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Ievads 
Jaunas koprades telpas izveide ir process, kas sniedz 
gandarījumu, taču dažkārt ir grūti saprast, no kura gala sākt 
un ar ko turpināt. 

Šīs vadlīnijas ir izstrādātas pēc vietējās rīcības grupas “Zied 
zeme” pasūtījuma ar mērķi palīdzēt organizācijām un 
privātpersonām koprades telpu un rezidentu kopienas 
izveides un attīstības procesā lauku apvidos. Vadlīnijās ir 
noteikti un apkopoti minētā procesa galvenie posmi un 
aspekti. 

Jo sevišķi šīs vadlīnijas var palīdzēt: 

• apzināt koprades telpas nepieciešamību lauku 
teritorijā; 

• izmantot vietējā potenciāla priekšrocības; 

• noteikt koprades telpu identitāti, veidu un 
pakalpojumus; 

• izveidot rezidentu kopienu; 

• atrast un izvēlēties koprades telpām piemērotāko 
vietu; 

• veicināt politiķu un valsts iestāžu izpratni par publisku 
telpu izveides vajadzībām un prasībām (personāls, 
pasākumi, kopienas veidotājs un attīstītājs utt.). 

Turklāt šeit atradīsiet arī daudzus citus interesantus 
padomus, kas noderēs koprades telpas izveides procesā. 

Laiks ķerties pie darba! 

Vadlīnijas izstrādātas projekta “CoLabora. European cooperation 
project on coworking spaces in rural areas” ietvaros.
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Ko tas īsti nozīmē?

Koprade...
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Kas ir koprade? 
Koprades telpa ir kas vairāk par biroju, kuru koplieto dažādu 
nozaru speciālisti. Tā ir vieta radīšanai. 

Vieta, kur profesionāļi sanāk kopā, lai dalītos ar idejām, 
projektiem, resursiem un zināšanām. Tas ir dzīvesveids un 
filozofija – jauns un uz sadarbību balstīts strādāšanas veids. 
Tā ir tagadne un nākotne gan lauku apvidos, gan pilsētu 
teritorijās. 

Pastāv dažādas jēdziena “koprade” 
definīcijas, taču tām visām ir kopīgi trīs 
pamatelementi: 

telpa + kopiena + kopienas veidotājs. 

Tāpēc var teikt, ka koprade ir darba izpildes veids, kurā 
kopienas veidotājs sniedz pievienoto vērtību kopienai, kas 
kopīgi izmanto telpu. 

Taču rodas jautājums – vai koprade ir 
iespējama arī bez fiziskām telpām? 

Yes, there are also virtual coworking spaces, although these 
usually exist to supplement a physical space. 

Vai koprades telpas var pastāvēt bez 
kopienas veidotāja? 

Nē. Parasti koprades telpas izveide un attīstība nav 
iespējama bez kopienas veidotāja, kurš veicina arī sadarbību 
ar citu koplietojamo darbavietu kopienām. Lai koprades telpa 
spētu paplašināties un attīstīties, tai ir nepieciešams 
koordinators jeb kopienas veidotājs. 

Koprades telpas attīstībā jāiegulda darbs un enerģija, un šo 
uzdevumu vislabāk ir uzticēt kopienas veidotājam. 

* Papildinformācija sadaļā “Telpas pārvaldība jeb 
neticamais stāsts par to, kā viens cilvēks spēj paveikt 
visu”. 
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Vai koprades telpa var pastāvēt bez 
kopienas? 

Noteikti nē, jo tā vairs nebūtu koprades telpa. Cilvēki ilgāk 
uzturas tur, kur tiem ir izveidojušās attiecības un kur tie var 
līdzdarboties ar citiem. 

Neskatoties uz to, koprades telpu, iespējams, apmeklēs arī 
“nemanāmie” rezidenti, kas nevēlēsies iesaistīties kopienas 
dzīvē. Šādā gadījumā izvērtējiet, vai minēto rezidentu radītie 
ieņēmumi ir tā vērti, lai liegtu iespēju viņu vietā pievienoties 
kādam, kas kopienai patiešām sniegtu pievienoto vērtību. 

Vai koprades telpa ir uzņēmējdarbības 
centrs vai biznesa inkubators? 

Ne viens, ne otrs. Uzņēmējdarbības centri parasti ir privāti 
biroji, turpretim koprades telpa parasti ir koplietojama 
darbavieta. Lai gan vidējais laiks, ko profesionāļi pavada 
koprades telpās, ir seši līdz astoņi mēneši, šeit atšķirībā no 
biznesa inkubatoriem nav izmantošanas perioda 

ierobežojuma, turklāt telpas nav paredzētas tikai 
profesionāļiem, kas uzsāk jaunu uzņēmējdarbību. 
Taču robeža, kas nosaka dažādus darba telpu veidus, kļūst 
arvien neskaidrāka, kā rezultātā veidojas jaukta tipa telpas. 

Tomēr vienu gan var apgalvot droši – 
k o p r a d e s t e l p a s p a s tāvēša n a i i r 
nepieciešama kopiena un persona, kas ir 
atbildīga par tās pārvaldību un attīstību.
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Vai visu panākumu 
pamatā ir kopiena? 
Parasti lauku apvidos veidojas kopienas, kuras vieno hobiji 
(piemēram, sporta komandas) un intereses (piemēram, 
vecāku grupas), taču arvien vairāk pieaug vajadzība pulcēt 
kopā cilvēkus, kurus vieno profesionālas intereses, tostarp 
rīkot pasākumus, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī 
risināt problemātiskus jautājumus. 

Tādējādi koprades telpas pieejamība var motivēt 
profesionāļus attīstības nolūkos apvienoties kopienā. 

Koprades telpas lauku apvidos veicina mūsdienīgas un 
inovatīvas uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidi vietās, kur 
tāda līdz šim nav pastāvējusi. 

Tās ir gluži kā svaiga gaisa un radošuma oāzes! 

Kas ir vissarežģītākie uzdevumi, veidojot 
profesionāļu kopienu? 

• Potenciālo dalībnieku noteikšana. 

• Ieinteresēto dalībnieku iesaistīšana projektā. 

• Uzticības veidošana dalībnieku starpā. 

• Noteikto mērķu sasniegšana, piedaloties kopienas 
dzīvē: sakaru dibināšana, pasākumi, klienti, draugi, 
resursi un vide. 

Resursi: 

• Koprades telpu līderu kanāls platformā Slack 

• Google grupa Coworking 

• Open Coworking 

• Grupa Coworking Rural Spaces
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1. Kopiena pati par sevi neveidojas, neattīstās un nenodrošina 
savstarpēju mijiedarbību. Šim nolūkam ir nepieciešams kopienas 
veidotājs. Būtiska nozīme ir kopienas veidotāja prasmju kopumam, kā 
arī iemaņām un rakstura īpašībām, kas lielā mērā nosaka to, cik 
saliedēta un vienota ir koprades telpas kopiena. 

2. Kopiena nevar pastāvēt, ja tai nav kopīgu mērķu vai tā netiecas uz 
abpusēju izdevīgumu. 

3. Lai pastāvētu, ir jāsniedz pievienotā vērtība – tas attiecas arī uz jums. 

4. Domājiet par to, kādu kopienu vēlaties izveidot. Un vēl jo svarīgāk – 
domājiet par to, ko nevēlaties tajā redzēt.  

5. Nosakiet, kas varētu būt kopienas aizsācēji. Proti, aktīvākie rezidenti, 
kas izrāda vislielāko interesi. Viņi būs jūsu sabiedrotie jaunu 
dalībnieku piesaistē.  

6. Apziniet un uzrunājiet citas kopienas, kā arī iesaistieties to darbībā, lai 
nodibinātu ciešu saikni.

Seši galvenie aspekti, kas jāņem vērā  
kopienas veidošanas procesā

Papildinformācija sadaļā “Telpas pārvaldība jeb neticamais stāsts par to, kā viens cilvēks spēj paveikt visu”
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Koprades 
telpu veidi

Kurš no tiem atbilst 
jūsu situācijai?
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Kopš 2005. gada, kad Sanfrancisko tika atklāta pirmā 
koprades telpa “Hat Factory”, ko izveidoja Breds Ņūbergs 
(Brad Neuberg), koprades telpu piedāvājums ir audzis, 
mainījies un kļuvis daudzveidīgāks. 

Pastāv daudzi koprades telpu veidi, taču šajā materiālā ir 
aplūkoti izplatītākie veidi, kas tiek uzskatīti par veiksmīgu 
un ilgtspējīgu izvēli lauku teritorijām. 

Pēc telpas mērķa 

Koprades telpas 

100% darbam paredzētas telpas ar atvērta tipa zonu un 
noslēgtām telpām, piemēram, sapulču 

Koprades un dzīvojamās telpas 

Darba telpas + dzīvojamās telpas, kas pieejamas īrei vai 
atpūtai brīvdienās. Rezidenti koplieto darba telpas, 
dzīvojamās telpas un kopīgi pavada laiku. 

Mokrin House (Serbija) 

Publiskas vietas 

Darba telpas + socializācija un sociālo iekļautību veicinoši 
pasākumi. 

La Quincallerie (Francija) 
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Pēc telpas atrašanās vietas 
Fiksēta 

Šis ir izplatītākais veids. Telpās ir stacionārs aprīkojums, un 
tās pastāvīgi atrodas vienā vietā. 

“Pop-up” koprades telpas 

Gadījuma rakstura, īslaicīgi pieejamas vai pārvietojamas 
telpas. Parasti atrodas dažādās vietās un pārvaldību 
nodrošina atsevišķs uzņēmums. 

Birojs uz riteņiem! kantoor karavaan (Nīderlande). 

Virtuālās telpas 

Piedāvā tiešsaistes pakalpojumus. Lielākoties pastāv kā 
papildinājums fiziskām telpām. 

Coworking Club (La Selva del Camp, Katalonija). Trīsdesmit 
cilvēku kopiena ciematā, kuru apdzīvo 5000 iedzīvotāju 

Pēc koprades telpas 
papildu pakalpojumiem 

Fablab 
Digitālās ražošanas darbnīca. Rezidenti var izmantot 
iekārtas, un vadītāji sniedz palīdzību vai nodrošina 
apmācības. 

Fablab globālais tīmeklis 

Koprades kafejnīca 
Kafejnīca, kurā apmeklētāji var strādāt un pulcēties. Parasti 
maksa tiek noteikta par dienu vai stundu, ieskaitot patēriņu. 

Akselerators 
Atbalsta koprades telpā izstrādāto projektu attīstību. 

Inkubators 
Atbalsta koprades telpas rezidentu projektu izstrādi un to 
ieviešanu tirgū. 
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Pēc telpas lietotāju 
profesijām 

Vispārējās 

Telpas ir pieejama dažādu profesiju pārstāvjiem. Visbiežāk 
sastopamas lauku apvidos, kur ir ierobežots interesentu 
skaits. 

Specializētās 

Parasti uzņem profesionāļus ar konkrētu specializāciju, kas 
atbilst lauku teritorijas vajadzībām. 

Concactiva: laiksaimniecības pārtikas projektu inkubators 
(Monblāns, Katalonija) 

Visus iepriekšminētos variantus var 
savstarpēji apvienot, tādējādi izveidojot 
hibrīdveida telpas. 

Tieši tāpēc pastāv dažādi telpu veidi, piemēram, koprades 
telpas, inkubatori, specializētas koprades vietas, Fablab un 
kafejnīcas. 



Koprades telpas 
nepieciešamības 

Sevišķi lauku apvidos…
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Koprades telpām lauku teritorijā ir savas priekšrocības un 
trūkumi. 

Tradicionāli koprades telpas tiek veidotas pilsētās, taču 
aizvien biežāk tās parādās un nostiprinās lauku apvidos. 
Pirmkārt  – pateicoties attālinātā darba iespējām, 
speciālisti var saglabāt savas darbavietas pilsētā un 
strādāt, dzīvojot laukos. 

Un, otrkārt – dzīve laukos ir brīnišķīga! 

Kādas priekšrocības ir pieejamas 
lauku apvidos, ko nespēj piedāvāt 
koprades telpas pilsētās? 

Koprades telpām lauku apvidos ir daudz 
priekšrocību! 

• Spēja piedāvāt konkurētspējīgākas 

• Tuvākas attiecības un personiskāka attieksme  

• Vietējā līmeņa pasākumi 

• Veidojot mazākas kopienas, pastāv lielāka iespēja 
panākt kopēju sinerģiju un īstenot projektus 

Taču, neskatoties uz to… 

• Koprades telpu koncepts nav plaši pazīstams  

• Darba telpas ir iespējams iekārtot mājās 

• Ierobežots interesentu skaits 

• Pēdējais no minētajiem faktoriem ir viena no 
galvenajām problēmām, ar ko ir saistīts koprades telpu 
zemais ienesīgums lauku apvidos. 

Zemās rentabilitātes dēļ… 

Koprades telpu attīstītāji veido kopienas dzīvojamās telpas, 
kuru mērķauditorija ir pilsētnieki vai personas, kas 
izvēlējušās tā saukto digitālo klejotāju dzīvesveidu; vai 
apvieno koprades telpu pārvaldību ar kādu citu darbību, 
piemēram, pārvaldība–arhitektūra, pārvaldība–žurnālistika, 
pārvaldība–dizains. 

Liela daļa lauku apvidos izveidoto koprades 
telpu ir finansētas no valsts līdzekļiem. 
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Kāds ir koprades telpu 
sniegtais ieguvums 
iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem un lauku 
teritorijām? 

Iedzīvotājiem 

• Darba telpas par izdevīgu cenu 

• Stimulējoša kopiena un motivējoša vide  

• Korporatīvais tēls rezidentiem  

• Kontakti un sadarbības iespējas  

• Resursi un cilvēkresursu atbalsts  

• Rutīna, patstāvība un koncentrēšanās  

• Jaunas iespējas 

• Izklaide un sociālā dzīve 

• Vietējo darbavietu izveide 

• Īsāks ce ļā pavad ītais laiks, mazāk satiksmes 
sastrēgumu un fosilā kurināmā radīto izmešu 

• Pieeja plašākai zināšanu bāzei un profesionālās 
attīstības iespējām, ko piedāvā koprades telpas 
kopienas atbalsts 

• Piekļuve plašākam klientu lokam, pateicoties pārējo 
koprades telpas rezidentu saimnieciskajai darbībai 
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• Laika ietaupījums, jo koprades telpas atrodas tuvāk 
dzīvesvietai 

Lauku teritorijām 

• Talantu piesaiste un saglabāšana 

• Demonstrē reģiona jaunrades potenciālu, radošumu un 
mūsdienīga dzīvesveida iespējas 

• Ekonomikas izaugsme un diversifikācija 

Uzņēmumiem 

• Koprades telpās ir pieejamas vietas darbiniekiem, 
tāpēc tās ir piemērotas uzņēmumiem ar decentralizētu 
personālu 

• Samazinātas izmaksas  

• Darba rutīna un tādējādi produktivitāte 

• Iespēja uzraudzīt, kad darbinieki atstāj biroju 

• Ērti pieejami un uzticami cilvēkresursi  

• Drošas un kvalitatīvas telpas darbam  

• Inovatīvs un atbildīgs korporatīvais tēls  

• Elastīgums un spēja pielāgoties 
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Svarīgākie posmi 
ceļā uz telpu 
izveidi lauku 

teritorijā
Ar ko sākt?
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Kas jāņem vērā? 

Vēlme 
Kādas telpas jūs vēlētos izveidot, ja nebūtu nekādi 
ierobežojumi? 

Iedvesma un rezidentu pieredze 
Dodieties iepazīt citas koprades telpas un aplūkojiet 
veiksmīgus piemērus pašu acīm! 

Atbalsta komanda 
Kas ir jūsu komandas dalībnieki? Pašnodarbināts arhitekts, 
kas koprades telpas izmanto darbam? Pašvald ībā 
nodarbināts tehniķis, kuram ir brīvas pēcpusdienas? Vai 
varbūt biedrība, kas sanāk kopā tikai ārpus parastā darba 
laika? 

