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Darba un prakses iespējas ES 

institūcijās 

 

 

• Darba iespējas Eiropas Savienības 

iestādēs 

 

• Prakses iespējas Eiropas Komisijā un 

Parlamentā 



Darbinieku kategorija – Pastāvīgie 

ierēdņi 
Pastāvīgie ierēdņi  
     Pastāvīgie ierēdņi veido ES civildienestu, un tie ir iedalīti divās 

kategorijās — administratoros (AD) un asistentos (AST). 

 

• Administratori parasti piedalās politikas izstrādē un īsteno ES 
tiesību aktus, veic analīzi un sniedz konsultācijas. 

  

• Asistenti parasti pilda palīga funkcijas (sekretariātā, administrācijā, 
finanšu pārvaldē, saziņas jomā, politikas izstrādē un īstenošanā 
u.tml.). Viņi kārto institūciju iekšējās lietas, galvenokārt, budžeta un 
finanšu lietas, personāllietas, veic datu apstrādi un lietvedību. 



Ko ES piedāvā pastāvīgiem 

darbiniekiem? 
• Interesantu un jauniem izaicinājumiem pilnu darbu daudzkultūru 

vidē; 

• Konkurētspējīgu atalgojumu; 

• Dažādas piemaksas atbilstoši personiskajiem apstākļiem;  

• Lieliskas mācību iespējas, ieskaitot valodu kursus; 

• Medicīnisko apdrošināšanu; 

• Bezmaksas izglītību bērniem Eiropas skolās; 

• Labu pensijas sistēmu. 

 



Patstāvīgie darbinieki 

• Par pastāvīgo darbinieku var kļūt tikai nokārtojot īpašus 

pārbaudījuma eksāmenus - konkursu. 

• Konkursus izsludina EPSO mājas lapā: http://europa.eu/epso/  

• Atrodot interesējošu konkursu, jāreģistrējas EPSO lapā un jāizveido 

savs profils. 

• Atlases procedūra kopā aizņem apmēram 9 mēnešus. 
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Darbinieku kategorija – 

Līgumdarbinieki 

Līgumdarbinieki  
• Līgumdarbiniekus pieņem fizisku darbu veikšanai, administratīvā 

atbalsta pakalpojumu sniegšanai vai specializētās jomās, kur trūkst 

pastāvīgo darbinieku ar nepieciešamajām zināšanām. Viņus pieņem 

darbā uz noteiktu maksimālo laiku, pirmo līgumu nereti noslēdzot 

tikai uz 6 līdz 12 mēnešiem atkarībā no veicamā darba veida. 



Darbinieku kategorija – Pagaidu 

darbinieki, īslaicīgais personāls 

Pagaidu darbinieki (darbs uz laiku)  

• Pagaidu darbiniekus pieņem dažādu augsti specializētu vai pagaidu 
darbu veikšanai ilgākais uz sešiem gadiem. Var arī pieteikties 
darbam pagaidu darbinieka statusā, ievadot par sevi ziņas ES 
izveidotajā datubāzē CV Online,kura ir pieejama internetā  
(http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_lv.htm) 

 

Īslaicīgais personāls  

• Dažās institūcijās strādā arī vietējie darbinieki,  

kuriem ir īstermiņa līgums (līdz 6 mēnešiem).  
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Darbinieku kategorija – praktikanti 

un norīkotie valstu eksperti 
Praktikanti  
• Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, Eiropas Kopienu Tiesa, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un Eiropas ombuds 
organizē 3 - 5 mēnešu praksi jaunajiem augstskolu absolventiem. 

 

Norīkotie valsts eksperti (SNE)  

• Tie ir dalībvalstu civildienesta vai starptautisku organizāciju ierēdņi vai 
publiskajā sektorā nodarbinātas personas, kas uz laiku norīkotas darbā 
kādā ES institūcijā. Nacionālie eksperti palīdz sasniegt attiecīgā 
ģenerāldirektorāta vai dienesta izvirzītos stratēģiskos mērķus. Darbā viņiem 
jāievēro ES ierēdņu norādījumus, sīku darba aprakstus un noteikumus, kas 
palīdz izvairīties no interešu konfliktiem. SNE izraugās īpašā procedūrā, 
kurā EPSO nepiedalās. Informāciju par piedāvātajām vakancēm parasti var 
saņemt no Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību 
birojiem (Briselē). 

