Tematiskais konkurss/izstāde “ LDS balva 2020. Pakāpiens pasaulē” - dizains mūsu
nākotnei – bērniem
Dizaina konkursa izstāde Latvijā, Rīgā, 2020. gada 23.-25.oktobrī.
Organizators: Latvijas Dizaineru savienība
Īsumā:
Darbu iesniegšana: no 25.07. plkst.00:00 līdz 25.09.2020. 23:59
Darbu vērtēšanas 1. kārta – 25.09.2020.-09.10.2020.
Darbu vērtēšanas 2.kārta – 10.10.2020.-22.10.2020.
Nominantu izstāde – 23.10.2020.-25.10.2020.
Uzvarētāju apbalvošana – 25.10.2020. plkst. 15.00
Dalības maksa – 60eur* līdz 31.08./no 01.09. 75eur*
*reģistrētiem LDS biedriem: -50% atlaide
Darbu pieteikšana – tiešsaistes formā www.design.lv lapā.
Dizaina konkurss/izstāde
Mūsu bērni ir mūsu nākotne. Tā ir paaudze, kura turpinās mūsu iesākto, kura dzīvos tādā
pasaulē un valstī, kādu mēs viņiem nodosim. Paaudze, kura būs tāda, kādu mēs
izaudzināsim.
Ikviena ģimene vispirms rūpēsies par savu jauno paaudzi. Mēs paši varam pieciest
nepiepildītu sapni par ērtībām sev, bet bērniem mēs cenšamies nodrošināt visu, kas
nepieciešams viņu fiziskajai un garīgajai izaugsmei un veselībai. Un tas nav pārsteigums, ka
daudzi mazie uzņēmumi uzsāk savu darbību tieši tad, kad gaidāms ģimenes pieaugums un
vecāki saprot, ka veikali nepiedāvā to lietu klāstu un kvalitāti, kādu ģimene vēlas nodrošināt
saviem bērniem.
Latvijā ir sena amatniecības vēsture un tradīcijas. Mēs turam godā dabīgus un ekoloģiskus
materiālus. Tas ir lielisks pamats dizaina attīstībai un izaugsmei. Darbību ir uzsākušas
individuālu dizaineru veidotas darbnīcas, kurās nelielās tirāžās tiek ražoti mūsdienīgi dizaina
izstrādājumi no ekoloģiskiem materiāliem, bet šo darbnīcu izstrādājumi ir pazīstami samērā
nelielam patērētāju lokam. Reizēm, pat zinot par produktiem, ir grūti atrast kā un kur tos
iegādāties un gadās, ka ražotāji paši nemaz nespēj apmierināt pieprasījumu.
Īpaši pašreizējā smagajā ekonomiskajā laikā ir būtiski izcelt Latvijā radītos veiksmīgākos
dizaina izstrādājumus. Bērni caur saviem vecākiem ir neizsīkstoša mērķauditorija, kurai
radītie dizaina veiksmes stāsti būtu arī lieliska eksporta prece un atbalsts Latvijas ekonomikai
pēc vīrusa dīkstāves.
DALĪBAS NOTEIKUMI
Tematisko izstādi/konkursu LDS balva 2020 “Pakāpiens pasaulē” organizē Latvijas Dizaineru
savienība (LDS) sadarbībā ar Latvija Republikas Patentu valdi (LRPV) un Starptautisko izstāžu
rīkotājsabiedrību BT1.
Konkursa izstādes kuratore: Dace Blūma, +37129643506, dace.bluma@design.lv
1. Dalībnieki
Konkursa dalībnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Latvijā darbojas dizaina
nozarē, kā arī Latvijas dizaineri, kuri pašreiz studē vai strādā ārzemēs. Tiks vērtēti arī ārpus
Latvijas radītie darbi.

Katrs dalībnieks (individuālais dizainers vai dizaina darbnīca/uzņēmums) var pieteikt dalībai
vairākus darbus (kolekcija vai izstrādājumu komplekts ir 1 darbs).
2. Prasības pieteiktajam darbam
Dizaina darbam jābūt paredzētam bērniem vai pusaudžiem. Dizaina darbs var būt realizēts
jebkurā materiālā. Izstrādājums var būt radīts jebkādam pielietojumam. Tam jābūt radītam
2016. -2020. gada laikā. Tas var būt gan dizaina prototips, gan tiražēts izstrādājums (turpmāk
nolikumā – dizaina darbs).
3. Iesniegšana
Darbu iesniegšana notiek LDS mājas lapā www.design.lv , aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMA
VEIDLAPU .
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 25. septembrim ieskaitot.
Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc 25. septembra, netiks izskatīti.
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 balva 2020
organizatoriem.
Par sava darba intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību ir atbildīgs pats autors.
Par visām saistībām, kas skar trešās puses un trešo pušu autortiesības, ir atbildīgs darba
autors.
5. Prasības attēliem
Pieteikuma tiešsaistes veidlapā jāpievieno 3 līdz 10 attēli, no kuriem 3 attēliem jābūt uz
neitrāla (balts, pelēks, melns) fona un 1 autora portretfotogrāfija.
Attēli nedrīkst būt sagrupēti un ierāmēti.
Tiem jābūt augstas kvalitātes .jpg formātā , RGB krāsu modelī. (fails A4 formātā (210mm x
297mm), 300 ppi izšķirtspējā (2480 x 3543 px), ar norādi, kurš attēls ievietojams katalogā.
Katram attēlam ir jābūt atsevišķā failā.
Par attēlu kvalitāti atbild iesniedzējs!
Konkursa organizatori patur tiesības īpaši nekvalitatīvas fotogrāfijas un attēlus nepieņemt un
neizlikt vērtēšanai.
Darbu fotogrāfijas tiks izmantotas izstādes prezentācijas materiālu sagatavošanai.
6. Vērtēšanas kārtība un darbu iesniegšana
Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem un dizaina darbu fotogrāfijām, starptautiska
žūrija atlasīs dalībniekus (dizaina darbus), kas klātienē piedalīsies tematiskajā
izstādē/konkursā LDS balva 2020 “Pakāpiens pasaulē”. Atlases rezultāti tiks paziņoti līdz
2020. gada 15. oktobrim.
Izvēlētos darbus būs jāiesniedz līdz 23. oktobrim atbilstoši norādījumiem, kas tiks izsūtīti
dalībniekiem kopā ar dalības apstiprinājuma vēstuli.
Tematiskā izstāde/konkurss LDS balva 2020 “Pakāpiens pasaulē” notiks izstādes „Design
Isle 2020” ietvaros BT1 izstāžu zālē Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā no 2020. gada 23. oktobra
līdz 25. oktobrim.
7. Darbu vērtēšana
Žūrijas komisija darbus vērtē 2 kārtās.
1. kārta. Darbi tiek atlasīti pēc elektroniski iesniegtās informācijas, vadoties pēc sekojošiem
kritērijiem:
 atbilstība izstādes/konkursa tematikai un nolikumam;

