
UZAICINĀJUMS IZTEIKT IEINTERESĒTĪBU PAGAIDU DARBINIEKIEM    

 

TULKOŠANAS ĢENERĀLDIREKTORĀTĀ (TULKOŠANAS ĢD), 

 

 

COM/TA/AD/03/20 – ĪRU VALODAS TULKOTĀJI (AD 5) 

  

 

Reģistrēšanās termiņš: 17.03.2020, plkst. 12.00 (dienā) pēc Briseles laika 

 

 

Šīs atlases procedūras mērķis ir izveidot kandidātu sarakstu, no kura iepriekš minētā Eiropas 

Komisijas ģenerāldirektorāta Īru valodas nodaļa pieņems darbā pagaidu darbiniekus “tulkotāju” 

amatā (AD funkciju grupā).  

 

Jebkura atsauce šajā atlases procedūrā uz konkrētu dzimumu ir atsauce arī uz ikvienu citu 

dzimumu. 

 

Šīs atlases procedūras pamatā esošais juridiski saistošais regulējums ir šis uzaicinājums izteikt 

ieinteresētību un tā pielikumi.  

 

Izraudzīto kandidātu skaits: 50. 

 

Saskaņā ar Komisijas 2013. gada 16. decembra Lēmumu par stratēģiju pagaidu darbinieku 

pieņemšanai darbā un nodarbināšanai (pašlaik tiek pārskatīts) izraudzītajiem kandidātiem var 

piedāvāt pagaidu līgumu, kas reglamentēts Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas 

kārtības I sadaļas 2.panta b) punktā. 

Līguma sākotnējais ilgums ir četri gadi attiecībā uz 2. panta b) punktā minētajiem pagaidu 

darbiniekiem, un to var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus.  

Nosakot līguma kopējo ilgumu, tiks ņemti vērā arī attiecīgie noteikumi Komisijas 2004. gada 

28. aprīļa Lēmumā par pagaidu personāla maksimālo nodarbinātības ilgumu Komisijas dienestos 

(septiņi gadi 12 gadu periodā), kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2013. gada 16. decembra 

Lēmumu C(2013)9028 final un Komisijas 2019. gada 5. aprīļa Lēmumu C(2019)2548 final. 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka līgumi, kurus varētu piedāvāt izraudzītajiem kandidātiem, attieksies uz 

amatiem Komisijas dienestos, kuri atrodas Īrijā (Greindžā, Mītas grāfistē) un/vai Briselē. 

Kandidātiem pieteikuma veidlapā jānorāda, kurai darba vietai tiek dota prioritāte.  

 

 

Izraudzītie kandidāti, kuriem tiks piedāvāts darba līgums, atkarībā no to darba pieredzes ilguma, 

sākot pildīt darba pienākumus, tiks klasificēti attiecīgās pakāpes 1. vai 2. līmenī. No 2019. gada 

1. jūlija mēneša pamatalgas orientējoši ir šādas. 

AD 5 pakāpe:  

 1. līmenis: 4883,11 EUR            

 2. līmenis: 5088,30 EUR 

Personāla locekļu atalgojumu veido pamatalga, ko papildina ar īpašiem pabalstiem, tostarp, 

attiecīgā gadījumā, ekspatriācijas un ģimenes pabalstiem. Noteikumus, kas attiecas uz šo 

pabalstu aprēķināšanu, var skatīt Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. 

 

I. VEICAMIE UZDEVUMI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20190101&qid=1547113922854&from=LV
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Izraudzītajiem kandidātiem būs jātulko dokumenti no angļu valodas īru valodā. Tulkojamie 

dokumenti bieži vien ir sarežģīti, tie galvenokārt ir par politiska, juridiska, 

ekonomiska/finansiāla, zinātniska vai tehniska rakstura tematiem un aptver visas Eiropas 

Savienības darbības jomas. Pienākumi var ietvert arī tulkojumu (gan kolēģu tulkojumu, gan ārējo 

līgumslēdzēju tulkojumu) rediģēšanu un terminoloģijas izpēti. Tulkošanai un citu saistītu 

uzdevumu veikšanai nepieciešamas digitālās prasmes un darbam specifisku informācijas 

tehnoloģiju un saistītu rīku intensīva lietošana. 

