APSTIPRINU
Garkalnes novada pašvaldības
kultūras centra „Berģi” vadītāja
______________Madara Bregže
2019. gada __.______________
Mazo vokālistu konkurss
“GARKALNES NOVADA CĀLIS 2019”
NOLIKUMS
1. Mērķis
1.1. Veicināt bērnu vokālo spēju attīstību un radošo pašizpausmi.
1.2. Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.
1.3. Sekmēt dziedātāju turpmāku izaugsmi.
1.4. Veicināt Garkalnes novada kultūras un izglītības jomu sadarbību, organizējot konkursu
”Garkalnes novada Cālis”.
2. Organizatori
2.1. Garkalnes novada kultūras centrs „Berģi” sadarbībā ar Garkalnes novada domi un Garkalnes
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
3. Dalībnieki
3.1. Konkursā piedalās dalībnieki divās vecuma grupās:
3.1.1. līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), turpmāk tekstā – jaunākā grupa;
3.1.2. no 5 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot), turpmāk tekstā – vecākā grupa.
4. Pieteikšanās kartība
4.1. Pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1) jānosūta līdz 2019. gada 18.martam uz e-pasta
adresi: madara.bregze@garkalne.lv, ar norādi – pieteikums konkursam „Garkalnes novada Cālis
2019”, vai jāiesniedz personīgi Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, Garkalnes kultūras centra
„Berģi” vadītājai.
4.2. Ar parakstītu pieteikuma anketu dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar pasākuma Nolikumu.
5. Konkursa norise
5.1. Konkurss notiek Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi”, 2019.gada 31. martā.
5.2. Konkursa norise sākas plkst. 11.00, apbalvošana un rezultātu paziņošana visiem grupas
dalībniekiem pasākuma noslēgumā, pēc žūrijas apspriedes.
5.3. Konkursa dalībnieki uzstājas vecuma secībā (no jaunākā līdz vecākajam).
5.4. Konkursa organizatori nodrošina mēģinājumu laikus, par tiem paziņojot uz dalībnieku
norādīto e-pastu.
5.5. Organizatori un sadarbības partneri publicē aktuālo informāciju Organizatora mājaslapā
www.garkalne.lv
6. Konkursa repertuārs.
6.1. Katrs dalībnieks sagatavo vienu dziesmu pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un
balss spējām.
6.2. Dziesmu drīkst izpildīt a cappella, mūzikas instrumentu vai fonogrammas pavadījumā,
pavadījuma veids jānorāda pieteikumā.

7. Vērtēšana.
7.1. Konkursu vērtē organizatoru sastādīta žūrija 3 nozares profesionāļu sastāvā pēc sekojošiem
kritērijiem:
• Izvēlētā priekšnesuma sarežģītības pakāpe un atbilstība attiecīgajam vecumposmam;
• Priekšnesuma vokālā un mākslinieciskā kvalitāte;
• Dalībnieka vizuālais tēls un atraktivitāte;
• Priekšnesuma koptēls
8. Apbalvošana.
8.1. Konkursā piešķir vienu galveno balvu katrā vecuma grupā:
9.1.1. Jaunākajā grupā: „Garkalnes Cālēns 2019”;
9.1.2. Vecākajā grupā: „Garkalnes Cālis 2019”;
8.2. Galveno balvu ieguvēji piedalās starpnovadu mazo vokālistu konkursā “SKANĪGĀKAIS CĀLIS
2019”, Ķekavas novada Baložu pilsētas kultūras namā 2019.gada 13.aprīlī plkst.12.00
Starpnovadu konkursā dalībnieki izpilda divas dziesmas pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja
vecumam un balss spējām.
8.3. Pārējie konkursa dalībnieki saņem diplomus un piemiņas balvas.
9. Organizatori nodrošina:
10.1. Pasākuma vadītāju, žūrijas sastāvu un balvas konkursa dalībniekiem.
10.2. Konkursa apskaņošanu un gaismošanu;
10.3. Konkursa dalībnieku mēģinājumu norisi iepriekš saskaņotos laikos un pasākuma dienā no
plkst. 10.00.
10. Kontaktinformācija.
11.1. Konkursa norise un pieteikšanās – Madara Bregže, tālr. 29359555, epasts: madara.bregze@garkalne.lv,

Pielikums Nr.1
mazo vokālistu konkursa
„Garkalnes novada Cālis 2019” Nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA
MAZO VOKĀLISTU KONKURSAM
„GARKALNES NOVADA CĀLIS 2019”
LŪDZAM AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
Dalībnieka vārds, uzvārds
Dzimšanas datums
(dd/mm/gggg)
Pirmsskolas iestādes,
ansambļa vai vokālās studijas
nosaukums (ja apmeklē)
Dalībnieku raksturojoša
informācija (mīļākā
nodarbošanās, ēdieni, par ko
vēlas kļūt, kad izaugs liels utt.)
Lūdzu sniegt
Vecāka (mātes vai tēva) vārds,
uzvārds, e-pasts,
kontakttālrunis.
Vokālā pedagoga vārds,
uzvārds, e-pasts,
kontakttālrunis.
Dziesmas nosaukums
Mūzikas autors
Teksta autors
Pavadījuma veids (klavieres,
fonogramma, cits
instruments) vai a capella (bez
pavadījuma)
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts un piekrītu tam, ka pasākuma laikā mana bērna
uzstāšanās var tikt iemūžināta foto/video. Piekrītu foto/video materiālu publicēšanai plašsaziņas
līdzekļos ar Konkursa norisi saistītas informācijas atspoguļošanai.
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar konkursa „Garkalnes novada Cālis 2019”
Nolikumu:
Vecāka vārds, uzvārds___________________________________ paraksts___________________
Datums: ___. ___. _____

