02.03.2021
NOLIKUMS
Jelgavā
„Latvijas mazākumtautību festivāls 2021”
I Vispārīgie noteikumi
1.

Nolikums nosaka Latvijas mazākumtautību festivāla (turpmāk – Festivāls) sagatavošanas un
norises kārtību (turpmāk – Nolikums).

2. Festivāla mākslinieciskās koncepcijas moto ir „Zeme zied”.
3. Festivāla norises laiks ir 2021.gada 14. augusts. Festivāla norises vieta ir Jelgavas pilsēta.
4.

Festivāls ir nacionālas nozīmes pasākums, kura mērķis ir popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā
dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, sekmēt starpkultūru dialogu,
latviešu un mazākumtautību kultūru mijiedarbību, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast
savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās
kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā.

5.

Festivāla uzdevumi:
5.1. īstenot norises formās daudzveidīgu kultūras notikumu, kas parāda Latvijā dzīvojošo
tautību kultūru daudzveidību;
5.2. organizēt koncertus un citus pasākumus, kuri akcentē mazākumtautību kultūru vērtības,
paaugstina to nozīmi sabiedrībā un motivē kvalitatīvai, radošai darbībai;
5.3. sekmēt sabiedrības interesi un izpratni par mazākumtautību lomu Latvijas kultūrvidē;
5.4. nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas procesa nepārtrauktību un sekmēt
mazākumtautību kolektīvu iesaisti.

6.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un epidemioloģisko situāciju, festivāla rīkotāji patur
tiesības festivālu pārcelt, atcelt vai mainīt tā norises formu.

7.

Festivāls pulcēs vairākus simtus Latvijas tradicionālo kultūru māksliniecisko kolektīvu dalībnieku,
kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas.

8.

Festivāls prezentēs mazākumtautību kultūras daudzveidību un pienesumu Latvijas kultūrtelpai.
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II Festivāla rīkotāji
9. Festivālu rīko Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs
(turpmāk - LNKC), Jelgavas pilsētas pašvaldība – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”
un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde (turpmāk –
Rīkotājs).

