PERSONĀLS
2007.g.
Valsts aģentūrā ,,Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – LDC) uz
2007.gada 1.janvāri apstiprinātas 103 amata vietas, bet ar 1.martu 105 amata
vietas, kurās gada beigās strādāja 99 ierēdņi un darbinieki, no tiem, 74 sievietes
un 25 vīrieši. 24 darbinieki strādāja reģionālajos klientu apkalpošanas centros.
Gada sākumā vakantas bija 11 amata vietas, bet gada beigās tikai 5 vakances.
Sakarā ar valsts civildienesta ieviešanu valsts aģentūrās, ar 2007.gada
1.februāri ierēdņa amata juridiskais statuss piešķirts 21 LDC amatiem.
Pārskata gadā darba tiesiskās attiecības ar LDC izbeidza 14 darbinieki,
t.sk., ar 4 darbiniekiem, kuri bija pieņemti darbā uz darbinieka prombūtnes
(vakanta) amata aizvietošanas laiku. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
pārtraukto darba attiecību skaits samazinājies par 56%. Galvenie darba tiesisko
attiecību izbeigšanas iemesli bija darbinieka uzteikums, vienā gadījumā darba
attiecības izbeigtas pārbaudes laikā, turpretī 2006.gadā darba attiecības
pārbaudes laikā tika izbeigtas ar 7 darbiniekiem.
Gadā pavisam noslēgti 23 darba līgumi, no tiem, 7 uz noteiktu laiku. Valsts
civildienesta gaitas pārskata gadā uzsāka 1 ierēdnis.
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Izanalizējot un salīdzinot nodarbināto skaitu LDC pa vecuma grupām,
visvairāk nodarbināto ir vecumā no 18.-30.gadiem un vecumā no 51.60.gadiem.
Nodarbinātie pa vecuma grupām 2007.gada beigās
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Izglītības līmeņa rakaturojums
Kopumā 2007.gadā no visiem LDC nodarbinātajiem – 54 ir augstākā izglītība
(53.5%), tajā skaitā, 28 darbiniekiem lauksaimniecības specialitātē, 12
darbiniekiem (6.5%) ir maģistra grāds, bet vienam Lauksaimniecības doktora
zinātniskais grāds, t.i., LDC direktors. 16 darbinieki (15.8%) ir ar vidējo
speciālo vai arodizglītību, bet 27 (26,7%) ar vidējo izglītību.
Mācības dažādās Latvijas augstskolās turpina 22 LDC darbinieki (21.8%
no kopējā darbinieku skaita), no tiem, 3 maģistra grāda iegūšanai, 1 doktora
grāda iegūšanai.
Lai īstenotu LDC funkciju sekmīgu izpildi, ierēdņi un darbinieki
paaugstināja kvalifikāciju mācoties Valsts administrācijas skolā (turpmāk –
VAS), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (turpmāk – LLKIC), kā
arī piedaloties dažādu institūciju organizētajos kursos, semināros un mācību
programmās. Ierēdņu un darbinieku apmācības tika plānotas, apkopojot ikgadējā
novērtēšanā apzinātās mācību vajadzības.
Saskaņā ar 2007.gada apmācību plānu kopumā apmācīti ap 76% LDC
strādājošo. Ierēdņi VAS papildināja savas zināšanas jomās, kas saistītas ar
Eiropas Savienību un Valsts pārvaldi. Gan ierēdņi, gan darbinieki vairākkārt
apmeklēja LLKIC organizētās mācības par tēmām: klientu apkalpošana,

saskarsme ar klientu, personāla vadība un vadības psiholoģija, lopkopības
nozares aktualitātes.
Finanšu nodaļas darbinieki apmācīti SIA Baltijas Datoru akadēmijas
kursos, sakarā ar grāmatvedības programmas ,,Apvārsnis” ieviešanu.
2007.gadā notika braucieni uz Vāciju, Franciju, Beļģiju Gruziju, Spāniju,
Austrāliju, Lietuvu, Igauniju un citām valstīm, kuros LDC ierēdņi un darbinieki
tikās ar ārzemju kolēģiem, dalījās pieredzē, apmeklēja lauksaimniecības
dzīvnieku izstādes, piedalījās konferencēs, darba grupās un ieguva jaunas
zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu, ģenētiskajiem
uzlabojumiem, to praktisku pielietošanu visām dzīvnieku sugām, par
piensaimniecības nozares attīstību un perspektīvām, par dzīvnieku reģistra
uzlabošanu un dokumentācijas kārtošanu un daudziem citiem aktuāliem
jautājumiem. 2007.gada aprīlī 6 LDC ierēdņi un 2 darbinieki bija mācību
braucienā Nīderlandē līguma Twinning Light Nr.LV/2005/AG/02/TL ietvaros.

