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Stādu audzētāju biedrības (SAB) aktivitāšu kopsavilkums un plānotais
2016. gadā.
Pasākumi
SAB 2016. gadā organizēs vairākus pasākumus stādu audzētājiem:
Stādu parādes

13. Latvijas Stādu parāde
Siguldā, Svētku laukumā
30.aprīlī. - 1. maijā

12. Rudens Stādu parāde
Bulduru Dārzkopības vidusskolas
pasniedzēju un studentu veidotajā dārzā
24. septembrī

Semināri konferences
Dārzkopības konference notiks 19.02.2015, plkst. 09.00 Bulduros. Kā zināms šis ir lielākais
dārzkopības forums Latvijā, kas vienkopus pulcē tik lielu skaitu interesentu - praktiski darbojošos nozares
pārstāvjus, lauksaimniecības nozarē studējošos studentus, pasniedzējus, organizāciju, kā arī saistīto valsts
institūciju pārstāvjus.
Projekts Dārznīca
Projekts „Dārznīca” ko realizē biedrība turpina 2012. gadā aizsāktās nozares veicināšanas
aktivitātes. Tas tika uzsākts 2015. gada sākumā.
Projekta ietvaros ir notikušas 11 Speciālistu darba grupas un izdoti 10 Stādaudzētāju biļeteni.
Vienlaikus internetā un drukātajos medijos izvērsta efektīva informatīvā kampaņa. Par pamatu tai atkal
izmantota mēneša auga platforma. Stādaudzētāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs, gan
informējot par saviem uzņēmumiem, un tajos veiktajām aktivitātēm, kā arī izmantot zināmo publikāciju
grafiku, lai pieskaņotu to savām marketinga aktivitātēm.
WEB resursi - stadi.lv, staduparade.lv, horti.lv, darznica.lv
2015. gadā projekta Dārznīca ietvaros uzsākta daudz ciešāka sadarbība ar Labajiem kokiem, pie
kopējas augu datu bāzes datu papildināšanas, kas tiks izmantota arī atjaunojamā horti.lv portālā un jaunā
aptādījumu Ceļveža veidošanā.
Tāpat, ņemot vērā to ka biedrības WEB resursi ir novecojuši ir izveidots plāns visu web resursu
optimizācijai un atjaunošanai 2016 gadā.

SAB valdes un biroja darbs 2015. gadā
SAB valde un birojs aktīvi strādā, lai paplašinātu biedru loku, meklē sadarbības partnerus, lai
biedriem būtu plašākas iespējas tikt atpazītiem.
SAB biedri
Aktīvas darbības rezultāts ir tas, ka iepriekšējos gados SAB biedru skaits ievērojami pieaudzis.
2016. gada sākumā SAB biedru skaits jau ir 113. SAB biedriem tiek piešķirtas atlaides Stādu parādēs un
ir prioritāte uz reģistrāciju dalībai, kā arī citi atvieglojumi no sadarbības partneru puses.
Esam sakārtojuši biedru sarakstu un mājas lapā stadi.lv ir pilnīga tabula biedru sadaļā ar visiem
datiem.
SAB biedriem, izmantojot biedrības un projekta Dārznīca resursus, regulāri tiek sniegta
informācija par nozarē aktuālāko, mūsu partneru LOSP u.c. organizāciju informācija, kā arī atskaites par
valdes darbu.
Valdes sēdes un biedru pārstāvība
Valdes sēdes notiek katru mēnesi, pirmajā otrdienā un 2015. gadā ir notikušas 12 valdes sēdes un
vairāk kā divdesmit dažādas ar dārzkopības nozari saistītas darba grupas un tikšanās. SAB valde aktīvi
darbojas un pārstāv biedru intereses dažādās organizācijās un institūcijās. Regulāri tiek apmeklētas
sanāksmes un sēdes, kur tiek risināti jautājumi, kas skar mūsu nozari. 2016. gadā SAB. valdes
priekšsēdētājs A. Vītoliņš atkārtoti tiek ievēlēts par LOSP Dārzkopības grupas vadītāju.
Semināri, konferences
2015. gadā biedrība organizēja divas konferences, pieredzes apmaiņas braucienu uz dārzkopības
skolu Rapinā un vairākus seminārus Dārznīcas darba grupu laikā.
Stādu parādes
2015.gadā arī aptaujājām Latvijas pašvaldības par iespējām organizēt Latvijas Stādu parādi,
vienlaikus tika veikta arī stādaudzētāju aptauja par potenciālu alternatīvu Stādu parādes norises vietu.
Ņemot vērā aptauju rezultātus, kā arī izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu, kas ir par iemeslu ikgadējam
Ziemeļvalstu apmeklētāju skaita kāpumam, kā arī veiksmīgo sadarbību ar Siguldes domi tika nolemts, ka
Latvijas Stādu parāde nemainīs vietu un paliks Siguldā ilgtermiņā. Vienlaikus tiek apsvērta ideja par
Vasaras Stādu parādes rīkošanu Rīga, Lucavsalā. Tomēr ap šo jautājumu vēl ir daudz neskaidrību gan par
datumu, gan lietderību.
Dārzkopības izglītība
Ņemot vērā negatīvo ažiotāžu ap Bulduru dārzkopības vidusskolu pagājušā gadā dārzkopības
izglītības jautājumiem tika pievērsta pastiprināta uzmanība. SAB pārstāvis piedalījās visās NEP sēdēs un
tajās darba grupās kur šie jautājumi tika risināti. Papildus visam SAB aktīvi strādāja pie BDV “glābšanas
plāna”, rezultātā ir dibināta Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrība, kuras valdē darbojas arī SAB
valdes priekšsēdētājs A. Vītoliņš. Iesaistāmies, lai dārzkopības nozarei vispār būtu nākotne, skolai stabils
direktors un mums jaunie speciālisti. A. Vītoliņš ir arī ievēlēts par Bulduru DV Konventa vadītāju.

