
 

 

9.augustā „Aitu dienas 2014”, 

organizē biedrība „Latvijas Aitu 

audzētāju asociācija”, pasākums 

notiek Rūjienas novada, Jeru pagasta 

„Klimpās” 
 

Pasākums notiek jau sesto gadu un ir iemantojis popularitāti gan pašu aitkopju, gan 

interesentu vidū. 

 

Dienas kārtība:  

8:00 – 10:00  Dzīvnieku savešana  

9:00 – 10:00  Dalībnieku reģistrācija 

10:00 – 10:10 Pasākuma atklāšana  

10:10 – 10:45 Dzīvnieku parāde – karnevāls  

Seminārs: 

10:45 – 12:30 „Ciltsdarba pasākumi un suņu izmantošana aitu 

ganāmpulkos Vācijā”, lektore Dr. Regina Walther,  Vācija 

12:30 – 13:30 „Aitkopības nozares attīstības tendences un jaunāko 

tehnoloģiju izmantošana Jaunzēlandē”, lektors Graeme Ward, 

Jaunzēlande 

13:30 – 14:30 Pusdienas  

14:30 – 15:00 Ganu suņu demonstrējums  

15:00 – 16:00 Dzīvnieku vērtēšana, izsole 

16:00 – 16:30 Koncerts 

16:30 – 17:00 Apbalvošana 

17:00 – 18:00 Loterija 

18:00 – Pasākuma noslēgums, balle līdz rīta gaismai 

22:00 - LED balonu salūts 

 

Paralēli pasākumiem: 

9:00 – 10:00 aitu cirpšanas demonstrējums 

10:45 – 13:00 izklaidējoši pasākumi 

14:00 – 15:00 darbosies veterinārais stūrītis 

14:00 – 15:00 Vilnas maisa mešana 

15:00 – 16:00 ātradīšanas, kamolīšu tīšanas sacensības 
 

Visas dienas garumā – aitu izstāde 



 

 

Sīkāka informācija par Aitu dienu 2014” norisi: 

Pasākumu iesildīs Aivis Bērziņš. Kā cirpt aitas, varēsiet redzēt vēl pirms pasākuma 

atkāšanas.  

„Aitu dienas 2014” pasākums tiks atklāts ar gājienu „Dzīvnieku parāde-karnevāls”, 

kur ikviens var piedalīties ar savu mīluli - aitiņu, teķīti. Detalizētāku informāciju 

par noteikumiem un dalību skatiet atsevišķi! 

Izglītojošā daļā notiks seminārs par aktualitātēm aitkopībā ar ārzemju lektoru 

piedalīšanos, tiks nodrošināti izdales materiāli un tulkojums. Tie, kas nevēlēsies 

piedalīties seminārā, varēs baudīt izklaidi kopā ar pasākuma vadītājiem „Marianna 

Okolokolaka & co”. 

Pasākuma apmeklētāji pusdienās varēs baudīt sātīgu jēra gaļas zupu, ko vāra Anita 

Damsone no saimniecības „Gobas”. Būs iespējams degustēt arī citus jēra gaļas 

izstrādājumus pie pasākuma dalībniekiem. 

Ar savu apmācīto borderkolliju Hope Joachim Schultheiss no SIA „SF17” 

demonstrēs kā iespējams vadīt aitu ganāmpulku. 

Dzīvnieku vērtēšanu veiks LAAA aitu vērtēšanas speciālisti, ar kuriem būs iespēja 

iepazīties un konsultēties pasākuma laikā. 

Vaislas teķu izsolē varēs iegādāties sev tīkamo dzīvnieku tie, kam nepieciešams 

kvalitatīvs vaislas materiāls. Teķu izsoles sarakstu skatīt atsevišķi! 

 „Aitu dienas 2014” programmu kuplinās koncerts „Muzikālie talanti”, kurā 

uzstāsies jaunie mākslinieki – dziedātāji Ilze Matilde Andersone, Mārtiņš 

Hincenbergs, akordeoniste - Ita Adrija Bērziņa un Aitu dienu pasākuma vadītāji. 

Apmeklētājiem būs iespējams iegādāties loterijas biļetes. Loterijas galvenā balva – 

kūpinātava no pasākuma sponsoriem SIA „Alistar”. Par balvu – skatiet atsevišķi! 

Savukārt saimniecības ir laipni aicinātas savus izstrādājumus un produktus 

piedāvāt kā loterijas balvas. Nenonieciniet reklāmas spēku!  

