
Alojas novada mazo vokālistu 

konkursa  

„Alojas novada Cālis 2017” 

 
Nolikums 

 
1. Konkursa organizators 
1.1. Staiceles kultūras nams. 

 

2. Konkursa norises vieta un laiks 

2.1. Staiceles kultūras  namā 2017. gada 29. aprīlī  plkst. 14:00; 

2.2.Mēģinājumi – Staiceles kultūras  namā 2017. gada 28. aprīlī no plkst. 13:00. 

 

3. Konkursa mērķis 

3.1.Veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību; 

3.2.Veicināt, kopt, tālāk pilnveidot vokālās dziedāšanas tradīciju; 

3.3.Rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā; 

3.4.Sekmēt bērnu interesi par mūziku, izpildītāja mākslu. 

 

4. Konkursa dalībnieki 

4.1.Konkursā var piedalīties Alojas novada teritorijā dzīvojoši bērni līdz 7 gadu 

vecumam (ieskaitot). 

4.2. No katras  Alojas novada pārvaldes konkursā var  piedalās trīs dalībnieki, kuri 

tiek izvirzīti konkursā pārstāvēt savu pagastu vai pilsētu.  

 

5. Konkursa repertuārs 

5.1. Repertuārā jāiekļauj divas dziesmas pēc brīvas izvēles, tām jāatbilst izpildītāja 

vecumam un balss spējām; 

5.2.Drīkst izmantot mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumu. 
 

6. Pieteikšanās kārtība 

6.1. Pieteikumus pieņem elektroniski uz e-pastu: staiceles.kn@aloja.lv vai personīgi 

visos novada kultūras namos ( Puikules tautas namā, Vilzēnu tautas namā, Alojas 

kultūras namā,Staiceles kultūras namā) līdz 2017.gada 26. aprīlim 

6.2. Ar nolikumu un pieteikuma anketu (pielikums nr. 1) var iepazīties visos novada 

kultūras/ tautas namos, novada pārvaldēs un novada domē, kā arī novada mājas lapā 

www.aloja.lv .  

7. Konkursa norise  

7.1. Konkurss ir atklāts; 

7.2. Dalībnieku sniegumu vērtē žūrijas komisija trīs cilvēku sastāvā. 

 

8. Vērtēšanas kritēriji 

8.1.Izvēlētā priekšnesuma atbilstība dalībnieka vecumam; 

8.2.Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte; 

8.3.Dalībnieka vizuālais tēls; 

8.4.Visi iepriekš minētie kritēriji tiek vērtēti piecu ballu sistēmā; 

8.5.Rezultāti uzreiz pēc konkursa tiek apkopoti un paziņoti. 
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9. Apbalvošana 

9.1.Konkursā piešķir balvas: 

9.1.1. Vecuma grupā līdz 5 gadiem (ieskaitot) - „ Alojas novada Cālis 2017”, 

9.1.2. Vecuma grupā 6-7 gadi – „Alojas novada Cāļu Cālis 2017” 

9.2.Katram konkursa dalībniekam pasniedz piemiņas balvu un goda rakstu. 

9.3. Titulu ieguvēji tiks aicināti piedalīties Alojas novada pasākumos. 

 

10. Kontaktinformācija  

10.1. Konkursa koordinators  - Staiceles kultūras nams; 

10.2. Tālrunis - 26335558 

10.3. e – pasts staiceles.kn@aloja.lv. 
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Pielikums nr.1 

 

 

Pieteikuma anketa  
Alojas novada mazo vokālistu konkursa  

„Alojas novada Cālis 2017” 

 
Anketu iesniegt līdz 2017.g. 26. aprīlim novada kultūras/tautas namos ( Puikules tautas namā, Vilzēnu 

tautas namā, Staiceles kultūras namā, Alojas kultūras namā) vai elektroniski uz e-pastu 

staiceles.kn@aloja.lv. 

 

Anketu aizpildīt drukātiem burtiem. 

 

____________________________________________________ 

Dalībnieka vārds, uzvārds 

 

__________________________________________________________ 

Dalībnieka vecums 

Repertuārs (dziesmas nosaukums, mūzikas un teksta autors) 

 

1. 

____________________________________________________________________ 

 

2. 

____________________________________________________________________ 

 

Dziesmas tiks izpildītas: 

 

_____________________________________________________________________

(a’capella, mūzikas instrumentu pavadījumā (kādu), fonogrammas – CD, Mini diski) 

 

Kontaktinformācija: 

 

____________________________________________________________________ 

(vecāka vai aizbildņa vārds, uzvārds, tel. nr. ) 

 

__________________________________________________________________ 

(pedagoga, kas bērnu sagatavojis konkursam, vārds, uzvārds, tel. nr.) 

 

Dažos teikumos lūdzam aprakstīt solista pirmo vai lielāko blēņu, nedarbu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

(datums)    Pieteikuma iesniedzējs  

         

                                                                  (paraksts) 

 


