

• 1% pēc ieslodzījuma rehabilitējama persona, 

* Ja ir vairāki deputāti, tad jāraugās, lai to mājvietas neatrastos blakus. 

 

Valoda 
Ciematu oficiālā valoda ir latviešu. Par ciemata iedzīvotāju var kļūt arī latviešu valodas nepratējs, ja viņš 

apliecina savu apņemšanos apgūt latviešu valodu un pieņemt kopienas kultūru un tradīcijas. 

Kopienas ētikas kodekss 

Rūpīgi izstrādājot iedzīvotāju uzņemšanas procesu un tajā iekļaujot apjomīgu apmācību programmu, kā 

arī kopienai vienojoties par ētikas kodeksu, ikdienas dzīvē var iztikt bez īpašiem aizliegumiem. Ētikas 

kodeksam jāprecizē šādi jautājumi  (apņemšanās ievērot stingrākas prasības nekā to nosaka Latvijas 

likumdošana):  

• dzīvnieku nogalināšana 

• saskarsme ar savvaļas dzīvniekiem un mājdzīvniekiem 

• ugunskuru kurināšana (ierobežojumi, kādos gadījumos atļaut) 
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• transports ciemata teritorijā (braukšanas ātrums, transportlīdzekļu novietošana) 

• pesticīdu, herbicīdu un mēslošanas līdzekļu izmantošana 

• smēķēšana 

• apreibinošo vielu lietošana 

• valodu lietošana 

• tolerance pret kultūrām, tradīcijām un reliģijām 

• suņu un kaķu turēšana 

• ĢMO lietošana 

• trokšņošana (šaušana un spridzināšana) 

• konfliktu risināšana 
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Ciemata apbūves noteikumi 

Dzimtas mājvietās 

• dzīvojamās mājas apbūves laukums ne vairāk kā 200 m2 

• saimniecības ēku apbūves laukums ne vairāk kā 300 m2 

• ēku maksimālais 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) 

• izmantot vietējos resursus un materiālus 

• pēc iespējas aktīvāk praktizēt ekobūvniecību 

Publiskajā teritorijā 

• ēku maksimālais augstums – pagrabs, 3 stāvi un mansarda stāvs, 18 m  

• nav atļauts izmantot azbestcementa loksnes, nav ieteicams izmantot ekstrudēto polistirolu XPS, 

izplesto polistirolu EPS, poliuretānu un citus videi un veselībai bīstamus būvmateriālus 

• 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) 

• izmantot vietējos resursus un materiālus 

• pēc iespējas aktīvāk praktizēt ekobūvniecību 

Kvadrātos iezīmēto kritēriju skaitliskās vērtības ir jānosaka attiecīgā ciemata organizatoriem. 

Ekobūvniecības principi 

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

pakalpojumu ziņā (vietējie meistari un amatnieki) 

• 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 
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• iespēju robežās integrēt būves vidē un ievērot proporcionalitāti (tai skaitā, zelta proporcijas) 

• 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 minimāls kurināmā patēriņš 

• 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 

 

Dzimtas mājvietu ciematu atrašanās vieta 
Atrašanās vietu konkrētam projektam izvērtē un izvēlas attiecīgā projekta vadības grupa.  

Ieteicamie nosacījumi atrašanās vietai Paskaidrojums 

Reģionā, kur nav citu ekociematu vai 

ekokopienu. 

Lai vienmērīgi izkliedētu ekociematus pa Latvijas 
teritoriju, radot jaunas iespējas daudzu reģionu 
iedzīvotājiem. 

Ne tālāk kā stundas brauciena attālumā (gan ar 

auto, gan sabiedrisko transportu) no 7 lielākajām 

Latvijas pilsētām. 

Lai ciemats būtu pieejams ekonomiski aktīviem 
cilvēkiem un esošajiem uzņēmējiem, kā arī, lai 
atvieglotu dzīvesveida maiņu pilsētu 
iedzīvotājiem. 

1 – 10 km attālumā no tuvējās pilsētas ar vismaz 

1000 iedzīvotājiem. 

Lai palielinātu ciemata pozitīvās ietekmes efektu, 
kā arī, lai izveidotos cieša ekonomiskā sadarbība 
ar tuvējo pilsētu (arī lai strādājošie var izbraukāt 
abos virzienos bez nepamatota resursu un laika 
patēriņa). 

Ne tālāk kā 2 km attālumā no dabiskas 

ūdenskrātuves, upes vai jūras. 

