
 

Saistībā ar Liepājas pilsētas iegūto titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” 
un 

lai īstenotu projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmu un 
sagatavotu Liepājas 400 gades pasākumus 2025.gadā, Liepājas valstspilsētas 

pašvaldība ir izveidojusi nodibinājumu “Nodibinājums Liepāja 2027” 
(nodibinājuma darbības termiņš – 2028. gada 31. decembris) 

 
Liepājas valstspilsētas pašvaldība (reģ.nr.40900016437) veido nodibinājuma “Eiropas 

kultūras galvaspilsēta 2027” komandu un aicina tai pievienoties  
 

valdes priekšsēdētāju un divus valdes locekļus  
 

Valdes priekšsēdētāja amats 
(mēnešalga 2800 euro) 

 
Galvenie darba pienākumi 
 

• vadīt “Nodibinājums Liepāja 2027” valdes darbu, nodrošinot stratēģijas un 
darbības plāna izveidi, lai īstenotu Liepāja 2027 un Liepājai 400 programmu 
un sasniegtu nodibinājuma izvirzītos mērķus saskaņā ar Liepājas kā 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadā koncepciju, izstrādāto 
programmu un māksliniecisko vīziju, kā arī izveidot un īstenot Liepājas 400 
gadu jubilejas pasākumu programmu 2025. gadā; 

• veikt cilvēkresursu piesaisti (komandas veidošanu); 

• pārstāvēt nodibinājumu vietējā un starptautiskā mērogā un koordinēt 
sadarbību ar sadarbības partneriem, tajā skaitā, ministrijām, Eiropas 
komisijas pārstāvjiem u.c. 

 
Valdes priekšsēdētāja amatā mēs vēlāmies redzēt pretendentus ar: 
 

▪ augstāko akadēmisko vai vismaz otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību 

vadības zinībās (uzņēmējdarbības vadība, sabiedrības vadība, kultūras vadība 

u.c.) vai citā atbilstošā jomā; 

▪ Izpratni par Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 mērķiem, 

uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem;  

▪ vismaz trīs gadu iepriekšēju darba pieredzi vadošā amatā (komandas vadīšanā); 

▪ darba pieredzi liela mēroga vietēju vai starptautisku projektu īstenošanā; 

▪ spēju orientēties notiekošajos pilsētas un reģiona attīstības procesos; 

▪ izpratne par valsts un pašvaldības kultūrpolitikas veidošanu; 

▪ angļu valodas zināšanām (C 1 līmenis); 

▪ teicamām organizatora spējām un vadības prasmēm; 

▪ spēju noteikt prioritātes un plānot ilgtermiņa un īstermiņa uzdevumus;. 

▪ teicamām komunikācijas un prezentēšanas prasmēm. 

 
Šajā amatā ir vēlama pieredze dažādu partnerību veidošanā starp privāto, valsts un 
pašvaldības sektoru. 
  



 

 
 

Valdes locekli mākslinieciskajā darbā 
(mēnešalga 2400 euro) 

 
Galvenie darba pienākumi 
 

• vadības komandā veidot stratēģiju un darbības plānu, lai īstenotu Liepāja 
2027 un Liepājai 400 māksliniecisko programmu un sasniegtu 
nodibinājuma izvirzītos mērķus saskaņā ar Liepājas kā Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2027. gadā koncepciju, izstrādāto programmu un 
māksliniecisko vīziju, kā arī izveidot un īstenot Liepājas 400 gadu jubilejas 
pasākumu programmu 2025. gadā; 

• pārraudzīt un nodrošināt mākslinieciskās programmas saturu;  

• plānot un kontrolēt mākslinieciskās programmas budžetu; pārraudzīt un 
nodrošināt mākslinieciskās programmas sadarbības projektu īstenošanu.  