 

 

II. PIEMĒROTĪBAS NOSACĪJUMI 

 

Līdz termiņam, kurā jāveic pieteikšanās tiešsaistē, jums ir jāatbilst VISIEM turpmāk 

norādītajiem vispārīgajiem un konkrētajiem nosacījumiem. Atlases gaitā iecēlējinstitūcija 

pārbaudīs, vai jūs atbilstat vispārīgajiem piemērotības nosacījumiem, bet atlases komiteja 

pārbaudīs piemērotību konkrētajiem piemērotības nosacījumiem, kas norādīti turpmāk. 

 

1) Vispārīgie nosacījumi 

 

 Jābūt tiesīgam pilnībā izmantot ES dalībvalsts pilsoņa tiesības. 

 Jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības. 

 Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām. 

 

2) Konkrētie nosacījumi: valodas 

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta e) apakšpunktā noteikts, ka 

pagaidu darbiniekus var iecelt amatā tikai ar nosacījumu, ka viņi pierāda labas kādas 

Savienības valodas prasmes un apmierinošas kādas citas Savienības valodas prasmes.  

Kandidātam jāprot vismaz 2 oficiālās ES valodas. Kandidātam jāpārvalda īru valoda (1. 

valoda) C2 līmenī (izcilas prasmes) un angļu valoda (2. valoda) vismaz C1 līmenī (ļoti labas 

prasmes). Abas šīs valodas tiks izmantotas rediģēšanas pārbaudījumā, tulkošanas 

pārbaudījumā un intervijā. 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš prasītais minimālais līmenis attiecas uz katru valodas prasmes 

aspektu (runāšana, rakstīšana, lasīšana un klausīšanās), kas prasīts pieteikuma veidlapā. Šīs 

prasmes atbilst Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā prasītajām: 

(https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr). 

 

1. valodai jābūt īru valodai. 

 

2. valodai jābūt angļu valodai.  

 

Lai kandidātu varētu pieņemt darbā, tam jābūt ļoti labām angļu valodas prasmēm, jo Īru 

valodas nodaļā vairums dokumentu tiek tulkoti no angļu valodas.  

 

 

3) Konkrētie nosacījumi: kvalifikācija un darba pieredze 

 

 Kandidātam jābūt izglītības līmenim, kas atbilst vismaz 3 gadus ilgai pabeigtai augstākajai 

izglītībai, kuru apliecina diploms. 

 

 Darba pieredze nav nepieciešama. 

https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr
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Jāatzīmē, ka vērā tiek ņemti VIENĪGI diplomi, ko izdevušas ES dalībvalstis vai ko 

kādas dalībvalsts iestādes atzinušas par līdzvērtīgiem. 

 

III. ATLASES PROCEDŪRA 

 

1) Pieteikumu iesniegšanas process 

 

Aizpildot pieteikuma veidlapu, jums būs jāizvēlas īru valoda kā 1. valoda un angļu valoda kā 

2. valoda. Jums arī būs jāapstiprina sava piemērotība atlases procedūrai un jāsniedz papildu 

informācija saistībā ar attiecīgo procedūru (piemēram, diplomi). 

 

Aizpildot pieteikuma veidlapu, varat izvēlēties 1. valodu (īru valoda) vai 2. valodu (angļu 

valodu).  

. 

Apstiprinot pieteikuma veidlapu, jūs ar godavārdu apliecināt savu atbilstību visiem 

nosacījumiem, kas minēti sadaļā “Piemērotības nosacījumi”. Pēc pieteikuma veidlapas 

apstiprināšanas izmaiņas tajā izdarīt vairs nevar. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai termiņā 

pabeigtu un apstiprinātu pieteikumu. 

 

2) Piemērotības pārbaudes 

 

Piemērotības kritēriji, kas noteikti iepriekš sadaļā “Piemērotības nosacījumi”, tiks pārbaudīti, 

pamatojoties uz datiem, kas sniegti kandidātu tiešsaistes pieteikumos. Iestāde, kas ir pilnvarota 

noslēgt līgumus, pārbaudīs, vai jūs atbilstat vispārīgajiem piemērotības nosacījumiem, bet atlases 

komiteja pārbaudīs atbilstību konkrētajiem piemērotības nosacījumiem, kas paredzēti kandidāta 

tiešsaistes pieteikuma sadaļā “Izglītība un apmācība”.  

