
LIELĀKĀ DĀRZU IZSTĀDE BALTIJAS VALSTĪS 
 

RĪGAS ZIEDU BALLE 2010 
 

8. - 11. jūlijs 
 

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 
 
 

Ziedu Balle ir vērienīgākais kultūras un vides dizaina pasākums, daudzveidīgākā un plašāk 
apmeklētā ziedu un dekoratīvo augu izstāde Latvijā un Baltijas valstīs. Pasākums notiek jau astoto gadu, 
katru gadu pulcējot vairāk nekā 20 000 apmeklētājus no visas Latvijas, kā arī interesentus no Lietuvas, 
Igaunijas, Somijas, Norvēģijas un Anglijas. 

Izstādē aplūkojami augi un ziedi, kurus selekcionējuši un izaudzējuši Latvijas labākie dārznieki. 
Vērienīgās ekspozīcijas tiek veidotas ar mērķi parādīt katra auga unikālo raksturu, iepazīstināt skatītājus 
ar jaunāko un labāko, ko izaudzējuši Latvijas dārzkopības profesionāļi, vairot prieku par skaistumu, ko 
radījusi daba un cilvēks. Izstādes  RĪGAS ZIEDU BALLE nemainīgi augsto kvalitāti nodrošina arī tās 
mākslinieciskais iekārtojums, kas ir Latvijas ainavu arhitektu un dizaineru nopelns.  

  
Šogad pirmo reizi  RĪGAS ZIEDU BALLES ietvaros tiek rīkots 

DĀRZA DIZAINA KONKURSS 
 

Tēma: „Tējas laiks” 
 

Mērķis: radīt sapni par dārzu, kurā atpūsties, veldzēties, iedvesmoties, izkopt savus rituālus, iepazīt 
dabas daudzveidību un praktiskumu.  
Dalībnieki: ainavu arhitekti, dārznieki, mākslinieki, studenti u.c. radošu  ideju pārņemti cilvēki. 
Vēlamās darba grupas sastāvs: idejas autors + dārzniecība vai kokaudzētava + ierīkošanas darbu 
sponsori (dārzkopības preču, tehnikas, ķimikāliju tirgotāji, farmācijas kompānijas, bankas utt.).  
Nepieciešamības gadījumā organizētāji var palīdzēt satikties domubiedriem savu projektu īstenošanai. 
Uzdevums: ierīkot dārzu apļa formā, Ø 2.5 – 5 m lielā laukumā. Iekārtojumam jābūt dekoratīvam no 
visiem skatu punktiem,  atkarībā no izmēra un autoru ieceres tas var būt caurstaigājams vai aplūkojams 
no ārpuses.  Tēmas risinājums var būt asociatīvs, tēlains, praktisks un tml. Zemes reljefs var tikt mainīts 
paceļot vai padziļinot to. 
Pēc autoru izvēles,  nodrošinot veiktā darba kvalitāti, konkursa darbu eksponēšanas laiks LU Botāniskā 
dārza teritorijā iespējams 

1) no 7. līdz 11. jūlijam vai 
2) no 7.jūlija līdz sezonas beigām.  

 Konkursa rīkotāji nodrošina: 
l skiču  un gatavo darbu attēlu publicēšanu Latvijas Universitātes  interneta  mājas lapā,  
l informāciju par autoru un/vai firmas nosaukumu, dārzniecību, sponsoru, plašāk izmantoto 

materiālu un augu  sarakstu pie katra konkursa darba, 
l augu laistīšanu no iestādīšanas brīža līdz 6.jūlijam un pēc 11.jūlija.  
l elektrību, ūdensvadu, kompostu, smilti dārza ierīkošanai. 

 
Konkursa balvu fonds -  Ls 1500, (attiecīgi 1.vieta - Ls700, 2.vieta - Ls500, 3.vieta -Ls300), kā arī 
Skatītāju balva. 
Žūrija: dārzu jomā kompetenti un sabiedrībā atzīti profesionāļi. 
 



