
 

 
KANDAVAS KULTŪRAS NAMS 

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

Galerijas “Vējspārns” vadītāja Ance Leja 
e-pasts: anceleja@gmail.com, 

tālrunis (+371) 27022882 

Mazo mākslinieku konkurss 

„Dziedošais cālis”  NOLIKUMS 

Organizators: Kandavas kultūras nams. 

Mērķis: 

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

pagastu apvienībā.  

2. Veicināt bērnu māksliniecisko un radošo pašizpausmi, veidojot oriģinālus un kvalitatīvus darbus. 

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. Bērnu māksliniecisko darbu un pieteikuma anketu līdz 2022. gada 15.martam (ieskaitot) jāiesniedz 

klātienē Kandavas kultūras nama izstāžu galerijā “Vējspārns”, iepriekš sazinoties pa tālruni vai e-pastu 

ar galerijas vadītāju. Pieteikuma anketa pievienota nolikumam un to var saņemt pie izstāžu galerijas 

“Vējspārns” vadītājas vai Kandavas un pagastu apvienības mājas lapā www.kandava.lv. 

Uzdevumi: 

1. Dalībniekam atbilstoši konkursa nosaukumam “Dziedošais cālis” jāsagatavo mākslas darbs A4 vai 

A3 formātā, kurš būs izstādīts pakarinot pie sienas.  

2. Mākslas darba sagatavošanai, pēc brīvas izvēles, var izmantot jebkurus materiālus un to var veidot 

jebkurā tehnikā.  

Konkursa norise: 

1. Visu bērnu mākslas darbi būs redzami mazo vokālistu konkursā “Cāļu dziesmas Kandavā 2022” 

19.martā uz Kandavas kultūras nama lielās skatuves ekrāna. 

2. No 5.aprīļa darbi būs apskatāmi izstādē “Dziedošais cālis” Kandavas Kultūras nama galerijā 

“Vējspārns”. 

3. Balsošana un apbalvošana notiks 2022.gada 17.aprīlī (Lieldienās).  Par balsošanas un 

apbalvošanas laikiem informācija tiks nosūtīta uz pieteikuma anketas norādīto e-pastu. 

Vērtēšana un apbalvošana: 

1. Konkursa dalībniekus varēs vērtēt jebkurš izstāžu galerijas “Vējspārns” apmeklētājs 17.aprīlī 

(Lieldienās). 
2. Visi konkursa dalībnieki tiks nominēti un saņems piemiņas balvas, kā arī tiks noskaidroti Skatītāju 

simpātijas 1.,2.,3.vietas ieguvēji Lieldienu pasākuma norises laikā 17.aprīlī, Promenādē.  

PIETEIKUMA ANKETA 

Mazo mākslinieku konkurss 

„Dziedošais cālis”  NOLIKUMS 
Dziedātāja Vārds un Uzvārds 

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

 
Izglītības iestāde 

 
E-pasts un kontakttālrunis 

 
Neliels apraksts par mākslas darbu (līdz 4 

teikumiem), par to, kas ir attēlots un kāpēc tieši 

šāda izvēle. 

 

 

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

piedalīties mazo vokālistu konkursā „Cāļu dziesmas Kandavā 2022”, kuru papildinās mazo mākslinieku konkursa 

“Dziedošais cālis” darbi.  
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