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PIEŅEMŠANA DARBĀ 

 

EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS KONTROLES AĢENTŪRA — EFCA — IR EIROPAS SAVIENĪBAS 
STRUKTŪRA, KAS IZVEIDOTA 2005. GADĀ AR MĒRĶI ORGANIZĒT DALĪBVALSTU IZVĒRSTU, 
OPERATĪVU ZIVSAIMNIECĪBAS KONTROLES UN PĀRBAUDES PASĀKUMU KOORDINĀCIJU UN 
PALĪDZĒT TĀM SADARBOTIES, LAI NODROŠINĀTU ATBILSTĪBU KOPĒJĀS ZIVSAIMNIECĪBAS 
POLITIKAS NOTEIKUMIEM, NODROŠINOT TĀS EFEKTĪVU UN VIENĀDU PIEMĒROŠANU. 
 
 
Aģentūra ievēro Eiropas iestādēm un struktūrām piemērojamo Civildienesta noteikumos paredzēto 
personāla politiku. Veiksmīgajiem kandidātiem tiks piedāvāts amats, pamatojoties uz šiem 
Civildienesta noteikumiem. 

EFCA organizē ārēju atlasi viena vai vairāku līdzīgu amatu aizpildīšanai, lai izveidotu rezerves 
sarakstu ar līdz pat 10 kandidātiem uz šādu amatu: 

EFCA – TA – AST 4 – 1606 – KONTROLES OPERĀCIJU KOORDINATORS 

Aģentūra gaidīs pieteikumus no kandidātiem ar motivāciju piedalīties EFCA attīstībā. 
 

Kandidāti tiek pieņemti darbā ar noteikumu, ka viņiem ir visas tiesības kā Eiropas Savienības 
dalībvalsts pilsoņiem. Kandidātiem jābūt izpildītām visām saistībām, kas noteiktas tiesību aktos par 
militāro dienestu, kā arī jāatbilst prasībām attiecībā uz rakstura piemērotību savu pienākumu 
veikšanai. 
 
EFCA ir no citām Eiropas Savienības iestādēm vai citām Eiropas Savienības aģentūrām neatkarīga 
un atsevišķa darbā pieņemšanas procedūra. 
 
EFCA darbā pieņemšanas procedūrā tiek izskatīti tikai tie pieteikumi, kas attiecas uz amatiem, par 
kuriem ir izsludināts konkurss, tas nozīmē, ka nepieprasīti pieteikumi netiek apstrādāti, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret pieteikumu iesniedzējiem. Ja kandidāts uzskata, ka viņu ir negatīvi 
ietekmējis konkrēts lēmums, viņš(-a) saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu un Eiropas 
Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 90. panta 2. punktu var iesniegt sūdzību, kas 
adresēta EFCA izpilddirektoram. 
 
 
1. Nodarbinātības nosacījumi 
 

Veiksmīgie pieteikuma iesniedzēji tiks iecelti par EFCA pagaidu darbiniekiem saskaņā ar 
Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS) I sadaļas 2. panta f) 
punkta noteikumiem. Viņiem ir jāizpilda Civildienesta noteikumu pienākumi, ieskaitot 
noteikumus par interešu konfliktu. Kandidātam ir arī tiesības iesniegt sūdzību Eiropas 

Ombudam. 
 
Veiksmīgie kandidāti tiks pieņemti darbā kategorijā, kas minēta piedāvātā amata nosaukumā. 
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Darbā pieņemšanā tiek ievēroti Eiropas Savienības iestāžu un struktūru noteikumi un prakses, un 
veiksmīgajiem kandidātiem tiek piedāvāti atjaunojami līgumi uz trīs gadu termiņu kā pagaidu 
darbiniekam. Darba vieta ir Vigo, Spānija. 
 
 
 
2. Vispārīgie pieteikumu iesniegšanas nosacījumi 
 
Kandidāti var iesniegt pieteikumus tikai tad, ja atbilst turpmāk izklāstītajiem kritērijiem viņu pieteikuma 
izskatīšanai. 
 
