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"Ja gribi iet ātri, ej viens. Ja gribi tikt tālu - jāiet kopā!"

PRIEKŠVĀRDS
Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienu globālā
kapitālistiskā tehnokrātiskā pasaules iekārta ir nepilnīga, ja
izsakāmies ļoti maigi... Un šodienas apstākļos tā ir kļuvusi arī
stipri disfunkcionāla, kas rada loģiskus jautājumus - ko darīt?
Kur doties? Kā dzīvot saprātīgāk, labāk, harmoniskāk? Daudzi
celmlauži par to ir domājuši jau gadu desmitiem un iesākuši
veidot alternatīvas tepat Latvijā. Šī brošūra aicina Tevi
iepazīties ar viņu veikumu, kā arī apsvērt iespējas apvienot
spēkus tā vietā, lai izgudrotu divriteni no jauna.
Jaunu aktualitāti alternatīvā dzīvesveida iespējas noteikti ir
ieguvušas ar kovidvīrusa atnākšanu. Kā zināms, dzīve pilsētās
ir mainījusies kardināli, un it īpaši tiem, kuri nepiekrīt valdības
uzspiestajiem noteikumiem - pēkšņi ir zudušas visas pilsētas
dzīves priekšrocības (tajā skaitā algotais darbs)... Kamēr
turīgie patvērumu rod ārvalstīs vai pašpietiekamās lauku
viensētās, citiem atliek meklēt vieglāk īstenojamas pārmaiņas
un domubiedrus ar līdzīgām vērtībām - alternatīvās kopienas,
iespējams, ir vieglākais veids, kā to nodrošināt.
Nereti visvilinošākā doma ir "paņemt tīru baltu lapu" un
radīt savu ideālo kopienu no nulles, kurai pēc tam
pievienosies draugi un domubiedri. Lai gan tas sākotnēji šķiet
tikpat aizraujoši, kā plānot savu sapņu māju, es ieteiktu
ieklausīties veiksmīgo kopienu celmlaužos, kuri apgalvo, ka
dibināt ekociematu/kopienu ir tikpat viegli kā vienlaicīgi
gatavoties kāzām un dibināt savu uzņēmumu... Tātad, tas nav
viegli! :) Turklāt to saka to kopienu radītāji, kuriem tas ir
izdevies. Statistika apgalvo, ka 90% alternatīvo kopienu
izjūkot savos pirmajos pastāvēšanas gados.
Paruna vēsta: "Ja gribi iet ātri, ej viens. Ja gribi tikt tālu jāiet kopā!" Tāpēc aicinu ikvienu alternatīvu meklētāju sākt
pārmaiņas ar esošo kopienu iepazīšanu, par ko arī ir šī
brošūra.

1. SOLIS

IEGŪSTI KOPBILDI

A

lternatīvā dzīvesveida projekti Latvijā ir vairāki un
vispirms ir svarīgi iegūt labu kopbildi par tiem visiem.
Lielā mērā priekš tā ir radīta šī brošūra, bet pilnīgākai
kopbildei noteikti ir nepieciešams arī pabūt katras
iniciatīvas virtuālajā telpā - mājas lapā, Facebook lapā vai
jebkur citur - parasti tur var ieraudzīt gan bildes, gan arī sajust
konkrētās kopienas izteiksmes stilu, kas mazliet liecina arī par
kopienas cilvēkiem vai komandu.
Kopienas iniciatīva

Interneta vietne

Atvērtā saimniecība
Zadiņi

http://permakultura.lv/zadini.html

Baltās Pērle komūna

http://perleskopiena.mozello.lv

Miera Ciemats

art-of-peace.info

Dabas dziednīca Čiekuri

https://www.facebook.com/ciekuri

Dzimtas mājvietu
apvienība Varavīksnes

https://www.facebook.com/varaviksnes

Omraču ekociemats
Sēlijā

https://www.facebook.com/Pasakumaja

IESKATIES KOPIENU SOC. TĪKLOS:

2. SOLIS

IEDZIĻINIES SEVĪ

J

o labāk Tu spēsi izjust un izprast savas vajadzības un
vēlmes, jo ātrāk Tev izdosies atrast sev piemērotāko
kopienu. Katrā ekokopienā ir pārstāvētas 4 ilgtspējas
dimensijas - ekoloģija, ekonomika, sociālā dimensija
un pasaules redzējums, bet proporcijas un izmantotie
elementi katrai kopienai būs atšķirīgi. Tāpat kā nav divu
vienādu cilvēku pasaulē, tā arī nav divu vienādu kopienu. Pat
ja ir vienādas vērtības, atšķirsies to prioritātes un veids, kā šīs
vērtības tiek iedzīvinātas praksē.
Sevis izprašana, protams, ir bezgalīgs process, bet ir
svarīgi, lai vismaz kaut kādas iestrādnes Tev būtu.
Meditācijas, dienasgrāmatas rakstīšana, ieklausīšanās
intuīcijā, elpošanas tehnikas, tā saucamās apzinātības
prakses - iespējas ir daudzas, un veiksmīgās kopienas parasti
savā ikdienas dzīvē iekļauj daļu no tām. Alternatīvs
dzīvesveids kā nekā nozīmē arī personisko vērtību un
prioritāšu maiņu, grūdienu attīstībā un izkāpšanu no
līdzšinējās komforta zonas. Un tā kā alternatīvās kopienas
parasti ir orientētas uz pastāvīgu attīstību, tas nozīmē arī
pastāvīgu attīstību to dalībniekiem - tātad arī uz attīstību,
iedziļināšanos un izpratni vērstas ikdienas prakses.