 

 



Kritēriji kandidātiem 

• ES dalībvalsts pilsonis 
 

• Ar universitātes beigšanas diplomu jebkurā jomā 
  (vismaz 3 gadi augstākās izglītības) 

Jaunums: uz AD5 kategorijas ierēdņu konkursu drīkstēs pieteikties arī bakalaura līmeņa 
studiju programmas pēdējā kursa studenti 

…tiesību zinātne, lauksaimniecība, grāmatvedība, finanses, dabas zinātnes, sociālās 
zinātnes, lingvistika, politikas zinātne, tehnoloģijas, medicīna… 
 

• Darba pieredze nav vajadzīga 
 

• Vecuma ierobežojumu nav 

 



Nepieciešamās valodu zināšanas 

• Lieliskas dzimtās valodas zināšanas 

• Lieliskas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas 

• Tulkotājiem - ļoti labas vēl vienas ES oficiālās valodas zināšanas 

– nosaka katra konkursa prasībās, parasti tās ir “lielās valodas” 
 
Vēl citu valodu zināšanas uzskata par priekšrocību.  

 



Atlases posmi 

• Kandidātiem, kas vēlas piedalīties kādā atlases procedūrā, internetā 
jāaizpilda pieteikuma veidlapa un pirms reģistrācijas termiņa beigām 
tā elektroniski jāiesniedz EPSO.  

• Atlase notiek divās kārtās: 

    1)datorizēti priekšatlases testi ES dalībvalstīs (un dažās 
ārpussavienības valstīs) 

    2) otrā kārta notiks novērtēšanas centrā Briselē.  

 

• Visiem dalībniekiem tiek dotas atsauksmes par viņu sniegumu. 

 

• Pieprasītāko profesiju pārstāvjiem rīkotajos konkursos izveidotie 
rezerves saraksti ir spēkā līdz brīdim, kad beigsies nākamajā gadā 
attiecīgās profesijas pārstāvjiem sarīkotais konkurss (proti, tikai 
vienu gadu). Citos konkursos izveidotie rezerves saraksti būs spēkā 
ilgāku laiku. 



Priekšatlase 

• Priekšatlases datorizētie testi Latvijā (2 stundas) 

  -Verbal reasoning 

  -Numerical reasoning  

  -Abstract reasoning 

  -Situational Judgement test 

(tulkotājiem – linguistic skills test (elementary, native language)) 

 



Konkursa norise-2 

• Eksāmeni novērtēšanas centrā Briselē: 

Rakstiskie un mutiskie pārbaudījumi (1 dienā – FR/EN/DE) 

– Problēmas analīze (case study) / tulkotājiem - 2 tulkojumi 

– Grupas uzdevums  

– Mutiska prezentācija  

– Intervija  

Sekmīgie kandidāti nonāk rezerves sarakstā 

 



Novērtēšana 

• Pārbauda tieši konkrētajam amatam vajadzīgās prasmes un 
teorētisko zināšanu izmantošanu praksē. 

• Testi pamatojas uz ES iestāžu darbiniekiem izvirzīto prasību 
aprakstu.  

• Novērtē: 

   Analītiskās spējas un problēmu risināšanu;  

  Saziņu;  

   Orientāciju uz kvalitāti un rezultātu;  

  Spēju mācīties un pilnveidoties; 

  Māku noteikt prioritātes un organizēt;  

   Izturību;  

   Māku strādāt komandā;  

  Vadītāja spējas . 

 

 



Piemēri 







Vairāk informācijas 

• Facebook,Twitter – EU 

Careers 

• www.europa.eu/epso 
 

http://www.europa.eu/epso


Kur var sagatavoties? 

• Valsts administrācijas skolas kursi 

http://www.vas.gov.lv 

Vai arī –  

 uzmanīgi izlasīt visu informāciju EPSO 

lapā, tur iepazīties ar testu paraugiem, 

meklēt attiecīgās grāmatas pašam un…  

      …MĀCĪTIES!!  

 

 

http://www.vas.gov.lv/


Prakse 

 

 

• Prakses iespējas Eiropas Komisijā un 

Parlamentā 



Eiropas Komisija 

• Atrodas Briselē un Luksemburgā. 

• Politiski neatkarīga no valstu valdībām. 

• Izstrādā ES likumus. 

• Pārstāv un aizstāv ES intereses pasaulē. 