Laika grafiks: 
Skiču iesūtīšanas datums: 15. marts plkst15.00 
Projektu apstiprināšana: 1.aprīlis 
Skiču publicēšana internetā: 15.aprīlis 
Ekspozīciju iekārtošana: 15.maijs - 6.jūlijs 
Preses diena: 7.jūlijs no plkst. 12.00 

Izstādes  RĪGAS ZIEDU BALLE atklāšana: 8.jūlijs  plkst. 9.00 

Izstādes darba laiks: 8.-11.jūlijs 9.00-19.00 

Konkursa laureātu apbalvošana  un Zaļumballe: 9.jūlijs plkst.19.30 

Gatavo darbu attēlu publicēšana : 20.jūlijs 
(Laika grafiks var mainīties) 
    
Projektu skiču iesniegšanas nosacījumi: 
 

Formāts PDF A4, Datorraksts, zīmējums, aplikācija, fotokolāža, AutoCad vai citas datorprogrammas. 
1.lapa 

• Projekta nosaukums 
• Idejas autoru vārds, uzvārds 
• Kompānijas vai grupas nosaukums 
• Piegādātāji un sponsori 
• Materiālu un augu saraksts 
• Adrese 
• Kontaktpersona, telefoni, e-pasts, mājas lapa (ja ir) 
• Eksponēšanas ilgums, aptuvenais ierīkošanas uzsākšanas datums 
• Jūsu moto 
• Apraksts, kā projekts atspoguļo jaunākās tendences dārzu mākslā (maksimums 50 vārdi) 

 
2.lapa 

• Projekta koncepcijas apraksts  - apmēram 250 vārdi/ 2000 zīmes  
• Dārza plāns,  mazākais mērogs 1/100 

 
3.lapa 

• Divi galvenie skatu punkti vai griezumi 
• Vizualizācija 
 

Skices jāiesniedz digitālā (e-pasts, disks, utml ) un papīra izdrukas veidā. 
 
Adrese: 
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 
Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083, 
E-pasts: anta.sparinska@lu.lv  
Kontakttālrunis: 29446249 
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Projektu ierīkošanas nosacījumi: 
 

• Ekspozīcijai jābūt pabeigtai līdz 7. jūlijam, plkst. 1100  
• Ekspozīciju var sākt ierīkot, augus sēt, stādīt, pierakt ar podiņiem sākot no 15.maija,  lai 

līdz izstādes atklāšanai – 7.jūlijam, augi būtu pieraduši pie jaunās vietas, ieaugušies. Par 
darbu uzsākšanu jāvienojas vismaz nedēļu iepriekš. Augiem jābūt spēcīgiem, veselīgiem, 
bez slimību un kaitēkļu pazīmēm. Ja parādās slimības vai kaitēkļu pazīmes, augi zaudē 
dekorativitāti, tie ir nekavējoties jānomaina pret veseliem 

• Vērtīgas, aizlienētas, krāsainā metāla u.c. dārza mēbeles un nelielus aksesuārus drošības 
apsvērumu dēļ vēlams izvietot ne ātrāk, kā 6-7. jūlijā.  

• Visu ekspozīcijas laiku autoriem jāseko līdzi augu un izmantoto materiālu kvalitātei, 
vajadzības gadījumā tie jāatjauno vai jāmaina, pārbaudot iekārtojumu ne retāk kā reizi 
nedēļā.  

• Pēc ekspozīcijas beigām augi un materiāli jāaizved, vieta jāatstāj sakopta, nolīdzināta, 
vēlams ar iesētu zāli.  

• Izstādes rīkotāji patur tiesības novākt ekspozīciju, ja tā kļuvusi neestētiska un autori pēc 
divkārtējiem brīdinājumiem nav reaģējuši, piesūtot autoram rēķinu par ekspluatācijas un 
novākšanas laikā radītajām izmaksām. 

 
 
Lai veicas ! 


