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COM/TA/COMP/17/AD8 
 

PAGAIDU DARBINIEKU ATLASE EIROPAS KOMISIJAS 
KONKURENCES ĢENERĀLDIREKTORĀTA GALVENĀ 

EKONOMISTA DARBA GRUPAI 
_____________________________________________________ 

 
Komisija organizē atlases procedūru, lai izveidotu 10 kandidātu rezerves sarakstu, 
no kura aizpildīt aptuveni 5 administratoru amatus Konkurences ģenerāldirektorāta 
galvenā ekonomista darba grupā (CET). 
 
CET palīdz Konkurences ģenerāldirektorātam izstrādāt ekonomisko analīzi un 
kvantitatīvos pierādījumus par konkurences noteikumu īstenošanu. CET ekonomisti 
arī sniedz norādījumus par metodikas jautājumiem un politikas attīstību un sniedz 
palīdzību saistībā ar lietām, kas iesniegtas izskatīšanai Eiropas Savienības tiesu 
instancēs. 
 
 
1. DARBA PIENĀKUMI 
 
Ekonomistam, kas ir tieši pakļauts galvenajam ekonomistam, jābūt spējīgam strādāt 
patstāvīgi un jāpalīdz veikt šādus uzdevumus: 
 
- vispārēji norādījumi par jautājumiem pēc būtības konkurences lietās, kurās ir 

iesaistīta CET, 
 
- īpašas norādes par ekonomikas un/vai ekonometrijas metodikas jautājumiem 

saistībā ar ES konkurences noteikumu piemērošanu; iespējama arī līdzdalība 
vispārējās politikas instrumentu izstrādē, 

 
- kandidātam būtu jāspēj sniegt norādījumus mazāk pieredzējušiem CET 

kolēģiem un vajadzības gadījumā jāpilda lietu koordinatora loma. 
 
 

2. LĪGUMA VEIDS UN ILGUMS 
 
Atlasītajam(-iem) kandidātam(-iem) var piedāvāt līgumu uz noteiktu laiku atbilstīgi 
Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS)1 2. panta 
a) punktam saskaņā ar Komisijas 2013. gada 16. decembra Lēmumu par pagaidu 
darbinieku pieņemšanas un nodarbināšanas stratēģiju2. 
 
Līguma ilgums nepārsniedz četrus gadus ar iespēju to pagarināt uz vēl ne vairāk kā 
diviem gadiem. 
 
Nosakot maksimālo līguma ilgumu, tiks ņemti vērā arī attiecīgie noteikumi Komisijas 
2013. gada 16. decembra lēmumā par pagaidu personāla nodarbinātības 
maksimālo termiņu (septiņi gadi divpadsmit gadu periodā)3. 
 
DARBA VIETA  Brisele 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR. 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf. 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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PAKĀPE AD8 (specializēto funkciju gadījumā); (orientējoši – 

sākotnējā pamata mēnešalga ir EUR 6717,35)4 
 
 
3. KANDIDATŪRU PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 
 
3.1. Vispārīgie nosacījumi 
 

Kandidātiem jāatbilst prasībām, kas izklāstītas Eiropas Savienības pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtības (CEOS) 12. pantā5, tostarp prasībai par to, ka 
kandidātiem jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem. 
 
Eiropas Savienības iestādēs ir spēkā vienlīdzīgu iespēju politika, un pieteikumi tiek 
pieņemti neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, 
ģenētiskām iezīmēm, valodas, reliģijas vai ticības, politiskiem vai citiem uzskatiem, 
piederības nacionālajai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas. 
 
3.2. Īpašie nosacījumi 
 
3.2.1. Kvalifikācija 
 
Līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam kandidātiem jābūt: 
 
izglītības līmenim, kas atbilst vismaz četrus gadus ilgai pabeigtai augstākajai 
izglītībai, ko apliecina diploms, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz deviņus 
gadus ilgai darba pieredzei, no kuriem vismaz seši gadi ir darba pieredze, kas 
turpmāk aprakstīta iedaļā „Pieredze”, 

 

vai 
 
izglītības līmenim, kas atbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai 
izglītībai, ko apliecina diploms, un pēc šādas izglītības apguves – vismaz deviņus 
gadus ilgai darba pieredzei, no kuriem vismaz septiņi gadi ir darba pieredze, kas 
turpmāk aprakstīta iedaļā „Pieredze”. 
 
