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Darbs ar
nozīmīgu
ietekmi

Darbs Eiropas Revīzijas palātā (ERP) sniedz lielisku iespēju iekļauties iestādē,
kas tika radīta, lai aizstāvētu Eiropas finanses.
Mēs esam neatkarīga ES ārējās revīzijas iestāde, un mūsu mērķis ir uzlabot
ES finanšu pārvaldību, veicināt pārskatatbildību un pārredzamību un darboties
kā neatkarīgai ES iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei. Mēs pārbaudām, vai
ES budžets ir bijis pareizi īstenots vai ES līdzekļi ir iekasēti un izlietoti likumīgi un
saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem.

European Court of Auditors

Pievilcīgs
piedāvājums

ERP atrodas Luksemburgā, un tajā strādā aptuveni 1000 darbinieku. Kā
Eiropas Savienības iestāde mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu
un daudz citu labumu, tostarp atvaļinājumus un pensiju plānu, medicīnas
izdevumu apdrošināšanu visā pasaulē darbiniekiem un viņu piederīgajiem,
kā arī dzīvības un invaliditātes apdrošināšanu. Civildienesta noteikumos
paredzētajos gadījumos var tikt piešķirtas atsevišķas piemaksas.
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Mācības
un karjeras
attīstība

Mācības un attīstība ir Eiropas Revīzijas darbinieku karjeras neatņemamas
sastāvdaļas. Tās ietver gan vērienīgus uzdevumus, gan koučingu, gan
darbaudzināšanu, kā arī iekšējas un ārējas attīstības iespējas. Darbs ERP
ir dinamisks process, uzdevumi ir daudzveidīgi, un revidenti apmeklē
dažādas valstis, lai pārliecinātos, kur un kā tiek tērēti ES līdzekļi. Mūsu darbā
pieņemšanas politika ir izveidota tādējādi, lai personāls varētu mainīt amata
vietas un izmantot iespēju strādāt vairākās politikas jomās.
Turklāt darbiniekiem ir pieejamas neskaitāmas mācību iespējas, kas
sekmē viņu personīgo attīstību un ļauj uzlabot un atjaunināt tehniskās un
profesionālās zināšanas. Visa gada garumā tiek piedāvātas gan obligāti
apmeklējamas mācības revidentiem un visiem darbiniekiem, gan kursi, kurus
var apmeklēt pēc izvēles.

Gaisotne Palātā ir atklāta un sadarbību rosinoša. Mēs aktīvi atbalstām
daudzveidību gan kopdarbībā, gan pūliņos sasniegt kopējos mērķus.

Kā mēs
strādājam

- Mūsu revīzijas rokasgrāmatās ir sīki izstrādāti norādījumi revīziju veikšanai;
tajos ir ņemti vērā attiecīgie starptautiskie un profesionālie standarti, un tie atbilst
kvalitātes standartiem. Esam izstrādājuši rokasgrāmatas trim galvenajiem revīziju
veidiem (finanšu, atbilstības un lietderības revīzijām).
- Esam sagatavojuši arī praktiskas vadlīnijas par revīzijas metodēm, lai
palīdzētu revidentiem dažādajos revīzijas procesa posmos. Šīs vadlīnijas papildina
revīzijas rokasgrāmatas un sniedz ieskatu paraugpraksē.
2

Mūsu darbinieku viedokļi
ALFREDO, revidents:
Mēs varam izbaudīt priekšrocības, ko sniedz darbs Revīzijas
palātā, proti, mēs varam gūt ieskatu par to, kā Eiropas
Savienība var ietekmēt cilvēku dzīvi. Tā ir ne tikai iespēja strādāt
multikulturālā vidē, kur tiek novērtēta profesionālā un personīgā
attīstība, tā ir arī izdevība tikties ar cilvēkiem viņu dzīves un darba
vietā, uzzināt viņu pieredzi un to izmantot, lai pilnveidotu Eiropas
Savienību.

Portugāle

ŠARLOTA, revidente:

Zviedrija

Būt revidentei Eiropas Revīzijas palātā nozīmē karjeru
starptautiskā iestādē un sadarbību ar kolēģiem no visām ES
dalībvalstīm daudzvalodu vidē. Tā ir iespēja revidēt dažādas ES
budžeta jomas un piedalīties dažāda veida revīzijās, tāpēc darbs
ir pilns izaicinājumu un sniedz ne vien gandarījumu, bet arī plašas
karjeras iespējas.

