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BIEDRĪBA “LATVIJAS AITU 
AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA” (LAAA)

� Valdes priekšsēdētāja: DAINA KAIRIŠA - LLU 
Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloăijas
institūta asoc. profesore, Dr.agr., biedrības 
"LAAA" dibinātāja; e-pasts: daina.kairisa@llu.lv
vai dainakairisa@inbox.lv; tālr: 25660073.

� Projekta vadītāja: DINA AVOTIĥA - sertificēta 
aitu vērtēšanas eksperte; e-pasts: 
dina.avotina@inbox.lv; tālr: 25668843.

� LAAA adrese: "Klimpas" Jeru pagasts; p/n 
Endzele; Rūjienas novads; LV-4234

� E-pasts: laaab@inbox.lv
� Mājas lapa: www.latvijasaita.lv



BIEDRĪBA LAAA I

� No 2001.gada 12.jūlija atzīta par šėirnes 
dzīvnieku audzētāju organizāciju un ir tiesīga 
veikt selekcijas darbu aitkopībā, bet no 2004. 
gada realizēt Ciltsdarba programmu Latvijas 
tumšgalves aitu šėirnei. Biedrību ,,Latvijas Aitu 
audzētāju asociācija" no 2009. gada janvāra 
atkārtoti apstiprināja par šėirnes audzētāju 
organizāciju.

� Biedrības mērėis ir radīt labvēlīgu vidi aitu 
audzēšanai, un attīstīt aitkopību kā pelĦu nesošu 
ilgtermiĦa nozari, kas Ĝauj saimniekot videi 
draudzīgi un uzlabot dzīves kvalitāti.



BIEDRĪBA LAAA II

� Biedrība darbojas visā Latvijas teritorijā.
� Projekta ieviešana palīdz pildīt biedrības 
izvirzītos uzdevumus.

� Aitu pārraudzība un selekcija tiek veikta, lai 
uzlabotu aitu ganāmpulku kvalitāti un 
palielinātu aitu skaitu.

� Uz 2012.gada 1.aprīli Latvijā ir 38 šėirnes aitu 
audzēšanas saimniecības.

� Uz projekta iesniegšanas laiku VRG “Cēsu lauku 
partnerība” teritorijā bija 4 šėirnes aitu 
saimniecības, pēc projekta ieviešanas – 6.



Projekta nosaukums:
Pakalpojumu pieejamība, 
sasniedzamība un kvalitāte 
iedzīvotājiem visā biedrības “Cēsu 
lauku partnerība” teritorijā
Projekta ieviešanas laiks: 
15.04.2011-21.10.2011
Projekta kopējā summa:
Ls 9 656.92
Attiecināmo izmaksu summa:
Ls 8 834.13
Publiskais finansējums: 
Ls 7 950.72



TIKA IEGĀDĀTS 
INVENTĀRS:

•Svari ar nolasītāju
•Piekabe
•UltraskaĦas sonogrāfs



PRATTLEY SVARI AR TRĪS AITU 
ŠĖIROŠANAS VĀRTIEM UN 
DISPLEJU

Svari ir no 
vieglmetāla, tādēĜ
viegli pārvedami. 
Dzīvnieki tiek 
svērti, datu 
uzskaiti veic 
displejs. Dzīvnieki 
tiek nosvērti un 
pa manuālās 
šėirošanas 
vārtiem tiek 
novirzīti 
vajadzīgajā
virzienā.



PRATTLEY SVARI AR TRĪS AITU 
ŠĖIROŠANAS VĀRTIEM UN 
DISPLEJU
Displeja atmiĦa 
ap 500 dzīvnieku 
datiem, datu 
pārnešana uz 
datoru caur 
USB.

Elektronisko krotāliju nolasītājs 
identificē aitu no attāluma, dati tiek 
nolasīti displejā un saglabāti atmiĦā. 
Datu pārnešana uz datoru caur USB. 
Izmantojams komplektā ar svariem 
vai atsevišėi.



PIEKABE AITU UN SVARU 
PĀRVADĀŠANAI AR MAINĀMU BORTU 
UN TENTA AUGSTUMU



ULTRASKAĥAS SONOGRĀFS TRINGA 
LINEAR
� AtmiĦas karte apmēram 320 attēliem;

� augstas izšėirtspējas attēls;

� divvirzienu infrasarkanais ports;

� Displejs 5’’ VGA LCD 10.5x7.8 cm;

� Komplektā 2 akumulatori.



No jauna radītie pakalpojumi:
•Aitu ultrasonogrāfija (grūsnības noteikšana);
•Svēršana-pārraudzības datiem un kontrolei;
•Transports.

Esošo pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana:
•Pārraudzība; 
•Vērtēšana;

Pakalpojuma sniegšanas adrese:
„JaunreinkaĜvi”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads.

Telefona numurs:  29441892 Ilze Miėelsone
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