 

3) Iepriekšējie pārbaudījumi: rediģēšanas un tulkošanas pārbaudījums 

 

Ja esat pieteikuma veidlapu apstiprinājis līdz noteiktajam termiņam un, balstoties uz tiešsaistes 

pieteikumā sniegto informāciju, atbilstat piemērotības prasībām, jūs tiksiet aicināts veikt divus 

pārbaudījumus 1. un 2. valodā kādā no EPSO akreditētajiem centriem. 

 
i. Rediģēšanas pārbaudījums (ilgums: 30 minūtes): no 2. valodas (angļu) 1. valodā (īru) 

pārtulkota teksta rediģēšana, izmantojot paša kandidāta vārdnīcas, kas nav elektroniskā formātā 

(drukāta formāta). 

 

Rediģēšanas pārbaudījuma maksimālais vērtējums ir 80 punkti, un nepieciešamais 

minimums ir 40 punkti. 

 

ii. Tulkošanas pārbaudījums (ilgums: 90 minūtes): tulkošana no 2. valodas (angļu) 1. valodā (īru), 

izmantojot paša kandidāta vārdnīcas, kas nav elektroniskā formātā (drukāta formāta).  

 

Tulkošanas pārbaudījuma maksimālais vērtējums ir 80 punkti, un nepieciešamais 

minimums ir 40 punkti. 

 

Ja rediģēšanas pārbaudījumā nesaņemsiet minimālo punktu skaitu, tulkošanas pārbaudījums 

netiks vērtēts. 

 

Uz interviju aicināto izraudzīto kandidātu skaits būs aptuveni 3 reizes lielāks par vajadzīgo 

kandidātu skaitu. 
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4) Intervija 

 

Ja rediģēšanas un tulkošanas pārbaudījumā jūsu kopējais punktu skaits būs viens no lielākajiem, 

jūs tiksiet uzaicināts uz interviju, kas notiks 1. un 2. valodā. 

 

Intervija Intervija 1. un 2. valodā, kuras mērķis ir novērtēt: 

 

- jūsu profesionālās prasmes un kompetences;  

- jūsu vispārējās zināšanas ES jautājumos; 

- jūsu spējas pielāgoties daudzkultūru videi. 

 

Intervijas maksimālais vērtējums ir 20 punkti, un nepieciešamais minimums ir 10 punkti. 

 

Ja vien nav norādīts citādi, jums uz interviju būs jāatnes USB zibatmiņa (USB key), kas ietver 

skenētas apliecinošo dokumentu kopijas. EPSO lejupielādēs dokumentus intervijas laikā un tajā 

pašā dienā USB zibatmiņu atdos atpakaļ. 

 

Lai aprēķinātu kandidātu iegūto galīgo kopējo punktu skaitu, intervijā saņemtais punktu skaits 

tiks pieskaitīts priekšatlases pārbaudījumos iegūtajiem punktiem. 

 

5) Kandidātu saraksts  

 

Pārbaudījusi kandidātu apliecinošos dokumentus, salīdzinot tos ar tiešsaistes pieteikuma veidlapā 

iesniegto informāciju, atlases komiteja izveidos kandidātu sarakstu, kurā iekļaus tos piemērotos 

kandidātus, kas pēc pārbaudījumiem un intervijas būs ieguvuši minimālo punktu skaitu un 

saņēmuši vienu no augstākajiem kopējiem vērtējumiem, līdz tiks sasniegts plānotais izraudzīto 

kandidātu skaits. Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu 

punktu skaitu, sarakstā tiks iekļauti viņi visi. Vārdi tiks uzskaitīti alfabēta secībā.  

 

Izraudzīto kandidātu saraksts būs pieejams Eiropas Komisijai, kura tos varēs izmantot darbā 

pieņemšanas procedūrās un turpmākajā karjeras izaugsmē. Saraksts būs derīgs divus (2) gadus, 

bet tā derīgumu var pagarināt. Iekļaušana kandidātu sarakstā nenozīmē tiesības tikt pieņemtam 

darbā vai negarantē pieņemšanu darbā. 

 

 

IV. IESPĒJU VIENLĪDZĪBA UN ĪPAŠI PIELĀGOJUMI 

 

EPSO cenšas piemērot visiem kandidātiem vienādas iespējas, attieksmi un piekļuvi. 

