
 
TRAUKI: Baltijas dizaina konkursa izstāde Latvijā, Rīgā, 2019. gada 18.-20. oktobris 
Organizatori: Latvijas Dizaineru savienība 
 
Dizaina konkurss/izstāde 
 
NOLIKUMS 
 
Atrast jaunus oriģinālus dizaina risinājumus daudz vieglāk ir jaunās jomās, kurās vēl ir daudz neizmantotu 

iespēju, nekā tradicionālo priekšmetu dizainā. Mūsu ikdienas dzīve nav iedomājama bez tradicionālo lietu 

vides, tai skaitā – traukiem. Trauku izgatavošanai ir sena vēsture un tradīcijas. Pirmsākumos traukus 

izgatavoja amatnieki. Vēlāk arī trauku ražošanu dažādos materiālos pārņēma rūpniecības uzņēmumi un tā 

kļuva par dizaina nozari. Mūsdienās ir būtiski tradicionālajā ienest novitātes, senās nacionālās amatniecības 

tradīcijas apvienot ar mūsdienīgu dizaina domāšanu, rast oriģinālus tehnoloģiskos risinājumus dažādu 

materiālu izmantošanā, radīt jaunas estētiskas un funkcionālas vērtības. Lai gan triju Baltijas valstu vēsturē 

ir daudz kopīga, tomēr amatniecības tradīcijas un dizaineru mentalitāte ir atšķirīgas. Tādēļ būtiski ir rast 

iespēju salīdzināt dažādu valstu dizaineru veikumu un pilnveidoties vienam no otra. 

DALĪBAS NOTEIKUMI  
Baltijas dizaina konkursa izstādi TRAUKI rīko Latvijas Dizaineru savienība. 
Konkursa izstādes kuratore:  
Dace Blūma, +37129643506, dace.bluma@design.lv  
 
Dalībnieki  
Dalībai Baltijas dizaina konkursa izstādē TRAUKI tiek aicināti individuāli dizaineri neatkarīgi no 
vecuma, kā arī dizaina darbnīcas /uzņēmumi. Katrs dalībnieks (individuālais dizainers vai dizaina 
darbnīca/uzņēmums) var pieteikt dalībai līdz 3 darbus (servīze vai trauku komplekts ir 1 darbs) 
Dizaina darbs var būt realizēts jebkurā materiālā. Trauks var būt radīts jebkādam saturam. Tam 
jābūt radītam 2016. -2019. gada laikā. Tas var būt gan dizaina prototips, gan tiražēts izstrādājums.  
Dizaina darbu izmēru ierobežojumi:  
- brīvi stāvoši darbi jeb darbu grupas platumā un dziļumā ne vairāk kā 50 cm x 50 cm. Darba 
augstums ne vairāk kā 1 m.  
- pie sienas karināmie darbi: ne vairāk kā 40 cm x 40 cm  
Individuāli dizaineri, kā arī dizaina darbnīcas/uzņēmumi tiek aicināti pieteikties Baltijas dizaina 
konkursa izstādei TRAUKI, aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMA VEIDLAPU LDS mājas lapā 
http://design.lv/   
Pieteikuma veidlapā jāiekļauj 3 augstas drukas kvalitātes jpg vai jpeg dizaina darba fotogrāfijas 
(vismaz 300 dpi, proporcija 3:4, garākā mala ne vairāk kā 6000dpi) jeb promo attēli, kas atspoguļo 
darbu no dažādiem skatupunktiem, vēlams uz neitrāla fona (balta, melna vai pelēka). Darbu 
fotogrāfijas tiks izmantotas izstādes kataloga sagatavošanai.  
 
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 1. septembrim.  
Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc 1. septembra, netiks izskatīti. 
 
Vērtēšanas kārtība un darbu iesniegšana  
Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem un dizaina darbu fotogrāfijām, žūrija atlasīs dalībniekus 
(dizaina darbus), kas piedalīsies Baltijas dizaina konkursa izstādē TRAUKI. Atlases rezultāti tiks 

http://design.lv/


paziņoti līdz 2019. gada 20. septembrim. Izvēlētos darbus būs jāiesniedz atbilstoši norādījumiem, 
kas tiks izsūtīti dalībniekiem kopā ar dalības apstiprinājuma vēstuli.  
Baltijas dizaina konkursa izstāde TRAUKI notiks izstādē „Design Isle 2019” BT1 izstāžu zālē Ķīpsalā, 
Ķīpsalas ielā 8, Rīgā no 2019. gada 18. oktobra līdz 20. oktobrim.  
 
Dalības maksa 
20.- eiro 
Informācija par dalības maksas iemaksu būs atrodama, iesniedzot pieteikumu tiešsaistes veidlapā. 
 
Darbu vērtēšana 
Žūrijas komisija darbus vērtē 2 kārtās. 

1. kārta. Darbi tiek atlasīti pēc elektroniski iesniegtās informācijas, vadoties pēc kritērijiem: 

 atbilstība izstādes/konkursa tematikai un nolikumam; 

 materiāla izvēles atbilstība funkcijai; 

 trauka funkcionalitāte; 

 trauka formas un/vai paredzētās funkcijas novitāte; 

 trauka estētiskais risinājums; 

 dizaina piemērotība tiražēšanai. 
2. kārta. Darbi tiek vērtēti klātienē izstādes ekspozīcijā pēc šādiem  kritērijiem: 

 visi 1.kārtas darbu vērtēšanas kritēriji; 

 darba tehniskā izpildījuma kvalitāte. 
 
Dalībnieku ieguvumi  
Žūrijas komisija piešķirs Galveno Balvu labākajam darbam, kā arī tiks piešķirtas vairākas specbalvas. 
Dalībnieku ieguvumi būs arī šādi: 
Izstāde  
Atlasīto dalībnieku darbi tiks izstādīti BT1 izstāžu zālē Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā no 2019. gada 18. 
oktobra līdz 20. oktobrim izstādē „Design Isle 2019” LDS Dizaina ielas ekspozīcijā. 
Katalogs  
Visi Konkursa izstādē eksponētie darbi tiks iekļauti izstādes katalogā. Katrs dalībnieks saņems 
kataloga eksemplāru, kā arī apliecinājumu par dalību izstādē.  
Atpazīstamība  
Organizatori veicinās dalībnieku atpazīstamību ar dizainu saistītajos medijos, interneta resursos un 
sociālajos tīklos.  
 
Personīgās informācijas izmantošana  
Iesniedzot darba pieteikumu izstādē, dalībnieki piekrīt, ka organizatori var izmantot dalībnieku 
iesūtītās darbu fotogrāfijas, kā arī citu pieteikumā iekļauto informāciju visa veida medijos 
publicitātes nodrošināšanai, kā arī izstādes kataloga veidošanai.  
 
Kontaktinformācija  
Dace Blūma, konkursa izstādes kuratore tel.: +371 29643506, dace.bluma@design.lv 


