Sākumlapas raksti

Nedēļas nogalē 2013. gada 3. un 4. maijā Siguldā uz 10. Latvijas Stādu parādi pulcējās 150
Latvijas stādu audzētāju, dārza preču tirgotāju un pēc sākotnējiem aprēķiniem Siguldas Svētku
laukumā divu dienu laikā pabija aptuveni 50 tūkstoši apmeklētāju, kas baudīja Latvijā audzētu
stādu krāšņumu.

Latvijas Stādu parāde ir pavasara apmeklētākais pasākums, kas katru gadu pulcina dārzkopjus
un stādu audzētājus no visas Latvijas. Šogad Latvijas Stādu parāde Siguldā, Svētku laukumā 3.
un 4. maijā norisinājās Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas svinīgajā gaisotnē.
Piektdien pasākumu svinīgi atklāja Latvijas Republikas Valsts prezidents Andris Bērziņš un
pasākuma organizatori – Stādu audzētāju biedrības (SAB) un Siguldas novada domes pārstāvji.
Šis gads Stādu parādei ir īpašs ar apaļo – desmito jubileju, tāpēc pasākuma laikā Siguldas
Svētku laukumā norisinājās daudz un dažādas ar jubilejas faktu saistītas aktivitātes, kā arī, lai
iepriecinātu ikviena dārzmīļa sirdi, notika dažādi pasākumi.

Pēc sākotnējiem aprēķiniem divu dienu laikā 10. Latvijas Stādu parādi apmeklēja aptuveni 50
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju un tūristu. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem šogad bija vērojams
daudz lielāks apmeklētāju pieplūdums no Igaunijas, Krievijas un Skandināvijas valstīm, kas uz
stādu parādi ieradās gan lielās organizētās grupās, gan individuāli.

Kā jau ierasts Stādu parādē ikviens varēja atrast sev derīgo stādīšanai no Latvijā audzētiem un
lolotiem stādiem, kas piemēroti Latvijas klimatam un lepojas ar savu izturību un veselību.
Tradicionāli, kā katru gadu, apmeklētājiem bija iespēja iegādāties īpašus augus arī stādu izsolē.
Izsolē varēja nosolīt magnoliju, čūskegli, interesantas peonijas, īrisu, egļu un augļukoku šķirnes.
Izsoles sākuma cena bija 50 santīmi un pavisam izsolē tika iegūti 117 lati, kas tika ziedoti
profesionālo audžuģimeņu apvienībai “Terēze”, audžuģimeņu kustības veicināšanai un attīstībai.
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Latvijas Stādu parāde ir pasākums, kura mērķis ir izcelt Latvijā audzētu stādu priekšrocības,
unikalitāti un šķirņu daudzveidību, tāpēc tradicionāli pasākuma laikā tika vērtētas Stādu parādes
dalībnieku ekspozījas un piedāvātais sortiments.

Augstāko vērtējumu par izcilāko ekspozīciju E zonā saņēma “LVM Sēklas un stādi” Kalsnavas
kokaudzētava, savukārt balvu par izcilāko ekspozīciju B zonā saņēma puķu stādaudzētava ZS
“Velgi” no Iecavas.

Balvu par plašāko sortimentu saņēma ziemciešu stādu audzētava SIA “Puķu lauki” no Talsu
novada, bet balvu par oriģinālāko sortimentu saņēma stādu audzētava “Baižas” no Inciema,
kuru piedāvājumā bija pildīta rozā vizbulīte, džefersonija un citas interesantas ziemcietes un to
šķirnes.

Savukārt par kokiem, kas spēj runāt, horti.lv balvu nominācijā “Interesantākais un retākais augs
piedavātājā sortimentā” saņēma “LVM Sēklas un stādi” Strenču kokaudzētava, kuri piedāvaja
ne vien interesantas augu šķirnes, bet arī katrs no piedāvātajiem augiem pircējiem pavēstīja
kādu vērtīgu atziņu vai dzejas pantu.

“Šo desmit gadu laikā, kopš tiek organizēta Latvijas Stādu parāde, esam pārliecinājušies, ka
pirms desmit gadiem aizsāktā ideja ir bijusi ar lielu potenciālu. To apliecina gan tas, ka Stādu
parādē pulcējas arvien vairāk un vairāk stādu audzētāju no visas Latvijas, kas piedāvā Latvijā
audzētus augus, gan tas, ka ar katru gadu piedāvājumā ir arvien jaunas un interesantākas augu
sugas un šķirnes. Bet tas, ka pieaug tūristu, skaits, kas no kaimiņvalstīm uz Latviju ierodas, lai
apmeklētu tieši Stādu parādi, liecina, ka pasākumam vēl joprojām ir liels potenciāls un iespējas,
kā arī to, ka mūsu stādu audzētāju augi, ir iecienīti ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un
Skandināvijā,” izvērtējot jubilejas Stādu parādi, rezumē Stādu audzētāju valdes priekšsēdētājs
Andrejs Vītoliņš.
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Latvijas Stādu parāde ir ikgadējs pasākums, kas katru pavasari pulcina stādaudzētājus un
dārzkopjus no visas Latvijas un ir unikāls ar to, ka apmeklētājiem piedāvā tikai Latvijā audzētus
stādus. Vairāk –
www.staduparade.lv

Latvijas Stādu parādi organizē Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Siguldas novada
Domi
.

Finasiāli 10. Latvijas Stādu parādi atbalstīja: AS “ Latvijas Valsts meži ”, Laflora , SIA “ Väderst
ad
”, A
S “Tallink Latvija” un
SIA “AB Daiļdārznieks”.

Informatīvi atbalstīja: žurnāls “ Dārza pasaule ”, dārzkopības portāls horti.lv , ziņu portāls TVN
ET
un sociālais portāls
draugiem.lv
.

Balvas konkursos nodrošināja: Stādu audzētāju biedrība, SIA “Laflora”, SIA” Väderstad”, SIA
“Husqvarna Latvija”, AS “Latfood”, AS “Latvijas Valsts meži”, Siguldas golfa klubs un Reiņa
trase.
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