 

• 27 komisāri 
(LV: Andris Piebalgs, attīstības palīdzība)  

• 40 ģenerāldirektorāti un dienesti 

• ~ 25 000 darbinieku  
(no LV: 212, = 0,6%). 
Salīdzinājumam: ES ir apm. 500 miljoni iedzīvotāju… 

 

 



Eiropas Komisijas darbības virzieni 

• Ekonomika, finanses un nodokļi (budžets, konkurence) 

• Ārlietas (ES pasaulē, humānā  / attīstības palīdzība, drošības politika) 

• Enerģētika un dabas resursi (energoapgāde, komunikāciju tīkli) 

• Lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārtika (lauku attīstība, zivsaimniecība un 
pārtikas drošums) 

• Nodarbinātība un sociālie jautājumi 

• Reģioni un reģionālā attīstība (reģionālā politika, ERAF) 

• Izglītība un jaunatne 

• Daudzvalodība un kultūra 

• Tiesiskums un pilsoņu tiesības 

• Uzņēmējdarbība (iekšējais tirgus) 

• Vide, patērētāju un veselības aizsardzība 

• Zinātne un tehnoloģijas (pētniecība, informācijas sabiedrība, kosmoss, 
nanotehnoloģijas) 

• utt……….. 
 

 



Prakse Eiropas Komisijas 

pārstāvniecībā Latvijā 
• http://ec.europa.eu/latvija/competitions/recruitment/index_lv.htm 

• Stažēšanās Eiropas Komisijas pārstāvniecībā nepārsniedz 6 nedēļas. 
Praktikantam ir iespēja norādīt sev vēlamo prakses laiku un periodu. 

• Ir iespēja pieteikties prakses periodam Politikas, Komunikācijas un 
Preses nodaļās pārstāvniecībā. 

• Kandidātam jāiesniedz motivācijas vēstule un CV, kuru izvērtē 
attiecīgās nodaļas vadītāji. 

• Prakses periods nav apmaksāts. 

• Prakses perioda beigās praktikants saņems atsauksmes vēstuli un 
pieredzi. 
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Prakse Eiropas Komisijā 

• Ilgums – 5 mēneši     
  2013. gada marts – jūlijs 
  (nākamais periods: oktobris – februāris) 

 

• Pieteikšanās (2013. gada marts)  
no 2012. g. 1. jūlija līdz 1. septembrim  

(nākamajam periodam: no decembra līdz februārim) 

 

http://ec.europa.eu/comm/stages 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/trainee/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/comm/stages
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/trainee/index_en.htm


Prasības praktikantiem 

• Universitātes beigšanas diploms jebkurā jomā (vismaz 3 gadi 

augstākās izglītības, “bakalaura vai ekvivalents diploms”) 

• Lieliskas EN, DE vai FR valodas zināšanas* (tulkotājiem - jāspēj 

tulkot no divām ES oficiālajām valodām vai islandiešu vai horvātu 

valodas uz dzimto valodu) 

• Nedrīksti būt jau izmantojis stažēšanās iespējas ES iestādēs 

 

 
* “Languages: 

Explicit certificate* of very good knowledge of EN, FR or DE language. 

*Explicit certificate = Written proof - Diploma from a language school or proof of language course 

followed as part of university studies, proof of having studied or worked in the language. Self-

certifications are not accepted.” 

 

 



Prakses pieteikuma procedūra 

• Elektroniski jāaizpilda pieteikuma veidlapa (EN, DE vai FR 
valodā, tulkotājiem LV valodā!) 

• Pēc tam pa pastu jānosūta šī pati izdrukātā veidlapa + pases 
kopija, diplomu kopijas.  

 Tobrīd nekam nav jābūt ne tulkotam (ja dokumenti ir kādā no ES 
oficiālajām valodām), ne juridiski apliecinātam! 

 Ieteicams iekļaut arī papildu dokumentus – saistīta darba 
pieredze, CV, ieteikuma vēstules 

 



Prakses iespējas 

• Stipendija pēc 2011. gada datiem:  

   1071,19 eiro mēnesī 

• Lieliska iespēja 

 -iegūt jaunus draugus no visas Eiropas; 

 -redzēt darbu ES iestādēs “no iekšienes”; 

 -iegūt lielisku ierakstu savā CV; 

 -nodibināt kontaktus ar ES ierēdņiem. 



Praktikanta pienākumi Eiropas 

Komisijā 
Administratīvā prakse (visi dienesti, izņemot Tulkošanas  

ģenerāldirektorātu) 
 

• Informācijas un dokumentu veidošana, 

• Darba grupu, forumu, publisku diskusiju vai sanāksmju    
organizēšana,  

• Ziņojumu sagatavošana,  

• Atbilžu sagatavošana atbilstoši informācijas pieprasījumiem,  

• Līdzdalība komandas sanāksmēs, 

• Kārtošanas uzdevumi,  

• Tekstu rediģēšana u.c. 

