Biedrība „Latvijas Aitu audzētāju
asociācija” organizē ikgadējo pasākumu
„Aitu dienas 2014”.
Pasākums notiek jau sesto gadu un ir iemantojis
popularitāti gan pašu aitkopju, gan interesentu vidū.
Pasākums notiek:
19.jūlijā Viļānos Latgales CMAS
9.augustā Rūjienas novada „Klimpās”

9. augusts
Norises vieta:
Teķu kontrolizaudzēšanas/kontrolnobarošanas stacijā Rūjienas novada Jeru
pagasta ‘’Klimpas’’.
Pasākuma izglītojošā daļa ietver:



Semināru par aktualitātēm aitkopībā ar vietējo speciālistu un ārzemju
lektoru piedalīšanos;
Dzīvnieku izstādi, vērtēšanu un izsoli.

Dalību izstādei, vērtēšanai un izsolei piesakiet līdz 20.jūlijam, dzīvniekiem jābūt
derīgiem Maedi-Visna un parazītu izmeklējumiem!
Pasākums tiks atklāts ar gājienu „Dzīvnieku parāde-karnevāls”, kur ikviens var
piedalīties ar savu mīluli - aitiņu, teķīti. Detalizētāku informāciju par noteikumiem
un dalību Jums sniegs pasākuma organizētāji!
„Aitu dienas 2014” programmu kuplinās koncerts „Muzikālie talanti”, kurā
piedalīsies aitkopji, viņu ģimenes un draugi. Ikviens, kas vēlas apmeklētājus priecēt
ar savu talantu (dziedāšanu, spēlēšanu, dejošanu, trikiem, etīdēm u.c.), ir laipni
aicināts sazināties ar pasākuma orgkomiteju. Muzikālais pavadījums, ja tāds ir
nepieciešams, tiks nodrošināts. Lūdzu pieteikt dalību līdz 20.jūlijam, lai varam
sagatavoties paši un sagatavot muzikantus!
Dienas garumā darbosies veterinārārstes Aijas Šneideres veterinārais stūrītis, kur
varēs rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par aitu veselību.
Uz „Aitu dienas 2014” droši ņemiet līdzi arī bērnus, jo tiem būs pieejams plašs
klāsts aktivitāšu – batuts, šūpoles, izjāde ar zirdziņu, stūrītis „Veido pats!”,
piepūšamās atrakcijas, seju apgleznošana un citi jaukumi.

Tradicionāli notiks atrakcija - „Vilnas maisa mešana”.
Pasākumu aģentūra „,komats” apmeklētājiem piedāvās stiept gumiju un iegūt
balvas! Sīkāk: http://www.komats.eu/jaunumi/latvijas-aita-LAAA-aitudienas-komats
„Aitu dienas 2014” ietvaros pasākuma apmeklētāji varēs baudīt sātīgas pusdienas,
kas tiks gatavotas no jēra gaļas. Būs iespējams degustēt arī citus jēra gaļas
izstrādājumus.
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.
Apmeklētājiem būs iespējams iegādāties loterijas biļetes. Savukārt saimniecības ir
laipni aicinātas savus izstrādājumus un produktus piedāvāt kā loterijas balvas.
Nenonieciniet reklāmas spēku! Loterijas galvenā balva – kūpinātava.

Tālāk =>
Jautru muzikālo noskaņu līdz rīta gaismai nodrošinās grupa ’’ALLEGRO’’.
Apmeklētājus priecēs LED balonu salūts.
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 – www.latvijasaita.lv .
Informācija par pasākuma norisi tiks precizēta! Sekojiet līdzi jaunumiem
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.

