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SUMMARY 

 

Sub-Action E.3.3: Training of nature conservation professionals and key stakeholders 

on topics covered by the Project  

Deliverable: Training plan for NCA personnel   

 

Within the framework of LIFE-IP LatViaNature project, it is planned to carry out annual 

trainings of nature specialists of the Nature Conservation Agency of Latvia for a period of 8 

years, with the aim to improve the professional skills and capability of nature conservation 

specialists in their daily duties. 

The main benefits of the training will provide for enhanced skills and competences of 

nature specialists and, consequently, more efficient overall work performance. The training 

is intended for the development of various skills, for example: to increase knowledge of 

foreign languages, computer programms and data analysis, communication with the general 

public on sensitive issues regarding nature protection, conservation and restoration,as 

appropriate. At the same time, training will have a positive impact on the overall capacity 

and performance of the authority of the project`s leading partner, the Nature Conservation 

Agency of Latvia. 

The training plan will be based on an annual (8-year period) survey of the employees 

from the Nature Conservation Agency, which will identify the priority, topical and necessary 

training topics for each year. The training plan will be updated once a year, supplemented 

by information on the training planned for each year, their subject matter and the number 

of participants. 

The training plan was developed in coorperation with the Human Resources 

Department of the Nature Conservation Agency - ensuring a coherent approach for training 

of nature conservation experts. 
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Projekta “LIFE-IP LatViaNature” vadošā partnera Dabas aizsardzības pārvaldes 

kapacitātes paaugstināšanai, nepieciešama iestādes darbinieku apmācība ar mērķi pilnveidot 

un stiprināt vispārējās kompetences. Darbinieku apmācība noritēs saskaņā ar PAF (E.1.2. 

nodaļa: 4. pasākums “Ieguldījumi valsts iestāžu administratīvajā kapacitātē”). 

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ir institūcija, kas ir atbildīga par dabas aizsardzības 

politikas īstenošanu un aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu. Kopējais iestādes 

nodarbinātos skaits ir 135. Projekta laikā plānots katru gadu, astoņu gadu periodā,  dažādās 

jomās apmācīt ap 60 Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekus. Ir būtiski, lai Dabas 

aizsardzības pārvaldes personāls būtu augsti kvalificēts un pilnībā atbilstošs komplicētās un 

sarežģītās nozares “dabas aizsardzība un apsaimniekošana” vajadzībām. Pieņemot, ka 

projekta darbības laikā dabas aizsardzība sistēma Latvijā piedzīvos būtiskas pārmaiņas tieši 

DAP ekspertiem būs svarīgi ātri pielāgoties jaunajai situācijai, lai efektīvi veiktu darba 

pienākumus un uzdotos uzdevumus. Dabas aizsardzības pārvaldes personāla apmācība ir 

svarīga  arī ilgtspējības kontekstā, lai pilnībā nodrošinātu aizsargājamo dabas teritoriju 

pienācīgu apsaimniekošanu Latvijā, gan īstenojot projekta uzdevumus, gan veicot ikdienas 

apsaimniekošanas darbus.  

Projekta sākumā (2021. g.), apmācību plāna izveidošanas ietvaros tikuši identificēti 

sekojoši, iespējamie, apmācību virzieni: 

• Profesionālās angļu valodas apguve; 

• Datorprasmju uzlabošana, programmu apguve (piem. MS Project, ArcGIS, u.c.); 

• Komunikācija ar sabiedrību par dabas aizsardzības tēmām; 

• Projektu vadība; 

• Datu apstrāde, glabāšana un pārvaldīšana, mūsdienu tehnoloģijas; 

• Datu analīze un interpretācija vizuālajā atspoguļojumā (piem. Power BI, Excel u.c.); 

• Prezentāciju un runas stila prasmju uzlabošana; 

• Specifiskas tehniskās prasmes aizsargājamo sugu un biotopu pārvaldībai (darba 

drošība pļaujot, zāģējot u.c.) 

Apmācību plāns tika veidots sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Personāla 

daļu, tādējādi nodrošinot saskaņotu pieeju dabas aizsardzības ekspertu apmācībai. 

Apmācību plāna gatavošanas ietvaros notika vairākas tikšanās ar Dabas aizsardzības 

pārvaldes Personāla daļu, tika saņemti ieteikumi un saskaņota turpmākā sadarbība - katra 

gada sākumā, astoņu gadu periodā, plānojot attiecīgā gada aktuālās apmācības, tās noritēs 

saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Personāla daļu un jau notiekošajām apmācībām. 