Drošības labad klimata pārmaiņu un prognozēto 
sausuma periodu kontekstā. Arī tūrisma un 
atpūtas vajadzībām. 

Teritorijā ar noplicinātu augsni, izcirstiem 

mežiem, aizaugušām pļavām un citādi degradētu 

vidi. 

Lai atstātu pozitīvu ietekmi uz vidi un Zemes 
bioloģisko kapacitāti. 

Teritorijā ar elektrības, telefona un interneta 

pieejamību. 

Lai jau no paša sākuma būtu uzņēmējiem, 
aktīviem iedzīvotājiem un tālākai attīstībai 
nepieciešamās komunikācijas.  

Novadā, kur pašvaldība un iedzīvotāji ir gatavi 

pozitīvai sadarbībai. 

Lai atvieglotu ciemata izveides procesu un 
sekmētu sadarbību. 
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Ciemata ietekmes zonas 
Attālums 1-10 km no tuvējās pilsētas ar vismaz 1000 iedzīvotājiem ir paredzēts, lai izveidotos cieša 

sadarbība, kā arī būtu iespējama abpusēja iedzīvotāju ikdienas migrācija ar velosipēdiem un sabiedrisko 

transportu.  

Ciemata ekonomiskajās struktūrās un sistēmās jāparedz iespēja līdzdarboties arī zemnieku 

saimniecībām un mājražotājiem 10 km rādiusā ap ciematu, ja to saimniekošanas metodes atbilst 

ciemata pamatnostādnēm.  

Dzimtas mājvietu ciemata konceptuālais plānojums 

Teritorijas īpašumtiesības 

   
zaļā – dzimtas īpašumi (tai skaitā 3 m gājēju ceļš starp īpašumiem) 

gaiši zilā – kooperatīva īpašums (parki, autostāvvietas, atkritumu šķirošanas punkti, bērnu rotaļlaukumi, dabas 

koridori) 

tumši zilā – kooperatīva īpašums (sabiedriskais centrs, skola, publiskie pakalpojumi, ražotnes) 

oranžā – kooperatīva īpašums (ielas un ceļi) 
violetā – kooperatīva īpašums (buferzona pa ciemata perimetru: saimnieciski izmantojamie meži, ganības, 

neskartās dabas teritorijas) 
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Ciemata galvenā iela 

 
 

Ciemata ielu drošības zonas 

 
violetā zona – 50 m no brauktuves malas 

sarkanā zona – 25 m x 25 m – nedrīkst būt stādījumi augstāki par 50 cm 

rozā zona – 10 m x 60 m – nedrīkst būt stādījumi augstāki par 50 cm 
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Publiskās un privātās zonas elementu konceptuālais izvietojums 
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Publiskās zonas sabiedriskā teritorija

 

Objektu saraksts 

Objekts Prioritāte 

Pirmsskolas izglītības iestāde 1 

Veikals 1 

Birojnīca 1 

Koplietojamā virtuve 1 

Bērnu istaba 1 

Pirts 1 

Veļas mazgātuve 1 

Mantu maiņas punkts 1 

Medpunkts 1 

  

Rindu māja 2 

Beķereja / kafejnīca 2 

Frizētava 2 

Jauniešu istaba 2 

Pamatskola ar aktu zāli 2 

Sporta klubs 2 

Vetpunkts 2 
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Veloserviss 2 

Amfiteātris 2 

  

Kempings 3 

Biroju telpas 3 

Mazdārziņi pagaidu 

iedzīvotājiem 

3 

Semināru centrs 3 

Kopienas centrs* 3 

Info centrs 3 

Camphill māja 3 

Mākslinieku salons 3 

Viesu nams 3 

Vidusskola 3 

Transporta noma 3 

Objektu būvniecības prioritātes 

Prioritāte Pastāvīgi dzīvojošo ģimeņu 

skaits 

1 10 

2 50 

3 100 

 

Gan objektu saraksts, gan to būvniecības prioritātes jāprecizē katra konkrētā ekociemata veidotājiem. 

