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Rīga, 20.maijs, LETA. Šodien Koknesē, uzrunājot Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 

22.kongresa dalībniekus, Valsts prezidents Valdis Zatlers un Saeimas priekšsēdētāja 

Solvita Āboltiņa (V) aicināja pašvaldības vairāk rūpēties par iedzīvotājiem. 

Āboltiņa valsts pārvaldes sistēmu tēlaini salīdzināja ar ozolu, kura stumbrs ir Saeima, 

lapotni veido ministrijas un uzņēmumi, bet saknes ir pašvaldības. Saeimas priekšsēdētāja 

pateicās LPS, kas bija un ir stabils parlamenta un valdības partneris arī brīžos, kad 

jāpieņem nepopulāri lēmumi. 

Āboltiņa atzina, ka pēc smagās ekonomiskās krīzes valstī ir izveidojusies trausla stabilitāte, 

no kuras kopīgiem spēkiem ir jāvirzās uz valsts attīstību. Āboltiņa aicināja ikvienu valsts 

iedzīvotāju katru dienu paveikt kādu mazu labu darbu, un tad izdosies pavirzīt uz priekšu 

visu valsts attīstību.  

Valsts prezidents Zatlers apgalvoja, ka savas prezidentūras laikā ir apmeklējis 115 

apdzīvotas vietas. Viņš pašvaldībām izvirzīja divus svarīgus uzdevumus: katram bērnam 

vietu bērnudārzā un nevienu bērnu ārpus skolas. 

Prezidents norādīja uz problēmām, kas radušās saistībā ar ieilgušo bezdarbu: "Ja cilvēks 

vienu vai divus gadus nav strādājis, viņam zūd ne tikai profesionālās iemaņas, bet arī 

vēlme strādāt, jo viņš ir pielāgojies dzīvei ar minimāliem iztikas līdzekļiem. Rezultātā 

veidojas apburtais loks - daudziem cilvēkiem nav darba, bet uzņēmēji reģionos sūdzas, ka 

nevar atrast kvalificētus strādniekus saviem uzņēmumiem." 

LPS kongresā uzrunu teica arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

Raimonds Vējonis (ZZS), kurš uzsvēra - "cik stipras ir pašvaldības, tik stipra ir visa valsts". 

Vējonis norādīja uz vairākām aktuālām problēmām valsts pārvaldē un pašvaldību attīstībā. 

Ministrs sacīja, ka aizvien lielāks pārvaldes funkciju apjoms ir jānodod pašvaldībām. 

Reģionos ir jāveido vienas pieturas aģentūras un jāattīsta e-pārvalde, lai iedzīvotāji 

dzīvesvietās ērti varētu saņemt visus valsts un pašvaldību pakalpojumus. 

LPS kongresā liela uzmanība tiek veltīta prasībai mainīt Eiropas Savienības (ES) 

struktūrfondu sadali 2014.-2020.gadam, vienu trešdaļu no pieejamās summas jeb vienu 

miljardu latu nododot pašvaldībām, kuras šos līdzekļus izmantotu vietējām prioritātēm. 

Tas būtu apmēram viens miljons latu uz katriem 1000 iedzīvotājiem. 

LPS priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis savā ziņojumā uzsvēra, ka pašvaldības no šīs 

prasības neatkāpsies. Atbalstu ES fondu apguves stratēģijas izmaiņām savā rakstiskajā 

apsveikumā pauda arī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (V), kā arī ministrs Vējonis 

savā uzrunā kongresa dalībniekiem. 

Kā ziņots, šodien Koknesē notiek Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongress ar moto 

"Attīstību vadīt pašiem!". 
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