
 
RECEPŠU KONKURSS  

„IZGARŠO VASARAS BUĶETI” 

 

NOLIKUMS 

 

1. Konkursu izsludina un rīko. 

 Smiltenes bibliotēka sadarbībā ar A/S “Smiltenes piens”.   

 

2. Konkursa mērķis. 

• Veicināt vietējās kopienas līdzdalību Smiltenes pilsētas svētku 2022 “Uzziedi 

Smiltenē!” sajūtas un prieka radīšanā. 

• Veicināt vietējā ražotāja A/S “Smiltenes piens” produkcijas  lietošanu. 

• Veicināt Smiltenes bibliotēkas iespieddarbu krājuma izmantošanu un tā 

popularizēšanu. 

 

3. Konkursa noteikumi. 

• Izdomā un pagatavo ēdienu (der jebkura ēdienu grupa), kurā vismaz viena 

no galvenajām sastāvdaļām ir A/S “Smiltenes piens” produkts. 

• Noformē un nofotografē ainavskatā (JPG formātā)  gatavo ēdienu. 

• Izdomā nosaukumu. 

• Apraksti receptē izmantotās sastāvdaļas un tapšanas gaitu.  

• Fotogrāfiju un recepti sūti uz Smiltenes bibliotēkas e-pastu 

biblioteka@smiltenesnovads.lv vai lietotnē WhatsApp uz numuru 

26449145, norādot savu kontaktinformāciju -  vārdu, uzvārdu, telefona 

numuru vai e-pasta adresi. Kontaktinformācija nepieciešama, lai sazinātos 

ar uzvarētāju. 

• Konkursā aicināts piedalīties ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs un 

viesis, kurš konkrēta ēdiena pagatavošanā izmanto kādu no A/S “Smiltenes 

piens” produktu. 

• Viens dalībnieks var iesūtīt vairākas receptes. 

• Visas iesūtītās receptes kopā ar fotogrāfijām tiks izliktas izstādē Smiltenes 

bibliotēkas logos Baznīcas laukumā 13 un publicētas bibliotēkas Facebook 

lapā. 

• 3 izvēlētajiem finālistiem savas receptes ir jāpagatavo, žūrijai tās 

jānodegustē un jānosaka uzvarētājs. 

 

4. Recepšu iesūtīšanas laiks. 

 No 2022.gada 20.jūnija līdz 3.jūlijam (ieskaitot). 

 

5. Izstāde. 

              No 2022.gada 6.jūlija līdz 29.jūlijam. 

 

6. Vērtēšana. 

• Skatītāju balsojums no 6.jūlija līdz 13.jūlijam (ieskaitot). 

• Degustācija 14.jūlijā. 

 

7. Vērtēšanas kritēriji. 

• Receptes oriģinalitāte, radošā pieeja gatavošanas procesā. 

• Ēdiena vizuālais noformējums. 

• Ēdiena garšas saderība. 

• Darba atbilstība konkursa tēmai. 

 

https://smiltenesnovads.lv/kultura/biblioteka/par-bibliotekam/biblioteka@smiltenesnovads.lv


8. Uzvarētāja noteikšana. 

Konkursa uzvarētājus noteiks žūrija, kura piešķirs 3 balvas labāko un oriģinālāko 

recepšu    autoriem.  

Papildus tiks piešķirta Skatītāju simpātijas balva, ņemot vērā iedzīvotāju 

balsojumu. Lai noteiktu Skatītāju simpātijas balvas ieguvēju, par konkursam iesūtītajām 

receptēm varēs balsot  Smiltenes bibliotēkas Facebook lapā un Smiltenes bibliotēkā, 

aizpildot balsojuma kartīti līdz 13.jūlijam (ieskaitot). 

 

9. Konkursa vērtēšanas komisija. 

Iesūtītos darbus vērtēs žūrija 3 cilvēku sastāvā: 

• A/S “Smiltene piens” pārstāvis Ilze Bogdanova 

• Smiltenes bibliotēkas pārstāvis Alda Liuke 

• Ēdināšanas pakalpojumu speciāliste Inese Veidemane 

 

10. Balvas no A/S “Smiltenes piens”. 

 

11. Konkursa rezultāti. 

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti Smiltenes Pilsētas svētku laikā. Apbalvošanas 

datums un vieta tiks precizēti līdz 15.jūlijam, personīgi sazinoties ar katru 

uzvarētāju (e-pastā vai telefoniski). Kā arī, konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti 

Smiltenes bibliotēkas mājas lapā https://smiltenesnovads.lv/kultura/biblioteka/ un 

bibliotēkas Facebook lapā https://www.facebook.com/bibliosmiltene/.  

Ja uzvarētāji nevarēs ierasties uz balvas saņemšanu, balvu varēs saņemt Smiltenes 

bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13, 5 darba dienu laikā no 18. līdz 22.jūlijam, 

iepriekš sazinoties pa tālruni 26449145. 

 

12. Publicitāte.  

Dalībnieki atļauj konkursam iesūtītās receptes publicēt sociālo tīklu vietnēs 

Smiltenes bibliotēkas mājas lapā https://smiltenesnovads.lv/kultura/biblioteka/  un 

bibliotēkas Facebook lapā https://www.facebook.com/bibliosmiltene/, kā arī citos 

masu medijos.   

Apbalvošanas laikā tiks fotografēts, fotogrāfijas tiks publicētas masu medijos.  

 

13. Informācija par konkursu. 

• Smiltenes bibliotēkas mājas lapā 

https://smiltenesnovads.lv/kultura/biblioteka/. 

• bibliotēkas Facebook lapā https://www.facebook.com/bibliosmiltene/. 

•  Smiltenes bibliotēkā, Smiltenē Baznīcas laukumā 13.  

• Zvanot pa telefonu 26449145. 

 

 

Izgaršosim vasaras buķeti no A/S “Smiltenes piens” produkcijas! Uzziedi Smiltenē! 
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