
Latvijas Nacionālās operas konkursa skolēniem „Ceļojums uz 
operu 2016” nolikums 

1. Konkursa rīkotājs: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk - LNOB). 

2. Konkursa mērķis: Veicināt Latvijas skolēnu interesi un vairot zināšanas par LNOB, 
operas mākslu un komponistu Džuzepi Verdi, kura daiļradei šogad veltīts Rīgas operas 
festivāls 2016 „Viva Verdi!”. 

3. Konkursa dalībnieki: Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 9. - 
12. klašu skolēni. 

4. Konkursa norises kārtība 

4.1. Konkursa pirmā kārta norisinās laikā no 2016. gada 10. marta līdz  
2016. gada 11. aprīlim (ieskaitot). 

4.2. Konkursa pirmās kārtas uzvarētāji tiek paziņoti 2016. gada 14. aprīlī. 

4.3. Uz konkursa otro kārtu tiek izvirzīti 25 dalībnieki. 

4.4. Konkursa otrā kārta norisinās laikā no 2016. gada 19. aprīļa līdz 2016. gada 
16. maijam (ieskaitot). 

4.5. Konkursa otrās kārtas uzvarētāji tiek paziņoti un apbalvoti Rīgas Operas 
festivāla preses konferencē (datums tiks precizēts). 

4.6. Konkursa uzvarētājus pirmajā un otrajā kārtā nosaka konkursa žūrija. 

5. Konkursa dalībnieku darba uzdevumi 

5.1. Pirmajā kārtā: Aizpildīt un iesniegt LNOB mājas lapā (www.opera.lv) 
pieejamu aptauju. 

5.2. Otrajā kārtā: Uzrakstīt eseju par Džuzepes Verdi operas „Traviata” izrādi 28. 
aprīlī Latvijas Nacionālajā operā, uz kuru tiks uzaicināti 25 labākie aptaujas 
iesniegušie konkursa dalībnieki. 

6. Konkursam iesniedzamo darbu forma 

6.1. Konkursa pirmajā kārtā dalībnieki elektroniski aizpilda konkursa anketu, 
atbildot uz 10 jautājumiem par LNOB, operas mākslu un komponistu Džuzepi Verdi. 
Konkursa aptauja pieejama LNOB mājas lapā sadaļā „Ceļojums uz operu 2016”. 

6.2. Konkursa otrās kārtas dalībniekiem - 25 labāko aptauju aizpildītājiem, kuri 
2016. gada 28. aprīlī apmeklēs operu „Traviata”, jāiesniedz paša rakstīta eseja 
apjomā līdz 500 vārdiem par redzēto izrādi. Darbu iesniedzot, jānorāda vārds, 
uzvārds, mācību iestādes nosaukums, klase, kā arī tālruņa numurs un e-pasta 
adrese. Eseja iesniedzama elektroniski, to sūtot uz e-pasta adresi: 
konkurss@opera.lv līdz 2016. gada 16. maijam (ieskaitot). 

6.3. Katrs konkursa pirmās kārtas dalībnieks aptauju var aizpildīt vienu reizi. 

6.4. Katrs konkursa otrās kārtas dalībnieks var iesniegt vienu eseju. 

6.5. LNOB patur tiesības publicēt konkursa dalībnieku darbus pilnā vai saīsinātā 
versijā, norādot darba autoru. 

6.6. Otrās kārtas konkursa dalībnieki piekrīt, ka pasākuma laikā viņi tiks filmēti un 
fotografēti. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez 
ierobežojumiem. 

7. Darbu vērtēšana 

http://www.opera.lv/


7.1. Iesniegtās anketas un esejas vērtēs LNOB izvēlēta žūrija 5 cilvēku sastāvā. 

7.2. Žūrijas locekļi: žanra speciālisti, muzikologi, mūzikas žurnālisti. 

7.3. Vērtēšanas kritēriji: 

7.3.1. Atbildes uz anketas jautājumiem par faktiem tiks vērtētas šādi: 
pareiza atbilde – 10 punkti, daļēji pareiza atbilde – 5 punkti, nepareiza atbilde 
– 0 punktu. 

7.3.2. Atbildes uz radošajiem jautājumiem katrs žūrijas loceklis vērtēs 
individuāli, piešķirot atzīmi 10 baļļu sistēmā. Tiks vērtētas dalībnieka zināšanas, 
radošums, oriģinalitāte. 

7.3.3. Kopējo rezultātu veidos iegūto punktu summa. 

7.3.4.  Esejas tiks vērtētas 10 baļļu sistēmā, ņemot vērā dalībnieka 
zināšanas, radošumu, oriģinalitāti, kā arī darba atbilstību tematam, valodu, 
dalībnieka spēju loģiski izklāstīt domu un pamatot savu viedokli. Kopējo katra 
dalībnieka rezultātu veidos 5 žūrijas locekļu vērtējumu summa. 

7.4. Visu konkursa otrās kārtas dalībnieku esejas tiks publicētas LNOB mājas lapā. 

8. Uzvarētāju paziņošana 

8.1. Pirmās kārtas 25 labāko aptauju iesniegušo dalībnieku paziņošana 2016. 
gada 14. aprīlī LNOB mājas lapā un uzvarētājiem personīgi. 

8.2. Otrās kārtas eseju konkursa rezultātu paziņošana Rīgas Operas festivāla 
preses konferences dienā LNOB mājas lapā un uzvarētājiem personīgi. 

9. Balvas konkursa uzvarētājiem 

9.1. 25 labāko aptauju iesniegušajiem dalībniekiem (pirmās kārtas uzvarētājiem) 
- ielūgums uz 2016. gada 28. aprīļa operas izrādi „Traviata” konkursa ietvaros. 

9.2. Labākās esejas autoram – dāvanu karte 400 EUR vērtībā no SIA 
„Lattelecom”. 

9.3. Vienam radošākās esejas autoram – specbalva no nodibinājuma „Latvijas 
Nacionālās operas fonds”. 

9.4. Eseju konkursa 3.-7. vietas ieguvējiem – biļetes uz LNOB izrādēm.  


