Iespējamajam darba devējam
Gitas Kiseles
Motivācijas vēstule
Sakarā ar Jūsu sludinājumu par piedāvāto vakanci jurista amatā norādu uz turpmāk
uzskaitīto iegūto pieredzi, iemaņām un izglītību:
- esmu ieguvusi augstāko, akadēmisko un profesionālo juridisko izglītību, maģistra grādu
civiltiesību specialitātē;
- 20 gadu darba pieredze jurista amatā, pildot savus darba pienākumus uzņēmumā,
pašvaldības, valsts iestādē, kā arī maksātnespējas administratora un zv.advokāta
uzdevumā;
- teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, rast risinājumus stresa situācijās, veikt
atbildīgu darbu, kā arī ir pieredze strādāt gan lielā, gan mazā kolektīvā;
- pieredze strādāt ar apmeklētājiem/klientiem (izvērtēt pretenzijas un rast risinājumu),
pārstāvēt savu pārstāvāmo un sniegt juridisku konsultāciju dažādos juridiskos jautājumos,
paust savu viedokli, organizēt komandas darbu un rast kompromisu;
- pieredze dažādu juridiska rakstura dokumentu (līgumi, iekšējie normatīvie akti, lēmumi,
pieteikumi, prasības, paskaidrojumi, apelācijas un kasācijas sūdzības tiesai, skaidrojumi
un viedokļi tiesību normu interpretācijā u.c.) sastādīšanā, izvērtēšanā;
- pieredze lietas vešanā tiesā visās tiesu instancēs, izskatot gan civillietas, gan
administratīvās lietas;
- teicamas latviešu valodas zināšanas, spēja kontaktēties krievu, angļu un lietuviešu
valodā;
- iemaņas juridiska rakstura dokumentu sastādīšanā krievu, angļu un lietuviešu valodā;
- starptautiska darba pieredze, risinot jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma pārvaldīšanas,
saistību tiesību un citiem jautājumiem, kas skar gan Latvijas, gan Lietuvas Republikas
tiesisko regulējumu mazumtirdzniecības darbības nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, lūdzu izvērtēt manu motivācijas vēstuli un CV un sniegt
atbildi par pieņemto lēmumu attiecībā uz manas kandidatūras atbilstību ieņemamajam amatam.
Pielikumā: CV uz 2 lapām.
Ar cieņu,
Gita Kisele

Curriculum Vitae
PERSONAS DATI
VĀRDS UZVĀRDS

GITA Kisele

TELEFONS
E-PASTS
IZGLĪTĪBA
2006.- 2007.

+371 29194282
gitish@inbox.lv

1996.-2001.

Latvijas Policijas akadēmija,
augstākā akadēmiskā un profesionālā juridiskā izglītība,
iegūts otrā līmeņa bakalaura grāds

1993.-1996.

Liepājas J.Raiņa 6.vidusskola (vidējā izglītība)

Biznesa augstskola „Turība”, maģistrantūra tiesību
zinātnēs, civiltiesību specializācija, iegūts maģistra grāds

DARBA PIEREDZE
03.2013. -12.2021.

SIA „DEPO DIY” jurists
(juridiska rakstura risinājumu nodrošināšana uzņēmumā,
kura komercdarbība saistīta mazumtirdzniecību veikalos
„DEPO”; juridiska rakstura risinājumu nodrošināšana
(vadīšana) tās saistītajos Latvijas un Lietuvas
uzņēmumos, kuri nodarbojas ar nekustamo īpašumu
attīstības jautājumiem)

03.2011. -03.2013.

Jurists - maksātnespējas administratora un zv.
advokāta uzdevumā (pusslodzes darbs)
Pamatpienākumi: Maksātnespējas procesā esošās
situācijas un dokumentu izvērtēšana, un nepieciešamo
dokumentu sagatavošana.

01.2005. – 01.2009.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Jurists
Juridiska rakstura atbalsts iestādes administratīvo
funkciju nodrošināšanai – saimniecisko līgumu
izskatīšana, iepirkumu veikšana; vēstuļu, atzinumu
sagatavošana, normatīvo aktu projektu izstrāde;
pārstāvība tiesā administratīvajos un civiltiesiskajos
strīdos.

10.2003.-06.2004.

SIA „Namserviss VN” jurists
(nekustamo īpašumu apsaimniekošana)
Pamatpienākumi:

līgumu

projektu

sastādīšana,

izvērtēšana; uzņēmuma juridiskās dokumentācijas
sastādīšana
un
kārtošana,
iekšējo
juridisko
problēmjautājumu risināšana, tikšanās ar sadarbības
partneriem.
10.2001.-10.2003.

Rīgas pilsētas valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas
Juridiskās daļas juriste
Pamatpienākumi:
līgumu
projektu
sastādīšana,
izvērtēšana,
iepirkumu
dokumentu
sastādīšana,
izvērtēšana un konsultēšana grāmatvedības jomā,
administratīvo aktu projektu sastādīšana, izvērtēšana;
atzinumu, skaidrojumu sniegšana.

11.1999.-09.2001.

Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurora
palīgs

CITAS PRASMES
VALODAS (10 vērtēšanas baļļu
sistēmā)
DATORZINĪBAS

MS Office Word, Excel, Internet Explorer

INTERESES

Literatūra, ceļošana

PAPILDUS INFORMĀCIJA

B kategorijas autovadītāja apliecība, angļu valodas kursi,
latviešu tautas dejas

Latviešu - 10, krievu, angļu, lietuviešu - 8

