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APSTIPRINU 
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 

____________________ 
  

2018. gada 12.martā 

Valkas novada mazo vokālistu konkursi „CĀLIS” 
2018 un  

„Visi putni skaisti dzied” 2018 
NOLIKUMS 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēti Valkas novada mazo vokālistu 
konkursi “Cālis” 2018 un “Visi putni skaisti dzied” 2018. 

2. Konkursu mērķi un uzdevumi:  
2.1.atklāt jaunus un talantīgus pirmsskolas vecuma bērnus, veicinot vokālo un 

māksliniecisko spēju attīstību; 
2.2.sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru; 
2.3.sekmēt latviešu komponistu dziesmu un latviešu tautas dziesmu apgūšanu. 
3. Konkursi notiek 2018. gada 29. aprīlī plkst. 15.00 J.Cimzes Valkas mūzikas skolā.  
4. Konkursu organizatoriem ir tiesības izmantot konkursu laikā filmētos un fotografētos 

materiālus Valkas novada un Valkas pilsētas kultūras nama vajadzībām. 

5. Pieteikuma anketas iesniegšana konkursu rīkotājiem nozīmē Nolikuma akceptēšanu. 

II.  Rīkotājs 

6. Konkursus rīko Valkas pilsētas kultūras nams ( turpmāk – konkursu rīkotājs), 
Reģ.Nr.90009114839, adrese: Em. Dārziņa 8, Valka, Valkas novads, LV-4701, e-
pasts: valkakn@valka.lv, tālr.: 64723705, www.valka.lv 

7. Kontaktpersona: Līga Pandalone, e-pasts: liga.pandalone@valka.lv, tālr. 
29440558. 

III.  Konkursu dalībnieki 

8.  Konkursa „Cālis” dalībnieki - līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot). 
9.  Konkursa „Visi putni skaisti dzied” dalībnieki - līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot).  
10. Konkursu dalībnieki - bērni no Valkas novada.  
11. Dalības maksa konkursos: 3 EUR no dalībnieka ( samaksa Valkas pilsētas kultūras 

nama kasē darba dienās no 8.00 līdz 20.00). 

IV.  Konkursu programma 

  
12.Konkursos dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu latviešu valodā, kas atbilst 

izpildītāja vecumam un vokālajām spējām. 
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13.Dziesmu izpildījums var būt „a capella”, akustisko mūzikas instrumentu vai 
fonogrammu pavadījumā. 

14.Pirms konkursiem dalībnieks iesniedz fonogrammu ( ja tāda priekšnesumā 
nepieciešama) kompaktdiskā vai zibatmiņā ( līdz 20.aprīlim). 

15.Individuālie mēģinājumu laiki tiks paziņoti pēc visu anketu saņemšanas un 
informācijas apkopošanas.  

V. Pieteikšanās kārtība 

16.Dalībnieku pieteikšana konkursam „Cālis” 2018, aizpildot pieteikuma anketu 
pielikumā Nr.1, un/vai konkursam „Visi putni skaisti dzied” 2018, aizpildot 
pieteikuma anketu pielikumā Nr.2. Anketas iespējams lejupielādēt Valkas novada 
mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas aktualitātes – kultūra vai saņemt 
elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu liga.pandalone@valka.lv.   

17.Aizpildīta pieteikuma anketa jāiesniedz līdz šī gada 20.aprīlim elektroniski uz e-
pastu liga.pandalone@valka.lv. 

18.Konkursu dienā no plkst. 13:00 mazajiem dziedātājiem nodrošināti mēģinājumi 
un konkursa apskaņošana.  
  

VI. Vērtēšana un apbalvošana 

19.Konkursu dalībniekus vērtē žūrija trīs cilvēku sastāvā. 
20.Žūrijas dalību konkursos un tās darbu nodrošina konkursa rīkotājs. 
21.Vērtēšanas kritēriji:  
21.1.priekšnesuma tehniskā kvalitāte; 
21.2.priekšnesuma mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte; 
21.3.skatuviskais tēls; 
21.4.izvēlētā repertuāra atbilstība vecumam, tēlam, balsij. 
22.Katru kritēriju žūrija vērtē atsevišķi, piešķirot tam 0-10 punktus: 
22.1.izcili - 10; 
22.2.teicami - 9; 
22.3.ļoti labi - 8; 
22.4.labi – 7; 
22.5.gandrīz labi – 6; 
22.6.viduvēji – 5; 
22.7.apmierinoši – 4; 
22.8.vāji – 3; 
22.9.ļoti vāji – 2; 
22.10.ļoti, ļoti vāji – 1; 
22.11.neatbilst kritērijam – 0. 
23.Par izpildīto dziesmu katrs dziedātājs vērtējumu iegūst, saskaitot visu žūrijas 

locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas locekļu skaitu.  
24.Konkursu rezultāti tiek protokolēti;  to nodrošina konkursa rīkotājs. 
25.Konkursu dalībniekam ir tiesības iepazīties ar žūrijas vērtējumu. 
26.Konkursos piešķir vienu galveno balvu - titulu „CĀLIS” 2018 un „Visi putni skaisti 

dzied” 2018. 
27.Visi konkursu dalībnieki saņem diplomus un balvas. 

http://www.valka.lv
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Pielikums Nr.1 

Valkas novada mazo vokālistu konkurss 
„Cālis” 2018 

PIETEIKUMA ANKETA 

Pieteikuma anketas iesniegt līdz šī gada 20. aprīlim ( e-pasts 
liga.pandalone@valka.lv). Papildus informācijai zvanīt  29440558 (Līga).  

Dziedātāja vārds, uzvārds

Dalībnieka vecums un dzimšanas gads/datums

Mācību iestādes nosaukums

Adrese, vecāku tel.nr., e - pasts

Dziesmas nosaukums, mūzikas un tekstu autors

Aranžējuma autors, pavadījuma ieraksta veids (klavieres, sintezators, CD, 
MD vai cits)

Pedagoga vārds, uzvārds, tel.nr., e- pasts
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Pielikums Nr.2 

Valkas novada mazo vokālistu konkurss 
„Visi putni skaisti dzied” 2018 

PIETEIKUMA ANKETA 

Pieteikuma anketas iesniegt līdz šī gada 20.aprīlim ( e-pasts 
liga.pandalone@valka.lv). Papildus informācijai zvanīt 29440558 (Līga) .  

Dziedātāja vārds, uzvārds

Dalībnieka vecums un dzimšanas gads/datums

Mācību iestādes nosaukums

Adrese, vecāku tel.nr., e-pasts

Dziesmas nosaukums, mūzikas un tekstu autors

Aranžējuma autors, pavadījuma ieraksta veids (klavieres, sintezators, CD, 
MD vai cits)

Pedagoga vārds, uzvārds, tel.nr., e-pasts