A. Nosacījumi 
 
Jums jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes vai Norvēģijas valstspiederībai. 
 
Jums jābūt visām tiesībām, kas pienākas pilsonim. 
 
Jums jābūt izpildītām visām saistībām, kuras noteiktas tiesību aktos par militāro dienestu. 
 
Jums jāatbilst prasībām attiecībā uz rakstura piemērotību savu pienākumu veikšanai. 
 
Jums ir jāiesniedz aizpildīts pieteikums par katru amatu, uz kuru piesakāties. 
 
Kandidāti var iesniegt pieteikumus jebkurā Eiropas Savienības valodā, bet būtu vēlams iesniegt 
pieteikumus angļu valodā, lai atvieglo atlases procesu, jo aģentūra ievēro praksi kā darba valodu 
izmantot angļu valodu. Tomēr kandidātiem ir arī jānorāda savas izglītības kvalifikācijas un ieņemtie 
amati arī oriģinālajā valodā.  
 
Aģentūra ir darba devējs, kas nodrošina vienādas iespējas, kā arī pieņem pieteikumus bez 
diskriminācijas uz vecuma, rases, politiskās un/vai reliģiskās pārliecības, laulību un/vai ģimenes 
statusa pamata un neatkarīgi no jebkāda veida invaliditātes. 
 
Ja esat uzaicināts uz pārrunām, jums lūgs iesniegt apliecinošus dokumentus, lai pierādītu jūsu 
iesniegumā sniegto informāciju. 
 
B. Pieteikumu iesniegšana 
 
Katrā pieteikumā jābūt ietvertiem turpmāk norādītajiem dokumentiem. 
 

1. sīki izklāstīts dzīvesgājuma apraksts Eiropas formātā (to var iegūt šādā tīmekļa 
adresē:http://europass.cedefop.europa.eu/en/home) 

 
2. Pareizi aizpildīts un parakstīts patiesuma apliecinājums  
 
3. Motivācijas vēstule ne vairāk kā uz divām lappusēm, kurā skaidri norādīts amats, uz kuru 

piesakāties, un jūsu adrese korespondencei un uzaicinājumam uz pārrunām. 
 

Šie trīs dokumenti ir jānosūta pa elektronisko pastu uz: 
 

EFCAVACANCIESTA@efca.europa.eu  

 

Temata rindā norādiet savu uzvārdu un pēc tā amata atsauci: 
 UZVĀRDS – EFCA-TA-XXX-XXXX 
 
Ņemiet vērā, ka tiks izskatīti tikai pilnīgi pieteikumi, kas ietver iepriekš minētos dokumentus un 
pieprasīto informāciju. 

 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir: 2016. gada 21. novembris, plkst. 24.00 (Briseles laiks) 
 

mailto:EFCAVACANCIESTA@efca.europa.eu
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3. Atlases procedūra 
 
A. Atlase 
 
Atlases procedūrai ir izveidota atlases komisija. Konfidencialitātes princips ir iekļauts Civildienesta 
noteikumu III pielikuma 6. pantā, kas nosaka, ka atlases komisijas sēdes ir aizklātas. Tas darbojas 
divos veidos: pirmkārt, tas uzliek pienākumu nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem; otrkārt, 
tas cenšas aizsargāt atlases komisiju, lai nodrošinātu, ka tās lēmumi ir pilnīgi objektīvi. 

Atlases komisija stingri ievēro pielaišanas nosacījumus, kas izklāstīti publicētajā paziņojumā, kad 
pieņem lēmumu, vai kandidāti ir pielaižami vai ne. Kandidāti, kas pielaisti pie iepriekšējās atlases 
procedūras, nebūs automātiski atbilstīgi. 

Pieteikumu iesniedzēji tiek informēti par atlases komisijas sastāvu. Kandidātiem nav atļauts saistībā ar 
konkursu ne tieši, ne netieši personīgi sazināties ar atlases komisijas locekļiem. Jebkāds šā 
noteikuma pārkāpums veido pamatu diskvalifikācijai no atlases procedūras. 

