
Stādaudzēšanas nozares 

analīze 

Kopējās lauksaimniecības politikas  

(KLP)  ietekme uz stādaudzēšanas 

nozari, Valsts Lauku tīkla aktivitātes 

“Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros  



Latvijas stādu audzētāju nozares veiksmes, neveiksmes, 

attīstības perspektīvas patērētāju vērtējumā 

1. Latvijas Dārzu biedrības raksturojums, darbības 
pamatnostādnes 

- LDB mērķis informācijas apmaiņa, sabiedrības integrācija sakoptas vides un 
dārzu kultūras attīstībai Latvijā, apvienot, izglītot  visus, kam dārzs ir sirdslieta.  

 - Domubiedru grupas, klubiņi, apmācības, meistardarbnīcas, pieredzes apmaiņas 
braucieni, sadraudzības pasākumi ar kaimiņvalstu dārzmīļiem, u.c..    

 Aptvertā teritorija kopumā visa Latvija, pārmaiņus vairāk pievēršoties 
kādam no novadiem. (Patlaban - Sēlija, Latgale.) 

 Kopumā 673 biedri (ap 30% aktīvie) 

 Sadarbība ar citām NVO (SAB, DEK Tomāts, Ūdenszīmes, Pūpols, 
Akācija, Dzīves prasme, LDB, Horna Dārzs, u.c. ) 

 

 



2.  LDB rīkotā aptauja par stādu tirgu patērētāju vērtējumā 
 

Dalībnieki 

Aptaujā piedalījās 140 respondenti, LDB biedri 45  

 

Vecums no 19 līdz 64, (lielākā grupa 40-55) 

 

Apsaimniekojamās platības no 700 m2 līdz 50 ha lielai saimniecībai  

  ( lielākā grupa līdz 1 ha).  

 

Aptaujas mērķis  

 

Rezultāti. Paredzamie un pārsteigumi 

 



3.  Tiešā saskare ar stādaudzētāju nozari - stādu iegāde 
 

Izplatītākais dārzu tips - gan daiļdārzs, gan augļudārzs 

        (trešdaļa - kolekciju dārzi, mazākumā - daiļdārzi) 

        Stādus arī paši audzē ap 50% dārzu saimnieku 

    Stādu iegādes paradumi: 

         a) vietas ( gadatirgi un stādu audzētavas,visur) 

         b)sortiments (visu un vasaras puķes) 

         c) tēriņi (>100, <100) 

         d)izvēles veids (reizēm spontāns, reizēm apdomāts) 

         e) nosacījumi (audzēts Latvijā, audzētavas prestižs) 

         f) attālums (70:30 %)  

 Stādaudzētavu vērtējums : 

         a)cenas (nemainīgas, aug) 

         b)sortiments (palielinās 95%) 

         c) izskats (uzlabojies, kā bijis) 

        d) kvalitāte (nemainīga) 

        e) skaits (stādu pieejamība) (ir vairāk) 

 



 

Pieredze ar importēto stādmateriālu: 

      a)pieredze audzēšanā( pozitīva, gadās dažādi) 

      b)iegāde ( dažreiz, 5-nekad) 

Latvijā izplatītie ārzemju katalogi  

      (negatīva pieredze un attieksme)  

Jaunstādi  

     (apmēram 50% pasūta) 



4.  Jaunums - stādu tūrisms. Tā neizmantotās iespējas un potenciāls 
 

Ārzemnieki (somi, igauņi, krievi) 

 

 Vietējie  

 

 Topā braucieni pa Latvijas skaistām, neparastām ar dārza kultūru saistītām 
vietām, dārziem, stādaudzētavu apmeklējums   

      (dažreiz, regulāri) 

 

Braucieni dārzu un stādu medībās uz ārzemēm. Populārākie - uz kaimiņvalstīm 

     (pieredzes apmaiņa, tikšanās ar Lietuvas, Igaunijas NVO pārstāvjiem, atbildes 
vizītes) 

 

          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



Priekšlikumi stādaudzēšanas jomas attīstībai  

     Motto: Veicināt dārzu kopšanas kustību, padarot to par kultu un modes lietu! 

Dažādu vecumu un sociālo grupu iesaistīšana dārzu kustībā   

Jaunu risinājumu meklējumu nepieciešamība 

     (Latvijas iedzīvotāju vecuma grupas 2013.g. sākumā* 

     15-19 g.v. -  99633 

      30-34 g.v. - 132 349 

      50-54 g.v. - 152,990 

     >70 g.v.     - 281 972) 

     (eksports vai vietējā tirgus attīstīšana jaunā kvalitātē, izmantojot vietējo mentalitāti?) 

Visiem pieejama (bezmaksas, arī krievu valodā) informācija un izglītība dārzu jomā: 

       a) izglītots pircējs=vērtīgs pircējs 

 d) audzētāju izglītošana centralizēti, patrētāju - tuvāk dzīvesvietām,  

      b) iespēja uzlabot dzīves kvalitāti laukos, stimuls veidot sakoptu vidi 

         (daiļdārzu nepamet!) 

       c) iespēja saņemt vajadzīgo informāciju arī bez interneta 
* Dati 2013.g. sākums, LR Centrālā statistikas pārvalde  

 
 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

Stādu un dārzu tūrisma veicināšana, 

  a) atbalsts jaunu objektu (demonstrāciju dārzi, parki) sakopšanā un tapšanā 

    Piemērs: Latgales tematiskie ciemi, parks Engures novada Smārdē, 
Kuldīgas pilsētas parka rekonstrukcija, Valmieras muzeja dārzs, u.c..  

  b) pārrobežu sakaru sekmēšana    

  c)atbalstīt meistarklases stādaudzētavās (potēšana, vainagu veidošana, u.c.) 

 

 Miniprojektu (neliels budžets, konkrēts, aptverama izmēra darbs, drīz 
redzams rezultāts) īstenošana (Kaldabruņas ārstniecības augu dārzs) 

 

 

 

 

 



LDB rīkotās aptaujas dalībnieku ieteikumi stādaudzēšanas nozarei:  

  

- Lai arī mazākām stādaudzētavām katalogs būtu pieejams internetā 

 

- Redzēt kaut ko ekskluzīvāku , nevis visās kokaudzētavās viens un tas pats sortiments. 

Šaurāku specializāciju! 

 

 - Gribētos adekvātākas cenas, mūsu dzīves līmenim. Dažkārt tie paši augi ārzemēs maksā 

lētāk nekā Latvijā. 

 

 - Vēl lielāku dažādību sortimentā, un dažiem, kuri stādus ieved – lielākas zināšanas par 

augiem, lai nesniegtu nekorektu informāciju! 

 

-  No stādiem atturos jau divus gadus, jo nav vairs dārzā vietas. 

 

 



Tā LDB biedri atbalsta stādaudzētāju nozari! 



Paldies par uzmanību! 

 

 

 

 

 

 
Ziņojums sagatavots Latvijas Dārzu biedrībā   2013. gadā 

 


