
 Konkurss „Svētā putna “Pivālind” svētku KŪKA”

NOLIKUMS

Salacas upes krastos mīt ļaudis, kuru ceptās kūkas un saldos našķus gardēži ir izslavējuši malu 
malās, bet ir arī tādi konditorejas brīnumu radītāji, kuri par savu talantu citiem nestāsta. Šī 
konkursa ideja ir apzināt visus  cilvēkus, kuri prot pagatavot kūku un ļaut dalīties ar savu 
veikumu. Konkursā var piedalīties arī iesācēji konditorejas jomā un uzdrošināties Svēta putna 
“Pivālind” svētku viesu vērtējumam piedāvāt savu pirmo pašizcepto kūku.

1. Organizators
1.1. Staiceles kultūras nams sadarbībā ar Staiceles muzeju “Pivālind”un Alojas novada 

TIC.

2. Norises laiks un vieta 
2.1. Staiceles pilsētas Svētā putna “Pivālind” svētki,Dienas aprūpes centrā Parka ielā 2, 
Staicelē, centra zālē 2017.gada 29.jūlijs no plkst.11:00 

3. Mērķis 
3.1. Apzināt Salacas upes krastos mītošos kūku cepējus.
3.2. Popularizēt kūku cepšanas tradīcijas.

4. Dalībnieki 
4.1. Konkursam aicināti pieteikties visi, kas cep kūkas un, kas grib savu prasmi parādīt 
Svētā putna“Pivālind”svētku apmeklētājiem.

5. Nosacījumi
5.1. Kūkai jābūt – tortei (brīva improvizācija,kurš ir teicis, ka tikai tā ir torte, kura cepta 

cepeškrāsnī!!Drīkst gatavot arī “lietās”-kārtainās tortes bez cepšanas)
5.2. Kūkai jābūt gatavotai  no dabīgām izejvielām. Visas kūkas pagatavošanai nepieciešamās 

sastāvdaļas konkursa dalībnieki sagādā paši.
5.3. Kūkai norises laikā un vietā ir jābūt gatavai prezentēšanai, izstādīšanai, degustēšanai. 
5.4. Konkursa dalībniekam norises laikā un vietā ir jāpiedalās un jāatbild uz apmeklētāju 

jautājumiem par kūkas sastāvu, gatavošanu u.t.t
5.5. Konkursa dalībnieki var prezentēt savu talantu, piesaistīt apmeklētāju uzmanību.
5.6. Viens dalībnieks var piedalīties konkursā ar vairākām kūkām.
5.7. Minimālais tortes  svars: 1,5 kg.

6. Pieteikšanās kārtība 
6.1. Pieteikumus pieņem elektroniski uz e-pastu staiceles.kn@aloja.lv vai  pieteikties  pie 
Airas Lapkovskas,Indras Jaunzemes un Ineses Timermanes līdz 2017.gada 26.jūlijam, vai 
ierasties tieši konkursa dienā.



7. Konkursa norise
7.1. Norises vietā līdz plkst.10:40 dalībnieku ierašanās ar kūkām, sagatavošanās, kūku 
izlikšana.
7.2. Norises vietā no plkst.11:00 līdz plkst.11.30 kūku skate, vizuālā vērtēšana, skatītāju 
simpātiju izteikšana.
7.3. Norises vietā no plkst.11:40 līdz plkst.12.00 kūkas degustē “Pivālind” svētku 
apmeklētāji.
7.4. “Pivālind” svētku noslēgumā plkst.17:00 “Pivālind” svētku izcilākās kūkas meistara 
apbalvošana (pie Staiceles muzeja)

8. Tehniskais nodrošinājums
8.1. Konkursa organizētāji nodrošina konkursantus ar galdiem, auksto un karsto ūdeni, papīra 

dvieļiem, salvetēm, vienreizējiem traukiem, atkritumu tvertnēm. Pārējais konkursantam 
nepieciešamais jāņem līdzi pašam (piem. naži, tortes lāpstiņas).

9. Vērtēšana
9.1. “Pivālind”svētku dalībnieki, kuri vēlas piedalīties kūku degustācijā, saņem 3 karodziņus, 

kurus var pielikt tortei (karodziņus var dalīt vai pievienot visus pie vienas kūkas), kura 
patika un garšoja vislabāk.

          
10. Apbalvošana

     10.1.Konkursā dalībniekiem piešķir galveno balvu „Svētā putna “Pivālind” svētku KŪKA 
2017”; 
        10.2.  Apbalvošana notiks plkst.17.00 svētku noslēgumā pie Staiceles muzeja.