 
Vērā tiek ņemti vienīgi diplomi, ko izsniegušas ES dalībvalstis vai ko kādas 
dalībvalsts iestādes atzinušas par līdzvērtīgiem. 
 
3.2.2. Pieredze 
 
Pateicoties iegūtajai darba pieredzei, kandidātam vajadzētu būt pilnveidojušam 
zināšanas vienā vai vairākās šādās jomās: a) empīriskā mikroekonomika, tostarp 
strukturālā ekonometriskā modelēšana, apstrādes rezultātu analīze, ietekmes 
novērtējums, apsekojuma metodes un simulācijas modeļi; b) mikroekonomikas 
teorija, tostarp industriālā organizācija, finanses, korporatīvās finanses un valsts 
tautsaimniecība. 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf. 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:lv:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
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Kandidātam jābūt pieredzei problēmu apzināšanā un risinājumu neatkarīgā izstrādē 
un īstenošanā. 
 
Šī pieredze var būt iegūta, veicot neatkarīgu akadēmisko pētījumu, vai ar cita veida 
darba pieredzi, piemēram, konsultāciju un konkurences aģentūrās. 
 
3.2.3. Valodas 
 
Saskaņā ar CEOS 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu kandidātiem jābūt labām 
kādas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām un apmierinošām kādas 
citas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām. 
 
Liela daļa Eiropas Komisijas lēmumu konkurences jomā ir sarakstīti angļu valodā, jo 
īpaši uzņēmumu apvienošanās un pretmonopola jomā. Vairums sanāksmju ar 
trešām personām notiek angļu valodā. Turklāt angļu valodu visbiežāk lieto 
zinātniskos žurnālos un konferencēs, kas ir būtiskas CET personāla darbam, un 
angļu valoda tiek visbiežāk lietota starptautiskos, konkurences jautājumiem veltītos 
forumos, kuros CET darbiniekus var aicināt piedalīties. 

Lai spētu pildīt darba pienākumus, tāpēc ir nepieciešamas labas angļu valodas 
zināšanas. 

4. KVALIFIKĀCIJA, KAS TIKS UZSKATĪTA PAR PRIEKŠROCĪBU 

- Doktora grāds ekonomikā vai ekonometrijā saistībā ar konkurences politiku, 
 
- doktorantūras studiju laikā gūta pētniecības pieredze (ko apliecina diploms vai 
apmeklējuma sertifikāts) ekonomikas vai ekonometrijas jomā saistībā ar konkurences 
politiku (tomēr jāņem vērā arī iepriekš prasītā darba pieredze), 
 
- zināšanas ar konkurences politiku saistītā jomā. 

 

5. PROCEDŪRAS NORISE 

Procedūra norit divos atsevišķos, secīgos posmos. 

5.1. Priekšatlase 

Atlases komiteja, kas izveidota saskaņā ar 2. panta c) punktu Komisijas 2013. gada 
16. decembra lēmumā par pagaidu darbinieku pieņemšanas un nodarbināšanas 
stratēģiju, veic priekšatlasi, pamatojoties uz kvalifikāciju un darba pieredzi (skatīt 
3.2.1., 3.2.2. un 4. punktu), kā arī kandidātu valodu zināšanām (skatīt 
3.2.3. punktu). Šim nolūkam atlases komiteja izmantos šādu novērtējuma shēmu. 

