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“ROTAS”, 
“ROTĀJUMI”, 
“ROTĀŠANĀS”, 
“ROTĀŠANA” dabā, 
sadzīvē, telpā, 
kultūras 
mantojumā, tai 
skaitā latviešu 
tautas folklorā, 
radot tradīcijās 
balstītus, 
mūsdienīgus 
darbus dažādās 
vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
tehnikās.



“RADI ROTĀJOT” 

“ROTĀJUMI”



“ROTĀŠANĀS”



“ROTĀŠANA” 



“RADI ROTĀJOT” 

Bērnu vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas darbu 
konkurss - izstāde

Tērpu kolekciju skate                      Radošo darbnīcu konkurss



Projekts tiek īstenots 3 kārtās, vienlaicīgi ietverot visas 3 norises.
1.kārta notiek izglītības iestādēs novados/ apvienotajos novados/ pilsētās. 

Norises laiks 2020.gada janvāris –februāris. 
2.kārta notiek kultūrvēsturiskajos novados 2020.gada martā-aprīlī
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NORISE

Pierīga 23.03. – 07.04.2020. Jūrmalas mākslas skola

Zemgale 31.03. – 15.04.2020. Bauskas muzejs

Rīga 30.03. – 17.04.2020. Rīgas dome

Latgale 06.04. – 22.04.2020. Rēzeknes ARPC “Zeimuļs”

Kurzeme 09.04. – 24.04.2020. Liepājas Olimpiskais centrs

Vidzeme 21.04. – 28. 04.2020. Vaidavas Kultūras un atpūtas centrs



3.kārta notiek Svētku laikā: vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Radi rotājot” bērnu mākslas darbu 
izstāde - no 6.jūlija līdz 12.jūlijam, tērpu kolekcijas tiks demonstrētas un vērtētas 10.jūlijā Kultūras, mākslas un 

mūzikas telpā “Hanzas perons”; radošās darbnīcas notiek Vērmanes dārzā Svētku laikā.
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Tērpu skates un radošo darbnīcu konkurss
Pierīga 07.04.2020. Jūrmalas Mākslas skola
Zemgale 15.04.2020. Bauskas kultūras centrs

Rīga 16.04.2020. Kultūras centrs “Ziemeļblāzma”

Latgale 22.04.2020. Rēzeknes ARPC “Zeimuļs”

Kurzeme 24.04.2020. Liepājas Olimpiskais centrs

Vidzeme 28. 04.2020. Vaidavas Kultūras un atpūtas centrs



vizuālajā mākslā: zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās, kā arī citus divās dimensijās 
veidotus darbus. Grafikas un zīmējumus - ne mazākus par A4 formātu, gleznojumus A3 vai A2 
formātā.

vizuāli plastiskajā mākslā: trīsdimensiju darbus izstādei dažādās tehnikās. Individuālos darbus - ne 
mazākus par 20cm x 20cm x 20cm, kopdarbus un kolektīvos darbus - ne mazākus par 50cm x 
50cm x 50cm.

2.kārtas konkursā katra izstādei iesniedzamā darba aizmugurē labajā pusē apakšējā malā jābūt 
pielīmētai (atstājot vismaz 3 cm no katras malas) un priekšpusē piespraustai vizītkartei, kurā 
norādīts darba nosaukums, autora vārds, uzvārds, klase, izglītības iestāde, pedagoga vārds, 
uzvārds.

vizītkarte jānoformē datordrukā. Vizītkartes noformējums: izmērs – 3,5 cm x 10 cm
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NOSACĪJUMI AKTIVITĀTĒM



Tērpu kolekciju skatei dalībnieki veido oriģinālas tērpu kolekcijas atbilstoši projekta tēmai, kas 
tiek demonstrētas kopējā priekšnesumā: 

Vienā tērpu kolekcijas prezentācijā var piedalīties ne vairāk kā 11 dalībnieki (ieskaitot pedagogu)
Prezentācijas ilgums līdz 3 minūtēm,

Pieteikuma anketā - jānorāda kolekcijas nosaukums un jāuzraksta īss idejas apraksts,
Izvēloties muzikālo noformējumu, obligāti jānorāda pieteikuma anketā prasītās ziņas.

Radošo darbnīcu konkursā dalībnieki organizē radošo darbnīcu atbilstoši projekta tēmai un 
demonstrē to, iesaistot publiku. Darbnīcu vada ne vairāk kā 4 dalībnieki (ieskaitot pedagogu). 
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1.kārtas norišu un darbu vērtēšana notiek pilsētā/ novadā/ 
apvienotajos novados. Labākie darbi tiek izvirzīti 2.kārtai 
kultūrvēsturiskajos novados.  

Mākslas darbus vērtē četrās vecuma grupās:

1.– 3.klašu grupa;
4.- 6.klašu grupa;
7.- 9.klašu grupa;

10.-12.klašu grupa. 
2.kārtas darbus vērtē VISC izveidota vērtēšanas komisija. 
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VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA



FINANSĒŠANA
1.kārtu finansē izglītības iestādes un pašvaldības. 

2.kārta tiek finansēta no valsts budžeta 42.03. apakšprogrammas 
„Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” finansē vērtēšanas 
komisijas darbu, telpu īri, balvas. 

Dalībnieku piedalīšanos (ceļa izdevumus, ēdināšanu) finansē 
pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.
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