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Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvi Vides monitoringa padomē
Atsaucoties uz 2014.gada 24.aprīļa Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vēstuli Nr. 2.18-1e/3821, informējam, ka turpmāk Vides
monitoringa padomē kā VKP pārstāvis darbosies Jānis Sprūds, biedrības
„Latvijas ezeri” valdes loceklis, t.mob. 29418761, e-pasts janis.spruds@ezeri.lv.
Vienlaicīgi VKP izsaka viedokļus par vides monitoringa norisi un
attīstību:
1.
Vides konsultatīvā padome uzskata, ka vides monitoringa programmai būtu
jānodrošina visu četru Vides aizsardzības likuma 17.panta 1.daļā noteikto vides
monitoringa mērķprasību sasniegšanu: “Vides monitoringa mērķis ir noteikt
vides stāvokli, izvērtēt tendences un perspektīvu, izstrādāt vides politikas
pasākumus un novērtēt līdzšinējo pasākumu lietderību un efektivitāti.”
Attiecīgi vides monitoringa stacijas, nosakāmos parametrus un izpētes
intensitāti un laikus un monitoringa veicēja kapacitāti jāpakārto uzskaitītajiem
mērķiem, norādot iekļaušanas argumentāciju un prioritātes līmeni katram
objektam, bet nosakāmo specifisko parametru izvēles argumentāciju norādot
katrai monitoringa grupai. Savukārt finansējuma sadalījumā jāparedz līdzekļu
atbilstošu proporcionalitāti starp: 1)monitoringa plānošanu, 2)mērījumiem un
izpēti dabā, 3)iegūto datu pārbaudi un ievietošanu informācijas sistēmās,
4)stāvokļa, tendenču un perspektīvas izvērtēšanu, 5)pasākumu plānu
izstrādāšanu, bet monitoringa administrēšanā - jānodrošina visu uzskaitīto
darbību reālu izpildi.

2.
VKP iestājas par starptautisko tiesību aktu prasību pietiekamu pielietošanu
monitoringa programmas un pasākumu plānu izstrādāšanā, it īpaši attiecībā uz
piesārņojuma avotu noteikšanu un prasību videi nodarīto kaitējumu labot
vispirmām kārtām ar cēloņa novēršanu.
3.
Lai nodrošinātu monitoringa ikgadējo darba uzdevumu aktualitāti, katra gada
darba uzdevumus monitoringa padomei vajadzētu pārskatīt un precizēt,
pamatojoties uz iepriekšējā gada darba uzdevuma rezultātu un tā izvērtējumu.
4.
VKP monitoringa programmu sastādīšanas, koriģēšanas un izpildes efektivitātes
palielināšanai iesaka noteikt vienu atbildīgo personu par monitoringa vadības
informācijas apkopošanu un publiskošanu. Tāpat arī būtu lietderīgi izskatāmos
dokumentus un to projektus pēc iespējas nesadalīt pa atsevišķām datnēm, un
pievērst uzmanību dokumentu formātu stingrai atbilstībai normatīvo aktu
prasībām. Jaunas informācijas sistēmas būtu lietderīgi veidot tikai jomās, kurās
nav esošu, specifiskajām prasībām atbilstošu sistēmu.
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