
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Latvijas Universitātes  
Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts 

 aicina darbā SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU /-I  
 (0,5 slodzes uz nenoteiktu laiku) 

 

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI: 

▪ nodrošināt atvērtu komunikāciju starp institūtu un sabiedrību, lai veicinātu atbalstu zinātniskai 
darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, mērķtiecīgi informētu sabiedrību par institūta aktivitātēm; 

▪ plānot, organizēt un īstenot institūta komunikācijas un sabiedrisko attiecību aktivitātes; 
▪ piedalīties publicitātes plāna izstrādē un izpildē, nodrošināt informācijas plūsmu, lai veidotu un 

uzturētu pozitīvu institūta tēlu;  
▪ plānot, apkopot vai nepieciešamības gadījumā sagatavot un rediģēt informāciju par institūtu un 

tā veiktajiem projektiem; 
▪ sagatavot, izvietot un uzturēt aktuālo informāciju institūta, kā arī projekta/-u mājas lapu sadaļās; 
▪ nodrošināt informācijas izvietošanu institūta un saistīto projektu sociālo tīklu kontos; 
▪ gatavot preses relīzes (ziņas medijiem), kurās tiek atspoguļotas institūta aktualitātes un viedoklis, 

nodrošināt to izplatīšanu; 
▪ koordinēt uzņēmuma pārstāvju intervijas masu medijos (presē, radio un televīzijā);  
▪ piedalīties institūta tēla izveidē un reprezentācijas materiālu sagatavošanā; 
▪ sekot līdzi informācijai par institūtu publiskajā telpā un masu medijos, veikt publicitātes uzskaiti; 
▪ piedalīties institūta informatīvo kampaņu un pasākumu organizēšanā, nodrošināt to 

atspoguļošanu masu medijos. 
 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM: 

▪ augstākā izglītība vai studējošais/-ā humanitārajās, komunikācijas vai dzīvības zinātnēs; 
▪ teicamas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1. pakāpe), labas angļu un krievu valodas zināšanas 

(B līmenis 2. pakāpe); 
▪ spēja strādāt patstāvīgi dinamiskos darba apstākļos, noteikt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa 

darbības mērķus; 
▪ pieredze darbā ar sociālo tīklu platformām un rīkiem (sociālo tīklu satura veidošana un 

noformēšana latviešu, angļu un krievu valodā tiks uzskatīta par priekšrocību); 
▪ iniciatīva, radošums, elastība un spēja strādāt komandā; 
▪ augsta precizitāte, atbildības izjūta un uz rezultātu orientēta pieeja darbam; 
▪ vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā sabiedrisko attiecību jomā, izpratne par komunikācijas 

un sabiedrisko attiecību nozari. 
 

PIEDĀVĀJAM: 
▪ interesantu, dinamisku, atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā ar mērķi sasniegt vislabāko 

rezultātu; 
▪ Jūsu spējām un prasmēm atbilstošu atalgojumu līdz EUR 365 - 590 (bruto) par 0,5 slodzi; 
▪ karjeras izaugsmes iespējas, tai skaitā, uzsākt karjeru pētniecībā un iepazīties ar zinātnisko 

projektu īstenošanas gaitu; 
▪ sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu. 
 
 
 



 
 
 
 
CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Sabiedrisko attiecību speciālists” lūdzam sūtīt uz e-pastu 
kpmi@lu.lv  līdz  2021. gada 3. oktobrim. 
 
Pateicamies par izrādīto interesi un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks 
izvirzīti atlases 2. kārtai.  
 
Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai 
nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu 
personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte datu.specialisti@lu.lv. 
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