
 

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 

izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta 

būvniecības līgumu izmaksu kontroliera amatu 

 

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”  (reģistrācijas Nr.LV 40103836785) ir valsts 

kapitālsabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” projekta 

realizēšanai izsludina konkursu uz Projekta ieviešanas un vadības departamenta (turpmāk – 

departaments) būvniecības līgumu izmaksu kontroliera amatu 

 

Galvenie amata pienākumi: 

• projekta komandas ietvaros nodrošināt, ka projekti uzņēmuma grāmatvedības sistēmā 
tiek ar atbilstošu Darbu pozīciju uzskaitījuma struktūru; 

• atbildēt par uzvarējušo piedāvājumu budžetu un piedāvājumu datu ievadi uzņēmuma 
pārskatu sistēmā; 

• sniegt atbalstu katrai projekta grupai, sagatavojot ikmēneša projektu pārskatus no 
uzņēmuma pārskatu sistēmas; 

• atbildēt par uzņēmēju iesniegto maksājumu pieprasījumu un izmaiņu rīkojumu 
pieprasījumu pārbaudi, lai nodrošinātu atbilstošu un savlaicīgu rēķinu un izmaiņu rīkojumu 
apstrādi; 

• savlaicīgi informēt departamenta vadību un galveno inženieri, par iespējamiem 
pārmērīgiem izdevumiem, neatbilstībām un citām būvniecības projekta problēmām; 

• veikt atbilstošu instrumentu izstrādi un uzraudzību, lai nodrošinātu regulāru salīdzinājumu 
starp izdevumiem, budžetiem un prognozēto projekta izmaksu aprēķinu projekta beigās; 

• pārbaudīt maksājumu pieprasījumu un naudas plūsmas grafiku atbilstību projektēšanas 
un/vai būvdarbu līgumam. 

• veikt citus ar projektu vadību un struktūrvienības darba organizāciju saistītus amata 
pienākumus. 

Prasības pretendentiem/-ēm: 

• otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecībā vai  finanšu jomā; 
• par priekšrocību tiks uzskatīts tāmēšanas inženiera sertifikāts (piemēram, RICS/CIOB); 
• padziļinātas zināšanas kompāniju vadības sistēmās, kuru ietvaros veikta būvniecības 

līguma vadība, kura vērtība ir vismaz 30 miljoni euro;  
• zināšanas publisko iepirkumu tiesību jomā;  
• zināšanas risku pārvaldībā; 



• zināšanas dažādu būvniecības līgumu standartu pielietošanā (it īpaši FIDIC);  
• pieredze liela apjoma (vismaz 30 miljoni euro) būvniecības līguma darbu daudzuma 

(tāmju) uzraudzības vadīšanā; 
• pieredze pārrunās un strīdu risināšanā un atskaišu sagatavošanā gan pasūtītāja, gan 

piegādātāju (uzņēmēju) pusē; 
• pieredze darbā ar dažādiem vienību cenu līgumiem; 
• pieredze dzelzceļa infrastruktūras izmaksu aprēķināšanā;  
•  angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī; 
• par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas un prasmes LEAN vadības principos un 6 

Sigma  
    Mēneša darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 3600. 

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV 

ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 2021.gada 9.aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pastu: 

edzl@edzl.lv vai nosūtīt pa pastu uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” juridisko adresi (Gogoļa iela 

3, Rīga, LV-1743), vai iesniegt personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” birojā (Ģenerāļa Radziņa 

krastmalā 9, Rīgā), iepriekš sazinoties pa tālruni 66954242. 

Papildu informācija par projektu: Rail Baltica ir dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt 

Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā un tas aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, 

Latviju un Igauniju, netieši – arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina – Helsinki. Baltijas 

valstīs plānots izbūvēt jaunu, vairāk nekā 870 km garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju 

ar maksimālo ātrumu 240 km/h, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un kravu pārvadājumus ziemeļu-dienvidu 

virzienā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību un konkurētspēju.     

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie 

personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir SIA “Eiropas 

dzelzceļa līnijas” adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga. 

 


