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Par Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna projektu 

Atveseļošanās un noturības mehānisms (turpmāk – ANM) ir Eiropas Savienības finanšu 

mehānisms, kura mērķis ir īstenot reformas un veicināt investīcijas, kas ne tikai sniegs tūlītēju 

palīdzību ekonomikas atlabšanā, bet radīs paliekošas pozitīvas ietekmes dažādās jomās. Īpaši 

tiek uzsvērta atbalsta nepieciešamība pārejai uz zaļu un digitālu ekonomiku. ANM aptver 

vairākas jomas, kurām jau ir noteikts proporcionālais sadalījums finansējuma pieejamībā.  

Decembrī Latvijas sagatavotā plāna priekšlikumi ekonomikas atveseļošanai pēc-COVID 

laikmetā neietver konkrētus mērķus un kritērijus “zaļai” un iekļaujošai ekonomikas attīstībai, 

kas mainītu mūsu ekonomisko kursu un sagatavotu tautsaimniecību klimatam, dabai un 

sabiedrībai draudzīgai ekonomikai. Tāpēc mēs paužam bažas par Latvijas rīcības trūkumu. 

Mēs uzskatam, ka publiskā finansējuma atbalsta mehānismiem jāveicina pāreja uz 

nenoplicinošu ekonomikas attīstības modeli saskaņā ar ilgtermiņa vides, klimata un dabas 

aizsardzības mērķiem. Izaugsmi jāatsaista no fosilajiem energoresursiem, prioritāri jāveicina 

aprites ekonomikas attīstība, pakalpojumu un produktu ražošana ar augstu pievienoto vērtību 

ar iespējami minimizētu ietekmi uz klimatu, bioloģisko daudzveidību un citiem vides kvalitātes 

aspektiem. Tikai šādi biznesa modeļi spēs izdzīvot ilgtermiņā un mēs nevaram izšķērdēt 

publiskos līdzekļus neilgtspējīgos risinājumos. 

Tāpat ir būtiski nemazināt vides prasības ekonomikas atveseļošanas vārdā. Tieši otrādi – esošo 

un vēl pat paaugstinātu vides standartu un politikas virzienu stiprināšanai jābūt daļai no 

atveseļošanās plāniem.   

Eiropas Komisija ir paredzējusi, ka klimata aktivitātēm ir jāatvēl 37% no kopējā ANM budžeta. 

Decembrī ministrijas publiskās konsultācijās sniedza savu redzējumu par to, kādām 

aktivitātēm būtu jātiek īstenotām no ANM. Tomēr ne visi no paustajiem priekšlikumiem atbilst 

Eiropas Komisijas noteiktajai mehānisma būtībai, kā arī liela daļa aktivitāšu nav īsti 

uzskatāmas par reformām.  

Mūsu ieskatā Zemkopības ministrijas un Iekšlietu ministrijas piedāvātās aktivitātes nav 

uzskatāmas par reformējošām. Nenoliedzot atsevišķu pasākumu nozīmību, tomēr jāatzīst, ka 



tās nav uzskatāmas par reformu iekļaujošām iniciatīvam, bet gan infrastruktūras atjaunošanas 

pasākumiem, kas nebūtu atbalstāmi no tāda ārkārtas finansējuma līdzekļiem kā ANM.   

Savukārt pozitīvi vērtējams Satiksmes ministrijas piedāvājums, kas tieši uzskatāms par 

reformējošu, paredzot būtiski pārveidot mobilitāti, tās paradumus Rīgā un Rīgas aglomerācijā, 

paliekoši samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, sniedzot ērtas iespējas cilvēkiem izvēlēties 

ilgtspējīgu pārvietošanās veidu.  

Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir iecerējusi 

izmantot ANM, lai realizētu Nacionālā enerģētikas un klimata plānā noteiktos mērķus. 

Iecerētās aktivitātes ir pamatā vērstas uz energoefektivitātes uzlabošanu uzņēmumos un ēku 

siltināšanu, kā arī atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanu. Kaut energoefektivitātes 

uzlabošana mājokļos arī nav uzskatāma par pārveidojošu reformu, tomēr klimatneitralitātes 

attīstības trajektorijā tā sniegs ieguldījumu, kā arī uzlabos iedzīvotāju dzīves apstākļus, 

mazinot enerģijas izmaksas.  

Nopietnus mūsu iebildumus rada lielais uzsvars uz biometāna infrastruktūras attīstību. 

Aicinām lēmuma pieņemšanas procesā rūpīgi izvērtēt vai biometāna attīstības virziens netieši 

neveicinās ilgtermiņa atkarību no importētā fosilā resursa – dabasgāzes –, vai pasākums 

atbilst Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķiem pēc būtības un taksonomijas perspektīvām, vai 

pasākums kopumā atbilst nākotnes stratēģiskajiem autotransporta attīstības scenārijiem.  

Aicinām atbildīgajām institūcijām raudzīties uz ANM kā iespēju īstenot paliekošas pozitīvas 

reformas. Ar šo ārkārtas publiskā finansējuma atbalstu nevajadzētu risināt esošu īstermiņa 

iztrūkumu budžetā konkrētai vajadzībai vai apmierināt kāda komersanta intereses, bet radīt 

nepārprotami labvēlīgākus priekšnosacījumus un apstākļus valsts turpmākai virzībai uz 

klimatneitralitāti, piemēram, veicinot atjaunīgās enerģijas ražošanas straujāku pieaugumu, 

pasākumu plāna izstrādi un īstenošanu pārejai no importētajiem fosilajiem resursiem gan 

enerģētikā, gan transportā uz vietējiem atjaunīgajiem resursiem. 

Vēlamies arī uzsvērt, ka ne tikai Klimata pārmaiņu un ilgtspējas reformu pakotnē, bet arī citos 

ANM reformu virzienos, īpaši uzsverot Ekonomikas transformācijas reformu pakotni līdztekus 

Eiropas Savienības do-no-harm principle prasībām, jāizstrādā un jāiekļauj nacionālie 

klimatneitralitātes, bioloģiskās daudzveidības, citu vides kritēriju filtri un aprites ekonomikas 

mērķi. Mūsuprāt, nepieciešami skaidri vides kritēriji un aprites ekonomikas kvalitātes 

pazīmes, norādot Latvijas sabiedrībai, kur vēlamies un nevēlamies ieguldīt nākotnes attīstībai 

veltītos finanšu resursus. 
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