Pils laukums 4, Rīga, LV-1050, tālr. 67228985, e-pasts lnkc@lnkc.gov.lv, www.lnkc.gov.lv

NOLIKUMS
Rīgā
09.08.2021.

Nr.1.5-1.2/5
„Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums
„Satiec savu meistaru!””
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu un
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra
noteikumu Nr.931 „Latvijas Nacionālā
kultūras centra nolikums” 3.2. punktu
I. Nolikumā lietotie termini

1. Nemateriālais kultūras mantojums1 – Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas
atspoguļo Latvijas kultūras tradīcijas un ir no paaudzes paaudzē pārmantotas, apkārtējās
vides noteiktas, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību izstrādājušās:
1.1. zināšanas, prasmes, vērtības un rīcības modeļi, tai skaitā mutvārdu tradīcijas un
izpausmes;
1.2. spēles mākslas, paražas, rituāli, svētki, zināšanas par dabu un Visumu,
tradicionālās amatniecības prasmes
1.3. instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas.
2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana2 – pasākumu kopums, kura mērķis ir
nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju, tai skaitā nemateriālā kultūras
mantojuma elementu atklāšana (identificēšana), dokumentēšana, pētniecība, attīstīšana,
aizsardzība, popularizēšana, vērtības nostiprināšana, iedzīvināšana, praktizēšana un
tālāknodošana, arī formālās un neformālās izglītības ceļā.
3. Meistars ir nemateriālā kultūras mantojuma lietpratējs, kas pārmantojis vai izglītības ceļā
apguvis vienu vai vairākas nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes, praktizē tās un
savā darbībā ir sasniedzis tādu kompetences pakāpi, lai tiešā vai pastarpinātā veidā spētu
nodot tālāk citiem savas zināšanas un prasmes, sekmējot konkrētas nemateriālā kultūras
mantojuma izpausmes saglabāšanu un ilgtspēju.
II. Vispārīgie jautājumi
4. Nolikums „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums „Satiec savu
meistaru!”” (turpmāk – nolikums) nosaka nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākuma „Satiec savu meistaru!” (turpmāk – pasākums) sagatavošanas un norises
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Nemateriālā kultūras mantojuma likums 1. pants 3. punkts
Nemateriālā kultūras mantojuma likums 1. pants 4. punkts

