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2009. gada 23.jūlij ā 
Reă. Nr. 1.-5.2/  

         
LR Vides ministrijai 

Valsts Kancelejai 
 

Atzinums par MK noteikumu projektu „Sugu un 
biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas 
kārtība un kārtība, kādā izsniedz un reăistrē 
sertifikātu, pagarina tā termiĦu un anulē to, kā arī 
sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”, 
VSS-1032 

 
Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (turpmāk tekstā – LDF) ir iepazinies un izskatījis Vides 
ministrijas sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu „Sugu un biotopu aizsardzības jomas 
ekspertu sertificēšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz un reăistrē sertifikātu, pagarina tā 
termiĦu un anulē to, kā arī sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība” projektu (turpmāk 
tekstā – Noteikumi). 

Laika periodā no 2009. gada 3. aprīĜa, ir būtiski uzlabots Noteikumu aktuālās redakcijas teksts 
un struktūra. Tomēr, jānorāda, ka Noteikumu projekts netika atsūtīts izskatīšanai Noteikumu 
izstrādes darba grupai, kā tika lemts darba grupas sanāksmē Vides ministrijā 3. aprīlī. Tāpat, lai 
arī Noteikumu projekta anotācijā minēts, ka notikušas konsultācijas ar LDF un ekspertiem, 
vēlamies norādīt, ka vienīgā tikšanās ar LDF diviem ekspertiem notika tikai 2009. gada 3. aprīlī, 
kad netika panākta konkrēta vienošanās par Noteikumu izstrādes koncepciju un Noteikumu 
saturu. 

Izsakām sekojošus būtiskus iebildumus par Noteikumu atsevišėiem punktiem, 1. pielikumu un 
Noteikumu koncepciju, pievienojot LDF ieteiktās atsevišėu Noteikumu punktu redakcijas, 
papildinājumus 1. pielikumam un komentārus par Noteikumu koncepciju: 

1) Noteikumu 1. pielikumā – Sertifikāta paraugs, ir norādīts, ka jāaizpilda sadaĜa „Sertificētā 
darbības joma”, bet NAV pievienots saraksts ar sertificēto darbības jomu sarakstu. Lūdzam 
sagatavot atbilstošu sertificēto darbības jomu sarakstu ar atšifrējumiem un pievienot 
Noteikumiem kā pielikumu. 

2) Lūdzam sagatavot vispār īgu sugu un biotopu inventarizācijas paraugu, iekĜaujot 
galvenos aprakstāmos parametrus, un pievienot to Noteikumiem kā pielikumu. Sagatavojot 
atzinuma paraugu var izmantot LDF un Latvijas Botāniėu biedrības paraugus un konsultēties ar 
dabas aizsardzības un bioloăiskās daudzveidības jomas ekspertiem. 

3) 2.3. punktu  izteikt sekojošā redakcijā: „2.3. sertifikāts. Dabas aizsardzības pārvaldes 
izsniegts dokuments, kas apliecina eksperta tiesības sniegt atzinumus noteiktā dabas 
aizsardzības un bioloăiskās daudzveidības jomā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos”.  

Paskaidrojums – nav nepieciešams uzskaitīt jomas, kas minētas normatīvos aktos un norādītas 
Sugu un biotopu likumā. 
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4) Jāpapildina Noteikumu 3. punkts ar apakšpunktu „3.5. nodrošinātu sertificēto ekspertu 
tiesisko aizsardzību”.  

Paskaidrojums – sugu un biotopu ekspertu sertificēšanai ir jānodrošina noteikumos minētās 
prasības, kā arī jāatrunā Valsts pienākumi eksperta tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai. 

5) izteikt punktu 4.2.  sekojošā redakcijā: „4.2. darba pieredze - pieredze dabas aizsardzības un 
bioloăiskās daudzveidības jomā” .  

Paskaidrojums – pieredze dabas aizsardzības un bioloăiskās daudzveidības jomā var būt Ĝoti 
plaša un dažāda, tāpēc to nav jāierobežo ar informāciju tikai par atzinumiem. Tāpat, ekspertam 
pēc Noteikumu stāšanās spēkā nevarēs būt pieredze atzinumu sniegšanā, jo bez attiecīgā 
sertifikāta atzinumus sniegt nedrīkstēs. 

6) izteikt 6. punktu sekojošā redakcijā: „6. Pretendents, iesniedzot šo noteikumu 5. punktā 
minētos dokumentus, maksā vienreizēju valsts nodevu 9,43 latu apmērā. Dabas aizsardzības 
pārvalde organizē un apmaksā nepieciešamo sludinājumu sagatavošanu un ievietošanu 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis””.  

Paskaidrojums – nav nepieciešams Noteikumos detalizēti paskaidrot par ko jāmaksā 9,43 lati, 
savukārt sludinājumus „Latvijas Vēstnesī” j āapmaksā Dabas aizsardzības pārvaldei kā Valsts 
iestādei sava budžeta un darbības ietvaros.  

