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Latvijas Dizaineru savienības profesionālā konkursa
Gada balva dizainā 2013 - neformālā konkursa (NK)

NOLIKUMS
 
1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJI

Profesionālo konkursu “Gada balva dizainā 2013 – neformālais” (turpmāk tekstā GADA BALVA vai GB) organizē 
Latvijas Dizaineru savienība (LDS). 
    
Konkursa organizētāju kontakti: 
Andrejs Broks,  tālr. +371 29320621, e-pasts: andrejs.sbroks@design.lv
Sabīne Koklačova,  tālr.: +371 26407703, e-pasts: sabine.koklacova@design.lv 
Gatis Vanags,  tālr.: +371 29222367, e-pasts: gatis.vanags@design.lv

2. KONKURSA MĒRĶIS

Lai veicinātu dizaina izglītību un attīstību Latvijā, konkursa „Gada balva dizainā 2013” ietvaros ikvienam būs 
iespēja iesniegt savu darbu neformālajā dizaina konkursā „ES LATVIJA”, kura tēma šogad ir saistīta ar Latvijas 
prezidentūru Eiropas savienībā 2015. gadā. Tā mērķis ir rosināt radīt jaunus neparastus, asprātīgus produktus, 
dizaina objektus, iemiesotas dizaina idejas, kas simbolizētu Latviju kā Eiropas pilntiesīgu locekli, kā arī kultūras 
un inovāciju centru, uzsverot savu skatījumu un jaunradīto darbu citādību, neparastumu, jaunu iespējamo 
l i etojumu. Aktivizēt radošo dizaina domu Latvijā, ļaut paradoksam un atskaņai materializēties un pārtapt jaunā 
produktā, taustāmā objektā.

3. KONKURSA DALĪBNIEKI

Neformālā konkursa dalībnieks var būt jebkura radoša persona vai personu grupa, kas spēj radīt kvalitatīvu 
dizaina produktu vai prototipu.
Tiks vērtēti arī ārzemēs strādājošo Latvijas autoru darbi.
Katrs dalībnieks NK drīkst piedalīties ar vairākiem darbiem.

4. KONKURSA DARBU PIETEICĒJI UN IESNIEDZĒJI

Darbus NK konkursam var pieteikt un iesniegt:
1. darbu autori un/vai reģistrēto dizainparaugu īpašnieki,
2. jebkura fiziska vai juridiska persona, tai skaitā mācību iestādes un rūpnieciskā dizaina produktu 



ražotāji.
Piesakot un iesniedzot darbus NK, pieteicēji apņemas saņemt par to atļauju no darbu autoriem un dizainpa-
raugu īpašniekiem.
Katrs pieteicējs drīkst pieteikt vairākus darbus.

5. AUTORTIESĪBAS

Piesakot darbus NK un/vai dodot atļauju darbu pieteikšanai, darbu autori vai dizainparaugu īpašnieki bez 
atlīdzības nodod visas ar Konkursu saistītās savu darbu publicēšanas tiesības GB organizatoriem.

6. KONKURSA DARBI

Konkursā ir iesniedzami gatavi dizaina produkti, kā arī arī dizaina paraugi un prototipi.
Iesniegtie darbi netiek iedalīti pēc lietošanas funkcijas.
Iesniegtajiem darbiem jābūt izgatavotiem laika posmā no 2013. gada 1. jūnija līdz 2013. gada 31. augustam. 

7. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA

Konkursa žūrijai kopā ar konkursa rīkotājiem ir tiesības izskatīt un pieņemt lēmumu par pieteiktā un digitāli 
iesniegtā darba atbilstību Konkursam izvirzītajām  prasībām.

Iesniegtos un konkursā pieņemtos darbus vērtēs konkursa žūrija. 
Žūrija Neformālā konkursa dizaina produktus vērtēs pēc šādiem kritērijiem: 

1. funkcionalitāte, 
2. dizaina jaunrade,
3. estētiskās kvalitātes, 
4. atbilstošu materiālu lietojums,
5. fotoattēlu un rasējumu kvalitātes.