Noteikumi veikaliem un uzņēmējdarbībai 

• aizliegts darboties ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām 

• aizliegts pārdot alkoholu, cigaretes, narkotikas 

• aizliegts pārdot ĢMO 

• aizliegts pārdot gaļu, zivis un to izstrādājumus 

• īpaši jānorāda tie pārtikas produkti, kas satur mākslīgos saldinātājus, krāsvielas, konservantus 

un kas ražoti ārvalstīs 

• īpaši jāmarķē ciemata teritorijā saražotā produkcija, bioloģiskās lauksaimniecības produkcija un 

produkti, kas iepakoti otrreiz pārstrādājamā iepakojumā 

Uzņēmēju atlase 

Sakārtotā un uzņēmējdarbībai labvēlīgā vidē veidosies vietējo iedzīvotāju uzņēmumi, tajā pašā laikā 

uzņēmējdarbību vēlēsies attīstīt arī no malas – ar laiku, iespējams, arī lielie uzņēmumi un ārvalstu 

korporācijas. Būtiski ir saglabāt kontroli par saimniecisko dzīvi jeb uzņēmējdarbību ciemata iedzīvotāju 

rokās. Piemēram, jaunu veikalu izveide un pakalpojumu piedāvāšana var sākties tikai pēc atklāta 

konkursa norises, kurā priekšroka tiek dota kandidātiem šādā secībā: 

1. ciemata Dzimtas mājvietu iedzīvotāji un juridiskās personas 

2. pārējie ciemata iedzīvotāji un to juridiskās personas 

3. pārējie ciematā strādājošie cilvēki un to juridiskās personas 

4. ciemata 10 km zonas sadarbības partneri un to juridiskās personas 

5. tuvējās pilsētas iedzīvotāji un to juridiskās personas 

6. citi Dzimtas mājvietu ciemati un to juridiskās personas 

7. pārējie Latvijas iedzīvotāji un to juridiskās personas 
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Kopienas centrā iekļaujamie objekti un pakalpojumi 

Veikals 

Birojnīca* 

Pirts 

Veļas mazgātuve 

Mantu maiņas punkts 

Medpunkts 

Veloserviss 

Beķereja / kafejnīca 

Semināru telpas 

Saietu telpa 

Info centrs** 

Mākslinieku saloni 

Restorāns 

Deju zāle 

Frizētava 

Jauniešu istaba 

Bērnu istaba 

Koplietojamā virtuve 

Birojnīcā nodrošināmie pakalpojumi 24/7 

kopēšana, drukāšana 

internets, TV, radio 

avīzes 

bibliotēka 

Info centrā nodrošināmie pakalpojumi 24/7 

pasta pakalpojumi 

ciemata kartes un suvenīri 

tūrisma uzziņas 

ekskursijas gida pavadībā 

viesu uzņemšana un konsultēšana 

laika ziņas, ciemata ziņas 

sludinājumu/ziņojumu dēlis 
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Publiskās zonas ražošanas teritorija 

Objektu saraksts 

Objekts Prioritāte 

Noliktava 1 

Siena sķūnis 1 

Atkritumu šķirotava 1 

Gateris 1 

Galdnieku darbnīca 1 

  

Eļļas spiestuve 2 

Sulu spiestuve 2 

Audēju darbnīca 2 

Graudu kalte 2 

Pienotava 2 

Kopējais pagrabs 2 

Klūgu pīšanas darbnīca 2 

Podnieku darbnīca 2 

Lauksaimniec. tehnikas 

novietne 

2 

Smagās un sadzīves tehnikas 

apkopes darbnīca 

2 

Stallis 2 

  

Dzirnavas 3 

Kokgriezšanas darbnīca 3 

Smēde 3 

Papīra darbnīca 3 

Stādaudzētava 3 

Linu apstrādes darbnīca un 

dīķi 

3 

Kaņepju apstrādes darbnīca 3 

Drēbnieka darbnīca 3 

Kurpnieka darbnīca 3 

Eksportējamo preču loģistikas 

centrs 

3 

Sabiedriskās teritorijas 

attīrīšanas iekārtas 

3 

Atjaunojamās enerģijas 

iegūšanas iekārtas 

3 

Ratnīca 3 

Objektu būvniecības prioritātes 

Prioritāte Pastāvīgi dzīvojošo ģimeņu 

skaits 

1 10 

2 50 

3 100 

 

Gan objektu saraksts, gan to būvniecības prioritātes jāprecizē katra konkrētā ekociemata veidotājiem. 
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Pielikumi  
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Ciemata plānojuma simulācijas 

Simulācijas veiktas ar mērķi noskaidrot potenciāli iespējamo teritorijas plānojuma struktūru. Aprēķinos 

pieņemts visracionālākais ceļu izvietojums. Reālās dzīves situācijā lielāku platību aizņems dzimtas 

mājvietas, jo dažādu apgrūtinājumu dēļ  (reljefs, upes, dabas elementi) to platība dažkārt būs 

jāpalielina. Lielāka platība būs ceļiem, ja ciemata īpašuma formas dēļ nebūs iespējams racionāls ceļu 

izvietojums un dzimtas mājvietu īpašumu forma. Ciemata teritorijā esošie biotopi un dabas elementi 

var būt gan plašāki, gan mazāki (šeit pieņemts 10 ha pirmajā variantā un 17 ha otrajā). 

