Rimi konkursa “Gardēžu klase”
Nolikums
Organizētājs: SIA “Rimi Latvia” (turpmāk tekstā – “Rimi”)
Konkurss: “Gardēžu klase” ir skolu konkurss 5-9. klašu skolēniem par veselīgu un
sabalansētu uzturu.
Konkursa mērķis: Izglītot Latvijas skolu jauniešus par veselīgu un sabalansētu uzturu,
kā arī motivēt viņus ikdienā gatavot veselīgas maltītes.
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Pielikumi
1. Konkursa dalībnieki




Par “Rimi” konkursa “Gardēžu klase” dalībnieku var kļūt ikviena Latvijas
izglītības iestāžu 5.-9.klase, kas ir pieteikusies konkursam un iesniegusi
atbilstoši nolikumam aizpildītu pieteikuma anketu.
Saskaņā ar “Rimi” biznesa ētikas politiku konkursā nedrīkst piedalīties
uzņēmuma darbinieki un viņu 1.pakāpes radinieki.
Aizpildot konkursa pieteikuma anketu, konkursa dalībnieki piekrīt, ka
konkursa atlases posmos iesniegtos darbus – kā rakstiskos, tā vizuālos, “Rimi
Latvia” drīkst izmantot publicitātei medijos un sociālajos tīklos.

2. Norises laiks un vieta


Konkursa posmi norisināsies2017.gada šādos datumos*:
o Pieteikšanās konkursam: 13.septembris – 25.septembris
o Pusfināls (neklātienē): 9.oktobris -17.oktobris
o Pusfināla līdzjutēju simpātiju balsojums Facebook: 18.oktobris –
8.novembris
o Fināls (klātienē skolās): 30.oktobris – 26.novembris
o Superfināls un konkursa noslēgums (klātienē Rīgā): 13.decembris*

*Pasākuma datums var mainīties.

3. Pieteikuma anketa

3.1. Pieteikšanās konkursam ir dažādota atkarībā no kandidātu klases statusa:
3.1.1 Klasēm, kuras konkursam piesakās 1.reizi, jāiesniedz:
a) aizpildīta pieteikuma anketa, ieskaitot testu par veselīgu
uzturu (sk. pielikumu).
3.1.2. Klasēm, kuras pretendējušas uz dalību vai piedalījušās konkursa
2017.gada pavasara sezonā, jāapstiprina sava dalība konkursā:
a) aizpildot tikai pieteikuma anketas atvērto jautājumu daļu (sk.
pielikumu).
3.2. Pieteikumu pieņemšana dalībai konkursa pusfinālos norisinās no 13.09. līdz
25.09.2017.
3.3. Pieteikuma anketu dalībai konkursā dalībnieki var aizpildīt un iesniegt
elektroniski: www.gardezuklase.lv

4. Konkursa apraksts un norises kārtība.
4.1. Konkursa ietvaros tiek noskaidrotas 2 Latvijas izglītības iestāžu klases, kas ir
zinošākās par veselīgu uzturu un mīl gatavot veselīgas maltītes arī ikdienā.
4.2. Konkursa pirmajā kārtā dalībnieki, kuri konkursā piedalās pirmo reizi, iesniedz
aizpildītu tiešsaistes anketu, kurā klase atbildējusi uz 20 vispārīgiem jautājumiem par
veselīgu uzturu, kā arī norādījusi savu viedokli, kādēļ veselīgs uzturs ir būtisks
ikvienam cilvēkam. Savukārt dalībnieki, kuru klases konkursā piedalās atkārtoti,
reģistrē savu dalību konkursā un aizpilda tikai pieteikuma anketas atvērto jautājumu
daļu, norādot, ka startējuši arī konkursa pavasara sezonā. Pieteikšanās anketa abām
kandidātu kategorijām pieejama konkursa mājaslapā www.gardezuklase.lv.
4.3. Visus atlases kārtā iesniegtos pieteikumus – klašu iesniegtās atbildes uz 20 testa
jautājumiem un atvērtajiem jautājumiem, vērtē Latvijā zināmi pavāri un ēst
gatavošanas eksperti – “Rimi Gardēži”, izvēloties 40 klases, kuras uz pieteikuma
anketā minētajiem jautājumiem atbildējušas vispareizāk un kuru norādītais
pamatojums vislabāk raksturo veselīga uztura pamatfunkcijas. 40 klases, kuras “Rimi
Gardēži” novērtējuši visaugstāk, turpina dalību konkursā un startē konkursa nākamajā
kārtā - pusfinālā.
4.4. Konkursa pusfināla, kas norisinās no 9.10.2017. līdz 17.10.2017., ietvaros katra
klase saņem produktu grozu ar 5 veselīgiem produktiem no “Rimi”. Klasei,
iepazīstoties ar šiem produktiem, jāizvēlas un kopīgi jāpagatavo 1 veselīgas maltītes
recepte, iemūžinot gatavošanas procesu un gala rezultātu (gatavu veselīgo maltīti)
foto vai video. Neatkarīgi no tā, vai maltītes gatavošana fiksēta foto vai video,
vizuālajos materiālos jābūt redzamiem arī klases skolēniem, kas strādā pie maltītes
gatavošanas.
4.5. Pusfināla uzdevuma izpildē – maltītes gatavošanā – dalībnieki drīkst izmantot
visus viņiem pieejamos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, mikseri, cepeškrāsni,
blenderi u.c.

