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NOLIKUMS 
 

Rīgā 

2019.gada 29. novembrī Nr.117-nos 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss - izstāde 

“RADI ROTĀJOT” 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra (turpmāk – 

VISC) nolikumu “Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma “RADI ROTĀJOT ””, 

kas apstiprināts ar VISC 2019.gada 1.oktobra rīkojumu Nr. 4.1-12/4 (turpmāk – VISC 

nolikums), un nosaka XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- 

Svētki) Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas konkursa - izstādes “Radi 

rotājot” (turpmāk  - Konkurss) norises kārtību. 

 

2. Konkursa mērķis ir sekmēt Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu 

izglītības programmu audzēkņu (turpmāk- Dalībnieki) līdzdalību Svētku procesā,  tradīciju 

saglabāšanā un kopšanā. 

 

3. Konkursa uzdevumi ir: 

3.1.1.  rosināt Dalībniekus pētīt tēmas “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; 

3.1.2.  veicināt Dalībnieku talantu un spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi vizuālās 

un vizuāli plastiskas mākslas izteiksmes līdzekļiem; 

3.1.3.  veicināt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu 

sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

 

4. Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības un kultūras sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centra 

“Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodisko centru (turpmāk – Centrs) un Valsts izglītības 

satura centru (turpmāk – VISC). 

 



  

5. Par Konkursa norisi atbild Centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenā 

speciāliste Elita Kalnača, tālrunis 67340659, elita.kalnaca@intereses.lv. 

 

II. Konkursa norises vieta un laiks 

 

6. Konkurss notiek divās kārtās no 2020.gada 24.februāra līdz 17.aprīlim. 

6.1. Konkursa 1. kārta notiek no 2020.gada 24.februāra līdz 18.martam Rīgas 

rajonos/priekšpilsētās (1. pielikums); 

6.2. Konkursa 2. kārta notiek no 2020.gada 30.marta līdz 17.aprīlim Rīgas domē, 

Rātslaukumā 1,  Rīgā.  

 

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

7. Konkursā piedalās  Dalībnieki šādās vecuma grupās: 

7.1. 1. – 3.klašu grupa; 

7.2. 4. – 6.klašu grupa; 

7.3. 7. – 9. klašu grupa;  

7.4. 10. – 12.klašu grupa.  

 

8. Konkursā piedalās tikai noteiktajā laikā un kārtībā pieteiktie Dalībnieki: 

8.1.  Konkursa 1. kārtai elektroniski nosūta pieteikumu (2. pielikums) līdz 

2020.gada 17.februārim: 

8.1.1.  Centra  un Ziemeļu rajoni – Centra koordinatorei Maijai Feldmanei uz  e-

pastu maija.feldmane@intereses.lv; 

8.1.2.  Kurzemes rajons un Zemgales priekšpilsēta - Centra koordinatorei Aldai 

Bēvaldei  uz e-pastu alda.bevalde@intereses.lv; 

8.1.3.  Latgales priekšpilsēta - Centra koordinatorei Ilzei Rimicānei uz e-pastu 

ilze.rimicane@intereses.lv; 

8.1.4.  Vidzemes priekšpilsēta - Centra koordinatorei Ilzei Herbergai uz e-pastu 

ilze.herberga@intereses.lv; 

8.2.  Konkursa 2. kārtai izvirzītie Dalībnieki ievēro VISC nolikuma  

13.2. apakšpunktu (https://visc.gov.lv/intizglitiba/vizmaksla.shtml). 

 

9. Konkursa dalības nosacījumi: 

9.1.  katrs pedagogs var iesniegt līdz 5 audzēkņu darbiem no vienas izglītības 

iestādes; 

9.2. Dalībnieki veido vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus (individuālos, 

kopdarbus un kolektīvos darbus) atbilstoši tēmai (skat. 3.1.1. punktu) un Svētku koncepcijai 

(3. pielikums): 

9.2.1.  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; 

9.2.2.  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. 

9.3. 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: 

9.3.1.  vizītkarte jānoformē datorrakstā.  

mailto:maija.feldmane@intereses.lv
mailto:alda.bevalde@intereses.lv
mailto:ilze.rimicane@intereses.lv
mailto:ilze.herberga@intereses.lv
https://visc.gov.lv/intizglitiba/vizmaksla.shtml


  

Vizītkartes noformējums: izmērs – 3,5 cm x 10 cm. Vizītkartes paraugs: 

 
 

 RAKSTU DARBI 

 

 

 

 

 

9.4. Ierāmēti un iestikloti darbi netiks vērtēti; 

9.5. Vizuāli plastiskajiem darbiem jānodrošina eksponēšanas iespējas (atbilstoši 

eksponēšanas veidam jābūt āķiem, stieplēm utt.).  