Ievērojamākās SAB valdes, darba grupu un biroja aktivitātes 2015. gadā
pa mēnešiem
Zemāk ir pievienots izdarītā saraksts pa mēnešiem, tomēr tajā ir pieminēti tikai galvenie izdarītie
darbi, jo biroja darbs noris nepārtraukti un atsevišķi valdes locekļi šajā laikā, tāpat regulāri tikās, lai
risinātu ar SAB, stādu parāžu un citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus.
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Dalība izstādē "Zaļā nedēļa" Berlīnē.
SAB kopsapulce
Dalība LOSP Dārzkopības darba grupā
Dalība PINTSA sēdē
SAB valdes sēde
Tikšanās ar Rīgas domes pārstāvjiem par SP
Dārzkopības konference
Dalība NEP sēdē
Dalība LOSP Dārzkopības darba grupā, kā arī LOSP pārstāvju sapulcē
Dalība LOSP Dārzkopības darba grupā (izbraukums)
Dalība augļu un dārzeņu darba grupā Briselē (kā LOSP dārzkopības grupas pārstāvis)
Dalība PINTSA sēdē
Dalība LOSP valdes sēdē
SAB valdes sēde, Dārznīcas darba grupa
Dalība VAAD NVO ikgadējā darba grupā
Dalība LOSP kopsapulcē un pārstāvju sapulcē
Dalība LOSP Dārzkopības darba grupā (izbraukuma sēde Getliņos)
Dalība Bulduru DV direktora izvērtēšanas komisijā
Dalība Bulduru DV atvērto durvju dienā, kā SAB pārstāvim
Dalība LLU ikgadējā konferencē uzņēmēju - zinātnieku sadarbības uzlabošanai
Tikšanās Siguldā par SP jautājumiem
SAB valdes sēde, Dārznīcas darba grupa
Tikšanās IZM ar IZM ministri par dārzkopības izglītības attīstību un BDV likteni
Tikšanās ar BDV vadību, par konventa izveidi un skolas plānotajiem pasākumiem
Dalība Fitosanitārajā darba grupā Briselē
Dalība Bulduru DV atvērto durvju dienā, kā SAB pārstāvim
Dalība NEP sēdē
Dalība LR raidījumā par LSP2015
Dalība LOSP Dārzkopības darba grupā
Dalība LNT fimēšanā, par LSP2015
Latvijas stādu parāde Siguldā, 1., 2. maijs
Atvērto durvju diena, tikšanās ar BDV vadību par konventa izveidi un aktuālajām problēmām
Dārznīcas darba grupa, SAB valdes sēde, LOSP darba grupa par ievesto augu kontroli
Dalība LOSP pārstāvju sapulcē
Dārznīcas darba grupa, SAB valdes sēde
Dalība Bulduru DV 105 gadu jubilejā un absolventu salidojumā kā SAB pārstāvim
Dalība LOSP pārstāvju sapulcē
Dalība LOSP Dārzkopības darba grupā