7) izteikt 10. punktu  sekojošā redakcijā: „10. Sertificēšanas komisijas sastāvā ir pieci locekĜi –
 pa vienam pārstāvim no Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, dabas 
aizsardzības nevalstiskas organizācijas, akadēmiskas iestādes un viens dabas aizsardzības un 
bioloăiskās daudzveidības jomas eksperts”.  

Paskaidrojums – sugu un biotopu novērtēšanas joma ir jutīga un prasa dziĜas profesionālas 
teorētiskas un praktiskas zināšanas, pašreiz Dabas aizsardzības pārvaldē, tajā skaitā sugu un 
biotopu nodaĜā nestrādā sugu un biotopu eksperti, tāpēc, lai nodrošinātu adekvātu ekspertu 
sertificēšanas kārtību mazākā riska ietvaros ir jāpiesaista strādājoši eksperti lēmumu 
pieĦemšanā. Tāpat norādām, ka Noteikumos atrunātais sertificēšanas komisijas sastāvs rada 
pamatotas aizdomas, ka dokumenti tiks izskatīti formāli, nevis vērtēta eksperta darbība un 
zināšanas pēc būtības. Noteikumi skar Ĝoti atbildīgu jomu dabas aizsardzības prasību 
nodrošināšanā Latvijā, pamatojoties uz šiem noteikumiem tiks pieĦemti lēmumi ar būtiskām un 
ilgtermiĦa sekām dabas aizsardzības prasību nodrošināšanā Latvijā, tāpēc ir jāsamazina ierēdĦu 
skaits sertificēšanas komisijā un jāpalielina nozares profesionāĜu skaits, kas var veikt ekspertu 
kompetences izvērtējumu pēc būtības. 

8) izteikt 16. punktu sekojošā redakcijā: „16. Pēc ikviena sertificēšanas komisijas locekĜa 
ieteikuma, sertificēšanas komisija sertificēšanas pārbaudes vērtēšanā kā padomdevējus var 
pieaicināt personas, kurām ir praktiskā darba pieredze sugu un biotopu aizsardzības jomā vai 
zinātniskā darba pieredze konkrētā jomā. Pieaicinātās personas sertificēšanas komisijai sniedz 
ieteikumus un sertificēšanas pārbaudēs piedalās bez lemšanas tiesībām.”  

Paskaidrojums – neredzam iemeslu kāpēc jāpiesaista padomdevēji, kuru pamatnodarbošanās ir 
pedagoăija. Tāpat, demokrātijas praksei neatbilst tiesības tikai vienam sertifikācijas komisijas 
loceklim ieteikt padomdevēju pieaicināšanu. 

9) izteikt 22. punktu sekojošā redakcijā: „22. Ja Dabas aizsardzības pārvalde pieĦem lēmumu 
atteikt izsniegt sertifikātu, tā pretendentam rakstiski paziĦo lēmumu, pamatojot atteikuma 
iemeslu”.  

10) izteikt V nodaĜu sekojošā redakcijā: „ Ekspertu sertificēšanas pārbaudes kārtību nosaka 
vides ministrija”, kā arī svītrot 25-29.punktus.  

Paskaidrojums – pašreizējā Noteikumu redakcija nepiedāvā nepārprotamu un atbilstošu ekspertu 
sertificēšanas novērtēšanas metodiku un vērtēšanas mehānismu. Tāpat norādām, ka praktiskās 
zināšanas par sugu un biotopu atpazīšanu ir jākārto lauka apstākĜos. Ievērojot augstākminēto, 
uzskatām, ka saistībā ar šiem Noteikumiem jāizstrādā detalizēta un pamatota ekspertu 
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novērtēšanas metodika, kas sevī ietvertu arī ekspertu kvalifikācijas novērtējumu dabā. 
Uzskatām, ka Noteikumos paredzētā komisija nav pietiekami kompetenta, lai bez detalizētas 
metodikas palīdzības spētu novērtēt ekspertu kompetenci.  

11) izteikt 30.11. punktu sekojošā redakcijā: „30.11. ekspertīžu skaitu, sākot no sertifikāta 
saĦemšanas dienas.  

12) izteikt 31.6. punktu sekojošā redakcijā: „31.6. ar ekspertu saskaĦota kontaktinformācija” .  

13) izteikt 35. punktu sekojošā redakcijā: „35. Divu gadu laikā pēc sertifikāta derīguma termiĦa 
beigām ekspertam ir tiesības atkārtoti saĦemt sertifikātu bez sertificēšanas pārbaudes 
kārtošanas, ja eksperts ar savu darbību nav pārkāpis normatīvos aktus vides aizsardzības jomā. 
Lai atkārtoti saĦemtu sertifikātu, pretendents iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegumu 
atkārtoti izsniegt sertifikātu un dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikācijas uzturēšanu 
(dalība kursos, semināros u.c.) un ir izpildīts vismaz viens no tālāk minētajiem kritērijiem…”.  