Ja atlases komisija jebkurā procedūras posmā atklāj, ka kandidāti neatbilst vienam vai vairākiem 
vispārīgajiem vai īpašajiem nosacījumiem pielaišanai pie atlases procedūras vai ka informācija 
pieteikuma veidlapā neatbilst apliecinošajiem dokumentiem, kandidātu diskvalificē. 

Atlases komisija lemj par tiem kandidātiem, kuri ir pielaisti pie atlases procedūras atbilstoši prasībām, 
kas norādītas publicētajā paziņojumā. Pie atlases procedūras pielaisto kandidātu pieteikumi tiek 
izskatīti, un atlases komisija lemj par tiem kandidātiem, kuri tiek uzaicināti ierasties uz pārrunām. 
Sazināsies tikai ar kandidātiem, kas iekļauti atlases sarakstā. 

Pārrunu dalībniekiem tiks lūgts veikt rakstveida testu, kurā būs vismaz anonīma kvalifikācijas daļa, kā 
arī daļa ar mērķi novērtēt specifikās kompetences, kas nepieciešams darbam, un daļa ar mērķi 
novērtēt vispārīgās kompetences, kas nepieciešamas Eiropas Savienības pagaidu darbiniekiem. Šīs 
daļas var būt sagrupētas vienā vai vairākās daļās. 

Pēc pārrunām tiks izveidots piemēroto kandidātu rezerves saraksts. 

 

B. Rezerves saraksts un pieņemšana darbā 

Katru kandidātu, ar kuru ir bijušas pārrunas, ar vēstuli informēs, vai viņš(-a) ir iekļauts(-a) rezerves 
sarakstā. Rezerves saraksta derīgums ir līdz diviem gadiem no datuma vēstulē, ar ko informē 
kandidātu, un šo termiņu var pagarināt. Tādējādi kandidātiem, kuru uzvārdi tiks iekļauti kandidātu 
rezerves sarakstā, var piedāvāt līgumu minētā termiņa laikā. Kandidātiem jāņem vērā, ka iekļaušana 
rezerves sarakstā negarantē pieņemšanu darbā. Darbā pieņemšanas procedūra ir šāda: kad un ja 
kļūst pieejami līdzekļi, tiks izvērtēti rezerves sarakstā iekļautie kandidāti un sagatavots rezerves 
saraksts vakanču aizpildīšanai. Ja ir izsniegta nodomu vēstule, kandidātam ir jāveic obligāta veselības 
pārbaude, lai noteiktu, vai viņš(-a) atbilst fiziskās piemērotības standartam, kas nepieciešams, lai 
veiktu darba pienākumus, un kandidātiem ir jāiesniedz visu attiecīgo dokumentu oriģināli vai 
apliecinātas kopijas. 

Aģentūra pieņem darbā pagaidu darbiniekus saskaņā ar Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību, noslēdzot līgumus uz trīs gadu termiņu, ar iespēju tos pagarināt vēl uz trīs 
gadiem, kā arī otrās pagarināšanas iespēju, kas šos līgumus pārvērš par līgumiem uz nenoteiktu 
laiku. 

Darbā pieņemtajiem veiksmīgajiem kandidātiem ir deviņu mēnešu sākotnējais pārbaudes periods. 
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C. Atalgojums un sociālie pabalsti 

Darbinieku algu veido pamatalga, kurai piemērots korekcijas koeficients (Spānijai pašlaik tas ir 
90,2 %) un papildu pabalsti un atskaitījumi. 

• Pamatalga: katrai kategorijai ir pamatalgas skala, kas sadalīta vairākās pakāpēs. Darbinieki 
automātiski pāriet uz nākamo pakāpi pēc katriem diviem gadiem, kamēr sasniedz attiecīgās 
kategorijas skalas virsotni. Kategorijai AST4 mēneša pamatalga pirmajai pakāpei ir EUR 3.968,06, bet 
otrajai pakāpei — EUR 4.134,80  (skaitļi euro valūtā, kas ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra, neietver 
nekādus pabalstus). 

