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Kā pieteikt darbu
Latvijas Dizaina
gada balvai 2019

Apraksts
Aprakstā vēlams iekļaut –
•
Kādi ir dizaina inovatīvie elementi
•
Kādus uzlabojumus produkts/pakalpojums
veicina
•
Kādi bija radošie izaicinājumi, radot šo dizainu
•
Kāda ir darba sociālā un ekonomiskā vērtība
•
Darba tehniskā informācija
•
Ja iespējams, kā Jūs un Jūsu klients mērījāt
darba panākumus
Apraksts jāiesniedz latviešu un angļu valodā,
līdz 700 rakstu zīmēm katrā valodā. Apraksts
nedrīkst saturēt informāciju par darba iesniedzēju.

Pieteikšanās atvērta no
14.01.2018. plkst. 12.00 līdz
14.02.2018. plkst. 12.00
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Ievadiet detalizētu
informāciju par
iesniedzamo darbu

Reģistrējies
www.dizainabalva.lv

Attēli
•
•
•
•
•
•
•
•

Norādiet
pamatinformāciju par
iesniedzamo darbu

Darba nosaukums latviešu un angļu valodā (līdz
50 rakstu zīmēm katrā valodā)
Klients latviešu un angļu valodā
Produkta veids latviešu un angļu valodā
(līdz 25 rakstu zīmēm katrā valodā)  –  piemēram,
grāmata, pakalpojums, iepakojums utt.
Realizācijas mēnesis un gads
Darba autors
Komanda – darba tapšanā iesaistītie, norādot
viņu lomas projektā
Projekta budžets EUR (ar PVN)
Atzīmējiet, ja darbs tiks iesniegts fiziski
(mazgabarīta darbiem)

Līdz 10 attēliem
Izmērs: 3720 x 2480 px
Horizontāls formāts
1 faila izmērs: max. 5 MB
Izšķirtspēja: 300 dpi
Formāts: JPG
Krāsu modelis: RGB
Attēli nedrīkst saturēt iesniedzēja vai autora
identitāti saturošu informāciju

Video
•
•
•

Ievadiet URL saiti uz iesniedzamā darba video
(Youtube, Vimeo)
Video ilgums max. 5 minūtes
Video nedrīkst saturēt iesniedzēja vai autora
identitāti saturošu informāciju

Apstiprinājuma e-pasts
•

Pēc darba iesniegšanas uz Jūsu e-pastu tiks
atsūtīts dalības apstiprinājums Latvijas Dizaina
gada balvā 2019

Prasība mazgabarīta darbu
iesniedzējiem
•

!

Darba fiziska iesniegšana, ja vēlas, nogādājot
to organizatoram notiks Latvijas Mākslas
akadēmijā, Kalpaka bulvārī 13,
1. aprīlī no plkst. 10.00 - 18.00

Atgādinām, ka 20 finālam izvirzīto darbu iesniedzēji būs
aicināti prezentēt savu darbu konkursa žūrijai 3 minūšu garā
klātienes prezentācijā angļu valodā. Klātienes prezentācijas
notiks 2019. gada 3. aprīlī Rīgā.

www.dizainabalva.lv

