
 
 

AS "RĪGAS CENTRĀLTIRGUS" AICINA DARBĀ: 

 

IEPIRKUMU DAĻAS VADĪTĀJU 

UZ NOTEIKTU LAIKU 

 

 

Darba pienākumi: 

 plānot, organizēt, vadīt un koordinēt Daļas darbinieku darbu atbilstoši Daļas nolikumā 

noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un saskaņā ar darba devēja apstiprinātiem 

nolikumiem, amatu aprakstiem, lēmumiem un rīkojumiem; 

 uzraudzīt iepirkumu organizēšanas procesu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

prasībām un Sabiedrības iepirkumu kārtībai; 

 sagatavot, izskatīt un apliecināt iepirkumu līgumus, līgumu grozījumus, ar tiem saistītus 

dokumentus; 

 uzraudzīt mantisko vērtību pasūtīšanu; 

 analizēt to preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu  pieprasījumu, kuri netiek veikti 

noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, ekonomisko pamatojumu un izvērtēt iepirkumu 

organizēšanas nepieciešamību; 

 gatavot un iesniegt Sabiedrības valdes lēmumu projektus par Daļas kompetencē esošiem 

jautājumiem; 

 pārstāvēt Sabiedrību Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojā; 

 nodrošināt Sabiedrības ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu atbilstoši Sabiedrības 

struktūrvienību iesniegtajiem priekšlikumiem, tā saskaņošanu ar valdi un tā 

aktualizēšanu atbilstoši izpildei;  

 savas kompetences ietvaros konsultēt Sabiedrības vadību un darbiniekus iepirkumu un 

sagādes procesu jautājumos; 

 pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību aktos, kas attiecas uz Daļas darbības 

jomu, un tās savlaicīgi ieviest savā darbā. 

 

Prasības kandidātiem: 

 otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē; 

 ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze vadošā amatā (struktūrvienības vadītājs, iepirkumu 

komisijas priekšsēdētājs) publisko iepirkumu jomā valsts vai pašvaldību iestādēs vai 

kapitālsabiedrībās; 

 ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze publisko iepirkumu jomā valsts vai pašvaldību 

iestādēs vai kapitālsabiedrībās; 

 ne mazāk kā 3 gadu pieredze darbā ar līgumu projektu un citu juridisko dokumentu 

izstrādi; 

 labas zināšanas un pieredze publisko iepirkumu organizēšanā, iepirkumu dokumentu 

sagatavošanā; 

 precizitāte, augsta atbildības sajūta un izteikta analītiskā domāšana; 

 radoša pieeja juridisku jautājumu risināšanā; 

 prasme precīzi identificēt problēmas iepirkumu organizēšanas jomā un šo problēmu 

atrisināšanai nozīmīgos faktus, izvēlēties problēmas atrisināšanai saimnieciski 

izdevīgāko, efektīvāko  metodi; 

 prasme pārraudzīt citu darbinieku pienākumu izpildi, spēja izraudzīties atbilstošākās 

darba metodes darba veikšanai; 

 iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, stresa noturība; 



 

 teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski; 

 labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel). 

 

Mēs piedāvājam: 

 aizraujošu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā; 

 atsaucīgu un draudzīgu komandu; 

 darba izpildei atbilstošu darba vidi; 

 konkurētspējīgu atalgojumu un veselības apdrošināšanu. 

 

CV un motivācijas vēstuli (norādot amatu) lūdzam līdz 2017.gada 25.janvārim sūtīt uz e-pastu 

aiga.benfelde@rct.lv. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai. 
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