III Festivāla norise
10. Festivāla ietvaros notiek šādi notikumi:
10.1. dienas koncertprogramma;
10.2. radošās darbnīcas;
10.3. amatnieku gadatirgus;
10.4. nacionālo virtuvju prezentācijas;
10.5. tautastērpu skate
10.6. meistarklases;
10.7. lietišķās mākslas izstāde;
10.8. garīgās mūzikas koncerts;
10.9. lielkoncerts „Saules dziesmu audeklā”.
11. Festivāla notikumu norises vieta, laiks, pieteikšanās veids un termiņš un kontaktpersonas noteiktas
Nolikuma 1.pielikumā.
12. Festivāla Rīkotājs patur tiesības veikt izmaiņas plānotajā programmā neparedzētu iemeslu dēļ.
IV Dalība Festivālā
13. Festivāla dalībnieks (turpmāk - dalībnieks) ir fiziska persona (individuāls izpildītājs, lietišķās
mākslas vai amatu meistars, tautas tērpa prezentētājs u.c.), Latvijas mazākumtautību kolektīvs vai
Latvijas mazākumtautību nevalstiskā organizācija, kurš pats vai kura vadītājs ir noteiktajā laikā ir
iesniedzis pieteikuma anketu/anketas, un kura dalību Festivālā ir apstiprinājis Rīkotājs, kā arī
Nolikuma 16.punktā noteiktie individuālie izpildītāji un kolektīvi.
14. Festivāla dalībnieks drīkst pieteikties vairākiem Festivāla notikumiem. Rīkotājs izvērtē katra
dalībnieka iespējas piedalīties visos pieteiktajos pasākumos.
15. Katra notikuma radošā vai organizatoriskā darba grupa izskata un vērtē iesniegto pieteikuma
anketu un sniedz atzinumu par dalību vai atteikumu dalībai Festivālā līdz 30.jūnijam.
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16. Kolektīvu atlases kritēriji koncertiem (Dienas koncertprogramma un Garīgās mūzikas koncerts) ir:
16.1. pieteikto skaņdarbu atbilstība koncerta programmai, iekļaušanās kopējā koncerta
koncepcijā;
16.2. savdabīgums;
16.3. skatuves kultūra;
16.4. tradicionālo vai stilizēto, skatuves estētikai atbilstošo tērpu esamība.
17. Dalībai lielkoncertā „Saules dziesmu audeklā”, ņemot vērā lielkoncerta māksliniecisko
koncepciju un režisora ieceri, LNKC uzaicina dalībniekus individuāli un līdz 2021.gada
31.maijam apstiprina dalību individuālajiem izpildītājiem un mazākumtautību kolektīviem, kuri:
17.1. XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XXVI deju svētku Mazākumtautību skatē ieguvuši
augstāko, pirmo vai otro pakāpi;
17.2. ir uzstājušies XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XXVI deju svētku Mazākumtautību
kolektīvu koncertā „Pa saulei” Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī;
17.3. citi Nolikuma 16.1. un 16.2.apakšpunktā nenosauktie individuālie izpildītāji un
kolektīvi pēc Rīkotāja ieskatiem.
V Dalības noteikumi Dienas koncertprogrammai
18. Dienas koncertprogrammā piedalās mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi – vokālie ansambļi,
vokāli instrumentālie ansambļi, deju kolektīvi, vokālisti, folkloras kopas, individuālie izpildītāji,
kamerkori, orķestri.
19. Dalībnieks koncertprogrammai gatavo 1–3 (vienu līdz trīs) priekšnesumus (kopējam uzstāšanās
laikam nepārsniedzot 12 minūtes), izpildot a capella, ar instrumentālo pavadījumu vai pavadījumu
fonogrammā.
20. Dalībniekam savos priekšnesumos ir jāparāda savas kultūras tradicionālās vērtības.
21. Koncertprogrammas priekšnesumu muzikālais pavadījums tiek saskaņots individuāli ar koncerta
radošo grupu.
22. Dalībnieks koncertprogrammā uzstājas tautastērpā vai stilizētā, skatuves estētikai atbilstošā tērpā
un apavos.
23. Pieteikties dalībai koncertā dalībnieki aicināti līdz 2021.gada 31. maijam, aizpildot elektronisko
anketu tīmekļvietnē www.festivali.jelgava.lv.
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24. Koncerta radošā grupa izskata un vērtē iesniegto pieteikumu anketu un sniedz atzinumu par
kolektīva dalību koncertprogrammā līdz 2021.gada 30.jūnijam.
VI Dalības noteikumi Garīgās mūzikas koncertam
25. Garīgās mūzikas koncertā piedalās mazākumtautību mākslinieciskie kolektīvi – kori,
instrumentālie ansambļi, vokāli instrumentālie ansambļi, orķestri, solisti un individuālie izpildītāji.
26. Dalībnieks koncertam gatavo 1-3 (vienu līdz trīs) skaņdarbus. Izpildījums bez fonogrammas.
27. Koncerta repertuārā tiek izpildīti garīgās mūzikas skaņdarbi.
28. Dalībnieks koncertā uzstājas skatuves estētikai atbilstošā tērpā un apavos.
29. Pieteikties dalībai koncertā dalībnieki aicināti līdz 2021.gada 31. maijam, aizpildot elektronisko
anketu tīmekļvietnē www.festivali.jelgava.lv.
30. Koncerta radošā grupa izskata un vērtē iesniegto pieteikumu anketu un sniedz atzinumu par
kolektīva dalību koncertā līdz 2021.gada 30.jūnijam.
VII Dalības noteikumi tautas lietišķās mākslas izstādei
31. Piedalās mazākumtautību kultūras biedrību tautas lietišķās mākslas meistari vai individuāli
meistari, kā arī mazākumtautību pārstāvji, kas var piedāvāt autentiskus, savai kultūrai raksturīgus
tautas lietišķās mākslas darbus.
32. Izstādes mērķis – atklāt un plašākai sabiedrībai atspoguļot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību
kopienu meistaru radītās lietišķās mākslas daudzveidību, izceļot dažādu tautu mākslas kopīgās un
atšķirīgās tradīcijas; veicināt tautas lietišķās mākslas tradicionālo un laikmetīgo izpausmju sintēzi.
33. Izstādes vadmotīvs – „Rota”. Mazākumtautību festivāla kopējā koncepcija „Zeme zied” aicina
sajust Zemgali kā Latvijas auglīgākās zemes klēpi – ziedošo zemi. Un ziedi ir zemes rota. Tādēļ
izstādes vadmotīvs „Rota” rosina dažādu tautību meistarus atklāt savas tautas rotāšanās tradīcijas
visplašākajā nozīmē, piedāvājot, piemēram, godu lakatus, galvassegas, jostas, zeķes un dūraiņus,
kakla un roku rotas, kā arī citas pārstāvētajai kultūrai raksturīgas rotas. Īpaši ir aicināti iesniegt
darbus, kuros atklājas florālais vai ziedu motīvs.
34. Autors var iesniegt ne vairāk kā 3 (trīs) darinājumus.
35. Pieteikties dalībai izstādē interesenti aicināti līdz 2021.gada 31. maijam, aizpildot elektronisko
anketu tīmekļvietnē www.festivali.jelgava.lv.
36. Dalībai izstādē tiek atlasīti darbi, kas atbilst izstādes mākslinieciskajai koncepcijai, ir kvalitatīvi
izstrādāti.
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37. Izstādes darbu vērtēšanas komisija katru darbu vērtē pēc šādiem kritērijiem: darba tehniskais
risinājums, kvalitāte; darba kopīgā kvalitāte, atbilstība tradīcijām vai tradīcijās balstītai jaunradei.
38. Darbs izstādei jānoformē ar darba pasi, norādot autora vārdu, uzvārdu un tautas lietišķās mākslas
studijas vai pulciņa nosaukumu (ja autors ir kolektīva dalībnieks).
39. Autors darbus iesniedz šādā kārtībā:
39.1. līdz 2021. gada 30. jūlijam nogādā tos Jelgavas kultūras namā, K.Barona ielā 6, Jelgavā,
iepriekš sazinoties un vienojoties par laiku ar izstādes koordinatori Janu Bahmani pa e–pastu
Jana.Bahmane@kultura.jelgava.lv vai pa tālruni 28398897;
39.2. līdz 2021.gada 26. jūlijam nogādā tos (LNKC), Pils laukumā 4, Rīgā, iepriekš sazinoties un
vienojoties par laiku ar LNKC sabiedrības līdzdalības projektu koordinatori Aigu Vasiļevsku,
tālr. 67228985, aiga.vasilevska@lnkc.gov.lv.
40. Izstāde Jelgavas kultūras nama 1. stāva galerijā notiks no 2021. gada 14. augusta līdz 15.
septembrim. Izstādes atklāšana – 14. augustā pulksten 12.00.
41. Izstādes darbu autors izņem pēc 2021. gada 17. septembra Jelgavas Kultūras namā no pulksten
9.00 līdz 17.00 vai LNKC pēc 2021. gada 21. septembra.
42. Par Izstādes darba saņemšanu pēc izstādes slēgšanas ir atbildīgs autors vai tautas lietišķās mākslas
studijas vai pulciņa vadītājs.
43. Visus izdevumus, kas saistīti ar autora piedalīšanos izstādē (transports, ēdināšana, u.c.), sedz
izstādes dalībnieks.
44. Iesniedzot darbu izstādei, autors piekrīt Nolikumā noteiktajam un tam, ka izstādes ekspozīcijas
laikā viņa darbs var tikt fotografēts vai filmēts, kā arī izmantots izstādes publicitātes nolūkiem.
VIII Dalības noteikumi meistarklasēm
45. Festivāla ietvaros tiks organizētas izglītojošas meistarklases mazākumtautību pārstāvjiem un citiem
interesentiem ar mērķi paplašināt redzesloku un pilnveidot zināšanas par tautas tradicionālo
kultūras mantojumu, kas iekļauj autentiskas folkloras jomas - tautasdziesmas, tautas dejas,
tautastērpa gatavošanas prasmes un valkāšanas nosacījumus, ornamentus u.c.
46. Meistarklases tiek organizētas, akcentējot četru lielāko Latvijā pārstāvēto nacionālo kultūru
virzienus – krievu, baltkrievu, ukraiņu un poļu tradicionālo kultūru, pieaicinot vieslektorus.
47. Dalībai meistarklasēs var pieteikties Latvijas mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvji un
citi interesenti. Ja dalībnieku-klausītāju skaits pārsniedz pieejamo vietu skaitu, tad priekšroka tiek
dota mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
5

