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VIENOnBA bija stabila tUI
pārliecināta par vadošo lo-
mu Latvijas politikā lidz bri-
dirn, kad viens no tās līde-
ricm Valdis Douilirovskis, ku-
ra dēļ tai bija izdevies nostip-
rināt šādu publisko tēlu, 110-
vembrī pēc Zolitūdes traģē-
dijas IICplā1I0Li atkāpās 110
premjera amata. Tad atklājās,
ka Vieuotibai nav viegli atrast
pat citu premjera kandidātu,
(Ir divas pazīincs, kas liecina
par Vienotibas vājumu. - tā
piclāva Valda Douibrovska
atkāpšanos un nespēja pa-
nākt Arta Pabrika nom inga-
nu šim amatam» saka Refor-
mu partijas dihinārājs Valdis
Zatlers.
«Sahiedrība gaidija, lai

kāds par Zoütūdes traģēdiju
uzņemas politisko atbildihu.
'lo neizdarīja par būvniecī-
has nozari arbildīgais mi-
nistrs [Daniels Pavļuts], 'lo
izdarija V. Dombrovskis. Iā,
vienoübai ši poliuskā atbil-
diba ir par loti dārgu cenu,»
piekrit partijas līdere Solvita
Āboltiņa, Taču priekšsedētā-
ja ir pārliecināta, ka Laimdo-
ta Straujuma būs laba valdi-
bas vadītāja. «Vicnmēr rodas
jauni llderi, un esmu pārlie-
cināta, ka Lauudota Strauju-
ma saņems sabiedribas at-
balstu. Villa aiWJlOS ne vienu
vien politiķi, jo ir godīga un
vicnkārša,» sacija ari Hum
Čepāne tvienotüxc,

Ar reform1stiem jāsarod
Reformu partija pēc zinārna
savstarpējo nesaskaņu perio-
da nolēmusi sadarboties ar
vienotibu llll deleģēr savus
biedrus rās kandidāru sa-
rakstā Saeimas vēlēšanās.
Partiju sarunas ir atliktas pēc
valdlbas apstiprināšanas, bet
ras ir viens no jaurājumiem,
par kuru reģionu cilvēkiem
nav īsras skaidrības I1n par
ko varēja paredzēt debates
sestdien Vieuotīhas kongre-
sā, ja vien šādas debates bū-
tu. Partijas kongresā tās nav
paredzētas, jo driz pēc savas
runas priekšsēdētāja S. Ābol-
uua iestāsies Grtimalu drau-
gu ķ:ēaē, pa kuru celos grā-
malas uz Naciouālās bibho-
tēkas jauno ēku. Kongress bi-
ja parcdzēts novcmbrī, bet
Zolitüdes rraģēdijas dēļ to
pārcēla. Uz Rīgas kā Eiropas
kultūras galvaspilsētas atklā-
šanas pasākumiern sestdien
dosies vēl vairāki partijas
biedri, Palikušie darba gru-
pās diskutēs nevis par Vieno-
tibas nākorni, bet par SaT-
versmes prearnbulu, nodar-

••• KOPŠ 2011. gada augusta, kad Valkā d1blnāJa Vlenotibu, lr daudz kas malnī)les - liderel SolvItai Aboltlņallīdzās vairs nav ne ĢIrta Valda Krlstovska, ne
Algara $tokenberga, kuri toreiz biJa Vlenotibos vadibā. FOTO -'''STAPS KALNS.DIENAS lIeDUI

«Pasmagi
noskatities uz
notiekošo.
Trūkst
argumentu.»
VienotJ."bas
biedrs

bināübu, izglīūbu, reģionālo
attistībuun citiem tematiem.
1. Čepāne uzskata, ka ši ie-
spēja ierindas biedriem iz-
taujāt deputātus par svari-
giem jautājumiem ir daudz
racionālāku, jo debates bieži
vien ir neauglīgas.
Ne visiem biedriem ir ari

skaitlis, kāpēc par labu Zaļo
1In zemnieku saviembai va-
jadzēja upurēt aizsardzibas
ministru Arti Pabriku, kāpēc
sākotnēji bija plānots mainit
finanšu ministru Andri Vilku.
Visbeidzot, kas ir partijas Ii-
deru kodols, cik vienots ras
ir. Kamēr vienotība iespēju

ruvināries Reformu partijai
pasniedz kā žēlastības dāva-
nu. RP vadošo poliriķu grl1pa
pašlaik izskatās saliedētāka
nekā Yienotibas vadiba. «Ne-
vis izskarās, bet l11ēSari esam
saliedēri,» apgalvo RP lideris
Ldmunds Demiters, kura ne-
formālie izteikumi, ka par
vienottbu viņš ilūzijas nelolo,
nepalika nepamarūri, kan
nonāca sociālajos tīklos. «Re-
formu partijai nav jālūdzas
vienotība. Tai mūs vajag kā
ēsr, jo mēs varam glābt šo
partiju 110 pašizuīcināšanās,»
ir pārliecināts V. Zatlers, ar to
domātas retās rindas uz Vie-
notibas rezervistu soliņa, ka-
mēr ar Reformu parliju Saei-
mā ir ienākuši jaunās paau-
dzes poliuķi.

