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Viesīte

Lauksaimniecība

Lai ikvienu iedrošinātu savā ikdienā ieviest kaut mazus, bet planētai draudzīgus dzīves paradumus, šī gada februārī uzsākta
dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņa “Es daru tā!”. Tā dod iespēju kopumā 90 videostāstos smelties idejas no dažādiem
cilvēkiem, kā ar prieku dzīvot dabai draudzīgāk.
Kampaņas ietvaros aktrise un kostīmu māksliniece Madara Botmane dodas ciemos pie iedvesmojošiem un radošiem cilvēkiem,
kuri dzīvo tā, lai mums visiem uz šīs planētas pietiktu vietas. Viņa devās arī uz Sēlijas sirdi pie Zanes un Māra Lāčiem, kuru īpašā
lieta ir bioloģiski audzēti graudi.
Lāču ģimene Jēkabpils novada Viesītes pagastā nodarbojas ar lauksaimniecību, no kuriem sešus gadus veltījuši bioloģiskajai
lauksaimniecībai, paralēli mēģinot pievērsties arī graudu pārstrādei un pārtikas ražošanai.
“Ikdienu pavadām ne tikai uz lauka, bet mums ir dažādas idejas, kuras gribas realizēt šeit, dzīvojot laukos,” atklāj Zane. “Meklējam
dažādas kultūras, ko mēs varētu audzēt, kas varbūt arī Latvijai nav tik tipiskas. Mēģinām audzēt citāda veida kviešus, saldo
kukurūzu,” piebilst Māris. Saimniekojot laukos, Zane un Māris neizmanto nekādas ķimikālijas un sintētiskos mēslošanas materiālus,
viss ir tīrs un dabīgs.
Videostāstu iespējams noskatīties: Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RbCYcGsK8ls Facebook:
https://www.facebook.com/esdaruta/posts/237511094915558

Dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņas “Es daru tā!” ietvaros dažādi cilvēki, tai skaitā sabiedrībā pazīstamas personības, publiski
dalās ar savu pieredzi un ieradumiem, kas ļauj dzīvot dabai un planētai draudzīgāk. Tie saistīti gan ar atkritumu šķirošanu, “otras
elpas” došanu savu laiku nokalpojušām lietām, energoefektīvu ēku būvniecību, bioloģisku pārtiku, pārdomātiem pirkumiem u.c.
Videostāstos savā pieredzē dalās mūziķis Kaspars Zemītis, ceļotāja Zane Eniņa, kapsulas garderobes popularizētāja Laura
Arnicāne, dziedātāja Katrīna Gupalo, autosportists Andris Dambis, žurnālists Uģis Joksts, modele Māra Sleja un daudzi citi.
Vides Filmu studija dzīvesstila pieredzes apmaiņas kampaņu “Es daru tā!” īsteno ar Latvijas vides aizsardzības fonda ﬁnansiālo
atbalstu.
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