 

Priekšatlases kritēriji: 

 

1. Kvalifikācija 15 % 

2. Pieredze 80 % 

3. Valodas 5 % 
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Pretendentiem ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

- pienācīgi aizpildīta pieteikuma veidlapa, 

- motivācijas vēstule, 

- pilsonību apliecinoša dokumenta (pases vai ID kartes) kopija, 

- prasītā izglītības līmeņa diploma(-u) vai atestāta(-u) kopija(-as), 

- nodarbinātību apliecinoši dokumenti, kas apliecina darba pieredzes ilgumu. Šajos 
dokumentos par katru darba pieredzes periodu, kas tiks ņemts vērā šajā atlases 
procedūrā, jābūt skaidri norādītam amatam, nodarbošanās jomai, darba 
uzdevumiem, kā arī darba sākuma un beigu datumam un nodarbinātības 
nepārtrauktībai. Tādēļ kandidātiem būtu jāiesniedz nodarbinātību apliecinoši 
dokumenti no iepriekšējiem darba devējiem un pašreizējā darba devēja. Ja tādu 
nav, tiks pieņemtas, piemēram, arī šādu dokumentu kopijas: darba līgumi, kam 
pievienots pirmais un pēdējais darba algas izraksts un pēdējais mēnešalgas 
izraksts par katru gadu, ja līgums bijis ilgāks par vienu gadu, oficiālas vēstules vai 
dokumenti par iecelšanu amatā, kam pievienots pēdējais darba algas izraksts, 
darba grāmatiņas un nodokļu deklarācijas. 

 
 Pieteikuma galīgā pieņemšana ir atkarīga no tā, vai ir iesniegti prasītie 

apliecinošie dokumenti. Ja šie dokumenti noteiktajā termiņā nebūs saņemti, 
pieteikumu uzskatīs par nederīgu. 

 
 Ja kandidātiem rodas šaubas par iesniedzamo dokumentu veidu vai derīgumu, 

viņiem ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms to iesniegšanas termiņa būtu 
jāsazinās ar atlases komitejas sekretāru, nosūtot e-pastu uz šādu adresi:  

 
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU. 

 
 Šīs prasības mērķis ir ļaut kandidātiem noteiktajā termiņā iesniegt pilnīgu un 

atbilstīgu dokumentāciju. 
 
 Atlasītajiem kandidātiem, kuriem tiks piedāvāts darbs, vēlāk tiks lūgts 

apliecināšanas nolūkos uzrādīt visu prasīto dokumentu oriģinālus. 
 
5.2. Atlase 

Kandidātus, kas būs sekmīgi izturējuši priekšatlasi, uzaicinās uz pārrunām, kurās 
viņi tiks objektīvi un taisnīgi novērtēti un salīdzināti ar citiem kandidātiem, ņemot 
vērā viņu kvalifikāciju, darba pieredzi, spējas un valodu zināšanas atbilstīgi šajā 
paziņojumā noteiktajam. Intervijas galvenokārt notiks angļu valodā, lai novērtētu 
kandidātu angļu valodas zināšanas. 
 
5.3. Izraudzīto kandidātu saraksts 
 
Izraudzīto kandidātu saraksts būs derīgs divus gadus. Saraksta derīguma termiņu 
var pagarināt. 
 
 
6. PIETEIKUMI 
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Aizpildīts pieteikums angļu valodā kopā ar motivācijas vēstuli un visiem citiem 
prasītajiem dokumentiem (kā noteikts 5.1. punktā) nosūtāms uz šādu adresi: 
 

COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU. 
 
 

Lai nepārslogotu funkcionālo pastkasti, kandidāti tiek aicināti sūtīt pieteikumu vienā 
e-pastā zip vai pdf formātā. Komisija patur tiesības automātiski dzēst visus 
ziņojumus, kuru apjoms pārsniedz 1 MB. 
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 13. oktobris – plkst. 12.00 (pēc 
Briseles laika). 
 
 
7. PAPILDINFORMĀCIJA 

Šis paziņojums par pagaidu darbinieku atlasi ir publicēts Eiropas Savienības 
24 oficiālajās valodās Konkurences ģenerāldirektorāta un EPSO tīmekļa vietnē. 
Kā minēts šā paziņojuma 6. punktā, kandidāti tiek aicināti aizpildīt pieteikuma 
veidlapu angļu valodā. 

Tiešā saziņa starp kandidātiem un Komisijas dienestiem notiks vienīgi pa e-
pastu. Tādēļ, lai Komisijas dienesti varētu sazināties ar kandidātiem, katram 
kandidātam ir jānorāda derīga e-pasta adrese, ko var izmantot visā atlases 
procesā. 
 
