
Pēc sestdienas kongresa, ku-
rā notika visai interesanti 
balsojumi par partijas amat-
personām, LRA ir iznākusi 
stiprāka un vienotāka vai 
vājāka un sašķeltāka? No 
iekšienes jau vislabāk re-
dzams, kas slēpjas aiz skais-
tām runām.

Es gribu ticēt, ka stiprāka, 
jo, manuprāt, stiprums slēp-
jas tieši tajā demokrātijā. Cil-
vēkiem jau nepatīk, ja ie-
priekš viss ir sarunāts un 
kongresa delegāti ir tikai tādi 
«rokas pacēlāji». Varbūt pie-
trūka intrigas uz partijas 
priekšsēdētāja amatu, taču 
uz domes priekšsēdētāja 
amatu, manuprāt, intriga bi-
ja pietiekami liela – līdz pat 
pēdējam brīdim nevarēja zi-
nāt, kurš ir uzvarējis. Un tas 
jau iedod vērtību partijai. 

Ja raugāmies uz jauno 
partijas valdi, tad tur spēku 
samērs uzkrītoši ir nosvē-
ries par labu Pierīgas paš-
valdībām, lai gan LRA pār-
stāvība noklāj visu Latvijas 
karti. Kā tas, jūsuprāt, ietek-
mēs partijas iekšējās attiecī-
bas, gaidāmo vēlēšanu sa-
rakstu veidošanu un līdz ar 
to izredzes Saeimas vēlēša-
nās nākamruden?

Es teiktu, darbs to parādīs, 
bet šobrīd es piekrītu tam, ka 
jaunais valdes sastāvs ir ļoti 
izteikti lojāls partijas priekš-
sēdētājam, es pat teiktu arī, 
ka jaunajam partijas domes 
priekšsēdētājam [par to ievē-
lēja Ādažu mēru Māri Sprin-
džuku – red.]. Vai tas ir slikti, 
vai labi, to tikai laiks parādīs. 
Cerams, ka šāda Edvarda 
Smiltēna komanda dos efek-
tu un labu rezultātu. Jo arī 
mums Liepājā, Kurzemē ir 
svarīgi, lai mums būtu part-
neris, pie kura mēs ietu, ne-
vis kaut ko pierādīt, lūgties, 
kas prasa milzīgus resursus, 
bet ka mums ir partneris, kas 
izprot mūsu vajadzības un ar 
kuru saruna ir kā līdzīgam ar 
līdzīgu. 

Jā, jums ir taisnība – tas bi-
ja pamanāms kongresā, ka 
pietrūkst tāda spēcīga, vien-
mērīga pārklājuma pa visu 
Latviju. Noteikti es teiktu, ka 
vājākie posmi ir divi – tā ir 
Latgale un Kurzeme. Vidze-
me, Pierīga, Rīga ir labi pār-
stāvēta, Zemgale mazāk. Bet 
te es izeju redzu, veidojot 
jaunas nodaļas un uz vietas 
strādājot tajos reģionos. 
Mans secinājums pēc sest-
dienas kongresa, ka daudz, 
daudz vairāk jāstrādā, lai 
stiprinātu nodaļas. 

Vai sestdien notikušās 
partijas valdes un domes vē-
lēšanas neietekmēja arī tas 
fakts, ka (lai gan LRA šobrīd 
oficiāli ir vismaz 657 biedri), 
kongresam sākoties, reģis-
trējušies bija tikai 189 dele-
gāti un, ja nemaldos, 17 – at-
tālināti caur Zoom?

Jā, un no šiem attālināti 
balsojušajiem tikai divi bija 
no Kurzemes, bet 15 – no 
Ādažiem. Par klātesošajiem 
tik precīzi nepateikšu, bet sa-
dalījums bija par labu Rīgai, 
Pierīgai un Vidzemei. Bet tas 
jau ir mūsu pašu rokās – te es 
ceru uz vēl lielāku jauno 
biedru pieplūdumu, jo nevar 
jau vēlēties kurzemnieku lie-
lāku ietekmi, ja no Kurzemes 
nav lielāks biedru skaits.

