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Signe Ļuļēna
No 2022. gada 5. augusta Signe Ļuļēna ir “Sabiedrība par atklātību – Delna” projektu
vadītāja asistente.
Signe ir ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnēs un diplomātijā Rīgas Juridiskajā
augstskolā ar specializāciju starptautiskajās tiesībās, absolvējusi viena gada biznesa studiju
programmu Īrijā, kuras ietvaros viņa pabeidza praksi Ekseterā, Anglijā, strādājot
jaunuzņēmumā (start-up), uzņēmējdarbības jomā. Signe ir pabeigusi arī viena gada
pirmstiesību programmu Īrijā un šobrīd arī strādā Slovākijas vēstniecībā Rīgā kā politiskais
darbinieks.
Signei ir arī pieredze nevalstiskajā sektorā, veicot brīvprātīgo darbu Latvijas Sarkanajā
Krustā un Bona Fide Latvija, kur guvusi pieredzi projektu vadībā, projektu veidošanā un
darbā ar jauniešiem un migrantiem, kā arī piedalījusies vairākās mācībās. Signe ir arī
veidojusi un piedalījusies vairākos Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektos
Itālijā, Rumānijā un Latvijā, kā arī ar Ambitious Africa Somijas biroja starpniecību
piedalījusies mentora programas “sieviete–sievietei” veidošanā.
CV/ENG
Since August 5, 2021, Signe Ļuļēna is a project assistant at the Transparency International
Latvia / “Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Signe has a bachelor's degree in law and diplomacy from Riga Graduate School of Law,
specialising in international law. Signe has a diploma from a one-year business study
programme in Ireland, through which she completed an Internship in Exeter, England
working in a start-up company in the field of entrepreneurship. Signe has also completed a
one-year pre-law program in Ireland and is also currently working in the Slovak Embassy in
Riga as a political officer.
Signe has experience in the non-governmental sector from her volunteer work in the Latvian
Red cross and Bona Fide Latvia, where she has gained experience in project management,
project creation and working with young people and migrants and participated in multiple
trainings. Signe has also created and participated in multiple Erasmus+ and European
Solidarity Corpus projects in Italy, Romania and Latvia and also has been a part of creating
a women to women mentorship program through Ambitious Africa, Finland office.

