
AICINĀM DELNAS KOMANDAI PIEVIENOTIES  

INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS UN PROJEKTU VADĪTĀJU 
. 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir starptautiskās pretkorupcijas 

organizācijas “Transparency International” Latvijas nodaļa. Delna jau vairāk nekā 22 

gadus iestājas par atklātību, sniedz atbalstu korupcijas upuriem, uzrauga publiskos 

iepirkumus un sniedz ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem. Lai stiprinātu Delnas interešu 

aizstāvības darbu, meklējam motivētu kolēģi! 

.Ko Jūs darīsiet: 

• Plānosiet, koordinēsiet un attīstīsiet Delnas interešu aizstāvības darbu, lai panāktu 
pārmaiņas atbilstoši biedrības stratēģiskajiem mērķiem; 

• Aizstāvēsiet Delnas un sabiedrības intereses valdības, ministriju un Saeimas 
komisiju sēdēs un darba grupās; 

• Iesaistīsieties atzinumu gatavošanā par likumprojektiem, rīcībpolitikas dokumentiem; 
• Nodrošināsiet Delnas interešu aizstāvības darba atspoguļošanu medijos; 
• Uzturēsiet un attīstīsiet Delnas sadarbību ar citām Latvijas nevalstiskajām 

organizācijām un interešu grupām, pētniekiem, publiskā sektora amatpersonām un 



darbiniekiem (Saeimas deputātiem, komisiju konsultantiem, ministriju darbiniekiem 
u.c.); 

• Strādāsiet kā projektu vadītājs/a un uzņemsieties atbildību par projektu līgumu izpildi: 
plānosiet un vadīsiet aktivitātes, gatavosiet vēstules, iesniegumus, projekta progresa 
ziņojumus, atskaites un publikācijas latviešu un angļu valodā, nodrošināsiet 
informācijas apriti projektos; 

• Piedalīsieties starptautiskās pieredzes apmaiņas vizītēs, konferencēs un ekspertu 
grupās; 

• Iesaistīsieties citos Delnas darbos, tajā skaitā jaunu projektu izstrādē, finanšu 
piesaistē, pasākumu un apmācību organizēšanā un vadīšanā, pētījumu izstrādē; 

• Strādāsiet sadarbībā ar Delnas komandu, brīvprātīgajiem un praktikantiem, 
Transparency International sekretariātu un starptautiskajiem partneriem. 

.No Jums sagaidām: 

• Vismaz bakalaura, bet vēlams maģistra grādu; 
• Izpratni par valsts pārvaldes institucionālo sistēmu un lēmumu pieņemšanas kārtību; 
• Pieredzi darbā ar publisko sektoru. Vēlama pieredze darbā ar juridiskajiem 

dokumentiem, interešu pārstāvību un/vai finanšu nozares jautājumiem; 
• Pieredzi pasākumu organizēšanā un publicitātes materiālu gatavošanā. Vēlama 

pieredze projektu vadībā; 
• Labas mutiskās un rakstiskās argumentācijas un komunikācijas prasmes latviešu un 

angļu valodā. Krievu valodas zināšanas nav obligātas, bet tiks uzskatītas par 
priekšrocību; 

• Spēju izvirzīt prioritātes un iekļauties termiņos; 
• Vēlmi papildināt zināšanas un kļūt par pretkorupcijas ekspertu/i; 
• Iniciatīvu, pozitīvu komandas garu un vēlmi strādāt iekļaujošā darba vidē, kur ciena 

dažādību; 
• Augstus atbildības un profesionālās ētikas standartus; 
• Vēlmi mazināt korupciju un aizstāvēt sabiedrības intereses. 

.Piedāvājam: 

• Pilna laika darbu ar samaksu no 1200 līdz 1700 EUR (bruto), atkarībā no pieredzes 
un kvalifikācijas; 

• Biroju Rīgas centrā un, atkarībā no komandas vajadzībām, iespēju veikt darbu 
attālināti; 

• Apmaksātas telefona sarunas; 
• Atbildīgu lomu piecu cilvēku komandā ar iespēju ietekmēt procesus un politiku Latvijā 

un līdzdarboties organizācijas attīstībā; 
• Entuziastiskus un motivētus kolēģus, kuri vēlas mazināt korupciju un panākt 

nozīmīgu Delnas ietekmi; 
• Būt daļai no Transparency International starptautiskās komandas. 

 

Lai saņemtu vairāk informācijas par pozīciju, lūdzu, sazinieties ar Delnas direktori Lieni 

Gāteri, zvanot +371 67285585 vai rakstot liene.gatere@delna.lv. 

Piesakieties, sūtot CV un motivācijas vēstuli, kurā skaidrota Jūsu interese un pienesums 

Delnai, ar norādi “Interešu aizstāvības speciālists” uz e-pastu ti@delna.lv līdz 2020. 

gada 28. septembrim. Aicinām pieteikties pirms termiņa – Delna sāks kandidātu testus 

un intervijas, kamēr sludinājums būs aktīvs. 

mailto:liene.gatere@delna.lv
mailto:ti@delna.lv


Vairāk par Delnas darbu varat uzzināt mūsu sociālajos tīklos: 

• mājas lapā 

• Facebook 

• Twitter 

• LinkedIn 

• Youtube 

• Spotify 

https://delna.lv/lv/
https://delna.lv/lv/2020/06/19/latvijas-sabiedriba-ir-augsta-iecietiba-pret-korupciju-atklaj-jaunie-eirobarometra-dati/
https://twitter.com/DELNA_LV
https://delna.lv/lv/2020/06/16/aptauja-par-iepirkumu-uzraudzibu/
https://www.youtube.com/user/DelnaVideo/videos
https://open.spotify.com/show/5rr9V1PGgf8nVCNmvC6nAH

