
Garkalnes Cālis 2018 

“Cālis” ir Latvijas Televīzijā, nu jau pirms vairāk kā 30 gadiem tapis mazo dziedātāju konkurss, 
kurā par skanīgāko balsi un “supercāļa” titulu sacentās bērni līdz 6 gadu vecumam. Ideja par “Cāli” - sākt 
talantu meklēšanu pašu mazāko dziedātāju vidū, pieder Raimondam Paulam. “Cāļa” mērķis bija – atrast 
un atbalstīt mazos, talantīgos dziedātājus. "Cālis" kļuva par vispopulārāko bērnu dziesmu konkursu. Ja 
sasauktu visus Latvijas bērnus, kuri kaut reizi piedalījušies šajā konkursā, iznāktu pamatīgs 
Dziesmusvētku koris! 

Lai arī konkursu vairs gandrīz 10 gadus nerīko Latvijas Televīzija, šī tradīcija ir populāra, gūst 
bērnu, vecāku un mūzikas pedagogu atsaucību. Vēl joprojām “Cāļi” notiek vairākās kārtās, sākot ar 
pirmsskolas izglītības iestādēm, līdz novadiem, pilsētām vai starpnovadu sadarbībā. 

Atnākot strādāt uz Garkalni, no 2014. gada arī Garkalnes pirmsskolā atjaunoju šo tradīciju, jo 
pirmsskolas bērni dzīvo un aug kopā ar dziesmu, un vienmēr ir bērni, kuriem tas padodas un arī patīk 
īpaši, kuri var būt solisti. Paši pirmsskolā noorganizējuši “Cāļus” trīs gadus, sapratām, ka jāiet tālāk  - uz 
novadu, jādod iespēja visiem Garkalnes bērniem dziedāt uz skatuves. Un nu jau otro gadu Garkalnes 
novada “Cāli” organizē Berģu kultūras centrs, kuram seko nākamā – starpnovadu konkursa kārta, 
pagājušo gadu Carnikavā, šogad Tīnūžos (Ikšķiles novadā). 

Šogad, 24.martā “Garkalnes Cālī” mūsu pirmsskolu pārstāvēja pieci dalībnieki, visi vecuma grupā 
no 5-6 gadiem, katrs iegūstot kādu īpašu titulu: Elizabete Caunozola – cālīgākais Cālis, Matīss Kūlītis – 
brašākais Cālis, Adrija Žubule – ritmiskākais Cālis un Adelija Stepanjana – tautiskākais Cālis, un Rebeka 
Vilka ieguva “Skanīgākā Cāļa” titulu, un tika izvirzīta uz nākošo, starpnovadu konkursu. Šis Garkalnes 
novada “Cālis” šogad bija īpašs ar to, ka sagaidot Latvijas simtgadi, bērnu repertuārā skanēja latviešu 
tautas dziesma vai dziesma par Latviju. Īpaša bija arī žūrija - kultūras centra vadītāja Madara arī šogad 
bija uzaicinājusi visprofesionālāko žūriju – Olgu Rajecku, Ingūnu Lielbārdi un Jāni Tarandu, no kuriem 
saņēmām daudz atzinīgu un iedvesmojošu vārdu. 

Paldies mazajiem dziedātājiem - viņiem tā bija liela un vērtīga pieredze, viņu vecākiem par rūpēm 
un atbalstu, un organizatoriem par iespēju un sirsnīgo pasākumu! 
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