 



Praktikanta pienākumi Eiropas 

Komisijā 
Tulkošanas prakse (vienīgi Tulkošanas ģenerāldirektorāts)  

• Praktikanti tiek piesaistīti kādai nodaļai, kurā strādā viņu dzimtās 

valodas tulkotāji.  

• Viņu darbs pielīdzināms viņu kolēģu ierēdņu darbam, t.i., tulkot uz 

viņu dzimto valodu no vismaz divām Kopienas valodām.  

• Viņu darbus rediģē pieredzējuši tulkotāji.   

• Dažus praktikantus var piesaistīt Tulkošanas ģenerāldirektorāta 

tehniskā atbalsta nodaļai. 

 



Statistika Eiropas Komisijā 



Eiropas Parlamenta Informācijas birojs 

Latvijā 

• Informē sabiedrību par Eiropas Parlamentu un tā darbību;  

• Veicina informācijas apmaiņu ar plašsaziņas līdzekļiem par EP 
darbu, apspriežamiem un pieņemtiem dokumentiem;  

• Regulāri organizē Latvijas žurnālistu vizītes uz Briseli un/vai 
Strasbūru; lai viņi varētu sekot Latvijai aktuālu jautājumu virzībai EP 
plenārsesijās un informēt par to sabiedrību;  

• Veicina iedzīvotāju kontaktus ar Latvijas deputātiem EP;  

• Organizē un atbalsta ar EP darbību saistītus seminārus, 
konferences, diskusijas un pasākumus plašai sabiedrībai;  

• Sagatavo un izplata publikācijas par EP;  

• Palīdz ikvienam saņemt informāciju par EP. 

 



Praktikanta ikdiena EP 

• Apkopo informāciju par EP 

• Sagatavo informatīvus materiālus 

• Organizē pasākumus 

• Rediģē angļu valodas mediju “monitorus” 

• Gatavo preses relīzes 

• Kontaktējās ar NVO 

 

 



Prakse Eiropas Parlamentā 

• EP piedāvā gan apmaksātas, gan neapmaksātas prakses veidus:  

vispārējo,žurnālistu, tulkotāju un tulku prakses. 

• Parasti prakse ilgst 3 - 5  mēnešus.  

• Praksei var pieteikties EP Briselē vai kādā no EP Informācijas 

birojiem dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā. 

  

 



Apmaksāta stažēšanās programma 

Roberta Šūmaņa stipendija – vispārējā vai 

žurnālistu prakse 
• Kur notiek stažēšanās? 

 Strasbūrā, Briselē, Luksemburgā, dalībvalstu Eiropas Parlamenta 
Informācijas birojos  

• Kas var pieteikties?  

  Augstāko izglītību ieguvušie jaunieši (bakalaura grāds vai 4. kursa students)  

• Kad ir tuvākā pieteikšanās? 

 Tuvākā pieteikšanās no 15. augusta līdz 15. oktobrim. Sākums 1.martā,bet 
praksei, kas sākas 1. oktobrī, jāpiesakās tiešsaistē 15. martā - 15.maijā. 

 

• Cik ilgi turpinās prakse? 

 2-5 mēnešus 

• Kāda ir stipendija? 

 ~700 Ls mēnesī 

 



Roberta Šūmaņa stipendija – vispārējā vai 

žurnālistu prakse 

 Roberta Šūmaņa stipendijas (vispārējā prakse) kandidātiem 

jāpierāda, ka ir izstrādāts nopietns rakstisks pētījums augstākās 

izglītības saņemšanai vai publicēšanai zinātniskā izdevumā. 

 Roberta Šūmaņa stipendijas (žurnālistu prakse) kandidātiem 

jāpierāda profesionālā pieredze: publicētie raksti, biedra statuss 

žurnālistu asociācijā vai žurnālista kvalifikācija, ko atzīst Eiropas 

Savienības dalībvalstis un kandidātvalstis. 



Citas stažēšanās 

• Cilvēkiem ar invaliditāti  

• Stažēšanās tulkiem (apmaksāta) 

  - Apmaksāta tulkotāju prakse 3 mēnešus.  

  - Prakses sākums: 

• 1. janvāris  (pieteikšanās no 15. jūnija līdz 15. augustam) 

• 1. aprīlis ( pieteikšanās no 15. septembra līdz 15 novembrim)  

• 1. jūlijs ( pieteikšanās no 15. decembra līdz 15. februārim) 

• 1.oktobris (pieteikšanās no 15. marta līdz 15. maijam) 
 

• Tulkotāju prakse notiek Luksemburgā. 