Ieguldījumu iespējas 
Kādi ir plānotie ieguldījumi? Kādas ir iespējas? 

Teritorijas vai administratīvā 
rajona apstākļu iepriekšēja 

PEST analīze 

Kādi politiskie, ekonomiskie, sociālie un tehnoloģiskie faktori 
var ietekmēt jūsu koprades telpas darbību? Kas ir teritorijas 
pārvaldnieks? Kādas apskates vietas atrodas teritorijā? Vai 
teritorijā ir pieejams labs internets? Kādi ir uzņēmējdarbības 
apstākļi? Vai ir izstrādāta reģionālā stratēģija vai vienots 
nākotnes redzējums? 

Konkurentu analīze 

Vai pilsētā vai tuvējā apkārtnē ir arī citas koprades telpas? 
Vai spējat nodrošināt labāku piedāvājumu? Vai jūsu 
piedāvājums atšķiras no pašreiz pieejamā? Vai spējat 
līdzāspastāvēt? 

Jo vairāk koprades telpu, jo labāk. Koprades telpas savā ziņā 
līdzinās bāriem: jo vairāk būs šādas telpas, jo lielāka daļa 
cilvēku pieņems jauno darba vietas modeli un pievienosies. 
Šī ir iespēja noteikt un paplašināt savas konkurences 
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priekšrocības. Un kāpēc gan neizmēģināt sadarboties ar 
konkurentiem? 

Apsveriet gan tiešos, gan netiešos konkurentus. Ēdamistaba 
mājoklī, vasarnīca, kafejnīca… Vai jūsu piedāvājumā ir kas 
tāds, ko nespēj nodrošināt iepriekš minētās vietas? 

Vai varu veidot koprades telpu, ja netiek 
konstatēta nepieciešamība pēc šādām 
telpām? 

Jā, protams! Šādā gadījumā liela nozīme ir informācijai un 
komunikācijai, kā arī laba zīmola izveidei. 

Jums ir jārada apstākļi, kas mudinātu cilvēkus kļūt par daļu 
no aizraujošas kopienas. Mazās pilsētās vēlams dažādot 
telpu izmantošanas iespējas, lai ikviens, kas atbilst jūsu 
noteiktajiem kritērijiem, justos piederīgs: attālinātā darba 
veicēji, pasniedzēji, pārtikas un dzērienu piegādātāji 
pasākumiem, biedrības, kas rīko izstādes… 

Sarunas ar ieinteresētajām 
personām 

Ieinteresēto personu apzināšana 

Personas, kas ir ieinteresētas iesaistīties koprades telpas 
darbībā vai sadarboties ar to: 

• Administrācija  

• Vietējie uzņēmumi  

• Institūcijas  

• Apvienības  

• Kolektīvi  

• Uzņēmēji 

• Jaunizveidoti uzņēmumi 

• Sociālie uzņēmumi 
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Ieinteresēto personu līdzdalības virzošais 
spēks 

Aiciniet interesentus piedalīties dinamiskās līdzdalības 
sesijās. Šādas sesijas palīdz izstrādāt projektu atbilstoši 
teritorijas vajadzībām un veicina tā atpazīstamību. 

Sesijas laikā varat aplūkot šādus jautājumus: ko jūs sagaidāt 
no vietējās koprades telpas; kādas vajadzības ir aktuālas 
jums kā sociālās vai ekonomiskās attīstības veicinātājam un 
ko tās var sniegt; kā jūs varat iesaistīties? 

Potenciālās 
mērķauditorijas definēšana 
un uzrunāšana 

K o p r a d e s t e l p a s mē rķa u d i t o r i j a s 
noteikšana 

• Izveidojiet ideālā vai iespējamā klienta profilu, ietverot 
ne tikai demogrāfiskos datus (vecums, dzimums, 
iedzīvotāju skaits…), bet arī klientu uzvedības analīzi 
(vajadzības, motivācija, bailes, vēlmes, dzīvesveids, 
vaļasprieki…). 

• Katram jūsu piedāvātajam pakalpojumam definējiet 
vismaz vienu mērķauditorijas profilu: koprades telpas 
rezidenti, pasākumu apmeklētāji vai interesenti, kas 
koprades telpu vēlas izmantot juridiskās adreses 
reģistrācijai… 

Apzināšana un uzrunāšana 

Kad vēlamie vai potenciālie koprades telpas rezidenti ir 
apzināti, ir jāsāk dzīt pēdas! Uzdevums ir vienkāršāks, ja 
rezidentu profils dzīvo konkrētajā teritorijā. 
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Apzināšana 

Izmantojot uzņēmējdarbībai pieejamos pakalpojumus un 
nodarbinātības aģentūru palīdzību, varat izveidot teritorijā 
reģistrēto pašnodarbināto personu vai uzņēmēju sarakstu.  

Tāpat sarakstu varat izveidot, ņemot talkā veco labo 
pildspalvu un papīru. Apdomājiet, kuri pilsētas iedzīvotāji 
varētu būt ieinteresēti. Iesakām aprunāties arī ar cilvēkiem, 
kas regulāri izmanto dzelzceļa transportu, izdalīt skrejlapas 
vai uzrunāt automašīnu vadītājus lielākajās sastrēgumu 
vietās. 

Vēl vērts ir uzrunāt darba devējus, kas varētu būt 
ieinteresēti koprades telpas izmantot kā alternatīvu galvenā 
biroja telpām, lai nodarbinātu šeit pilna laika darbiniekus. 
Šāds risinājums varētu mazināt biroja telpu trūkumu augošā 
u zņēm u mā v a i s a m a z i nā t n e t i e š ā s i z m a k s a s 
komercdarbības turpināšanai, jo izvietot darbiniekus 
koprades telpās izmaksā lētāk nekā viņu uzturēšanās 
galvenajā birojā. 

Uzrunāšana 

Sazinieties ar apzinātajiem profesionāļiem un norunājiet 
tikšanos, lai pastāstītu sīkāk par projektu un uzzinātu viņu 
viedokli. Ko jūs domājat par projektu? Vai jūs izmantotu 
koprades telpas darbam? Cik regulāri jūs to darītu? Kādus 
pasākumus/darbības jūs sagaidītu no mūsu puses? 

Neļaujiet izvairīties no atbildēm, pārrunājiet viņu iesaisti, 
piemēram, piedāvājiet pirmo mēnesi izmantot telpas bez 
maksas. 

Darbs pie kopienas izveides 
Lai sāktu darbu pie kopienas izveides, jums NAV 
nepieciešamas telpas. Taču, lai attīstītu koprades telpu, 
jums IR nepieciešama kopiena. Tāpēc sākumā neiesakām 
koncentrēties tikai uz telpām vien. 

Papildu pasākumi, uzrunājot potenciālo 
mērķauditoriju 
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Izglītošana 

Paskaidrojiet, kas ir koprades telpa, sociālajos tīklos, 
informatīvajās sesijās, sarunās ar draugiem... Izmantojiet 
priekšrocību, ka atrodaties tuvu mērķauditorijai, un to, cik 
vienkārši ir izplatīt informāciju nelielas pašvaldības ietvaros. 

Abpusējs ieguvums 

Pirmajiem interesentiem piedāvājiet iespēju kļūt par 
rezidentiem apmaiņā pret viņu sniegtajiem pakalpojumiem. 
Vai jums ir nepieciešami speciālisti, kas palīdzētu projektam 
“ieskrieties”?  

Organizējiet pasākumus! 

Piesaistiet profesionāļus, kas iepriekš nebūtu apsvēruši 
ideju par strādāšanu koprades telpās, iegūstiet šo personu 
kontaktinformāciju, izsūtiet informatīvus ziņojumus un 
atrodiet kopienas aizsācējus. 

* Papildinformācija sadaļā “Apmācības un pasākumi”. 

Skaidri nosakiet, kādu kopienu vēlaties 
izveidot. Lai piesaist ītu projektam 
rezidentus, kas spēj sniegt pievienoto 
vērtību, ir svarīgi noraidīt tos, kas to 
nesniedz. 



ZValsts, privātā vai hibrīdveida 
pārvalde. Kāda būs jūsu 

izvēle?

Pārvaldes modeļi
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Privātā koprades telpa. 100 % 
privātie ieguldījumi un pārvaldība 

Ar ko tā atšķiras no valsts finansētas 
koprades telpas? 

• Lielāka iesaiste no dibinātāju puses  

• Elastīgums un ātrums  

• Ātra spēja pielāgoties  

• Ierobežoti resursi 

Juridiskā forma 

Svarīgi izvēlēties piemērotāko juridisko formu, no kurām 
galvenās ir uzskaitītas turpmāk. 

• Autonoma struktūra / uzņēmums  

• Apvienība 

• Kooperat īvs, sociā lais uzņēmums, labdar ības 
organizācija 

Valsts finansēta koprades telpa. 
100 % valsts ieguldījumi un 
pārvaldība 

Ar ko tā atšķiras no privātas koprades 
telpas? 

• Vairāk saimniecisko resursu un cilvēkresursu. 

• Mērķis nav gūt peļņu. 

• Samērā neelastīgs modelis.  

• Lēna procesu norise. 

• Zema korporatīvā atpazīstamība no rezidentu puses.  

• Mazākas izvēles iespējas attiecībā uz atrašanās vietu, 
mēbelēm, darbības modeli. 

• Ja, beidzoties piešķirtajiem līdzekļiem, valsts finansēta 
koprades telpa nav kļuvusi ilgtspējīga, tās darbība var 
tikt nekavējoties pārtraukta. 
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Galvenās kļūdas, no kurām jāizvairās valsts finansētām 
koprades telpām 

• Koprades telpas izvietošana pašvaldības ēkā. 

• Telpu estētikas un empīriskās funkcijas ignorēšana. 

• Mārketinga un komunikācijas nozīmes nenovērtēšana. 

• Pārāk ambiciozu solījumu izteikšana sponsoram attiecībā uz plānotajiem rezultātiem, 
tādējādi radot spiedienu, kas vēlāk traucē elastīgi pārvaldīt telpas. 

• Nepietiekami novērtētas attīstības izmaksas saistībā ar vietas pielāgošanu kopienas 
vajadzībām, tādējādi liedzot iespēju veikt pielāgojumus pieaugoša rezidentu skaita 
gadījumā. 

• Pārāk stimulējošs piedāvājums kopienas izveides sākumposmā, kā rezultātā, beidzoties 
finansējumam, koprades telpa vairs nespēj nodrošināt tāda paša līmeņa pakalpojumus 
un atbalstu kā iepriekš. Šādā veidā jūs riskējat nonākt situācijā, kurā kopienai izveidojas 
pārāk optimistiskas cerības un tā kļūst atkarīga no sākotnējā atbalsta.
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Hibrīdveida koprades telpa. 
Valsts finansējums un 
privātā pārvaldība 
Sadarbība ar lielākām izredzēm gūt panākumus. Hibrīdveida 
koprades telpa apvieno valsts finansētās un privātās 
pārvaldības stiprās puses. Ja esat valsts iestāde, vispirms 
pārliecinieties, vai konkrētajā teritorijā nav privātas telpas, 
un mēģiniet kopīgi īstenot projektu. 

Savukārt, ja esat privāta organizācija, uzrunājiet pašvaldību, 
lai apzinātu sadarbības iespējas resursu piesaistei. 

Hibrīdveida modeļi ir lielisks abpusēja izdevīguma piemērs. 

• Zona Líquida (Riba-Roja d’Ebre, Katalonija). Valstij 
piederošas telpas, ko pārvalda apvienība. 

• Sinergics (Barselona, Katalonija). Valstij piederošas 
publiskās telpas, ko pārvalda uzņēmums. 

Ja hibrīdveida modeļa izveide nav iespējama, varat meklēt 
citas sadarbības iespējas. 

Papildinformācija sadaļā “Sinerģija un sadarbība”.
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Interjera un eksterjera 
estētikas nozīme

Telpu izvēle
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Lai gan kopiena ir vissvarīgākais koprades 
telpu elements, izšķiroša nozīme ir arī 
fizisko telpu izvēlei, kas ietekmē to, kāda 
auditorija tiks piesaistīta, un koprades 
telpā notiekošos procesus. 

Iespējams, esat izvēlējušies izveidot koprades telpu, jo jūsu 
rīcībā jau ir kāds vietējais īpašums vai pašvaldībai piederošs 
objekts. Taču, ja tā nav... 

Izvēlieties piemērotas telpas, ņemot vērā: 

atrašanās vietu; 
darbības vietu. 

Izveidojiet kvalitatīvu interjeru: 

dizains, mēbeles un telpu sadalījums. 

Atrašanās vieta 

Kas jāņem vērā? 

• Vai ir pieejams labs interneta savienojums?  

• Vai telpas atrodas centrā vai pilsētas nomalē? 

• Vai vietai ir viegli piekļūt ar automašīnu/autobusu/
divriteni? 

• Vai ir bezmaksas stāvvieta?  

• Vai tuvumā atrodas veikali, bāri, sporta zāles, skolas 
utt.? 

• Vai tā ir droša vide? 

• Vai teritorijā dzīvo pietiekami daudz cilvēku, lai 
aizpildītu pieejamās vietas, vai interesentiem būtu 
jāmēro ceļš no citurienes? Vai šīs teritorijas atrodas 
tuvu viena otrai? 

• Vai ēkai / atrašanās vietai var piekļūt personas ar 
kustību traucējumiem? 
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Darbības vieta 

Parametri un stāvoklis. Kas jāņem vērā? 

Lietošanas veids 
Vai telpu lietošanas veids atļauj tajās izveidot koprades 
telpas vai kopienas dzīvojamās telpas? 

Fiziskais stāvoklis 
Vai nepieciešams veikt izmaiņas ēkas konstrukcijā, lai iegūtu 
uzņēmējdarbības licenci? Vai ir nepieciešama tikai 
pārkrāsošana? 

Telpu sadalījums 
Kādas ir pieejamās telpas? Vai telpu sadalījums atbilst jūsu 
projektam? 

Piekļuve 
Privātas koprades telpas gadījumā izvērtējiet, kas jums ir 
svarīgāks: pamanāmība un piekļuve no ielas vai privātums, ko 
sniedz dzīvoklis, iespējams, ar balkonu vai terasi? Vai telpām 
var piekļūt personas ar kustību traucējumiem un vai pastāv 
samērā vienkārši veidi, kā minētajām personām nodrošināt 

iespēju izmantot koprades telpas vai rezidentu sniegtos 
pakalpojumus? 
Valsts finansētas koprades telpas gadījumā: vai tā atrodas 
kādā objektā? Kādi ir šo telpu lietošanas veidi? Atsevišķa un 
tieša piekļuve no ielas vienmēr ir ieteicamais variants, jo 
tādējādi nav jāšķērso citas telpas vai jāsakaras ar papildu 
drošības pasākumiem vai personālu. 

Platība 
Platībai ir būtiska nozīme, turklāt tā var ierobežot attīstības 
iespējas. Pārliecinieties, vai konkrētajā vietā ir iespējams ērti 
paplašināties. 

Apgaismojums 
Vienmēr ieteicams izmantot dabisko apgaismojumu. 

Ventilācija 
Izvēlieties telpas ar logiem un āra platībām (ja iespējams), 
piemēram, ar terasi, dārzu, iekšpagalmu, panorāmas skatu… 
Pilsētnieki to noteikti novērtēs! 

Esiet oriģināli! Dažkārt ir vērts apsvērt netradicionālas 
ēkas vai telpas. Šādi varianti mēdz būt lētāki, jo tos nevar 
izmantot citiem mērķiem. 
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Laiks izvēlēties! 