48. Pieteikuma veidlapa dalībai meistarklasēs tiks izsūtīta Latvijas mazākumtautību organizācijām līdz
līdz 2021.gada 30.jūnijam un būs pieejama tīmekļvietnē www.festivali.jelgava.lv
49. Aizpildītas pieteikuma anketas dalībai meistarklasēs interesenti aicināti iesūtīt līdz 2021.gada
31.jūlijam uz e-pastu sip@dome.jelgava.lv vai aizpildot elektronisko anketu tīmekļvietnē
festivali.jelgava.lv.
50. Visu meistarklašu norise plānota vienlaicīgi 2021.gada 14. augustā Jelgavas Kultūras namā laika
posmā no pulksten 10.00 līdz 12.00 un no pulksten 14.00 līdz 16.00.
51. Meistarklašu noslēgumā dalībnieks saņem Apliecinājumu par noklausītu izglītojošo lekciju.
52. Dalība meistarklasēs ir bez maksas. Rīkotājs pēc nepieciešamības nodrošina meistarklašu
dalībniekiem izdales materiālus.
IX Dalības noteikumi radošajām darbnīcām
53. Festivāla ietvaros tiek organizētas radošās darbnīcas ar mērķi parādīt plašākai sabiedrībai Latvijā
dzīvojošo mazākumtautību un latviešu meistaru amatniecības prasmes, kas pauž radošo izpausmju
daudzveidību dažādu tautu kultūras un tradīciju kontekstā.
54. Radošajām darbnīcām aicināti pieteikties meistari, kuri var piedāvāt radošās darbnīcas Festivāla
apmeklētājiem, kas prezentē mazākumtautībām raksturīgas amatu prasmes vai to būtība saistīta ar
kādas mazākumtautības raksturīgākajām iezīmēm, vēsturisko mantojumu. Var pieteikties arī
latviešu tradicionālo amatu meistari.
55. Radošās darbnīcas Festivāla izpratnē ir nelielas norises vietas, kas integrētas Festivāla gadatirgus
laukumā (Hercoga Jēkaba laukumā) un tā apkārtnē, kur Amata meistari gan stāsta, gan rāda, gan
ļauj apmeklētājiem pašiem izmēģināt izgatavot un, ja iespējams, saņemt līdzi pašu gatavoto lietu.
56. Radošās darbnīcas Festivāla ietvaros notiek 2021.gada 14.augustā no pulksten 10.00 – 16.00.
57. Stāstījums Radošajās darbnīcās pamatā notiek latviešu valodā.
58. Pieteikties dalībai Festivāla Radošajās darbnīcās interesenti aicināti līdz 2021.gada 31. maijam,
aizpildot pieteikuma anketu (5.pielikums) un nosūtot to uz sip@dome.jelgava.lv .
59. Par Radošo darbnīcu pilntiesīgu dalībnieku kļūst meistars/meistaru apvienība/organizācija, kas
saņēmusi no Rīkotāja apstiprinājumu par dalību Festivāla Radošajās darbnīcās līdz 2021.gada
30.jūnijam uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu;
60. Rīkotājs patur tiesības veikt dalībnieku atlasi, izskatot iesūtītās Pieteikuma veidlapas, veidojot
iespējami daudzveidīgāku radošo darbnīcu piedāvājumu Festivāla viesiem.
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61. Apstiprinātais Festivāla Radošo darbnīcu dalībnieks nodrošina visus nepieciešamos materiālus un
inventāru radošās darbnīcas aktivitātes nodrošināšanai ne mazāk kā 50 personām.
62. Apstiprinātais Festivāla Radošo darbnīcu dalībnieks apņemas ievērot Rīkotāja noteikto laika
grafiku, ierasties savlaicīgi, lai sagatavotu/novāktu savu darbošanās vietu un paredz savai
prezentācijas vietai arī vizuālo iekārtojumu apkārtējai videi, kas atbilst nacionālajām tradīcijām un
piedāvātajām amata prasmēm.
63. Radošo darbnīcu dalībniekiem, kuri piedāvā radošās darbnīcas, Rīkotājs ierāda darbības vietu un
papildus piedāvā tirdzniecības vietu ar laukumu 3x3 m bez dalības maksas (katram gadatirgus
dalībniekam jāaizpilda pieteikuma veidlapa dalībai gadatirgū ar norādi (BONUSS), jābūt
reģistrētām stingrās uzskaites kvītīm, bet nav jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai).
64. Apstiprinātais Radošo darbnīcu dalībnieks apņemas ievērot sanitārās un higiēnas normas, noteiktos
epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, kā arī elektrodrošības, ugunsdrošības, darba drošības
noteikumus.
X Dalības noteikumi nacionālo virtuvju prezentācijās
65. Dalības noteikumi nacionālo virtuvju prezentācijās definēti Nolikuma 6.pielikumā un pieteikuma
anketa pievienota Nolikuma 7.pielikumā.
XI Dalības noteikumi tautastērpu skatei
66. Festivāla ietvaros tiek organizēta tautastērpu skate ar mērķi sniegt ieskatu pasākuma dalībniekiem
un apmeklētājiem katras tautas nacionālo tērpu spilgtākajās iezīmēs tautas autentisko un stilizēto
tērpu veidošanas un valkāšanas tradīciju aspektā, tādējādi sekmējot sava kultūras mantojuma
tālāknodošanu un popularizēšanu kopējā Latvijas kultūrtelpā.
67. Festivāla tautastērpu skatei aicinātas pieteikties Latvijas mazākumtautību organizācijas un fiziskas
personas, kas var piedāvāt interesentiem iepazīt un publiski nodemonstrēt savai tautai
raksturīgākos, skaistākos tautastērpus.
68. Tautastērpu skate notiks 2021.gada 14.augustā pulksten 13.00 brīvā dabā uz speciāli izveidotas
skatuves, kas atradīsies pie Jelgavas Kultūras nama, Kr. Barona ielā 6.
69. Pieteikties dalībai tautastērpu skatei var līdz 2021.gada 31.maijam, aizpildot pieteikuma anketu
(8.pielikums) un nosūtot to uz sip@dome.jelgava.lv.
70. Rīkotājs patur tiesības veikt dalībnieku atlasi, izskatot iesūtītās pieteikuma veidlapas, veidojot
iespējami daudzveidīgāku tautastērpu demonstrējumu ar stāstījumu piedāvājumu.
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71. Par tautastērpu skates pilntiesīgu dalībnieku kļūst mazākumtautību organizācija vai fiziskas
personas, kas saņēmušas no Rīkotāja apstiprinājumu par dalību Festivāla tautastērpu skatē līdz
2021.gada 30.jūnijam uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu.
72. Apstiprinātais tautastērpu skates dalībnieks apņemas iesniegt Rīkotājam elektroniski līdz
2021.gada 15.jūlijam 1 (vienu) fotogrāfiju pilnā augumā un tautastērpa aprakstu, kurā ietverta
informācija par:
72.1. tērpa nacionālo piederību;
72.2. tērpu sastāvdaļu, t.sk. galvas segas/rotājumu, uzskaitījums un nosaukumi latviešu un
oriģinālajā valodā;
72.3. vēsturiskā izcelsme, vieta, reģions;
