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Išties  
prasmingas 
darbas

Viliojančios  
sąlygos

Rūmuose – tai ypatinga galimybė tapti institucijos, sukurtos būti Europos 
finansų sergėtoja, dalimi.

Audito Rūmų, kaip nepriklausomo ES išorės auditoriaus, tikslas – gerinti ES 
finansų valdymą, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei atlikti nepriklausomo 
ES piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį. Audito Rūmai tikrina, ar buvo 
tinkamai vykdomas Europos Sąjungos biudžetas ir ar ES lėšos buvo gautos ir 
panaudotos teisėtai bei vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais.

Audito Rūmai yra įsikūrę Liuksemburge, juose dirba apie 1000 darbuotojų. 
Tai Europos Sąjungos institucija, siūlanti konkurencingų atlyginimų ir įvairių 
išmokų paketą, kurį sudaro atostogų ir pensijų planas, visame pasaulyje 
galiojantis darbuotojų ir jų išlaikomų asmenų sveikatos draudimas ir gyvybės 
ir neįgalumo draudimas. Kaip nustatyta Tarnybos nuostatuose, atitinkamiems 
darbuotojams gali būti skiriamos papildomos išmokos.

European Court of Auditors
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Kaip mes  
dirbame

Mes dirbame atviroje ir draugiškoje aplinkoje. Dirbdami mes aktyviai 
skatiname įvairovę, kuria prisidedame prie mūsų bendrų tikslų.

- Mūsų parengtuose audito vadovuose pateikiamos išsamios instrukcijos, 
kaip atlikti auditą; juose atsispindi atitinkami tarptautiniai ir profesiniai standartai, 
siekiant numatytos kokybės. Mūsų vadovai apima tris pagrindinius audito tipus 
(finansinį, atitikties ir veiklos auditą).

- Mes taip pat parengėme audito metodų praktines gaires, skirtas paremti 
mūsų auditorių darbą įvairiais audito proceso etapais. Šios gairės papildo audito 
vadovus, jose mūsų auditoriams pateikiami su geriausia patirtimi susiję patarimai.

Mokymasis  
ir karjeros 
galimybės

Mokymasis ir tobulėjimas vykdant užduotis, naudojantis konsultuojamojo 
ugdymo, kuravimo, savišvietos galimybėmis pačioje institucijoje ir už jos ribų  
yra karjeros Europos Audito Rūmuose būtinos sudedamosios dalys. Darbas 
šioje institucijoje yra dinamiškas procesas. Atliekamos įvairios užduotys, 
o plataus pobūdžio audito vizitų metu siekiama nustatyti, kur ir kaip buvo 
panaudotos ES lėšos. Pagal Audito Rūmų įdarbinimo politiką siekiama 
užtikrinti, kad darbuotojai galėtų keisti darbo vietą ir turėtų galimybę dirbti 
įvairiose politikos srityse.

Be to, darbuotojai turi daug galimybių mokytis, tai skatina jų asmeninį 
tobulėjimą ir padeda stiprinti ir atnaujinti jų technines ir profesines žinias. 
Visiems auditoriams ir kitiems darbuotojams kasmet rengiami privalomi ir 
neprivalomi kursai.
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Ką sako mūsų darbuotojai

CHARLOTTA, auditorė:

Auditoriaus profesija Europos Audito Rūmuose reiškia 
tarptautinę karjerą, darbą su kolegomis iš visų ES valstybių narių 
daugiakalbėje aplinkoje. Dėl galimybės dirbti su įvairiomis ES 
biudžeto sritimis ir įvairiais audito tipais darbas yra įdomus ir 
atveriantis įvairių karjeros perspektyvų.

VIKTORIJA, vertėja:

Dirbdama vertėja Europos Audito Rūmuose kasdien susiduriu 
su iššūkiais, į savo gimtąją kalbą versdama lietuviams skirtus 
įvairaus pobūdžio tekstus. Šiais iššūkiais dalijuosi su kolegomis iš 
visos Europos dinamiškoje ir į žmones orientuotoje institucijoje – 
ES institucijoje, kuri niekada nemiega! Ar rekomenduočiau dirbti 
Europos Audito Rūmuose? Žinoma!

