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        LR Vides ministrijai 
 
Par MK noteikumu projektu „Ekspertu 
sertificēšanas kārtība” 
 
Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” ir iepazinies MK noteikumu projektu „Ekspertu 
sertificēšanas kārtība”. Jau vairākkārt esam norādījuši uz šādu noteikumu steidzamu 
nepieciešamību, tāpēc novērtējam, ka Vides ministrija uzsākusi šīs aktuālās problēmas risināšanu.  
 
Tomēr, vērtējot šo sagatavoto noteikumu projektu, secinām, ka tas sagatavots tik sliktā kvalitātē, ka 
nav iespējams sniegt konkrētus priekšlikumus noteikumu redakcijai. Tāpēc norādām tikai uz 
galvenajiem konceptuālajiem noteikumu projekta trūkumiem, kurus nepieciešams atrisināt, pirms 
turpināt noteikumu projekta tālāku virzību: 
 

• MK noteikumu nosaukumā nav formulēts, kādu ekspertu sertificēšanas kārtību tie nosaka. 
Nav definēta arī sertificēšanas procesa vieta un loma kopējā dabas aizsardzības sistēmā. 

• Preambulā nav ne definēts eksperta jēdziens un atbildības sfēras, ne arī ir atsauces uz 
atbilstošu likumu, kura ietvaros notiks ekspertu sertificēšana.  

• MK noteikumu saturs ir nekonkrēts un nav orientēts uz konkrētu mērėu sasniegšanu. 
• Saturiski MK noteikumu projekts izvirza Ĝoti daudzas diskutablas prasības ekspertiem, taču 

nenosaka valsts institūciju un vērtēšanas komisijas “ekspertu” profesionalitāti un atbildību.  
• Nav noteikta ekspertu atbildība – kādus pienākumus nosaka sertifikāts, kāda ir ekspertu 

atbildība un kāda atbildība valsts institūcijai, kas sertificē ekspertu.  
• Nav noteikta eksperta tiesiskā aizsardzība – kādas funkcijas uzĦemas valsts institūcijas 

eksperta darba un tā rezultātu aizsardzībai. 
• DaĜa ekspertiem noteikto prasību ir pārlieku vispārīgas, bet liela daĜa no ekspertam 

izvirzītajiem kvalifikācijas kritērijiem nav nepieciešami, lai eksperts darbotos praktiskajā 
dabas aizsardzībā. 

• Daudzkārt tekstā ir atsauces par attiecīgo jomu, bet nekur nav šo jomu, t.i. ekspertu 
kompetences sfēru, skaidrojuma vai norādes uz to, kas tās nosaka. 

 
ĥemot vērā šos konceptuālos trūkumus, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” ierosina šo 
noteikumu projektu pilnībā pārstrādāt sadarbībā ar praktizējošiem dabas aizsardzības ekspertiem un 
piedāvā savus pārstāvjus dalībai šādā darba grupā. 
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