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VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

 
1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJI 

Profesionālo konkursu “LDS SKOLU BALVA DIZAINĀ 2018” (turpmāk tekstā SBD) 

organizē Latvijas Dizaineru savienība (LDS). 

 

2. LDS SBD BALVAS MĒRĶIS 

Atzīmēt un popularizēt aizvadīto gadu izcilākos dizaina projektus, 
to autorus,mācībspēkus un viņu pārstāvētās skolas. 
Veicināt izcilību dizaina izglītībā. 

Radīt iespēju konkursa dalībniekiem gūt nacionālas nozīmes novērtējumu kā pamatu 

vietējai un starptautiskai atpazīstamībai un izaugsmes iespējām. 

3. LDS SBD DALĪBNIEKI,  DARBU PIETEICĒJI UN IESNIEDZĒJI 
Piedalīties tiek aicinātas vidējās profesionālās un augstākās mācību iestādes piesakot 
audzēkņu un studentu darbus. 

 
Katrs dalībnieks SBD drīkst piedalīties ar vairākiem darbiem. 

 

4. AUTORTIESĪBAS 

Piesakot darbus konkursam un/vai dodot atļauju darbu pieteikšanai, darbu autori bez 

atlīdzības nodod visas ar konkursu saistītās savu darbu publicēšanas tiesības LDS BD 

organizatoriem.  

Par sava darba intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību ir atbildīgs pats autors. 

5. PIETEIKUMU  IESNIEGŠANAS TERMIŅI 

Pieteikumu iesniegšanas pamatlaiks - 27.08.2018. līdz plkst. 24:00 
Vēlāk par norādīto termiņu pieteikt darbus nebūs tehniski iespējams. 
 
6. DALĪBAS MAKSA 

Dalība SBD ir bez maksas 

 
7.  REZULTĀTU PAZIŅOŠANA, DARBU IZSTĀDE UN APBALVOŠANA 

Latvijas Dizaineru savienība piešķirs: 

7.1.GALVENO BALVU labākā dizaina autoram kategorijā. 
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7.2.Atzinības rakstus 2. un 3.vietu ieguvējiem. 
• Konkursā nominēto darbu autori tiks nosaukti - 05.10.2018. 
• LDS SBD žūrijas nominētie darbi tiks izstādīti SKOLU ekspozīcijās izstādē 
“Design isle 2018”, BT1 izstāžu zālē Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā, no 05. līdz 
07.10.2018.  
• Nominētie, laureāti, atbalstītāji un to piešķirtās balvas un visa cita informācija 
tiks publicēta LDS mājas lapā www.design.lv un LDS sociālajā portālā Facebook, 
kā arī nosūtīta katram dalībniekam uz viņa norādīto e-pasta adresi. 
• Ielūgumi pēc dalībnieku saraksta būs saņemami BT1 informācijas centrā 
izstādes atklāšanas dienā. 

 
8. DATU APSTRĀDE UN IZMANTOŠANA 
Iesniedzot konkursa pieteikumu, dalībnieks piekrīt savu datu izmantošanai konkursa 
nolikuma 7.punktā minētajos avotos.  
Apstiprinām, ka dati tiks rūpīgi uzglabāti un netiks nodoti trešajām personām. 
 

9. SD PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI 

Konkursa kategorijas organizētāju kontakti:   

• Agris Dzilna, tālr.: +371 29387627; e-pasts: agris.dzilna@design.lv 
• Česlija Čable,  tālr.: +371 292 88509; e-pasts: ceslija.cable@design.lv  
• Andra Irbīte, tālr.: +371 29455920; e-pasts: andra.irbite@design.lv 

 

SD (Komunikācijas dizains) APAKŠKATEGORIJAS 

a) saziņas grafika (grafiskā identitāte, drukātie mediji, iepakojums, ilustrācija, 
u.c.; 

b) digitālā saziņas grafika (web lapas, digitālās prezentācijas, interaktīvās 
spēles, programmas; 

c) foto saziņas grafika (fotogrāfija kā saziņas dizaina daļa, dizaina objekta 
fotogrāfija. Jāiesniedz foto materiāls un kā tas ir realizēts/integrēts  dizaina 
darbā). 
 

10. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA 

Darbi konkursam tiek pieteikti aizpildot elektronisko anketu -  http://www.design.lv  

Reģistrācijas laikā izveidoto anketu konkursa dalībnieks var koriģēt un papildināt 

iesniegtos materiālus līdz iesniegšanas termiņa beigām, izmantojot uz e-pastu 

nosūtītos individuālos pieejas datus. 

Pieteicējs elektroniskā formā aizpilda izvēlētās kategorijas anketu, kas satur šādas 

ziņas: 

10.1. kategorija, kurai darbs tiek pieteikts 

10.2. ziņas par darbu, norādot: 
a)  skolas/augstskolas nosaukumu, nodaļu/fakultāti/studiju programmu, 
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b) audzēkņa un pasniedzēja, kura vadībā tapis darbs, vārdus; 
c) objekta izmērus; 
d) realizācijas gadu un mēnesi. 

 
10.3.dizaina koncepcijas un realizācijas aprakstu latviešu un angļu valodā (400 -  

800 rakstu zīmes katram), tajā minot: 
a) darba uzdevumu, 
b) primāro funkciju; 
c) konceptuālo ideju; 
d) funkcionālā un estētiskā risinājuma pamatojumu; 
e) raksturīgākās īpašības un priekšrocības salīdzinājumā ar analogiem; 
f) izpildījuma materiālus un tehnoloģijas. 

    g) kontaktpersonas vārdu un kontaktinformāciju. 
 

11. DARBU IESNIEGŠANA (KATALOGAM) 

Anketai jāpievieno attēli: 

a) Kopējais attēlu skaits SD kategorijā ir ne vairāk par 16. 

b) Attēlu datnes jāsagatavo augstā kvalitātē (Ps Quality 10 Maximum) - A4 formātā 
(210mm x 297 mm), 300 dpi izšķirtspējā (2480 x 3543 px),  jpg formātā, RGB 
krāsu modelī. 
Attēli nedrīkst būt sagrupēti un ierāmēti. Katrai  fotogrāfijai ir jābūt atsevišķā 
datnē un par to kvalitāti atbild iesniedzējs. Konkursa  organizatori patur tiesības 
īpaši nekvalitatīvas fotogrāfijas nepieņemt un neizlikt vērtēšanai.  
Attēli nedrīkst saturēt autora vai uzņēmuma identitāti saturošu informāciju. 

c) Vizualizāciju un plānu datņu nosaukumos drīkst lietot tikai latīņu burtus bez 
garumzīmēm, vārdu atstarpes aizvietojot ar apakšsvītru.   
Piemēram  -   vards_uzvards_01_IDS.jpg.  
Vēlamo fotogrāfiju katalogam nosaukt –  vards_uzvards_katalogam_IDS.jpg; 

 

12. DARBU VĒRTĒŠANA 

Žūrija konkursam pieteiktos darbus vērtēs pēc šādiem kritērijiem: 
a) Funkcionalitātes; 
b) dizaina jaunrades; 
c) estētiskās kvalitātes; 
d) atbilstošu materiālu lietojuma; 
e) tehnoloģiskā risinājuma un izstrādājuma kvalitātes; 
f) inovatīviem risinājumiem materiālu un formu pielietojumā; 
g) izstrādājuma tirgus potenciāla / realizācijas; 
h) fotoattēlu  kvalitātes. 

13. SBD  SD ŽŪRIJA 

SBD konkursam iesniegtos darbus vērtēs profesionālā konkursa  žūrijas komisija, 

kuras  darbā tiek aicināti piedalīties profesionāli dizaineri un dizaina teorijas pārstāvji  
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no Latvijas un ārvalstīm. Žūrijas komisijas locekļi nedrīkst būt GBD GD dalībnieki.  

Precīzs žūrijas sastāvs tiks paziņots vēlāk. 

14. DARBU EKSPONĒŠANA 

LDS SBD 2018  dizaina skates ekspozīciju veidos skola/augstskola iekļaujot tajā arī 

konkursam pieteiktos darbus. Ekspozīcijas laukumu un un kontaktligzdu izvietošanas 

izmaksas tiks nodrošinātas izmantojot BT1 un VKKF atbalstu iepriekš sakaņojot 

ekspozīcijas skici.  

 

Atbildīgā par ekspozīcijas koncepcijas saskaņošanu:   

• Andra Irbīte, tālr.: +371 29455920; e-pasts: andra.irbite@design.lv 

 

 


