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    APSTIPRINĀTS 
    ar 17.05.2019. 

Rīkojumu Nr. 1.02.2.-3-19/14 
        

NOLIKUMS 
konkursam uz darba vietām VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” korī visās balsu 

grupās. 
 
1. Konkursa organizatori, vispārīgie noteikumi, termiņi: 

1.1.  konkursu organizē un izsludina VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk 
LNOB) uz vakantajām kora vokālista darba vietām visās balsu grupās; 
1.2.  konkurss notiek: 12.08.2019. plkst.12:00 LNOB Jaunajā zālē; 
1.3.  pieteikumu iesniegšanas termiņš: – 09.08.2019.; 
1.4. pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski pa e-pastu andris.pujats@inbox.lv 

aigars.meri@inbox.lv. 
2. Prasības pretendentam: 

2.1.  vidējā vai augstākā muzikālā izglītība; 
2.2.  pieredze kora vokālista darbā; 
2.3.  augsts vokālais un skatuviskais potenciāls ; 
2.4.  iespēja strādāt LNOB korī pamatdarbā. 

3. Iesniedzamie dokumenti: 
Pieteikuma vēstule, izglītību apliecinošs dokuments, CV. 

4. Konkursa norise: 
4.1. konkurss norisinās 2 kārtās; 
4.2.  konkurss notiek atklāti,1.kārtā konkursantiem koncertmeistara pavadībā jāizpilda 2 

ārijas (pirms konkursa ir iespējams sagatavoto programmu izmēģināt. Sagatavoto 
programmu vēlams atskaņot ar savu koncertmeistaru, bet nepieciešamības gadījumā 
tiek nodrošināts operas koncertmeistars); 

4.3.  konkursa 2.kārta - nošu lasīšana un balss pārbaude; 
4.4. pretendentu uzstāšanās kārtību nosaka, izlozējot kārtas numurus. 

5. Konkursa repertuārs: 
1.kārta – pirmā ārija (baroks, klasicisms); 

        otrā ārija (brīva izvēle); 
2. kārta - repertuāra izrāžu fragmenti –lasīšana no lapas, balss (diapazona) pārbaude. 

6. Konkursa komisija: 
galvenais kormeistars A.Meri – žūrijas komisijas priekšsēdētājs; 
kormeistars, kora inspektors A.Pujāts;  
kora koncertmeistare Z.Volberga. 

7. Vērtēšanas principi un lēmuma pieņemšana 
7.1. komisijai ir tiesības pārtraukt konkursanta uzstāšanos jebkurā brīdī; 
7.2. 1.kārtā konkursanti tiek vērtēti ar „Jā” un „Nē” izvirzīšanai 2.kārtai (atbilstoši vērtēšanas 

veidlapai – 4. Pielikums pie 17.05.2019. Rīkojuma Nr.1.02.2.-3-19/14). Pretendenti, kuri 
saņēmuši vairāk par 50% no balsīm “Jā”, tiek izvirzīti uz otro kārtu; 

7.3. 2.kārtā konkursanti tiek vērtēti 10 ballu sistēmā, ieliekot vienu kopējo vērtējuma atzīmi, 
ko sastāda, vērtējot katru uzstāšanās komponentu atsevišķi (atbilstoši vērtēšanas 
veidlapai – 5. Pielikums pie 17.05.2019. Rīkojuma Nr.1.02.2.-3-19/14). Uzvar konkursants, 
kuram ir lielākā punktu summa; 

7.4. komisijas lēmums ir likumīgs, ja tās darbā ir piedalījušies 3 žūrijas komisijas locekļi. 
8. Žūrijas darbā kā novērotāji bez balsstiesībām drīkst piedalīties 2 (divas) LNOB kora 

arodbiedrības amatpersonas.  
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