Ja Tev ir ģimene, tad iekšējais darbs noderētu arī pārējiem
ģimenes locekļiem un visiem kopā. Vienkāršākajā variantā tas
var būt arī kā 'šeiringi', kuru laikā katram ģimenes loceklim ir
iespēja izteikt savas domas/sajūtas un tikt uzklausītam bez
komentāriem un kritikas.

3. SOLIS

SATIECIES DZĪVĒ

M

ūsu dzīve arvien virtualizējas - lai gan attālināti mēs
varam iegūt pirmo priekšstatu par kopienu, noteikti
jāapmeklē katra iniciatīva arī klātienē, lai vietu sajustu
ar visām maņām un satiktu potenciālos domubiedrus
vaigā. Latvija nav tik liela un ar vienu nedēļu pietiktu, lai
apciemotu visas 6 pašreiz atvērtās ekokopienas. Protams,
vienmēr jāpieskaņojas saimnieku iespējām uzņemt viesus labāk braukt uz talkām vai pasākumiem. Es gan ieteiktu talkas
kā labāko variantu pilnīgam priekšstatam, jo kopā darbošanās
ir izšķirošs aspekts labai sadzīvei kopienā, talkā ir iespēja
iegūt visu nepieciešamo informāciju bez izskaistinājumiem, kā
arī uzreiz darbā un praksē pārbaudīt saderību ar kopienas
cilvēkiem. Turklāt par dalību talkā nav jāmaksā, ir iespēja ko
jaunu apgūt/iemācīties un parasti talciniekus arī pacienā ar
zupu. :)
Ja Tev ir ģimene, tad svarīgi, lai uz pasākumiem klātienē
un talkām ierodas arī visi pārējie ģimenes locekļi - ja kādam
būs asa pretreakcija, tad, iespējams, nav vērts pieķerties
konkrētajai iniciatīvai.

PAMATINFORMĀCIJA

KOPIENU KARTE

4. SOLIS

IZTURI LAIKA PĀRBAUDI

K

ad esi izvēlējies vienu no kopienām un padevis tai
ziņu, ka vēlies pievienoties, sāc darboties - būt uz
vietas un ņemt aktīvu dalību kopienas norisēs.
Visbiežāk no potenciālajiem dalībniekiem netiek
prasīts pilnīgi nekas (nekādu iestājmaksu vai saistošu līgumu),
kā tikai klātesamība ar kopādarbošanos. Daudzas
ekokopienas pirmo gadu nosaka kā pārbaudes gadu, kura
laikā Tev būs iespēja iegūt visu nepieciešamo informāciju,
izjust vietu un iepazīt kopienas biedrus, lai pieņemtu lēmumu
par pilnasinīgu pievienošanos. Un no otras puses - šajā laikā
arī kopiena iepazīs Tevi un pārbaudīs saderību, lai vēlāk
uzņemtu Tevi kopienā kā pilntiesīgu dalībnieku. Un, ja kāda
no pusēm izlemj tomēr teikt NĒ, to jāmēģina uztvert veselīgi ka tā visiem būs labāk ilgtermiņā.
Pārbaudes laiks ir piemērots brīdis, lai cilvēks intensīvi
sapņotu / domātu par savu tālāko dzīvi (un ja Tev ir ģimene tad kopā ar visu ģimeni) - kāda tā varētu būt kopienā, kur
varētu būvēt māju, kāda būtu sadzīve, kā konkrētajā vietā
iekopt dārzu utt. Svarīgi ir arī apzināties, kas ir tas, ko no sevis
es varu dot kopienai? Prasmes, resursus, ekspertīzi... Un
varbūt atklāsies, ka jāapgūst kādas jaunas zināšanas vai jāsāk
apgūt jaunu amatu. Neatkarīgi no pārbaudes laika rezultāta,
šīs pārdomas sniegs vērtīgas atklāsmes par sevi un pasauli,
kas noderēs jebkurās tālākajās dzīves gaitās.