Jūs esat pieredzējis politi-
ķis, jums nejauša likās tā, 
piemēram, ādažnieku lielā 
aktivitāte attālinātajā balso-
jumā, kas izšķīra domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu? 
Jo klātienē balsojušo balsis 
starp jums un Sprindžuku 
sadalījās 83 pret 82 par labu 
Ādažu mēram, kamēr visu 
izšķīra 15 caur Zoom balso-
jušie ādažnieki?

Man grūti par to spriest 
(iesmejas). Es varu pateikt ti-
kai no sevis – es vienmēr es-
mu par atklātu un godīgu cī-
ņu. Un tas ir ļoti svarīgi. Arī 
tiem daudzajiem liepājnie-
kiem, kuri mīņājas un domā 
– stāties vai nestāties LRA. Jo 
tā uzticēšanās, ka viss notiek 
caurspīdīgi, tā ir izšķiroša. 
Tiklīdz cilvēki samanīs, ka tā 
nav... Jūs tikko atsaucāties uz 
manu pieredzi. Es varu pa-
dalīties ar savu pieredzi no 
Zatlera Reformu partijas. Ja 
tā godīgi – kas sagrāva to par-
tiju? Ne jau kaut kādi ārējie 
spēki, partiju sagrāva tas, ka 
izveidojās kaut kāds iekšējais 
kodols, un kodols noteica, 
kas būs partijas līderi, kas 
būs vadošie cilvēki, kā mēs 
reaģēsim uz vienu vai otru 
politisko jautājumu. Tieši tad 
biedri zaudēja uzticēšanos, 
ka tas process notiek caur-
spīdīgi, jo viņu vietā to izdo-
mā kaut kāds «kodols». Tādas 
kļūdas nedrīkst pieļaut! Tik-
līdz partija tādu kļūdu pie-
ļauj, tā tas ir ļoti neilga laika 
jautājums, kad partija, atvai-
nojiet, «aizies pa skuju taku». 
Šobrīd es ticu LRA stāstam, 
es ticu, ka mēs esam godīga 
un demokrātiska partija, bet 
mēs to nedrīkstam pazaudēt. 

Partijas, protams, dažādos 
formātos pirms kongresiem 
debatē scenārijus, kompro-

misus, iespējamos kandidā-
tus uz amatiem. Nav jau glu-
ži tā, ka sanāk pulciņš ļaužu 
un tad visiem ir liels pārstei-
gums, ka kāds pilnīgi negai-
dīts kandidāts tiek ievēlēts. 

Ko tur slēpt, arī pirms LRA 
kongresa tika meklēti kom-
promisi, kā līdzsvarot parti-
jas vadību. Negaidīts bija 
pārsteigums, ka jūs netik-
siet ievēlēts domes vadībā 
un ka valdē būs tādas dis-
proporcijas. Jūsuprāt, zinot, 
kā izvērtīsies pārējie balso-
jumi, Edvards Smiltēns būtu 
tik vienprātīgi pārvēlēts 
partijas vadībā?

Es jums piekrītu tajā, ka 

partijām ir struktūra, un de-
mokrātija ir efektīva tikai tad, 
ja ir atbildība un struktūra, jo 
pretējā gadījumā iestātos 
anarhija. Mūsu partijā struk-
tūra ir tāda, ka bija šī iepriek-
šējā, tehniskā valde, kas tika 
pārvēlēta, apvienojoties vai-
rākām apvienības partijām 
vienā, un šajā valdē pirms 
kongresa bija diskusijas. Gan 
par partijas, gan par domes 
priekšsēdētāju, gan par val-
des sastāvu un citiem poste-
ņiem. Tā ir normāla, veselīga 
diskusija, jo kandidātus iz-
virza nodaļas un apstiprina 
valde. Sarunas un diskusijas 
pirms kongresa bija, bet, ma-
nuprāt, bija svarīgi panākt 
vienprātību par valdes 
priekšsēdētāju, svarīgi, ka 
LRA nesāka publiski «mačo-
ties», uzrodoties vēl kādam 
līderim uz šo amatu. Gan val-
des, gan nodaļu redzējums 
bija vienots, ka šis kandidāts 
ir cilvēks, kurš šobrīd sevi ir 
labi parādījis, un mēs viņam 
uzticamies. Tā ka es domāju 
– šeit pretrunu nav. Un par 
to, ko jūs prasījāt, vai būtu ci-
tādāks balsojums, man grūti 
spriest. No tās informācijas, 
kas ir man pieejama, tas, kas 
sestdien notika, ir tāda laba 

