
 
 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”  
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” 

aicina darbā  

MĀKSLINIECISKO VADĪTĀJU 

 

Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” – dinamisks nacionālas un Eiropas nozīmes 

daudzfunkcionāls mākslas centrs – aicina kolektīvam pievienoties uz augstu māksliniecisko 

rezultātu orientētu un starptautisku sadarbību vērstu māksliniecisko vadītāju. 

 

Amata mērķis – Veidot Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” māksliniecisko vīziju un 

māksliniecisko pasākumu plānu, nodrošinot tā izpildi un uzraudzību. 

 

Galvenie darba pienākumi: 

- veidot Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” māksliniecisko vīziju un veikt tās 
uzraudzību, nodrošinot kvalitāti atbilstoši SIA “Lielais Dzintars” stratēģijai un 
pieejamajam budžetam; 

- sadarbojoties ar Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” rezidentiem, Latvijas un 
ārzemju mūziķiem, māksliniekiem, savlaicīgi veidot žanriski un saturiski dažādu 
Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” māksliniecisko saturu, tā koncepciju un dizainu 
(t.sk. dažādas formas – lielā zāle, kamerzāle, izstāžu zāle) dažādām mērķauditorijām; 

- producēt SIA “Lielais Dzintars” rīkotos pasākumus un veidot unikālu oriģinālsaturu, 
balstoties uz augstiem mākslinieciskās kvalitātes standartiem; 

- komunicēt ar aģentiem, māksliniekiem, izdevniecībām u.c. sadarbības partneriem, 
vienojoties par programmu, honorāru, vietu un laiku, kā arī citiem nepieciešamajiem 
jautājumiem pasākuma nodrošināšanai; 

- veidot jaunas programmas un koncertu formātus, paplašinot Liepājas koncertzāles 
“Lielais dzintars” repertuāru un piesaistot jaunus partnerus un auditorijas; 

- pēc nepieciešamības iesaistīties pasākumu popularizēšanas kampaņās, pārstāvot 
Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” viedokli. 

 
Nepieciešamā izglītība, kvalifikācija, prasmes un pieredze: 

- izglītība mūzikas specialitātē;  
- vismaz trīs gadu darba pieredze mākslinieciskā vadītāja vai līdzīgā amatā nacionālā 

līmeņa mūzikas vai kultūras institūcijā pēdējo piecu gadu laikā; 
- pieredze mākslinieciskās programmas veidošanā un festivālu rīkošanā; 
- pieredze darbā ar vadošajiem Latvijas un starptautiskajiem māksliniekiem vai viņu 

aģentiem; 
- pieredze pasākumu budžeta plānošanā un izlietošanas kontrolē; 
- izcilas komunikācijas prasmes ar kolēģiem un sadarbības partneriem, kā arī ar 

iesaistītajiem māksliniekiem vai to aģentiem; 
- teicamas latviešu, angļu un vismaz vēl vienas Eiropas valsts valodas zināšanas 

mutvārdos un rakstveidā; 
- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī; 



- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, argumentēt savu viedokli un uzņemties atbildību un 
iniciatīvu; 

- prasme rast risinājumus sarežģītās un nestandarta situācijās; 
- precizitāte, iniciatīva, analītiska domāšana, plānošanas prasmes, publiskās 

uzstāšanās prasmes atbilstoši augstākajām nozares prasībām. 
 

Atbilstošākajam pretendentam piedāvājam: 

- sākot ar 0,75 slodzes darbu radošā vidē; 

- atalgojumu sākot no 1700 EUR apmērā  (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās 

garantijas; 

- veselības apdrošināšanu; 

- darba līgumu uz noteiktu laiku, uz 5 gadiem. 

Kandidāts iesniedz motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā 

norādītās pieredzes un prasmju esamību) un CV ar norādi ”Mākslinieciskais vadītājs/-a”, sūtot 

uz e-pasta adresi birojs@lielaisdzintars.lv līdz š.g. 6. aprīlim.  

SIA “Lielais Dzintars” mākslinieciskā vadītāja/-as atlases un novērtēšanas process sastāvēs 

no divām kārtām, saskaņā ar SIA “Lielais Dzintars” mākslinieciskā vadītāja amata pretendentu 

atlases nolikumu. 

 

Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt biroja un personāla vadītājai Agnesei Blumbergai, mob. 

29918307. 

 