Pieejamo telpu salīdzinošā analīze 

Tagad, kad esat izvērtējuši pieejamo telpu parametrus, ir 
laiks izvēlēties jūsu projektam piemērotāko variantu, ņemot 
vērā: 

• telpu veidu;   

• potenciālos lietotājus un viņu vajadzības;   

• izvēlēto telpu atrašanās vietu, stāvokli un parametrus. 
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Atrašanās 
vietas 

priekšrocī-
bas

Atrašanās 
vietas trūkumi

Objekta 
pozitīvie 
aspekti 

Objekta 
negatīvie 

aspekti

Nepieciešamās 
vai vēlamās 
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regarding 
location

Positive 
characteristics 

of the facility 
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of the facility
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Lēmuma pieņemšanas veidne 
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Telpu dizains, aprīkojums 
un sadalījums 
Veidojot kvalitatīvas un funkcionālas telpas darbam (kas ir 
ērtas, praktiskas un drošas), jums ir jāņem vērā arī dizaina 
tendences, lai rezidentiem šī vieta iekristu sirdī jau pirmajā 
acumirklī un sniegtu pozitīvu pieredzi telpas lietošanas 
rezultātā (mijiedarbība, radošums, labklājība, relaksācija…). 

Izvēlieties neitrālu interjeru vai pielāgojiet 
to atbilstoši mērķauditorijas vēlmēm. 
Neaizmirstiet par tendencēm, taču 
mēģiniet telpai izveidot unikālu dizainu, 
kas nezaudē aktualitāti. 

Vispirms ieteicams sākt ar koprades telpas kopienas izveidi, 
kuru pēc tam iesaistīt interjera un telpas izkārtojuma 
plānošanas procesā (atbilstoši noteiktajam budžetam). 

Telpu sadalījums 

Koprades telpa 

Parasti tā ir atvērta tipa telpa darbam ar koplietojamiem 
galdiem. Ja piedāvājat elastīgu tarifu plānu, darba vietu var 
izmantot vairākas personas dažādos laikos.  

*Papildinformācija sadaļā “Abonementa maksa”. 

Katram galdam jābūt aprīkotam ar atvilktni un ergonomisku 
krēslu. Izmantojiet modulārus galdus, lai varētu mainīt to 
izkārtojumu atbilstoši vajadzībām. Eksperimentējiet, 
kombinējot četras vai divas lielas koplietošanas darbvirsmas. 

Varat izvietot stāvgaldus, atpūtas krēslu, izveidot virtuves 
letes zonu, novietot soliņu pie loga, kā arī izmantot 
starpsienas modulārajiem galdiem, kas ir novietoti viens pret 
otru, lai nodrošinātu privātumu, bet tajā pašā laikā 
neierobežotu komunikāciju. 
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Plānojot darba vietu sadalījumu, izvietojiet  pastāvīgo 
rezidentu galdus blakus darba zonai, kuru izmanto 
interesenti, kas koprades telpu apmeklē neregulāri, 
tādējādi starp telpas lietotājiem pastāvīgi izveidosies 
jauna sinerģija. 

Ņemiet vērā, ka minētie ieteikumi izkārtojuma plānošanai ir 
piemēroti koprades telpām, kurās strādās biroja darbinieki. 
Amatniekiem un citu radošo nozaru pārstāvjiem būtu 
nepieciešams cits piedāvājums. 

Privātās biroja telpas 

Paredzētas tiem rezidentiem, kam ir nepieciešama privātāka 
darba vieta, jo sevišķi augošiem uzņēmumiem vai 
speciālistiem, kas strādā ar klientiem vai bieži veic tālruņa 
zvanus. 

Sienas un privātums nemazina kopienas vienotību. Svarīgi ir 
tas, kā jūs izmantojat koplietojamās zonas. Arī slēgta tipa 
biroji var būt koprades telpas, ja darbinieki aktīvi iesaistās 
kopienas dzīvē, izmantojot biroja koplietošanas telpas. 

Telpas sapulcēm, apmācībām, pasākumiem un 
radošām darbībām 

Daudziem rezidentiem būs nepieciešamība tikties ar 
klientiem, veikt video zvanus, uzņemt apmeklētājus, 
pasniegt apmācības un uzstāties. Tāpēc ir svarīgi, lai 
koprades telpā būtu pieeja šādām telpām: 

Sapulču telpa

Telpas centrā novietojams galds un ērti 
krēsli, Wi-Fi un kabeļinternets, 
projektors / televizora ekrāns, tāfele, 
skaļrunis vai skaņu sistēma.

Apmācību 
telpa

Modulārie galdi, atzveltnes krēsli, projektors 
un ekrāns vai televizors, tāfele, skaļrunis vai 
skaņu sistēma.

Pasākumu 
telpa

Daudzfunkcionāla telpa. Pielāgojamas un 
viegli uzglabājamas mēbeles. Skaņas 
iekārtas, projektors un ekrāns vai televizors. 
Paklāji, pufi, krēsli, galdi, virtuve utt.

Jaunrades 
telpa

Noderīga vieta ideju apmaiņai, dizaina 
plānošanas sesijām, pasākumiem labsajūtas 
uzlabošanai, semināriem u. tml. Paklājs, pufi, 
spilveni, dekoratīvas akmens sienas, mūzika...
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Visu četru veidu koplietošanas telpām 
jābūt vizuāli noslēgtām un ar labu skaņas 
izolāciju, lai nepieciešamības gadījumā 
jebkurā laikā nodrošinātu 100 % privātumu. 

Padomi 

• Privātuma trūkums darba zonā ir jākompensē ar 
maksimālu privātumu citās telpās, kad tas ir 
nepieciešams rezidentu vajadzībām. 

• Labāk izvēlieties vairākas nelielas sapulču telpas, 
nevis vienu lielu. 

• Piešķirot telpām nosaukumus, veidojiet stāstu. 

• Publicējiet informāciju tīmekļa vietnē, uzsverot šo 
telpu sniegtās priekšrocības: vietējie pasākumi; 
s a p u lču v i e t a u zņēm u m i em ; p ro fe s i o nā l i 
izbraukuma semināri.  
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Zvanu kabīnes 

Zvanu kabīnes ir nelielas telpas, kas ir ļoti noderīgas, jo palīdz 
izvairīties no pārlieku liela trokšņa kopējā darba zonā. 

Tās ir jāaprīko ar kontaktrozetēm un jānodrošina spēcīgs Wi-
Fi savienojums. Ja telpu platība atļauj, novietojiet tajās 
nelielu galdu un krēslu. 

Virtuve/birojs 

Virtuve ir viena no sociāli aktīvākajām zonām, kur nostiprinās 
attiecības starp kopienas dalībniekiem un novērojama 
saskarsme atbrīvotā gaisotnē. Visi zina, ka labākie darījumi 
tiek noslēgti bārā! 

• Šī zona jāaprīko ar visiem nepieciešamajiem virtuves 
piederumiem, un tai jāatrodas ārpus darba zonas. 

• Izplānojiet, kur uzglabāsiet tīrīšanas līdzekļus, slotas, 
spaiņus u. tml. 

• Tā ir laba un neformāla vieta darbam, piemēram, 
virtuves lete ar krēsliem var būt vieta, kur atbildēt uz 

zvaniem. Tāpat varat šeit novietot pierakstu blociņus 
neformālām sapulcēm. 

Zonas komunikācijai vai atpūtai 

Šīs ir saskarsmes zonas, kas veicina sarunas dažādu telpas 
lietotāju starpā, kuri citādi ikdienā viens ar otru, visticamāk, 
nekomunicētu.  

Telpas iekārtojumam izvēlieties dīvānus, pufus, šūpuļtīklus, 
grāmatas, televizoru u. tml. Šeit varat novietot arī pingponga 
galdu, galda futbolu vai pat kāpšanas sienu! 

Ja vēlaties uzzināt, kā stratēģiski iekārtot koprades telpas, 
lai veicinātu savstarpējo komunikāciju, iesakām izlasīt šo 
materiālu: Koprades telpas iekārtošana pēc sabiedriskas 
vietas principiem. 
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Apmeklētāju sagaidīšanas zona 

Iekārtojiet to pie ieejas. Tādējādi apmeklētāji, taujājot pēc 
informācijas, nevērsīsies uzreiz pie rezidentiem.  

Šī zona ir paredzēta arī kā uzgaidāmā telpa rezidentu 
klientiem vai informācijas izvietošanai.  

Turklāt tā ir lieliska vieta kopienas reklāmai. Novietojiet šeit 
informatīvu ekrānu, katalogu, fotogrāfijas, vizītkartes u. tml.  

Cik liela platība ir 
nepieciešama? 
Aprēķināsim! 

Koprades telpa

+ 4 kvadrātmetri uz vienu rezidentu 

Varat izveidot ekonomiskās, komforta 
un biznesa klases telpas.  

Programmētājs, kurš strādā tikai ar 
klēpjdatoru, neaizņem tikpat daudz 
vietas kā jurists, kam uz galda ir vairāk 
papīru un kurš apkalpo klientus.

Sapulču telpa +/- 9 kvadrātmetri 

Pasākumu telpa +/- 28 kvadrātmetri 

Virtuve +/- 9 kvadrātmetri 

Zvanu kabīne +/- 1 kvadrātmetrs
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P i eņe m s i m , k a k a t r s r e z i d e n t s k o p ā a i zņe m 
10 kvadrātmetrus no biroja platības. Šis skaitlis būs lielāks, ja 
plānojat iekļaut arī privātās biroja telpas, apmācību telpas vai 
telpas pasākumiem. 

Tu r k lā t ņe m i e t vē rā , k a n e v i s u s 
kvadrātmetrus būs iespējams izmantot 
lietderīgi. Būs stūri vai vietas, kas ir tumši 
vai nekomfortabli un kas netiks lietoti. 

Avots: 
Platības kalkulators https://skepp.com/ 



Inventārs un 
iekārtas 
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Apgaismojums 
Ņemiet vērā, ka ir trīs veidu apgaismojums: 

Vispārējais 

Maigāka un siltāka gaisma. Izvairieties no fluorescējošām 
spuldzēm un vēsas gaismas.  

Fokālais 

Sadalīts vai pat individuāls apgaismojums. Palīdz ietaupīt 
elektrību, ja telpu neviens neizmanto.  

Dekoratīvais 

Apgaismojumam ir arī dekoratīva un estētiska funkcija. 

Apgaismojuma intensitāte katrā telpā var būt atšķirīga. 
Piemēram, koridoros un gaiteņos tas var būt vājāks nekā 
darba zonā. 

Dabiskais apgaismojums nav kontrolējams, un ar to darba 
vajadzībām ir par maz. Nenovietojiet galdus ar monitora 
ekrāniem pret logiem. 
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Akustika 
Lai samazinātu troksni telpu iekšienē, tiek izmantoti speciāli 
griesti vai skaņu absorbējošas plāksnes. Šim nolūkam var 
izmantot arī aizkarus, grīdsegas, grāmatplauktus, kā arī 
starpsienu paneļus, telpaugus vai plauktus. 

Klimata kontrole 
• Svarīgi ir nodrošināt komfortablu iekšējo temperatūru, 

kas nereti ir viens no galvenajiem domstarpību 
iemesliem rezidentu vidū. 

• Pirmkārt, ir skaidri jāsaprot, ka jūs nekad nepanāksiet 
vienprātību par to, kāda ir komfortabla iekšējā 
temperatūra. Tāpēc paskaidrojiet rezidentiem, ka esat 
izvēlējušies ievērot oficiāli noteiktos standartus un 
ieteikumus. 

• Apsveriet zonu nodalīšanu. Tādējādi samazināsiet 
izdevumus, kas būs proporcionāli šo zonu lietojumam. 

• Meklējiet risinājumus, kas ļauj attālināti regulēt gaisa 
kondicionēšanas iekārtu. 

Mēbeles 

Pieci galvenie aspekti, kas jāņem vērā, 
izvēloties mēbeles 

• Komforts 

• Funkcionalitāte 

• Pielāgojamība  

• Dizains 

• Izmaksas 
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Padomi 

• Izvēlieties mēbeles ar ritenīšiem vai tādas, kas ir 
vieglas, ērti pārvietojamas un uzglabājamas. 

• Neiegādājieties visas mēbeles uzreiz iekārtošanas 
sākumposmā. 

• Kombinējiet praktiskas un ekonomiskas mēbeles ar 
individuāla vai atšķirīga dizaina elementiem, kas telpu 
padara personiskāku. 

Krēsli 

Izvēlieties ergonomiskus biroja krēslus. 

Varat iegādāties arī dažas mīkstās sēdmēbeles, kas noderēs 
kā ērta papildu sēdvieta mazāk formālām situācijām. 

Galdi 

Izvēlieties ērti pārvietojamus galdus, kas ir viegli vai aprīkoti 
ar ritenīšiem. 

Iekārtojiet koprades telpas galdus tā, lai nodrošinātu 
lietotājiem ērtu piekļuvi elektrības rozetēm un interneta 
pieslēgumam, izvairoties no nesavāktiem vadiem. 

Standarta galda virsmas izmēri 

• Platums: +80 cm  

• Dziļums: +160 cm 

• Augstums: +73 cm 

Uzglabāšanas vietas 

Plaukti 
Slēdzami skapīši (rezidentiem, kam ir elastīgs darbalaiks vai 
konfidenciāli dokumenti)  
Slēdzamas atvilktnes zem stacionārajiem galdiem  

Telpaugi 

Dabas elementi izdaiļo un uzlabo darba vidi, kā arī piešķir 
telpai krāsu akcentus un dzīvīgumu. Padariet telpas zaļākas! 

Papīrgrozi un atkritumu šķirošana 

Novietojiet papīrgrozu pie katra otrā galda, kā arī tvertnes 
atkritumu šķirošanai: papīram  – darba zonā, savukārt 
stiklam, organiskajiem un plastmasas atkritumiem – virtuvē. 

  



Piekļuve un drošība 
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Piekļuve 

Manuāla 

• Atslēgas 
• Koprades telpu aizslēdz vadītājs 

Automātiska 

• Plastmasas kartes  
• Mākoņtehnoloģijas nodrošināta piekļuve 
• Mobilā lietotne 
• PIN kods 

Iesakām izvēlēties automātiskus telpu atvēršanas, 
piekļuves un aizslēgšanas risinājumus. Pat ja sākotnēji tie 
nešķiet nepieciešami, ir svarīgi apsvērt iespējamu projekta 
turpmāko izaugsmi. Šādi risinājumi ir drošāki, ļauj ietaupīt 
laiku un nodrošina piekļuvi visu diennakti. 

Piekļuves sistēmas piedāvā vairāki pasaulē zināmi 
uzņēmumi, taču, iespējams, varat atrast līdzvērtīgas 
kvalitātes piedāvājumu arī vietējā tirgū. 

Ja vēlaties vadības sistēmu ar augstāku automatizācijas 
līmeni, izmantojiet specializētu programmatūru, kas 
ietver vairākus pakalpojumu sniedzējus, lai varat 
automātiski salīdzināt koprades telpas vai atsevišķu tās 
telpu papildu noslodzi. 

Drošība 
Papildus jau uzskaitītajiem risinājumiem, kas nodrošina ērtu 
un drošu piekļuvi telpai, apsveriet arī turpmāk minētās 
drošības sistēmas. 

Videonovērošanas kameras 

Nodrošina novērošanu un ierakstīšanu. Kameras ar interneta 
s av i e n o j u m u i r lēt a s u n p ra k t i s k a s . I z m a n to j o t 
videonovērošanas kameras, jāievēro datu aizsardzības 
noteikumi. 
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Signalizācija 

Visbiežāk izmantotās ir pretielaušanās sistēmas, kas 
konstatē neatļautu personu klātbūtni, kā arī ugunsdrošības 
aprīkojums, kas nosaka uguns un dūmu izcelšanās vietu, un 
applūdes sensori. 
Ņemiet vērā datu aizsardzības tiesisko regulējumu jūsu 
valstī, kā arī īpašos noteikumus vai specifikācijas, ko nosaka 
apdrošināšanas uzņēmums, ar kuru ir noslēgts līgums. 

Drošības un operatīvās rīcības plāns 

The premises must comply with the minimum number of 
emergency exits, maximum distance of evacuation routes, 
fire resistance of the structure and enclosures, emergency 
lighting, fire extinguishers, etc. 

