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STARPTAUTISKĀS IZSTĀDES „RIGA FOOD’ 2019” 

KONKURSA „IEPAKOJUMS   Nr. 1” 

nolikums 
    

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, sadarbībā ar Latvijas Iepakojuma 

asociāciju, izsludina un organizē starptautiskās IZSTĀDES „RIGA FOOD’ 2019” 

KONKURSU „IEPAKOJUMS Nr. 1”  no 2019. gada 4. līdz 7. septembrim izstādes 

RIGA FOOD’ 2019 ietvaros (Ķīpsalas iela 8, Rīga). 

 

1. Konkursa mērķis:  

1.1. Popularizēt izstādes apmeklētājiem konkursa dalībnieku piedāvātos pārtikas   

produktus modernā un  kvalitatīvā iepakojumā. 

1.2. Noteikt pārtikas produktu populārākos iepakojumus pēc Latvijas patērētāju 

vērtējuma.  

1.3. Izvērtēt starptautiskās dominējošās produktu iepakojumu tendences attiecībā uz 

Latvijas patērētāju pieprasījumu. 

 

2. Konkursa darbu grupas: 

2.1.  Iepakojums dzērieniem; 

2.2.  Iepakojums konditorejai un saldumiem; 

2.3.  Iepakojums pienam un piena produktiem; 

2.4.  Iepakojums gaļai un gaļas izstrādājumiem; 

2.5.  Iepakojums zivīm un zivju produktiem; 

2.6.  Iepakojums maizei un bakalejas izstrādājumiem;  

2.7   Iepakojums pārtikai, kas neietilpst iepriekš minētajās produktu grupās.  

Konkursa rīkotāji patur tiesības apvienot iepakojumu grupas, ja iesniegto darbu skaits 

kādā no grupām ir māzāks par 3.  

 

3. Konkursa dalībnieki: 

3.1. Konkursā var piedalīties izstādes „Riga Food 2019” dalībnieki, kas iesnieguši 

konkursam darbus un apmaksājuši konkursa dalības maksu. 

3.2. Dalības maksa:  par vienu konkursam iesniegto darbu: Euro 30,- (ieskaitot  PVN 

21 %). Viens izstādes dalībnieks maksimāli var iesniegt 5 (piecus) konkursa darbus. 
 

4. Konkursa darbiem ir jāatbilst: 

4.1. Latvijā lietotam iepakojumam preču iepakošanai jāatbilst nozares likumdošanas 

prasībām; 

4.2. Ārvalstu preču iepakojumam jāatbilst izcelsmes valsts iepakojuma nozares 

normatīvajām prasībām. 

5. Pieteikšanās un konkursa darbu iesniegšanas noteikumi un prasības: 



5.1. Par piedalīšanos konkursā pretendenti paziņo rakstiski, nosūtot atbilstošus 

dokumentus SIA BT 1 līdz 2019. gada 26. augustam, norādot konkursa darbu skaitu, 

iepakojumu grupu un nosaukumu.  

5.2. Konkursa dalībnieki konkursa darbus iesniedz līdz 2019. gada 3. septembrim, 

plkst. 15.00,  SIA BT 1 ( Ķīpsalas iela 8, Rīga).  

5.3. Konkursa darbus (ar iepakotu produktu) jāiesniedz 2 eksemplāros. 

5.4. Konkursa darbiem jāpievieno informācija un apraksts: 

  5.4.1. Darba iesniedzējs (juridiskais nosaukums, valsts); 

  5.4.2. Darba nosaukums; 

                       5.4.3. Darba apraksts, kas raksturo iepakojumu (aptuveni 50 rakstu 

zīmes, ieskaitot atstarpes un pieturzīmes). 

   

6. Konkursa vērtēšana: 

Konkursa darbi izstādes laikā tiks eksponēti speciālās slēgtās stikla vitrīnās SIA BT 1 

vestibilā, pievienojot dalībnieku iesniegto informāciju un darbu aprakstus. Konkursu 

vērtē izstādes apmeklētāji, balsojot uz vietas. Uzvarētājus nosaka, saskaitot izstādes  

apmeklētāju balsis par katru konkursa darbu. 

Konkursu vērtē profesionāla žūrija, izvēloties 3 labākos darbus no visiem 

iesniegtajiem. 

 

7. Apbalvošana: 

Konkursa dalībnieku apbalvošana notiek 2019. gada 7. septembrī plkst. 13.00, 

vestibilā.  

Latvijas Iepakojuma asociācija, saskaņā ar savu vērtējumu, apbalvo vienu vai 

vairākus konkursa dalībniekus. 
 

 

 

 