sacensība, laba demokrātijas 
iezīme. 

LRA, meklējot līderus, ir 
traumatiska pieredze gan ar 
Artusu Kaimiņu, gan ar 
Mārtiņu Bondaru, kuram 
savulaik esot pasprucis, ka 
LRA jau tāda «lauku papu» 
partija vien ir. Vai šobrīd 
kaut kur tālumā nepavīd at-
kal līdzīgs scenārijs, ka kāds 
vai kādi Rīgā iedomājušies 
tos reģionu līderus kā tādus 
«lauku papus» apspēlēt, un 
galu galā tas potenciāls, uz-
rāviens, ko nesa uzvara jū-
nija pašvaldību vēlēšanās, 
tiks izpļekarēts?

Gan ar Kaimiņu, gan Bon-
daru partija lika visu uz vie-
nu kārti. Ko tas nozīmē? Viss 
partijas resurss, lai cik viņš 
mazs arī nebūtu, tika veltīts 
vienam izteiktam līderim, 
nacionālā līmeņa spēlētā-
jam, vairāk vai mazāk tādi bi-
ja abi, bet izteiktāk, protams, 
Bondara kungs. Un tajā brīdī 
arī parādās partijas vājums – 
kamēr šis līderis ir saskaņā 
un sazobē ar visu partiju un 
visiem, kā Bondars teica 
«lauku papiem», tikmēr viss 
ir kārtībā. Bet tikko rodas 
kārdinājums, līdzko rodas 
kādi spēki, kas piedāvā nau-

du, mega stāstu, tev uzreiz ir 
kārdinājums, tev aizmirstas, 
ka tas ir visu kolektīvs no-
pelns, kas tevi tajā nacionā-
lajā līmenī ir pacēlis, un sāk 
likties, ka tas viss ir viena cil-
vēka nopelns. Bet īstenībā 
jau tā nav. Mēs nedrīkstam 
vēlreiz tādas kļūdas pieļaut – 
ja tā būs viena cilvēka parti-
ja, tas izčākstēs ātrāk, nekā 
būs sācies. 

Kas LRA varētu nākamru-
den patraucēt tikt ievēlētai 
nākamajā Saeimā? 

Es šobrīd redzu tādu vienu 
risku, es pat negribu teikt, ka 
tā šobrīd ir vājā puse, bet vai-
rāk risks nākotnē – partija 
nedrīkstētu kļūt par viena 
cilvēka partiju, un tas ir pie-
tiekami liels risks, ar ko jārē-
ķinās. Mums ir pietiekami 
daudz spēcīgu cilvēku ar pie-
redzi pašvaldībās, novados, 
pilsētās, un, ja tos prasmīgi 
spēj izmantot un viņi paši 
grib iesaistīties nacionālā lī-
meņa politikā, tad ar partijas 
nākotni viss būs kārtībā. Ja 
nākotnē partija izveidosies 
par viena universālā kareivja 
partiju, tad tas ir partijas lie-
lākais risks. 

Mums ir līderi, spēcīgas 
personības, un ir svarīgi, lai 

Jānis Vilnītis: LRA nedrīkst kļūt par viena cilvēka partiju
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Par sestdien notikušā Latvijas 
Reģionu apvienības (LRA) 
kongresa aizkulisēm, partijas 
tālāko likteni un izredzēm gai-
dāmajās Saeimas vēlēšanās 
partijas valdes locekli, bijušo 
Liepājas mēru Jāni Vilnīti iz-
taujā Agnese Margēviča
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