 materiāla izvēles atbilstība funkcijai;
 izstrādājuma funkcionalitāte;
 izstrādājuma formas un/vai paredzētās funkcijas novitāte;
 izstrādājuma estētiskais risinājums;
 dizaina piemērotība tiražēšanai.
2. kārta. Darbi tiek vērtēti klātienē izstādes ekspozīcijā pēc sekojošiem kritērijiem:
 visi 1.kārtas darbu vērtēšanas kritēriji;
 darba tehniskā izpildījuma kvalitāte - vērtēšana klātienē.*
*ārkārtas situācijas gadījumā vērtēšana notiks neklātienē un konkursa dalībniekiem
tiks nosūtītas papildus instrukcijas.
8. Nominantu (2. kārtas konkursa dalībnieku) pienākumi un atbildība
− 19.10. sazināties ar izstādes kuratoru par sava dizaina darba nogādāšanu klātienes
vērtēšanai un eksponēšanai izstādē Ķīpsalas ielā 8, Rīgā;
− 25.10. no plkst. 17.30-21.00 nodrošināt sava dizaina darba iepakošanu un aizvešanu
no izstādes vietas Ķīpsalas ielā 8, Rīgā;
− Būt klātesošam personīgi vai arī deleģēt pārstāvi, kas visas 3 izstādes dienas
atradīsies pie dizaina darba un sniegs informāciju interesentiem par dizaina darbu un
citiem ar to saistītiem jautājumiem. Gan par savu, gan par delegāta caurlaidi
sazināties ar izstādes kuratoru laicīgi – 19.10-22.10.2020.;
− Ja nepieciešams, apdrošināt savu darbu pret iespējamiem bojājumiem izstādes laikā
un uzņemties pilnu atbildību par to, ja tādi var rasties;
− Ierasties vai deleģēt pārstāvi uz apbalvošanas pasākumu apbalvojuma saņemšanai.
9. Izstādes organizatoru pienākumi un atbildība
- Nodrošināt konkursa 2. kārtai izvirzīto darbu izstādīšanu izstādes ekspozīcijā;
- Nodrošnāt informāciju pie katra izstādes darba – autors, darba nosaukums;
- Nodrošināt izstādes ekspozīcijas laukumu atbilstoši darba izmēram un izstādes
koncepcijai;
- Izstādes organizatori nav atbildīgi par zaudējumiem dizaina darbiem trešās puses rīcības
dēļ.
10. Apbalvošana
1.kārtas dalībnieki, kas netiek tālāk 2.kārtā, iegūst:
- 3 ielūgumus izstādes Furniture&Design Isle 2020 un semināru apmeklējumam-18 eur
vērībā.
2.kārtas nominanti iegūst:
- 6 ielūgumus izstādes Furniture&Design Isle 2020 un semināru apmeklējumam-36eur
vērtībā;
- izstādes platību dizaina darba eksponēšanai izstādē Furniture&Design Isle 2020 izstādē
650eur vērtībā;
- publikāciju par autoru un darbu konkursa darbu katalogā 350eur vērtībā;
- 1 konkursa katalogu;
- publicitāti konkursa un sadarbības partneru sociālajos medijos, presē un www.design.lv.
- apliecinājumu par iekļūšanu konkursa labāko darbu nominantu sarakstā.
Starptautiska žūrija nosaka galvenās balvas ieguvēju, kā arī ir tiesīga piešķirt citas specbalvas.
Galvenās balvas ieguvejs iegūst:
- visus augstāk minētos 2.kārtas nominantu ieguvumus - 1036eur vērībā;

- konkursa Galveno balvu.
Konkursa žūrija, kā arī izstādes/konkursa atbalstītāji ir tiesīgi papildus piešķirt arī speciālās
balvas.
Kontaktinformācija
Dace Blūma , konkursa izstādes kuratore tel.: +371 29643506, dace.bluma@design.lv

