
 

Saimniekošana 
 

DEMO FARM 

«Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide 
Latvijā un Igaunijā» 

Z/s «Jaun-Ieviņas» 

Zemnieku saimniecība «Jaun-Ieviņas» 
atrodas Vidzemes reģionā, Raunas novada 
Raunas pagastā, 7 km attālumā no Raunas 
un 10 km attālumā no Bērzkroga. Netālu no 
saimniecības ir Gaujas Nacionālais parks un 
Raunas Staburaga dabas liegums. 
Z/s «Jaun-Ieviņas» apsaimnieko 102 
hektārus zemes. 

 
 

 

Z/s «Jaun-Ieviņas» ir daudznozaru saimniecība, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. Tās 
pamatnozares ir putnkopība, biškopība, dārzeņu un graudaugu audzēšana, tūrisms, kā arī kokogļu 
ražošana. Daļu no saražotās produkcijas saimniecība pārstrādā un pircējiem piedāvā tādus 
produktus kā medu, olas, cidoniju sukādes, kaltētas cūku pupas u.c. bioloģiski ražotus produktus. 
Saimniecība piedāvā viesiem naktsmītnes jaunuzceltā viesu mājā un ekskursijas pie savvaļas 
zirgiem un govīm. 

  

Viesu nams 

 

 
Ungārijas govs 
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Z/s «Jaun-Ieviņas» saimnieks Uldis Rudzītis 

«Jaun-Ieviņās» audzē 
dažādus putnus, t.sk. baložus 



 

Dabas vērtības  
 

Z/s «Jaun-Ieviņas» piešķirtie dabai draudzīgie marķējumi 
 

Tūrisms 
 

 
 

Saimniekojot dabai draudzīgi, te uztur bioloģiski vērtīgus zālājus un meža ganības. Daļā teritorijas 
zālājus uztur un atjauno, tos dabīgi noganot. Dabīgās noganīšanas teritorijā dabas daudzveidību 
bagātina ‘Koniks’ šķirnes zirgu veidotā mozaīkveida ainava. 
Saimniecības teritorijā atrodas tādas dabai nozīmīgas vērtības kā bioloģiski vecs ozols un Baltais 
vītols, kas atbilst valsts nozīmes dižkokam, - tā apkārtmērs pārsniedz 6 metrus. 
Mežu vērtības koncentrējas upītes ielejā. Tajā ir dabas daudzveidībai nozīmīga bebraine un meža 
nogabals ar ES nozīmes prioritāri aizsargājamu meža biotopu «Veci vai dabiski boreāli meži». 
Netālu no mājas lapsas izveidojušas ievērojama lieluma alu sistēmu. 

 

 

 

 
Z/s «Jaun-Ieviņas» ikvienam interesentam piedāvā iespēju atpūsties lauku sētā - gida pavadībā 
apskatīt un iepazīt savvaļas zirgus, daudzveidīgu mājputnu kolekciju, kā arī pastaigāties pa mežu, 
gar upītes krastu, vērot bebru mitekļus un citus dabas jaukumus. Viesiem ir iespēja vizināties ar 
ūdens velosipēdu, peldēties, kā arī makšķerēt.  
Saimniecībā ir uzbūvēta viesu māja ar kamīnzāli un pirti - 30 personām. Pirts procedūru cienītāji 
var nopērties liepas koka pirtiņā, izmantot profesionāla pirtnieka pakalpojumus un izbaudīt masāžas 
vannu. Pieejamas arī telšu vietas Līčupes krastā. 
 
 

  
 

 
Bioloģiskā 

lauksaimniecība Ekopuķīte Vides veselības 
saimniecība Zaļais sertifikāts 

Bioloģiskā 
lauksaimniecība ir 
sistēma, kas tiecas 

apgādāt patērētāju ar 
svaigu, garšīgu un īstu 

pārtiku, nelietojot 
ķimikālijas. 

Vides veselības saimniecības Tas ir Eiropā 
atpazīstams augstas 

klases ekomarķējums, 
kas apliecina, ka prece 
vai pakalpojums ražots 

videi draudzīgos 
apstākļos, taupot dabas 

resursus. 

 
apvieno bioloģisko 

lauksaimniecību un vides 
resursu saglabāšanu ar 
veselību nostiprinošu 

pakalpojumu sniegšanu un 
veselīgam uzturam svarīgu 

produktu ražošanu. 

Zaļo sertifikātu 
piešķir tūrisma 
mītnēm, kurās 
saudzē vidi un 

ainavu, racionāli 
izmanto ūdens un 
enerģijas resursus. 
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Zālājs ar koku un krūmu grupām Saimnieki kaltē dažādus ārstniecības augus,  
kas izmantojami gan tējām, gan pirts procedūrām 

 

Drukāšanai izmantots  no saudzīgi apsaimniekota meža iegūts papīrs. 
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