
 

 

Reģionālā bārmeņu konkursa 

“Saldus  2019” 

NOLIKUMS 

 

 

 

 

Konkursa mērķis 

Attīstīt bārmeņu profesionālo izaugsmi Latvijas reģionos, kā arī popularizēt bārmeņu 

profesiju. 

Rīkotāji 

Konkursu rīko Latvijas Bārmeņu Federācija sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību un 

Amber Beverage group.    

Ģenerālsponsors 

Konkursa ģenerālsponsors- Stoli vodka. 

Dalībnieki 

Konkursā tiek aicināti piedalīties bārmeņi un bārmenes no Kurzemes, kā arī citiem Latvijas 

reģioniem, kuri ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. 

 

Reģistrēšanās konkursam 

Reģistrēties konkursam iespējams līdz 24.maijam, aizpildot dalībnieka pieteikuma 

anketu interneta vietnē www.bartending.lv . Pieteikuma anketa atrodas pie 

bārmeņu konkursa “Saldus 2019” nolikuma,  lūdzu lejupielādēt, aizpildīt un nosūtīt 

uz raitis@bartending.lv  

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet raitis@bartending.lv vai zvaniet  

pa tālr. 26221355 

 

Konkursa norise 

Konkurss norisināsies 2019.gada 1.jūnijā, Saldū, Viesnīcas ielā 1,  Saldus novada svētku 

ietvaros, no plkst. 13.00 līdz 16.00. 
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Konkursa noteikumi 

1. Dalībniekiem būs jāpagatavo, jaunu, sevis paša izdomātu kokteiļa recepti, kā bāzes 

dzērienu izmantojot jebkuru no  Stoli degvīnu Latvijā esošā sortimenta( Original, Vanil, 

Citros, Ohranj, Blueberi, Salted Karamel, Hot, Cucumber).  

 

2. Minimālais izmantojamais Stoli degvīna daudzums vienā receptē ir vismaz 40ml 

un vienas receptes ietvaros ir atļauts izmantot arī vairāku veida Stoli degvīnus. 

 

3. Maksimāli atļautais visu alkoholisko dzērienu kopējais daudzums vienā kokteilī ir 

80ml. 

 

4. Citus stipros bāzes alkoholiskos dzērienus kā Džins, Tekila, Rums, Viskijs un 

tamlīdzīgus, konkursā izmantot NAV atļauts. 

 

5. Ir atļauts izmantot liķierus un citus alkoholiskos dzērienus, kuri nesatur vairāk kā 

40% alkohola. 

 

6. No sīrupiem un biezeņiem kokteiļa receptēs atļauts izmantot tikai Monin zīmola 

produkciju, pašgatavotus sīrupus, biezeņus un ievārījumus izmantot NAV atļauts. Īpašu 

sastāvdaļu izmantošanas gadījumā lūdzu sazinieties ar organizatoriem. 

 

7. Izmantojamo sastāvdaļu skaits kokteilī nav ierobežots, taču kokteiļa kopējais 

tilpums, neskaitot ledu, nedrīkst pārsniegt 250ml, kā arī būt mazāks par 70ml.  

 

8. Visas kokteiļa sastāvdaļas 1 receptei pieteikuma anketā jānorāda ml (mililitros), 

mazākie tilpumi -  šlakstos vai pilienos. Sastāvdaļas, kuras nav šķidrumi, jānorāda gr 

(gramos) vai gab (gabalos). 

 

9. Kokteilis būs jāpagatavo 3 vienādās porcijās, no kurām 2 porcijas  tiks nodotas 

degustācijas žūrijas vērtēšanai, un 1 porcija tiks  prezentēta skatītājiem. Kokteiļu 

pagatavošanai paredzētais laiks 8-10 minūtes. 

 

10. Kokteiļa dekoru izgatavošanai vēlams izmantot tikai ēdamas sastāvdaļas, dekoru 

pagatavošanas laiks netiks ierobežots. 

 

11. Organizatori nodrošinās visus dalībniekus ar nepieciešamo Stoli degvīnu 

produkciju, kokteiļu pagatavošanai.  

 

12. Visas pārējās nepieciešamās sastāvdaļas kokteiļa pagatavošanai, kā arī  glāzes, 

dekori un bārmeņu instrumenti priekš kokteiļa pagatavošanas, dalībniekiem ir 

jānodrošina  pašiem. 

 

13. Organizatori nodrošinās visus dalībniekus ar nepieciešamo ledu kokteiļu 

pagatavošanai.



Konkursa vērtēšana 

 

Konkursa žūriju veidos profesionāli nozares pārstāvji, tos apstiprina konkursa rīkotāji, bet 

tie netiek atklāti.  

 

Kokteiļa vērtēšanas kritēriji 

1. Garša  (1-30p) 

2. Kokteiļa dekors un kopējais izskats (1-10p) 

3. Kokteiļa oriģinalitāte (1-10p) 

4. Kokteiļu pagatavošanas tehnika netiks vērtēta, taču dalībniekiem ir jāievēro 

sanitārās normas un higiēnas prasības 

Balvas:  

1. Skatītāju simpātija – specbalva 

2. Greznākais dekors - specbalva 

1. vieta – 300 EUR, kauss un diploms 

2. vieta – 200 EUR, kauss un Diploms 

3. vieta – 150 EUR, kauss un diploms 

4. vieta – 100 EUR, diploms 

5. vieta – 50 EUR, diploms 

Svarīgi zināt!!! 

 

Informējam, ka Saldus novada svētku ietvaros rīkoto pasākumu laikā, tostarp Reģionālā 

bārmeņu konkursa “Saldus  2019” laikā, var tikt veikta fotografēšana, video vai 

audiovizuāla fiksācija. Iegūtie materiāli tiks izmantoti ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem 

un publicitātei pašvaldības mājas lapā un sociālajās vietnēs. 

 

Konkursu atbalsta: 

Saldus novada pašvaldība   

 

 

Ģenerālsponsors  


