
Nosūtīt 
pa e-
pastu

  
Izprintēt 
veidlapu

PERSONAS DATI

Sadaļa

Uzvārds

1. adrese 2. adrese

Pasta indekss Pilsēta Valsts

Mobilais tālrunis

E-pasts Skype

Pilsonība

Dzimums* Vīrietis Sieviete�

Vai esat cilvēks ar īpašām vajadzībām, kas varētu radīt sarežģījumus testu/interviju laikā?
Jā Nē

Ja jā, lūdzu sniedziet sīkāku informāciju (lai administrācija iespēju robežās varētu Jums palīdzēt):

JŪSU IEVĒRĪBAI:

Par adreses maiņu jāinformē atlases komisija.
Lūdzu, ievadiet tālruņa numuru ar kodu, piem., (44-20) 74 18 86 00, zvanot uz Londonu, UK.
Lūdzu, pievienojiet e-pasta adresi, lai atvieglotu saziņu.
Lūdzu, ievadiet veidlapā visus datumus šādā formāt: dd/mm/gggg.

* izmantojams tikai statistikas un uzskaites vajadzībām

Dzimšanas diena

No kuras publikācijas vai cita avota Jūs uzzinājāt par šo atlases procedūru?

Jūsu pieteikums tiks reģistrēts ar vārdu/uzvārdu, kādu iepriekš norādījāt.  Lūdzu, izmantojiet to sarakstes 
laikā.

Vārds

Turpmāk jānorāda visi citi personas vārdi/uzvārdi (piem. pirmslaulības uzvārds), kas parādās pieteikumam 
pievienotajos diplomos un apliecībās

Tālrunis darba laikā

ārds(-i)/uzvārds(-i)

Pēc darba laika

Dzimšanas vieta

Dzimšanas valsts

Atlases procedūra, kurai piesakās

EIROPAS ZĀĻU AĢENTŪRA (LONDONĀ) 
PIETEIKUMA VEIDLAPA

Aicinājums pieteikties uz līgumdarbinieku pagaidu darba vietām 



IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA

Uzsākšanas datumsBeigu datums

Pievienot Atcelt

DARBA PIEREDZE

Līdzšinējā karjera, sākot ar esošo amatu un norādot sīkāku informāciju par proIeskaitot darba pieredzi PhD programmas laikā
Ņemiet vērā: Turpmākajā daļā norādītie laika periodi tiks izmantoti kopējās darba pieredzes aprēķināšanai

Uzsākšanas datumsBeigu datums

Apmaksāts vai neap

nav agrāks par 
pašlaik izsludinātā 
konkursa atlases 
procedūras termiņu, 
lūdzu, norādiet to.

Darba devēja  vārds/uzvārds

Adrese

Aiziešanas iemesls 

Darbības  nozare

Pievienot Atcelt Uzteikuma periods (mēnešos) pirms aiziešanas no darba

VALODU PRASME

Lūdzu, sarindojiet valodas šādā secībā:

valoda Secība Rakstība
Klausīšanā Lasīšana Dalība saruSniegums

Atcelt

Runa

Pilna slodze vai 

Jūsu ievērībai: Lūdzu, atsaucieties uz vispārīgajiem nosacījumiem un ievērojiet, ka izraudzītajiem 
kandidātiem pirms viņu pirmās paaugstināšanas amatā būs jāpierāda spēja strādāt trešā Eiropas 

Izpratne
Pievienot

1. - dzimtā valoda vai galvenā valoda; 2. - otrā valoda; 3. - trešā valoda; 4. - pārējās lietotās 
valodas

Kvalifikācija

Lūdzu, atsaucieties uz Eiropas vienotas valodu prasmes (CEF) līmeņa noteikšanu, lai iegūtu 
detalizētāku informāciju par valodu līmeņiem.

tes/organizācijas  nosaukums

Izglītības līmenis

Galvenie mācību priekšmeti, 
apgūstot profesionālās 
iemaņas

Galvenās darbības 
un pienākumi

Valsts klasifikācijas līmenis 
(valsts nosaukums 

Šai daļai jābūt pienācīgi un detalizēti aizpildītai, pat ja e-pastam pievienots dzīves 
apraksts (CV)

šanās vai  ieņememais amats

Lūdzu, norādiet hronoloģiskā secībā informāciju par pamatskolas, vidusskolas, 
pabeigtu vidējo, tehnisko un augstāko izglītību, tostarp jebkādu vispārējo un 
specializēto izglītību, kā arī papildmācību kursus. Lūdzu, iavadiet dd/mm/gggg



INDIVIDUĀLĀS PRASMES UN IEMAŅAS

Pievienot
Atcelt

Biroja datorprogrammu pārzināšana, piem., Word, Excel, MS Access, PowerPoint (norādīt):

Vai kādreiz esat tiesā notiesāts jeb atzīts par vainīgu kādā pārkāpumā?

Jā Nē

DEKLARĀCIJA
1. Es godprātīgi atzīstu, ka iepriekš sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga.
2. Tāpat es godprātīgi atzīstu, ka:

(ii) esmu izpildījis(-usi) visas likumā noteiktās saistības attiecībā uz militāro dienestu;
(iii) esmu piemērots(-a) attiecīgo darba pienākumu veikšanai.

- valstspiederības apliecinājums (pase, identitātes karte, dzimšanas apliecība u.t.t.);
- diploms(-i) vai apliecība(-as), kas nepieciešami dalībai atlases procedūrā;

Vārds Datums:

Paraksts (nepieciešams, ja tiekat aicināts(-a) uz interviju)

Datums: Datums:

Es apliecinu, ka šajā pieteikuma veidlapā sniegtā informācija ir precīza, un 
piekrītu, ka dati par mani tiks saglabāti elektroniski

5. Es apzinos, ka mans pieteikums tiks noraidīts, ja neiesniegšu šādu dokumentu kopijas:

- paziņojumi par nodarbinātību vai līgums(-i), kuros skaidri norādīts darba uzsākšanas un beigu 
datums, pašreizējais amats, apliecinājums par darba uzsākšanu, turpināšanu un pēdējā algas 

Lūdzu, apstipriniet, ka Jūs piekrītat iepriekš minētajai deklarācijai, un ievadiet savu vārdu/uzvārdu 
turpmāk norādītajās ailēs

Ja JĀ, lūdzu, 
paskaidrojiet sīkāk

4. Es apzinos, ka intervijas dienā  Aģentūrā, man jāpaņem līdzi šīs veidlapas parakstītā versija, kā 
arī visas turpmāk minētās izglītības un darba apliecības, pretējā gadījumā mans pieteikums tiks 
diskvalificēts.

PieredzePrasmes

3. Es apņemos pēc pieprasījuma iesniegt apliecinošus dokumentus saistībā ar iepriekš minētajiem 
(i), (ii) un (iii) apakšpunktiem un saprotu, ka šādu prasību neizpilde var būt iemesls mana 

(i) esmu Eiropas Ekonomikas Zonas valstspiederīgais(-ā) un baudu visas pilsoņa 
tiesības;

Please explain how 
do you meet the 

essential 
requirements for 
admission to the 

selection procedure 
as stated in the job 

description.
Vismaz 3 ārzemēs 

pavadīti mēneši 
(lūdzu, norādiet 

apmeklētās valstis, 
uzturēšanās 
datumus un

Kontaktpersonu 
vārdi/uzvārdi, 

adreses un 
telefonu numuri, ja 

ar Jums nav 

PAPILDU INFORMĀCIJA