ALFREDO, auditorius:

Dirbant Audito Rūmuose Jums suteikiama ypatinga galimybė 
suprasti, kaip iš tikrųjų ES gali pakeisti žmonių gyvenimus. Tai 
ne tik galimybė dirbti įvairialypėje daugiakultūrėje aplinkoje, 
kurioje stiprinamas Jūsų profesinis ir asmeninis tobulėjimas, bet 
ir galimybė lankytis projektų vietose, sutikti paprastus žmones ir 
pasiremti jų patirtimi, kad galėtume padėti kurti geresnę ES.

JITKA, auditorė:

Dirbti Audito Rūmuose man labiausiai patinka dėl didelės 
mūsų audito užduočių įvairovės. Mes atliekame auditus įvairiose 
politikos srityse ir kiekvienas jų yra nepakartojamas. Taip pat, 
pagal Audito Rūmų ASPIRE programą tokie kaip aš naujokai turi 
galimybę per pirmuosius trejus tarnybos metus įgyti finansinio 
ir veiklos audito patirties. Tai yra puikus startas pradėti ES 
auditoriaus karjerą!

Lietuva

Portugalija

Čekijos 
Respublika

Švedija
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Atlyginimas Baziniai atlyginimai yra nustatyti pagal atsakomybės sritį ir ankstesnę patirtį, 
jie kasmet peržiūrimi, kaip nustatyta ES Tarnybos nuostatuose. 

Privilegijos

Išmokos – atsižvelgiant į individualias aplinkybes, darbuotojai gauna 
ekspatriacijos, namų ūkio ir vaiko išmokas.

Sveikatos draudimas – darbuotojai ir tam tikras sąlygas atitinkantys jų 
išlaikomi asmenys gauna sveikatos draudimą, kuris galioja nuo pirmos jų 
įdarbinimo dienos, nelaukiant, kol bus pradėtos mokėti įmokos.

Neįgalumo draudimas – draudimas negalėjimo dirbti atveju dėl avarijos ar 
ligos yra standartinė darbuotojams suteikiama privilegija.

Pensijų išmokos – mes darbuotojams siūlome pensijų planą, kurį sudaro 
privilegijų komponentai ir įnašų komponentai.

Atostogos ir poilsio dienos – 24 (metinių) atostogų dienos ir 17 švenčių 
dienų. Atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, taip pat skiriamos papildomos dienos 
kelionei į kilmės vietą.

Įsikūrimo išmokos – atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, darbuotojams, kurie 
keliasi iš savo gyvenamosios vietos į tarnybos vietą, apmokamos kelionės ir 
persikėlimo išlaidos bei skiriama įsikūrimo išmoka.

Švietimas – darbuotojai, turintys sąlygas atitinkančių išlaikomų vaikų, juos 
gali leisti į Europos mokyklą Liuksemburge.

Infrastruktūra - galimybė naudotis automobilių stovėjimo aikštelėmis, 
darbuotojų valgykla, kavine, sporto sale ir biblioteka.

Mes siūlome aukštos kokybės darbo sąlygas, siekdami užtikrinti patikimą 
ir sveiką darbo aplinką (sportui skirtas priemones, kultūrinius renginius, 
konferencijas įdomiomis temomis ir pan.)

Kiti privalumai

Transportas: galimybė nemokamai naudotis viešuoju transportu 
Liuksemburgo mieste, nemokama miesto dviračių nuoma ir bendro 
automobilių naudojimo sistema.

Nuotolinis darbas suteikia galimybę dirbti lankstesnėje aplinkoje.
Informacija apie darbo galimybes sutuoktiniams.

Etika

Mūsų darbas grindžiamas šiomis vertybėmis – nepriklausomumu, 
principingumu, nešališkumu, profesionalumu, pridėtine verte, kompetencija ir 
efektyvumu. Mūsų etikos gairės taikomos visiems nariams ir darbuotojams.

- Šiose gairėse nurodyta, kad Audito Rūmai turėtų būti objektyvi, 
nepriklausoma ir profesionali institucija, kuria suinteresuotosios šalys gali 
visiškai pasitikėti. Mes taip pat patvirtinome INTOSAI etikos kodekse (ISSAI 
30) nustatytus reikalavimus ir juos įtraukėme į etikos gaires. Etikos gairėmis 
siekiama padėti mums užtikrinant, kad mūsų kasdieniai sprendimai audito ir 
institucijos veiklos srityje atitiktų INTOSAI kodekse nustatytus principus.