Paralēli darbosies veterinārārstes Aijas Šneideres veterinārais stūrītis, kur varēs rast 

atbildes uz interesējošiem jautājumiem par aitu veselību. 

Tradicionāli notiks atrakcija - „Vilnas maisa mešana”, ko vadīs Ilze un Jānis no 

saimniecības „Gobas”. 

Rokdarbu meistare Ilona Lece no „Paparžkalniem” aicina visus piedalīties 

ātradīšanas kamolīšu tīšanas sacensībās. 

Uz „Aitu dienas 2014” droši ņemiet līdzi arī bērnus, jo tiem būs pieejams plašs 

klāsts bezmaksas aktivitāšu visas dienas garumā – batuts, šūpoles, izjāde ar zirdziņu, 

stūrītis „Veido pats!”, piepūšamās atrakcijas, dažādi konkursi un aktivitātes.  

Aitas svara noteikšanas konkurss. 

Pasākumu aģentūra „,komats” apmeklētājiem piedāvās stiept gumiju un iegūt 

balvas! Sīkāk: http://www.komats.eu/jaunumi/latvijas-aita-LAAA-aitudienas-komats 



 

 

Būs arī papildus pasākumi, ko piedāvā pasākuma dalībnieki – seju apgleznošana, 

peintbols, balonu triki un citi jaukumi! 

Jautru muzikālo noskaņu līdz rīta gaismai nodrošinās grupa ’’ALLEGRO’’. 

Apmeklētājus priecēs LED balonu salūts. 

Ikviens, kas sevī jūt pārdevēja garu, ir laipni aicināts pieteikties tirdziņam. 

Tirdzniecības vietas maksa – dāvana loterijai! Savukārt, ja vēlies kaut ko nopirkt 

savam ganāmpulkam vai sev, tad „Aitu dienas 2014” ir īstā vieta, kur sameklēt kāroto 

un nodibināt ciešus sakarus ar pārdevējiem. 

Arī šogad būs iespēja pērties lauku pirtī, kas iebūvēta koka mucā!  

Tiem, kas vēlēsies atpūsties naktī, lai mājup dotos tikai nākamajā dienā, ir pieejamas 

telts vietas.  

Informācija par iepriekšējo 5 gadu pasākumiem un jaunumi – www.latvijasaita.lv .  

Laipni aicināti VISI interesenti! Garlaicīgi nebūs! Aitu dienas - tā ir iespēja 

redzēt un dzirdēt, iespēja tirgoties un iepirkties, iespēja mācīties un atpūsties, 

iespēja lieliem un maziem! 

 

 

Uz tikšanos AITU DIENĀS! 

Pasākuma orgkomiteja: 

 

Harita Eglīte, tālr: 29177309, e- haritaeglite@inbox.lv 

Anita Damsone, tālr: 26822773, e- anitadamsone@inbox.lv 

Valdis Leska, tālr: 26355100, e- leska123@inbox.lv 

Dina Avotiņa, tālr: 25668843, e- dina.avotina@inbox.lv 

 

Pieteikšanās pasākumiem, tirdzniecībai, jautājumiem un neskaidrību noskaidrošanai 

pa tālr: 25668843 vai uz e-pastu laaab@inbox.lv. 

 

Pasākuma sponsors: 

 

http://www.latvijasaita.lv/
mailto:haritaeglite@inbox.lv


 

 

Pasākuma atbalstītāji: 

        

 

Dalībnieki un atbalstītāji: 

    

      

 

         

                  Loreta Saulīte: https://www.flickr.com/photos/loreta_saulite/ 

 

 

 



 

 

 

 

Kā nokļūt uz „Aitu dienas 2014”? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Loterijas galvenā balva no SIA  

Kūpinātava SM4038 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informācija par produkta "kūpinātava  SM4038" 

 Stāvoklis: Jauna  

 krāsns izgatavota no tērauda 

 melns, siltumizturīgas krāsas pulverveida pārklājums 

 integrētā ventilācija ļauj regulēt gaisa padevi uz abām pusēm 

 durvīs iebūvēts termometrs siltuma noteikšanai  

 Sadalītas durvis palīdz saglabāt temperatūru kurināšanas procesā  

 2 x rokturi 

 Izmēri: 48 x 38 x 100 cm 

 Ātra sagatavošana  

 Viegla kopšana 
 Svars: 11,2 kg 

Komplektācija:  

 Kūpinātava 

 Emaljētas šķidruma panna 300 mm  

 Emaljēta kurtuves bļoda 330 mm  
 2 x grila restes ar 2 rokturiem 

 

 


