VARAKĻĀNU NOVADA
Mazo vokālistu konkursa
„Varakļānu novada Cālis-2022”
NOLIKUMS
1.Organizators - Varakļānu novada kultūras nams, Murmastienes Kultūras centrs.
2. Mērķis:
2.1. Attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās prasmes un iemaņas;
2.2. Pilnveidot mazo vokālistu skatuves kultūru, uzstāšanās prasmi;
2.3. Bagātināt mūzikas pedagogu jaunradi.
3.Dalībnieki:
3.1. Konkursā var piedalīties pirmsskolas vecuma bērni no 3.- 6.g.v. (ieskaitot), kurus
konkursam ir sagatavojis pedagogs ar muzikālo izglītību.
Pasākuma laikā konkursa dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un iegūtie dati var tikt
publiskoti.
4.Dalības maksa:
4.1. Varakļānu novadā deklarētiem bērniem(vai deklarēts vismaz viens no vecākiem vai
likumīgais pārstāvis) dalība konkursā bez maksas;
4.2. Dalībniekiem no citiem novadiem dalības maksa ir EUR 20,00 (turpmāk - Viesis).
5. Konkursa norises kārtība:
5.1. Norises vieta - Murmastienes kultūras centra zāle, 2022. gada 19.martā plkst.10.00;
5.2. Mēģinājuma grafiks tiks saskaņots pēc pieteikumu anketu saņemšanas ar vokālajiem
pedagogiem.
6. Repertuārs un uzdevumi:
6.1. Dalībniekam jāsagatavo 2 dažāda rakstura dziesmas;
6.2. Repertuāram jāatbilst konkrētā solista vecumam un vokālajām spējām;
6.3. Dziesmas mazie vokālisti var izpildīt a cappella, kā arī klavieru vai kāda cita
instrumenta un fonogrammu pavadījumā.
7. Vērtēšana un apbalvošana:
7.1.Dalībnieku sniegumu vērtēs žūrija, ar kuru iepazīstinās konkursa dienā;
7.2. Vokālistu vērtēs ņemot vērā sekojošas kvalitātes: repertuāra izvēle atbilstoši
vecumam un spējām, vokālās prasmes, intonatīvais skanējums, ritma izjūta, skatuves
kultūra, radoša pieeja priekšnesumam;
7.3. Titulu “ Novada Cālis” ir tiesīgs iegūt dalībnieks, kurš nav Viesis.
7.4. Apbalvošana:
7.4.1. Visi konkursa dalībnieki saņems diplomus un pateicības balvas;
7.4.2. Labākos mazos vokālistus izvirzīs dalībai Varakļānu novada rīkoto
pasākumu ietvaros.
8. Pieteikšanās kārtība: Aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2022. gada 1.marta pl.17.00 jānosūta
uz e-pastu: murmastieneskc@inbox.lv vai personīgi jāiesniedz Varakļānu kultūras namā, vai
Murmastienes kultūras centrā (pieteikuma anketa atrodama www.varaklani.lv, kā arī saņemama
Varakļānu KN, Murmastienes KC).
9. Informācija: Informācija www.varaklani.lv un pa tālr. Nr. 28832038 vai 29240684

Plānotā pasākuma tāme
Pasākums: „Varakļānu novada Cālis-2022”
Pasākuma vieta un laiks: Murmastienes kultūras centrs, 2022.gada 19.marts
Pasākuma dalībnieku skaits: 70
Tai skaitā:
- pasākuma rīkotāji - 5
- viesi - 45
- dalībnieki -15
- dalībnieki-Viesi - 5

Nr.p.k.
1.
2.

Izdevumu saturs

3.
4.
5.

Algas
Pasniegti
reprezentācijas
priekšmeti
Kafijas galds
Kancelejas preces
Noformējumam

1.

Dalībnieks - Viesis

Daudzums

Cena, euro

7,5 h
20 gab.

4,59
12,28

Vidējā
vienības
izmaksa

Ieņēmumi
plānoti

34,42
245,60

50,00
20,00
50,00
Ieņēmumi
5

20,00
KOPĀ

Aprēķins: 400:20= 20
Viena dalībnieka – Viesa izmaksas sastāda EUR 20.00

100,00
400,02

100,00

PIETEIKUMA ANKETA
Varakļānu novada mazo vokālistu konkurss „Varakļānu novada CĀLIS 2022”
2022. gada 19.martā
Varakļānu novada, Murmastienē, Jaunatnes ielā 14
Precīzi un pilnīgi aizpildīta anketa jāiesniedz līdz š.g. 10. martam (ieskaitot) Murmastienes
Kultūras centrā, Varakļānu kultūras namā, vai elektroniski, sūtot uz e – pastu:
murmastieneskc@inbox.lv
ZIŅAS PAR DALĪBNIEKU
Dalībnieka vārds, uzvārds
Dzimšanas gads, datums
Vecāka vārds, uzvārds,
kontakttālrunis
Vokālā pedagoga vārds, uzvārds,
kontakttālrunis
REPERTUĀRS
1.Dziesmas nosaukums
Mūzikas autors
Teksta autors
Aranžējuma autors
Pavadījuma veids
Priekšnesumā izmantotie mūzikas
instrumenti/ scenogrāfijas elementi/ citi
dalībnieki priekšnesumā vai cits. Lūdzu,
norādiet, ja tādi plānoti!
REPERTUĀRS
2.Dziesmas nosaukums
Mūzikas autors
Teksta autors
Aranžējuma autors
Pavadījuma veids
Priekšnesumā izmantotie mūzikas
instrumenti/ scenogrāfijas elementi/ citi
dalībnieki priekšnesumā vai cits.
Lūdzu, norādiet, ja tādi plānoti!
DALĪBNIEKA RAKSTUROJUMS
___________________________________________________________________________