 

Ja invaliditāte vai medicīniskais stāvoklis ietekmē iespējas piedalīties pārbaudījumos, lūdzam to 

norādīt pieteikuma veidlapā un informēt mūs, kādi īpaši pielāgojumi nepieciešami.  

 

Ja pēc pieteikuma apstiprināšanas invaliditāte vai veselības stāvoklis mainās, jums, tiklīdz 

iespējams, jāinformē EPSO, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju. 

 

Lai pieprasījumu varētu ņemt vērā, lūdzam nosūtīt EPSO arī attiecīgu apliecinājumu, ko izdevusi 

valsts iestāde, vai medicīnisku izziņu.  

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sazinātiem ar EPSO pieejamības nodaļu: 

 pa e-pastu (EPSO-accessibility@ec.europa.eu); 

 pa faksu (+32 2 299 80 81) vai 

mailto:EPSO-accessibility@ec.europa.eu
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 pa pastu: Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) 

EPSO accessibility 

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Lūdzam uz sūtījuma skaidri norādīt “EPSO accessibility”, jūsu vārdu un uzvārdu, atlases 

procedūras numuru un pieteikuma numuru.  

 

Apliecinošie dokumenti tiks pārbaudīti katrā gadījumā atsevišķi, un, ja tas būs pamatoti 

(ņemot vērā iesniegtos pierādījumus un vienlīdzīgas attieksmes principu pret kandidātiem), 

termiņā, ko atzīs par pamatotu, EPSO varētu piedāvāt īpašu procedūru.  

 

V. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN VEIDS 
 

Pieteikums jāiesniedz tiešsaistē EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-careers.eu līdz 

 

17.03.2020, plkst. 12.00 (dienā) pēc Briseles laika. 

 

Pieteikums jāiesniedz jūsu EPSO kontā, tiešsaistē aizpildot pieteikuma veidlapu atbilstoši EPSO 

tīmekļa vietnē sniegtajiem norādījumiem, kuri attiecas uz procedūras dažādajiem posmiem.  

 

Ja jums nav EPSO konta, tas jāizveido saskaņā ar norādījumiem par konta izveidi EPSO tīmekļa 

vietnē www.eu-careers.eu. 

 

Jums jābūt derīgai e-pasta adresei, un jūs esat atbildīgs par minētās adreses, kā arī savu personas 

datu atjaunināšanu EPSO kontā. 

 

Pēc pieteikuma apstiprināšanas izmaiņas tajā izdarīt vairs nevar.  

  

Jūs pats esat atbildīgs par to, lai pabeigtu un apstiprinātu pieteikumu termiņā, kas noteikts šajā 

uzaicinājumā izteikt ieinteresētību.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jobs.eu-careers.eu/
http://www.eu-careers.eu/
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I PIELIKUMS 

 

 

1. SAZIŅA AR KANDIDĀTIEM  

 

Kad pieteikums ir reģistrēts, varat sekot atlases procedūras vispārējai gaitai EPSO tīmekļa vietnē 

http://jobs.eu-careers.eu. 

 

Individuāla informācija būs pieejama tikai jūsu EPSO kontā.  

 

Tas jo īpaši attiecas uz: 

  

- piemērotības rezultātiem; 

- rediģēšanas/tulkošanas pārbaudījumiem un interviju: uzaicinājumu un rezultātiem.  
 

Kandidātiem savs EPSO konts ir jāpārbauda regulāri – vismaz divas reizes nedēļā. 

Kandidāti ir atbildīgi par savas pasta un elektroniskās adreses atjaunināšanu EPSO kontā.  

 

Visā sarakstē jānorāda savs vārds un uzvārds, kā tas norādīts pieteikuma veidlapā, atlases 

procedūras numurs un pieteikuma numurs. 

 

Saziņa starp EPSO un kandidātiem, kuri iesnieguši derīgu pieteikumu, notiks 2. valodā 

(angļu valodā). 

 

1.1.  Automātiska publiskošana 

Pēc katra atlases procedūras posma automātiski saņemsiet šādu informāciju. 

− Atbilstība: vai esat pieņemts dalībai konkursā; ja neesat pieņemts, tad tiks norādīts, 

kuri piemērotības nosacījumi nav izpildīti. 

− Rediģēšanas/tulkošanas pārbaudījums un intervija: jūsu rezultāti. 

