
 

Starptautiskā konkursa 

"Latgales un Utenas pierobežas reģionu vietējais produkts" 

noteikumi 

 
1. Konkursa apraksts 

1.1. Konkursu organizē biedrība „Labai renginiai“, sadarbībā ar Lietuvas Lauksaimnieku savienības 

Zarasu nodaļu un biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijas biroju, īstenojot projektu Nr.LLI-

416 “ Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales 

pārrobežu reģionā” (LOCAL FOODS), ko līdzfinansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas-

Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam.  

1.2. Konkursa mērķis – veicināt vietējās produkcijas tirgus attīstību Latgales un Utenas pierobežas 

reģionos, popularizējot savā novadā audzēto un ražoto produkciju.   

1.3. Kontaktinformācija: tel. +370  611 43889 (Ingrida), el. p. localfoodszarasai@gmail.com 

 

2. Konkursa dalībnieki 

2.1. Konkursā var piedalīties ikviens Latgales un Utenas pierobežas reģionu iedzīvotājs, kurš savas 

produkcijas ražošanā izmanto vietējas izcelsmes izejvielas. 

3. Konkursa norise 

3.1. Konkursa norises laiks: no 2021. gada 19. līdz 29. decembrim  

3.2. Konkursa dalībnieki iesniedz pieteikuma veidlapu (1.pielikums) un savas preces fotogrāfiju (-

as), sūtot uz e-pastu: localfoodszarasai@gmail.com  

3.3. Produktus var pieteikt trijās konkursa kategorijās: LABĀKAIS TRADICIONĀLAIS 

VIETĒJAIS PRODUKTS,  LABĀKAIS INOVATĪVAIS VIETĒJAIS PRODUKTS, LABĀKAIS 

VIETĒJĀ PRODUKTA DIZAINS. 

3.4. Dalībnieki var iesniegt neierobežotu skaitu vietējo produktu. 

3.5. Pieteikto produktu vērtēšana notiks 2021.gada 30.decembrī. Vērtēšanas komisija sešu cilvēku 

sastāvā (3 personas no Latgales un 3 no Utenas novada) izvēlēsies labāko produktu katrā 

kategorijā Latgales un Utenas reģionos (katrā atsevišķi). 

 

4. Uzvarētāju apbalvošana 

4.1. Konkursa uzvarētāji un viņu apbalvošanas datums un vieta tiks paziņoti līdz 2021. gada 31. 

decembrim, sazinoties ar katru uzvarētāju personīgi pa e-pastu vai telefonu. 

4.2. Katras kategorijas uzvarētājs Latgalē un Utenas reģionā saņems balvu.  

 

5. Konkursa publicitāte 

5.1. Dalībnieki piekrīt savu konkursā iesūtīto fotogrāfiju publicēšanai sociālajā tīklā Facebook un 

citos medijos. 

5.2. Apbalvošanas pasākuma laikā tiks fotografēts. 

5.3. Dalībnieki atļauj izmantot apbalvošanas pasākumā fotografētās fotogrāfijas, video un citus 

materiālus pasākuma atspoguļošanai medijos.  

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, pasākuma norisē, 

laikā, vietā un telpā. 

 

 

 

 



 

1 priedas 

Starptautiskā konkursa 

"Latgales un Utenas pierobežas reģionu vietējais produkts" 

pieteikuma anketa 

 

Dalībnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums: 

______________________________________________________________________________ 

Dalībnieka/uzņēmuma kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese) 

______________________________________________________________________________ 

Atzīmējiet kategoriju, kurā vēlaties iesniegt preci: 

o LABĀKAIS TRADICIONĀLAIS VIETĒJAIS PRODUKTS  

o LABĀKAIS INOVATĪVAIS VIETĒJAIS PRODUKTS  

o LABĀKAIS VIETĒJĀ PRODUKTA DIZAINS 

Konkursā iesniegtās preces nosaukums: 

Īss preces apraksts, norādot tās ražošanā izmantotās izejvielas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Pievienojiet pieteikuma anketai konkursā iesniegtās preces fotogrāfiju JPG formātā.  

 

 


