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7.pielikums  

„Latvijas mazākumtautību festivāla 2021” nolikumam 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

Nacionālo virtuvju prezentācijai 

 

2021.GADA 14.AUGUSTS, SKVĒRĀ AIZ JELGAVAS KULTŪRAS NAMA 

Organizācijas nosaukums: 

 

 

 

Pilsēta, novads: 

 

 

Organizācijas vadītājs: 

Tālruņa numurs: 

E-pasts: 

 

 

Organizācijas pilnvarotā 

persona dalībai prezentācijā:  

Tālruņa numurs: 

E-pasts: 

 

 

Personu skaits kopā, kas 

darbosies prezentācijā (līdz 3) 

 

 

Nacionālais ēdiens, ko gatavos: 

- nosaukums 

- izmantotie produkti 

 

- iekļautie pārtikas 

alergēni 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 

Nr. 1169/2011 

II PIELIKUMS - VIELAS VAI PRODUKTI, KAS IZRAISA 

ALERĢIJU VAI NEPANESAMĪBU 

https://www.kurmis.eu/klientiem/likumi-par-alergeniem/  

 Labība 

 Vēžveidīgie un to 

produkti 

 Olas un to produkti 

 Zivis un to produkti 

 Zemesrieksti un to 

produkti 

 Piens un tā produkti 

 Rieksti 

 

 Selerijas un to produkti 

 Sinepes un to produkti 

 Sezama sēklas un to 

produkti 

 Sēra dioksīds un sulfīti 

 Lupīna un tās produkti 

 Gliemji un to produkti 

 

https://www.kurmis.eu/klientiem/likumi-par-alergeniem/
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Apraksts, kāpēc izvēlēts tieši šis 

ēdiens nacionālās virtuves 

kontekstā? 

(šo informāciju izmantos 

moderators) 

 

Plānotais personu skaits 

degustācijai (cik personām 

pietiks sagatavotais produkts) 

 

Kas nepieciešams produkta 

pagatavošanai un prezentācijai 

no organizatora? 

(nepieciešamo atzīmēt ar  un 

norādīt skaitu) 

 galdi  ______(skaits) 

 sols 

vai 

 krēsli ______(skaits) 

 

Vienreizējie trauki: 

 šķīvji ______(skaits) 

 zupas bļodiņas ______(skaits) 

 dakšas ______(skaits) 

 naži ______(skaits) 

 zupas karotes ______(skaits) 

 tējkarotes ______(skaits) 

 glāzes ______(skaits) 

 cits___________________   ______(skaits) 

 salvetes ______(skaits) __________(krāsa) 

 

Elektrības pieslēgums (līdz 3kw): 

 jā    nē 

Ja jā, tad kam? (zemāk minēto virtuves tehniku organizators 

nenodrošina) 

 tējkanna 

 patvāris (samavārs) 

 mikroviļņu krāsns 

 elektriskā plītiņa 

 cits___________________    

Ugunskura vieta gatavošanai ar statīvu (nodrošina organizators) 

 jā    nē 

(katlus organizators nodrošina esošo resursu ietvaros) 

 katls 10 l  

 katls 50 l 

 malka uz   _____h (stundu skaits) 

Papildus komentāri (ja nepieciešams): 
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Nosūtot pieteikuma anketu dalībai Festivāla Nacionālo virtuvju prezentācijā apņemos ievērot 

organizatoru nosacījumus un iesūtīt elektroniski apstiprinātā ēdiena recepti (1 – uz cik personām; 2 

– produktu/izejvielu klāsts un apjoms uz iepriekš norādīto cilvēku skaitu; 3 – pagatavošanas procesa 

apraksts, 4 – jānorāda alergēnu klātesamību produktos) līdz 2021.gada 1.augustam uz e-pastu 

sip@dome.jelgava.lv 

Apstiprinātais Nacionālo virtuvju prezentācijas dalībnieks (tā pilnvarotās persona un palīgi) apņemas 

ievērot sanitārās un higiēnas normas, noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, kā arī 

elektrodrošības, ugunsdrošības, darba drošības noteikumus. 

 

 

     

Datums  paraksts  vārds, uzvārds, amats 

mailto:sip@dome.jelgava.lv

