‘’Jaunais kūkotājs 2017’’
Nolikums.
1.Konkursa mērķis:
1.1 Veicināt bērnu un jauniešu ieinteresētību konditorejā.
1.2 Apzināt Lielvārdes novada kūku cepējus.
1.3 Popularizēt kūku cepšanas tradīcijas, kulināro mantojumu un jauninājumus
1.4 Radīt svētkus kūku meistariem un novada jauniešiem.
2.Konkursa nosacījumi:
2.1 Konkursam tiek iesniegta pašgatavota kūka (salda vai sāļa), kas pagatavota ar vai bez
termiskās apstrādes
2.2. Visas kūkas pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas konkursa dalībnieki sagādā paši
2.3. Kūkai norises laikā un vietā ir jābūt gatavai prezentēšanai, izstādīšanai, degustēšanai.
Kūkai jābūt novietotai uz stingras virsmas.
2.4. Divas darba dienas pirms pasākuma (līdz 23.augustam ieskaitot) organizatoriem
jāiesniedz apraksts ar kūkas nosaukumu un izmantotajām sastāvdaļām
2.5 Viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākām kūkām
2.6 Minimālais tortes svars: 500g
2.7 Konkursa laikā kūku autori ir anonīmi (katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs)
3.Konkursa Organizatori :
Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes novada Jauniešu domi
4.Konkursa dalībnieki:
4.1 Bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam.
5.Konkursa norise
5.1. Norises vietā kultūras namā ‘’Lielvārde’’, Parka iela 3, Lielvārde konkursa dienā
(26.augustā) no plkst. 12:30 līdz plkst.12.45 dalībnieku ierašanās ar kūkām, sagatavošanās,
kūku izlikšana
5.2. Norises vietā no plkst.13:00 kūku skate, vizuālā vērtēšana
5.3. Norises vietā no plkst.13:30 kūkas degustē un vērtē speciāli izveidota žūrija.
6.Pieteikšanās kārtība
6.1. Dalībnieku pieteikumus pieņem elektroniski uz e-pastu jauniesi@lielvarde.lv ar norādi
„Jaunais kūkotājs 2017” vai pie Lielvārdes novada Jauniešu domes vadītājas Renātes Burakas
personīgi vai zvanot; 26911414, 27633024 līdz 2017.gada 22.augustam
6.2. Dalībniekam jānorāda: vārds, uzvārds; telefona numurs
7.Vērtēšanas kritēriji:
Visas kūkas tiks vērtētas divās kategorijās- ‘’Garšām bagātākā kūka’’ un ‘’ Vizuāli
orģinālākā kūka’’.
8. Apbalvošana
8.1. Visi konkursa dalībnieki saņems diplomus
8.2. Konkursa pirmo vietu ieguvēji saņem balvas un goda nosaukumu “Jaunais kūkotājs
2017”

8.3. Apbalvošana notiks Jauniešu dienas vakara daļas sākumā 26.augustā 21.30
9. Citi noteikumi
9.1. Pasākuma dalībnieki uzņemas atbildību par to, lai kūku gatavošanas procesā tiktu
izmantoti kvalitatīvi un svaigi produkti
9.2. Organizatori nolikumā var veikt izmaiņas, par to brīdinot konkursa dalībniekus.
9.3 Netiks vērtētas kūkas, kas būs pirktas veikalā, vai kuras uzskatīs par pašu neceptām, kā
arī kūkas, kas tiks atnestas bez iepriekšējas pieteikšanās, vai atnestas pēc noteiktā laika, un
kūkas, kas nav paredzētas ēšanai (smilšu, papīra, gumijas, u.c.).