 

• Informācijai: 2011. gadā praktikanta stipendija ir EUR 1213,55 
mēnesī. 



Neapmaksātā prakse 

• Neapmaksātas tulkotāju prakses ilgums ir no 1 līdz 3 mēnešiem. Notiek 
Luksemburgā. 

 

Prasības  jauniešiem: 

• Bakalaura grāds vai tam līdzvērtīgs augstākās vai profesionālās izglītības 
līmenis; 

 

• Praksei jābūt universitātes vai tai pielīdzināmas mācību iestādes mācību 
kursa daļai, bezpeļņas organizācijas rīkotu augstākā līmeņa profesionālās 
izglītības kursu daļai vai obligātam priekšnosacījumam profesionālās 
darbības veikšanai; 

 

• Piešķir lielākoties no 1-4 mēnešiem. 

• Praksei, kas sākas 1. janvārī, jāpiesakās tiešsaistē līdz 1. oktobrim, praksei, 
kas sākas 1. maijā, jāpiesakās līdz 1. februārim, bet praksei, kas sākas 1. 
septembrī, jāpiesakās tiešsaistē līdz 1. jūnijam 

 
 



Kandidātiem jābūt 

• Kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai kandidātvalsts pilsoņiem; 

• Prakses sākuma dienā jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu; 

• Līdz šim nav bijusi apmaksāta prakse vai algots darbs uz laiku, kas 
pārsniedz četras secīgas nedēļas, kādā no Eiropas Savienības 
iestādēm, pie kāda no Eiropas Parlamenta deputātiem vai kādā no 
tā politiskajām grupām; 

• Pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām jābūt ieguvušiem 
augstāko izglītību studiju programmā, kas ilgst vismaz 3 gadus; 

• Jābūt teicamām vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas vai 
Eiropas Savienības kandidātvalsts oficiālās valodas zināšanām un 
ļoti labām divu citu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām. 

 



Pieprasītie dokumenti 

Pozitīvas sākotnējās atlases gadījumā tiks prasīti šādi dokumenti: 

• Pienācīgi aizpildīta pieteikuma veidlapa; 

• Pases vai personas apliecības kopija, 

• Diplomu un sertifikātu kopijas, 

• Augstskolas eksāmenu rezultātu (analītiskie punkti, atzīmes) 
izraksta kopija, ja tāda ir pieejama. 

• Šajā atlases posmā pagaidām nav nepieciešams sūtīt minētos 
dokumentus. Tie jums tiks prasīti tikai tādā gadījumā, ja veiksmīgi 
izturēsiet sākotnējās atlases posmu. 



Pieteikties var 

• Pieteikšanās  praksei notiek tiešsaistē EP mājas lapā. Uzzināt 

vairāk par prakses iespējām un pieteikšanos var  Eiropas 

Parlamenta mājas lapas sadaļā "Prakse un mācību vizītes Eiropas 

Parlamentā"  

 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?la

nguage=LV&id=147  

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/007cecd1cc/Train

eeships.html 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=LV&id=147
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=LV&id=147
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/007cecd1cc/Traineeships.html




Ieteikumi 

• Regulāri sekot līdzi jaunākajai informācijai Stažēšanās biroja 
(Traineeships Office) mājas lapai (http://ec.europa.eu/stages/)  

 

• Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO)  tīmekļa vietnei 
(http://europa.eu/epso/index_lv.htm) 

 

• Darbības elektroniskajā pieteikuma veidlapā veikt 30 minūšu laikā, 
pretējā gadījumā visi ievadītie dati tiks  dzēsti . 

 

• Saglabājiet numura kopiju, kas jums tiks piešķirts pēc jūsu 
pieteikuma internetā apstiprināšanas!  

 

 

http://ec.europa.eu/stages/
http://europa.eu/epso/index_lv.htm


Ieteikumi 

• Uzmanīgi izlasiet noteikumus par praksi. 

 

• Atlase notiek vienīgi pēc jūsu sagatavotā faila, tādēļ tam ir jābūt 
pilnīgam, precīzam un bez formālām kļūdām. 

 

• Piesakieties laicīgi. 

 

• Varat sazināties ar Sandru Kaupužu - EK pārstāvniecības Latvijā 
atbildīgo Valodu jautājumos – sandra.kaupuza@ec.europa.eu  

 

mailto:sandra.kaupuza@ec.europa.eu


 

 

 

 

Paldies par uzmanību! 

 

 

 

 

kristine.zabe@chamber.lv 

www.liepaja.eudirect.lv 

 

mailto:kristine.zabe@chamber.lv