Accessibility 

Telpās jānodrošina minimālais avārijas izeju skaits, jāievēro 
m aks imā la is evak uāci jas ce ļa g aru m s , būves u n 
norobežojošo konstrukciju ugunsizturības noteikumi, kā arī 
jānodrošina avārijas apgaismojums, ugunsdzēsības aparāti 
u. tml. 

Darba aizsardzība 

Tāpat būtiski ir ņemt vērā noteikumus, kas attiecas uz 
arodriskiem un darba aizsardzību. Koprades telpas īpašnieks 
ir atbild īgs par telpu pielāgošanu, uzņēmumu un 
pašnodarbināto personu informēšanu par riskiem, kurus 
nevar novērst, kā arī par kontroles un ārkārtas pasākumiem, 
ko nosaka konkrētās valsts tiesību akti. 

P i e lāg oša n a E i r o p a s d a t u a i z s a r d z īb a s 
noteikumiem 

Nepieciešams īstenot pasākumus, kas nodrošina datu 
aizsardzības tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu. 

Papildinformācija: 
www.legalcoworking.com 

http://www.legalcoworking.com


 of 48 111

Uzņēmējdarbības 
modelis

Kā nodrošināt 
rentabilitāti? 
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Uzņēmējdarbības modelis ir pamats, uz 
kura balstās jūsu koprades telpas darbība. 
Ja jums piederētu veikals, jūsu modelis 
balstītos uz mazumtirdzniecību. Koprades 
telpas gadījumā šis modelis galvenokārt 
balstās uz abonementu pārdošanu, lai gan 
tas būs atkarīgs arī no izvēlētā telpas 
veida. 

Koprades telpas ienākumu 
un izdevumu galvenie 
posteņi 
Vispirms apdomājiet, ko jūs vēlaties sasniegt ar šo projektu? 
Gūt peļņu, nosegt izmaksas, iegūt papildu ienākumu avotu, 
apmierināt iedzīvotāju vajadzību vai tml.  

Saimnieciskie mērķi atšķirsies atkarībā no tā, vai esat valsts 
vai privāti finansēta struktūra un vai koprades telpu 
izmantosiet arī citai saimnieciskajai darbībai.  

Kādi ir galvenie ienākumu avoti? 

Kvotas 

Parasti galveno ienākumu daļu veido rezidentu veiktās 
iemaksas jeb abonēšanas maksas. Jāņem vērā, ka vienu 
galdu var izmantot divi abonenti (viens abonents no rīta, 
savukārt otrs  – pēcpusdienā) vai vairāki neregulārie 
rezidenti. 
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Pasākumi 

Daudzu koprades telpu gadījumā pasākumi ir veids, kā 
saliedēt kopienu un piesaistīt jaunus rezidentus, taču citiem 
tas kļūst par galveno ienākumu avotu. 

Crearium. Telpa, kuras uzņēmējdarbības modeļa pamatā ir 
apmācības un pasākumi. 

Sponsori / sadarbības partneri 

Tie var būt tehnoloģiju uzņēmumi, kas veic ieguldījumus 
koprades telpās, lai piesaistītu talantīgus cilvēkus vai 
piedāvātu rezidentiem aktuālas preces vai pakalpojumus.  

Šādi uzņēmumi vēlas izveidot saikni ar kopienu, kurā tie 
saskata vērtību, savukārt mēs sniedzam tiem piekļuvi 
apmaiņā pret materiālu vai finansiālu ieguldījumu. 

The Cube Madrid. Telpa, kuras uzņēmējdarbības modelis 
balstās uz sadarbību. 

Pakalpojumi 

Vēl viens ienākumu gūšanas veids ir papildu pakalpojumi, kas 
jau ir iekļauti abonementa maksā: virtuāla kopiena, padomi, 
akseleratora programmas, izaugsmes vadība, pieredzējušu 
speciālistu konsultācijas utt., kā arī tādi kompleksi 
pakalpojumi, ko, kā mēs jau zinām, vairāki uzņēmumi ir 
iek ļāvuš i savā darb ības model ī: kafejn īca, Fablab, 
izmitināšanas pakalpojumi... 
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Kas ir koprades telpas 
galvenie izdevumi? 

Ieguldījums 

• Izmaksas, kas ir saistītas ar komandas gara veidošanu 
un telpu iekārtošanu. 

• Tāpat jāņem vērā izmaksas saistībā ar juridiskajiem 
jautā jumiem, uzņēmuma izveidi vai projekta 
reklamēšanu. 

Projekti, kas ir saistīti ar lauku teritorijām, 
inovācijām vai uzņēmējdarbību, var saņemt 
Eiropas, iespējams, arī valsts un pašvaldību 
mērķfinansējumu. 

Papildus sniegtajam finansējumam, kas nosegs jūsu 
izdevumus, saņemsiet atbalstu arī projekta reklamēšanā un 
sadarbības iespēju veidošanā. 

Standarta 

• Nomas maksa 

• Nodevas un nodokļi 

• Personāls 

• Uzturēšana 

• Izejvielas un materiāli 

• Mārketings 

Papildinformācija: 
Galvenie koprades telpu ienākumu avoti un izdevumi 



52

Abonementa maksa 

Kā noteikt cenu? 

• Atkarībā no izdevumiem un peļņas normas 

• Ņemot vērā konkurentu piedāvātās cenas  

• Atkarībā no sniegto pakalpojumu vērtības 

Telpu piedāvāšana bez maksas nav laba ideja. Šādu 
iespēju varat piedāvāt uz noteiktu laiku kā daļu no jūsu 
piedāvājuma. 

Kas ietilpst maksā? 

Parasti maksa ir norādīta par mēnesi un neietver pastāvīgas 
abonēšanas pienākumu vai iemaksu veikšanu.  

Ikmēneša maksā ietilpst: 

• Labiekārtota darba vieta 

• Uzglabāšanas vieta  

• Ierobežota piekļuve sapulču telpai 

• Piekļuve koplietošanas telpām 

• Pamatpakalpojumi 

Koprades telpu abonementu veidi 

Fiksētais abonements 

Visi rezidenti maksā vienādu summu neatkarīgi no telpas 
lietošanas biežuma. Parasti tā ir maksa par pilnu dienu vai 
diennakti. 
Izvēloties starp abiem iepriekš minētajiem variantiem, 
ņemiet vērā: 

• ja pieprasījums ir augsts un esat noteicis diennakts 
maksu, rezidenti varēs lietot telpas arī naktīs un 
nedēļas nogalēs; 

• ja rezidenti strādā ar starptautiskajiem klientiem, laika 
zonu atšķirības dēļ viņiem var būt nepieciešamība 
strādāt ārpus ierastā darba laika. 

Plusi un mīnusi 

• Mazāka administratīvā slodze 

• Mazākas iespējas pielāgoties pieprasījuma vajadzībām 

• Vienkārši izprotams modelis 
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Vairāki abonementu plāni 

Izveidojiet dažādus abonementu plānus atbilstoši rezidentu 
vajadzībām. 

Neaizraujieties ar pārāk plašu abonementu plānu izvēli! 
Nepiedāvājiet vairāk kā trīs tarifus. Pielāgojiet tikai 
nepieciešamības gadījumā. 

Izstrādājot abonementu plānus, izvērtējiet, vai tie 
savstarpēji nepārklājas, padarot augstākas cenas plānus 
mazāk izdevīgus. Gādājiet, lai cenas atšķirība atbilst 
abonementa plānā pieejamajiem pakalpojumiem. 

Plusi un mīnusi 

• Ļauj pielāgot cenas atbilstoši telpu izmantošanai  

• Saimnieciski izdevīgāks modelis augsta pieprasījuma 
gadījumā, jo vienas un tās pašas telpas izmanto vairāki 
lietotāji 

• Paplašina un dažādo kopienu  

• Vairāk administratīvo pienākumu 

Vairāku abonementu plānu iespējas 

FIKSĒTS 

Darba materiālus rezidenti var pastāvīgi atstāt savā darba 
vietā. 

Darba vietu neizmanto neviens cits rezidents. 

Iespējas 

• Pilna diena 
• 24/7  
• Ko m a n d a s / u zņēm u m a t a r i f s (a t l a i d e k a t ra m 

nākamajam komandas dalībniekam) 

ELASTĪGS 

Rezidentiem nav noteiktu darba vietu, un tiem nav atļauts 
tajās atstāt savus darba materiālus. Darba vietu izmanto arī 
citi rezidenti. Šāda veida plāns ir ienesīgāks, jo cena par 
elastīgo plānu parasti ir proporcionāli augstāka par fiksēto, 
turklāt vienu un to pašu darba vietu var izmantot vairākas 
personas. 
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Iespējas 

• Tādas pašas kā fiksētā plāna gadījumā 

• Citi elastīgo tarifu veidi 

• 1 diena 

• 5 vai 10 dienu abonements 

• Nepilna diena 

• 2–3 dienas nedēļā 

Padomi 

• Izmantojiet jau izstrādātos tarifu plānus un pielāgojiet 
tos dažādām vajadzībām un situācijām, pārveidojot to 
nosaukumus un veidojot stāstus. 

2–3 dienas nedēļā = attālinātā darba tarifs  
Nepilna diena = pusslodzes tarifs 

• Ierobežojiet telpu lietošanas laiku, lai nepieļautu 
neatbilstošu to izmantošanu un nepārtrauktu noslodzi. 

• Ja vēlaties izmantot pusslodzes tarifu, noskaidrojiet, 
kurā dienas daļā ir vislielākais pieprasījums un 

atlikušajā laikā piedāvājiet izmantot telpas par zemāku 
cenu. 

• Nenosakiet pārāk zemas cenas, baidoties par 
interesentu trūkumu. 

• Nosakot cenu, pievērsiet uzmanību nemateriālajām 
vērtībām, ko piedāvājat: kopiena, piekļuve resursiem, 
elastīgums, atrašanās vieta, kontakti u. c. 

• Apzinieties savu vērtību un lomu kā pakalpojumu 
sniedzējs, kolēģis un atsevišķos gadījumos arī 
sadarbības partneris. 
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VIRTUĀLS 

Piemērots tiem, kas nevēlas vai nevar izmantot koprades 
telpas klātienē, taču vēlas būt daļa no kopienas. 

Virtuālā abonementa cenā parasti ietilpst: 

• Reklāma  

• Dalība pasākumos un apmācībās 

• Koplietošanas telpu vai koprades telpas izmantošana 
noteiktās stundās / mēneša dienās. 

• Dalība kopienā  

• Atlaides vai priekšrocības 

Tarifu plāni sapulču un pasākumu telpām. 
Kā noteikt cenu? 

Pēc telpas ietilpības un izmēra 

Vispraktiskākais un izplatītākais variants. Jo lielāka telpa un 
iespējamo apmeklētāju skaits, jo augstāka cena.  

Pēc telpas lietotāju skaita 

Pamatlikme + papildu maksa par katru personu.  

Procentuāli 

Jūsu atbalstīta maksas pasākuma gadījumā. Parasti tiek 
piemērota procentuālā attiecība 60/40 vai 70/30. 

Pakalpojumi, kas sniedz pievienoto vērtību pasākumu/
sapulču telpu nomai: papildu reklāma, video ierakstīšana, 
reģistrācijas pārvaldība utt. 
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Pakalpojumi 
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Pamatpakalpojumi 
Pakalpojumi, kas apmierina speciālistu pamatvajadzības 
profesionālās darbības ietvaros. 

Internets 

• Svarīgi ir nodrošināt labu interneta savienojumu. 

• Iesakām izveidot divus atsevišķus Wi-Fi tīklus: vienu, 
kas paredzēts lietošanai pasākumos, un otru – 
lietotājiem darba zonās. 

Drukāšana, kopēšana un skenēšana 

Pastāv vairākas drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas 
iespējas. Vispirms izvērtējiet, vai drukas pakalpojumus 
piedāvāsiet bez maksas vai noteiksiet cenu par krāsainu/
melnbaltu lapu. 

Vislabākais variants ir drukas procesu automatizācija, lai 
nodrošinātu taisnīgu maksas pakalpojumu sniegšanu visiem 
rezidentiem un nenoslogotu telpas pārvaldītāju ar 
mazsvarīgiem uzdevumiem. 

Naudas iekasēšanas iespējas 

• Krājkasītes 

• Printera noma, izmantojot kodu, kas tiek piešķirts 
katram lietotājam un ļauj patstāvīgi lietot ierīci, tādējādi 
pārvaldniekam reizi mēnesī atliek vien saskaitīt veiktās 
izdrukas/fotokopijas. 

• Izmantojiet mākoņdrukas programmatūru, lai drukātu 
no mobilā tālruņa vai planšetdatora. 

• Lietojot koprades telpas pārvaldības programmatūru, 
katra lietotāja izdrukāto lapu skaits ir redzams 
ikmēneša atskaitē. 

• Izvērtējiet koprades telpas lietotāju drukas vajadzības. 
Piemēram, ja rezidentu vidū ir arhitekti vai dizaineri, 
viņiem būs nepieciešamība pēc lielformāta drukas un 
krāsu ploteriem vai printeriem. 
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Ūdens, kafija, tēja, uzkodas 

Katra telpa ir individuāla. Taču kopīgā iezīme ir koplietošanas 
telpa, kurā ir pieejama kafija, tēja, ūdens un pat uzkodas. 

Naudas iekasēšanas iespējas 

• Piedāvājiet to bez maksas, taču nosakiet atbilstošu 
abonementa maksu 

• Krājkasītes 

• Izvēlieties maksas kafijas/tējas kapsulu izsniegšanas 
automātu 

• Aiciniet rezidentus papildināt kapsulu krājumus 

• Izmantojiet tirdzniecības automātu 

• Kafijas automāts ar bezskaidras naudas norēķinu 
iespēju 

• Visiem pieejams bārs, kura pakalpojumus nodrošina 
ārējais uzņēmums 

Niansēm koprades telpu kontekstā ir būtiska nozīme. 
Koplietošanas vajadzībām būs jānodrošina arī tādas 

piedevas kā, piemēram, cukurs vai saldinātāji, ko varat 
iekļaut kopējā budžetā, kuru papildina visi telpas lietotāji. 

Minētos produktus varat ieskaitīt koprades telpas kopējās 
izmaksās un ņemt vērā, nosakot abonementa cenu, vai arī 
šim nolūkam izveidot vienotu ikmēneša maksājumu sistēmu.  

Varat uzrunāt sadarbības partnerus (vietējos ražotājus vai 
veikalus), piedāvājot iespēju piegādāt savas preces vai 
izvietot tās koprades telpā, lai veicinātu atpazīstamību. 

Rezidenti augstu novērtē šādas detaļas, jo sevišķi, ja tās 
padara viņu pieredzi unikālu. Dažas koprades telpas 
piedāvā baudīt ūdeni ar augļiem un garšaugiem vai 
bezmaksas alu, kas ir pieejams ledusskapī katru 
ceturtdienu. 

Nereti koprades telpas nonāk pie secinājuma, ka ar 
pamatpakalpojumiem vien ir par maz, un ir nepieciešamas 
piedāvāt papildu ērtības, lai rezidenti arī turpmāk apmeklētu 
koprades telpas un uzturētos tajās ilgāk. Turpmāk ir sniegti 
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daži papildu pakalpojumu piemēri, kas palīdzēs iepriecināt 
jūsu kopienu, veicināt rezidentu lojalitāti un saglabāt esošos 
abonentus. 

Papildu pakalpojumi 
Iespējamie papildu pakalpojumi: 

• Rezidentu zināšanu paplašināšana, daudzveidošana 
un pilnveidošana, piedāvājot apmācības. 

• Palīdzība projektu īstenošanā vai attīstīšanā, sniedzot 
k o n s u l tāc i j a s , i n k u b a t o r a v a i a k s e l e r a t o r a 
pakalpojumus. 

• Reklāma un pasākumi, lai iepazīstinātu potenciālos 
sadarbības partnerus un klientus ar jūsu projektiem un 
rezidentiem. 

• Samaziniet rezidentu izdevumus, piedāvājot atlaides 
un sadarbības partnera priekšrocības. 

