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

NOLIKUMS
Rīgā
22.02.2022.

Nr. 1.5-1.2/3
XXII Latvijas tautas mūzikas svētki
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” 4.4. apakšpunktu
(Grozīts ar LNKC 04.04.2022. nolikumu Nr.1.5-1.2/5)
I. Vispārīgie jautājumi

1.
2.

3.

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek rīkoti XXII Latvijas tautas mūzikas svētki
Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā (turpmāk – pasākums).
Pasākuma mērķi ir:
2.1. sabiedrības līdzdalība nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un
saglabāšanā;
2.2. sabiedrības izglītošana par nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un
nozīmīgumu;
2.3. nemateriālā kultūras mantojuma vērtību atpazīstamība un popularizēšana nacionālā
līmenī.
Pasākuma uzdevumi:
3.1. veicināt instrumentālās muzicēšanas tradīciju daudzveidību un lokālo izpausmju
savdabību;
3.2. nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas procesa un Tautas mūzikas kolektīvu
darbības nepārtrauktību.
II. Pasākuma norises laiks un vieta

4.

Pasākuma norises laiks un vieta: 2022. gada 4. jūnijā; ieskaņu koncerti Jaunjelgavas
pilsētā, Seces, Staburaga, Sunākstes, Daudzeses, Sērenes pagastos (Sēlijas
kultūrvēsturiskajā novadā) un citviet Aizkraukles novadā; noslēguma koncerts Liepu
parka estrādē (norises plāns 1. pielikumā).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LNKC 04.04.2022. nolikumu Nr.1.5-1.2/5, kas stājas spēkā 01.04.2022.)

III. Pasākuma rīkotāji
5.

Pasākumu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk - Centrs) sadarbībā ar
Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas kultūras centru (turpmāk - Pašvaldība):
5.1. Centrs, Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: lnkc@lnkc.gov.lv,
tālr.67228985,
mob. tālr. 26436135,
tīmekļvietne:
www.lnkc.gov.lv.

Kontaktpersona: Centra tautas mūzikas eksperte Lauma Bērza, tālr. 67228985,
e- pasts: lauma.berza@lnkc.gov.lv;
5.2. Pašvaldība, Jelgavas ielā 31, Jaunjelgavā, Aizkraukles nov., LV-5134,
tālr. 29497587, tīmekļvietne: www.aizkraukle.lv Kontaktpersona: Aizkraukles
kultūras
pārvaldes
metodiķe
Anita
Ostrovska,
tālr. 29497587,
e- pasts: anita.ostrovska@aizkraukle.lv.
IV. Pasākuma rīkotāju pienākumi
6.

7.

Centrs:
6.1. koordinē un vada pasākuma rīkošanu;
6.2. nodrošina pasākumam nepieciešamo līgumattiecību nodibināšanu ar Latvijas
Izpildītāju un Producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās
konsultāciju apvienību/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA);
6.3. finansē pasākuma mākslinieciskos un citus izdevumus, saskaņā ar sadarbības
līgumu starp Centru un Pašvaldību;
6.4. daļēji nodrošina pasākuma publicitāti.
Pašvaldība:
7.1. izveido darba grupu pasākuma norišu organizēšanai un koordinēšanai;
7.2. koordinē un informē dalībniekus par pasākumu norisi;
7.3. koordinē dalībnieku ēdināšanu pasākuma laikā;
7.4. realizē pasākuma tehnisko un citu nodrošinājumu, saskaņā ar sadarbības līgumu
starp Centru un Pašvaldību;
7.5. daļēji nodrošina pasākuma publicitāti.
V. Pasākuma dalībnieki

8.

9.

Pasākuma dalībnieki ir tautas mūzikas ansambļi, kapelas, folkloras ansambļi un citi
kolektīvi, kuri spēlē instrumentālo tautas mūziku, tautas mūzikas apdares un interpretācijas
un kuru dalību pasākumā ir apstiprtinājuši pasākuma rīkotāji.
Dalībnieks pieteikumu dalībai pasākumā (skat. 2. pielikumā) līdz 2022. gada 12. aprīlim šī
nolikuma 5.1. apaksšpunktā norādītajā adresē (312. kab.) iesniedz personīgi darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 17.00 (iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. Nr. 67228985) vai, nosūta pa
pastu vai (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu/parakstiem) uz e-pasta adresi:
lauma.berza@lnkc.gov.lv vai anita.ostrovska@aizkraukle.lv.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LNKC 04.04.2022. nolikumu Nr.1.5-1.2/5, kas stājas spēkā 01.04.2022.)

