
Mazo vokālistu konkursa “Cālis 2020” 

NOLIKUMS 
Jēkabpilī 

 
Norises laiks un vieta  
2020. gada 27. marts plkst. 11.00 
Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils 
 
Organizators  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes Jēkabpils Tautas nams. 

 
Mērķis un uzdevumi 

 Apzināt jaunus un talantīgus pirmsskolas vecuma bērnus, veicināt bērnu vokālo un māksliniecisko 
spēju attīstību. 

 Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru. 

 Sekmēt latviešu komponistu dziesmu un latviešu tautas dziesmu apgūšanu. 

 Rosināt sadarbību starp kaimiņu novadiem. 

 
Dalībnieki  

 Konkursā piedalīties aicināti bērni no Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un 
Aknīstes novadiem. 

 Konkursā var piedalīties bērni vecumā līdz pieciem gadu (ieskaitot). 
 

Repertuāra nosacījumi 
 Konkursā dalībnieki piedalās ar divām dažāda rakstura dziesmām latviešu valodā, kas atbilst 

izpildītāja vecumam un vokālajām spējām. 

 Dziesmu izpildījuma veids var būt a cappella, akustisko mūzikas instrumentu vai fonogrammu 
pavadījumā.  
 

Vērtēšana un apbalvošana  
 Dalībniekus vērtē organizatoru apstiprināta žūrija trīs cilvēku sastāvā. 

 Vērtēšanas galvenie kritēriji: vokālās prasmes, skatuviskais sniegums, repertuāra atbilstība.  

 Konkursā piešķir vienu galveno balvu - titulu „CĀLIS 2020”. 

 Visi konkursa dalībnieki tiek nominēti un saņem piemiņas balvas. 
 

Pieteikšanās kārtība 
Aicinām vecākus un pedagogus pieteikt mazos vokālistus konkursam, aizpildot pieteikuma anketu 
(pielikums Nr. 1), kas atrodama arī Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapā http://www.jkp.lv.  
Aizpildītu anketu var nosūtīt elektroniski uz e-pastu jekabpilstn@gmail.com vai nodot klātienē Jēkabpils 
Tautas namā. 

Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz 2020. gada 11. martam. 
 
Tālrunis papildu informācijai: 20371536 (Santa). 
 
 

http://www.jkp.lv/
mailto:jekabpilstn@gmail.com


Pielikums Nr. 1 
 
 

PIETEIKUMA ANKETA 
Mazo vokālistu konkursam „CĀLIS – 2020” 

 
2020. gada 27. martā 

Jēkabpils Tautas nams 
(Vecpilsētas laukums 3) 

 

Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam iesniegt līdz 11. martam elektroniski (e-pasts: jekabpilstn@gmail.com) 
vai Jēkabpils Tautas namā. 
 

ZIŅAS PAR DALĪBNIEKU 
 

Dalībnieka vārds, uzvārds, vecums 
(gadi) 

 

Dzīvesvieta (pilsēta, pagasts, 
novads) 

 

Vecāku vārds, uzvārds, 
kontakttālrunis (viena no vecākiem) 

 

Vokālā pedagoga vārds, uzvārds, 
kontakttālrunis 

 

 

REPERTUĀRS 

1. Dziesmas nosaukums  

Mūzikas (aranžējuma) autors  

Teksta autors  

Pavadījuma veids  

2. Dziesmas nosaukums  

Mūzikas (aranžējuma) autors  

Teksta autors  

Pavadījuma veids  

 
DALĪBNIEKA RAKSTUROJUMS 
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