 

10. Konkursa darbu izņemšanas kārtība: 

10.1.  Konkursa 2. kārtai neizvirzītie vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi 

jāizņem 1. kārtas Konkursa noslēguma dienā;  

10.2.  Konkursa 2. kārtai izvirzītos vizuāli plastiskās mākslas darbus izņem 1. kārtas 

Konkursa noslēguma dienā un nogādā Konkursa 2. kārtai 27. martā no plkst. 10.00 līdz 

plkst. 15.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1; 

10.3. Pēc Konkursa 2. kārtas noslēguma Dalībnieku vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas darbus varēs saņemt no 2020.gada 20. līdz 24.aprīlim bērnu un jauniešu centrā 

“Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, iepriekš sazinoties ar Centra galveno speciālisti 

Elitu Kalnaču; 

10.4. Par norādītajā laikā un vietā neizņemtajiem darbiem Konkursa organizatori 

atbildību neuzņemas. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

11. Konkursa  1. kārtas  Dalībnieku darbus vērtē pēc 50 punktu skalas bērnu un 

jauniešu centra “Laimīte” izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija, saskaņā ar 

vērtēšanas kritērijiem: 

11.1. darba atbilstība tēmai, nolikuma prasībām (1 līdz 10 punkti); 

11.2. kompozīcija (1 līdz 10 punkti); 

11.3. darba risinājums (krāsa, faktūra, forma, proporcijas, apjoms) (1 līdz 10 

punkti); 

11.4. oriģinalitāte (1 līdz 10 punkti); 

11.5. darba kvalitāte (1 līdz 10 punkti). 

 

12. Konkursa 2. kārtu vērtē VISC izveidota vērtēšanas komisija saskaņā ar VISC 

nolikuma 17. punktu (https://visc.gov.lv/intizglitiba/vizmaksla.shtml). 

 

13. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

V. Konkursa laureātu apbalvošana/rezultātu paziņošana 

 

14. Pēc Konkursa 1. kārtas izvērtēšanas, dalībai 2. kārtā tiek izvirzītie labākie darbi. 

Konkursa 2. kārtas Dalībnieki tiek publicēti vietnē www.intereses.lv līdz 2020.gada 

11.martam. 

 

“Radi rotājot” 

Jūlija Rasa, 4. klase 
Rīgas 102. vidusskola 

skolotāja Maija Saule 

 

https://visc.gov.lv/intizglitiba/vizmaksla.shtml
http://www.intereses.lv/


  

15. Konkursa 1. kārtas laureātiem Centrs piešķir I, II, III pakāpes diplomus un 

atzinības, saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu. Apbalvošanas pasākuma vieta un laiks 

tiks precizēts un publicēts vietnē www.intereses.lv  

 

16. Konkursa 2. kārtas Dalībniekus apbalvo ar VISC diplomiem un pateicībām. 

Apbalvošanas pasākums notiek 2020. gada 17. aprīlī plkst. 14.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 

1, Rīgā. 

 

 

VI. Citi noteikumi 

 

17. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

prasības. 

 

18. Piedaloties Konkursā, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu veikt personu 

datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas 

un/ vai video attēli var tikt publicēti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

(turpmāk – Departaments) un Centra tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās 

pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 
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1. pielikums 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 

2019. gada 29. novembra nolikumam Nr. 117-nos 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa – izstādes 

“RADI ROTĀJOT” 

1. kārtas norise 

Rajons/ priekšpilsēta  

 

Datums un laiks  

darbu iesniegšanai  

 

Izstādes noslēgums,  

datums un laiks 

darbu izņemšanai 

Izstādes norises laiks un vieta 

Latgales priekšpilsēta 
24.02.2020. 

plkst. 12.00-16.00 

18.03.2020. 

plkst. 10.00 – 13.00 

04.03.-18.03.2020.  

Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”  

Jēkabpils ielā 19A 

Centra rajons 
24.02.2020. 

plkst. 12.00-16.00 

18.03.2020. 

plkst. 10.00 – 13.00 

04.03.-18.03.2020. 

Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” 

Kr. Barona ielā 99 

Ziemeļu rajons 
25.02.2020. 

plkst. 12.00-16.00 

18.03.2020. 

plkst. 10.00 – 13.00 

04.03.-18.03.2020. 

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”  

Baltāsbaznīcas ielā 14 

Vidzemes priekšpilsēta 
25.02.2020. 

plkst. 12.00-16.00 

18.03.2020. 

plkst. 10.00 – 13.00 

04.03.-18.03.2020. 

Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis”  

Silciema ielā 3 

Zemgales priekšpilsēta  

 

27.02.2020. 

plkst. 12.00-16.00 

18.03.2020. 

plkst. 10.00 – 13.00 

04.03.-18.03.2020. 

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona”  

Altonavas ielā 6 

Kurzemes rajons 
28.02.2020. 

plkst. 12.00-16.00 

18.03.2020. 

plkst. 10.00 – 13.00 

04.03.-18.03.2020. 

Rīgas Jauno tehniķu centrā 

Bauskas ielā 88 

 

Priekšniece – departamenta direktora vietniece                                                                                                                             D.Vīksna 

Strazdiņa 67181333  



  

2. pielikums 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 

2019. gada 29. novembra nolikumam Nr. 117-nos 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa - izstādes 

“RADI ROTĀJOT” 

PIETEIKUMS 

 

Rīgas ________________________ rajona/priekšpilsētas 

Izstādei iesniegto darbu saraksts - pieteikums 

Izglītības iestāde ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs:  

Atbildīgā kontaktpersona:    

Kontakttālrunis:  

E-pasta adrese:  

Datums:  

 

Pārvaldes – departaments direktora vietniece                                                                                                                                    D.Vīksna 

 

Strazdiņa 67181333 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Darba nosaukums, 

tehnika 

 

Autora 

vārds, uzvārds 

 

Klase 
Vizuālā 

māksla 

Vizuāli 

plastiskā 

māksla 

Pedagoga vārda, 

uzvārds 

Kontakttālrunis, 

e-pasts 

atzīmēt atbilstošo 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         



 

 

3. pielikums 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 

2019. gada 29. novembra nolikumam Nr. 117-nos 

 

ROTĀ 
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepcijas anotācija 

 

No rotaļām uz rotāšanu, no rotaļlietām uz rotām. Rotaļā cilvēkbērns ierotē rituālā – dzimtas, kopienas, tautas, valsts, pasaules.  

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir rotaļa Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku rituālam no tā paša tautas gara 

skaistuma un spēka koka kā “rotā” (pavasara dziesmu refrēns)  ir “līgo” (vasaras saulgriežu dziesmu refrēns) māsa   saules līgošanai, 

rotāšanai pasaules kalnā.  

Ar rotaļlellēm - dziedātājiem un dejotājiem, kas tērpti arheoloģiskos tērpos, ar  pašu gatavotām rotaļkoklēm un rotaļbungām 

katrā pirmsskolas grupiņā, ar ģimeņu koriem un orķestriem katrā sākumskolas klasē iesākas  dziesmu un deju svētku gatavošanas ceļš 

koros, deju kopās un orķestros  līdzīgi saules ceļam uz visaugstāko.  

Visa Latvija rotā: ar latgaliešu “rūtoj”; ar  lībiskā izloksnē izsauktu “rō, tā!”; ar kursiski sarkanām stikla zīlēm Alsungas dižajā 

saktā, caur kuras viduci, kā caur pētnieka lupu  Jāņa Cimzes “Dziesmu rotu” pētīt; ar cieņpilnu interesi un atklājumiem par Vidzemes 

lepnumu  - Cēsu skolnieku rotu Latvijas Brīvības cīņās, dažādu vecumu puišiem apgūstot latviešu karavīru dziesmas; ar Zemgales rotu 

– “rozīšu brunčiem” rotaļīgā dejā; ar Rīgu kā Latvijas rotu, kurā kā Nameja gredzenā savītas visu novadu saknes. 

Vārdnīcā skaidrotas “rotāt” nozīmes: par gaismu domājot - izplatoties mainīties krāsā, intensitātē, izstarot, atstarot mainīgu 

gaismu; par mūziku - bagātināt melodiju; par kustību – rotaļīgi griezties; par attēlu, ornamentu - panākt, ka kļūst skaists, daiļš. 

Rotā – izstaro, bagātini, rotaļo, grezno sevi un Latviju! 

 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā 

koncepcijas autore 

Inga Krišāne 
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