4.6. Pusfināla uzdevuma izpildi – maltītes gatavošanu – dalībnieki veic, ievērojot
higiēnas un sanitārās prasības. (Tiek ievērota personīgā higiēna, kārtība un tīrība,
produkti tiek uzglabāti atbilstošos apstākļos, bet to sagatavošana un apstrāde tiek
veikta ar piemērotiem galda piederumiem, virtuves tehniku, kā arī to gatavošanai un
pasniegšanai tiek izmantoti piemēroti trauki.)
4.7. Maltītes gatavošanas procesā konkursa dalībnieki drīkst izmantot pārtikas
piedevas (sāls, cukurs, garšvielas), kā arī citus pārtikas produktus, kas nav iekļauti
konkursa produktu komplektā, bet ir nepieciešami iecerētās maltītes pagatavošanai.
4.8. Pusfināla uzdevuma izpildē jāpiedalās vismaz pusei no kopējā klases skolēnu
skaita.
4.9. Vizuālos materiālus (video, foto), kas apliecina to, ka klase pusfināla uzdevumu
ir veiksmīgi izpildījusi, kā arī rakstisku paskaidrojumu par maltītes recepti, tās izvēli
un tapšanas gaitu konkursa dalībnieki – klases – iesniedz elektroniski konkursa
mājaslapā www.gardezuklase.lv līdz 17.oktobra plkst. 23.59.
4.10. Pusfinālā iesniegtos dalībnieku darbus vērtē “Rimi Gardēži”, kā arī 2 Latvijā
zināmas Youtube zvaigznes, nosakot 20 klases, kuras visatbilstošāk izpildījušas
pusfināla uzdevumu un pagatavojušas maltīti, kas ir ne vien veselīga, bet arī garda un
vizuāli pievilcīga.
4.11. Pusfināla dalībniekiem ir iespēja pretendēt ne tikai uz konkursa galveno balvu,
bet arī uz līdzjutēju simpātiju balvu, jo visi konkursa pusfinālistu mājasdarbi (video,
foto) tiks nodoti sociālā tīkla Facebook lietotāju vērtējumam “Rimi Bērniem” sociālā
tīkla Facebook lapā.
4.12. Līdzjutēju simpātiju balvu no “Rimi”, neatkarīgi no tā vai klase iekļūst konkursa
finālā, saņem klase, kuras pusfināla mājasdarba vizualizācijai sociālā tīkla Facebook
(foto vai video) laika posmā no 18.oktobra līdz 8.novembrim izdevies iegūt visvairāk
sociālā tīkla Facebook lietotāju reakciju “like” un “share”.
4.13. Pusfināla uzvarētājas – 20 klases, kuras konkursa žūrija novērtējusi visaugstāk,
turpina dalību konkursā un piedalās konkursa finālā.
4.14. Konkursa fināls norisinās no 30.oktobra līdz 26.novembrim, kad 2 žūrijas
komandas, kuru dalībnieki ir “Rimi Gardēži” un Youtube vlogeres, dosies pie katras
klases – finālistes – uz tās pārstāvēto skolu un īpašā meistarklasē mācīs un iedvesmos
konkursa dalībniekus gatavot veselīgas maltītes.
4.15. Meistarklases laikā katra klase ne tikai gatavos veselīgu maltīti kopā ar “Rimi
Gardēžiem”, bet ar 2 interaktīvu uzdevumu palīdzību iegūs papildu zināšanas par
veselīgu uzturu.
4.16. Katras meistarklases noslēgumā žūrijas komanda fināla kopvērtējuma tabulā
novērtēs konkrētās klases dalībnieku sniegumu, interesi, zināšanas, radošumu, kā arī
konkursa dalībnieku akurātumu, un to, kā maltītes gatavošanas laikā tika ievērota
tīrība, kārtība, piešķirot atbilstošu punktu skaitu.
4.17. Konkursa fināls noslēdzas tiklīdz visas 20 klases – finālistes – ir aizvadījušas
meistarklasi kopā ar “Rimi Gardēžiem”.