vienotibas kongress varēja
kļūi par vietu, kur apsprics-
ties plašākā lokā, jo lidz šim
ms nolicis lideru kodolā, pēc
kura sēdēm viedokli paust
riesīga tikai S. Āholtiņa lin V.
Dombrovskis. Kad frakcijas
vadīrā]a vietniece Lolita Čigā-
ne vairākas dienas pirms L.
Srraujumas izvirzišanas hija
raksturojusi viņu kā piemēro-

ru premjera kandidāri, S. Ābo-
ltiņa tos nosauca par atseviš-
ķ1I biedru spriedelejumiem.
..Tie nebija spriedelējunu, jo
es labi pazīsru Srraujurnas
kundzi, un šis viedoklis bija
izveidojies ilgākā laikā", Die-
nai sacija L. Čigāne, kura ne-
bija domes sM~, ku rā lēma
ierobežot deputātu iespējas
izteikties. Viņa to neesot zinā-
jusi. Savukūrt. labi to ielāgojis
frakcijas vadīrājs Dzintars 7.3-
ķis, tā atvairot žumālistu jau-
rājumus. Arī šī parādīha lieci-
na par ZiUā[ILU partijas savda-
bību. ><1Jīenon1Jaipēc Valda
Douibrovska deuusijas, kurš
ar savu neapstrīdamo autori-
tāti lieliski līdzsvaroja dalā-
dos Vienotibas spāmus, tagad
ir jāpārkārtojas. Cent. ka las ir
uz izaugsmi vērsts process,
kas ļaus izvčrtēt parüias slip-
rās lU1 vājās puses lU1 savāk-
ties labam startam vēlēša-
nās,» norādīja Ilze Viņķele,
kura arsrās lahklājīhas minis-
tres amatu lU1 atgriezīsies Sa-
eimā,

Kongresu ~n8Sprldzlnās~
Ja nav iespēja izrunāties at-

klāri, Tas noliek neformāli.
«Pasmagi noskatīties uz no-
tiekošo. Trūkst argumentu. lr
sajūta, ka kāds vēlas visu vēr-
tīgāko, kas Vienotihai ir. iz-
dauzīr pret sienu un samīdlr.
Tā vairs neškier nejauša sa-
gadīšanās. Vispirms Nacio-
nālā apvienība mērķriecigi
padara Valda [Dornbrovska]
darbu neiespējarnu. Tan pie-
slēdzas as Wl gatava izārdīt
pārējo,» ir sacījis KāOS \fieno-
tibas biedrs. No citiem viņa
kolēģiem ir dzirdēts, ka 77S
iesaislišana koulīcijā ar urēr-
ķi saglabāt to an pēc nāka-
majāin Saeimas vēlēšauām ir
nepieciešama. jo pretējā ga-
dījurnā as vēl vairāk satuvi-
nāros ar Saskaņas centru, kas
varētu iespaidot situāciju pēc
vēlēšanām.

vienotiba atdeva Z'f1!,aiz-
sardzibas ministra amatu, lai
gan A. Pabriks bija populārs
ministrs un ari premjera
kandidāts. Taču ir liela var-
būtiba. ka VU)1I ievēlēs Eiro-
pas Parlamenrā lin pēc čet-
riem mēnešiem būtu jāmek-
I~ jauns ministrs, skaidroja
S. Āboltiņa. Valdes sēde vē1

nebija beigusies, kad A. Pah-
rika domubiedri jau esot in-
formējuši medijus par noti-
kušo. A. Pabriks ienāca Vie-
notībā no Sabiedribas citai
politikai, kuras Iīderi bija Ai-
gars Štokenbergs un Gatis
Kokins. Šonedēļ bija dzir-
dērs, ka abi «gatavojas «spri-
dzināt» kongresu». Viena sa-
zinājās ar G. Kokinu, kurš bi-
ja inforrnēts, ka debates nav
paredzeras, bet vinš tik akrīvi
nepiedaloties partijas dzīvē,
lai akrivizēros kongresa.
«Man tur nav pārāk daudz
domubiedru.. sacija G. Ko-
kins, atbildot uz vaicāto, kā-
pēc ieinteresētība lidzdarbo-
lies zudusi. KUIHJavas nova-
da domes deputāte Inga
Priede piedalijās valdes sē-
dē. kurā lema par A. Pabriku,
Viņasprūt, ministriem. kas
labi strādājuši. vajadzēja pa-
likt arnarā, hiedri regionos
varētu nesaprast, kāpēc Vie-
notiba Tā piekāpās 77S. No
otras puses, «mēs ari sapro-
tam Laimdoru Srraujumu tin
negribējām vinu iegāzt - vi-
ņa mūs apmierina." skaidro-
ja]. Priede .•
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