15.07 Dalība LOSP pārstāvju sapulcē
16.07 Tikšanās ar BDV vadību par sadarbības iespējām un BDV stratēģijas izstrādē nepieciešamo
20.07 Dalība fitosanitārajā darba grupā ZM
31.07 Dalība Onavas svētku programmā, kā SAB pārstāvim
Augusts
3.08 Tikšanās ar Erns & Yang pārstāvjiem par prof.izglītības ietvarstruktūras pielāgošanu
4.08 SAB valdes sēde, Dārznīcas darba grupa
6.08 Dalība Dārzkopības nozares pārstāvju darba grupā par Bulduru DV stratēģijas izstrādi
7.08 Dārzkopju sporta spēles no 07.08 - 09.08
13.08 Dalība Dārzkopības nozares pārstāvju darba grupā par Bulduru DV stratēģijas izstrādi
19.08 Dalība LOSP pārstāvju sapulcē
25.08 Dalība komisijā par Bulduru DV direktora vērtēšanu
27.08 Dalība Dārzkopības nozares pārstāvju sanāksmē ar IZM par Bulduru un Dārzkopības nozares nāk.
Septembris
2.09 Dalība komisijā par Bulduru DV direktora vērtēšanu
8.09 SAB valdes sēde, Dārznīcas darba grupa
19.09 Rudens stādu parāde Bulduros
21.09 Dalība NEP sēdē, par kvalifikācijas līmeņu aprakstiem
23.09 Dalība LOSP pārstāvju sapulcē
29.09 Dalība pieredzes apmaiņas braucienā uz Rapina dārzkopības skolu
Oktobris
29.10 Dalība Bulduru skolas atīstības biedrības dibināšanas sapulcē
6.10 SAB valdes sēde, Dārznīcas darba grupa
8.10 Dalība LOSP Dārzkopības darba grupā
12.10 Dalība NEP sēdē
14.10 Dalība LOSP pārstāvju sapulcē
15.10 Dalība Fitosanitārajā darba grupā Briselē
22.10 Dalība Darba grupā, LOSP, LDDK par NEP nākotni
Novembris
3.11 SAB valdes sēde, Dārznīcas darba grupa
5.11 Dalība Dārzkopības nozares pārstāvju darba grupā par Bulduru DV stratēģijas izstrādi
6.11 Dalība konferencē, "Par dārzkopības attīstību", Bulduros
11.11 Dalība LOSP kopsapulcē un pārstāvju sapulcē
14.11 Dalība talkā augļudārza ierīkošanai Bulduros
16.11 Dalība NEP sēdē (pēdējā šajā plānošanas periodā)
17.11 Dalība darba grupā LLU par iespējamo Bulduru DV pārņemšanu
26.11 Dalība VIAA konferencē par profesionālo izglītību
27.11 Dalība LOSP jubilejas pasākumā, kā SAB pārstāvim
Decembris
1.12 Dalība LOSP Dārzkopības darba grupā, kā arī tikšanās ar Malnavas koledžu par dārzkopības progr.
3.12 Dalība Bulduru skolas att.biedrības valdes sēdē, kā arī novadīta tikšanās ar BDV vadību
8.12 SAB valdes sēde, Dārznīcas darba grupa
10.12 Dalība kā SAB pārstāvim Vides dizaina konkursa komisijā, Jelgavā
11.12 Dalība Bulduru skolas att.biedrības valdes sēdē, kā arī Lafloras jubilejas pasākumā
16.12 Dalība LOSP pārstāvju sapulcē
18.12 Dalība Copa-Cogeca darba grupā ZM (ar fitosanitārajiem jautājumiem)

