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EUROPOS PARLAMENTAS 

LIUKSEMBURGAS 

APSAUGOS IR PREVENCIJOS DARBUOTOJAI 

KVIETIMAS PAREIKŠTI SUSIDOMĖJIMĄ 

Priežiūros ir prevencijos srities sutartininkai – I pareigų grupė (I PG) 

Galutinis terminas pareikšti susidomėjimą:  

2020 m. vasario 28 d. 

 
EPSO/CAST/P/18/2017 

 

Sukūręs vidaus apsaugos tarnybą, kuri jau vykdo veiklą Briuselyje ir Strasbūre, Europos 
Parlamentas šiuo metu rengiasi įdarbinti apsaugos darbuotojus, kurie dirbs jo patalpose 
Liuksemburge. Šiuo tikslu Europos Parlamentas siekia Liuksemburge įdarbinti daug patyrusių 
apsaugos srities darbuotojų. 

Atrinktiems kandidatams bus suteikta galimybė tiesiogiai dirbti Europos Parlamento Apsaugos 
ir saugumo generaliniame direktorate (SAFE GD). 

Liuksemburge yra šeimai palanki aplinka, apimanti, be kita ko, galimybę vaikams lankyti 
institucijoms priklausančius vaikų darželius ir Europos mokyklą. 

Sutartis iš pradžių bus sudaroma vieniems metams ir galės būti pratęsta dar kitiems metams. 
Jei sutartis pratęsiama antrą kartą, ji gali būti neterminuota. Įdarbinti darbuotojai po pirmųjų 
dvejų darbo metų taip pat galės būti perkelti į aukštesnes I pareigų grupės pareigas. 

Šio skelbimo pabaigoje pateikiama konkreti informacija apie darbo užmokesčio sąlygas. 

Kandidatai turi pareikšti susidomėjimą iki 2020 m. vasario 28 d., kad jų paraiška būtų 
nagrinėjama. 

 

Darbo pradžia: 2021 m. vasario mėn. 

Sutartininkų, kurie bus įdarbinti, skaičius: apytikriai 115. 

 

Atrankos procedūra vyks per Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) CAST portalą: 
EPSO/CAST/P/18/2017 

Bendrosios įdarbinimo sąlygos ir atrankos kriterijai išsamiai išdėstyti EPSO interneto 
svetainėje. 

Ši speciali procedūra yra skirta patyrusiems priežiūros ir prevencijos srities specialistams, 
kurie dirbs Parlamento patalpose Liuksemburge. Bus taikomi šie papildomi konkretūs 
kriterijai: 

– kandidatai turi turėti ne mažesnę kaip dvejų metų baigus privalomojo ugdymo programą 
įgytą patirtį su darbu susijusioje srityje, t. y. apsaugos, prevencijos ir priežiūros arba 
dispečerinio valdymo srityje viešojoje įstaigoje ir (arba) privačioje įmonėje. Jei ši patirtis apima 
bent vienų metų darbą Europos ar tarptautinėse organizacijose arba daugiakultūrėje ar 
daugianacionalinėje aplinkoje, tai bus laikoma privalumu; 

– prancūzų ir (arba) anglų kalbos žinios bus laikomos privalumu. 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_lt
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_lt
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_lt
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Norėdami pateikti paraišką pagal šį kvietimą pareikšti susidomėjimą, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus. 

 

1. Apsilankykite EPSO interneto svetainėje ir susikurkite EPSO aplanką (jei jo dar 
neturite). 

(nuoroda) https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=lt 

 

2. Užsiregistruokite į EPSO rengiamą CAST nuolatinę atrankos procedūrą, skirtą I pareigų 
grupei CAST/P/18/2017 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_lt 

 

Spustelėkite mygtuką „PARAIŠKOS TEIKIMAS“. 

Jei jau esate užsiregistravę CAST, Jums nebereikia registruotis iš naujo. 

 

3. SVARBU! Savo EPSO aplanko skilties „Motyvacija ir stipriosios pusės“ (ang. 
Motivation and Strengths) laukelyje „PATIRTIS IR IŠSILAVINIMAS“ (ang. EXPERIENCE 
AND BACKGROUND) įrašykite „apsaugos ir prevencijos pareigūnas“ (angl. security 
and prevention officer). 

