
 
Apstiprināts: 

Vidzemes jauno talantu atbalsta fonda  

vadītājs  *M.Bergs 

 

Madonas novada mazo vokālistu konkursa 

“Madonas novada Cīrulītis - 2023” 

nolikums 
 

 

1. Mērķis:  

Veicināt Madonas novada pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju 

attīstību,  sekmēt latviešu tautas dziesmu a capella dziedāšanas prasmes. 

 

2. Organizatori: 

Vidzemes Jauno talantu atbalsta fonds sadarbībā ar Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas 

skolu. 

 

3. Dalībnieki: 
3.1. Konkursā var piedalīties bērni vecumā līdz 7 gadiem (ieskaitot). 

3.2. Konkurss norisinās 3 vecuma grupās: 

3.2.1. I grupa — līdz 3 gadu vecumam; 

3.2.2. II grupa — 4 – 5 gadi; 

3.2.3. III grupa — 6 – 7 gadi; 

3.2.4. IV grupa – Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas jaunākās sagatavošanas 

klases bērni. 

3.3. Dalībnieku vecums tiek noteikts uz konkursa otrās kārtas norises dienu.  

 

4. Konkursa prasības dalībniekiem: 

4.1. Divas brīvas izvēles dziesmas  (dziesmas jādzied no galvas): 

4.1.1. pirmā dziesma — obligāti latviešu tautasdziesma  a capella; 

4.1.2. otrajai dziesmai drīkst izmantot akustiska instrumenta (klavieres, ģitāra, 

kokle u.c.) pavadījumu. Pavadījuma veids jānorāda pieteikuma anketā 

(Pielikums Nr. 1); 

4.2. Repertuāram jāatbilst solista vecumam un vokālajām spējām; 

4.3. Otrās dziesmas pavadījumam nedrīkst izmantot fonogrammu. 

 

5. Konkursa norise: 

5.1. Konkurss notiek divās kārtās;  

5.2. Pirmo kārtu organizē Madonas novada pašvaldības izglītības iestādes pirmsskolas un 

sākumskolu posmā, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas sagatavošanas klases, 

saskaņojot to ar organizatoru līdz 2023. gada 21. aprīlim; 

5.3. Uz konkursa otro kārtu katra iestāde izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus no katras 

vecuma grupas, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas sagatavošanas klases ne vairāk 

kā piecu dalībniekus katrā vecuma grupā. Ar žūrijas lēmumu no pirmsskolas izglītības 

iestādes ar lielu izglītojamo skaitu uz konkursa otro kārtu var izvirzīt vairāk ka divus 

dalībniekus; 

5.4. Konkursa otrajā kārtā dalībnieks piedalās ne biežāk kā reizi divos gados; 

5.5. Konkursa otrā kārta notiks 2023. gada 13. maijā  Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas 

skolas Laimas zālē; 



5.6. Mēģinājumu grafiks un uzstāšanās kārtība konkursam tiks saskaņota pēc pieteikuma 

anketu saņemšanas. 

 

6. Vērtēšana:  

6.1. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē profesionāla žūrijas komisija 10 ballu sistēmā; 

6.2. Konkursa pirmajā kārtā Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas un 

sākumskolu posmā žūrijā iesaistīts vismaz viens pārstāvis no Jāņa Norviļa Madonas 

Mūzikas skolas;  

6.3. Konkursa otrās kārtas dalībniekus apbalvo  ar Atzinības rakstiem un balvām, piešķirot 

dažādas nominācijas un  galveno nomināciju “Madonas novada Cīrulītis - 2023”. 

 

7. Vērtēšanas kritēriji (Pielikums Nr.2): 

7.1. Mākslinieciskais sniegums; 

7.2. Vokālā kultūra; 

7.3. Kopiespaids. 

       

8. Pieteikumi: 

Madonas novada mazo vokālistu konkursa “Madonas novada Cīrulītis - 2023” 

pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1)  jāiesniedz Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā, 

Blaumaņa ielā 16, Madonā vai elektroniski music@madona.lv līdz 2023. gada 25. 

aprīlim (ieskaitot). 

 

 

Tālruņi informācijai: Mārtiņš Bergs 26194675 

 

 

 

SASKAŅOTS: 

Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks 

izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos  *Z.Gora 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Nr.1 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

Madonas novada mazo vokālistu konkurss “Madonas novada Cīrulītis - 2023”  

2023. gada 13. maijā 

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas Laimas zāle 

(Madonā, Blaumaņa ielā 16) 

 

Precīzi un pilnīgi aizpildīta anketa jāiesniedz līdz 2023. gada 25.aprīļa Jāņa Norviļa Madonas 

Mūzikas skolā, Blaumaņa ielā 16, Madonā, vai ieskenētā veidā uz elektroniskā pasta adresi  

music@madona.lv. 

Repertuārā OBLIGĀTI jānorāda izpildāmās dziesmas teksta un mūzikas  autors. 

 

ZIŅAS PAR DALĪBNIEKU: 

Dalībnieka vārds, uzvārds 
 

 

Vecums (dzimšanas gads, diena, mēnesis)                 

Grupa (atbilstoši konkursa nolikumam)  

Deklarētā dzīvesvieta 
 

 

PII  vai klase (sākumskola), ko dalībnieks 

apmeklē 
 

Vokālā pedagoga vārds, uzvārds  

PII vai skolas kontakttālrunis, e-pasts (ja 

dalībnieks apmeklē PII vai skolu) 
 

Koncertmeistara vārds, uzvārds  

Vecāku  kontakttālrunis, e-pasts 
 

 

Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieka 

vecāki piekrīt, ka pasākuma laikā dalībnieki 

var tikt fotografēti, filmēti un materiāli var 

tikt izmantoti pasākuma publicitātei, publicēti 

laikrakstā, internetā, TV 

 

Vecāku  vārds, uzvārds : 

 

 

Paraksts :  

Aprakstoša informācija par dalībnieku (par ko 

vēlas kļūt, kad izaugs; kas garšo, ko patīk 

darīt vai cita informācija).  

 

 

REPERTUĀRS: 

1. dziesmas (latviešu tautas dziesmas)  

nosaukums 

 

 

2.dziesmas nosaukums  

Mūzikas autors  

Teksta autors  

Pavadījuma veids  
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Pielikums Nr.2 

 

Madonas novada mazo vokālistu konkursa 

“Madonas novada Cīrulītis - 2023”  

vērtēšanas  kritēriji 

 

Konkursa dalībnieks tiek vērtēts 10 ballu sistēmā pēc šādiem kritērijiem: 

 

N.p.k. Vērtējuma kritēriji   1. dziesma 2.dziesma Kopā 

1. Mākslinieciskais sniegums     

2. Vokālā kultūra    

3. Kopiespaids    

 Kopējā punktu summa :  

 

 

 


