
Jānis Vilnītis: LRA nedrīkst kļūt par viena cilvēka partiju
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Dosjē

5 Latvijas Reģionu apvienī-
bas valdes loceklis
5 Bijis Liepājas mērs, 
pēdējos 12 gadus arī pilsētas 
domes deputāts
5 Pirms tam un paralēli 
deputāta darbam daudzus 
gadus vadījis a/s Liepājas 
papīrs
5 Liepājas domes vēlēšanās 
savulaik startējis gan no 
LPP/LC, gan no Zatlera 
Reformu partijas, gan LRA 
sarakstiem
5 Beidzis Latvijas Lauksaim-
niecības universitāti

Saeimas vēlēšanās tomēr ļoti svarīgi, ka partija var 

nostartēt viena pati un parādīt savu spēku un varē-

šanu.  Jānis Vilnītis

Vai lRA jāpatur atvērta diskusija 
par spēku konsolidāciju ar vēl 
kādu partiju?

NoRmuNds Līcis
SaulkraStu novada mērS, 
lra valdeS locekliS
likt spēkus kopā – tā vienmēr ir 
apsverama un izvērtējama 
doma, bet par to vēl tiks 
diskutēts, liekot kopā plusus un 
mīnusus. Šis ir viens no dienas-

kārtības jautājumiem, bet, kāds būs lēmums, grūti pateikt. ir daži 
varbūt sabiedrībā skaļāki jautājumi, par kuriem dažādos politiska-
jos spēkos varbūt ir līdzīgi uzskati, bet tai pašā laikā jāizvērtē arī 
citi jautājumi, kas nav tik kopīgi. neesmu ne par, ne pret – ja tāds 
lēmums būs, tas būs pietiekami izvērtēts un to būs ļoti grūti 
pieņemt, jāpanāk izpratne, jāskaidro kolēģiem partijā, līdz ar to 
jāsakrīt daudziem apstākļiem, lai tas tā notiktu.

Mums ir līderis Smiltēns un partijas domes priekšsē-

dētājs Sprindžuks, trešais līderis noteikti būs mūsu 

premjera kandidāts. Pat nav svarīgi, vai tas būšu es 

vai nē, svarīgi, lai ir šis trešais nacionālā līmeņa 

cilvēks Jānis Vilnītis

Vai Māra sprindžuka ievēlēšana 
par lRA domes priekšsēdētāju 
viņu piepulcina potenciālajiem 
premjera kandidātiem?

AgNese gedušeVA 
ĶekavaS novada domeS de-
putāte, lra valdeS locekle
kamēr lēmumi nav pieņemti un 
apstiprināti, tikmēr viss ir 
iespējams, un arī Sprindžuka 
kandidatūra, manuprāt, būtu šī 
amata cienīga. tā ka tas ir 

iespējams, un vērā ņemama līmeņa konkurence vienmēr nodrošina 
labāku rezultātu. vēl ir jautājums, vai tā vārdā, lai mazinātu sabied-
rības sašķeltību, vajadzētu apvienot spēkus ar vēl kādu citu partiju. 
teorētiski tas būtu pareizi, bet praktiski vēl ir ārkārtīgi grūti 
spriest, cik tas ir iespējami, jo šābrīža radikāli atšķirīgā pozicionē-
šanās no varas partijām liek aizdomāties, vai, apvienojot spēkus, 
arī mēs vēl vairāk nezaudētu vēlētāju uzticību.
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viņi parādās nacionālajā lī-
menī. Tagad tie ir Smiltēns 
un Sprindžuks, trešais no-
teikti būs mūsu premjera 
kandidāts. Pat nav svarīgi, vai 
tas būšu es, vai ne, bet, ja tas 
nebūs arī ne Smiltēns, ne 
Sprindžuks, tas nozīmēs tre-
šo nacionālā līmeņa cilvēku. 
Un tad jau šie svara kausi 
vairs nebūs tā, ka mums ir 
viens Narciss, viens līderis, 
kurš vienā brīdī var pagriezt 
muguru un aiziet veidot citu 
stāstu vai politiski tirgoties. 
Kārdinājumi jau ir ļoti dau-
dziem, neslēpšu, arī es šajā 
laikā esmu uzrunāts no vai-
rākām partijām, bet te jau ir 
ļoti svarīgi, kāpēc mēs ejam 
un piedalāmies, – tikai tādēļ, 
ka mans vārds un uzvārds ir 
drusku svarīgāks un es mēģi-
nu to iztirgot, vai tomēr mēs 
ejam kā komanda, kurai ir 
kopīgas idejas, un mēs zi-
nām, kāpēc to darām. 