 

4. Savo CAST procedūros aplanko atitinkamame skirsnyje išsaugokite naujausią 
gyvenimo aprašymą. 

 
5. SVARBU! Nusiųskite e. laišką į šią Europos Parlamento tarnybinę e. pašto dėžutę: 
 

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu 
 
ir jame nurodykite tik tokią informaciją: 
 
1. e. laiško temos laukelyje:   
 
2. e. laiško teksto laukelyje: nurodykite savo vardą, pavardę ir CAST registracijos numerį; 
 
3. nesiųskite jokių priedų, nes į juos nebus atsižvelgta. 
 
 
Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato Žmogiškųjų išteklių skyrius peržiūrės paraiškas 
ir pakvies tinkamiausius kandidatus laikyti CAST testus. Pokalbiai su CAST testus išlaikiusiais 
kandidatais bus rengiami vėliau. 
 
Asmens duomenų apsauga 
 
Europos Parlamentas, kaip šios atrankos procedūros rengėjas, užtikrina, kad kandidatų 
asmens duomenys būtų tvarkomi griežtai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir 
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ypač 
garantuojant šių duomenų konfidencialumą ir saugumą. 
 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=lt
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_lt
mailto:AC-FGIprevention@europarl.europa.eu
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Darbo užmokestis ir išmokos 

Be darbo užmokesčio ir išmokų (žr. toliau pateikiamą lentelę), ES institucijų darbuotojai gali 
naudotis kitais privalumais, tokiais kaip: 

– darbuotojo ir jo šeimos sveikatos draudimas; 

– ES institucijų pensijų sistema; 

– draudimas nuo nelaimingų atsitikimų; 

– nedarbo draudimo sistema; 

– galimybė jų vaikams lankyti Europos mokyklas ir vaikų darželius. 

Iš darbo užmokesčio atskaitomos sumos, mokamos į sveikatos draudimo, draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų, pensijų ir nedarbo sistemas. 

Šiam darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir jam netaikomi nacionaliniai 
mokesčiai. 
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EURAI per mėn. 

Lygis ir pakopa I PG, 1 pakopa I PG, 2 pakopa1 

1. Bazinis darbo 
užmokestis neatskaičius 
mokesčių (neatskaičius 
išmokų ir kitų 
atskaitymų) * 

2 074,40 EUR 2 117,47 EUR 

Šio lygmens pajamoms taikoma socialinio draudimo įmokų atskaitymo 
norma siekia maždaug 11,5–12 proc. bazinio darbo užmokesčio.  

2. Kitos galimos išmokos, kurios priklauso nuo asmeninės kandidato 
padėties (darbo vieta – Liuksemburgas)  

Namų ūkio išmoka  191,44 EUR + 2 proc. bazinio darbo 
užmokesčio 

Ekspatriacijos išmoka 
(negali būti mokama su 
išmoka už darbą 
užsienyje) 

16 proc. bazinio darbo užmokesčio, bet ne 
mažesnė kaip 567,38 EUR  

Išmoka už darbą 
užsienyje (negali būti 
mokama su 
ekspatriacijos išmoka) 

4 proc. bazinio darbo užmokesčio, 

Išmoka vaikui išlaikyti 
(už vieną vaiką) 

418,31 EUR 

Išmoka už ikimokyklinio 
amžiaus vaiką (už vieną 
vaiką) 

102,18 EUR 

Mokymosi išmoka Iki 567,64 EUR  

Išmoka už pamaininį 
darbą** 

429,05–965,31 EUR 

* darbuotojo gaunamos pajamos atskaičius mokesčius priklauso nuo kiekvieno 
asmens konkrečios padėties. Darbo užmokesčio dydis negali būti nustatytas prieš pradedant eiti 

pareigas. 

** kintamos normos, kurios priklauso nuo atliekamo pamaininio darbo. 

 
 
 
 

                                                 
1 2 pakopa suteikiama sutartininkams, turintiems ne mažiau kaip trejų metų darbo patirtį. 