Ja vēlaties, varat izstrādāt arī citus koprades telpas 
pakalpojumus, kas piedāvā vēl vairāk priekšrocību un vērtību 
jūsu rezidentiem, apkārtējai videi vai karjerai. 

Papildiespējas 

Pakalpojumu aģentūras izveide 

Apvienojiet rezidentu sniegtos pakalpojumus vienā zīmolā 
un piedāvājiet tos interesentiem ārpus koprades telpas, 
piemēram: mārketinga, tīmekļa, audiovizuālie, dizaina 
u. c. pakalpojumi. 

Piemērs: 
Dinamo10 (Viana Do Castelo, Portugāle) 

Konsultācijas 

Izmantojiet savas profesionālās un praktiskās zināšanas par 
koprades telpas darbību un piedāvājiet tās apgūt arī citiem. 
Iespējams, varat pal īdzēt izveidot koprades telpu 
kaimiņpilsētā. 

Piemērs: 
Leco (Valls, Spānija). Koprades telpu juridiskās konsultācijas.
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jeb neticamais stāsts par to, kā 
viens cilvēks spēj paveikt visu 

Telpas pārvaldība 
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Koprades telpa pati par sevi pastāvēt 
nevar. Lielākās organizācijās dažādus 
uzdevumus savā starpā sadala vairāki 
cilvēki, taču lauku teritoriju koprades 
telpās tas viss ir jāpaveic vienam vai diviem 
cilvēkiem. 

Kopienas veidotājs 
Ir speciālists, kas koprades telpā ievieš dzīvīgumu un 
veicina kopienas dalībnieku mijiedarbību.  

Viņa uzdevums ir nodrošināt patīkamu koprades telpas 
lietošanas pieredzi un sniegt tai pievienoto vērtību. Tieši 
kopienas veidotājs ir tas, kurš koprades telpā veicina 
kopradi! Tie ir cilvēki, kam ir pastāvīgs kontakts ar kopienas 
dalībniekiem.  

Un mazas koprades telpas gadījumā viņi ir tie, kas paveic 
visu! 

 
Galvenie uzdevumi 

Attiecībā uz telpām 

Loģistika, infrastruktūra un telpu uzturēšana.  

Viņu uzdevums ir gādāt par to, lai nekad nekā netrūktu un 
viss strādātu pareizi: apkure, printera papīrs, kafija, 
uzkopšana utt.  

Attiecībā uz rezidentiem 

• Piedalīties jauno dalībnieku uzņemšanā un atvadīties 
no rezidentiem, kas izvēlas pārtraukt abonementu: 
dokumentācijas sagatavošana, iepazīstināšana ar 
kolēģiem, telpu izrādīšana u. tml. 

• Pamanīt, ja rezidentu vidū kādam ir grūta diena, un 
uzaicināt uz sarunu pie kafijas tases, apsveikt kopienas 
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dal ībniekus profesionā lajos sasniegumos vai 
dzimšanas dienā... 

• Risināt ikdienas problēmas: vājš apgaismojums, 
sapulču telpas rezervāciju pārklāšanās u. tml. 

• Piesaistīt jaunus klientus, potenciālos projektus vai 
darba iespējas rezidentiem. 

• Uzklausīt rezidentu priekšlikumus un nodrošināt to 
izpildi: organizēt un vadīt ikmēneša tikšanos, izsūtīt 
aptaujas... 

• Reklamēt un veicināt pasākumus: brokastis, tīklošanās, 
semināri un projektu prezentācijas. 

• Sniegt informāciju par koprades telpu: starp dažādiem 
tīkliem, organizējot sarunu vakarus utt. 

• Piedalīties citu kopienu organizētajos pasākumos. 

• Izrādīt apmeklētājiem koprades telpu. 

Attiecībā uz projektu 

• Klientu apkalpošana, sekretāra un administratīvais 
atbalsts: sūtījumu un zvanu pieņemšana, rēķinu 
izrakstīšana, līgumu pielāgošana utt. 

• Komercdarbība un tirdzniecība: apmeklējumi, budžeta 
piešķiršana un izlietojuma uzskaite. 

• Iekšējā komunikācija. 

• Ārējā komunikācija. 

• Sadarbības iespēju meklēšana. 

Resursi: 

• Kopienas veidotāju apmācības – Donegal
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Atrast talantīgu kopienas veidotāju nav viegli! 
Iemaņas un prasmes

Sociālās prasmes, empātija un optimisms, 
dinamiskums un spēja pielāgoties 1

Radošums un spēja skaidri izteikties2

S pē j a i z ve i d o t s a i k n i a r k o p i en a s 
dalībniekiem 

Atvērta un zinātkāra personība ar lielu 
uzmanību uz detaļām 

Spēja novērot un uzklausīt

Labas organizācijas prasmes un spēja 
strādāt komandā 

3

4

5

6

Talants darbā ar cilvēkiem un mediācijas 
prasmes 

Oratora prasmes

Uzņēmēja talants

Zināšanas pasākumu organizēšanā

7

8

9

10

11

12

Zināšanas uzņēmējdarbībā

Tehniskās un komunikācijas prasmes
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Pastāstiet par sevi citiem un 
dariet to efektīvi! 

Komunikācija 
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Mārketingam un komunikācijai ir būtiska 
nozīme, ja vēlaties piesaistīt potenciālo 
mērķauditoriju, veicināt rezidentu lojalitāti 
un palielināt kopienas dalībnieku skaitu. 
Taču v i s p i r m s rūp īg i a p d o mā j i e t 
komunikācijas stratēģiju. 

Zīmola pozicionēšana un 
identitāte 
Kā jūsu zīmolu uzlūko patērētāji un ar ko jūs atšķiraties 
no konkurentiem? Iespējams, esat vienīgā, vecākā vai 
lētākā ko p ra d e s te l p a p i l sētā va i va r būt jūs u 
mērķauditorija ir vecāki, vai atrodaties piekrastes zonā… 

Jūsu mērķa tirgus koncepcija jāatspoguļo visos vizuālajos 
elementos, kas veido jūsu zīmola identitāti: 

• nosaukums; 
• logotips; 
• sauklis; 
• zīmola krāsa; 
• burtu stils un veids; 
• tīmekļa vietne; 
• profili sociālajos tīklos; 
• vizītkartes un biroja piederumi; 
• komerciālā plānošana. 
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Tirdzniecības stratēģija 
Atšķirības, kas raksturo: 

Mērķauditoriju, kas meklē koprades telpu 

Jūs uzrunājat koprades telpas koncepta pazinējus, tāpēc 
pārdošanas stratēģijā jāuzsver nemateriālās vērtības: 
kopiena, vide un kontakti.  

Mērķauditoriju, kas meklē biroju, nevis koprades 
telpu 

Jūs uzrunājat cilvēkus, kam koprades telpas jēdziens ir 
svešs, tāpēc pārdošanā uzsvars jāliek uz faktiskām 
priekšrocībām: cena, ērtības...  

Mērķauditorijas noteikšana palīdzēs jums izvēlēties 
atslēgvārdus, ko izmantot tīmekļa vietnē, sociālo tīklu 
saturā utt. 

Ārējā komunikācija 

Tīmekļa vietne 

Palīdz veidot zīmola tēlu un piesaistīt jaunus klientus, turklāt 
tā ir arī vieta, kur izdarīt pirkumu un aplūkot pakalpojumu 
portfolio. 
Neaizmirstiet par tādiem svarīgiem aspektiem kā ērti 
lietojamas tīmekļa adreses un patīkama lietošanas pieredze. 

Vispārīgs tīmekļa vietnes struktūras piemērs: 

• Sākumlapa 
• Koprades telpa 
• Abonementa maksa 
• Kopiena 
• Pasākumu kalendārs 
• Telpu noma 
• Galerija 
• Emuārs 
• Kontaktinformācija 
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Emuārs 

Emuāra sadaļa tīmekļa vietnē palīdzēs veidot zīmola tēlu. Tā 
ir lieliska vieta stāstiem un veids, kā padarīt zīmolu 
cilvēciskāku. 

Pastāstiet par rezidentu projektiem, koprades telpas 
izveides procesu, sniedziet padomus pašnodarbinātajām 
personām vai izvietojiet informāciju par konkrēto reģionu, lai 
piesaistītu jaunus interesentus. 

Sociālie tīkli 

Sociālie tīkli ir ne vien lieliska vieta saziņai ar mērķauditoriju, 
bet arī veids, kā mērķauditorija var sazināties ar jums, 
tādējādi varat labāk iepazīt potenciālos rezidentus un 
uzzināt, kā pielāgot pakalpojumus atbilstoš i viņu 
vajadzībām. 

Izveidojiet uzņēmuma profilu tādās sociālo tīklu vietnēs kā 
Facebook, Twitter un Instagram. Tāpat vēlams izveidot 
profesionālu profilu platformā LinkedIn un pakalpojumā 
“Google mans uzņēmums”. 

Padomi 

• Atcerieties – laba daudz nevajag. Veidojiet atbilstošu 
saturu ar aicinājums rīkoties. 

• Sponsorējiet tos ierakstus, ko vēlaties izcelt. 

• Iepazīstiniet ar savu kopienu, nevis tikai ar galdiem un 
krēsliem. 

• Izvairieties no pastāvīgas reklamēšanas un publicējiet 
daudzveidīgu saturu, kas ir informatīvs, izklaidējošs un 
interesants.  
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E-pasta mārketings 

• Izmantojiet katru iespēju, lai papildinātu e-pasta 
adrešu datubāzi: personas, kas reģistrējas dalībai 
pasākumos, kas pieprasa informāciju u. tml. 
Neaizmirstiet saņemt atļauju minētās informācijas 
apstrādei, lai ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas prasības. 

• Sadaliet datubāzi vairākos segmentos (rezidenti, 
pasākumu apmeklētāji, personas, kas ir pieprasījušas 
informāciju), lai turpmāk varētu izsūtīt mērķtiecīgu 
saturu. 

• Izsūtiet tikai atbilstoša satura informatīvos ziņojumus, 
lai neradītu adresātiem vēlmi atteikties no turpmākiem 
ziņojumiem. 

Reklāma un paziņojumi 

Tradicionālajos plašsaziņas līdzekļos 

Peļņa, kas izriet no ieguldījumiem reklāmā, parasti ir zema. 
Izsūtiet paziņojumus presei vai meklējiet sadarbības 
iespējas: izveidojiet rakstu par rezidentiem publicēšanai 
avīzē vai nosūtiet informāciju vietējam radio.  

Organizējot atbilstošus pasākumus, tas tiks atspoguļots arī 
plašsaziņas līdzekļos. Izsūtiet informāciju un ziņojumus 
presei. 

Internetā un sociālajos tīklos 

• Izmantojiet reklāmas iespējas sociālajos tīklos, lai 
piesaistītu lielāku uzmanību rakstiem, kurus vēlaties 
izcelt, vai uzrunātu personas, kas vēl nav jūsu sekotāju 
pulkā. Sociālajos tīklos piedāvātās reklāmas kampaņas 
ir lētas un efektīvas. 

• A p s v e r i e t i e s p ē j u i z v i e t o t r e k l ā m a s 
meklētājprogrammās, lai situācijās, kad kāds meklēs ar 
jums saistītu informāciju, jūsu zīmols būtu redzams 
meklētājprogrammas pirmajā lapā. 
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Akcijas 

• Veidojiet akcijas, lai piesaistītu jaunus rezidentus, 
saglabātu esošo rezidentu lojalitāti un veicinātu 
pozitīvas atsauksmes.  

• Piedāvājiet atlaides atkārtotiem abonentiem vai 
rezidentiem, kas iesaka koprades telpu draugiem, kuri 
pēcāk iegādājas abonementu, vai 50 % atlaidi mazāk 
apmeklētajos mēnešos, organizējiet izlozes utt. 

Plakāti un skrejlapas 

Dažkārt visefektīvākie izrādās vienkāršākie paņēmieni. 
Izveidojiet grafisku mārketinga materiālu, ko varat izvietot 
tūrisma birojos, viesu namos, gadatirgos vai pat vietējā bārā. 

Mutiska informācijas apmaiņa 

Šis ir labākais komunikācijas veids, jo sevišķi lauku apvidos 
un mazās pašvaldībās, kur visi viens otru atbalsta un uz 
koprades telpu dodas, lai satiktu tur esošos cilvēkus.  
  

Tāpēc labākā komunikācijas stratēģija ir nodrošināt laipnu 
apkalpošanu un patīkamu pieredzi, kā arī aicināt rezidentus 
uz sarunu klātienē vai ar sociālo tīklu starpniecību. 

Organizējiet pasākumus, kas iedrošina rezidentus pastāstīt 
par koprades telpas lietošanas pieredzi sociālajos tīklos. 
Piemēram, bezmaksas fotosesija katram rezidentam vai 
atklāšanas koncerts. 

Koprades telpu portāli 

Koprades telpu portāli ir ne tikai veids, kā uzrunāt tā dēvētos 
digitālos klejotājus vai rezidentus ar elastīgu darbalaiku, bet 
arī iespēja pastāstīt par sevi trešo personu tīmekļa vietnēs. 

Daži no populārākajiem ārvalstu piemēriem ir: 

• Find workspaces 

• Share Desk 

• Share my office 

• Coworker 

• Peerspace  

• Desks near me  

• Deskpass 

• Citi valstī vai reģionā pieejamo koprades telpu portāli 
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Iekšējā komunikācija 

Iekšējās komunikācijas plānošana ir tikpat 
svarīga (vai pat svarīgāka!) kā ārējās 
komunikācijas stratēģija. Rezidenti būs 
jūsu labākie sabiedrotie! Mūsu ieteikumi… 

1. Pārdomāta uzņemšana. Pirmā diena 
izsaka visu  

Tūlītējie ieguvumi: personīga sagaidīšana un iepazīšanās ar 
kopienu, kafija, rezidentu prezentācija u. tml.  

Piemēram, Indy Hall (ASV) piedāvā resursus, kas palīdz 
iepazīt vidi: tuvējās apkaimes, ēstuves, cilvēkus, kam 
vērts sekot līdzi sociālajos tīklos... 

Sniedziet visu nepieciešamo informāciju: klātienē, rakstveida 
materiālos vai e-pastā. 

2. Pastāvīga saziņa 

• Saziņai ikdienā vai neformālas informācijas izsūtīšanai 
izmantojiet tādas lietotnes/platformas kā WhatsApp, 
Facebook vai Slack. 

• Reizi nedēļā sazinieties e-pastā, kā arī organizējiet 
pasākumus klātienē, piemēram, ikmēneša ideju 
apmaiņas sesijas, kurās rezidenti ir aicināti uz 
b ro k a s t īm ko p ra d e s te l pā , n ov i e to j i e t tāfe l i 
priekšlikumu izteikšanai.  

• Ikmēneša informatīvo ziņojumu izsūtīšana: izsūtiet 
atbilstošu informāciju par rezidentu projektiem, 
nozarēm, koprades telpas jaunumiem, veidlapas ideju 
un uzlabojumu izteikšanai… 

3. Atvadīšanās, kas rada vēlmi atgriezties 
un sniegt pozitīvas atsauksmes 

Kad rezidents izvēlas pārtraukt apmeklēt koprades telpu, 
mēs neaprobežojamies ar atvadām un laba vēlējumiem. Kā 
zāles pret nostalģiju mēs izsniedzam 10  dienu kuponu, ja 
rezidentam rodas vēlme mūs atkārtoti apciemot. Mēs 
atvadāmies arī sociālajos tīklos, lai uzslavētu rezidenta 
projekta attīstību. Mēs aicinām kādreizējos rezidentus uz 
pasākumiem vai piedāvājam atlaides viņu draugiem un 
ģimenes locekļiem. 
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Apmācības 
un pasākumi 
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Koprades telpa nevar pastāvēt bez apmācībām un 
pasākumiem, jo tie: 

• palīdz veicināt koprades telpas atpazīstamību; 

• piesaista jaunus kopienas dalībniekus; 

• sniedz papildu ienākumus paralēli naudas plūsmai no 
abonementu maksas; 

• veido sinerģiju starp kopienas dalībniekiem un sniedz 
iespēju popularizēt projektus; 

• veido zīmola tēlu; 

• sniedz rezidentiem zināšanas un sadarbības iespējas; 

• piesaista preses pārstāvju uzmanību; 

• stiprina kopienas garu un piederību zīmolam. 