kārtību.
5. Pasākuma mērķis ir nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, un nodošana
nākamajām paaudzēm un sabiedrības izglītošana.
6.
Pasākuma uzdevumi ir:
6.1. veicināt juridisku un fizisku personu, personu apvienību, vietējo kopienu, nevalstisko
organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privāto organizāciju iesaistīšanos
nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju un to meistaru apzināšanā un
popularizēšanā;
6.2. sekmēt meistaru un dažādu sabiedrības grupu regulāru sadarbību ar nolūku
mērķtiecīgi izzināt, apgūt un pārmantot meistaru zināšanas un prasmes konkrētā
nemateriālā kultūras mantojuma jomā;
6.3. apzināt un popularizēt Pasākuma ietvaros iedibinātās un attīstītās partnerības starp
dažādām organizācijām, institūcijām un kopienām nemateriālā kultūras mantojuma
izpausmju saglabāšanai ilgtermiņā.
7. Pasākuma norises formas:
7.1. atvērtas meistardarbnīcas;
7.2. individuālas nodarbības;
7.3. paraugstundas, paraugnodarbības, meistarklases izglītības procesā;
7.4. tiešsaistes video/audio konferenču lietotnē „Zoom” (vai citā platformā) lekcijas un
amatu demonstrējumi.
8. Pasākums notiek Latvijas pilsētās un novados 2021. gada 3., 4. un 5. septembrī.
9. Pasākuma norises vietas tiek noteiktas, izvērtējot pasākumam iesniegtos pieteikumus.
III. Pasākuma rīkotājs
10. Pasākumu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – LNKC), Reģ. Nr.
90000049726, adrese: Pils laukums 4, Rīgā, LV – 1050.
11. LNKC kontaktinformācija: e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv, tālruņa numurs: + 371 67228985,
tīmekļa vietne: www.lnkc.gov.lv.
12. LNKC kontaktpersona: LNKC tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, e-pasts:
linda.rubena@lnkc.gov.lv.
IV. Pasākuma dalībnieks
13. Pasākumā var piedalīties jebkura pilngadīga fiziska persona vai fizisku personu
apvienība, juridiska persona vai juridisku personu apvienība – nemateriālā kultūras
mantojuma vai tautas lietišķās mākslas meistars, amatnieks (turpmāk – dalībnieks).
V. Pieteikšanās kārtība
14. Dalībnieks pieteikuma anketu (1. pielikums) LNKC iesniedz līdz 2021. gada
20. augustam (ieskaitot) LNKC, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 personīgi
(312. kab., iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr. 67228985) vai sūtot pasta sūtījuma veidā
(pasta zīmogs 2021. gada 20. augusts) uz šā nolikuma 10. punktā minēto adresi, vai sūtot
pieteikumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) elektroniski uz šā nolikuma
12.punktā norādīto elektroniskā pasta adresi, vai pasākumam reģistrējas elektroniski
LNKC tīmekļa vietnē www.lnkc.gov.lv.
VI. Pasākuma dalībnieka pienākumi un tiesības
15. Dalībnieks apņemas:
15.1. nodrošināt pasākuma satura izstrādi un norisi nolikumā noteiktajā datumā un LNKC
apstiprinātajā vietā;
15.2. nodrošināt pasākuma tehnisko aprīkojumu atbilstoši dalībnieka pieteikuma anketā
norādītās prasmes specifikai un izvēlētajai pasākuma norises formai;
15.3. pēc iespējām nodrošināt foto, video un/vai audio materiālu (var būt arī amatiera
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darbs), kurā dokumentētas dalībnieka zināšanas un prasmes, tehnika, instrumenti,
apmācības process, un citas ziņas;
15.4. pēc pasākuma norises līdz 2021. gada 25. septembrim (ieskaitot) iesniegt LNKC
pasākuma izvērtēšanas anketu (2. pielikums).
16. Dalībniekam ir tiesības visā pasākuma organizēšanas un norises laikā grozīt vai atsaukt
savu pieteikuma anketu, vai atteikties no dalības pasākumā, par to 5 (piecas) dienas
iepriekš rakstveidā informējot LNKC.
17. Dalībnieks piedalās un īsteno pasākumu par saviem līdzekļiem.
18. Dalībniekam ir pienākums nodrošināt aktuālos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.
VII. Pasākuma rīkotāja pienākumi
19. LNKC apņemas:
19.1. koordinēt un metodiski vadīt pasākuma sagatavošanu un pārraudzīt tā norisi;
19.2. nodrošināt pasākuma publicitāti LNKC mājaslapā un plašsaziņas līdzekļos;
19.3. līdz 2021. gada 25. augustam publicēt dalībnieku sarakstu, pasākuma norises vietu
un laiku LNKC tīmekļa vietnē www.lnkc.gov.lv, www.satiecsavumeistaru.lv un
rakstiski par paziņošanas faktu paziņot katram dalībniekam uz dalībnieka
elektroniskā pasta adresi.
VIII. Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
20. Personas datu pārzinis ir Centrs, Reģ. Nr. 90000049726, juridiskā adrese: Pils laukums 4 1, Rīga, LV-1050.
21. Personas datu apstrādes mērķis – Pasākuma norises nodrošināšana.
22. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – personas piekrišana un uz pārzini attiecināms
juridisks pienākums.
23. Personu dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams
šajā nolikumā noteikto mērķu un Centram saistošo normatīvo aktu prasību izpildei.
24. Personas tiesības:
24.1. pieprasīt informāciju par saviem Centra rīcībā esošajiem personas datiem;
24.2. pieprasīt Centram savu personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes
ierobežošanu attiecībā uz tiem, vai tiesības iebilst pret apstrādi tiktāl, cik tas ir
objektīvi iespējams un nav pretrunā ar Centra pienākumiem un tiesībām, kas izriet
no normatīvajiem aktiem;
24.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
25. Personas datu apstrādes ietvaros Centrs nodrošina:
25.1. informācijas sniegšanu personai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (ES) 2019/679 (2016. gada 27. aprīlis) 13. pantu;
25.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošības un
aizsardzības nodrošināšanai;
25.3. iespēju personai labot, dzēst tās sniegtos personas datus, ierobežot un iebilst pret
savu personas datu apstrādi tiktāl, cik tas ir objektīvi iespējams un nav pretrunā ar
Centra pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šo
nolikumu.
26. Centrs apņemas bez nepamatotas kavēšanās paziņot personai par tās datu aizsardzības
pārkāpumu gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku
personas tiesībām un brīvībām.
27. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru,
kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā
uz personas tiesībām un brīvībām datu aizsardzības jomā, Centrs īsteno atbilstīgus
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst
riskam.
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IX. Noslēguma jautājumi
28. Dalībnieks, reģistrējoties pasākuma dalībai elektroniski, piesakoties personiski vai nosūtot
pieteikuma anketu pa pastu, apliecina, ka:
28.1. ir iepazinies ar nolikumu un apņemas ievērot nolikuma nosacījumus;
28.2. piekrīt personas datu apstrādei, tai skaitā, fotografēšanai vai filmēšanai un šo
materiālu publiskošanai sabiedrības interesēs, nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanai un LNKC pasākuma organizēšanai.
29. Citas saistības attiecībā uz konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
30. Visas domstarpības un strīdi, kas var rasties nolikuma izpildes gaitā, tiek risinātas
savstarpēju pārrunu ceļā, ja neizdodas tos atrisināt, tad strīdi un domstarpības risināmas
tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Direktore

