
           
 
 

LIELĀKĀ PUĶU IZSTĀDE BALTIJAS VALSTĪS 
 

2011. gada 7. - 10. jūlijs 
 

10. RĪGAS ZIEDU BALLE  
RĪGAS ZIEDU BALLE ir vērienīgākais kultūras un vides dizaina pasākums, daudzveidīgākā 

un plašāk apmeklētā ziedu un dekoratīvo augu izstāde Latvijā un Baltijas valstīs. Pasākums notiks jau 
desmito gadu, katru gadu pulcējot ap 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, dārznieku, mākslinieku un dizaineru 
nopelns. RĪGAS ZIEDU BALLE notiek Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā (BD), Rīgā, 
Pārdaugavā, Kandavas ielā 2. 

  

DĀRZA DIZAINA KONKURSS/PLENĒRS 
 

Konkurss notiek gatavojoties Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam. Labāko darbu 
autori tiks uzaicināti veidot projektus 2014. gadā. 

 
Tēma: „Augi ienāk Rīgā”  
No kurienes augi ir ienākuši Rīgas dārzos, to dažādība, piemērotība, kādi ir to ceļi, kāds ir pilsētas dārzs 
uz bruģa, jumta, ielas, palodzes, balkona, pagalmā, priekšdārzā, pilsētas nomalē utt. Tēmas risinājums 
var būt asociatīvs, tēlains, praktisks utt.  

 

Mērķis: radīt vīziju par augu iespējām, pilsētas dārzu, tā uzdevumiem un iespējām, dārzu, kurā 
atpūsties, veldzēties, iedvesmoties, izkopt savus rituālus, iepazīt dabas daudzveidību un praktiskumu.  
Dalībnieki: uzņēmēji, ainavu arhitekti, dārznieki, mākslinieki, studenti u.c. radoši ļaudis. 
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. 
Apjoms 10 – 20 m2 Var būt nelielas lieluma izmaiņas, ja to nosaka izvēlētā vieta. Zemes reljefs var tikt 
mainīts paceļot vai padziļinot to. 
Dalības maksa 
Juridiskām personām: Ls 50  
Privātpersonām: Ls 10 
Studentiem: bez maksas, ir iespēja plenēra laikā nakšņot BD- teltīs vai telpās. 
Vērtēšanas kritēriji: ideja, inovācija, kompozīcija, kvalitāte. Balvu fonds: Ls 2000 
Žūrija vērtē darbus 6.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.00. Žūrijā dārzu jomā kompetenti un sabiedrībā atzīti 
profesionāļi un amatpersonas. 
Preses konference 6.jūlijā plkst. 14.00 ar rezultātu paziņošanu, uzvarētāju apbalvošanu, veicināšanas 
balvu pasniegšanu.  
Nominācijas Skatītāju simpātiju paziņošana piektdien, 8. jūlija vakarā, Zaļumballes laikā. 
Pie ekspozīcijas apraksta tiek piestiprināta zīme ar norādi par iegūto vietu. 
 



Darbu kategorijas: 
 
Četras dienas (4) 
 
Objektu ierīko apmēram nedēļu pirms Ziedu Balles. Iekārtojumam jābūt dekoratīvam no visiem 
skatu punktiem, atkarībā no izmēra un autoru ieceres tas var būt caurstaigājams vai aplūkojams no 
ārpuses. Augiem nav jābūt iestādītiem, podus var ierakt, apbērt vai nomaskēt izmantojot dekoratīvas 
apmales. Visus darbus izvieto BD flokšu pļavā. Izkārtojumu nosaka darba grupa, ņemot vērā vizuālo 
kopskatu, pēc skiču iesniegšanas vai idejas saskaņošanas.  
 