 

8. KONKURSA ŽŪRIJA

Paredzēts izveidot šādu žūriju:
1. Žūrijas pārstāvji no ražotājiem* 
2. Žūrijas pārstāvji no preses (DEKO uc.)* 
3. Žūrijas pārstāvji no dizaineriem* 
4. Žūrijas pārstāvji no tirgotājiem*  
5. Žūrijas pārstāvji no Rīgas Domes* 

         *Precīzs žūrijas sastāvs tiks paziņots vēlāk.

9. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

Pieteikuma anketa  atrodama: www.design.lv/gadabalva
Pieteikuma anketa kopš 01.06.2013. ir atrodama: www.design.lv.

1. Pieteicējs  līdz 15. 07. 2013. plkst. 24:00 elektroniskā formā aizpilda anketu par katru pieteikto darbu, 
kas satur šādas ziņas:kategorija, kurai darbs tiek pieteikts;

2. ziņas par darbu, norādot:
• autora(u) vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, dizaina biroju, fotogrāfu,
• izmantotos materiālus un tehnoloģijas,
• izstrādājumu kopējos gabarītus,
• izgatavošanas gadu un mēnesi,
• kontaktpersonu un tās kontaktus;

3. dizaina  produkta aprakstu latviešu un angļu valodā (100 - 600 rakstu zīmes katram).



Vēlāk par norādīto termiņu pieteikt darbus nebūs tehniski iespējams.

10. DIZAINA IZSTRĀDĀJUMA ATTĒLU UN PAŠA IZSTRĀDĀJUMA IESNIEGŠANA

Anketai ir pievienojami darba attēli: 1-4 dizaina izstrādājuma fotogrāfijas un/vai skices - augstākās kvalitātes 
jpg. formātā (fails A4 formātā (210mm x 297 mm), 300 dpi izšķirtspējā ), ar norādi, kurš attēls ievietojams 
katalogā. Attēli nedrīkst būt sagrupēti un ierāmēti.

KONKURSA ekspozīcijas iekārtošana notiks un realizētie dizaina un mākslas izstrādājumi jāiesniedz Ķīpsalas 
izstāžu zālē, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā līdz 02.10.2013, ekspozīcijas iekārtošanai. Darbs jānovieto konkrēti norādītā 
vietā un laikā, kas tiks paziņota katram autoram rakstiski uz anketā norādīto e-pasta adresi.

11.  APBALVOŠANA

Latvijas Dizaineru savienība un Lielatbalstītājs piešķirs:
GALVENO BALVU labākajam grafiskā dizaina darba autoram (kolektīvam) no 5 nominācijām
un BALVU katrā no pārējām 4 nominācijām. Galvenajai balvai un balvām ir statusa nozīmība.
Produkta, kas piedalās GB konkursā, iepakojuma dizains no visām kategorijām tiks vērtēts kopējā grupā un par 
to tiks piešķirta viena  BALVA.    
Iespējamas vēl citas godalgas no atbalstītājiem, tas tiks paziņots vēlāk.
GADA BALVAS rezultāti tiks publicēti plašsaziņas līdzekļos.
Darbu attēli un apraksti tiks publicēti žurnālos, portālos, LDS mājas lapā www.design.lv  un LDS izdotā katalogā.

1. Apbalvošanas pasākums 05.10.2013.
2. GB ekspozīcija būs apskatāma LDS stendā izstādē “Design isle 2013”, BT1 izstāžu zālē Ķīpsalā, Ķīpsalas 

ielā 8, Rīgā, no 03.10. līdz 06.10.2013. un ceļojošās izstādēs Rīgā un citās pilsētās. 
3. Atbalstītāji un to piešķirtās balvas tiks paziņoti LDS mājas lapā, kā arī katram dalībniekam uz viņa 

norādīto e-pasta adresi. 
4. Visa informācija tiks publicēta LDS mājas lapā www.design.lv, kā arī nosūtīta katram dalībniekam uz 

viņa norādīto e-pasta adresi.
5. Ielūgumi pēc dalībnieku saraksta būs saņemami BT1 informācijas centrā izstādes atklāšanas vai 

BALVAS ceremonijas dienā.
6. Katrs dalībnieks saņems katalogu  ‘Gada balva dizainā 2013’.

 


