LATVIJAS REPUBLIKA
LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2019. gada 30. maija
sēdes protokola Nr.8
lēmumu Nr.8-8
Līvānu novada
LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU
konkursa “Gardēžu cīņas”
NOLIKUMS
LĪVĀNOS
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
12. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu

1.

Vispārīgie jautājumi.

1.1. Konkurss „ Gardēžu cīņas”, kura mērķis ir popularizēt kulinārā mantojuma
tradīcijas un jauninājumus, radīt svētku noskaņu Līvānu pilsētas viesiem un
iedzīvotājiem.
1.2. Konkursa dalībnieki: jebkura fiziska vai juridiska persona, kas vēlas parādīt
savu prasmi gatavojot konkursa meistardarbu.
1.3. Konkursa norises vieta: Līvānu pussala, Domes ielā 1, Līvāni.
1.4. Konkursa norises laiks: 2019.gada 20.jūlijā no plkst. 11:00 līdz 13:00.
1.5. Pieteikums konkursam:
1.5.1. Pieteikties dalībai konkursā var līdz 2019. gada 18. jūlijam.
1.5.2. Lai pieteiktos dalībai konkursā, pretendentiem ir jāaizpilda
pieteikuma veidlapa (skatīt pielikumā Nr.1).
2. Konkursa uzdevumi:
2.1. Katrs konkursa dalībnieks ierodas uz konkursa norises vietu ar mājās gatavotu
produkciju un produkcijas receptūru- cienastu.
2.2. Cienasts – pašpagatavotā produkcija (var būt gan sāļa, gan salda).
2.3. Produkcijas kopējais svars no 2 kg..
2.4. Cienasta prezentēšana svētku galdā jānodrošina savos traukos.
2.5. Produkcijas noformēšana- atbilstoši Līvānu pilsētas svētku devīzei “Līvāni zied.
Līvāni aug”.
2.6. Visām cienastā izmantotajām sastāvdaļām jābūt lietojamām uzturā.
2.7. Papildus vērtējumu saņem produkcija, kuras pagatavošanā tiks izmantotas Līvānu
ražotāju (zemnieku, biškopju, dārzkopju, piensaimnieku utml.) izejvielas, kuras
tiek atšifrētas receptē.
3. Konkursa norise:
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3.1. Dalībnieku ierašanās 2019.gada 20.jūlijā no plkst. 10:00.
3.2. Ierodoties jāpiereģistrējas konkursa norises vietā pie atbildīgās personas, norādot
sava meistardarba nosaukumu.
3.3. Pie reģistrācijas katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs.
3.4. Dalībniekiem no plkst. 10:00 līdz 11:00 ir jāsagatavo sava produkcija
prezentācijai.
3.5. No plkt.11:00 konkursa dalībnieki prezentē savu produkciju, atbilstoši
piešķirtajam kārtas numuram, sniedzot informāciju par produktu, produkta
recepti, izvēlēto noformējumu (max 10 min.).
3.6. Dalībnieki pēc prezentācijas iesniedz žūrijai produkcijas recepti.
3.7. Pēc dalībnieku prezentācijām žūrija izvērtē cienastu atbilstoši vērtēšanas
kritērijiem.
3.8. Līvānu pilsētas svētku dalībniekiem tiks dota iespēja izvēlēties skatītāju
simpātiju.
3.9. Dalībnieki ir atbildīgi par savas prezentācijas vietas sakopšanu pēc konkursa
dalībnieku apbalvošanas.
4. Konkursa vērtēšana:
4.1. Konkursa produkciju vērtē 5 žūrijas komisijas dalībnieki.
4.2.Vērtēšanas kritēriji:
N.p.k.

Kritēriji

Punkti

1.

Idejas oriģinalitāte

0 - 20

2.

Noformējums /kompozīcija

0 - 30

3.

Garša

0 - 20

4.

Receptē izmantoti Līvānu novada ražoti produkti

0 - 10

5.

Prezentācija

0 - 20

KOPĀ

0 - 100

5. Apbalvošana:
5.1. konkursa 1.vietas ieguvējs saņem dāvanā balvu 50,00 EUR (piecdesmit eiro)
vērtībā;
5.2. konkursa 2.vietas ieguvējs saņem dāvanā balvu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro)
vērtībā;
5.3. konkursa 3.vietas ieguvējs saņem dāvanā 20,00 EUR (divdesmit eiro) vērtībā;
5.4. konkursa „Skatītāju simpātija” saņem Līvānu stikla izstrādājumu;
5.5. apbalvošana pēc konkursa beigām konkursa teltī.
6. Papildus informācija:
6.1. Ar konkursa Nolikumu var iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā
www.livani.lv.
6.2. Atbildīgā persona par konkursa norisi ir LUAC vadītāja Inese Stahovska (tālr.
29324115, e-pasts: luac@livani.lv).
Priekšsēdētājs

A. Vaivods
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Pielikums Nr. 1

Līvānu novada pilsētas svētku
KONKURSS
“GARDĒŽU CĪŅAS”
PIETEIKUMS
Dalībnieka vārds, uzvārds:
Kontaktpersona:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Cienasta nosaukums

Cienasta apraksts
(2-3 teikumi)

Auto transports
(iebraukšanas atļaujai)*

Auto Nr.:
Kontakttālrunis:

* Konkursa dienā Domes iela būs slēgta un dalībniekiem, kas vēlas
cienastus piegādāt ar savu auto transportu, nepieciešams norādīt auto
numuru, lai saņemtu iebraukšanas atļauju, pretējā gadījumā auto nebūs
iespējams iebraukt Domes ielā.
Pēc ekspozīcijas iekārtošanas automašīna jānovieto ārpus Līvānu
pilsētas svētku norises vietas.
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