„Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide
Latvijā un Igaunijā”

Z/s „Valti”
Zemnieku saimniecība „Valti” atrodas
Kurzemes
reģionā,
Skrundas
novada
Skrundas pagastā, 14 km attālumā no
Skrundas. Daļa saimniecības atrodas Natura
2000 teritorijā, dabas liegumā „Ventas un
Šķerveļa ieleja”, un robežojas ar valsts
nozīmes dabas objektiem - Gobdziņu klintīm
un Ātrajām klintīm Ventas pretējā krastā.
Z/s „Valti” apsaimnieko 588,9 ha zemes.

Z/s „Valti” saimnieki Rihards un Vanda
Valtenbergi

Saimniekošana
Saimniecība nodarbojas ar tīršķirnes un krustojumu liellopu audzēšanu vaislai, nobarošanai un gaļas
ražošanai, ar piena sivēnu pārdošanu un cūkgaļas ražošanu, graudaugu un pārtikas kartupeļu
audzēšanu, kā arī biškopību. Saimnieki jau vairākus gadus sešos saimniecības dīķos audzē karpas,
līņus un orfas. Ziemas sezonā zivis var ķert speciālos zivju mājas baseinos, kas izveidoti, uzpludinot
Bērzenes upes līkumu.

Zivju mājas pirmajam līmenim cauri plūst Bērzenes
upes ūdeņi, otrajā līmenī izbūvēta semināru zāle

Šarolē tīršķirnes bullim raksturīgs izteikts
muskuļu reljefs
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Saimniecības lielāko daļu klāj dažāda vecuma atmatas un graudaugu sējumi. Salīdzinoši nelielā
saimniecības daļā (~10 – 15 %) – Bērzenes un Ventas upju ielejās, ir koncentrējušās izcilas dabas
vērtības – iežu atsegumi un alas, nogāžu un gravu meži, no stāvajām nogāzēm iztek daudz avotu un
strautu. Alās mīt sikspārņi, savukārt iežu atsegumi atklāj būtisku informāciju par senākiem laika
periodiem – Ketleru atsegumā atrastas bruņuzivs fosilijas. Nogāžu mežiem piemīt augsta bioloģiskā
vērtība. Ventas ielejas augšējā daļā savulaik pletušās sugām bagātas parkveida ganības, par ko
mūsdienās liecina jaunākiem kokiem ieskauti bioloģiski veci ozoli ar lieliem vainagiem. Ventas
palienē saglabājušies atsevišķi augu sugām bagāti zālāji, savukārt Ventas krastam piekļaujas krāšņa
augstu lakstaugu josla.

Iežu atsegumi Ventas ielejā

Ventai saimniecības teritorijā raksturīgs lēzens krasts

Tūrisms
Z/s „Valti” saviem apmeklētājiem piedāvā ieskatu un mācības bioloģiskajā saimniekošanā, gaļas
liellopu audzēšanā, t.sk. ģenētiskajā darbā ar tīršķirnes uzturēšanu, un makšķerēšanu svaigā gaisā.
Semināru un mācību vajadzībām Zivju mājā ir izbūvēta speciāla semināru zāle un virtuve.
Saimniecībā atrodas un tiek uzturēta Oskara Kalpaka taka, kas šķērso ģeoloģiski un ainaviski
interesantu teritoriju. Staigājot pa saimniecību var iepazīt vairākus izcilus dabas objektus –
piemēram, straujo Bērzenes upīti. Ventas ielejā atrodas vairākas gravas ar avotiem un strautiem,
iežu atsegumi un alas – Ketleru atsegums u.c. Tuvākajā apkārtnē atrodas vairāki valsts nozīmes
dabas objekti – Gobdziņu klintis ar alām un Ātrās klintis.

Z/s „Valtiem” piešķirtie dabai draudzīgie marķējumi

Bioloģiskā lauksaimniecība

Latvijas ekoprodukts

Vides Veselības saimniecība

Bioloģiskā lauksaimniecība ir sistēma,
kas tiecas apgādāt patērētāju ar svaigu,
garšīgu un īstu pārtiku, nelietojot
ķimikālijas.

Latvijas ekoprodukts ir pilnībā dabīgs,
veselīgs un dabīgs produkts. Tas
stiprina veselību, veicina atspirgšanu,
dod lielāku enerģiju un dzīvīgumu.

Vides Veselības saimniecības apvieno
bioloģisko lauksaimniecību un vides
resursu saglabāšanu ar veselību
nostiprinošu pakalpojumu sniegšanu
un veselīgam uzturam svarīgu
produktu ražošanu.

Drukāšanai izmantots

no saudzīgi apsaimniekota meža iegūts papīrs.
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Dabas vērtības