Ienākumi no šādiem ieguldījumiem ne vienmēr būs lieli, 
taču šādi pasākumi galvenokārt palielina pieprasījumu 
pēc informācijas par to, kā pievienoties kopienai, un 
uzlabo publicitāti plašsaziņas līdzekļos. 

Pasākumi 

Iekšējie pasākumi kopienas uzmundrināšanai un 
saliedēšanai 

• Parādiet un pastāstiet: prezentācijas par rezidentu 
projektiem.  

• Sacensības dalībnieku starpā: apbalvojiet gada 
labāko projektu. 

• Pasākumi ārpus darba: kopīga došanās skrējienā, 
ekskursija pie vietējiem ražotājiem u. tml. 

(*)  Šāda veida pasākumi var piesaistīt 
pilsētnieku uzmanību, jo tie sniedz iespēju 
iepazīt apkārtni un  iesaistīties. Pielāgojiet tos, 
ja jūsu mērķauditorija nav tuvējās apkārtnes 
iedzīvotāji. 

• Labklājība: pilates utt. 

• Kopīgas maltītes: brokastis pirmdienās, laimīgā 
stunda piektdienās… 

• Pievienotā vērtība: prezentējiet rezidentu projektus 
rotācijas kārtībā. 
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Ārējie vai hibrīdveida pasākumi: lai piesaistītu 
jaunus dalībniekus un popularizētu koprades 
telpu 

• Tīklošanās 

• Atklāšanas pasākumi un gadadienas 

• Konferences un sarunu pasākumi 

• Tirdziņi un dalība gadatirgos 

• Maratoni: jaunuzņēmumu nedēļas nogale, hakatoni utt. 

Pasākumi kopienas dalībnieku piesaistei 
koprades telpas darbības sākumā 

Cilvēki ieradīsies ziņkārības un intereses vadīti, lai uzzinātu, 
kāda veida cilvēki šeit ir sastopami, iepazītos ar vidi un 
pieņemtu lēmumu par turpmāku rīcību. 

Šādi pasākumi palīdzēs apzināt potenciālos rezidentus, 
novērot viņu reakciju, kā arī noteikt, kuri apmeklētāji ir 
ieinteresēti, un kuri šeit vairs neiegriezīsies…  

Kopienas aizsācēji! Pievērsiet uzmanību un izrādiet uzticību 
tiem interesentiem, kas bieži apmeklē koprades telpas un 
kas jūtas piederīgi projektam. Ieprieciniet viņus ar 
bezmaksas mēnesi vai iesaistiet profesionālā projektā. 

Pasākumi, kas nepieviļ: 

• Atvērto durvju dienas 

• Krāsošanas ballīte 

• Izstādes 

• Sarunu un vīna/alus degustācijas vakars 

• Atklāšana 

Nepadodieties, ja pirmie pasākumi nepiesaista 
plašu sabiedrības uzmanību. Padomājiet, vai 
datuma un laika izvēle bija pareiza? Vai 
informācija tika izziņota jau labu laiku pirms 
p a sāk u m a ? V a i p a sāk u m a s a t u r s b i j a 
interesants? 
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• R īko j i e t p a sāk u m u s ( k a s s a i s t īt i a r 
tehnoloģijām, digitālo vidi, mākslu u. c.), kas 
atbilst koprades telpas identitātei un 
rezidentu vēlmēm. 

• Izveidojiet regulāru grafiku un stabilu zīmolu 
(vai vairākus zīmolus). 

• Apmeklējiet arī citu organizētus pasākumus. 

• Meetup.com ir lieliska veids, kā iepazīties ar 
jauniem cilvēkiem.  

• Noteiktu daļu pasākumu rīkojiet ārpus 
koprades telpām, piemēram, pašvaldībai 
piederošā objektā, vietējā bārā, uz ielas utt. 

• Iesaistiet sadarbības partnerus, kas kļūs par 
rezidentiem un kopienas atbalstītājiem, 
piemēram, amatnieciskos ražotājus, kas 

piedāvā nobaudīt alu, grāmatnīcas, kas pēc 
prezentācijas ļauj iegādāties grāmatas. 

• Publicējiet informāciju pirms un pēc 
p a sāk u m a , kā a r ī tā l a i kā . U n p a t s 
svarīgākais – iedrošiniet apmeklētājus 
dalīties ar šo informāciju. Izveidojiet oficiālu 
tēmturi vai aiciniet uzņemt bildes un 
apbalvojiet tos, kuri ir iesaistījušies. 

• Plānojot maksas apmācības un pasākumus, 
piedāvājiet atlaides vai bezmaksas ieeju 
rezidentiem.  

• Dzērieniem ir tikpat svarīga nozīme kā 
pasākuma sniegtajiem profesionālajiem 
ieguvumiem. Atrodiet līdzsvaru starp 
pasākumu profesionālo un sociālo daļu: 
s a r u n a s p i e g lāze s b i o l oģ i s kā v īn a , 
tīklošanās ar uzkodu baudīšanu.

Ieteikumi pasākumu rīkošanai 
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Zināšanu pilnveide 
Pasākumi, kas nekad nepieviļ! Apmācības varat rīkot par 
šādām tēmām: 

• tehnoloģijas; 

• mārketings; 

• labklājība; 

• līderība; 

• uzņēmumu vadība; 

• pašizziņa. 

Apmācību vadītāji, kas nomā jūsu telpas, izvēlēsies 
jūs arī tāpēc, ka varat nodrošināt iespēju sasniegt 
auditoriju, kura viņiem nav zināma. Tāpēc reklamējiet 
apmācības kā papildu pakalpojumu, kas sniedz 
pievienoto vērtību jūsu koprades telpai.  

Padomi! 

• Ņemiet vērā rezidentu vajadzības un vēlmes. Uzziniet, 
kāda veida apmācības viņiem ir nepieciešamas. 

• Izveidojiet regulāru grafiku (iknedēļas, ikmēneša vai 
ceturkšņa) ar pastāvīgu formātu: lekcijas, semināri, 
meistarklases utt. Varat izstrādāt un apvienot vairākas 
apmācību programmas. 

• Izstrādājiet apmācību programmu ar unikālu pievienoto 
vē r t īb u . Atšķ i r i e t i e s a r o r iģ i nā l u s a t u r u u n 
netradicionālu apmācību formātu. 

• Sadarbojieties ne tikai ar ārpakalpojumu sniedzējiem, 
bet aiciniet uzstāties arī rezidentus. Kombinējiet un 
izstrādājiet dažādas apmācību programmas, piesaistot 
speciālistus, kas veicina koprades telpas zīmola 
atpazīstamību, un rezidentus, kas sniedz pievienoto 
vērtību kopienai. 

• Pielāgojiet apmācību saturu jaunajai mērķauditorijai, 
kas ir attālinātā darba veicēji. 

• Apsveriet iespēju apvienot klātienes apmācības ar 
tiešsaistes pasākumiem vai izveidojiet hibrīdveida 
apmācības.



 of 76 111

Juridiskie aspekti 
un dokumentācija
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Parasti koprades telpās valda pozitīva 
atmosfēra, taču piesardzība nekad nenāk 
par ļaunu. Tāpēc rūpēs par jūsu sirdsmieru 
iesakām uzturēt kārtību lietvedībā, lai 
izvairītos no jebkādiem iespējamiem 
konfliktiem. 

Juridiskie apsvērumi 

Attiecībā uz telpām 

Uzņēmējdarbības licence 
Pārliecinieties, vai izvēlētajās telpās ir atļauts veidot 
koprades telpu.  

Ugunsdrošība 
Telpās jānodrošina minimālais avārijas izeju skaits, jāievēro 
maksimālais evakuācijas ceļa garums, konstrukciju 
ugunsizturības noteikumi, kā arī jānodrošina avārijas 
apgaismojums un ugunsdzēsības aparāti. 

Piekļuve 
Nepieciešams nodrošināt piekļuves iespējas cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, kā arī īpašām vajadzībām pielāgotas 
labierīcības. 
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Apdrošināšana 
• Apdrošināšana, kas sedz ar telpu lietošanu vai 

apkārtējo vidi saistītus zaudējumus, ko izraisa 
ugunsgrēks, plūdi, laikapstākļu iedarbība, vandālisms 
un elektriskās strāvas radīti bojājumi. 

• Profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polise, kas 
izsniegta jums kā koprades telpas pakalpojumu 
sniedzējam. 

• Iesakām arī rezidentiem parūpēties par savas 
atbildības apdrošināšanu, lai nodrošinātos pret 
zaudējumiem, ko tie var radīt citiem rezidentiem, 
trešajām personām vai telpām. 

Attiecībā uz jebkuru no iepriekš minētajiem aspektiem ir 
būtiski iepazīties ar konkrētās valsts, reģiona vai 
pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Pārliecinieties, ka ēka, telpās esošās elektroinstalācijas, 
gaisa kondicionēšanas un apkures iekārtas atbilst jūsu 
projekta prasībām.  

Tas palīdzēs ātrāk sakārtot projekta administratīvo daļu, kā 
arī izvairīties no remontdarbiem un citiem problemātiskiem 
jautājumiem. 

Attiecībā uz dibinātājiem 

Dibinot uzņēmumu, iesakām noslēgt sabiedr ības 
dibināšanas līgumu. 

Attiecībā uz īstenoto darbību 

Saimnieciskā darbība jāreģistrē attiecīgajā nodokļu iestādē.  

Nosakiet darbību veidus, kas tiks īstenoti jūsu koprades 
telpā. Ņemiet vērā, ka “koprades telpas darbība” parasti nav 
nodalīts kā atsevišķs saimnieciskās darbības veids. 
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Līgumi 
Juridiskie dokumenti nereti ir ļoti plaši un sarežģīti, taču bez 
tiem neiztikt! Iepazīstinot jaunpienācējus ar koprades telpu, 
izsniedziet tiem līgumu un izskaidrojiet tā saturu. 

Ņemot vērā atšķirības dažādu valstu tiesiskajā regulējumā, 
sīkāk šo jautājumu aplūkot praktiski nav iespējams. Taču 
vispārīgā līmenī ikvienai koprades telpai jābūt dokumentiem, 
kas reglamentē attiecības ar telpu īpašnieku, kā arī 
attiecības starp telpu pārvaldnieku un rezidentiem. 

Līgums ar telpu īpašnieku 

Pārliecinieties, ka nomas līgumā ir norādīta jūsu plānotā 
darbība:  koprades telpas pakalpojumu sniegšana. 

Līgums starp koprades telpas pakalpojumu 
sniedzēju un rezidentu 

Koprades telpas lietošanas līgums nav īres līgums, bet gan 
līgums par pakalpojumu sniegšanu. 

Visos koprades telpas lietošanas līgumos jāietver: 

• galvene, kurā ir norādīti katras puses rekvizīti; 

• virsraksts, kas norāda, ka dokuments ir koprades telpu 
lietošanas līgums; 

• konkrētas vienošanās/paziņojumi. 

Papildinformācija: 
Nexudus izstrādātās juridiskās vadlīnijas koprades telpām, 
LECO 
1. daļa  ·  2. daļa 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=en&u=https://www.nexudus.com/blog/181813633/101-legal-guide-for-coworking-spaces-i
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=ca&tl=en&u=https://www.nexudus.com/blog/186326140/101-legal-guide-for-coworking-spaces-ii
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I e k š ē j ā s k ā r t ī b a s n o t e i k u m i u n 
domstarpību protokols 

Šie ir noderīgi instrumenti, lai izvairītos no koprades telpas 
darbības traucējumiem un strīdiem, kas palīdzēs arī nonākt 
pie situācijas risinājuma. 

Iekšējās kārtības noteikumi 

Noteikumi, kas regulē koprades telpas lietošanas kārtību. 
Kurš rūpējas par tīrības uzturēšanu virtuvē? Vai telpās ir 
atļauts uzturēties mājdzīvniekiem? Cik savlaicīgi ir 
iespējams rezervēt sapulču telpu? Vai rezidenti drīkst 
klausīties mūziku un saņemt no kolēģiem saraksti? 

Iekšējās kārtības noteikumos jānosaka arī sankcijas par 
noteikumu neievērošanu (parasti tā ir brīdinājuma izteikšana 
un sliktākajā gadījumā – līguma izbeigšana). 

Noteikumus noformējiet kā līguma pielikumu, kā arī 
izdrukājiet tos noteikumus, kas ir saistīti ar visbiežākajiem 

domstarpību cēloņiem, un novietojiet pārdomātā vietā: 
virtuvē, sapulču telpā, pie ieejas u. tml. 

Domstarpību protokols 

Iekšējie dokumenti, kas palīdz izstrādāt rīcības plānu 
konfliktsituāciju gadījumā. Sevišķi noderīgi, ja koprades 
telpai ir vairāki pārvaldītāji. 

Kā rīkoties maksājuma kavēšanās gadījumā vai situācijās, 
kad rezidents savā vietā piedāvā aizvietotāju? Ko darīt, ja 
pēc izmēģinājuma nedēļas beigām rezidents neiekļaujas 
kopienā?  

Protokolā tiek iekļauti visi, jūsuprāt, svarīgākie jautājumi, ko 
nepieciešams sistematizēt, lai spētu tos konstruktīvi un 
konsekventi risināt.



Z
Rīki, kas  

atvieglos dzīvi 
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Koprades telpas pārvaldība var šķist 
sarežģīts uzdevums, ja mums nav pieejami 
pareizie rīki vai nevaram veltīt šim 
uzdevumam visu savu laiku. 

Taču pastāv ļoti specializēti un izdevīgi programmatūru 
un lietotņu risinājumi, kas palīdzēs ietaupīt laiku, lai varat 
veltīt uzmanību būtiskajam un pievērsties uzdevumiem, 
kuros nepieciešama tieši jūsu iesaiste.  

Rīku piedāvājums ir bezgalīgs, turklāt tas nemitīgi mainās. 
Sekojiet līdzi aktualitātēm un izmēģiniet tos rīkus, kas 
visprecīzāk atbilst jūsu un koprades telpas vajadzībām. 

Papildinformācija: 

• www.everythingcoworking.com/coworking-resources 
• https://es2.slideshare.net/CoworkingSpain/cowoking-

technology-essentials-ryan-chatterton-99194973 
• https://www.coworkingresources.org/coworking-

space-management-software

http://www.everythingcoworking.com/coworking-resources
https://es2.slideshare.net/CoworkingSpain/cowoking-technology-essentials-ryan-chatterton-99194973
https://es2.slideshare.net/CoworkingSpain/cowoking-technology-essentials-ryan-chatterton-99194973
https://www.coworkingresources.org/coworking-space-management-software
https://www.coworkingresources.org/coworking-space-management-software
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Programmatūra 
koprades telpu 
integrētai pārvaldībai

Cobot 
Nexus 
Coworkify 

Un daudz citu risinājumu!

Izvērtējiet tos pēc šādiem kritērijiem: 
○ piekļuves kontrole; 
○ elastīgums un lietošanas efektivitāte; 
○ atbalsts un pieejamie dokumenti; 
○ pielāgošanas iespējas; 
○ potenciālo klientu izveide un datu analīze; 
○ cena un mērogojamības modelis.