ELEMENTI UN NIANSES

5. SOLIS

PIEVIENOJIES UN DARBOJIES

P

ēc izturētā pārbaudes laika potenciālais dalībnieks
iegūst iespēju pievienoties kopienai kā pilntiesīgs
biedrs. Dažreiz tas nozīmē kļūšanu par biedrības
biedru vai valdes locekli, bet citreiz kopienas struktūra
ir absolūti neformāla. Dažreiz pilntiesīgs dalībnieks ir vienkārši
tas, kurš iegādājies privātīpašumu kopienas teritorijā vai arī
daļu no kopīpašuma.
Katrā ziņā pievienošanās nozīmē apņemšanos būt ar
kopienu ilgtermiņā, tas ir cits savstarpējo attiecību un
uzticēšanās līmenis, kas paver jaunas iespējas arī praktiskajā
kooperācijā. Kopienas biedri parasti var rēķināties ar
nozīmīgu atbalstu savas dzīvesvietas izveidošanā gan no
darbaspēka puses (talkas), gan arī tehniski (darbarīki,
zināšanas, materiāli), kas arī ir viena no lielākajām kopienu
priekšrocībām. Savukārt no jaunā biedra nākotnē tiks gaidīta
tāda pati palīdzēšana citiem.
Pievienošanās brīdis ir tas mirklis, kurā jābūt pilnīgai
skaidrībai par abu pušu ekspektācijām, solījumiem, norunām.
Un mans ieteikums, viennozīmīgi, ir visas saistības noformēt
rakstiski, pat ja tām nav juridisks spēks. Obligāti vajadzētu

rakstiski noformēt tos jautājumus, kas saistās ar
īpašumtiesībām, jebkādu būvniecību vai finansēm.
Uz pievienošanās brīdi būtu jābūt atbildēm uz šādiem jautājumiem:
- Kādas finanses nepieciešamas, lai pievienotos pilntiesīgi un dzīvotu
kopienā?
- Kā tiks noformētas vienošanās un īpašumtiesības?
- Vai nav redzami / jūtami potenciāli strukturālie* konflikti kopienas
uzbūvē?
- Kāds ir lēmumu pieņemšanas process kopienā pilntiesīgiem biedriem?
- Kādā veidā tiktu risināti potenciālie konflikti?
- Vai šī vieta sniedz drošības sajūtu?
- Vai šī vieta būtu spējīga risināt krīzes situācijas (medicīnā, pārtikas
apgādē, energoapgādē)?
- Kādas metodes tiek izmantotas komunikācijai un konfliktu preventīvai
novēršanai?
- Vai mani uzkrājumi un ienākumi ir pietiekoši pirmajiem gadiem?
- Vai es redzu šo vietu kā optimālu dzīvesvietu saviem bērniem?
- Vai šī vieta mani iedvesmo un veicina manu attīstību?
- Vai šī vieta atbilst manām vērtībām?
* strukturālie konflikti - saistīti ar īpašumtiesībām, juridisko struktūru,
lēmumu pieņemšanas procesu
Kopienas iniciatīva

E-pasts

Telefons

Atvērtā saimniecība
Zadiņi

biedriba.zadini@gmail.com

Baltās Pērle komūna

biedribarezonanse@gmail.com

Miera Ciemats

art-of-peace.info - saziņa caur mājas
lapu

Dabas dziednīca
Čiekuri

dabasdziednicaciekuri@gmail.com

29454440

Dzimtas mājvietu
apvienība Varavīksnes

varaviksne.eco@gmail.com

26432089;
29249248

Omraču ekociemats
Sēlijā

omraci89@gmail.com

26349101
26777233;
28695313
-

20203120

PAR AUTORU
Artūrs Freijs ir Latvijas Permakultūras biedrības
līdzdibinātājs, valdes loceklis un vairāku publikāciju par
permakultūru autors, kurš Vācijā ieguvis permakultūras
dizainera sertifikātu, bet Lielbritānijā - ekodizaina sertifikātu.
Artūra zaļā dzīvesveida un permakultūras ceļš aizsākās 16
gadu vecumā, rīkojot domubiedru sanāksmes grāmatu sērijas
"Skanošais ciedrs" lasītājiem.

Gadu gaitā Artūrs ir apmeklējis vairāk nekā 15 permakultūras
un ekociematu projektus visā Eiropā, no kuriem
ievērojamākie ir:
Sieben Linden - Vācijā
Findhorn - Skotijā
ZEGG - Vācijā
Friland - Dānijā
Tamera - Portugālē
Schweibenalp - Šveicē
Arterra - Spānijā
Vēloties iegūt pēc iespējas objektīvāku priekšstatu par
ilgtspējīgu dzīvošanu, Artūrs divus gadus ir dzīvojis un
strādājis Sieben Linden ekociematā Vācijā, kurš vairākkārt
gan Vācijas, gan pasaules mēroga pētījumos ir atzīts par izcilu
piemēru, kā cilvēcei dzīvot ilgtspējīgi. Šeit Artūrs strādājis
Pasaules Ekociemata tīkla birojā un iesaistījies vairākos
starptautiskos ekociematu un permakultūras projektos. Šis
laiks arī devis iespēju iepazīt daudzas eko un permakultūras
kopienas Vācijā, Šveicē un Dānijā.

Brīvajā laikā Artūrs dizainē permakultūras dārzus (Freija dārzi)
un raksta Zaļo pārmaiņu ziņu lapu (ZPZ) par zaļā dzīvesveida
aktualitātēm Latvijā un to, kā mēs soli pa solim varam dzīvot
arvien dabīgāk un labāk.