Apmācību plāns tiks aktualizēts reizi gadā, papildinot ar informāciju par katra gada 

plānotajām apmācībām, to virzieniem un dalībnieku skaitu tajās.  
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Apmācību plāns balstīsies uz reizi gadā, astoņu gadu periodā, aptaujāto Dabas 

aizsardzības pārvaldes darbinieku anketu rezultātiem, kā ietvaros tiks noskaidrotas katra 

gada prioritārās, aktuālās un nepieciešamās apmācību jomas. Apmācību plāns skatāms 1. 

tabulā. 

1. tabula 

Apmācību plānojums astoņu gadu periodā 

Gads I ceturksnis II ceturksnis III ceturksnis IV ceturksnis 

2021.g. Aptaujas anketas veikšana par 

sekojošā gada apmācību 

prioritātēm 

Apmācības 

profesionālajā 

angļu valodā 

Apmācības 

datorprasmju 

uzlabošanā  

Apmācības 

komunikācijā ar 

sabiedrību 

2022.g. Aptaujas anketas veikšana par 

sekojošā gada apmācību 

prioritātēm 

Apmācību 

veikšana 1. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 2. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 3. 

prioritātē 

2023.g. Aptaujas anketas veikšana par 

sekojošā gada apmācību 

prioritātēm 

Apmācību 

veikšana 1. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 2. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 3. 

prioritātē 

2024.g. Aptaujas anketas veikšana par 

sekojošā gada apmācību 

prioritātēm 

Apmācību 

veikšana 1. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 2. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 3. 

prioritātē 

2025.g. Aptaujas anketas veikšana par 

sekojošā gada apmācību 

prioritātēm 

Apmācību 

veikšana 1. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 2. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 3. 

prioritātē 

2026.g Aptaujas anketas veikšana par 

sekojošā gada apmācību 

prioritātēm 

Apmācību 

veikšana 1. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 2. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 3. 

prioritātē 

2027.g Aptaujas anketas veikšana par 

sekojošā gada apmācību 

prioritātēm 

Apmācību 

veikšana 1. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 2. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 3. 

prioritātē 

2028.g. Aptaujas anketas veikšana par 

sekojošā gada apmācību 

prioritātēm 

Apmācību 

veikšana 1. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 2. 

prioritātē 

Apmācību 

veikšana 3. 

prioritātē 

 

2021. gada aptaujas rezultāti un apmācības 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku aptauja tika veikta 2021. gada I ceturksnī, 

aptaujā piedalījās 60 respondenti (1. attēls). Aptaujas rezultāti par 2021. gada aktuālākajām 

jomām, kur potenciāli nepieciešams pilnveidot profesionālās prasmes un tehnikās iemaņas 

skaidri iezīmēja trīs prioritārās jomas, kurās 2021. gada ietvaros nepieciešamas veikt 

apmācības. Kā pirmo prioritāti vairāk kā puse respondentu norādīja datorprasmju 

uzlabošanu, darbu ar programmām un datu apstrādi (2. attēls). Kā otrā prioritāte tika 

norādīta profesionālās angļu valodas apguve (3. attēls), savukārt, kā trešo prioritāti 

respondenti norādīja komunikāciju ar plašāku sabiedrību par specifiskām dabas aizsardzības 

tēmām (4.attēls). 
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1. attēls. Aptaujāto respondentu sadalījums Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienībās. 

 

 
2. attēls. Aptaujas rezultāti 1. prioritātē. 

 
3. attēls. Aptaujas rezultāti 2. prioritātē. 

 

60 atbildes 

60 atbildes 

60 atbildes 
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4. attēls. Aptaujas rezultāti 3. prioritātē. 

 

Pēc aptaujas veikšanas, noskaidrojot darbinieku prioritārās vēlmes pirmajam 

apmācību gadam, līdz 2021. gada līdz aprīļa beigām notikušas/tiek plānotas šādas 

apmācības: 

• Kartogrāfiskās programmas “ArcGIS PRO” apmācības 12 darbiniekiem; 

• Profesionālas angļu valodas apmācības 7 darbiniekiem (procesā), drīzumā tiks 

uzsāktas apmācības profesionālajā angļu valodā atlikušajiem gribētājiem (9 

darbinieki); 

• Videomontāžas apmācības (procesā, noritēs līdz 2021.g. maija beigām) 19 

darbiniekiem; 

• 2021. gadā vēl tiek plānotas apmācības darbinieku norādītajā 3. prioritātē - 

komunikācijā ar plašāku sabiedrību, specifiskām mērķauditorijām par dabas 

aizsardzību. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots 
ar Eiropas Savienības LIFE programmas un VRAA finansiālu atbalstu. 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par 
šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 

 

60 atbildes 