72.4. tērpa oriģinalitātes aspekts, ar ko izceļas, kas ir spilgtākā, raksturīgākā nacionālā iezīme
tērpā, tās nozīme;
72.5. tērpa daļu darināšanas tehnika, izmantotie materiāli, ornamentu skaidrojums (ja iespējams)
latviešu un oriģinālajā valodā;
72.6. īss nacionālo tautastērpu apraksts daiļliteratūrā/dzejā/kāds citāts;
72.7. ieteicamā melodija, kas izmantojama tērpa demonstrēšanas laikā skatē (nosaukums/saite uz
atrašanās vietu internetā (links) vai atsūtīts mp3 fails pielikumā).
73. Balstoties uz dalībnieka iesūtīto informāciju, Rīkotājs sagatavo stāstījumu par katru tautastērpu,
kas piedalās skatē. Stāstījumu par demonstrējamajiem tērpiem veic moderators latviešu valodā.
74. Rīkotājs tautastērpu skates dalībniekiem nodrošina informāciju par ierašanās, iznāciena laiku;
vietu, kur pārģērbties un sagatavoties tērpa demonstrēšanai; dezinfekcijas līdzekļa pieejamību.
75. Apstiprinātais Festivāla tautastērpu skates dalībnieks apņemas ievērot Rīkotāja noteikto laika
grafiku, ierasties savlaicīgi ar sagatavotu tērpu, kas atbilst nacionālo tērpu izmantošanas un
prezentēšanas tradīcijām, un saposties skatei.
76. Apstiprinātais Festivāla tautastērpu skates dalībnieks noteiktajā laikā pats demonstrē Festivāla
apmeklētājiem savu tautastērpu.
XII Dalības noteikumi amatnieku gadatirgū
77. Dalības noteikumi amatnieku gadatirgū definēti Nolikumā „Latvijas Mazākumtautību festivāla
2021 amatnieku gadatirgus nolikums”, kas pieejams mājas lapā www.festivali.jelgava.lv.
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XIIV Personas datu apstrāde
78. Jelgavas pilsētas pašvaldība sniedz fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas
datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju saskaņā ar normatīvo regulējumu
un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.
79. Pārzinis: Jelgavas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000042516 un Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde „Kultūra”.
80. Kontaktinformācija: Kr. Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, kultura@kultura.jelgava.lv, 63023461.
81. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63054444.
82. Pašvaldības personas datu apstrāde notiek Krišjāņa Barona ielā 6 un Skolotāju ielā 8, Jelgavā.
83. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu apstrādes mērķa
sasniegšanai, saskaņā ar Pārziņa vai mērķa īstenotāja noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un
arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.
84. Personas datu apstrādes mērķis – festivāla norises nodrošināšanai un dalībnieku identifikācijai.
85. Pašvaldībā un tās iestādēs saskaņā ar to lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk kā tas
nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Šajā gadījumā personas dati
tiks glabāti ne ilgāk kā 1 gadu pēc iesnieguma izskatīšanas un atļaujas izsniegšanas.
86. Personas datu saņēmēji – Jelgavas pilsētas pašvaldības policija (uzraudzības un kontroles funkciju
veikšanai), Pārtikas un veterinārais dienests, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Valsts ieņēmumu
dienests un pēc nepieciešamības Slimību profilakses kontroles centrs.
87. Personai ir pienākums sniegt personas datus, tādā apjomā, lai Pārzinis varētu izpildīt normatīvajos
aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz
brīvprātības principa. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai
tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.
88. Personai ir tiesības:
88.1. vērsties pie Pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai
iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde;
88.2. iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu apstrādes
mērķiem;
88.3. iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta
informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut
valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas
institūcijas par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust.
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89. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.
90. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts, vai
starptautiskai organizācijai.
91. Personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu
apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga,
LV-1011).
XIV Noslēguma jautājumi
92. Piekrītot piedalīties Festivālā, kolektīva vadītājs un tā dalībnieki piekrīt Nolikumā noteiktajam,
Festivāla organizēšanai nepieciešamo personu datu nodošanai un tam, ka Festivāla laikā tā
dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. Festivāla
Rīkotājs nodrošina, ka Festivāla rīkotāja uzņemtie materiāli netiks izmantoti komerciāliem
mērķiem.
93. Festivāla Rīkotājs nenodrošina dalībnieku izmitināšanu un transportu.
94. Festivāla dalībnieki apņemas ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus.
95. Piesakoties Festivālam, dalībnieki apņemas piedalīties mēģinājumos noteiktajās vietās un laikos,
būt disciplinēti, savlaicīgi iesūtīt fonogrammas vai instrumentālā pavadījuma sastāvu
apskaņotājiem, citu pasākumu nolikumos vai aicinājumos pieprasīto informāciju.
96. Mākslinieciskie kolektīvi un individuālie dalībnieki, aizpildot pieteikuma anketu/-tas nosūta 3 (trīs)
fotogrāfijas un dalībnieka aprakstu, ko Rīkotājs ir tiesīgs izmantos publicitātes materiāliem.
97. Festivāls ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku starplaika pasākums. Dalība
Festivāla koncertos ir viens no kritērijiem, ko LNKC ņem vērā, normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – valsts mērķdotācija).
98. Valsts mērķdotācijas pretendents ir pašvaldības vai citas juridiskas personas dibināts kolektīvs, kas
ir piedalījies vai arī apstiprināts dalībai Festivāla koncertos. Valsts Mērķdotācijas sadale neattiecas
uz individuālo izpildītāju.

