
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram 
Artūram Tomam Plešam 

 

 

Biedrība “Zaļā brīvība” 
Nodibinājums “Pasaules dabas fonds” 
Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” 

Biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” 
 

 

Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu 

 

Ar šo vēršam Jūsu uzmanību, ka šī gada 9. martā biedrība “Zaļā brīvība”, 
nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” un 
biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” sniedza kopīgus ieteikumus Latvijas 
Republikas Finanšu ministrijai Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 
(turpmāk - ANP) projekta pilnveidošanai. 
 

Papildus vēršam Jūsu uzmanību arī uz 27 vides organizāciju parakstītu kopējo 
pozīciju (pielikumā) par nepieciešamo virzību uz bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu un dabai draudzīgiem risinājumiem Eiropas Savienības Atveseļošanas 
un noturības mehānisma ietvaros. Šajā pozīcijā cita starpā norādīti arī trūkumi Latvijas 
ANP projektā. 
 

Tāpat no savas puses izsakām savu atbalstu septiņu vides organizāciju 
parakstītajai vēstulei, kas nosūtīta šī gada 17. martā vides ministriem pirms Vides 
Padomes 18. marta sēdes (vēstule pielikumā).  
 

Uzsveram, ka šī brīža Latvijas ANP projekts rada pamatotas bažas par to, ka 
tas neveicinās plašāku vides mērķu sasniegšanu, kas noteikti Eiropas Zaļā Kursa 
(European Green Deal) ietvaros: 

 ANP trūkst ambīciju vides jomā; 
 Ierosinātās produktivitātes aktivitātes neietver reformas; 
 Vairākas ietvertās aktivitātes ne tikai neveicina, bet pat var negatīvi ietekmēt 

klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu; 
 Pretēji Eiropas Komisijas vadlīnijām ANP vispār nav ietvertas aktivitātes 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, dabas aizsardzībai un atjaunošanai. 

Īpaši uzsverot klimata un bioloģiskas daudzveidības komponenšu nozīmi 
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma sekmīgā ieviešanā, 
lūdzam Jūs nodrošināt aktīvu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
līdzdalību ANP izstrādes procesā, lai veicinātu ANP atbilstību ES Zaļā kursa mērķiem. 

ANP ir lieliska iespēja palīdzēt radīt labvēlīgākus apstākļus Latvijas virzībai uz 
klimata neitralitāti un Eiropas Zaļā Kursa ieviešanu, un ir ļoti svarīgi šo iespēju pilnībā 
izmantot. 
 
Pielikumā: 

1. Biedrības “Zaļā brīvība”, nodibinājuma “Pasaules dabas fonds”, nodibinājuma 
“Latvijas Dabas fonds” un biedrības “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” 2021. gada 
9. marta vēstule LR Finanšu ministrijai; 



2. 27 vides organizāciju paraksīta pozīcija “The EU Recovery Funds: time to start 
properly investing in biodiversity”; 

3. 7 vides organziāciju parakstīta 2021 gada 17. marta vēstule vides ministriem 
“Environment Council exchange on European Semester - Ensuring Recovery 
and Resilience plans deliver the European Green Deal”. 

 

 

Ar cieņu, 
 
Biedrības “Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga 
 
Nodibinājuma “Pasaules dabas fonds” direktors Jānis Rozītis 
 
Nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” direktors Ģirts Strazdiņš 
 
Biedrības “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus 
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