Jāņem vērā, ka tiem ciematiem, kuros sākotnējais dzimtas mājvietu skaits ir mazāks nekā 250, jāparedz 

paplašināšanās iespējas nākotnē. Apskatītajā gadījumā var iztēloties pirmā varianta paplašināšanos līdz 

sasniegts otrais variants.  

30 dzimtas mājvietām 

 

 



 

 
 

29 

100 dzimtas mājvietām 
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Iespējamais iedzīvotāju (Dzimtas mājvietu īpašnieku) uzņemšanas 

process 

Tālāk aprakstīto procesu sākotnēji organizē ekociemata projekta vadības grupa, bet ar laiku šo 

funkciju nodod ciemata kopienas izveidotai struktūrvienībai. 

1) iepazīšanās fāze 

a) masu medijos tiek izsludināta interesentu pieteikšanās 

b) potenciālie iedzīvotāji piesakās dotajā laika intervālā 

c) projekta vadības grupas izvēlētie potenciālie iedzīvotāji tiek uzaicināti uz ciemata projekta 

prezentāciju 

2) izglītošanās fāze 

a) potenciālie iedzīvotāji iziet maksas teorētisko un praktisko apmācību un nokārto testu* 

b) vienlaikus potenciālie iedzīvotāji regulāri tiekas tematiskās grupas nodarbībās par sociālo dzīvi 

ekociematā  (sadarbība un kooperācija, konfliktu risināšanu, lēmumu pieņemšana, 

nevardarbīga komunikācija, ciemata ētikas kodeksa ievērošana utt.)  

3) pieteikšanās fāze 

a) potenciālie iedzīvotāji paraksta līgumu un iemaksā kandidāta naudu, kas ir ne tikai nodomu 

nopietnības apliecinājums, bet arī sedz visus izdevumus, kas kopienai rodas saistībā ar cilvēka 

kandidēšanu 

b) rindas kārtībā potenciālais iedzīvotājs izvēlas kādu no brīvajiem zemes gabaliem 

c) potenciālajam iedzīvotājam tiek dots 12 mēnešu laiks, kura laikā viņš var zemes gabalā izvietot 

mobilu pagaidu dzīvesvietu vai iznomāt dzīvokli ciemata sabiedriskajā centrā 

d) ne ātrāk kā 6, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā potenciālais iedzīvotājs prezentē ciemata 

kopsapulcē savas Dzimtas mājvietas projektu, nolasa savas Dzimtas deklarāciju un atbild uz 

visiem klātesošo uzdotajiem un iesūtītajiem jautājumiem par projektu, dzīvi ekociematā un 

kopienā 

e) potenciālais iedzīvotājs kļūst par pastāvīgo iedzīvotāju, ja dzimtas mājvietu īpašnieku sapulce ar 

75% balsu vairākumu (vienlaikus kaimiņi ar 100% atbalstu) ir nobalsojuši PAR. Sapulces 

kvorums ir tad, ja piedalās 75% dzimtas mājvietu īpašnieki un vienlaikus visi kaimiņi. Katrai 

dzimtas mājvietai ir viena balss.  Pirms balsošanas katram, kurš nodomājis balsot PRET, ir 

jāpauž savi argumenti un jāuzklausa pretendenta aizstāvība. Balsošana ir atklāta.   

Ja lēmums ir negatīvs, tad kandidātam tiek doti 3 mēneši projekta pilnveidošanai, attiecību 

uzlabošanai un atkārtotai prezentācijai.  Kandidāts var mainīt iecerētās mājvietas atrašanās 

vietu – tad projekta izstrādes laiku pagarina, bet tā, lai kopumā kandidēšana nepārsniedz 24 

mēnešus.  
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f) pozitīva lēmuma gadījumā jaunpienācējs iemaksā iestāšanās naudu. 