Telpu rezervācija
Skedda 
Google Calendar

Sapulču telpu tehniskais 
aprīkojums

Google Chromecast / Apple TV (lai savienotu datorus ar ekrānu) 
Enplug, DigitalSignage, BrightSign (lai attēlotu ekrānā fotoattēlus, logotipus, sveiciena tekstu 
utt.) 
Zoom Room or Logitech Camera (video konferenču atbalsts)

Mākoņdruka
Ezeep 
Printwithme 
Konkrētajam printerim izstrādātās lietojumprogrammas

Iekšējā komunikācija
Slack 
FB grupas

Rīki  
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E-pasta mārketings
Mailchimp 
Active Campaign

Aptaujas
Typeform 
Google veidlapas

Satura publicēšanas 
plānotāji sociālajiem 
tīkliem

Creator Studio 
Hootsuite

Videozvani

Zoom 
Microsoft Teams 
Download 
Gotomeeting 
Hangouts

Interaktīvas 
prezentācijas

Minds

Papildu rīki… 

Maksājumi
PayPal 
Stripe 
Chargebee

Sadarbības 
organizācija

Mural

Notikumu plānotājs
Calendly 
Bookly

Projektu vadība
Asana 
Slack 
Trello

Dizaina rīks XXSS Change



Iespējas pēc Covid-19  
pandēmijas 

Katram mākonim ir sudraba 
maliņa 



86

Attālinātais darbs sniedz papildu iespējas 
koprades telpām un lauku teritorijām, jo 
tas piesaista jaunus rezidentus, kas līdz 
šim nebija apsvēruši domu par dzīvošanu 
mazpilsētā vai darbu koprades telpā. 

Attālinātais darbs veicina talantīgu cilvēku piesaisti un 
saglabāšanu, kā arī palīdz veidot daudzveidīgāku un 
plašāku speciālistu kopienu lauku teritoriju koprades 
telpās. 

Piemērs: 
Valsts un privāto organizāciju izstrādāta programma Talsā 
(ASV) ar mērķi piesaistīt attālinātā darba veicējus no citām 
pilsētām. Koprades telpām šajā programmā ir būtiska 
nozīme, jo tās piedāvā telpas darbam un palīdz iejusties 
jaunajā vidē. 

Kāda ir biroju nākotne? 

Nākotnē centrālajos birojos strādās arvien mazāks skaits 
cilvēku, kas vairs nebūs saistīts ar sociālo distancēšanos, 
bet gan ar priekšrocībām, ko piedāvā elastīgs un 
decentralizēts darba režīms.  

Galvenie biroji saglabāsies, lai l ielākoties pild ītu 
socializācijas, saliedēšanas un koprades funkciju. Savukārt 
satelītbiroji (ko varētu aizstāt arī koprades telpas) attālinātā 
darba veicējiem palīdzēs nodrošināt vairāk praktiskas un 
ikdienišķas funkcijas. 

Kāpēc koprades telpu var minēt kā trešo 
labāko izvēli attālinātā darba veicējiem? 

Jo tās piedāvā ieguvumus gan uzņēmumiem, gan 
darbiniekiem. 

• Samazinātas izmaksas 

• Līdzsvars starp autonomiju un struktūru  
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• Rutīna  

• Produktivitāte  

• Darba kvalitāte 

• Stimulējoša kopiena un motivējoša vide 

• Drošība 

• Korporatīvais tēls 

• Elastīgums 

Un kā attālinātā darba veicēji ietekmēs 
koprades telpu? 

Mērķauditorija 

• Darba devēji kā koprades telpas patapinātāji. 
• Darbinieki kā darba devēju pilnvarnieki. 

Mārketings un komunikācija 

• Izmantojiet komerciālas metodes, lai uzrunātu ne vien 
tuvējās apkaimes komersantus, bet arī pilsētā esošos 
uzņēmumus, kuros strādā cilvēki, kas dzīvo jūsu 
pilsētā. 

• Rīkojiet informatīvus pasākumus darba devējiem. 
Piemēram, organizējiet sarunas kādā valsts iestādē, 
iepaz īstinot ar koprades telpu piedāvātajām 
priekšrocībām attālinātā darba veicējiem. 

• Izveidojiet sarakstu ar vietējiem speciālistiem, kas ir 
attālinātā darba veicēji. Sazinieties ar viņiem, lai 
pastāstītu par izdevīgu piedāvājumu, kā arī nosūtiet 
informāciju par koprades telpu viņu vadītājiem. 

Telpas 

• Izveidojiet telpas, kas paredzētas darbinieku grupām 
vai uzņēmumiem, un personalizējiet tās, izmantojot 
viņu logotipu un uzņēmuma krāsas, kā arī nodrošiniet 
atbilstošu galdu izkārtojumu. 

• Izveidojiet pielāgojamu darba zonu speciālistiem, kas 
strādāšanu no mājām apvieno ar darbu koprades 
telpās. 
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• P i e lāg o j i e t t e l p a s u zņēm u m u v a j a d z ībām : 
elektrokabeļu savienojumi, telpas komerciālo zvanu 
veikšanai, norobežotas telpas, kas paredzētas tikai 
uzņēmumu vajadzībām utt. 

Apmācības/pasākumi 

Piedāvājiet attālinātā darba veicējiem saistošus pasākumus: 
apmācības par produktivitāti, laika pārvaldību, personisko un 
uzņēmuma vērtību atbilstību...  

Abonementa maksa 

Pielāgojiet to uzņēmuma un attālinātā darba veicēja 
vajadzībām:  

• 2 vai 3 dienas nedēļā un nepilnu laiku; 
• vienota maksa par uzņēmumu; 
• izveidojiet pēcapmaksas rēķinu (līdzīgi kā restorānā) 

par koprades telpas pakalpojumiem.  

Pakalpojumi 

Atdariniet vai uzlabojiet uzņēmumu sniegtos pakalpojumus: 

• ēdnīca vai līgums ar restorānu, kas nodrošina piegādes 
pakalpojumus; 

• apmeklētāju sagaidīšana, sekretāra pakalpojumi, zvanu 
pārvaldība, sūtījumu pieņemšana u. tml. 

Kopienas funkciju papildināšana 

Kopienas veidotājs var uzņemties jaunus pienākumus, kas 
iepriekš nebija noteikti vai tika veikti daļēji/periodiski. 



Sinerģija un sadarbība

Viens nav cīnītājs! 
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Sadarbībai un sinerģijai ar citām koprades 
telpām un vietējām aģentūrām ir būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu sekmīgu koprades 
telpas darbību lauku teritorijā. 

Kas var būt jūsu potenciālie 
sadarbības partneri? 

Vietē jā pašvald ība, ja esat privāta 
organizācija (kā arī otrādi) 

Jūs varat piedāvāt to, kas viņiem ir nepieciešams. Savukārt 
viņiem ir tas, kas vajadzīgs jums. Organizējiet tikšanos ar 
pašvaldības iestādes darījumu vai uzņēmējdarbības nodaļas 
pārstāvjiem un izsakiet idejas abpusēji izdevīgai sadarbībai. 

Sadarbības iespēju piemēri 

• Finansējums vai stipendija telpu izmantošanai, ko 
piešķir noteiktām grupām, piemēram, jauniešiem vai 
senioriem, kas izstrādā teritorijai nozīmīgu projektu. 

• Telpu iznomāšana vai izdevumu kompensācija par 
tīklošanās, apmācību vai kopīgiem pasākumiem. 

• Iespēja rezidentiem konsultēties ar sadarbības 
partnera tehnisko personālu.  

• Informācijas sniegšana par koprades telpu jaunajiem 
uzņēmumiem, kas apmeklē pasākumu. 
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Koprades telpas tuvējā apkaimē vai citās 
pilsētās 

Uzlabos koprades telpas atpazīstamību, veicinās vietējo 
mobilitāti, kā arī paplašinās kopienu. Turklāt saņemsiet arī 
atbalstu no cilvēkiem, kas darbojas tajā pašā profesionālajā 
lauciņā. 

Sadarbības iespēju piemēri 

• Apvienojieties ar tuvumā esošajām koprades telpām, 
izveidojot neoficiālu tīklu. 

• Piedāvājiet bezmaksas darba dienas koprades telpu 
tīklā. 

• Pēc kārtas rīkojiet kopīgus pasākumus un tikšanās 
katrā no koprades telpām. 

• Izstrādājiet kopīgas mārketinga kampaņas: grafiskie 
materiāli, reklāmas sociālajos tīklos. 

• Apvienojiet spēkus, lai kopīgi vērstos ar ierosinājumiem 
pašvaldībās. 

• Izveidojiet tīmekļa vietni vai lietotni, kurā ir pieejama 
informācija par visu koprades telpu rezidentiem. 

Indycube 
Cowocat_Rural 

Vietējie veikali un uzņēmumi 

Alus darītāji, kancelejas preču piegādātāji, drukas 
pakalpojumu sniedzēji, ražotāji… 

Sadarbības ieguvumi 

• Kopīgu pasākumu organizēšana  

• Pasākumu sponsorēšana, veicot finansiālu ieguldījumu 
vai nodrošinot preces/pakalpojumus 

• Reklāma  

• Preču un pakalpojumu piedāvāšana rezidentiem par 
īpašām cenām  

• Zīmola tēls 
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Vietējās apvienības 

Kultūras kopienas, vides aktīvistu grupas, kaimiņu un ģimeņu 
biedrības, mākslinieciskās apvienības utt. 

Sadarbības ieguvumi 

• Kopienas paplašināšana un daudzveidošana  

• Priekšlikumi un resursi pasākumiem un apmācībām 

• Sadarbības iespēju veicinoši kontakti 

Nedrīkstam arī aizmirst par mūsu ieguldījumu sabiedrības 
attīstībā. Kāpēc gan neizmēģināt sadarbību ar kādu 
nevalstisku organizāciju? Koprades telpas ir uz vērtībām 
balstīti projekti, un kas var būt labāks veids to īstenošanai 
dzīvē, kā veltīt savus resursus un laiku bezpeļņas 
organizācijai? 

Uzņēmēju apvienības 

Vietējās, reģionālās vai valsts mēroga 

Sadarbības ieguvumi 

• Rezidenti 

• Resursi  

• Korporatīvais tēls  

• Zināšanas  

Koprades telpu asociācijas un konferences 

Reģionālās, valsts un Eiropas mēroga 

Sadarbības ieguvumi 

• Resursi 

• Kontakti  

• Pārstāvniecība 

• Zināšanas 

• Pieredzes apmaiņa 

Globalworkspace.org 
Coworking Europe Conference 
Smart Workspace Summit 
GCUC Community 
Coworking Assembly
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Pielikumi
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Kā izvairīties no 
izplatītākajām 
kļūdām valsts 

finansētu koprades 
telpu darbībā? 
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KĻŪDA IETEIKUMS

Telpas, kas līdzinās administratīvai vai 
valsts iestādei

Veidojiet mājīgas telpas, kas atšķiras no tradicionālajiem birojiem. Apsveriet 
iespēju iesaistīt kopienu interjera veidošanas procesā. Šī ir iespēja vairot 
dalībnieku piederības sajūtu kopienai un veicināt iesaisti jau no pirmās 
darbības dienas.

Grūtības radīt piederības sajūtu kopienai 
(trūkst cilvēciskā kontakta)

Telpas pārvaldīšanu iespējams uzticēt pašnodarbinātai personai, biedrībai, 
kooperatīvam vai ārpkalpojumu sniedzējam (piem., Genion).

Neefektīvs un lēns ikdienas lēmumu 
pieņemšanas process

Telpas pārvaldīšanu iespējams uzticēt pašnodarbinātai personai, biedrībai, 
kooperatīvam vai ārpkalpojumu sniedzējam.

Telpas, kas atrodas vienā ēkā ar citām 
biedrībām

Izvēlieties koprades telpai vispiemērotāko atrašanās vietu, ņemot vērā 
potenciālo rezidentu un viņu klientu viedokli, kā arī visus iespējamos 
sarežģījumus, kas var rasties saistībā ar blakus esošajām telpām.

Grūtības izcelt piedāvājuma vērtību, jo 
cilvēki galvenokārt uzskata, ka 
piedāvājumā ietilpst tikai telpas

Uzsveriet vides dinamiku, kā arī sadarbības iespējas un kopienu sinerģiju. 
Izvietojiet informāciju tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos un citviet.

Kļūdas un ieteikumi   



96

KĻŪDA IETEIKUMS

Lietišķa, bezpersoniska saziņa/
mārketings

Veidojot koprades telpas reklāmas, vienmēr izmantojiet attēlus, kuros ir 
redzami cilvēki, nevis tikai galdi un krēsli.

Pasākumi ar pārāk lielu uzsvaru uz mācību 
aspektiem, aizmirstot par socializēšanās 
nozīmi

Atbalstiet kopienas rīkotos pasākumus, izceļot dalībnieku prasmes.

Pievērsties koprades telpu iekārtošanai 
un paļauties uz to, ka cilvēku interese par 
tām būs tikpat liela kā pilsētās – 
stratēģija, ko nevar izmantot lauku 
apvidos vai nelielās pilsētās

Sāciet darbu pie kopienas un atmosfēras izveides pirms ķeraties klāt fiziskajām 
telpām. Pastāstiet par koprades telpas konceptu un kopienas sniegtajiem 
ieguvumiem. Pēc tam varat sākt darbu pie telpām.

Ierobežot laiku, kurā var piekļūt ēkai un 
telpām

Atcerieties, ka telpu lietotāji strādā ar klientiem visā pasaulē. Nenosakiet laika 
ierobežojumus, tā vietā piedāvājiet risinājumus.

Nepievilcīga izkārtne vai 
telpas

Izvēlieties profesionālus pakalpojumus logotipa un reklāmas materiālu 
izstrādei, lai izveidotu zīmola tēlu un komunikācijas stratēģiju.

Kļūdas un ieteikumi (2) 
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“Zied zeme” un “Pierīgas 
partnerība” pieredzes analīze
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Kopienas izveide: koprades 
telpas “Dzīvoklis” pieredze 

Koprades telpas un dinamiskas kopienas 
izveide ir sarežģīts, bet aizraujošs process. 
“Pierīgas partnerība” pieredze ar koprades 
te l p a s “ D z īvo k l i s” i z ve i d i p r o j e k t a 
“CoLabora” ietvaros ir sniegusi ne vienu 
vien noderīgu mācību par koprades telpu 
popularizēšanu lauku apvidos. 

Jau no paša darbības sākumposma līdz pat pašreizējiem 
izaicinājumiem un regulārajiem pasākumiem “Dzīvoklis” ir 
veiksmīga kopienas izveides procesa piemērs, kas vietējai 
sabiedrībai ir sniedzis jaunas iespējas, kā arī liecina par 
turpmāku izaugsmi. 

Pirmie soļi 

Pirms projekta “CoLabora” īstenošanas “Pierīgas partnerība” 
īstenoja virkni pasākumu, lai analizētu sākotnējos apstākļus 
un izveidotu kopienu, kas pēcāk arī piedalījās koprades 
telpas “Dzīvoklis” izveides procesā. Pirmie uzdevumi bija 
saistīti ar aptaujas un vairāku pasākumu organizēšanu, lai 
izvērtētu privātpersonu un biedrību interesi. 

Sadarbībā ar biedrību “Zied zeme” aptaujā tika iesaistīti 
110 potenciālie rezidenti. Tās mērķis bija apzināt sabiedrības 
vajadzības un izvērtēt projekta dzīvotspēju. Rezultāti bija 
iedvesmojoši  – visi respondenti apstiprināja interesi par 
koprades telpu, turklāt 60  % no aptaujātajiem jau aktīvi 
darbojās savas kopienās. 

Projekta sākotnējā analīze neietvēra izvērtējumu par to, ko 
koprades telpa var piedāvāt vietējai sabiedrībai. Taču jau 
aptaujas rezultāti liecināja, ka potenciālie rezidenti ir 
interesēti dinamiskas un aktīvas kopienas izveidē. Neskaitot 
nepieciešamību pēc tradicionāla biroja telpām, kas būtu 
aprīkotas ar galdiem, kopētāju un printeri, respondenti 
izteica arī vajadzību pēc telpām konferenču un pasākumu 
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rīkošanai. Potenciālie rezidenti tika aicināti pievienoties 
kopienas veidotājam koprades telpas izveides procesā. 

“Pierīgas partnerība” organizēja arī vairākus pasākumus, lai 
popularizētu projektu “CoLabora” un piesaistītu jaunus 
rezidentus. Sadarbībā ar “Zied zeme” notika arī pasākums, 
kurā piedalījās pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un interesenti, 
lai kopīgi pārrunātu koprades telpu piedāvātās iespējas 
reģionā. Tika apzinātas arī tādas vietējās organizācijas kā 
Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs un Biznesa 
vēstniecība, kas būtu ieinteresētas šajā iniciatīvā.  

