Valkā/ Valgā
2. Starptautiskā Desu un gaļas festivāla „Valka-Valga 2015”
KONKURSA NOLIKUMS
2015.gada 9.aprīlī.
1. Mērķi:
1.1. veicināt kvalitatīvas pārtikas ražotāju produkcijas atpazīstamību un reklāmu,
1.2. popularizēt vietējo ražotāju un mājražotaju prasmes starptautiski,
1.3. saglabāt nacionālo kulināro mantojumu,
1.4. stimulēt iedzīvotājus iesaistīties mājražošanā un tirdzniecībā,
1.5. veidot jaunus tūrisma produktus,
1.6. piesaistīt tūristus,
1.7. popularizēt un vairot starptautisku atpazīstamību Valkas novadam un Valgas apriņķim.
2. Nominācijas un pretendenti
2.1. Desu un žāvējumu konkursā var piedalīties ar produktiem: desas (vārītās, pusžāvētās, žāvētās,
cieti žāvētās (salami), asinsdesas, putraimu desas, kupāti un citas) un žāvētas gaļas produkti
(cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa u.c.).
2.2. Tiks noteikti laureāti šādās nominācijās:
2.2.1. Gardākā desa plašam patērētāju lokam,
2.2.2. Gardākā desa – delikatese,
2.2.3. Gardākais žāvējums plašam patērētāju lokam.
2.2.4. Gardākais žāvējums – delikatese.
2.3 Piedalās pretendenti divās kategorijās:
2.3.1 uzņēmumi, kas ražo pārtiku (AS, SIA, zemnieku saimniecības u.c.),
2.3.2 mājražotāji
2. Konkursa norise
2.1. Pretendenti iesniedz pieteikumus dalībai konkursā līdz 2015.gada 20.aprīlim e-pastā uz adresi:
sniedze.ragze@valka.lv vai uz adresi Valkas novada domei Semināra ielā 9, Valka, Valkas nov.,
LV-4701. Pieteikumā norāda piedāvātās produkcijas veidus (turpmāk – produkti). Produktu skaits
nav ierobežots.
2.2. Dalības maksa ir noteikta EUR 50 no dalībnieka. Mājražotājiem dalības maksa ir noteikta EUR 10.
Pēc dalības maksas iemaksas Valkas novada domes kontā:
Reģ.Nr. 90009114839 ,
Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
A/S „SEB banka”
kods UNLALV2X
katram pretendentam tiek pieškirts pretendenta Nr. un rezervēta vieta (ja viņš to vēlas).

2.3. Pretendentam jānodrošina produkta degustācijas iespēja (trauki, produkcijas sadalīšana
gabaliņos, irbulīši u.c.) konkursa žūrijai un apmeklētājiem.
2.4. Konkursa laikā pretendents produkciju var arī tirgot.
3. Vērtēšana
4.1. Par katru produktu žūrija piešķir 1 līdz 8 balles:
Produkti tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:
- garša,
- vizuālais izskats, smarža,
- produkta dabiskums, vietējo izejvielu izmantošana.
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3.2. Konkursa žūrija papildus uzskaitītajiem var vērtēt arī īpašus, attiecīgajam produktam
atbilstošus kritērijus, piemēram: videi draudzīga saimniekošana vai risinājumi, oriģinalitāte,
īpašs ieguldījums un darba kvalitāte. Par to žūrija var piešķirt pārsteiguma balvas.
3.3. Konkursa žūrijai ir
papildnominācijās.
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3.4. Konkursa laikā par labāko produktu balso arī skatītāji. Visvairāk balsu ieguvušie konkursa
dalībnieki saņem skatītāju simpātiju balvas.
4. Konkursa norises laiks, rezultāti un laureātu apbalvošanas kārtība
4.1. Konkurss notiek 2015.gada 9.maijā 2.Starptautiskā Desu festivāla laikā.
4.2. Informācija par konkursa norisi tiek ievietota laikrakstos „Ziemeļlatvija” un „Valkas Novada
Vēstis” un Valkas novada mājas lapā, kā arī www.valga.ee un laikrakstā Valgamaalane.
4.3. Konkursa laureāti tiek apbalvoti ar medaļām un balvām.
5.

Žūrija ir piecu locekļu sastāvā, to izvirza konkursa rīkotāji.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