 

1.2.  Pēc pieprasījuma sniegta informācija 

EPSO cenšas nodrošināt, lai kandidātu rīcībā būtu tik daudz informācijas, cik tas ir iespējams 

atbilstoši pienākumam norādīt pamatojumu, atlases komitejas sēžu konfidencialitātei un 

noteikumiem par personas datu aizsardzību. Visi informācijas pieprasījumi tiks izvērtēti, 

ņemot vērā šos pienākumus. 

Informācijas pieprasījumi iesniedzami, izmantojot EPSO tīmekļa vietni 

(https://epso.europa.eu/help_lv), 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad rezultāti paziņoti. 

 

2. ATLASES KOMITEJA 

 

Lai, pamatojoties uz prasībām, kas izklāstītas šajā uzaicinājumā, atlasītu labākos kandidātus, 

saskaņā ar noteikumiem Komisijas 2013. gada 16. decembra lēmumā par pagaidu darbinieku 

pieņemšanas un nodarbināšanas stratēģiju (patlaban tiek pārskatīti) tiek iecelta atlases komiteja.  

 

Atlases komiteja lemj arī par rediģēšanas un tulkošanas pārbaudījumu sarežģītību. 

Lēmumus par atlases komitejas locekļu iecelšanu publicēs EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-

careers.eu. 

 

http://jobs.eu-careers.eu/
https://epso.europa.eu/help_lv
http://jobs.eu-careers.eu/
http://jobs.eu-careers.eu/
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Kandidātiem ir stingri aizliegts tieši vai netieši sazināties ar atlases komitejas locekļiem 

saistībā ar atlases procedūrām. Ja šis noteikums tiks pārkāpts, kandidātu diskvalificēs no 

atlases procedūras. 

3. PRASĪBAS, SŪDZĪBAS UN PĀRSŪDZĪBAS  

3.1. Tehniski un organizatoriski jautājumi  

Ja kādā atlases procedūras posmā kandidātam radušās nopietnas tehniskas vai 

organizatoriskas problēmas, lūdzam, lai būtu iespējams izmeklēt jautājumu un to labot, 

informēt EPSO, izmantojot vienīgi EPSO tīmekļa vietni 

(https://epso.europa.eu/contact/form_lv): 

Visai korespondencei lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kā tas norādīts EPSO kontā), 

pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru. 

Ja problēma radusies pārbaudījumu centrā, lūdzam: 

 darīt to zināmu pārbaudījumu uzraudzītājiem tūlīt, lai risinājumu varētu meklēt pašā 

centrā. Jebkurā gadījumā lūdziet viņus reģistrēt sūdzību rakstveidā un  

 sazinieties ar EPSO ne vēlāk kā 3 kalendāro dienu laikā pēc pārbaudījumiem, izmantojot 

EPSO tīmekļa vietni (https://epso.europa.eu/contact/form_lv) un īsi raksturojot problēmu. 

Ja radušās problēmas ārpus pārbaudījumu centra (piemēram, saistībā ar pārbaudījumu 

rezervēšanu), lūdzam ievērot norādes, kas iekļautas jūsu EPSO kontā vai EPSO tīmekļa 

vietnē, vai nekavējoties sazināties ar EPSO, izmantojot EPSO tīmekļa vietni 

(https://epso.europa.eu/contact/form_lv). 

Ja problēmas saistītas ar jūsu pieteikumu, lūdzam nekavējoties sazināties ar EPSO un jebkurā 

gadījumā – pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izmantojot EPSO tīmekļa vietni 

(https://epso.europa.eu/contact/form_lv). Atbildes uz jautājumiem, kas nosūtīti mazāk nekā 

5 darba dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, iespējams, netiks sniegtas 

pirms šā termiņa beigām.  

3.2. Pārskatīšanas pieprasījumi  

Iespējams pieprasīt, lai tiktu pārskatīts atlases komitejas / iecēlējinstitūcijas pieņemts lēmums, 

kas nosaka rezultātus un/vai noteic, vai kandidāts var piedalīties nākamajā atlases procedūras 

kārtā vai arī ir no tās izslēgts.  

