
Krustpils novada, Atašienes pagasta 

 „Kulinārijas festivāls 2018” 

Konkursa Nolikums 

 
1.Organizētājs: 
1.1. Biedrība „Lauku sieviešu klubs DORE”, sadarbībā ar Atašienes pagasta pārvaldi un 
kultūras namu. 

2.Norises vieta un laiks: 
2.1. Festivāls norisinās Atašienes pagasta Annasdienu svētku ietvaros, 2018.gada 
28.jūlijā plkst.10:00 Atašienes centrā. 
 
3. Mērķis: 

3.1. Apzināt Krustpils novada kulināro mantojumu; 

3.2. Popularizēt kulinārijas tradīcijas, kulināro mantojumu un jauninājumus; 

3.3. Radīt svētkus kulinārijas meistariem un pagasta iedzīvotājiem, viesiem. 
4. Dalībnieki: 

4.1. Latvijas iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kas nodarbojas ar kūku gatavošanu 
vai jebkādiem kulinārajiem izstrādājumiem (pieredze nav obligāta). 

 

5.      Nosacījumi: 

5.1. Konkursam tiek iesniegta pašgatavota kūka (salda vai sāļa), siers, maize, 
smalkmaizītes u.c., kas pagatavoti ar vai bez termiskās apstrādes; 

5.2. Produktiem - jābūt gatavotiem tikai no dabīgām izejvielām. Produkta pagatavošanai 
nepieciešamās sastāvdaļas konkursa dalībnieki sagādā paši; 

5.3. Produktam norises laikā un vietā ir jābūt gatavam prezentēšanai, izstādīšanai, 
degustēšanai. Produktam jābūt novietotam uz stingras virsmas; 

5.4. Pasākuma dienā organizatoriem jāiesniedz  apraksts ar produkta nosaukumu un 
izmantotajām sastāvdaļām; 
5.5  Viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākiem produktiem; 
5.6  Minimālais produkta svars: 1 kg; 
5.7  Konkursa laikā produktu autori ir anonīmi (katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas 
numurs). 
 

6.      Pieteikšanās kārtība: 

6.1. Dalībnieku pieteikumus pieņem elektroniski uz e-pastu lsk-dore@inbox.lv ar norādi 
„Kulinārijas festivāls 2018” vai pie biedrības vadītājas Benitas Spalviņas personīgi vai 
zvanot 26453986 līdz 2018.gada 27. Jūlijam pl.18; 

6.2. Dalībniekam jānorāda: vārds, uzvārds; telefona numurs. 



 

7.      Konkursa norise: 

7.1. Norises vietā līdz no plkst. 10:00 līdz plkst.11.00 dalībnieku ierašanās ar produktiem, 
sagatavošanās, produktu izlikšana; 

7.2. Norises vietā no plkst.11:00 līdz plkst.12:00 produktu skate, vizuālā vērtēšana; 

7.3. Norises vietā no plkst.12:00 līdz plkst.13.00 produktu degustācija un vērtē Atašienes 
pagasta kulinārā festivāla svētku apmeklētāji; 

7.4. Pie produktu degustēšanas asistē pasākuma brīvprātīgie darbinieki. 

 

8.      Tehniskais nodrošinājums: 

8.1. Konkursa organizētāji nodrošina konkursantus ar telti, galdiem, auksto un karsto 
ūdeni, papīra dvieļiem, salvetēm, vienreizējiem traukiem, atkritumu tvertnēm. Pārējais 
konkursantam nepieciešamais jāņem līdzi pašam (piem., naži, tortes lāpstiņas). 

  
9.      Vērtēšana: 

9.1. Konkursa uzvarētājus nosaka skatītāju vērtējums; 

9.2. Atašienes pagasta festivāla svētku dalībnieki, kuri vēlas piedalīties produktu 
degustācijā, saņem 3 uzlīmes, kuras piestiprina speciāli tam paredzētā vietā pie 
produkta, kas patika un garšoja vislabāk; 

9.3. Godalgotās vietas iegūst produkta meistars, pie kuru produkta būs visvairāk uzlīmju. 

 

10.  Apbalvošana: 

10.1. Visi konkursa dalībnieki saņem piemiņas balvas un diplomus; 
10.2. Konkursa trīs pirmo vietu ieguvēji saņem īpašas balvas un uzvarētājs goda 

nosaukumu – “Krustpils novada labākais kulinārais meistars 2018”; 

10.3. Apbalvošana notiek Atašienes pagasta Annasdienu svētku koncerta laikā, 
2018.gada 28.jūlijā plkst.19:00  

 
11.  Citi noteikumi: 

11.1. Pasākuma dalībnieki uzņemas atbildību par to, lai produkta gatavošanas procesā 
tiktu izmantoti kvalitatīvi un svaigi produkti; 

11.2. Nolikumā var tikt veiktas izmaiņas. 


