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LNOB valde 
valdes priekšsēdētājs, 2 valdes locekļi 

Galvenais  
diriģents 

Baleta 
mākslinieciskais 

vadītājs 

Juridiskā un personāla 
daļa 

daļas vadītājs 
 

Finanšu daļa 

Finanšu direktors 
 

Mārketinga un 
komunikācijas daļa 

8 darba v. 
 

Tehniskais  
direktors 

Diriģenti 

3 darba vietas 

Māksl. darbības plān. un 
produc. daļa 

12,85 darba v. 

Orķestra administratīvais 
personāls 

4 darba vietas 

Orķestris 

103,5 darba vietas 

Galvenais operas 
kormeistars 

Operas solisti 

22 darba vietas 

Operas solistu 
koncertmeistari 
7 darba vietas 

Izrāžu vadītāju daļa 
7 darba vietas 

 

Medicīnas daļa 
1,5 darba vietas 

 

Operas koris 
56 darba vietas 

LNOB valdes pakļautībā 
esošie darbinieki 
2,5 darba vietas 

Biļešu realizācijas daļa 
8,5 darba v. 

Baleta vadība 

4 darba vietas 

Nošu uzglabāšanas un 
piegādes daļa 
4 darba vietas 

Baleta pedagogi un 
repetitori 

5,5 darba vietas 

Baleta koncertmeistari 
3 darba vietas 

 

Baleta trupa 

67 darba vietas 

 

Juridiskā daļa 

2 darba vietas 

Lietvedības daļa 

3 darba vietas 

Personāla daļa 

4 darba vietas 

Finanšu dir. pakļautībā 
esošie darbinieki 

2 darba vietas 

Grāmatvedība 

7 darba vietas 

Informācijas 
tehnoloģiju daļa 

3 darba vietas 

Tehniskā direktora 
vietnieks  

 

Tehniskā direktora 
tiešā pakļautībā 

esošās daļas 

Skaņu 
nodrošināšanas daļa 

3,5 darba v. 
 

Apgaismošanas daļa 
19 darba v. 

 

Dekorāciju izgatavošanas 
un remonta daļa 

17 darba v. 
 

Butaforiju izgatavošanas 
un remonta daļa 

4 darba v. 
 

Inženiertehniskā 
daļa 

7 darba v. 
 

Video 
nodrošināšanas daļa 

3 darba v. 
 

Frizieru-grimētāju 
daļa 

8 darba v. 
 

Tehniskā dir.vietnieks 
dekorāciju meh.tr-ta un 

mont. jautājumos  

Dekorāciju meh.tr-ta un 
mont.d. 

26,5 darba v. 

Apsaimniekošanas 
vadītājs  

 

Elektrotehniskā daļa 
6 darba vietas 

 

Saimn. nodr. Ugunsdr. 
un apsardzes daļa  

25 darba v. 

Apkopes daļa 
31,5 darba vietas 

Transporta daļa 
3 darba vietas 

Inženiertehnisko 
komunik.daļa  

8 darba v. 

Noliktavas apsaimn., 
ugunsdr. un aps. daļa 

6 darba v. 
 

Skatītāju apkalpošanas  
38 darba v. 

Kostīmu uzglabāšanas 
un ģērbšanas daļa 

10 darba v. 

Tehniskie darbinieki 

4,5 darba vietas 

Rekvizītu 
sagatavošanas daļa 

6 darba v. 
 

Kostīmu izgatavošanas 
un remonta daļa 

 24,5 darba v. 
 