 

Pārskatīšanas pieprasījumu var pamatot: 

− ar būtisku pārkāpumu atlases procedūras gaitā un/vai 

− ja atlases komiteja vai iecēlējinstitūcija neievēro Civildienesta noteikumus, šo 

uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, tā pielikumus un/vai judikatūru; 

 procedūra: sazinieties ar EPSO, tikai izmantojot EPSO tīmekļa vietni 

(https://epso.europa.eu/ forms/complaints_en ); 

 valoda: attiecīgās atlases procedūras 2. valoda; 

 termiņš: 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad apstrīdētais lēmums publicēts EPSO 

kontā; 

 papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir 

apstrīdēšanas pamatojums. 

https://epso.europa.eu/contact/form_lv
https://epso.europa.eu/contact/form_lv
https://epso.europa.eu/contact/form_lv
https://epso.europa.eu/contact/form_lv
https://epso.europa.eu/contact/form_en
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Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā. 

 

 

3.3. Pārsūdzēšanas un apstrīdēšanas kārtība  

 

Jūs varat iesniegt sūdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu. Jānosūta 

tikai viens eksemplārs vienā no šādiem veidiem: 

 pa e-pastu, vēlams PDF formātā, uz funkcionālo pastkasti HR MAIL E.2 (HR-MAIL-

E2@ec.europa.eu) vai 

 pa faksu (32-2) 295 00 39, vai 

 pa pastu uz adresi SC11 4/57, vai 

 nogādājot personīgi adresē SC11 4/57 (no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00). 

Šādām procedūrām noteiktais trīs mēnešu termiņš (sk. Civildienesta noteikumus https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20180101:LV:PDF) 

sākas no dienas, kad ir paziņots par darbību, kas, iespējams, kaitē jūsu interesēm. 

Kandidātu uzmanība tiek vērsta uz to, ka iecēlējinstitūcija nav pilnvarota grozīt konkursa 

atlases komisijas lēmumus. Saskaņā ar Vispārējās tiesas pastāvīgo judikatūru atlases komisiju 

plašā rīcības brīvība nav pakļauta Tiesas kontrolei, ja vien acīmredzami nav pārkāpti 

noteikumi, ar kuriem reglamentē to procedūras. 

3.4. Apelācija tiesā 

Kandidātiem, kas piedalās pagaidu darbinieku atlases procedūrā, saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 270. pantu un Civildienesta noteikumu 91. pantu ir tiesības 

iesniegt apelācijas prasību Vispārējā tiesā. 

 

Ņemiet vērā, ka prasības pret lēmumiem, ko pieņēmusi iecēlējinstitūcija, nevis atlases 

komiteja, būs pieņemamas Vispārējā tiesā tikai tad, ja vispirms ir tikusi iesniegta 

administratīva sūdzība saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu (sk. 3.3. 

sadaļu). Konkrēti tas attiecas uz iecēlējinstitūcijas, nevis atlases komitejas pieņemtajiem 

lēmumiem par vispārīgajiem piemērotības kritērijiem.  

 

Kārtība, kā iesniegt apelācijas prasību tiesā, ir šāda: 

- procedūra: lūdzam skatīt Vispārējās tiesas tīmekļa vietni (http://curia.europa.eu/jcms/). 

 

3.5. Eiropas Ombuds 

Visi ES pilsoņi un iedzīvotāji var iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam. 

Pirms iesniedzat sūdzību Eiropas Ombudam, vispirms atbilstošā administratīvā veidā 

jāvēršas attiecīgajās iestādēs un struktūrās (sk. 3.1.–3.3. sadaļu). 

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nenozīmē, ka tiktu pagarināti termiņi administratīvo 

sūdzību iesniegšanai vai apelācijai tiesā. 

Kārtība, kā iesniegt sūdzības Eiropas Ombudam, ir šāda: 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20180101:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20180101:LV:PDF
http://curia.europa.eu/jcms/
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 procedūra: lūdzam skatīt Eiropas Ombuda tīmekļa vietni 

(http://www.ombudsman.europa.eu/).   

