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MEKLĒJAM JURIDISKO KONSULTANTU/I 
 

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 aktīvi veic interešu aizstāvību. Lai stiprinātu Delnas juridisko 

ekspertīzi, meklējam motivētu kolēģi – juridisko konsultantu/i! 

. 

Ko Jūs darīsiet: 

• Konsultēsiet Delnas komandu juridiskos jautājumos, gatavosiet un izvērtēsiet 
juridiskos dokumentus;  

• Sniegsiet juridiskās konsultācijas un atbalstu korupcijas upuriem un trauksmes 
cēlējiem, pārstāvot viņus dažādās institūcijās, veiksiet gadījumu juridisko analīzi, 
uzturēsiet konsultāciju reģistru, koordinēsiet studentu iesaisti juridiskās palīdzības 
sniegšanā; 

• Gatavosiet atzinumus par pretkorupcijas jomas likumprojektiem un izstrādāsiet 
rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem; 



• Iesaistīsieties citos Delnas darbos, tajā skaitā pasākumu un apmācību vadīšanā, 
pētījumu izstrādē, valsts amatpersonu iecelšanas un publisko iepirkumu uzraudzībā; 

• Strādāsiet sadarbībā ar Delnas komandu, brīvprātīgajiem un praktikantiem, juristu 
birojiem, studentiem, Transparency International sekretariātu un partneriem citās 
valstīs. 

. 

No Jums sagaidām: 

• Juridisko izglītību, vēlams maģistra grādu vai 2. līmeņa augstāko profesionālo 
izglītību tiesību zinātnē; 

• Vismaz trīs gadu pieredzi jurista amatā; 
• Zināšanas un izpratni publisko tiesību jomā. Vēlama izpratne par publisko iepirkumu 

un nelegāli iegūtu līdzekļu novēršanas regulējumu. 
• Pieredzi, konsultējot klientus juridiskajos jautājumos; 
• Labas mutiskās un rakstiskās argumentācijas un komunikācijas prasmes latviešu un 

angļu valodā; 
• Spēju analizēt informāciju, iedziļinoties detaļās un ievērojot juridisko precizitāti; 
• Organizatoriskās dotības un spēju efektīvi izvirzīt prioritātes un iekļauties termiņos; 
• Iniciatīvu un vēlmi strādāt iekļaujošā darba vidē, kur ciena dažādību; 
• Augstus atbildības un profesionālās ētikas standartus; 
• Vēlmi mazināt korupciju un aizstāvēt sabiedrības intereses. 

. 

Piedāvājam: 

• Nepilna laika darbu, 25 līdz 60 stundas mēnesī, ar atalgojuma likmi no 8 līdz 13 eur/h 
(bruto), atkarībā no pieredzes un kvalifikācijas; 

• Atbildīgus un izaicinošus uzdevumus ar iespēju ietekmēt procesus un politiku Latvijā; 
• Biroju Rīgas centrā un iespēju daļu darba veikt attālināti; 
• 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 “Jurists” uz e-pastu ti@delna.lv līdz 2020. gada 28. septembrim.  

Vairāk par Delnas darbu varat uzzināt mūsu sociālajos tīklos: 

• mājas lapā 

• Facebook 

• Twitter 

• LinkedIn 

• Youtube 

• Spotify 
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