(paraksts*)

Signe Pujāte

* Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Rubena/Pāvulēna 67228985
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1.pielikums
Latvijas Nacionālā kultūras centra
2021.gada 9.augusta nolikumam Nr.1.5-1.2/5
„Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums
„Satiec savu meistaru!””
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākuma „Satiec savu meistaru!”
PIETEIKUMA ANKETA3
Dalībnieks (juridiska persona)
Organizācijas nosaukums
Organizācijas adrese
Mājaslapas adrese (ja ir)
Tālrunis
Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
Tālrunis
Dalībnieks (fiziska persona)
Vārds, uzvārds
Mājaslapas adrese (ja ir)
Tālrunis

E-pasts
E-pasts

E-pasts

Pasākuma apraksts
Īsi raksturot savu (organizācijas) darbību, norādot tās saistību ar nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu (līdz 300 zīmēm):
Dalībnieka pārvaldītā prasme (līdz 300 zīmēm):
Pasākuma
adrese:

norises

vieta

un

Norises diena (pasvītrot nepieciešamo) un pulksteņa laiks (norādīt no – līdz)
03.09.2021. no plkst. _ līdz _
04.09.2021. no plkst. _ līdz _
05.09.2021. no plkst. _ līdz
_
Pasākuma forma un īss plānotās norises saturs (līdz 300 zīmēm):
Mērķgrupas apjoms (maksimālais cilvēku skaits, kas var piedalīties pasākumā)
Fotogrāfijas digitālā formātā (ne mazākas kā 500 kB /garākā mala ne mazāka par 1200 px
tiks izmantotas pasākuma publicitātei)4
Īss fotogrāfijas/u apraksts (norādīt fotogrāfijas autoru, fotogrāfijā redzamo personu, ja ir –
darbību, kā arī, ja iespējams – konkrētās situācijas laiku un vietu)

Datums ___________________

Paraksts __________________________

Aizpildot šo pieteikuma anketu, dalībnieks piekrīt augstāk norādīto personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis epasts) nodošanai Latvijas Nacionālajam kultūras centram (Personas datu pārzinis) ar mērķi sagatavot un
nodrošināt pasākuma norisi. Personu datu pārzinis nodrošina drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus
personas datu aizsardzībai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un iestādes personas datu aizsardzības politikai.
4
Par foto materiāla autortiesībām atbild to iesniedzējs.
3
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2.pielikums
2021.gada 9.augusta nolikumam Nr.1.5-1.2/5
„Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums
„Satiec savu meistaru!””
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākuma „Satiec savu meistaru!”
PASĀKUMA IZVĒRTĒŠANAS ANKETAi
Dalībnieks (juridiska persona)
Organizācijas nosaukums
Organizācijas vadītājs
(vārds, uzvārds)
Organizācijas adrese
Mājas lapas adrese (ja ir)
Tālrunis
Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
Tālrunis
Dalībnieks (fiziska persona)
Vārds, uzvārds
Mājaslapas adrese (ja ir)
Tālrunis

E-pasts
E-pasts

E-pasts

Pasākuma izvērtējums
Pasākuma forma un īss saturs

Pasākuma
apmeklētība:

Pasākuma
atspoguļošana
plašsaziņas
līdzekļos

Interesentu skaits,
kuri
iesaistījās
pasākuma norisēs
(tiešie apmeklētāji)

Interesentu
skaits, Pasākuma
kuri
vēroja mērķauditoriju
pasākuma
norises (ģimenes, tūristi, skolu
(netiešie
jaunatne u.c.)
apmeklētāji)

Vietējie plašsaziņas Nacionālie
Starptautiskie
līdzekļi
(norādīt plašsaziņas līdzekļi plašsaziņas
kādi)
(norādīt kādi)
(norādīt kādi)

līdzekļi

Kādi ir Jūsu pozitīvie ieguvumi pasākumā (iespējams, veiksmes stāsts)?
Ieteikumi pasākuma rīkotājam?
Kādas pasākuma turpinājuma aktivitātes Jūs saredzat savā pašvaldībā?

Kādas veiksmīgas partnerības un jaunas iniciatīvas ir aizsākušās Pasākuma ietvaros?

Datums _________________________

Paraksts __________________________
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Aizpildot šo izvērtēšanas anketu, dalībnieks piekrīt augstāk norādīto personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis epasts) nodošanai Latvijas Nacionālajam kultūras centram (Personas datu pārzinis) ar mērķi iegūt atgriezenisko
saiti (informāciju), lai analizētu pasākuma norisi. Personu datu pārzinis nodrošina drošus organizatoriskus un
tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un iestādes personas datu
aizsardzības politikai.
i
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