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NOLIKUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2021. gada 28.aprīlī

Vecumnieku 16. Liliju svētku
floristu darbu festivāla nolikums
2021.gada 17.jūlijs
1. Organizators
Festivālu rīko Vecumnieku novada Dome sadarbībā ar Vecumnieku tautas namu.
Kontaktpersona: Līga Lauriņa, tālr. 26317951.
2. Festivāla mērķis
Veicināt Liliju selekcionāru un amatiermākslas kolektīvu dalībnieku radošā darba attīstību un
izaugsmi, vienlaicīgi popularizējot Vecumnieku novada vārda un simbolikas atpazīstamību
Latvijā.
3. Festivāla mērķim pakārtotie uzdevumi:
3.1. Piesaistīt festivālam Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu dalībniekus
(floristus), kā arī floristus no citiem novadiem un pilsētām.
3.2. Iesaistīt festivāla un citu ap to saistīto aktivitāšu organizēšanā un izpildē Vecumnieku
novada liliju audzētājus, kolekcionārus un citus Vecumnieku novada iedzīvotājus.
3.3. Piesaistot maksimāli daudz dalībnieku un auditoriju no citiem novadiem, popularizēt
Vecumnieku novada vārda un simbolikas atpazīstamību Latvijā.
3.4. Veicināt profesionālu floristu iesaistīšanos festivālā.
3.5. Iepazīstināt floristu festivāla dalībniekus un svētku apmeklētājus ar floristikas
nozares jaunākajām tendencēm un tehnikām.
4. Norises vieta un laiks
Vecumnieku tautas nams, Vecumnieku parks, 2021. gada 17. jūlijs.
5. Dalībnieki
Festivālā piedalās ne vairāk kā 10 floristu komandas no Vecumnieku novada un citiem
novadiem un pilsētām.
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Dalībnieku skaits komandā līdz 2 cilvēkiem.
6. Pieteikuma termiņi
Pieteikšanās festivālam – līdz šī gada 5.jūlijam pieteikšanās secībā, sūtot pieteikumus
elektroniski uz e-pasta adresi vecumniekutn@vecumnieki.lv. Dalību festivālā apstiprina
organizatori, sūtot apstiprinājuma e-pasta vēstuli.
7. Noteikumi
Svētkos tiek prezentēts viens nolikumam atbilstošs pabeigts darbs.
Darbs – liela apjoma tematisks darbs „Pērles un Zvaigznes Vecumniekos”. Obligāts
noteikums ir ievietoti liliju ziedi. Objekts uzstādāms Vecumnieku parkā. Objekta dimensija
(vismaz viena) 2 m. Darba pamats jāizstrādā mājās.
8. Materiāli
Dalībnieki darbus veido no florāliem un neflorāliem, līdzpaņemtiem materiāliem. 70%
florālie un 30% neflorāliem materiāli. Materiālu sagāde ir dalībnieku ziņā.
9. Darba aizsardzības un ugunsdrošības nosacījumi
9.1. Atbildību par darba aizsardzības un ugunsdrošību uzņemas festivāla dalībnieki katrs
individuāli.
9.2. Ar Vecumnieku tautas nama iekšējās kārtības noteikumiem dalībnieki iepazīstās
svētku dienā Vecumnieku tautas namā. Par šī punkta ievērošanu dalībnieki parakstās
pie reģistrācijas.
9.3. Atbildību par COVID-19 infekcijas slimības izplatības mazināšanu dalībnieki
uzņemas personīgi, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, un apliecina
tos ar savu parakstu.
10. Personas datu aizsardzības kārtība saistībā ar festivālu
10.1. Datu apstrādes pārzinis ir Vecumnieku novada dome, adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., telefona Nr.63976100, e-pasta
adrese: vecumnieki@vecumnieki.lv.
10.2. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt floristu komandām iespēju piedalīties
Vecumnieku 16.Liliju svētkos (turpmāk – festivāls), kas notiek 2021.gada 17.jūlijā.
10.3. Festivāls ir publisks, līdz ar to tā norise tiks fotografēta un filmēta.
10.4. Floristu komandām reģistrācijas lapā būs jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds,
personas kods, tālruņa Nr., e-pasta adrese.
10.5. Personas dati tiks apstrādāti šādiem mērķiem:
10.5.1. Vārds, uzvārds, personas kods – reģistrācijas uzskaites un grāmatvedības
vajadzībām.
10.5.2. Tālruņa Nr., e-pasta adrese – saziņai ar festivāla dalībniekiem.
10.5.3. Foto un video materiāli – lai atspoguļotu festivāla norisi. Fotogrāfijas un video no
festivāla tiks publicēti vietējā informatīvajā izdevumā „Vecumnieku Novada Ziņas”,
Vecumnieku novada domes mājaslapā www.vecumnieki.lv, Vecumnieku novada
domes
sociālo
tīklu
kontos
www.facebook.com/vecumnieki,
https://www.youtube.com/channel/UCyhyL4-jj8-yTYvyg5_p1Ww,
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https://www.draugiem.lv/vecumnieki/, Vecumnieku tautas nama sociālajā vietnē https://www.facebook.com/vecumniekutautasnams, ar festivālu saistītos drukas
darbos (piemēram, bukletos u.tml.). Fotogrāfijas un video var tikt sasaistīts ar
festivāla dalībnieka vārdu, uzvārdu.
10.6. Datu apstrādes ilgums:
10.6.1. Vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr., e-pasta adrese – vienu mēnesi pēc
festivāla.
10.7. Personas dati tiks nodoti arī:
10.7.1. Vecumnieku novada domes Vecumnieku tautas nama darbiniekiem, lai
nodrošinātu festivāla norisi (personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa Nr., epasta adrese).
10.7.2. Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļas (turpmāk – Finanšu nodaļa)
darbiniekiem tiek iesniegts izmaksu saraksts (personas vārds, uzvārds, personas
kods), kurā iekļauti dalībnieki, kas ieguvuši dāvanu kartes, Finanšu nodaļa minētos
datus, pamatojoties uz likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedz Valsts
ieņēmuma dienestam.
10.7.3. Vecumnieku novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (personas vārds,
uzvārds), lai sniegtu informāciju novada iedzīvotājiem par pašvaldības darbību un
aktuāliem notikumiem Vecumnieku novadā.
10.8. Personai, kuras dati tiek apstrādāti, saistībā ar aizdomām par iespējamiem
pārkāpumiem tās datu apstrādē ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.
11. Balvu fonds
Balvu fondu veido dāvanu kartes. Par pabeigtu, nolikumam atbilstošu darbu komanda saņem
dāvanu karti 70 EUR vērtībā.
Skatītāju simpātiju balva. Vērtēšana norisināsies Vecumnieku parkā pie pabeigtiem darbiem.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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G.Kalniņš

