Siguldas novada pašvaldība – Siguldas novada Kultūras centrs
Reģ. Nr. 90000048152
Apstiprināts 17.07.2019_________________
(paraksts)

Siguldas novada Kultūras centra
vadītāja Jolanta Borīte

Vasaras pasākums „Satiksimies Morē!”
MĀJĀS GATAVOTO KŪKU KONKURSS
„Vasaras garša”
Nolikums
1. Organizētājs
1.1. Mores pagasta Tautas nams, sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
2. Norises vieta un laiks
2.1. Konkurss norisinās 2019.gada 17.augustā plkst.19.00 vasaras pasākuma „Satiksimies Morē!”
ietvaros Mores pagasta Tautas namā.
3. Mērķis
3.1. Apzināt Mores un apkārtējo pagastu kūku cepējus.
3.2. Popularizēt kūku cepšanas tradīcijas, kulināro mantojumu un jauninājumus.
3.3. Radīt svētkus kūku meistariem un pagasta,novada iedzīvotājiem, viesiem.
4. Dalībnieki
4.1. Visi intresenti, bez vecuma ierobežojuma, kas nodarbojas ar kūku gatavošanu (pieredze nav
obligāta). Dalība konkursā ir bez maksas.
5. Nosacījumi
5.1. Konkursam tiek iesniegta pašgatavota svētku kūka (salda vai sāļa), kas pagatavota ar vai bez
termiskās apstrādes.
5.2. Kūkai jābūt gatavotai tikai no dabīgām izejvielām. Visas kūkas pagatavošanai nepieciešamās
sastāvdaļas konkursa dalībnieki sagādā paši.

5.3. Kūkai konkursa norises laikā un vietā ir jābūt gatavai izstādīšanai, degustēšanai. Kūkai jābūt
noformētai un novietotai uz stingras virsmas, kā arī tai jābūt nosaukumam.
5.4. Viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākām kūkām.
5.5. Minimālais kūkas svars: 1 kg.
5.6. Konkursa laikā kūku autori ir anonīmi (katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs).
5.7. Pēc visu konkursa žūrijas locekļu izvērtēšanas, kūkas būs iespējams degustēt pasākuma
apmeklētājiem un nobalsot par apmeklētāju simpātiju.
6. Pieteikšanās kārtība
6.1. Dalībniekiem jāpiesakās, rakstot uz e-pasta adresi sintija.laizane@sigulda.lv vai zvanot uz
tālruņa numuru 28646332 (Sintija) līdz 12.augustam.
6.2. Dalībniekam jānorāda: vārds, uzvārds; telefona numurs.
7. Konkursa norise
7.1. No plkst.18.30 līdz 19.00 dalībnieku ierašanās ar kūkām, sagatavošanās skatei, kūku izvietošana
degustācijai.
7.2. No plkst.19.00 kūku skate, vizuālā vērtēšana, kūkas degustē žūrija un apmeklētāji.
7.3.Kūku konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek koncerta „Lietussargs mums visiem
viens” laikā.
8.

Vērtēšana

8.1. Kūkas vērtē žūrijas komisija (3 cilvēku sastāvā).
8.2. Žūrijas komisija vērtē:
•

kūkas noformējumu un oriģinalitāti (vērtējums 0 – 5 punkti);

•

kūkas garšu (vērtējums 0 – 5 punkti).

8.3. Maksimālais punktu skaits, kuru var piešķirt viens žūrijas pārstāvis, ir 10 punkti. Saskaitot visus
punktus kopā, tiks noteikti trīs uzvarētāji, kas būs saņēmuši vislielāko žūrijas punktu skaitu.
8.4. Žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
8.5. Skatītāju simpātiju nosaka apmeklētāju vērtējums.
9. Apbalvošana
9.1. Visi konkursa dalībnieki saņem piemiņas balvas.
9.2. Konkursa trīs pirmo vietu ieguvēji un Skatītāju simpātijas ieguvējs saņem balvas un diplomus.
10. Citi noteikumi
10.1. Kūku konkursa dalībnieki uzņemas atbildību par to, lai kūku gatavošanas procesā tiktu
izmantoti kvalitatīvi un svaigi produkti.