Par Dzimtas mājvietas īpašnieku var kļūt jebkurš Latvijas pilsonis, ja ir veiksmīgi izieta iestāšanās 

procedūra.  Ja īpašniekam ir ģimene, Dzimtas mājvietas prezentācijā jāpiedalās visiem tās locekļiem un 

jāapstiprina vēlme kļūt par ciemata iedzīvotājiem. 

* Teorētiskajā un praktiskajā apmācībā iekļaujamie moduļi: 

• permakultūras koncepcija (principi, projektēšana, PDC sertifikāts) 

• bioloģiskā un biodinamiskā lauksaimniecība 

• ekoloģiskā būvniecība (salmu ķīpu tehnika, mālbetona tehnika, ventilācijas nozīme, pasīvās 

mājas, 

• energoefektīvās mājas, guļbaļķu mājas, koka karkasa mājas, modernie materiāli) 

• atjaunojamie energoresursi (saules baterijas, saules kolektori, vēja elektrostacijas, siltumsūkņi, 

saules pasīvās iekārtas, mazāk zināmās iekārtas) 

• ilgtspējīga mežsaimniecība 

• savvaļas dzīvnieku aizsardzība (barošana, saskarsme, traumu ārstēšana, dzīvnieku aizgaiņāšana 

un piesaistīšana) 

• vides aizsardzība (gaisa, ūdens, augsnes kvalitāte un nepiesārņošana) 

• bioloģiskās daudzveidības saglabāšana (biotopu atpazīšana, daudzveidības vairošana, ĢMO 

bīstamība) 

• mājdzīvnieku turēšana (slimību profilakse, mītņu ierīkošana, turēšana pie ķēdes, slaukšana, 

ēdināšana) 

• mājražošana un uzņēmējdarbība 

 

Apmācībai jābūt paredzētai dažādiem priekšzināšanu līmeņiem, kā arī dažādiem mācīšanās 

tempiem. Jāiekļauj tālmācības variants. Testu jānokārto visiem, lai pārliecinātos par iegūto zināšanu 

līmeni. 
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Finanšu simulācija ciemata izveides laikā 

Piemērā modelēta situācija, kad par ciemata izveidi sākotnēji vienojušās 10 ģimenes, kas arī veido 

sākotnējo ciemata vadības grupu. Izvēlēts  zemes īpašums 92 ha platībā, kuru plānots sadalīt 30 

Dzimtas mājvietās atbilstoši shēmai nodaļā „Ciemata plānojuma simulācijas”. Infrastruktūra un objekti 

tiek attīstīti atbilstoši jau minētajām prioritātēm. 

���� Pirmā stadija – ciemata izveide 

Sākotnējās izmaksas 

Izmaksu objekts Vienība Vienību skaits Par vienību Kopā 

Zemes iegāde ha 92 1000 Ls 92 000 Ls 
Detālplāna izstrāde, 

zemes dalīšana un 

transformācija 

Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 

Grants ceļa izbūve km 2,7 10 000 Ls 27 000 Ls 
Elektrības ievilkšana km 2,7 15 000 Ls 40 500 Ls 
Kopienas centra 

būvniecība 

Gab. 1 50 000 Ls 50 000 Ls 

Siena šķūņa būvniecība Gab. 1 10 000 Ls 10 000 Ls 
Atkritumu šķirotavas 

izveide 

Gab. 1 5 000 Ls 5 000 Ls 

Gatera būvniecība Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 
Galdnieku darbnīcas 

izveide 

Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 

Kopā investēts: 284 500 Ls 

Kopienas centrā iekļauts: 

Pirmsskolas izglītības iestāde 

Veikals 

Birojnīca 

Bērnu istaba 

Pirts 

Veļas mazgātuve 

Mantu maiņas punkts 

Medpunkts 

Koplietojamā virtuve 

Jaunradītās darba vietas: 6 – 10, un 4 ražošanas teritorijā 

� Pirmajā ciemata izveides stadijā katrai ģimenei sākotnēji jāinvestē 28 450 Ls + mājas un dārza 

izveidei nepieciešamā summa (20 000 Ls - 30 000 Ls). 

