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STARPTAUTISKĀ FOLKLORAS FESTIVĀLA BALTICA 2015
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka Starptautiskā folkloras festivāla „BALTICA 2015” (turpmāk – Festivāls)
sagatavošanas un norises kārtību.
2. Festivāla mērķi:
2.1. aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanā,
praktizēšanā, saglabāšanā un tālāknodošanā;
2.2. izglītot sabiedrību par nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un nozīmīgumu.
3. Festivāla uzdevumi ir:
3.1. veicināt nemateriālā kultūras mantojuma vērtību atpazīstamību un popularizēšanu
nacionālā un starptautiskā līmenī;
3.2. veicināt tradīciju daudzveidību un lokālo izpausmju savdabību;
3.3. nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas procesa nepārtrauktību.
4. Festivāla koncepcija:
Festivāla koncepciju pieņem Mākslinieciskā padome, ko izveido Festivāla rīkotājs.
Festivāls notiek piecas dienas, demonstrējot dažādas tradicionālās kultūras izpausmes formas –
mūziku, deju, stāstniecību, amatniecību, kulināro mantojumu, kas tiek manifestētas dažādās un
dažāda mēroga izpausmes formās – koncertos, meistarklasēs, stāstnieku sarīkojumos, rituālos,
danču sarīkojumos, kino demonstrējumos, u.c.
II. Festivāla rīkotāji
5. Festivāla rīkotājs ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk- Centrs), adrese: Pils
laukumā 4, Rīgā, LV- 1365, e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv, mājas lapas adrese: www.lnkc.gov.lv
sadarbībā ar Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām.
Kontaktpersona: Centra folkloras eksperte Gita Lancere, tālr.67228985, e-pasta adrese:
gita.lancere@lnkc.gov.lv.
Kontaktpersona par pārējiem ar Festivāla rīkošanu saistītiem jautājumiem: Tautas mākslas
nodaļas vadītāja Līga Ribicka, tālr. 67228985, e-pasta adrese: liga.ribicka@lnkc.gov.lv
III. Festivāla dalībnieks
6. Festivāla dalībnieki ir Latvijas folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi un Latvijas
mazākumtautību folkloras kopas, kuri Centra rīkotajās Festivāla skatēs ieguvuši I un II kategoriju
(turpmāk – Dalībnieks), kā arī Festivāla viesi – ārvalstu folkloras kopas, stāstnieki, individuālie
muzikanti un dziedātāji, kurus atlasījusi Festivāla Mākslinieciskā padome.
7. Festivāla dalībnieks:
7.1. piedalās Festivāla pasākumos saskaņā ar Mākslinieciskās padomes izstrādāto Festivāla
norisi;
7.2. saskaņo sava priekšnesuma formu, nepieciešamo priekšnesuma aprīkojumu un priekšnesuma
saturu ar katra konkrētā pasākuma māksliniecisko vadītāju;
7.3. uz Festivāla pasākumiem ierodas tautas tērpā vai stilizētā, skatuves estētikai atbilstošā tērpā.
IV. Festivāla norises laiks un vieta
8. Festivāls notiek notiek no 2015.gada 15.jūlija līdz 19.jūlijam šādās norises vietās:
8.1. no 2015.gada 15.jūlija līdz 18.jūlijam Rīgā;
8.2. 2015.gada 16.jūlijā Aizkrauklē, Cēsīs, Dikļos, Dobelē, Talsos;
8.3. 2015.gada 17.jūlijā Siguldā un Turaidā;

8.4. no 2015.gada 17.jūlija līdz 19. jūlijam Rēzeknē;
8.5. 2015.gada 18. jūlijā Līvānos, Ludzā, Rēzeknes novadā, Viļakā un Viļānos.
V. Rīkotāja tiesības un pienākumi
9. Centrs saskaņā ar Festivāla māksliniecisko koncepciju un Mākslinieciskās padomes
lēmumiem:
9.1. koordinē un metodiski vada Festivāla sagatavošanu un pārrauga tā norisi;
9.2. nodrošina informācijas apmaiņu ar sadarbības partneriem un Festivāla pasākumu
dalībniekiem;
9.3. koordinē Festivāla dalībnieku ēdināšanu un nakšņošanu Festivāla laikā;
9.4. koordinē Festivāla ārvalstu viesu uzturēšanos Latvijā Festivāla laikā;
9.5. apmaksā Festivāla ārvalstu viesu uzturēšanos Latvijā Festivāla laikā;
9.6. rīko Festivālu atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām,
t.sk. nodrošina civiltiesisko apdrošināšanu;
9.7. slēdz līgumus un veic maksājumus autoru biedrībai AKKA/LAA un Latvijas izpildītāju un
producentu apvienībai LaIPA;
9.8. sagatavo un dalībniekam nodrošina Festivāla atribūtiku – identifikācijas zīmes, drukātos
materiālus u.c.
9.9. izstrādā un īsteno Festivāla ārējās komunikācijas plānu un nodrošina Festivāla publicitāti
Centra mājas lapā, sociālajos medijos un plašsaziņas līdzekļos;
9.10. apmaksā visus ar Festivāla rīkošanu saistītos izdevumus, izņemot tos, ko pēc noslēgto
sadarbības līgumu nosacījumiem apmaksā Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības.

VI. Noslēguma jautājumi
10. Piekrītot piedalīties Festivālā, dalībnieks piekrīt nolikumā noteiktajam un tam, ka Pasākuma
laikā dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts, un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
Festivāla rīkotājs nodrošina, ka šie materiāli netiks izmantoti komerciāliem mērķiem vai
reklāmai.
12. Festivāla dalībnieka uzturēšanās, transporta un ēdināšanas izdevumus Festivāla laikā sedz
pašvaldība, dibinātājs vai pats dalībnieks.
13. Festivāla nozīmītes dalībnieki iegādājas par saviem līdzekļiem.
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