Četras x četras x četras dienas (4x4x4) 
Ilglaicīgs projekts ainavā, kas ir dekoratīvs, funkcionējošs, vizuāli baudāms no visām redzamajām 
pusēm. Savas darbības stila, jaunu augu, materiālu, dizaina elementu parāde. Objekti izvietoti aktīvi 
aplūkojamā dārza daļā vienojoties BD un konkursa dalībniekam. Skici gatavo konkrētai vietai. Darbs 
tiek uzturēts atkarībā no tā kvalitātes, inovācijas un dekorativitātes vienu vai vairākas sezonas. Pie darba 
izvietota informācija par projekta veidotājiem, materiāliem u.c. Par ekspozīcijas un augu kopšanu pēc 
izstādes, objekta veidotāji vienojas ar BD atsevišķi. Ilglaicīgajiem objektiem ir iespēja novērot materiālu 
izturību un stādījuma kvalitāti vairāku sezonu laikā un tie var tikt iekļauti BD patstāvīgajā ekspozīcijā.  
3. septembrī atkārtota darbu vērtēšana, piešķirot Izturības balvu! 
 
 
Botāniskais dārzs nodrošina: 

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

materiālu un augu sarakstu pie katra konkursa darba, 
 augu laistīšanu no iestādīšanas brīža līdz 4.jūlijam un pēc 10.jūlija, 
 elektrību, ūdensvadu, kompostu, smilti dārza ierīkošana BD iespēju robežās. 

 
Laika grafiks: 
 
No 1.marta līdz 10.martam dalībnieku pieteikšanās pa tālruni-29446249, e-pastu- 
darzu.biedriba@inbox.lv . 
 
No 10. marta līdz 31. martam potenciālās vietas nolūkošana ideju ģenerēšana, konsultācijas 
1. aprīlī pulksten 13 dalībnieku tikšanās ar vietu atzīmēšanu BD plānā, apgaita (ekskursija?), 
īsa idejas prezentācija. 
Skiču iesūtīšanas datums: 30. aprīlis plkst 15.00   
Publicēšana internetā : 15.maijs  
Dalībnieku saraksta/reklāmas, idejas publicēšana katalogā 1.jūnijs 
Ekspozīciju iekārtošana: 15.maijs - 5.jūlijs 
Konkursa vērtēšana 6. jūlijs plkst. 10.00- 12.00  
Preses diena: 6.jūlijs no plkst. 14.00 

Izstādes RĪGAS ZIEDU BALLE atklāšana: 7.jūlijs plkst. 9.00 

Izstādes darba laiks: 7.-10.jūlijs plkst. 9.00-19.00 

Zaļumballe: 8.jūlijs plkst.19.30  
Gatavo darbu attēlu publicēšana internetā : 20.jūlijs 
(Laika grafiks var mainīties dažādu apstākļu ietekmē...) 
    



Projektu skiču iesniegšanas nosacījumi: 
 

1.lapa Rekvizīti 
• Projekta nosaukums 
• Idejas autoru vārds, uzvārds 
• Kompānijas vai grupas nosaukums  
• Projekta koncepcijas apraksts - apmēram 250 vārdi/ 2000 zīmes 
• Piegādātāji un sponsori 
• Materiālu un augu saraksts 
• Adrese 
• Kontaktpersona, telefoni, e-pasts, mājas lapa (ja ir) 
• Eksponēšanas ilgums, aptuvenais ierīkošanas uzsākšanas datums 
• Jūsu moto 

2.lapa Skice 
Formāts A4, , brīvs zīmējums, aplikācija, fotokolāža, AutoCad, PDF utt.  
 
Pieteikums jāiesniedz digitālā (e-pasts, disks, utml ) un papīra izdrukas veidā. 
 
Adrese: 
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 
Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083, 
E-pasts: darzu.biedriba@inbox.lv,  anta.sparinska@lu.lv  
Kontakttālrunis: 29446249 
 
Projektu ierīkošanas nosacījumi: 

• Ekspozīcijai jābūt pabeigtai līdz 6. jūlijam, plkst. 10.00  
• 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 pāris dienas iepriekš, zvanot Oskaram Stūrim pa tālr. 26524911. 
Izstādes laikā 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.  

 
 