Pagaidu darbiniekus EFCA ir jāieceļ kategorijā, kas norādīta paziņojumā par atlases procedūru, ko 
viņi ir izturējuši. Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 32. pantu pagaidu darbinieks ir jāpieņem darbā 
pirmajā pakāpē attiecīgajā kategorijā. EFCA var atļaut ieskaitīt papildu stāžu līdz 24 mēnešiem (kas 
atbilst vienai papildu pakāpei virs 1. pakāpes), lai ņemtu vērā profesionālo pieredzi. Ir jāņem vērā 
jebkāda pienācīgi apliecināta profesionālā darbība, kas saistīta ar EFCA darbības jomām. Jebkādu 
noteiktu periodu var ņemt vērā tikai vienu reizi. 

Pabalsti: papildus pamatalgai darbiniekiem var būt tiesības uz dažādiem pabalstiem, jo īpaši uz 
ekspatriācijas un ārvalstnieka pabalstu (atkarībā no tā, vai kandidāts ir pārcēlies no savas dalībvalsts, 
lai strādātu EFCA) un ģimenes pabalstu (atkarībā no personiskajiem apstākļiem): mājsaimniecības 
pabalstu, apgādājamo bērnu pabalstu, pirmskolas pabalstu, izglītības pabalstu). 

Atskaitījumi: darbinieku algām piemēro Kopienas nodokli ienākumu gūšanas vietā. Darbinieki ir 
atbrīvoti no valsts algas nodokļa un veic iemaksas kā dalībnieki Kopienas sociālā nodrošinājuma un 
pensiju shēmā. 

Dažos apstākļos, jo īpaši tad, ja darbiniekiem ir jāmaina sava dzīvesvieta, lai uzsāktu darbu, aģentūra 
var arī atlīdzināt dažādus izdevumus, kas radušies darbā pieņemšanas procesā, piemēram, 
pārcelšanās izdevumus. 

Papildu informāciju var iegūt EFCA tīmekļa vietnē. Turklāt informācijai par Eiropas civildienestu un 
Civildienesta noteikumiem var piekļūt, izmantojot šādu saiti: 

http://ec.europa.eu/civil_service/index_en.htm 

Svarīgi 

Ņemiet vērā, ka saistošus pienākumus var uzņemties tikai pēc visu nosacījumu pārbaudes, un 
tas notiek līguma veidā, ko paraksta izpilddirektors. 
 
Ņemiet vērā, ka atlases procesa pabeigšanai var būt nepieciešams kāds laiks, un šī perioda laikā 
netiks izpausta nekāda informācija. Kad atlases process būs pabeigts, tā statuss tiks publicēts EFCA 
tīmekļa vietnē. 

  
D. Datu aizsardzība 
  
Ņemiet vērā informāciju par datu aizsardzību kandidātiem EFCA darbā pieņemšanas procedūrās. 
 

 

4. Piedāvāto amatu konkrētās prasības un sīkāka informācija 
 

Amata apraksts 

Vispārīgais mērķis 

http://www.efca.europa.eu/sites/default/files/atoms/files/Information%20on%20data%20protection.pdf


5 

 

Piedalīties operatīvajās darbībās kopējo izvietošanas plānu kontekstā un palīdzēt šo kopējo 
izvietošanas plānu izstrādē un īstenošanā, kā arī turpmākajos pasākumos, tādējādi veicinot darba 
programmas mērķu sasniegšanu operāciju nodaļā, kā arī EFCA vispārējo mērķu sasniegšanu. 