 
8. PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMS – PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRA –
 SŪDZĪBA EIROPAS OMBUDAM 

 

Tā kā Civildienesta noteikumi attiecas uz katru atlases procedūras posmu, lūdzam 
ņemt vērā, ka uz visām atlases komitejas procedūrām attiecas konfidencialitāte, kā 
tas noteikts Civildienesta noteikumu III pielikumā. Ja Jūs uzskatāt, ka kādā atlases 
procesa posmā lēmums attiecībā uz Jums ir pieņemts nepamatoti, var izmantot 
šādus līdzekļus. 
 

 Pārskatīšanas pieprasījums 
10 kalendāro dienu laikā no lēmuma paziņošanas datuma Jūs varat sūtīt e-pastu uz 
šādu adresi: 
COMP-CET-TA-AD8@EC.EUROPA.EU. 

 
Konkurences ģenerāldirektorāts Jūsu pieprasījumu nosūtīs atlases komitejas 
priekšsēdētājam. Iespējami drīz Jums tiks nosūtīta atbilde. 
 
 

 Pārsūdzība 
 
Jūs varat iesniegt sūdzību, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta 
noteikumu 90. panta 2. punktu. Jānosūta viena sūdzības kopija, izmantojot vienu 
no šādiem veidiem: 
 

 pa e-pastu, vēlams pdf formātā, uz funkcionālo pastkastīti HR MAIL E2 (HR-

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu


6 

MAIL-E2@ec.europa.eu) vai 

 pa pastu uz biroja adresi 

European Commission 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels, vai, 

 iesniedzot šādā biroja adresē: SC11 4/001 (rue de la Science 11, 

birojs 4/001) no plkst. 09.00 līdz 12.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. 
 
Šādām procedūrām noteiktais 3 mēnešu termiņš (skatīt Civildienesta noteikumus 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20160101&from=FR) sākas no dienas, kad ir paziņots par dokumentu, uz ko 
attiecas sūdzība. 
 
Lūdzam ņemt vērā to, ka iecēlējinstitūcija nav pilnvarota grozīt atlases komitejas 
lēmumus. Tiesa ir konsekventi lēmusi, ka atlases komiteju plašā rīcības brīvība 
netiek pakļauta Tiesas kontrolei, ja vien acīmredzami nav pārkāpti noteikumi, ar 
kuriem reglamentē to procedūras. 
 
 

 Sūdzība Eiropas Ombudam 
 
Tāpat kā visi Eiropas Savienības pilsoņi Jūs varat iesniegt sūdzību 
Eiropas Ombudam 
1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessioni
d=24764261C9E452405FEB001C8CB7C399 
 
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka sūdzības iesniegšana Ombudam nepārtrauc 
Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā un 91. pantā noteikto termiņu, lai 
iesniegtu administratīvās sūdzības vai pārsūdzību tiesā. 
 
Tāpat arī atgādinām, ka atbilstoši 2. panta 4. punktam vispārīgajos nosacījumos, 
kas reglamentē Ombuda pienākumu izpildi, pirms sūdzības iesniegšanas 
Ombudam ir atbilstīgi administratīvā veidā jāvēršas attiecīgajās iestādēs un 
struktūrās (procedūru lūdzam skatīt 
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/atyourservice/couldhehelpyou.faces). 
 
 
9. INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU SASKAŅĀ AR 
PAGAIDU DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRU 
 
Personas datus, ko kandidāti iesnieguši saskaņā ar šo atlases procedūru, apstrādā 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulai (EK) 
Nr. 45/2001 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:lv:HTML). 
Minētās regulas 11. un 12. pantā ir noteikts, ka CILVĒKRESURSU UN DROŠĪBAS 
ģenerāldirektorāta nodaļai „Atlase, darbā pieņemšana un dienesta attiecību 
pārtraukšana” (turpmāk „Cilvēkresursu ĢD”) ir kandidātiem jānodrošina šāda 
informācija. 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=FR
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=24764261C9E452405FEB001C8CB7C399
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/atyourservice/couldhehelpyou.faces;jsessionid=24764261C9E452405FEB001C8CB7C399
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/atyourservice/couldhehelpyou.faces
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:lv:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:lv:HTML
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Par apstrādi atbildīgās personas identitāte: nodaļas HR.DDG.B.1 „Atlase, darbā 
pieņemšana un dienesta attiecību pārtraukšana” vadītājs. 
 