���� Otrā stadija – jaunpienācēju uzņemšana 

Uzskatāmības labad apskatīsim situāciju, kad jaunpienācēji tiek uzņemti divās kārtās – katrā pa 10 

ģimenēm, līdz ir iegādātas visas ciematā paredzētās 30 Dzimtas mājvietas. 
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Papildus izmaksas dzimtas mājvietu skaitam sasniedzot 20 

Izmaksu objekts Vienība Vienību skaits Par vienību Kopā 

Kopienas centra 

paplašināšana 

Gab. 1 50 000 Ls 50 000 Ls 

Kopā investēts: 334 500 Ls 

 

� Otrajā stadijā katrai no 10 jaunpienācēju ģimenēm jāinvestē 16  725 Ls + mājas un dārza izveidei 

nepieciešamā summa (20 000 Ls - 30 000 Ls). Pēc kopienas centra paplašināšanas kooperatīva fondā 

paliek 117 250 Ls, kurus atgriež pirmajām 10 ģimenēm jeb 11 725 Ls katrai.  

Papildus izmaksas dzimtas mājvietu skaitam sasniedzot 30 

Izmaksu objekts Vienība Vienību skaits Par vienību Kopā 

Kopienas centra 

paplašināšana 

Gab. 1 50 000 Ls 50 000 Ls 

Kopā investēts: 384 500 Ls 

� Katrai no 10 jaunpienācēju ģimenēm tagad jāinvestē 12  817 Ls + mājas un dārza izveidei 

nepieciešamā summa (20 000 Ls - 30 000 Ls). Pēc kopienas centra paplašināšanas kooperatīva fondā 

paliek 78 170 Ls, kurus atgriež pirmajām 20 ģimenēm jeb 3909 Ls katrai.  

���� Trešā stadija – ciemata paplašināšanās 

Izmaksas 

Izmaksu objekts Vienība Vienību skaits Par vienību Kopā 

Zemes iegāde ha 150 1000 Ls 150 000 Ls 
Detālplāna izstrāde, 

zemes dalīšana un 

transformācija 

Gab. 1 35 000 Ls 20 000 Ls 

Grants ceļa izbūve km 2,6 10 000 Ls 26 000 Ls 
Elektrības ievilkšana km 2,6 15 000 Ls 49 000 Ls 

245 000 Ls 

Kopā investēts: 529 500 Ls 

� Katrai no 30 ģimenēm būtu jāinvestē 24  500 Ls, lai pēc ciemata paplašināšanas varētu uzņemt 70 

jaunas ģimenes.  
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���� Ceturtā stadija – jaunpienācēju uzņemšana 

Apskatīsim situāciju, kad tiek uzņemti 20 jaunpienācēji, kopējam ģimeņu skaitam sasniedzot 50. 

Papildus izmaksas dzimtas mājvietu skaitam sasniedzot 50 

Izmaksu objekts Vienība Vienību skaits Par vienību Kopā 

Pamatskolas būvniecība Gab. 1 50 000 Ls 50 000 Ls 
Amfiteātra būvniecība Gab. 1 5 000 Ls 5 000 Ls 
Eļļas spiestuves izveide Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 
Sulu spiestuves izveide Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 
Amatniecības darbnīcu 

izveide 

Gab. 4 10 000 Ls 40 000 Ls 

Graudu kaltes izveide  Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 
Pienotavas izveide Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 
Kopējā pagraba 

būvniecība 

Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 

Staļļa būvniecība Gab. 1 20 000 Ls 20 000 Ls 

215 000 Ls 

Kopā investēts: 744 500 Ls 

� Katrai no 20 jaunpienācēju ģimenēm tagad jāinvestē 14  890 Ls + mājas un dārza izveidei 

nepieciešamā summa (20 000 Ls - 30 000 Ls). Pēc infrastruktūras objektu apmaksas kooperatīva fondā 

paliek 82 800 Ls, kurus atgriež pirmajām 30 ģimenēm jeb 2760 Ls katrai.  

Secinājumi 

Dotajā piemērā vislielākās sākotnējās izmaksas būtu tām ģimenēm, pēc kuru iniciatīvas tiek veidots 

ciemats, tāpēc, visticamāk, tiem jābūt cilvēkiem ar augstiem un vidējiem ienākumiem. Pārējiem 

jaunpienācējiem būtu jārēķinās ar 13 000 – 17 000 Ls lielām izmaksām par zemi un plānoto 

infrastruktūru. Jāņem vērā, ka ciemats varētu paplašināties tikai pie vērā ņemamām papildus 

investīcijām, kuras iedzīvotāji varētu atļauties pie atbilstoša labklājības līmeņa, ja izslēdzam kredītu 

ņemšanas variantus.   
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Piemēri iedvesmai 
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