Atvērto durvju diena zemnieku saimniecībā “Lielkrūzes” dabas un
vides speciālistiem
2011. gada 7. jūlijā projekts DEMO FARM organizē atvērto durvju dienu z/s “Lielkrūzes”
dabas un vides speciālistiem.
Z/s “Lielkrūzes” vides un dabas speciālistus gaidīs 12:30, lai divu stundu garumā sarunu gaitā
ar saimniekiem Valentīnu un Guntaru Dolmaņiem, dabas ekspertiem Ievu Rovi un Viesturu Lārmani
un lopkopības speciālistu Daini Arbidānu pastaigas laikā pa saimniecību diskutētu par dabas
aizsardzības un lauksaimniecības mijiedarbību lauku sētā.
Bioloģiskā saimniecībā “Lielkrūzes” apsaimnieko ~100 ha zemes. Vairāk nekā 300 gadu, nu
jau septītajā paaudzē, māju iemītnieki te dzīvojuši saskaņā ar dabu, krājuši un pilnveidojuši atziņas
par dabai draudzīgu saimniekošanu. Vēsturiski uzkrātā un arī saimnieku Valentīnas un Guntara
Dolmaņu pašu apzinātā pieredze lieti noder, attīstot savu bioloģisko saimniecību, kurā visi darbības
veidi ir savstarpēji saistīti, līdzsvaroti un papildina cits citu, veicinot cilvēku izpratni par ražošanas
un dabas procesu kopsakarībām. Saimniecībā atrodas zivju dīķi, ganās liellopi, aitas un ‘Konik’
šķirnes zirgi, kā arī ligzdo 70 putnu sugu. Katra teritorijā mītošā dzīvnieku vai augu suga atradusi
savu dzīves telpu jeb nišu, bet vienlaikus ir nesaraujamā kopsakarībā ar citām sugām, tāpēc ir
svarīgi saglabāt tās visas, nodrošinot dabisko līdzsvaru un bioloģisko daudzveidību šajā
saimniecībā. Šeit ir saglabāts arī Piebalgai raksturīgais, vēsturisko ēku komplekss. Dabas eksperti
pēc saimniecības izpētes uzsver, ka “Lielkrūzes” kalpo kā lielisks piemērs videi draudzīgai
saimniekošanai, jo te katra darbība notiek saskaņā ar vidi.
Zemnieku saimniecība “Lielkrūzes” atrodas Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā
(skat. arī zemāk pievienoto karti).
Uzmanību! Iepriekšēja pieteikšanās līdz 4. jūlijam pie Ineses Pudānes, tālr. 67830999, epasts: inese.pudane@ldf.lv.
Aicinām šo informāciju nodot saviem draugiem, kolēģiem un citiem interesentiem!
Atvērto durvju dienas projektā DEMO FARM
Projekta „Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā
un Igaunijā” jeb DEMO FARM mērķis ir izveidot demonstrējumu saimniecību tīklu videi
draudzīgas saimniekošanas popularizēšanai Latvijā un Igaunijā. Projekta ietvaros tiek apkopota
līdzšinējā labā pieredze videi draudzīgai saimniekošanai laukos un īstenotas dažādas aktivitātes.
Viena no aktivitātēm ir atvērto durvju dienu organizēšana. Jūlijā un augustā paredzētas septiņas
atvērto durvju dienas konkrētai mērķauditorijai – lauksaimniekiem, zivsaimniecības un vides
speciālistiem, ģimenēm un citiem interesentiem.
Atvērto durvju dienās saimnieki, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un
Latvijas Dabas fonda eksperti stāstīs par videi draudzīgām saimniekošanas metodēm un rādīs
saimniecībā esošās dabas vērtības.
Projekts DEMO FARM
Laikā no 2009. līdz 2011. gadam projektā DEMO FARM iesaistītie Igaunijas un Latvijas
zemnieki sadarbībā ar zinātniekiem un lauksaimniecības speciālistiem apguva jaunas prasmes un
dalījās praktiskā pieredzē, kā vadīt savu saimniecību ilgtspējīgi. Viens no galvenajiem projekta
sasniegumiem ir saimniecību sadarbības tīkla izveide – projektā ieskaitītās saimniecības gan

sasvstarpēji sadarbojas, gan ir gatavas iepazīstinātu jebkuru interesentu ar savu lauksaimniecisko
darbību un paveikto dabas daudzveidības aizsardzībā un atjaunošanā.
Projekts DEMO FARM jeb “Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību
tīkla izveide Latvijā un Igaunijā” tika finansēts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā.
Galvenais uzsvars – atbalsts zemnieku saimniecībām gan dabas vērtību apzināšanā un īstenoto
lauksaimniecības pasākumu uzlabošanā, gan tūrisma produktu attīstībā. Projektu īsteno Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Dabas fonds un Igaunijas Dabas fonds.
Informāciju par projektu un projekta saimniecībām iespējams lasīt Latvijas Dabas fonda
mājas lapā.
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