10. Pasākuma dalībnieks piesakot savu dalību, apņemas sagatavot šādu repertuāru:
10.1. brīvi izraudzītu 20 (divdesmit) minūšu garu programmu, kas atbilst pasākuma
koncepcijai, atskaņošanai ieskaņu koncertos Jaunjelgavas novadā;
10.2. skaņdarbus saspēlēšanai un kopdziedāšanai svētku koncerta noslēgumam –
(dziesmu teksti un nošu materiāli tiks izsūtīti pēc dalībnieku pieteikumu
saņemšanas);
10.3. saskaņo sava priekšnesuma saturu ar pasākuma māksliniecisko koncepciju;
10.4. uz pasākumu ierodas pasākuma koncepcijai un repertuāram atbilstošā tērpā.
11. Pasākuma dalībniekam ir tiesības līdz 2022. gada 12. aprīlim grozīt vai atsaukt savu
pieteikumu, kas iesniegts šī nolikuma 9. punktā noteiktajā kārtībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LNKC 04.04.2022. nolikumu Nr.1.5-1.2/5, kas stājas spēkā 01.04.2022.)

VI. Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
12. Personas datu pārzinis ir Centrs, Reģ. Nr. 90000049726, juridiskā adrese: Pils
laukums 4 - 1, Rīga, LV-1050.
13. Personas datu apstrādes mērķis – pasākuma norises nodrošināšana.
14. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – personas piekrišana un uz pārzini attiecināms
juridisks pienākums.
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15. 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.
16. Personas tiesības:
16.1. pieprasīt informāciju par saviem Centra rīcībā esošajiem personas datiem;
16.2. 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;
16.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
17. Personas datu apstrādes ietvaros Centrs nodrošina:
17.1. informācijas sniegšanu personai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (ES) 2019/679 (2016. gada 27. aprīlis) 13. pantu;
17.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošības un
aizsardzības nodrošināšanai;
17.3. 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.
18. 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.
19. 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.
20. Iesniedzot pieteikumu, pasākuma dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar nolikumu, tai
skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, kā arī piekrīt personas datu apstrādei.
21. Pasākuma dalībnieks pasākuma laikā var tikt fotografēts vai filmēts un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt tautas mūzikas nozares radošās aktivitātes
un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs. Centrs nodrošina drošus organizatoriskus un
tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un
iestādes personas datu aizsardzības politikai.
VII.

Noslēguma jautājumi

22. Pasākuma rīkotāji neuzņemas atbildību par Skates dalībnieka izdevumiem, kas saistīti ar
piedalīšanos pasākumā. Rīkotāji nodrošina vienu bezmaksas ēdienreizi Liepu parkā,
Jaunjelgavā.
23. Citas saistības attiecībā uz pasākuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
24. 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

Signe Pujāte

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Pāvulēna/Bērza
67228985
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1. pielikums
Latvijas Nacionālā Kultūras centra
2022. gada 22. februāra nolikumam Nr. 1.5-1.2/3
„XXII Latvijas tautas mūzikas svētki”
XXII Latvijas tautas mūzikas svētki
NORIŠU PLĀNS
2022. gada 4. jūnijā
13.00 - 14.00 Ierašanās ieskaņu koncertu norišu vietās Aizkraukles novadā *
14.00 – 17.00 Ieskaņu koncerti – dalībnieku individuālās programmas pilsētā un
pagastos
16.00 – 17.30 Svētku koncerta skaņas mēģinājums un pusdienas Liepu parka estrādē,
Jaunjelgavā*
18.00 – 20.30 XXII Latvijas tautas mūzikas svētku koncerts
21.00 – 02.00 Dalībnieku saiets un zaļumballe

** Precīzi ieskaņu koncertu un Svētku koncerta skatuves mēģinājuma grafiki tiks
paziņoti pēc visu dalībnieku pieteikumu saņemšanas.
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2. pielikums
Latvijas Nacionālā Kultūras centra
2022. gada 22. februāra nolikumam Nr. 1.5-1.2/3
„XXII Latvijas tautas mūzikas svētki”
Pieteikums dalībai*
XXII Latvijas tautas mūzikas svētkos
Aizkraukles novadā, 2022. gada 4. jūnijā

Kolektīva pilns nosaukums

Kolektīva piederība
(iestādes, biedrības nosaukums)
Kolektīva vadītājs
(vārds, uzvārds)
Kontaktinformācija:

e-pasts:
tālruņa Nr.
Instrumentu sastāvs:

Dalībnieku skaits:_________

Piedāvātais repertuārs Svētku koncertam, tiek izvēlēts pēc režisora ieceres,
Norādot:
-taktsmēru un tempu,
-instrumentāls vai vokāli instrumentāls
Skaņdarba žanrs un nosaukums

Avots/autors/aranžētājs

1.

2.
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Ilgums

3.

4.

* Aizpildot šo pieteikuma anketu, persona apliecina, ka ir iepazinusies un piekrīt augstāk
norādīto personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas dati, tālrunis, e-pasts) 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 Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un
iestādes personas datu aizsardzības politikai.

Datums

Paraksts
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