4. IZSLĒGŠANA NO KONKURSA 

Jebkurā atlases procedūras posmā kandidātu var izslēgt no dalības konkursā, ja atlases 

komiteja/iecēlējinstitūcija atklāj, ka: 
 

- kandidātam ir vairāki EPSO konti; 
- kandidāts neatbilst piemērotības prasībām; 
- kandidāts sniedzis nepatiesus vai nepamatotus paziņojumus; 
- kandidāts nav reģistrējies vienam vai vairākiem pārbaudījumiem vai nav piedalījies tajos; 
- kandidāts pārbaudījumu laikā blēdījies; 

- kandidāts nav savā pieteikuma veidlapā norādījis valodas, kas prasītas šajā uzaicinājumā izteikt 

ieinteresētību, vai nav norādījis minimālo līmeni, kas nepieciešams šīm valodām; 
- kandidāts neatļautā veidā ir mēģinājis sazināties ar atlases komitejas locekli; 
- kandidāts nav informējis EPSO par iespējamu interešu konfliktu, kas saistīts ar atlases komitejas 

locekli; 
- kandidāts ir parakstījis anonīmi vērtēto rakstisko vai praktisko pārbaudījumu darbu vai iezīmējis 

to ar kādu atšķirības zīmi. 

 

ES iestādes un aģentūras pieņem darbā tikai tādus kandidātus, kas ir parādījuši, ka ir godīgi. Par 

krāpšanu vai mēģinājumiem krāpties var piemērot sodu, un tās dēļ iespējams zaudēt tiesības 

piedalīties citās atlases procedūrās. 

  

http://www.ombudsman.europa.eu/
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EIROPAS KOMISIJA 
      

 

JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA 

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par  
jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību 

Apstrādes darbība: uzaicinājums izteikt ieinteresētību pagaidu darbiniekiem Tulkošanas 
ģenerāldirektorātā (Tulkošanas ĢD) [atsauces nr. COM/TA/AD/02/20 – ĪRU VALODAS TULKOTĀJI] 
 
 
Datu pārzinis: Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts nodaļa HR.DDG.B.1  
                               “Atlase, darbā pieņemšana un dienesta attiecību izbeigšana” 

Apstrādes darbības atsauces numurs:  DPO-1964-2 / DPR-EC-01728.1 

Saturs 

1. Ievads 

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus? 

3.  Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats? 

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk? 

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus? 

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus? 

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž? 

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs tās varat izmantot?  

9. Kontaktinformācija 

10. Kur var atrast plašāku informāciju?  
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1. Ievads 

Eiropas Komisija (“Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu privātumu. 
Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 
23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko 
atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001). 

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek 
vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti, un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā 
arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai īstenotu savas 
tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
kontaktinformācija. 

Informācija saistībā ar apstrādes darbību “Procédures de sélection d'agents temporaires organisées 
par la Commission pour des postes autres qu'encadrement ou conseil”,  ko veic nodaļa HR.DDG.B.1, ir 
sniegta turpmāk.  

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus? 

Apstrādes darbības nolūks: Eiropas Komisija vāc un izmanto jūsu persondatus, lai iesaistītie 
ģenerāldirektorāti varētu rīkot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību nolūkā izveidot to izraudzīto 
kandidātu sarakstu, kuri vislabāk atbilst paziņojumā par atlasi noteiktajam profilam. Katram 
kandidātam dažādos atlases procesa posmos tiek sniegta individuāla informācija.   

Atlases komiteja apstrādā kandidātu dokumentāciju (kas ietver identifikācijas datus, kā arī 
pieņemamības datus), argumentētu ziņojumu un izraudzīto kandidātu sarakstu, bet tos neglabā. 
Cilvēkresursu un drošības ĢD un iesaistītie ģenerāldirektorāti apstrādā un glabā kandidātu (arī 
sarakstā neiekļauto kandidātu) dokumentāciju, argumentēto ziņojumu un izraudzīto kandidātu 
sarakstu. Cilvēkresursu un drošības ĢD dienesti glabā izraudzīto kandidātu dokumentāciju, 
argumentētu ziņojumu un izraudzīto kandidātu sarakstu. 

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti. 
 

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats? 

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka: 

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības 
iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

- Apstrādes juridiskais pamats ir Regula Nr. 31 (EEK), Nr. 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas 
Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību. 

- Komisijas 2013. gada 16. decembra Lēmums C(2013)9049 par pagaidu darbinieku 
pieņemšanas un nodarbināšanas stratēģiju. 
 

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk?  