Apstrādes nolūki: palīdzēt ģenerāldirektorātiem (turpmāk „ĢD”) rīkot pagaidu 
darbinieku atlases procedūru, lai izveidotu to veiksmīgo kandidātu sarakstu(-s), kuri 
vislabāk atbilst paziņojumā par atlasi noteiktajam profilam. Katram kandidātam 
dažādos atlases procesa posmos tiek sniegta individuāla informācija. 
 
Datu saņēmējas personas: atlases komiteja izskata kandidātu lietas (kas ietver 
identifikācijas datus, kā arī pieņemšanas datus), pamatoto ziņojumu un rezerves 
sarakstu, tomēr tos neglabā. Attiecīgā ĢD Cilvēkresursu dienests apstrādā un glabā 
kandidātu (tostarp sarakstā neiekļauto kandidātu) lietas, pamatoto ziņojumu un 
izvēlēto kandidātu sarakstu. ĢD Cilvēkresursu dienesti glabā izvēlēto kandidātu 
lietas, pamatoto ziņojumu un izvēlēto kandidātu sarakstu. 
 
Piekļuves tiesības un tiesības labot datus: kandidāti var nosūtīt e-pastu kopā ar 
personu apliecinoša dokumenta kopiju uz HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-
RESERVE-LISTS@ec.europa.eu), norādot izmaiņas to personas datos. Ja vēlas, 
kandidāti var saņemt savu personas datu, ko reģistrējusi nodaļa HR.DDG.B1, 
kopiju, nosūtot e-pastu kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz iepriekš 
minēto funkcionālo pastkastīti. Pēc kandidāta pieprasījuma var tikt sniegti atlases 
apkopotie rezultāti. 
 
Attiecīgā informācija 

 

 Personas dati (piemēram, dati, kas ļauj identificēt kandidātus un sazināties ar 

tiem): uzvārds, vārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība, 

dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, vārds, uzvārds un tālruņa numurs 

kontaktpersonai, ar kuru sazināties, ja kandidāts nav pieejams. 

 Informācija, ko kandidāti snieguši atlases procedūras ietvaros, lai izvērtētu, vai tie 

atbilst paziņojumā par atlasi norādītajam profilam (pieteikums, dzīves apraksts 

(Curriculum vitae) un apliecinošie dokumenti, jo īpaši diplomi un darba pieredze). 

Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa ar pieņemšanas kritērijiem saistītos datus 

nevar mainīt. Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa vairs nav tiesību labot datus. 

 Katram kandidātam dažādos atlases procesa posmos tiek sniegta individuāla 

informācija. 

 Atsevišķus datus saistībā ar dzimumu un valstspiederību, ja tie nav identifikācijas 

nolūkiem, var apstrādāt, pamatojoties uz EK politiku un iekšējo lēmumu. 

Juridiskais pamats 

 Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kas noteikta ar 

Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, kurā jaunākie grozījumi 

izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 1023/2013. 

 Komisijas 2013. gada 16. decembra Lēmums C(2013) 9049 par pagaidu 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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darbinieku pieņemšanas un nodarbināšanas stratēģiju. 

Apstrādes sākuma datums: datums, kurā iesniegts pieteikums. 
 
Datu uzglabāšanas ilgums: nodaļa HR.DDG.B1 glabā izraudzīto kandidātu lietas 
līdz brīdim, kamēr Komisija tos pieņem darbā. Tiklīdz šie kandidāti ir pieņemti 
darbā, atlases lietas tiek iznīcinātas un aizstātas ar personas lietām. Ja izraudzītie 
kandidāti netiek pieņemti darbā, viņu atlases lietas nodaļa HR.DDG.B1 glabā piecus 
gadus pēc atlases procedūras beigām. Visas pārējās atlases lietas attiecīgie ĢD 
glabā tik ilgi, līdz ir beidzies pārsūdzības termiņš pēc izraudzīto kandidātu saraksta 
publicēšanas.  
 
Kandidāti jebkurā brīdī var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
(edps@edps.europa.eu). 

mailto:edps@edps.europa.eu
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