
 

Saimniekošana 
 

DEMO FARM 

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

Z/s «Mauriņi» 

Zemnieku saimniecība «Mauriņi» atrodas 
Vidzemes reģionā, Alūksnes novada 
Veclaicenes pagastā, 20 km attālumā no 
Alūksnes. Saimniecība ietilpst aizsargājamo 
ainavu apvidū «Veclaicene». 
Z/s «Mauriņi» apsaimnieko 192,1 hektāru 
zemes. 

 
 
 

Vides veselības saimniecība «Mauriņi» ir specializējusies dažādu mājlopu audzēšanā: 141 aita, 
56 gaļas liellopi, deviņi ‘Konik’ šķirnes zirgi un dažādi sīklopi. Saimniecībā apskatāmi visi Latvijā 
tradicionāli audzētie mājlopi, kā arī ponijs, nutrijas un seski. No iegūtās aitu vilnas gatavo dažādus 
izstrādājumus - segas, spilvenus, adījumus u.c. Saimniecība gatavo arī garšaugu maisījumus, zāļu 
tējas, augu maisījumus vannām no dabā vāktiem un pašu audzētiem augiem. Saimniecība piedāvā 
profesionāla pirtnieka pakalpojumus, kā arī ļoti retu pakalpojumu zemnieka sētā - skaistumkopšanas 
un organisma attīrīšanas procedūras. 
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Vairāk nekā 50 ha lielu teritoriju apsaimnieko, izmantojot 
dabīgo noganīšanu 

Savvaļas zirgu ganāmpulka vadonis 

Z/s «Mauriņi» saimniece Gunita Virka 



 

Tūrisms 
 

Dabas vērtības  
 

Z/s «Mauriņi» piešķirtie dabai draudzīgie marķējumi 
 
 

 

 
Vairāk nekā 50 ha platībā zālājus uztur un atjauno, izmantojot dabīgo noganīšanu, - izveidota 
norobežota ganību teritorija, kur galvenā apsaimniekošanas metode ir noganīšana visa gada garumā. 
Dabīgās noganīšanas teritorija piekļaujas Lielā Paiķa ezeram, kam raksturīga savdabīga augu valsts. 
Plašajās ganībās ietvertas vairākas bijušās mājvietas, ko ieskauj bioloģiski vecu koku grupas - 
atklātās ganības mijas ar parkveida ainavu elementiem. Ainavu dažādo Veclaicenei raksturīgo 
lielpauguru reljefs. Starppauguru ieplakas ir pārmitras un vēl izteiktāk dažādo mozaīkveida ainavu, 
dažās no tām ir bioloģisko daudzveidību veicinošas bebraines. Nelielā platībā sastopami purvaini 
priežu un egļu meži, kas atbilst ES nozīmes īpaši aizsargājamam biotopam — Purvaini meži. 
Pārējās kokaudzes ir samērā jaunas. Tās veidojušās, aizaugot lauksaimniecības zemēm. Taču 
daudzviet tajās sastopamas vecāku koku joslas, kas savulaik, pirms vairākām desmitgadēm, ir 
bijušas mežmalas ar skrajām, saulainām kokaudzēm un laukmalas akmeņu krāvumiem. Tāda vide 
ievērojami bagātināja dabas daudzveidību. Saimniecības mežos uzturas īpaši aizsargājamais 
baltmugurdzenis un trīspirkstu dzenis. 

 

Saimniecībā daudz bioloģiski vecu koku, daži no tiem 
sasnieguši dižkoka izmērus 

 

«Mauriņos» vērojama iespaidīga, Veclaicenei raksturīgā 
lielpauguru ainava 

 
Tūristu vajadzībām saimniecībā ir uzbūvēta atsevišķa pirts ēka un izrakts dīķis, nama pirmajā un 
otrajā stāvā nodrošināta nakšņošana 10 cilvēkiem. Visas segas un spilveni ir gatavoti saimniecībā 
no aitu vilnas. Papildus pirtnieka pakalpojumiem pieejamas dažādas ķermeņa kopšanas procedūras - 
masāžas un dabiskā kosmētika. 
Saimniecība piedāvā apskatīt dažādus Latvijā tradicionālus mājdzīvniekus, kā arī poniju, nutrijas, 
un seskus. Dabiskās noganīšanas teritorijā ierīkota izziņas un mācību taka ar vairākiem stendiem un 
apskates objektiem, t.sk. skatu punktu pie Lielā Paiķa ezera. 
 
 

  
Bioloģiskā lauksaimniecība 

Bioloģiskā lauksaimniecība ir sistēma, kas 
tiecas apgādāt patērētāju ar svaigu, garšīgu 

un īstu pārtiku, nelietojot ķimikālijas. 

Vides veselības saimniecība 
Vides veselības saimniecības

 

 apvieno bioloģisko lauksaimniecību 
un vides resursu saglabāšanu ar veselību nostiprinošu pakalpojumu 

sniegšanu un veselīgam uzturam svarīgu produktu ražošanu. 
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Drukāšanai izmantots  no saudzīgi apsaimniekota meža iegūts papīrs. 
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