
Konkursa “Svētku kūka” nolikums 

 

1. Konkurss: pašgatavotu kūku iesniegšana un degustācija (turpmāk – Konkurss). 
 

2.  Konkursa organizators: Olaines novada pašvaldības iestāde “Olaines Kultūras centrs” (turpmāk 

– Organizators). 
 

3. Konkursa mērķis: 

3.1. Apzināt Olaines un citu novadu kūku cepējus;  

3.2. Popularizēt kūku cepšanas tradīcijas un kulināro mantojumu; 

3.3. Veicināt pasākumu tradīciju nostiprināšanos iedzīvotāju vidū. 
 

4. Konkursa pieteikšanās kārtība:  

4.1. Pieteikšanās Konkursam notiek no 2022. gada 22.aprīļa līdz 2022. gada 29.aprīļa 

plkst.23.59, rakstot uz e-pastu: kultura@olaine.lv; 

4.2. Dalībniekam jānorāda vārds, uzvārds, telefona numurs, savas kūkas nosaukums. 
 

5. Konkursa dalībnieki: Olaines un citu novadu iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kas iesniedz 

pašgatavotu kūku, atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām (turpmāk – Dalībnieks). 

 

6. Nosacījumi iesniedzamajai kūkai: 

6.1. Konkursam tiek iesniegta pašgatavota kūka, kas pagatavota ar vai bez termiskās apstrādes; 

6.2.  Kūka var būt salda vai sāļa; 

6.3. Kūkai jābūt gatavotai tikai no dabīgām izejvielām, kas ražotas vai audzētas Latvijā; 

6.4. Visas kūkas pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas Konkursa Dalībnieki sagādā paši; 

6.5. Kūkai jābūt novietotai uz stingras virsmas; 

6.6. Viens Dalībnieks var piedalīties Konkursā ar vairākām kūkām; 

6.7. Minimālais kūkas svars: 2 kg; 

6.8. Konkursa laikā kūku autori ir anonīmi. 
 

7. Degustācija: 

7.1. Iesniegto kūku degustācija notiks 4.maijā plkst.11:00, laukumā pie Jaunolaines Kultūras 

nama. 

 

8. Vērtēšana: 

8.1. Kūkas vērtē Konkursa apmeklētāji, kuri saņem 3 balsošanas zīmes-uzlīmes, ar kurām balso 

par tām kūkām, kuras patīk un garšo vislabāk; 

8.2. Godalgotās vietas iegūst kūku cepēji, pie kuru kūkām ir visvairāk uzlīmju. 
 

9. Citi nosacījumi: 

9.1. Konkursa Dalībnieki uzņemas atbildību par to, lai kūku gatavošanas procesā tiktu izmantoti 

kvalitatīvi un svaigi produkti; 

9.2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks apliecina, ka piekrīt un ir informēts, ka Konkursa laikā 

tiek filmēts un fotogrāfēts; 

9.3. Organizatoram ir tiesības Konkursa laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video publicēt 

Olaines novada pašvaldības un/vai Olaines Kultūras centra sociālajos profilos un mājaslapās 

ar mērķi informēt Olaines novada iedzīvotājus un viesus par kultūras un izklaides pasākumu 

norisi Olaines novadā; 

9.4. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem; 

9.5. Konkursa norises laikā notiks personu datu apstrāde saskaņā ar Eiropas parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu NR.2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

mailto:kultura@olaine.lv


attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula) un citiem normatīvajiem aktiem personu datu aizsardzības jomā. 

Pārzinis: Olaines Kultūras centrs, Zeiferta ielā 11, Olaine, LV-2114. Datu aizsardzības 

speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv. Datu apstrādes mērķis: 

informācijas atklātības nodrošināšana. Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības 

informatīvajā izdevumā "Olaines Domes vēstis", mājaslapās www.olaine.lv un 

www.olaineskultura.lv un pašvaldības sociālajos tīklos. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.olaine.lv%2F%3Ffbclid%3DIwAR33K4jNi6W2glpar8lAxwfAD87fUCno6_wrfodX-zUQE5OFqBllSp2r5Sw&h=AT155Y1aKNkZXJGmPUS_p7XhWDeW5u_t_4SOpGEwujQPHudXyGRYaUyMvuevdX2NroMDQaATQYefC2Y09gdACfOLoexazWCAuvObzMAx0uO8_PQeAZ0ARa94uFJLO-l2Mbk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ekL0pDKhbj9ucoywpFqHUv5yBa7hXgu6d26C5MPBUyUAnUfSPszfYzdJ0XiZoU0HFNr3MYtxROZyJ7joLIgQQTJPUToLF0947M5ejZyCeEPCOlCiK1S3El9vNkicvywdNSNtArlmYjXVdFUxDRCjcUf1hRypKI1UQiDxcNg-JfY5dn8wlJmy_q8Yr3CWI7ZGvNI6A