Un te man atkal jāpiesauc 
Zatlera Reformu partijas pie-
redze, kurā tad, kad veidojās 
Klāva Olšteina sešnieks, arī 
mums, kurzemniekiem, zva-
nīja un vilināja, bet es tam 
nepievienojos, lai kādas 
domstarpības jau nebija par-
tijas iekšienē, tikai tāpēc 

vien, ka tas būtu bijis nego-
dīgs ceļš. Godīgs ceļš ir, kad 
tu esi kā komanda gājis uz 
vēlēšanām un kā komanda 
arī sasniedzis rezultātus, ne-
vis kaut ko šķelt, meklēt sev 
izdevīgumu, izsist sev divi-
dendes. 

Un kā tas viena līdera 
risks izpaužas – Smiltēna 
kunga ambīcijās būt gan 
partijas līderim, gan prem-
jera kandidātam?

Nu šobrīd ir tā, ka par 
premjera kandidātu mēs vēl 
līdz galam neesam vienoju-
šies. Kongresā no diviem cil-
vēkiem izskanēja aicinājums 
un redzējums šo darbu uz-
ņemties man – gan no Smil-
tēna kunga personīgi, gan no 
[Jelgavas novada domes de-
putāta – red.] Daiņa Liepiņa, 
bet es domāju, ka tas ir pār-
agri, tas jautājums ir atvērts, 
un arī es esmu atvērts tādai 
iespējai. Bet es nedomāju, ka 
esmu vienīgais kandidāts, – 
mums tādu ir pietiekami 
daudz arī bez manis un Ed-
varda Smiltēna. Un es domā-
ju, ka tā iekšējā konkurence 
ir laba, no kuras izlemt par 
labāko kandidātu, jo no tā 
lielā mērā būs atkarīga mūsu 
veiksme vai neveiksme nāka-

majās Saeimas vēlēšanās. Ie-
priekšējās Saeimas vēlēšanās 
mūsu premjera kandidāts bi-
ja Edvards Smiltēns, to mēs 
visi atceramies, tagad izska-
nēja mans vārds, bet es redzu 
arī citus mūsu partijā esošos 
domju priekšsēdētājus un 
mērus, kuriem ir ļoti liela 
pieredze. Tie ir cilvēki ar šo-
brīd vajadzīgo dzīves gudrī-
bu un pieredzi, jo, lai vadītu 
valsti, ir ļoti labi, ja tu vis-
pirms zini, ko nozīmē vadīt 
pašvaldību, jo lielāku, jo la-
bāk, jo tad ir lielāka izpratne 
arī par valsts un pašvaldību 
sadarbību. 

Tur gan bija nianses, ja 
klausījās kongresa runas, – 
Smiltēns jūs minēja tikai kā 
«vienu no» potenciālajiem 
kandidātiem, citus neno-
saucot, bet Liepiņš kā pie-
mērotāko kandidātu. 

Jā, nu noteikti tā ir pietie-
kami liela atšķirība, jūs pa-
reizi to minējāt. Liepiņa 
kungs ir ļoti tiešs savos iztei-
kumos, dažkārt viņam pie-
trūkst diplomātijas, toties tur 
nekad nav liekuļošanas, un 
es ļoti augstu vērtēju tādas 
īpašības. 

Ir uzskats, ka līdztekus 
varbūt personiskām ambī-
cijām tas patiesībā lielākais 
LRA iekšējo domstarpību ie-
mesls ir jautājumā, vai un ar 
kuru partiju konsolidēt spē-
kus, ejot uz Saeimas vēlēša-
nām nākamruden. Jūsuprāt, 
LRA jāstartē vienai vai jāiet 
kopā ar kādu? Kuluāros vēl 
joprojām izskan dažādi va-
rianti – gan ZZS, gan Latvi-
jas attīstībai, gan Jaunā Vie-
notība vai Nacionālā apvie-
nība, ar kuru jūs kopā tikāt 
Rīgas domē. 