Mākslinieciskais vadītājs
Jelgavā, 18.02.2021

Sandis Kalniņš
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1.pielikums
„Latvijas mazākumtautību festivāla 2021” nolikumam
FESTIVĀLA NORISES
2021.gada 14.augusts
Notikums
Dienas
koncertprogramma

Radošās darbnīcas

Svētku gadatirgus

Nacionālo virtuvju
prezentācijas

Norises laiks un
vieta
No pulksten 10:00
līdz 16:00
Hercoga Jēkaba
laukumā un/vai
skvērā pie Jelgavas
Kultūras nama
No pulksten 10:00
līdz 16:00
Hercoga Jēkaba
laukumā un/vai
skvērā pie Jelgavas
Kultūras nama
No pulksten 10:00
līdz 16:00
Hercoga Jēkaba
laukumā un/vai
skvērā pie Jelgavas
Kultūras nama
No pulksten 10:00
līdz 16:00
Hercoga Jēkaba
laukumā un/vai
skvērā pie Jelgavas
Kultūras nama

Tautastērpu skate

Pulksten 13:00 pie
Jelgavas Kultūras
nama

Meistarklases

No pulksten 10:00
līdz 12:00 un 14:00
līdz 16:00
Jelgavas Kultūras
nams
(K.Barona iela 6)

Lietišķās mākslas
izstāde

Atklāšana pulksten
12:00
Jelgavas Kultūras
nams
(K.Barona iela 6)

Kontaktpersona

Pieteikšanās veids un termiņš

Sandis Kalniņš, koordinators un
režisors,
sandis.kalnins@kultura.jelgava.lv,
tālr: 63005429

Līdz 2021.gada 31.maijam
mājas lapā
www.festivali.jelgava.lv

Evika Kaufelde, projekta vadītāja,
evika.kaufelde@dome.jelgava.lv,
tālr: 63005468, 27844078

līdz 2021.gada 31.maijam,
sūtot aizpildītu pieteikuma
anketu uz e-pastu
sip@dome.jelgava.lv