4.18. Konkursa superfināla dalībnieki, tiek noskaidroti novērtējot finālistu sniegumu
meistarklasēs. Katra no žūrijas komandām izvirza vienu klasi, kura meistarklasēs
uzrādījusi vislabāko rezultātu. Divas klases, kuras finālā ieguvušas vislielāko punktu
skaitu, klātienē tiekas superfinālā Rīgā, lai cīnītos par galveno balvu – “Rimi” dāvanu
karti 300 eiro vērtībā, veselīgu uzkodu sagatavošanai klases vakaram, kopīgam
pārgājienam vai nepieciešamās mazās virtuves tehnikas/trauku iegādei skolas
mājturības kabinetam.
4.19. Superfināls norisinās Rīgā, 13. decembrī*, kad klātienē tiekās 2 klases.
Superfināla laikā katra klase kopā ar Youtube vlogeri, kas vadīja konkrētajai klasei
meistarklasi fināla laikā, izpilda vienu praktisku uzdevumu – pagatavo 1 maltītes
recepti.
4.20. Katras komandas sniegumu vērtē “Rimi Gardēži”. Tā komanda, kura pēc žūrijas
domām uzdevumu izpildījusi visprecīzāk un, kuras sagatavotā maltīte vizuāli
noformēta visradošāk, iegūst konkursa galveno balvu – “Rimi” dāvanu karti 300 eiro
vērtībā.
4.21. Klase, kura superfinālā piekāpusies uzvarētājiem, konkursā iegūst 2.vietu un
saņem balvu - “Rimi” dāvanu karti 150 eiro vērtībā.

5. Konkursa fināla tehniskais nodrošinājums
“Rimi” konkursa dalībniekiem nodrošina:
 Konkursa pusfinālā: būtiskākos produktus, kas nepieciešami pusfināla
mājasdarba maltītes pagatavošanai;
 Konkursa fināla meistarklasēs un superfinālā: produktus, kas nepieciešami
fināla un superfināla uzdevuma maltītes gatavošanai, virtuves tehniku
(blenderus, mikserus, indukcijas plīti u.c.) un sekojošu palīginventāru – papīra
dvieļus, vienreizējās lietošanas cimdus, priekšautus, mitrās salvetes, traukus,
galda piederumus uc.
“Rimi” dalībniekus nenodrošina ar pusfināla uzdevuma maltītes – gatavošanai
nepieciešamo virtuves tehniku, sīko virtuves inventāru un palīginventāru.
Konkursa fināla meistarklasēs dalībnieki - klases nodrošina organizatoriem tīru un
vēdināmu telpa ar galdiem, krēsliem un izlietni, kurā vadīt “Rimi Gardēžu klases”
meistardarbnīcu norisi.

6. Konkursa žūrija
Konkursa dalībnieku atlasi pusfinālam veic 3 žūrijas locekļi – Latvijā pazīstami
pavāri un ēst gatavošanas eksperti – “Rimi Gardēži”, izvērtējot katra pieteikuma
atbilstību konkursa nolikumam.
Pusfināla dalībnieku darbus vērtē žūrija, kas sastāv no 3 “Rimi Gardēžiem” un 2
Latvijā zināmiem Youtube vlogeriem. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Fināla meistarklašu žūrija sastāv no 2 žūrijas komandām, kuru dalībnieki ir “Rimi
Gardēži”, kā arī Youtube vlogeri. Katra žūrijas komanda vada meistarklases 10 finālā
iekļuvušajām klasēm”. Žūrijas lēmums būs galīgs un nav pārsūdzams.
Superfināla žūrija sastāv no vismaz 3 “Rimi Gardēžiem”, kas vērtē komandu
sniegumu un patstāvīgā praktiskā uzdevuma izpildi, nosakot konkursa uzvarētāju un
galvenās balvas ieguvēju. Žūrijas lēmums būs galīgs un nav pārsūdzams.

7. Konkursa vērtēšanas kritēriji
7.1.Pusfināla atlases kritēriji
7.1.1. Klasēm, kuras konkursā piedalās pirmo reizi:
20 jautājumu tests par veselīgu uzturu:
(Par katru pareizu atbildi klase iegūst 3 punktus)

0–60 punkti

Veselīga uztura nozīmība:
Pamatojums, kādēļ veselīgs uzturs ir būtisks ikvienam
cilvēkam (loģisks, saprotams, izsmeļošs, apliecina dalībnieku
pašreizējo izpratni par veselīgu uzturu)

0–20 punkti

Dalībnieku motivācija:
Pamatojums, kādēļ tieši šai klasei ir jāiekļūst nākamajā kārtā

