
 

 
KANDAVAS KULTŪRAS NAMS 

Adrese: Lielā iela28  
Kandava, Tukuma novads, LV-3120  

 
T.+(371)28642222, +(371) 26467736 

E-PASTS kandavaskulturasnams@tukums.lv  

Mazo vokālistu konkurss 

„Cāļu dziesmas Kandavā 2022”  NOLIKUMS 

Organizators: Kandavas kultūras nams. 

Mērķis: 

1. Atklāt jaunus un talantīgus pirmsskolas un sākumskolas vecuma dziedātājus Kandavā un Kandavas 

pagastu apvienībā. 

2. Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru. 
3. Veicināt bērnu vokālo spēju attīstību un radošo pašizpausmi. 

Dalībnieki un pieteikšanās kārtība: 

1. Konkursā var piedalīties Kandavas un Kandavas pagastu apvienības pirmsskolas vecuma bērni un 
sākumskolas vecuma bērni no 1.-3. klasei. 

2. Dalībnieki tiek dalīti 3 vecuma grupās: 

 pirmsskolas dziedātāji no 2 līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot); 

 pirmsskolas dziedātāji  no 5 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot). 

 sākumskolas dziedātāji no 7 līdz 9 gadu vecumam (ieskaitot). 

3. No katras vecuma grupas viens dalībnieks tiks izvirzīts Latvijas jauno vokālistu konkursam “Gaismas 

dziesmas Kandavā”, kas notiks 2022.gada decembrī Kandavā. 

4. Aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2022. gada 11.martam (ieskaitot) jāatsūta uz Kandavas kultūras 

nama e-pastu kandavaskulturasnams@tukums.lv, jeb jāiesniedz papīra formā Kandavas kultūras nama 

administrācijai. Pieteikuma anketa pievienota nolikumam un to var saņemt Kandavas kultūras namā 

vai Kandavas un pagastu apvienības mājas lapā www.kandava.lv. 

5. Dalības maksu 7.00 EUR dalībnieks iemaksā konkursa dienā Kandavas kultūras nama kasē. 

Repertuārs un uzdevumi: 

1. Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 1 dziesma. Repertuāram jāatbilst konkrētā solista 

vecumam un vokālajām spējām. 

2. Dziesmas var izpildīt a cappella, klavieru vai kāda cita instrumenta vai fonogrammas pavadījumā. 

Pavadījuma veids jānorāda anketā. 

3. Fonogrammas elektroniskā veidā jānosūta līdz 2022.gada 15.martam (ieskaitot) Kandavas kultūras 

nama konkursa organizatoriem kandavaskulturasnams@tukums.lv  

Konkursa norise: 

1. Konkurss notiek 2022.gada 19.martā plkst.14.00 Kandavas kultūras namā.  

2. Konkursa dienā, ierodoties uz mēģinājumu, likumiskajam pārstāvim vai pavadošai (pilngadīgai) 

personai dalībnieks ir  jāreģistrē un jāsamaksā dalības maksa. 

3. Konkursa dalībnieka pavadošai personai un pasākuma apmeklētājiem jāuzrāda sadarbībspējīgs Covid-

19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts un personas apliecinošs dokuments (pase, ID karte). 

Pasākumā jālieto mutes un deguna aizsegs. Uz mazajiem dziedātājiem tas neattiecas. 

4. Konkursa programma (norise) tiks paziņota 15.martā, nosūtot to uz dalībnieku norādītajām e-pasta 

adresēm. 

Vērtēšana un apbalvošana: 

1. Konkursa dalībniekus vecuma kategorijās vērtēs Kandavas kultūras nama izveidotā žūrija 3 cilvēku 

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

pieeja priekšnesumam. 

3. Visi konkursa dalībnieki tiks nominēti un saņems piemiņas balvas. 

        Personas datu apstrāde: 

1. Pārzinis personas datu apstrādei ir Kandavas kultūras nams. 
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2. Tiesiskais pamats personas (dalībnieka, vecāka, pedagoga) datu apstrādei ir likuma „Par pašvaldībām” 

12.pants, Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 6.panta 1.punkta e) un f) apakšpunkts. 

3. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt pieteiktajam dalībniekam (-cei) iespēju piedalīties mazo 

vokālistu konkursā “Cāļu dziesmas Kandavā 2022”, kā arī risināt ar to saistītos organizatoriskos 

jautājumus. Šim nolūkam Kandavas kultūras namam nepieciešams: 

3.1. vārds un uzvārds – lai identificētu konkrētu personu; 

3.2. informācija par dzimšanas datumu – lai pārliecinātos par konkrētā dalībnieka atbilstību šī 

nolikuma prasībām; 

3.3. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai vajadzības gadījumā sazinātos ar dalībnieka vecāku vai 

pedagogu, lai risinātu organizatoriskus jautājumus. 

4. Pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai konkursa mērķa sasniegšanai. 

5. Konkursa laikā iespējama dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī iegūtā materiāla un 

informācijas par mazajiem vokālistiem publicēšana Tukuma novada pašvaldības informatīvajos 

kanālos un izdevumos, Kandavas kultūras nama un Kandavas un pagastu apvienības mājas lapā  

informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai. 

 

Organizatori nodrošina mēģinājumu konkursa dalībniekiem 2022.gada 19.martā Kandavas kultūras namā.  

Iepriekšēja pieteikšanās mēģinājumam un papildus informācija pa tel.: 28642222, 26467736. 

PIETEIKUMA ANKETA 

Mazo vokālistu konkursam 

                           „Cāļu dziesmas Kandavā 2022”  

 
Dziedātāja Vārds un Uzvārds 

 
Dzimšanas dati- d.m.g., cik šobrīd pilni gadi 

 
Izglītības iestāde 

 
Vokālais pedagogs 

 
Kontakttālrunis 

 
E-pasts 

 
Dziesmas nosaukums 

 
Dziesmas mūzikas un teksta autors 

 
Dziesmas pavadījums (fonogramma, klavieres) 

 
Vai dziesmā tiks izmantots vēl kāds 

instruments? 
 

Neliels apraksts par dziedātāju (līdz 10 

teikumiem), kurā iekļautas atbildes par to, kas 

dziedātājam patīk, nepatīk, garšo u.c.. Tekstam, 

kaut nedaudz, ir jāatklāj dziedātāja personība. 

 

Lūdzam dziedātājam uzzīmēt dziedošu cāli uz 

A4 formāta lapas un to kvalitatīvi nofotografēt. 

Fotogrāfiju nosūtīt kopā ar pieteikumu uz 
norādīto e-pasta adresi. Zīmēšanas materiāli un 

tehnika ir Jūsu ziņā. 

 

p.s. Gan apraksts, gan zīmējums tiks izmantots 

konkursa režijā. 
 

 

    Aicinām ikvienu Kandavas un pagastu apvienības pirmsskolas izglītības iestādi un sākumskolas izglītības iestādi  

piedalīties mazo mākslinieku konkursā „Dziedošais cālis”. Visi bērnu mākslas darbi  būs redzami gan mazo  

vokālistu konkursa dienā 19.martā uz Kandavas kultūras nama lielās skatuves ekrāna, gan izstādē „Dziedošais cālis”  
no 5.aprīļa Kandavas kultūras nama galerijā „Vējspārns”. Sīkāku informāciju par mazo māklsinieku konkursu  

variet saņemt zvanot Kandavas kultūras nama galerijas „Vējspārns” vadītājai Ancei Lejai pa tālruni 27022882. 
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