Tomātu svētki 2019, Brenguļi
Kulinārijas konkurss “Tomātu svētku kulinārais meistars 2019”
Nolikums
1. Organizētājs:
1.1.Beverīnas novada pašvaldība, sadarbībā ar redakciju IR.
2. Norises vieta un laiks:
2.1.Tomātu svēti norisināsies Beverīnas novada, Brenguļu pagasta – Brenguļu alus dārzā;
31.augustā no plkst. 13:00 līdz 15:00.
3. Mērķis:
3.1.Sniegt kulinārijas entuziastiem iespēju pārbaudīt sevi un savu kulinārijas pieredzi,
izmantojot tomātu un tā atvasinātus produktus - sava unikālā pīrāga jeb produkta
radīšanā;
3.2.Apzināt kulināro mantojumu Beverīnas novadā un tā tuvējā apkārtnē;
3.3.Popularizēt kulinārijas tradīcijas, kulināro mantojumu, idejas un jauninājumus;
3.4.Radīt svētkus kulinārijas entuziastiem un vietējiem iedzīvotājiem.
4. Dalībnieki:
4.1. Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši, Beverīnas novada un tuvējo novadu iedzīvotāji, kuri mīl
gatavot un nodarbojas ar jeb kāda veida kulinārijas izstrādājumu gatavošanu;
4.2.Dalībai konkursā nav nepieciešama obligāta pieredze.
5. Nosacījumi:
5.1.Konkursam tiek iesniegts pašgatavots sāļais tomātu pīrāgs;
5.2.Pīrāgs var būt viengabalains-forma atkarīga no katra izdomas, kā arī tas var būt pasniegts
kēksiņu vai cita veida izpildījumā;
5.3. Produktiem - jābūt gatavotiem tikai no dabīgām izejvielām. Produkta pagatavošanai
nepieciešamās sastāvdaļas konkursa dalībnieki sagādā paši;
5.4.Konkursa laikā attiecīgajam produktam ir jābūt gatavam prezentēšanai, izstādīšanai,
degustēšanai. Produktam jābūt novietotam uz stingras virsmas;
5.5. Viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākiem produktiem;
5.6. Minimālais produkta svars: 0,800- 1kg;
5.7. Konkursa laikā produktu autori ir anonīmi (katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas
numurs);
5.8.Divas dienas pirms konkursa - 31. augustā, katram dalībniekam ir jāiesniedz apraksts ar
produkta nosaukumu un izmantotajām sastāvdaļām. Informāciju nosūtot uz e-pastu
agija.roke@beverina.lv.
6. Pieteikšanās kārtība:
6.1. Dalībnieki savu pieteikumu var sūtīt elektroniski uz e-pastu agija.roke@beverina.lv ar
norādi Kulinārijas konkurss 2019. Vai zvanot Beverīnas novada Kultūras centra vadītājai
Agijai Roķei pa tālr. 25421116. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 2019. gada 28.augustam.
7. Konkursa norise:
7.1.Dalībnieku ierašanās Brenguļu alus sētā (norises vieta) ar gala produktu, sagatavošanās
un produktu izvietošana no plkst. 12:00 līdz 12:45;

7.2.Konkursa norises vietā no plkst.13:00 līdz 14:00 notiek produktu skate, vizuālā
vērtēšana, kurā piedalās arī Tomātu svētku apmeklētāji;
7.3.Konkursa norises vietā no plkst.14:00 līdz 15:00 norit produktu degustācija, komisijas
sastāvā šefpavārs Mārcis Kalniņš, pavāre Ingūna Vilka, kultūras daļas vadītāja Agija
Roķe un uz vietas pieaicinātie Tomātu svētku apmeklētāji.
8. Tehniskais nodrošinājums:
8.1. Konkursa organizētāji nodrošina konkursantus ar telti, galdiem, dzeramo 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 un komisijas vērtējums;
9.2. Beverīnas novada Tomātu svētku dalībnieki, kuri vēlēsies piedalīties produktu
degustācijā, saņems 3 žetoniņus, kuri savu balsi pēc savas labpatikas varēs atdot savai
simpātijai. Žetonus novietojot paredzētā vietā pie produkta, kas patika un garšoja
vislabāk;
9.3. Godalgotās vietas iegūst kulinārijas produktu meistari, pie kuru produkta būs nonākuši
visvairāk žetoniņi.
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“Tomātu svētku kulinārais meistars 2019”;
10.3.Apbalvošana notiek Beverīnas novada Tomātu svētku laikā, 2019.gada 31. augustā
plkst. 16:00, Brenguļu alus sētā.
11. Personas datu apstrāde:
11.1. Piesakoties konkursam, dalībnieki piekrīt savu personas datu – vārda, uzvārda,
kontaktinformācijas (tel.nr. un/vai e-pasts) apstrādei;
11.2. Konkursa organizators dalībnieku personas datus apstrādās tikai konkursa norises
vajadzībām, tajā skaitā dalībnieku publiskai apbalvošanai, pasākuma atspoguļošanai
informatīvajās izdevumā “Beverīnas Vēstīs”, Beverīnas novada pašvaldības māja lapā
un sociālajos kontos.
11.3. Dalībnieku personas dati tiks uzglabāti līdz iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