 
Valdes locekļa amatā mēs vēlāmies redzēt pretendentus ar: 
 

▪ augstāko akadēmisko vai vismaz otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību 

mākslas un/vai kultūras jomā vai vadības zinībās; 

▪ izpratni par Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 mērķiem, 

uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem;  

▪ vismaz trīs gadu iepriekšēju darba pieredzi māksliniecisko programmu veidošanā 

un īstenošanā kultūrā; 

▪ vismaz trīs gadu iepriekšēju darba pieredzi vadošā amatā (komandas vadīšanā); 

▪ padziļinātu izpratni par kultūras un mākslas norisēm Latvijā un ārvalstīs, 

zināšanām par Eiropas kultūras galvaspilsētu māksliniecisko programmu 

struktūru un to īstenošanu; 

▪ darba pieredzi liela mēroga vietēju vai starptautisku projektu īstenošanā; 

▪ angļu valodas zināšanām (vismaz B 1 līmenis); 

▪ teicamām organizatora spējām un vadības prasmēm; 

▪ spēju noteikt prioritātes un plānot ilgtermiņa un īstermiņa uzdevumus; 

▪ teicamām komunikācijas un prezentēšanas prasmēm;  

▪ pieredzi darbā ar ārvalstu partneriem, māksliniekiem un zināšanām par 

starptautiskiem mākslinieciskiem procesiem.  

  



 

 

Valdes locekli finanšu/juridiskajā darbā 
(mēnešalga 2400 euro) 

 
Galvenie darba pienākumi 
 

• vadības komandā veidot stratēģiju un darbības plānu, lai īstenotu Liepāja 
2027 un Liepājai 400 programmu un sasniegtu nodibinājuma izvirzītos 
mērķus saskaņā ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadā 
koncepciju, izstrādāto programmu un māksliniecisko vīziju, kā arī izveidot 
un īstenot Liepājas 400 gadu jubilejas pasākumu programmu 2025. gadā; 

• veikt finanšu plānošanu, budžeta izstrādi, kā arī izveidot un ieviest finanšu 
kontroles sistēmu un atskaišu mehānismu; 

• nodrošināt iepirkumu procedūru un dokumentu aprites sistēmu; organizēt 
un pārraudzīt finansējuma piesaisti no dažādiem finanšu avotiem.   

 
Valdes locekļa amatā mēs vēlāmies redzēt pretendentus ar: 
 

▪ augstāko akadēmisko vai vismaz otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību 

uzņēmējdarbībā, finansēs, ekonomikā vai jurisprudencē;  

▪ izpratni par Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 mērķiem, 

uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem;  

▪ vismaz trīs gadu iepriekšēju darba pieredzi vadošā amatā saistībā ar finansēm 

un juridisko jautājumu risināšanu;  

▪ vismaz trīs  gadu iepriekšēju darba pieredzi vadošā amatā (komandas vadīšanā); 

▪ angļu valodas zināšanām (vismaz B 1 līmenis); 

▪ precizitāti, spēju apkopot un analizēt liela apjoma datus; 

▪ Spēja stratēģiski plānot ilgtermiņa un īstermiņa uzdevumus, izveidot finanšu un 

juridiskās dokumentācijas sistēmu. 

 
Atbilstošākajiem kandidātiem uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem 
piedāvāsim: 
 

▪ iespēju piedalīties valsts mēroga nozīmīga starptautiska projekta īstenošanā; 

▪ dinamisku darba vidi profesionālā komandā; 

▪ iespēju realizēt savu profesionālo potenciālu; 

▪ veselības apdrošināšanu; 

▪ amatu līdz 2028. gada 31. decembrim. 

  
Pretendentu CV un motivācijas vēstules gaidīsim līdz 2023. gada 26. februārim uz e-
pastu aija.nelsone@liepaja.lv. 
 
Skatīt: Liepājas pieteikums “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” 
 
Otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem lūgsim prezentēt savu redzējumu par 
Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 un Liepājas 400 gadu jubilejas 
programmas projekta īstenošanu atbilstoši izvēlētajam amatam (valdes 
priekšsēdētājs, valdes loceklis mākslinieciskajā darbā, valdes loceklis 
finanšu/juridiskajā darbā) un “Nodibinājuma Liepāja 2027” uzstādīto mērķu 
sasniegšanai.  
 

mailto:aija.nelsone@liepaja.lv
https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Liepaja-EKG-2027-pieteikums-LV.pdf