Funkcijas un pienākumi 

Strādājot operāciju nodaļas vadītāja atbildībā, kā arī attiecīgā referenta tiešā uzraudzībā, kontroles 
operāciju koordinators īpaši ir atbildīgs par šādiem darbiem: 

 veicināt dalībvalstu kontroles koordinācijas un inspekcijas darba plānošanu un sekmēšanu ES 
ūdeņos un citur pasaulē, lai nodrošinātu ES tiesību aktu vienādu un efektīvu īstenošanu; 

 veicināt attiecīgā kopējā izvietošanas plāna efektivitātes novērtējumu; 

 palīdzēt metodoloģiju izstrādē dalībvalstu veikto kontroles un inspekcijas pasākumu 
plānošanai un koordinācijai; 

 analizēt zvejas modeļus un, jo īpaši, risku, ka konkrētas darbības var neatbilst piemērojamiem 
noteikumiem ES tiesību aktos; 

 rīkoties kā Savienības inspektoram starptautiskajos ūdeņos atbilstoši attiecīgam kopējam 
izvietošanas plānam; 

 pievienoties apkalpei kā EFCA pārstāvim uz EFCA nofraktēto inspekcijas līdzekļu klāja; 

 veicināt inspekcijas kampaņu koordinēšanu EFCA Jūras operāciju centrā; 

 pieslēgties daudzu uzdevumu operācijām saistībā ar sadarbību starp EFCA un citām 
aģentūrām (Frontex un EMSA) Eiropas krasta apsardzes funkciju kontekstā. 

 

Darba vide 

Darbinieks strādā aģentūras telpās Spānijas pilsētā Bigo, lai gan darbs var būt saistīts ar ārzemju 
komandējumiem un jūras braucieniem starptautiskajos un ES ūdeņos. Pienākumi tiek pildīti 
daudznacionālā vidē saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un citiem Eiropas Savienības tiesību 
aktiem. Galvenā darba valoda aģentūrā ir angļu valoda. 

 

Nepieciešamā kvalifikācija un pieredze 

A. Atbilstības kritēriji 

 Vismaz trīs gadu ar diplomu apliecināts izglītības līmenis pēc vidusskolas beigšanas un 
vismaz sešu gadu profesionālā pieredze pēc šā diploma saņemšanas; vai ar diplomu 
apliecināts vidējās izglītības līmenis, kas dod pēcvidusskolas izglītības iespēju, un vismaz 
deviņu gadu profesionālā pieredze pēc diploma saņemšanas; 

 ļoti labas angļu valodas zināšanas un vismaz vienas citas Eiropas Savienības oficiālās 
valodas labas zināšanas. 

B. Atlases kritēriji 

Būtiskie kritēriji: 

 laba profesionālā pieredze zivsaimniecības kontrolē jūrā vai ostā un pieredze darbā kādā 
konkrētā zvejas uzraudzības centrā (FMC), vai arī cita būtiska pieredze, strādājot kā valsts 
administrācijas ierēdnim vai aģentam ar pienākumiem zivsaimniecības pārvaldībā, 
inspekcijā/kontrolē; 

 pieredze ar zivsaimniecības kontroles taktisko analīzi attiecība uz datiem no zvejas žurnāliem, 
izkraušanas deklarācijām, kuģu satelītnovērošanas sistēmām (VMS), automātiskām 
identifikācijas sistēmām (AIS) u. tml.; 

 attiecīga apmācība jūras bioloģijas jomā, zivsaimniecībā vai citās jūrniecības jomās; 
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 lieliskas komunikācijas prasmes un spēja izstrādāt skaidrus un kodolīgus ziņojumus angļu 
valodā; 

 labas ES zivsaimniecības tiesību aktu zināšanas; 

 spēja doties komandējumos vairāku nedēļu garumā; 

 spēja sadarboties un strādāt komandā. 

 

Priekšrocību kritēriji 

 Zināšanas par ES iestādēm un to darba procedūrām. 

 Pieredze citās krasta apsardzes funkcijās, kas nav saistītas ar zivsaimniecības kontroli, 
piemēram, kuģu satiksmes vadība, kuģu un ostu drošība, jūras muitas darbība, cilvēku 
tirdzniecības un kontrabandas novēršana, jūras robežu kontrole, vides aizsardzība un 
reaģēšana, cilvēku meklēšana un glābšana jūrā, reaģēšana jūrniecības katastrofu un 
nelaimes gadījumos u. tml.  

 