Santa Sīle, koordinatore,
santa.sile@kultura.jelgava.lv, tālr:
29295901

līdz 2021.gada 15.jūnijam
mājas lapā
www.festivali.jelgava.lv

Evika Kaufelde, projekta vadītāja,
evika.kaufelde@dome.jelgava.lv,
tālr: 63005468, 27844078
Žanna Novaša, Nacionālo virtuvju
prezentāciju koordinatore,
zanna.novasa@dome.jelgava.lv,
tālr.: 63005467, 27839914
Evika Kaufelde, projekta vadītāja,
evika.kaufelde@dome.jelgava.lv,
tālr: 63005468, 27844078
Jeļena Grīsle, Tautastērpu skates
koordinatore,
jelena.grisle@dome.jelgava.lv,
tālr.: 63022724; 27842165
Evika Kaufelde, projekta vadītāja,
evika.kaufelde@dome.jelgava.lv,
tālr: 63005468, 27844078

līdz 2021.gada 31.maijam,
sūtot aizpildītu pieteikuma
anketu uz e-pastu
sip@dome.jelgava.lv

Jana Bahmane, koordinatore,
jana.bahmane@kultura.jelgava.lv,
tālr: 63005421

līdz 2021.gada 31.maijam,
sūtot aizpildītu pieteikuma
anketu uz e-pastu
sip@dome.jelgava.lv

Pieteikšanās dalībai līdz
2021.gada 31.jūlijam, sūtot
aizpildītu pieteikuma anketu
uz e-pastu
sip@dome.jelgava.lv
(meistarklašu vadītājus
Rīkotājs aicina individuāli)
līdz 2021.gada 31.maijam
mājas lapā
www.festivali.jelgava.lv

11

Garīgās mūzikas
koncerts

Pulksten 15:00
Jelgavas Svētās
Annas baznīca
(Lielā iela 22a)

Lielkoncerts
„Saules dziesmu
audeklā”

Pulksten 19:00
Brīvdabas
koncertzāle
“Mītava”, Pasta
salā.

Evelīna Bučele, koordinatore,
evelina.bucele@kultura.jelgava.lv
, tālr: 63005424
Sandis Kalniņš, režisors,
sandis.kalnins@kultura.jelgava.lv,
tālr: 63005429
Monta Brūvere, projekta vadītāja,
montabruuvere@gmail.com, tālr:
2484992
Juris Jonelis, režisors,
jurisjonelis@gmail.com; tālr:
22041939

līdz 2021.gada 31.maijam
mājas lapā
www.festivali.jelgava.lv

Dalībniekus aicina LNKC
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2.pielikums
„Latvijas mazākumtautību festivāla 2021” nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA DIENAS KONCERTPROGRAMMAI
2021.GADA 14.AUGUSTS, HERCOGA JĒKABA LAUKUMS

Dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds:

Pilsēta, novads:
Kolektīva vadītājs:

Kontaktpersona:

Telefona numurs:

E-pasta adrese:

Plānots piedalīties arī (Atzīmēt ar X):
 Lielkoncertā
 Garīgās mūzikas koncertā
 Tautastērpu skate
 Citā norisē _______________________________________________
No tiem:
Dalībnieku skaits ___________

Muzikālais pavadījums
(atzīmēt atbilstošo):
 Instrumentālais (dzīvais)
izpildījums
 Ārējais datu nesējs – CD/
USB

Dziedātāji____________________
Dejotāji _____________________
Mūziķi______________________
Kolektīva vadītāji_____________
Pavadošās personas
(šoferi, u.c.)__________
Apskaņošanai
nepieciešamo mikrofonu
skaits/veids:
____________________
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Apraksts par dalībnieku (līdz 1500 zīmēm):

Programmas apraksts (tajā skaitā norādot autorus):

Papildus komentāri (ja nepieciešams):

____________________
(Vieta, datums)
Kolektīva vadītājs ___________________________
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3.pielikums
„Latvijas mazākumtautību festivāla 2021” nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA GARĪGĀS MŪZIKAS KONCERTAM
2021. GADA 14. AUGUSTS, JELGAVAS SVĒTĀS ANNAS BAZNĪCA

Kolektīva nosaukums/ vārds, uzvārds:

Pilsēta, novads:
Kolektīva vadītājs (vārds, uzvārds):

Kontaktpersona:

Telefona numurs:

E-pasta adrese:

Plānots piedalīties arī (Atzīmēt ar X):
 Lielkoncertā
 Dienas koncertprogrammā
 Tautastērpu skate
 Citā norisē _______________________________________________

No tiem:

Dalībnieku skaits ___________

Dziedātāji____________________
Mūziķi ______________________
Kolektīva vadītāji_____________
Pavadošās personas
(šoferi, u.c.)__________
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Apraksts par dalībnieku (līdz 1500 zīmēm):

Programmas apraksts (tajā skaitā norādot skaņdarbu, autorus, mūzikas
instrumentus, dalībnieku skaitu, muzikālo pavadījumu, apskaņošanas
nepieciešamību u.c.):

Papildus komentāri (ja nepieciešams):

____________________
(Vieta, datums)
Kolektīva vadītājs ___________________________
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4.pielikums
„Latvijas mazākumtautību festivāla 2021” nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA TAUTU LIETIŠĶĀS MĀKSLAS IZSTĀDEI
| 2021. GADA 1. AUGUSTS – 15. SEPTEMBRIS | JELGAVAS KULTŪRAS NAMĀ
Dalībnieka vārds,
uzvārds:
Pilsēta, novads:
Pārstāvētā kultūra
(tautība):
Pārstāvētā
mazākumtautību
vai latviešu
kultūras
biedrība/tautas
lietišķās mākslas
studija (ja ir)
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
Darba nosaukums:

Darba tehniskā specifikācija (izmēri, materiāls, izgatavošanas gads,
eksponēšanas nosacījumi):

Darba apraksts (līdz 500 rakstzīmēm):
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Darba fotoattēls:

Papildus komentāri: (ja nepieciešams):

____________________
(Vieta, datums)
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5.pielikums
„Latvijas mazākumtautību festivāla 2021” nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA
Radošām darbnīcām
2021.GADA 14.AUGUSTS NO PL.10:00 – 16:00
HERCOGA JĒKABA LAUKUMĀ UN PIE JELGAVAS KULTŪRAS NAMA
Organizācijas nosaukums/
individuālais meistars:
Pilsēta, novads:
Organizācijas vadītājs:
Tālruņa numurs:
E-pasts:
Individuālā meistara
tālruņa numurs:
E-pasts:
Radošo darbnīcu apraksts
(ko darīs, veidos, rādīs, no kādiem
materiāliem)
Kuras tautas nacionālo
tradīciju kontekstā darbnīca
tiek piedāvāta.
Nepieciešamais laukums radošai
darbnīcai
Vai nepieciešams elektrības
pieslēgums

 3x3m
 cits ____________________________
Elektrības pieslēgums (līdz 3kw):
 jā
 nē

19

Vai radošajā darbnīcā
izgatavoto lietu apmeklētājs
varēs ņemt līdzi vai tiek veidota
darbu izstāde pie darbnīcas?
Papildus komentāri (ja nepieciešams):

Apstiprinātais Festivāla Radošo darbnīcu dalībnieks apņemas ievērot sanitārās un higiēnas normas,
noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, kā arī elektrodrošības, ugunsdrošības, darba
drošības noteikumus.

Datums

paraksts

vārds, uzvārds, amats
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6.pielikums
„Latvijas mazākumtautību festivāla 2021” nolikumam
DALĪBAS NOTEIKUMI
Nacionālo virtuvju prezentācijās
2021.GADA 14.AUGUSTS, SKVĒRĀ AIZ JELGAVA KULTŪRAS NAMA
2021.gada 14.augustā Jelgavā LR Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Jelgavas
pilsētas pašvaldība (Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” un Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde) organizē Latvijas Mazākumtautību festivālu 2021
“Zeme zied” (turpmāk – Festivāls) ar mērķi popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo
mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, sekmēt starpkultūru dialogu un latviešu un
mazākumtautību kultūru mijiedarbību, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras
nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālā kultūras mantojuma
izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā.
Plānots, ka Festivāls pulcēs vairākus simtus dalībnieku no visas Latvijas un tajā tiks piedāvāta norises
formās daudzveidīga kultūras notikumu programma (koncerti, meistarklases, radošās darbnīcas,
nacionālo virtuvju prezentācijas, izstāde, tērpu skate, gadatirgus u.c.), kas prezentē mazākumtautību
kultūru daudzveidību un to pienesumu Latvijas kultūrtelpai.
Organizatori aicina Latvijas mazākumtautību organizācijas pieteikties dalībai nacionālo
virtuvju prezentācijās, kas notiks Festivāla laikā, lai sniegtu ieskatu pasākuma dalībniekiem un
apmeklētājiem katras tautas nacionālās virtuves spilgtākajās īpatnībās tautas autentisko
kulināro tradīciju aspektā, tādējādi sekmējot sava kultūras mantojuma tālāknodošanu,
praktizēšanu un popularizēšanu kopējā Latvijas kultūrtelpā.
Latvijas mazākumtautību organizācijas aicinātas izvērtēt savu kultūras mantojumu un izvēlēties savai
tautai raksturīgākos nacionālos ēdienus, kurus piedāvāt iepazīt Festivāla viesiem praktiskā gatavošanas
procesā brīvā dabā, stāstot un rādot to pagatavošanas procesu, daloties ar ēdiena recepti un piedāvājot
to degustācijai.
Pieteikties dalībai Nacionālo virtuvju prezentācijā var līdz 2021.gada 31.maijam, sūtot pilnībā
aizpildītu Pieteikuma anketu (7.pielikumā ) uz e-pastu sip@dome.jelgava.lv
Par Nacionālo virtuvju prezentācijas pilntiesīgu dalībnieku kļūst mazākumtautību organizācija, kas
saņēmusi no organizatoriem apstiprinājumu par dalību Festivāla Nacionālo virtuvju prezentācijā līdz
2021.gada 30.jūnijam uz Pieteikumā norādīto e-pastu;
Organizators patur tiesības veikt dalībnieku atlasi, izskatot iesūtītās Pieteikuma veidlapas, veidojot
iespējami daudzveidīgāku nacionālo virtuvju piedāvājumu Festivāla viesiem.
Apstiprinātais Festivāla Nacionālo virtuvju prezentācijas dalībnieks nodrošina visas izejvielas un
pagatavošanas/ prezentācijas procesu ar saviem resursiem, apņemas ievērot organizatora noteikto laika
grafiku, ierasties savlaicīgi, lai sagatavotu/novāktu savu prezentācijas vietu un paredz savai
prezentācijas vietai arī vizuālo iekārtojumu apkārtējai videi (prezentācijas vadītājam, teltij, galdam
utt.), kas atbilst nacionālajām tradīcijām.
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Prezentācijas ietvaros apstiprinātais Festivāla Nacionālo virtuvju dalībnieks (līdz 3 personām vienas
organizācijas prezentācijā) rāda Festivāla viesiem noteiktā ēdiena pagatavošanu praktiski, paralēli
stāstot par produktu izvēli, apjomu, pagatavošanas specifiku un kā tas saistīts ar tautas nacionālo
virtuvi, ieražām un tradīcijām. Nepieciešamības gadījumā praktisko sagatavošanas procesu var rādīt uz
nelielu produktu apjomu. Plānots, ka vienas virtuves prezentācija un degustācija neaizņem vairāk par
trim stundām. Prezentācijas laikā katra virtuve var piedāvāt vairākus ēdienus mazākos daudzumos,
katru no tiem prezentējot pakāpeniski.
Prezentācijai/degustācijai piedāvāto produktu daudzumu dalībnieks nodrošina pēc savām iespējām,
tomēr paredzot šo iespēju vismaz 50 personām.
Ja dalībnieks nevar nodrošināt prezentāciju latviešu valodā, to norāda pieteikuma anketā.
Organizatori saskaņā ar iesūtīto un apstiprināto Pieteikumu var nodrošināt:
• telti;
• galdu (vienai biedrībai 2 gab.);
• solu, krēslu (vienai biedrībai 1 sols vai 2 krēsli);
• daļēji izdevumus par pārtikas produktiem, atbilstoši organizatora nosacījumiem;
• vienreizējos traukus, salvetes;
• noformētas ēdiena receptes drukātā versijā (ko var nodot interesentiem);
• dezinfekcijas līdzekļa pieejamība gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem;
• elektrības pieslēgumu (līdz 3 kw);
• ugunskura vietu ar statīvu, katlu (50 l vai 10 l) un malku;
• atkritumu urnas.
Bonuss: Latvijas mazākumtautību organizācijas, kuras piedāvās nacionālās virtuves
prezentāciju/degustāciju, var pieteikt dalībai gadatirgū līdz 3 dažādu arodu amatniekus. Organizators
katram amatniekam piedāvā tirdzniecības vietu ar laukumu 3x3 m bez dalības maksas (katram
gadatirgus dalībniekam jāaizpilda pieteikuma veidlapa dalībai gadatirgū ar norādi (BONUSS), jābūt
reģistrētām stingrās uzskaites kvītīm, bet nav jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai).
Apstiprinātais Nacionālo virtuvju prezentācijas dalībnieks apņemas iesniegt elektroniski līdz
2021.gada 1.augustam organizatoram noteiktā 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).
Apstiprinātais Nacionālo virtuvju prezentācijas dalībnieks apņemas ievērot sanitārās un higiēnas
normas, noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, kā arī elektrodrošības, ugunsdrošības,
darba drošības noteikumus.
Produktu degustāciju drīkst organizēt ar individuālu produktu izsniegšanu - nav atļauts pasniegt
produktus no koplietošanai pieejamiem traukiem.
Festivāla organizatori patur tiesības veikt izmaiņas plānotajā programmā neparedzētu iemeslu dēļ.
Papildinformācija: Evika Kaufelde, 27844078, evika.kaufelde@dome.jelgava.lv
Žanna Novaša, 27839914, zanna.novasa@dome.jelgava.lv
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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
 Selerijas un to produkti

