Stādu parāde

Kā katru gadu – arī šogad Latvijas Stādu parāde aicina apmeklētājus – dārzu mīļus un
dārzkopības profesionāļus no visas Latvijas, kā arī kaimiņu zemēm. Šogad Stādu parādes
norises vieta saglabājas nemainīgi Siguldas Svētku laukumā, 2. un 3. maijā.

Latvijas Stādu parāde ir īpaša ar to, ka šajā pasākumā piedalās lielākā daļa Latvijas stādu
audzētāji (t.sk. vairāk nekā 100 Latvijas stādu audzētavas) un tas ir apmeklētākais gada
pasākums šajā nozarē. Pasākums divu dienu garumā apmeklētājiem ir bez maksas.

Turpinot iepriekšējos gados uzsākto tradīciju, Stādu audzētāju biedrība (SAB), kas ir Stādu
parādes organizators, rīkos papildus pasākumus profesionālo vidusskolu audzēkņiem. Tāpat
gaidāmi dažādi pārsteigumi pasākuma laikā, iepriecinot gan lielākus, gan mazākus Stādu
parādes apmeklētājus. Tāpat jau ierasti Siguldas kultūras nams rūpēsies par patīkamu un jautru
noskaņu pasākuma dienās.

“Šobrīd var droši apgalvot, ka Latvijas Stādu parāde ir saglabājusi un nosargājusi savu vietu
gan dārzkopības pasākumu starpā, gan arī dārznieku sirdīs. Par to liecina ar katru gadu
pieaugošais dalībnieku un viennozīmīgi arī apmeklētāju skaits, kas pagājušajā gadā sasniedza
rekordlielu skaitli – 50 000. Tas nozīmē, ka Stādu audzētāju biedrība strādā pareizā virzienā un
šādi pasākumi ir vajadzīgi. Vienpadsmit gadu laikā, kopš norisinās Stādu parādes, nozari
papildinājuši dažāda veida gadatirgi, taču šis ir vienīgais, kurā ikviens apmeklētājs var būt drošs
par to, ka iegādātais stāds ir audzēts Latvijā,” stāsta Stādu audzētāju biedrības priekšsēdētājs
Andrejs Vītoliņš.
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Apmeklētāji noteikti varēs atrast sev nepieciešamos stādus – vai tie būtu dekoratīvie, augļu un
ogu krūmi, vai puķes un dārzkopībai citas noderīgas lietas.

11. Latvijas Stādu parādē piedāvās:

• Latvijā audzētu stādu izstāde-gadatirgus, iespēja iegādāties Latvijā audzētus stādus plašākais un krāšņākais piedāvājums no visiem Latvijas reģioniem;
• Retu un neparastu formu stādu izsole;
• Amatnieku un mājražotāju gadatirgus, dārza preces un tehnika;
• Stādu audzētāji veidos ekspozīciju stendus;
• Apmeklētājiem būs iespēja Siguldā baudīt nobraucienu pa rodeļu trasi, braucienu ar trošu
vilcienu un ar panorāmas riteni (maksas pasākumi);
• Par jautrību, noskaņu un priekšnesumiem rūpēsies Siguldas kultūras darbinieki;

Latvijas Stādu parādi organizē SAB sadarbībā ar Siguldas novada Domi. Pasākuma mērķis ir
popularizēt Latvijā audzētus stādus un to ražotājus, jo dalībniekiem ir viens pamatnoteikums –
Stādu parādēs apmeklētājiem piedāvāt tikai Latvijā audzētus stādus. Atšķirībā no citiem stādu
gadatirgiem, Stādu parādēs piedalās tikai stādu audzētāji no Latvijas, jo SAB mērķis ir izcelt un
popularizēt Latvijas stādu audzēšanas nozari.

Dalībnieku reģistrācija: Stādu audzētāju biedrības biedriem no 20. janvāra, pārējiem
dalībniekiem no 17. februāra. Informācija par dalības maksām, pieteikumu anketa, moduļu
izvietojuma plāns un nolikums pieejams mājas lapā: www.staduparade.lv .

Autostāvvieta vieglajām automašīnām un tūrisma autobusiem blakus Svētku laukumam bez
maksas.

Organizē: Stādu audzētāju biedrība sadarbībā ar Siguldas novada Domi.
Atbalsta: a/s Latvijas valsts meži, SIA Laflora, žurnāls Dārza pasaule, dārzkopības portāls
www.horti.lv.
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