
 
izsludina pretendentu pieteikšanos uz amata vietu   

Durbes pils vadītājs/a 

 
 
 Galvenie darba pienākumi: 

1. Plānot, organizēt un vadīt Durbes pils darbu un pakļauto darbinieku darbu pienākumu izpildi; 

2. Veikt Durbes muižas un kolekciju izpēti citu Latvijas muižu vēstures kontekstā, izmantot pētījumu rezultātu 

izstāžu un ekspozīciju, zinātnisku un populārzinātnisku rakstu un muzejpedagoģisko programmu un 

pasākumu sagatavošanai un kolekciju papildināšanā; 

3. Plānot, organizēt un vadīt Muzeja pasākumus, ekskursijas, programmas un izstāžu iekārtošanas darbu 

muzejā un ārpus tā, atbilstoši Muzeja misijai un mērķiem; 

4. Saglabāt un plānveidīgi papildināt Muzeja krājumu ar Durbes pils profilam atbilstošiem priekšmetiem.  

Prasības: 

1. Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs vai kultūras menedžmentā atbilstoši muzeja darbībai; 

2. Izpratne un zināšanas par vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeja darba specifiku;  

3. Precizitāte, uzticamība un augsta atbildības sajūta; 

4. Svešvalodu zināšanas (vēlamas vācu un/vai angļu valodas) profesionālo jautājumu risināšanā; 

5. Vēlama praktiskā darba pieredze muzeja darbā un vadošā amatā.  

 

Mēs piedāvājam: 

Atalgojums: 968,00 EUR mēnesī, pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas. 

Slodze: 1 slodze (40 stunda nedēļā) atbilstoši darba grafikam. 

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku. 

Darbu patīkamā un radošā atmosfērā 

Iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt Tukuma muzeja izstādes un pasākumus. 

 

Iesniedzamie dokumenti: 

- pretendenta dzīves apraksts; 

- motivācijas vēstule; 

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 

 

Dokumenti iesniedzami elektroniski uz e-pasta adresi: administracija@tukumamuzejs.lv vai uz vietas muzeja 

administrācijā Harmonijas ielā 7, Tukumā  līdz 2023.gada 10.janvārim. 

 

Detalizētāka informācija, zvanot  pa tālruni +371 27843190  vai rakstot e-pastu: administracija@tukumamuzejs.lv      

 

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā 

noteiktajā formā.  

 

 

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus vienas nedēļas 

laikā. 

 
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, Tukuma muzejs informē, ka Jūsu pieteikuma 

dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases procesa norisi; personas 

datu apstrādes pārzinis ir Tukuma muzejs, kontaktinformācija: Harmonijas iela 7, Tukums, LV-3101. 
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