Šīs apstrādes darbības nolūkā nodaļa HR.DDG.B.1 vāc šādu kategoriju persondatus: 
 
 

- persondati (piemēram, dati, kas ļauj identificēt kandidātus un ar viņiem sazināties): uzvārds, 
vārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tās 
kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs, ar kuru sazināties, ja kandidāts nav 
pieejams.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20190101&qid=1547113922854&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20190101&qid=1547113922854&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20190101&qid=1547113922854&from=LV
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jobs_at_the_european_commission/job_opportunities/documents/commission-decision-temporary-agents-c-2013-9049-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jobs_at_the_european_commission/job_opportunities/documents/commission-decision-temporary-agents-c-2013-9049-en.pdf
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- informācija, ko kandidāti snieguši saskaņā ar uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, lai varētu 
izvērtēt, vai viņi atbilst uzaicinājumā norādītajam profilam (pieteikums, curriculum vitae un 
apliecinošie dokumenti, it sevišķi diplomi un darba pieredzes apliecinājumi).  

- Katram kandidātam dažādos atlases procesa posmos tiek sniegta individuāla informācija. 
Persondatu norādīšana ir obligāta, lai varētu noteikt atbilstību Eiropas Savienības Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtībā paredzētajiem darbā pieņemšanas kritērijiem. Ja nesniedzat savus 
persondatus, iespējams, netiksiet pielaists priekšatlases un atlases posmiem. 
 

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus? 

Eiropas Komisija jūsu persondatus glabā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs datu vākšanai vai tālākai apstrādei: 

- nodaļa HR.DDG.B1 glabā izraudzīto kandidātu dokumentāciju līdz brīdim, kad Komisija viņus 
pieņem darbā. Tiklīdz kandidāti ir pieņemti darbā, atlases dokumentācija tiek iznīcināta un 
aizstāta ar personisko lietu.  

- Ja izraudzītie kandidāti netiek pieņemti darbā, viņu atlases dokumentāciju nodaļa HR.DDG.B1 
glabā piecus gadus pēc atlases procedūras noslēguma.  

- Cilvēkresursu un drošības ĢD un iesaistītie ģenerāldirektorāti visu pārējo atlases 
dokumentāciju glabā, līdz pagājis pārsūdzības termiņš pēc izraudzīto kandidātu saraksta 
publicēšanas (vai līdz brīdim, kad kopā ar galīgā lēmuma pieņemšanu ir pabeigtas visas 
sekojušās pirmstiesas vai tiesvedības procedūras). 
 

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus? 

Visi persondati elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādēti dati utt.) 
glabājas Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 
2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu 

drošību Eiropas Komisijā. 

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kuras garantē drošību tiešsaistē un 
novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā risku, kas 
saistīts ar datu apstrādi, un apstrādāto persondatu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver 
piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai 
pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt. 

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž? 

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un 
pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama 
darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos par 
konfidencialitāti. 

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos 
gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem. 

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs tās varat izmantot?  

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem 
ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības 
ierobežot jūsu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi 
un tiesības uz datu pārnesamību. 
 
Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa nevar mainīt ar pieņemamības kritērijiem saistītos datus. 
Tiesības uz datu labošanu vairs nevar īstenot pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, jo tas 
varētu ietekmēt atlases rezultātu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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Jums ir tiesības iebilst pret jūsu persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.  
 
Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – ar datu 
aizsardzības speciālistu. Ja vajadzīgs, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Minēto 
amatpersonu kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.  

Ja vēlaties īstenot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, 
lūdzam pieprasījumā tās aprakstīt (piemēram, minēt apstrādes darbības atsauces numuru, kā 
norādīts 10. punktā). 

9. Kontaktinformācija 

- Datu pārzinis 
Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi 
vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam 
sazināties ar datu pārzini – nodaļu HR.DDG.B.1 – pa e-pastu HR-B1-GDPR@ec.europa.eu. 

- Komisijas datu aizsardzības speciālists 
Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat 

sazināties ar datu aizsardzības speciālistu:(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 
 

- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
 
Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas 

noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, 

proti, iesniegt sūdzību, rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu. 

10. Kur var atrast plašāku informāciju? 

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību 
sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Ierakstiem var piekļūt, sekojot šai saitei: 
http://ec.europa.eu/dpo-register.  

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu 
apstrādes darbības atsauces numuru:  DPO-1964-2/DPR-EC-01728.1- Procédures de sélection 
d'agents temporaires organisées par la Commission pour des postes autres qu'encadrement ou 
conseil. 
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