Paskaidrojums - norādām, ka pašreiz Vides ministrija un Dabas aizsardzības pārvalde 
nenodrošina sugu un biotopu ekspertu regulārus (ikgadējus) kvalifikācijas paaugstināšanas 
kursus vai citus izglītojošus seminārus par attiecīgo jomu, tāpēc šajos noteikumos valsts nav 
tiesīga prasīt ekspertam obligāti atskaitīties par norādīto kvalifikācijas paaugstināšanu. Norādām, 
ka ekspertu kvalifikācijas paaugstināšanas kursus pēdējos piecos gados ir organizējušas tikai 
atsevišėas organizācijas, tajā skaitā LDF, konkrētu projektu ietvaros.  

14) izteikt 35.1. punktu sekojošā redakcijā: „35.1. veikta zinātniski pētnieciskā darbība vai 
darbība dabas aizsardzības projektā attiecīgajā jomā (kas pierādāma ar zinātnisku publikāciju 
vai izziĦu no projekta vadītāja, vai projekta vadošās institūcijas)”  

15) Svītrot punktu – 35.2. publicēta zinātniska publikācija par attiecīgo jomu pēdējo divu gadu 
laikā. Paskaidrojums - tā ir vērtīga papildus informācija, nevis pamatojums sugu un biotopu 
eksperta sertifikācijai, nosacījums ietverts 35.1. punktā. 

16) izteikt 35.3. punktu sekojošā redakcijā: „35.3. viena kalendārā gada laikā veiktas vismaz 
divas sugu vai biotopu inventarizācijas”.  

17) izteikt 36.2. punktu sekojošā redakcijā: „36.2. informāciju par veiktajiem darbiem dabas 
aizsardzības un bioloăiskās daudzveidības jomā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 
(piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, dabas aizsardzības plāns, monitorings u.c.)”  

Paskaidrojums - nav nepieciešams atsevišėi izcelt vienu no daudzām jomām, kurā tiek izmantots 
sugu un biotopu ekspertu darbs. 

18) Svītrot punktu – 39.3. eksperts profesionālos pienākumus veic personīgi, izmantojot viĦam 
piešėirtās pilnvaras, un ir par to atbildīgs. Ja eksperts profesionālos pienākumus nevar veikt 
saskaĦā ar šiem noteikumiem, viĦš par to nekavējoties ziĦo ekspertīzes pasūtītājam.  

Paskaidrojums - šie Noteikumi neattiecas uz ekspertīzes veikšanas kārtību, bet uz ekspertu 
sertificēšanu.  

19) izteikt 39.4. punktu sekojošā redakcijā: „39.4. eksperts reizi gadā iesniedz informāciju par 
sniegto atzinumu skaitu sugu un biotopu aizsardzības jomā, pievienojot informāciju un 
dokumentu (dokumentus), kas apliecina kvalifikācijas paaugstināšanu, ja tāda veikta”.  

Paskaidrojums – ievērojot, ka Vides ministrija un Dabas aizsardzības pārvaldē neorganizē 
regulārus (ikgadējus) sugu un biotopu ekspertu kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, tad 
nedrīkst Noteikumos ietvert obligātu prasību par šādu kursu regulāru apmeklēšanu. 

20) izteikt 39.5.1. punktu  sekojošā redakcijā: „39.5.1.  darbavietas vai dzīvesvietas adreses 
maiĦu, kā arī izmaiĦas kontaktinformācijā”.  

21) izteikt 43. punktu  sekojošā redakcijā: „43. Dabas aizsardzības pārvalde var pieĦemt 
lēmumu anulēt sertifikātu, ja konstatēts, ka eksperts pārkāpis ar vides aizsardzību saistītos 
normatīvos aktus, un eksperta darbības rezultātā radies, vai varēja rasties būtisks kaitējums 
videi (piemēram, sistemātiski kĜūdaini atzinumi). Ekspertam, kura sertifikāts ir anulēts, atkārtotā 
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sertificēšanā atĜauts piedalīties saskaĦā ar Dabas aizsardzības pārvaldes lēmumu, bet ne agrāk 
kā pēc diviem gadiem no dienas, kad pieĦemts lēmums anulēt sertifikātu”. 

 

Izvērtējot Noteikumu projekta izstrādes koncepciju, vēlamies uzsvērt, ka: 

1) vēl aizvien netiek risināts jautājums par ekspertu tiesisko aizsardzību, ir atrunāti ekspertu 
pienākumi, bet nav atrunāti Valsts pienākumi pret ekspertu, kā arī Valsts pienākumi 
ekspertu izglītošanā un kvalifikācijas paaugstināšanā; 

2) redakcija nepiedāvā nepārprotamu un atbilstošu ekspertu sertificēšanas novērtēšanas 
metodiku un vērtēšanas mehānismu. Atkārtoti uzsveram, ka saistībā ar šiem 
Noteikumiem jāizstrādā detalizēta un pamatota ekspertu novērtēšanas metodika, kas sevī 
ietvertu arī ekspertu kvalifikācijas novērtējumu dabā. Uzskatām, ka Noteikumos 
paredzētā komisija nav pietiekami kompetenta, lai bez detalizētas metodikas palīdzības 
spētu novērtēt ekspertu kompetenci.  
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