0–20 punkti

Viena iesniegtā pietiekuma vērtējuma maksimālais punktu skaits: 100 punkti
7.1.2. Klasēm, kuras konkursā piedalās atkārtoti:
Veselīga uztura nozīmība:
Pamatojums, kādēļ veselīgs uzturs ir būtisks ikvienam
cilvēkam (loģisks, saprotams, izsmeļošs, apliecina dalībnieku
pašreizējo izpratni par veselīgu uzturu)

0–20 punkti

Dalībnieku motivācija:
Pamatojums, kādēļ tieši šai klasei ir jāiekļūst nākamajā kārtā

0–20 punkti

Teorētiskās zināšanas par veselīgu uzturu
(apliecinātas konkursa 1.sezonā)

60 punkti

Viena iesniegtā pietiekuma vērtējuma maksimālais punktu skaits: 100 punkti

7.2. Pusfināla vērtēšanas kritēriji
Maltītes noformējums:
Kompozicionālā krāsu un formu vienotība, oriģinalitāte

0–20 punkti

Maltītes veselīgums:
Receptes atbilstība veselīga uztura pamatprincipiem

0–40 punkti

Maltītes gatavošanas process:
Tīrības ievērošana, precizitāte maltītes gatavošanas
procesā, kārtības nodrosināšana darba vietā,
dalībnieku iesaiste

0–20 punkti

Maltītes stāsts:
Pamatojums, kādēļ izvēlēta šī recepte un kā tā
atbilst veselīgas maltītes pamatprincipiem

0–20 punkti

Viena pusfināla mājasdarba vērtējuma maksimālais punktu skaits:

100 punkti

7.3. Fināla vērtēšanas kritēriji
Finālistu ieinteresētība, iesaiste meistarklases aktivitātēs:
(Uzdod jautājumus, izrāda interesi, vēlas iesaistīties
gatavošanas procesā)

0–25 punkti

Finālistu zināšanas:
(Veiksmīgi tiek galā ar 2 interaktīvajiem uzdevumiem,
demonstrē izpratni par veselīga uztura pamatprincipiem,
spēj novērtēt tā nozīmi cilvēka ķermeņa
funkciju nodrošināšanā)

0–50 punkti

Maltītes gatavošanas process:
Tīrības ievērošana, precizitāte maltītes
gatavošanas procesā, drošību darbā
ar virtuves piederumiem

0–25 punkti

Vienas klases fināla snieguma vērtējuma maksimālais punktu skaits:

100 punkti

7.4. Superfināla vērtēšanas kritēriji
Maltītes noformējums:
Kompozicionālā krāsu un formu vienotība, oriģinalitāte

0–20 punkti

Maltītes garšu harmonija/ saderība:
Maltīte sagatavota atbilstoši receptei, tās gatavošanā
ievērota precīzas produktu un pārtikas piedevu proporcijas

0–50 punkti

Maltītes gatavošanas process:
Tīrības un higiēnas prasību ievērošana, precizitāte
maltītes gatavošanas procesā, kārtības nodrosināšana
darba vietā, dalībnieku iesaiste

0–20 punkti

Maltītes stāsts:
Pamatojums, kādēļ šī maltīte atbilst veselīga

0–10 punkti

uztura pamatprincipiem
Viena superfināla mājasdarba vērtējuma maksimālais punktu skaits:

100 punkti

Gadījumā, ja divām vai vairāk finālā iekļuvušajām klasēm ir vienāds punktu skaits,
žūrija vēlreiz vērtē konkrēto dalībnieku – klašu – iesniegto video/fotorecepti, kas tika
iesniegta pusfinālā. Superfināla dalībnieki tiek noteikti izvērtējot, kura kandidāta
pusfinālā iesniegtā recepte ieguvusi lielāku punktu skaitu.

8. Apbalvošana
“Rimi Latvia” konkursa “Gardēžu klase” galveno balvu saņem 1 klase, kas
superfinālā, pēc žūrijas domām, uzrādījusi vislabāko sniegumu. Otrā superfinālā
iekļuvusī klase, saņem “Rimi” dāvanu karti 150 eiro vērtībā, ko izlietot veselīgu
uzkodu sagatavošanai klases vakaram, kopīgam pārgājienam vai nepieciešamās mazās
virtuves tehnikas/trauku iegādei skolas mājturības kabinetam.
Facebook lietotāju simpātiju balvu – “Rimi” dāvanu karti 100 eiro vērtībā iegūst
klase, kuras video/fotoreceptei “Rimi Bērniem” Facebook kontā laika posmā no
18.oktobra līdz 8.novembrim izdevies iegūt visvairāk “like” un “share”.

9. Papildu informācija
Konkursa mājaslapā:
Rakstot:
Zvanot:

www.gardezuklase.lv
liva@deepwhite.lv
20310830

