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Zemnieku saimniecība Mežacīruļi 

 Sākums 1992… 

 7 ha zeme 

 3 govis 

 20 aitas 

 6 cūkas 

 

 Kāpēc piens Zemgalē? 

 Saimnieks ir vetārsts 

 Tiek iegūta bāze piena ražošanai 

 

 



Zemnieku saimniecība Mežacīruļi 

 Piena nozares sākums 

 200 leikozas govis 

 300 ha zeme  

 Veca tehnika 

 



Kas no tā visa sanācis šodien? 

 

 700 ha zeme – pļavas, zālāji, kukurūza, lucerna, 
graudaugi, rapsis 

 Slaucamo govju ferma ar 210 vietām 

 Telīšu ataudzēšanas ferma 

 Novietne nobarojamiem liellopiem (atklāta 
nojume) 

 Biogāzes ražotne 

 0,5 ha siltumnīcas 

 30 darbinieki + 10 sezonas strādnieki 

 Biedrības Zemnieku saeima biedrs 

 

 





z/s Mežacīruļi - līdzsvarota un 
daudzfunkcionāla saimniecība 

 Saimniekošana atbilstoša pieejamiem zemes resursiem 

 Slēgta ražošanas sistēma, nozares viena otru papildina  

 Iespēja optimāli izmantot darbaspēku  



Drošs produkts  
z/s Mežacīruļi izpratnē 

 Kvalitatīvs un vērtīgs lietošanai cilvēku uzturā 
 Atbilstošs konkrētā produkta kvalitātes prasībām, enerģētiski vērtīgs, bez 

kaitīgām vielām, u.c. 

 Ražots ievērojot dzīvnieku labturības un veterinārās prasības 

 Ražots nenodarot kaitējumu videi 



Z/s Mežacīruļi aktivitātes vides 
aizsardzībai 

 Augu mēslošanas plāna sastādīšana 

 Mākslīgā mitrzeme barības vielu noteču mazināšanai 

 Buferjoslas gar ūdenstecēm 

 Kūtsmēslu pārstrāde biogāzes ražotnē 

 Barības vielu aprite 

 SEG emisijas 

 Smakas 

 Enerģijas ražošana no biogāzes 

 Siltuma rekuperācijas sistēma 



Z/s Mežacīruļi vides aizsardzības aktivitātes 
tiek apbalvotas starptautiskā konkursā 

 Z/S “Mežacīruļi” – starptautisks paraugs lauksaimnieku cīņai ar 
Baltijas jūras eitrofikāciju. 

 

 „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2014” - konkurss, kas 
tiek organizēts 9 Baltijas jūras reģiona valstīs, izceļ labas un Baltijas 
jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, kas samazina 
Baltijas jūras eitrofikāciju jeb aizaugšanu. 

 



NUTRINFLOW projekts 

 Mērķis: samazināt biogēno elementu ieplūdi 
valstu iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, ieviešot 
un prezentējot inovatīvus, visaptverošus un 
iesaistītajām pusēm izdevīgus meliorācijas 
sistēmu risinājumus, kas samazinātu slāpekļa un 
fosfātu noplūdi jūrā. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paldies par uzmanību! 
 