JITKA, revidente:
Strādājot Eiropas Revīzijas palātā, man īpaši patīk revīzijas
uzdevumu daudzveidība. Mēs revidējam ļoti dažādas politikas
jomas, un katrs veicamais revīzijas uzdevums ir savā ziņā unikāls.
Palātā tiek īstenota tā nosauktā ASPIRE programma, kas ļauj
jaunpienācējiem – tādiem kā es – pirmajos trīs darba gados
Palātā gūt pieredzi gan finanšu, gan lietderības revīzijās, un tas ir
lielisks sākums ES revīzijas karjerā.

Čehijas
Republika

VIKTORIJA, tulkotāja:

Lietuva

Tulkotājas darbs Eiropas Revīzijas palāta ir ļoti prasīgs,
es tulkoju tekstus par dažādām tēmām savā dzimtajā valodā
tautiešiem. Mēs ar kolēģiem no visām Eiropas valstīm strādājam
dinamiskā iestāde, kuras uzmanības centrā ir cilvēks, tā ir
iestāde, kas pastāvīgi ir nomodā! Vai es ieteiktu nākt pie mums
strādāt? Neapšaubāmi!
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Alga

Pamatalgu nosaka atbilstoši veicamajiem pienākumiem un iepriekšējai
pieredzei, un to pārskata ik gadu saskaņā ar ES Civildienesta noteikumiem.

Papildu labumi

Pabalsti. Darbinieki saņem ekspatriācijas pabalstu, apgādnieka pabalstu un
apgādājamā bērna pabalstu atkarībā no konkrētiem apstākļiem.
Veselības apdrošināšana. Darbinieki un viņu apgādībā esošas personas
saņem veselības apdrošināšanu uzreiz pēc stāšanās darbā; nogaidīšanas
periods netiek piemērots.
Apdrošināšana darba nespējas gadījumā. Šī apdrošināšana, ja ir noticis
nelaimes gadījums vai ja darbinieks ir saslimis, attiecas uz visiem darbiniekiem.
Pensiju apdrošināšana. Mēs piedāvājam pensiju plānu, ko veido gan darba
devēja, gan darba ņēmēja iemaksas.
Atvaļinājums un brīvdienas. Darbiniekiem ir tiesības uz ikgadējo
atvaļinājumu 24 darba dienas un 17 svētku dienām. Atkarībā no apstākļiem
tiek aprēķinātas arī papildu dienas ceļam uz izcelsmes valsti.
Piemaksas saistībā ar iekārtošanos. Atkarībā no apstākļiem darbiniekiem,
kas ierodas strādāt Palātā no pastāvīgās dzīvesvietas citā valstī, tiek atlīdzināti
ceļa un pārcelšanās izdevumi, un viņi saņem iekārtošanās pabalstu.
Izglītība. Darbinieku apgādībā esošie bērni var mācīties Eiropas skolā
Luksemburgā.
Darba vide. Darbiniekiem ir pieejama garāža, darbinieku ēdnīca, kafetērija,
sporta zāle un bibliotēka.
Mēs piedāvājam augsti kvalitatīvus darba apstākļus, lai nodrošinātu
veselīgu darba vidi (iespējas nodarboties ar sportu, apmeklēt kultūras
pasākumus, konferences par interesantiem jautājumiem u. c.)

Cits

Transports. Luksemburgas pilsētā darbiniekiem sabiedriskais transports, kā
arī divriteņu noma ir bez maksas, ir iespējama arī automašīnu koplietošana.
Tāldarbs. Attālinātā piekļuve ļauj elastīgi pielāgot darba vidi.
Informācija par darba iespējām dzīvesbiedriem(-ēm).

Mūsu darba pamatā ir tādas vērtības kā neatkarība, integritāte,
objektivitāte, profesionālisms, pievienotā vērtība, izcilība un lietderība. Mūsu
ētikas vadlīnijas attiecas gan uz Palātas locekļiem, gan darbiniekiem.

Ētika

- Tajās noteikts, ka Eiropas Revīzijas palātai jābūt objektīvai, neatkarīgai
un profesionālai iestādei, uz kuru ieinteresētās personas var pilnībā paļauties.
Mēs esam pieņēmuši arī prasības, kas noteiktas INTOSAI Ētikas kodeksā
(ISSAI 30), un iekļāvuši tās savās ētikas vadlīnijās. Palātas vadlīniju nolūks ir
nodrošināt to, lai ikdienā pieņemtie lēmumi gan revīzijas jomā, gan attiecībā uz
iestādes pārvaldību atbilstu INTOSAI Ētikas kodeksa principiem.
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