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Pētījuma mērķis un uzdevumi 

Lai veiksmīgi īstenotu pētījuma mērķi,  izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

 

• apkopot un analizēt literatūras avotus un statistikas datus par pētāmo tēmu, 

• apzināt līdzšinējo ekociematu darbību Latvijā, 

• analizēt pasaules pieredzi ekociematu veidošanā, 

• izstrādāt ekociemata detālplānojuma projektu, balstoties uz teorētiskās daļas 

secinājumiem 

Pētījuma mērķis ir apzināt līdzšinējo ekociematu attīstību Latvijā, analizēt citu 

valstu pieredzi un dot priekšlikumus ekociematu veidošanai Latvijā, veicot 

detālplānojuma projekta izstrādi. 



Materiāli, dati un metodes 

• Teorētiskās daļas pētījumi - zinātniskā un 
populārzinātniskā literatūra, interneta resursi 
un nepublicēti materiāli.  

• Praktiskā daļa – balstoties uz Latvijā pieņemto 
kārtību par detālplānojuma izstrādi, papildinot 
ar teorētiskās daļas secinājumiem. 

 



Ekociematu vispārīgs raksturojums 

Ekociemats ir ar nodomu radīta vai uz 
pastāvošām tradīcijām balstīta sabiedrība, kas 
lokālas sadarbības veidā apvieno ekoloģiskās, 
ekonomiskās, sociālās un kultūras ilgstpējības 
dimensijas ar mērķi atjaunot vai/un uzturēt 
sociālo un dabas vidi. 

 

 

 

 

 



Ekociematu ideoloģiju var iedalīt 4 
attīstības virzienos: 

 

•  Globālās dimensijas ekociematu izpratnē 

• Ekociematu ekonomiskā analīze 

• Ekoloģiskā perspektīva 

• Socieālie ekociematu aspekti 

 

 

 



Globālās dimensijas ekociematu izpratnē 

 

• Holistiskā pieeja 

• Saiknes ar dabu atjaunošana 

• Paradigmu maiņa 

• Personīgā un planētas labklājība 

 

 



Ekociematu ekonomiskā analīze 

 
• Ilgtspējīgas ekonomikas attīstība 

• Iztikas nodrošināšana 

• Krājsabiedrības, vietējās  valūtas un apmaiņas 
sistēma 

• Tiesisko un ekonomisko problēmu risināšana 

 



Ekoloģiskā perspektīva 

 
• Ekobūvniecība un tās elementi 

• Vietējās pārtikas ražošana, barības vielu cikls 

• Ūdenssaimniecība un kanalizācija 

• Enerģijas ieguves risinājumi 

• Infrastruktūras optimizēšana 

• Dabas atjaunošana pēc pārekspluatācijas 

• Interdisciplināra pieeja plānošanai un dizaina 
risinājumiem. 



Socieālie ekociematu aspekti 

 
• Sabiedrības veidošana un daudzveidības 

veicināšana 

• Savstarpējās saprašanās pamatnostādnes, 
konfliktu risināšana un lēmumpieņemšana 

• Vadības, varas un tiesību sadalījums 

• Tradīciju, mākslas izpausmes 

• Izglītība, sports un citas aktivitātes 
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Ekociemati Latvijā 

– „Zaļais ordenis – pasaku māja Undīne” un „Zaķis un citi 
zvēri” 

– „Amatciems”  

– Jaunpiebalgas ekociemats 

– Camphill nodibinājums Rožkalni 

– „Dziesmas” 

– Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva 

– Varavīksnes 

– Ekomāja ‘’Zeltiņi’’ 

Ekociemati Pasaulē 

– 3.1. «Gaia» ekociematu izglītības tīkls  

– 3.2. «GEN» starptautiskā ekociematu apvienība 
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