
NUGALĖTOJAI IR DIPLOMANTAI



Nugalėtojams taip pat suteikiama teisė naudoti logotipą 
„Geras dizainas“ apdovanotų gaminių ir paslaugų 
ženklinimui ir reklamai. 

SKLAIDA
2012 metų nugalėtojai eksponuoti Lietuvos ekspozicijoje 
Pasaulio dizaino sostinėje 2012 – Helsinkyje, Talino Dizaino 
savaitgalyje, Rygos baldų ir interjero parodoje bei Baltijos ir 
Ukrainos Dizaino dienose Kijeve. Šių metų nugalėtojai bus 
eksponuojami specialioje parodoje Vilniaus Energetikos 
ir technikos muziejuje ir kituose Lietuvos miestuose, o 
vėliau pristatyti Londono Dizaino festivalyje ir Normandijos 
tarptautiniame festivalyje Havre (Prancūzija). 

ORGANIZATORIAI 
Lietuvos dizaino forumas 
Konstitucijos pr. 23B-12, 06118 Vilnius 
info@dizainoforumas.lt 

Konkurso projekto vadovas Marius Dirgėla 
Tel. 8 687 191 58 
dirgela@dizainoforumas.lt 

2013 metų konkursą remia Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

LIETUVOS DIZAINO PRIZAS GERAS DIZAINAS 
Konkursas, pristatydamas visuomenei ir verslui inovatyvius, 
kokybiškus naujus gaminius, profesionalius Lietuvos 
ir užsienio dizainerius,  siekia gero produktų, gaminių, 
paslaugų dizaino pripažinimo ir įvertinimo – tai leistų 
gerą dizainą naudojančioms įmonėms ir jį kuriantiems 
dizaineriams įgyti konkurencinį pranašumą ne tik Lietuvos, 
bet ir pasaulio rinkose ir būtų papildomas motyvas integruoti 
dizainą nuo pat produkto vystymo ciklo pradžios. 

SĄLYGOS 
Dalyvavimas konkurse yra nemokamas. Konkursui 
pateikiamas dizainas turi būti arba sukurtas, arba 
gaminamas Lietuvoje. Dizaino sritys neribojamos. 

PARAIŠKOS 
Paraiškos dalyvauti konkurse pildomos tinklalapyje www.
dizainoprizas.lt. Konkurse vertinti per dvejus metus iki jo 
užbaigti ar reikšmingai atnaujinti darbai. 

VERTINIMAS 
Konkursui pateiktus darbus vertina užsienio ekspertai. 
Vertinimo kriterijai: inovatyvumas, ergonomiškumas, 
funkcionalumas ir naudojimo saugumas, ekologiškumas ir 
tvarumas, estetinė vertė; dizaino projektams papildomai – 
tinkamumas realizuoti. 

APDOVANOJIMAI
Prizas teikiamas už 12 geriausių dizaino objektų bei tris 
nerealizuotus dizaino projektus. Skiriama ir 15 diplomų. 



NUGALĖTOJAS - GAMINYS

Lentyna „Foldin“ 
UAB EMKO 

diz. Inesa Malafej, Arūnas Sukarevičius 
2012

Įvairioms gyvenamojo būsto erdvėms 
skirtos modulinės lentynos susideda iš 

rėmo ir sulankstomų lentynų, pagamintų 
iš sutvirtintų veltiniu trijų klijuotos beržo 

faneros lentučių. Rėmas – iš beržo 
masyvo, nuo vienos iki dvylikos sekcijų. 

Lentynos įdedamos ir išimamos be 
įrankių, sulankstomos transportavimui. 

Viena gali išlaikyti iki 25 kg svorį, be 
to, tuščios erdvės gali būti panaudotos 

kaip kabykla – prikabinant ant rėmo 
papildomus kabliukus.