Vēžveidīgie un to
 Sinepes un to produkti
produkti
 Sezama sēklas un to

Olas un to produkti
produkti

Zivis un to produkti
 Sēra dioksīds un sulfīti

Zemesrieksti un to
 Lupīna un tās produkti
produkti
 Gliemji un to produkti

Piens un tā produkti

Rieksti
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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
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8.pielikums
„Latvijas mazākumtautību festivāla 2021” nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA
Tautastērpu skatei
2021.GADA 14.AUGUSTS, PIE JELGAVAS KULTŪRAS NAMA
Organizācijas nosaukums/
individuālā dalībnieka vārds,
uzvārds:
Pilsēta, novads:
Organizācijas vadītājs:
Tālruņa numurs:
E-pasts:
Persona, kuras demonstrēs
tautastērpu:
Tālruņa numurs:
E-pasts:
Tautas tērpa nosaukums,
precizēt: siev./vīr.
jauniešu: siev./vīr.
bērnu: meiteņu/puišu

Piem.: Bērnu, meiteņu baltkrievu tautas tērps


autentisks



daļēji __________



stilizēts

Nacionālā tērpa sastāvdaļas:















galvassega __________________________________
cepure
vainags
blūze
krekls
veste
žakete
josta
bikses
svārki
apakšsvārki
atbilstošas tērpam zeķes/garās zeķes
apavi, aprakstiet
cits, aprakstiet
___________________________________________
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Rekvizīts tērpu
demonstrēšanas laikā




nav paredzēts
ir paredzēts/ aprakstiet
____________________________________________

Papildus komentāri (ja nepieciešams):

Nosūtot pieteikuma anketu dalībai Festivāla Tautastērpu skatē, apņemos ievērot organizatoru
nosacījumus un iesūtīt elektroniski 1 apstiprinātā tautastērpa fotogrāfiju pilnā augumā un
aprakstu par tautastērpu saskaņā ar Nolikuma prasībām līdz 2021.gada 15.jūlijam uz e-pastu
sip@dome.jelgava.lv

Datums

paraksts

vārds, uzvārds, amats
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