Telpas izveide 

Pirms tika pieņemts lēmums par koprades telpas “Dzīvoklis” 
izvietošanu “Pierīgas partnerība” biroja telpās, tika veikta 
tirgus izpēte, lai izvērtētu visus pieejamos variantus. 
Lēmums bija balstīts uz telpu piedāvātajām priekšrocībām. 
Koprades telpa atrodas pilsētas centrā, blakus pašvaldības 
ēkai un komerciālajai zonai, turklāt tai var ērti piekļūt ar 
s a b i e d r i s k o t ra n s p o r t u . Vē l v i en s te l p u i z vē l e s 
priekšnosacījums bija komfortabla darba vide. 

Par koprades telpas vizuālo un funkcionālo dizainu bija 
atbildīgs kopienas veidotājs. Kopējā platība tika sadalīta 
vairākās telpās, lai būtu pietiekami liela darba zona, kā arī 
vieta kafijas baudīšanai un atpūtai. Pārkārtojot mēbeles, 
telpu ir iespējams pielāgot pasākumu rīkošanai. Vizuālā 
dizaina procesā iesaistījās arī rezidenti, kuri izteica viedokli, 
dalījās priekšlikumos un pat piedalījās sienu krāsošanā. 
Rezidentiem ir atļauts brīvi mainīt mēbeļu izkārtojumu un 
dekorēt telpu atbilstoši savai gaumei un vajadzībām. 

Pārvaldība un uzturēšana 

Koprades telpa tiek pārvaldīta 100 % no valsts līdzekļiem, kas 
nozīmē, ka koprades telpa ir pieejama visiem interesentiem 
bez maksas. Tā kā koprades telpa atrodas zem viena jumta ar 
“Pierīgas partnerība” biroju, kas atrodas valstij piederošā 
ēkā, komunālos maksājumus sedz pašvaldība. Tāpēc 
rezidenti var bez maksas izmantot koprades telpu “Dzīvoklis” 
darbam un pasākumu organizēšanai. Taču attiecībā uz telpu 
uzturēšanu un maksas pasākumu organizēšanu pastāv 
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ierobežojumi, kas bija iemesls jaunas koprades telpas 
izveidei Olainē ar hibrīdveida finansējuma sistēmu. 

Taču, runājot par koprades telpas “Dzīvoklis” darbību ikdienā, 
liela nozīme ir kopienas veidotājam, kurš ir atbildīgs par 
rezidentu iesaistīšanu un koprades telpas popularizēšanu. 
Katru otro nedēļu rezidenti sanāk kopā, lai pārrunātu 
aktuālos jautājumus un interesējošās tēmas. Kā citas 
veiksmīgi īstenotas iniciatīvas var minēt praktiskas un 
radošas nodarbības, pieredzes apmaiņas izbraukumus, kā arī 
tīklošanās un neformālus pasākumus jeb, īsāk sakot, 
pasākumus ar patīkamu gaisotni gan rezidentiem, gan citiem 
apmeklētājiem.  

Gūtās mācības turpmākai attīstībai 

Projekta “Dzīvoklis” lielākie pārbaudījumi bija saistīti ar to, kā 
sasniegt auditoriju ārpus kopienas, nodrošināt pietiekami 
lielu pasākumu apmeklētību, piesaistīt jaunus rezidentus un 
popularizēt koprades telpas darbību. Turklāt situācija ar 
Covid-19, protams, šo uzdevumu padarīja tikai grūtāku. Taču 
rezidenti joprojām turpina izmantot telpas un rīkot 

tiešsaistes pasākumus. Viens no koprades telpas “Dzīvoklis” 
mērķiem ir izglītot sabiedrību par šo projektu, lai izveidotu ap 
to plašāku kopienu. 

Pēc vairāku šādu informatīvu pasākumu organizēšanas kļuva 
skaidrs, ka koprades telpu popularizēšanai lielāki panākumi 
bija tajos pasākumos, kuros piedalījās uzņēmēji un biedrības. 
Līdzšinējā pozitīvā pieredze rāda, ka arī specializācijai un 
mērķauditorijas noteikšanai ir būtiska nozīme.  

Specializēti pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību un 
koprades telpām ir piesaistījuši daudzu ieinteresēto personu 
uzmanību, veicinot interesantas sarunas par alternatīvu 
uzņēmējdarbības modeļu sniegtajām priekšrocībām un to 
nozīmi sabiedrībā. 
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Atsauces un resursi
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Koprades telpas lauku apvidos 

CoLabora network 

• Dzīvoklis – koprades telpa Olainē 
• Colabora Lielvārdē 
• Cowocat_Rural 
• La Quincaillerie 
• Le Chai Coworking 
• Cheese & Grain 
• The Old Church School 
• Engine Shed 
• Framework 
• Edventure Froome 
• Welsh Ice 
• IndyCube 
• CoWork Plus 
• Motley Crow 
• The Base Enterprise 
• Town Square | Town Square 
• Shape Studio – Boxworks – Bristole 

Others 

• Mokrin House 
• Ludgate Hub 
• La Nave Nodriza Co-Working 
• Crearium 
• Casa Netural 
• Sende en Ourense 
• El Hueco Coworking Soria 
• Coworking Bansko 
• Asnières-sur-Vègre Village Factory 
• Espace de travail et coorking à Ploumagoar 
• Elles sont l'Occitanie : Amandine Largeaud - Grizette 
• PANDORAHUB – zaļa dzīve laukos 
• Bildi – koprades telpa (Kunlabi) 

https://youtu.be/I5TOkLUjazk
https://igli.me/colabora-lielvarde?fbclid=IwAR0smItyakcSJNiglldDt7LcoAq7MbOmAaXsOx04EyWKTiA9eNRV_6YujpM
http://www.cowocatrural.cat/
https://www.laquincaillerie.tl
http://lechai.tl/coworking
http://www.cheeseandgrain.com/hire/
http://www.theoldchurchschool.co.uk/
https://engine-shed.co.uk/
https://www.frameworkbristol.co.uk/
https://www.frameworkbristol.co.uk/
https://welshice.org/
https://www.indycube.community/
https://coworkplusbundoran.ie/about/
http://motleycrow.ie
https://thebaseenterprise.ie
https://www.thetownsquare.co.uk/
http://www.shapestudio.co.uk/boxworks
https://www.mokrinhouse.com/
https://www.ludgate.ie/
http://www.desdelanavenodriza.com/coworking/
http://web.crearium.es/
http://www.benetural.com/en/
http://sende.co/sende-trip
http://www.elhueco.org/
http://coworkingbansko.com/
http://www.asnieres.village-factory.net/
https://apropos-media.fr/blog/coworking-le-miroir-rural-et-branche
https://www.grizette.com/elles-sont-loccitanie-amandine-largeaud/
https://www.pandorahub.co/
https://kunlabi.bildi.net/coworking
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Valsts finansētas iniciatīvas 

• Cowocat_Rural 
• CoWallonia. Lancement de l'appel à projets Coworking 

Rural - digitalwallonia.be 
• Tulsa Remote 
• Viver Celleristes | Viver Celleristes 

Resursi 

• Koprades telpu rokasgrāmata: koprades telpu 
uzņēmējdarbības rokasgrāmata 

• Coworking With Iris | Koprades telpu tīmekļraide 
• Grāmatas par koprades telpu pārvaldību 
• Deskmag | Koprades telpu žurnāls 
• 16 lieliskas lietotnes koprades telpu profesionāļiem 
• Copass
• Resursi – Viss par koprades telpām
• www.legalcoworking.com 
• Juridiskās vadlīnijas koprades telpām (I) – Nexudus 

emuārs
• Ingresos y gastos de un coworking | Flourish
• www.everythingcoworking.com/coworking-resources 

• https://www.coworkingresources.org/coworking-
space-management-software

• Galvenie koprades telpu ienākumu avoti un izdevumi
• Koprades telpas iekārtošana pēc sabiedriskas vietas 

principiem

Kopiena 

• Koprades telpu līderu kanāls platformā Slack: 
• Google Group Coworking 
• Open Coworking 
• Grupa Coworking Rural Spaces 

Digitālie klejotāji un kopienas dzīvojamās telpas 

• Kopienas dzīvojamās telpas | Dzīvo, strādā un atpūties 
kopā ar domubiedriem. 

• CoWoLi: Koprades un dzīvojamās telpas – Atrodi savu 
digitālo klejotāju kopienas mājvietu 

• Vienvirziena biļete – Dokumentālā filma par digitālajiem 
klejotājiem 

http://www.cowocatrural.cat/
https://www.digitalwallonia.be/appel-a-projets-coworking-rural/
https://www.digitalwallonia.be/appel-a-projets-coworking-rural/
https://tulsaremote.com/
http://www.concactiva.cat/viver-celleristes/presentacio
https://www.coworkinghandbook.com/
https://www.coworkinghandbook.com/
http://coworkingwithiris.co/
https://blog.cowork7x24.com/show-me/recommended-books-for-coworking/
http://www.deskmag.com/
https://www.coworkingresources.org/blog/17-great-app
https://copass.org/
https://www.everythingcoworking.com/coworking-resources
http://www.legalcoworking.com/
https://www.nexudus.com/blog/181813633/101-legal-guide-for-coworking-spaces-i
https://www.nexudus.com/blog/181813633/101-legal-guide-for-coworking-spaces-i
https://public.flourish.studio/story/12202/
http://www.everythingcoworking.com/coworking-resources
https://www.coworkingresources.org/coworking-space-management-software
https://www.coworkingresources.org/coworking-space-management-software
https://public.flourish.studio/story/12202/n
https:%20//issuu.com/joanna.lim.yin/docs/curating_coworking_space_as_a_third
https:%20//issuu.com/joanna.lim.yin/docs/curating_coworking_space_as_a_third
http://opencoworking.org/news/projects/the-coworking-leadership-slack-channel/
https://groups.google.com/forum/%22%20%5Cl%20%22!forum/coworking
http://opencoworking.org/
https://www.facebook.com/groups/510477519018977
https://coliving.com/
https://coliving.com/
https://cowoli.com/
https://cowoli.com/
http://digitalnomaddocumentary.com/
http://digitalnomaddocumentary.com/
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Koprades telpu portāli 

• Coworker.com: Meklē un novērtē koprades telpas 
• Deskpass koprades telpas un koplietojamas biroja 

telpas 
• Find workspaces  
• Share my office 
• Peerspace 
• Desks near me 

Koprades telpu konferences 

• Coworking Europe Conference 
• GCUC Community 
• Coworking Assembly 
• Smart Workspace Summit 
• Globalworkspace.org 

Rīki 

Programmatūra koprades telpu integrētai pārvaldībai 

• Cobot 

• Nexudus 
• Coworkify 
• Optix 

Telpu rezervācija 

• Skedda 
• Google kalendārs 

Sapulču telpu tehniskais aprīkojums 

• Google Chromecast / Apple TV (lai savienotu datorus 
ar ekrānu) 

• Enplug 
• Digital Signage 

Mākoņdruka 

• Ezeep 
• Printwithme 

IIekšējā komunikācija 

https://www.coworker.com/
https://www.deskpass.com/?utm_source=owned&utm_medium=badge&utm_campaign=badge&utm_content=regular-badge&utm_term=&utm_adgroup=&dim1=&dim2=
https://www.deskpass.com/?utm_source=owned&utm_medium=badge&utm_campaign=badge&utm_content=regular-badge&utm_term=&utm_adgroup=&dim1=&dim2=
https://findworkspaces.com/
https://www.sharemyoffice.com/
https://www.peerspace.com/
https://desksnear.me/
https://coworkingeurope.net/
https://gcuc.co/
https://coworkingassembly.eu/
https://10times.com/smart-workspace-design-summits
https://www.globalworkspace.org/
https://www.cobot.me/en
https://www.nexudus.com/
https://www.optixapp.com/
https://www.skedda.com/
https://www.enplug.com/
https://www.digitalsignage.com/
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• Slack 
• Facebook grupas 

E-pasta mārketings 

• Mailchimp 
• Active Campaign 

Aptaujas 

• Typeform 
• Surveymonkey 
• Google Form 

Sociālie tīkli 

• Creator Studio 
• Hootsuite 
• Change 

Interaktīvas prezentācijas 

• MindsMeister 

Videozvani 

• Zoom 
• Microsoft Teams 
• Gotomeeting 
• Hangouts 
• Starleaf 

Maksājumi 

• PayPal 
• Stripe 
• Chargebee 

Digitāli rīki dinamiskai sadarbībai 

• Mural 

https://slack.com/
https://mailchimp.com/
https://www.activecampaign.com/
https://www.typeform.com/
https://www.surveymonkey.co/
https://www.hootsuite.com/
https://www.mindmeister.com/
https://zoom.us/
https://www.gotomeeting.com/
https://starleaf.com/
https://www.mural.co/
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Rezervāciju veikšana 

• Calendly 
• Bookly (WordPress spraudnis) 

Projektu vadība 

• Asana 
• Slack 
• Trello 

Mēbeļu izkārtojuma plānošana 

• Rent, rent-purchase or purchase Office furniture | 
SKEPP Officeplanner 

• Cowoking technology essentials. Ryan Chatterton 
• A Guide to Hosting Virtual Events with Zoom 

Citi 

• KantoorKaravaan | Daba. Tavs birojs. 
• DINAMO10 | radoša uzņēmējdarbības vide

https://calendly.com/
https://asana.com/
https://slack.com/
https://trello.com/
https://shop.skepp.com/en/office-furniture
https://shop.skepp.com/en/office-furniture
https://es2.slideshare.net/CoworkingSpain/cowoking-technology-essentials-ryan-chatterton-99194973
https://docs.google.com/document/d/1KLRrnm6g5YvD8QRSPwwNWq6NPk9FYvMpZPy_XEyOmMM/edit
https://kantoorkaravaan.nl/
https://www.dinamo10.net/
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Plašsaziņas līdzekļi: koprades telpas lauku 
apvidos 

• Rural Co-working is a Thing! – Remote Office 
• Passei uma semana trabalhando, descansando e 

aprendendo em um espaço de coworking rural 
• Why co-working could be the answer for rural 

businesses with surplus workspace 
• Is Rural Coworking/Coliving the need of the 

environment? 
• Le coworking en milieu rural? C'est possible! - Blog Pige 

Québec 

• Ingredientes para la creación de espacios de coworking 
rural 

• Rural Coworking is a Thing, and We Like How it Sounds! 
• ¿Es el coworking la solución al medio rural? – 

AlmaNatura 
• Un freelance digital nomade rural au service du 

changement ! | XXE l'E-MAG 
• Une mission pour développer le coworking dans les 

territoires 
• coworking-hub-rebranding-rural-ireland-thanks-

digital-players 
• Le coworking rural va exister - Le Soir 
• Le coworking s’étend aux zones rurales et périurbaines 
• Coworking: nueva filosofía de trabajo en una aldea del 

rural de Ourense  
• Sarthe. Les espaces de co-working dynamisent les 

territoires ruraux | Le Maine Libre 
• Trabajar por internet desde el pueblo 
• Le coworking, une nouvelle manière de travailler avec 

son bureau dans son sac 
• A rural coworking/coliving tour through Spain 
• La fibre, le maire et le coworking | Amédée.co 

https://remoteoffice.co/archives/496
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• "A financially sustainable Coworking Space in the 
countryside? Yes, we did it!" - Aurora Coworking - 
SocialWorkplaces.com 

• Report: Rural Coworking in the Time of COVID-19 - 
Center on Rural Innovation (CORI) 

• Participe da experiência única do Coworking Camp! 
• Out-of-the-Box Co-Working Spaces to Inspire - I Done 

This Blog 
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Vadlīnijas koprades telpu izveidei lauku apvidos 
Ieteikumi, kā veiksmīgi izveidot koprades telpas lauku teritorijā 

“Zied zeme” un “Pierīgas partnerība” 