Tas tiešām ir tas smagākais 
jautājums, jo kā vienmēr ide-
ālā katra partija grib būt pati 
par sevi, arī it kā ideoloģiski 
līdzīgās partijās ir zināmas 
atšķirības, tomēr, piemēram, 
liberālā spārna partijām tas 
neliedz startēt kopīgā blokā 
un iepriekšējās vēlēšanās uz-
rādīt diezgan labus rezultā-
tus. Tā ka no tāda viedokļa es 
neizslēdzu iespēju startēt ar 
kādu partiju, kas kaut kur ir 
diezgan līdzīga mums, pat zi-
not, ka mēs, piemēram, ar 
ZZS dalām vienu vēlētāju. 
Taču manas personīgās pār-
domas ir, ka uz Saeimu 
mums ir jāstartē vieniem pa-
šiem. Pašvaldību vēlēšanās 

mas vēlēšanām, es neizslēdzu, 
ka lielu daļu balsu varētu sa-
ņemt populisms, vienalga, kā-
da līdera izpausmē, un ka par-
laments un valdība var būt sa-
skaldīti. Un pie šādas situāci-
jas izvēlēties bezpartejisku 
premjeru vai gadu pēc vēlēša-
nām arī bezpartejisku prezi-
dentu, iespējams, būtu parei-
zā izeja. Man būtu padomā 
vairāki tādi līderi, menedžeri, 
kas spējīgi runāt autoritatīvi 
un pieņemt lēmumus. 

Jūsos klausoties, man ro-
das asociācijas, ka tas uz-
vārds varētu būt Uldis Pī-
lēns...

(Smejas.) Es uzvārdu skaļi 
neteikšu, bet es noteikti [Ul-
dī] Pīlēnā redzu menedžera 
dotības. Un kā Liepājas un 
Kurzemes patriots es pārdzī-
voju par to, ka no mūsu puses 
diemžēl augstākā līmeņa 
valstsvīru nav bijis kopš Mi-
ķeļa Valtera [kurš tāpat kā Pī-
lēns bija liepājnieks – red.]. 5

var koķetēt, var veidot sa-
rakstus uz vietām, jo tur gal-
venais ir vietējais līderis, dar-
ba darītājs uz vietas. Bet na-
cionālā līmenī tomēr ir ļoti 
svarīgi, ka partija var nostar-
tēt viena pati un parādīt savu 
spēku un savu varēšanu. Tā 
ka no tāda viedokļa, jo mēs 
vairāk iesim ar kādu kopā, jo 
mēs vairāk saskaldīsim paši 
savu potenciālu, paši savu 
spēku. Tā ka mana subjektīvā 
atbilde šobrīd ir, ka jāiet vie-
niem. Vai tāds būs partijas lē-
mums – nezinu. Tam ir jaun-
ievēlētā valde, un, vistica-
māk, to lēmumu gudrāk bū-
tu pieņemt ziemā, izsverot 
visus par un pret. Bet, šodie-
nas acīm skatoties, es iestā-
šos, lai partija uz Saeimu 
startē viena pati. 

Tas, kur mums ir jāpieliek 
pūles – mums pietrūkst tāda 
nacionālā līmeņa nosvērša-
nās, iziešana ārā ar viedok-
ļiem, vērtējumiem par aktu-
āliem jautājumiem, piemē-
ram, migrācijas krīzi, vakci-
nācijas problēmu. Mēs esam 
par to runājuši, bet tas nav 
noticis pietiekami skaļi, pie 
tā ir jāstrādā. Un tieši Mārī 
Sprindžukā es redzu poten-
ciālu to darīt. Tā jau bija tā 
doma, ka blakus Edvardam 
nostāsies partijas domes 
priekšsēdētājs – stiprs, zinošs 
politiķis, kurš palīdzēs for-
mulēt partijas viedokļus. No 
Māra iesaistes būs ļoti daudz 
kas atkarīgs, tādēļ ceru, ka arī 
viņš kā pieredzējis Ādažu 
mērs sevi redz arī nacionālā 
līmeņa politikā, ir svarīgi, lai 
viņš nepaliek malā. Un es ce-
ru, ka nacionālā līmeņa poli-
tikā iesaistīsies arī citi mūsu 
mēri, jo tad tas līmenis būs 
pilnīgi cits.

Vēl viena lieta, ko apspriež 
Rīgas politikas kuluāros, ir, 
ka Smiltēna kunga domu-
biedri no Sabiedrības cen-
triskai politikai – Aigars 
Štokenbergs, Edgars Štel-
mahers, Gatis Kokins – kaļot 
plānus, ka LRA kā centriski 
neitrālam spēkam varētu 
būt zelta kārts saskaldītā Sa-
eimā un partija varētu izvir-
zīt bezpartejisku premjeru.

Es tādās sarunās neesmu 
piedalījies, man arī ļoti nepa-
tīk tādas intrigas, it sevišķi, ja 
tas ir priekšlaicīgi. Bet ja mēs 
runājam par stratēģisku pie-
eju, tad, skatoties, cik maz cil-
vēku piedalījās pašvaldību vē-
lēšanās, prognozējot, ka tāda 
pati apātija un protests «ar kā-
jām» var atkārtoties uz Saei-
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