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Saraksta lokomotīve bija Andris Rubins. Vairāki kandidāti sarakstā 
pārstāvēja Latvijas invalīdu biedrību (tās priekšsēdētājs Mārtiņš 
Neibults-Miebolts, Centrālās valdes loceklis Alfons Oskars 
Jansons, rajonu nodaļu priekšsēdētāji Lidija Spilberga, Viktorija 
Gaveika, Lilita Laube, Jānis Mednieks). Pieci  pārstāvēja Rīgas 
Tehnisko universitāti (RTU arodorganizācijas vadītājs Voldemārs 
Putnaērglis, komendante Felicita Briņķe, RTU saimniecības 
daļas inženieris Jānis Eglītis, doktorants Jānis Kārkliņš-Kārkle, 
magistrante Dace Briņķe, studente Ineta Grunte),  diezgan daudz 
mediķu (medmāsas Dainuvīte Aina Bergmane, Ineta Birzniece, 
Ņina Pleška, ārsti Inta Čerņikova, Anda Polnka, Jānis Zālītis, 
veterinārārste Inese Dūjiņa) un pedagogu (Marija Jakuševa, Mārtiņš 
Kampe, Genādijs Kartuzovs, Maruta Kriķe, Uldis Ķempelis, Aida 
Vašile). LAP sarakstā salīdzinoši daudz sieviešu (no 62 – divdesmit 
sešas), latviešu – 59, gandrīz puse vecāki par 50 gadiem (29), 
augstākā izglītība 2/3 kandidātu (41).

Latvijas Atdzimšanas partijas pirms VII Saeimas vēlēšanām 
publicētajā programmā ar virsrakstu “Godīgums, taisnīgums, 
mīlestība – visu Latvijas atdzimšanai!”,  vislielākais akcents tika 
likts uz sociālajām problēmām, lai “izrautu tautu no nabadzības un 
nomāktības”. LAP prasīja nodrošināt sociālās garantijas jebkuram 
cilvēkam valstī, sevišķi rūpēties par bērniem, studentiem, 
pensionāriem, invalīdiem, cīnīties pret alkoholismu, narkomāniju, 
prostitūciju, analfabētismu; pārskatīt budžetu par labu bērniem, 
izglītībai, veselībai, sociālajam nodrošinājumam. 

Partija piedāvāja skolniekiem, studentiem, vientuļām mātēm, 
pensionāriem nodrošināt bezmaksas ārsta apmeklējumu, operācijas 
un ārstēšanos slimnīcā (to sedz valsts vai pašvaldības un slimokase). 
Bērniem līdz 16 gadiem vispār visi ārstēšanās izdevumi jāsedz valstij. 
Mātes var iet pensijā par tik gadiem ātrāk - cik bērnu izaudzināts. 
Atbrīvot bērnus no komunāliem maksājumiem līdz 7 gadu vecumam 
(komunālie pakalpojumi tad jāmaksā valstij vai pašvaldībai).

Neaizmirsti mediķi un skolotāji - budžeta iestādēs strādājošo 
sertificēto ārstu un kvalificētu skolotāju algas pielīdzināt 1. kategorijas 
ierēdņu algām; medmāsu, feldšeru alga 150 lati mēnesī.
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Savā programmā LAP atbalstīja arī tautas vēlēta Valsts 
Prezidenta ideju. Pirms Saeimas vēlēšanām partijas priekšsēdētājs 
Andris Rubins paziņojis, ka LAP VII Saeimā iegūs no 20 līdz 50 
deputātu vietāmox. Saņēma 0,52% no visu vēlētāju balsu skaitaoy.

Pēc vēlēšanām Andris Rubins  paziņojis, ka Saeimas vēlēšanu 
rezultāti atbilst korupcijas līmenim Latvijā. Pēc viņa domām, 
vēlētājiem pirms vēlēšanām tika uzspiests viedoklis, ka ir jābalso 
par četrām galvenajām partijām. Rubins apgalvojis, ka masu 
informācijas līdzekļos, kas ir uzpērkami pasūtījumu materiālu 
veidotāji, strādājot “seksuālas minoritātes, kuras neatbalsta tos 
politiskos spēkus, kuros darbojas priekšzīmīgi ģimenes cilvēki”. 
Kā piemērus viņš minējis žurnālistu Kārli Streipu un laikraksta 
“Jaunā Avīze” autorusoz. 

Bez lieliem panākumiem LAP piedalījās pašvaldību 
vēlēšanās. 2001. gadā Rīgā pirms vēlēšanām LAP paziņoja, ka 
izvirzīs partijas līderi Andri Rubinu Rīgas mēra amatampa. Savā 
programmā Rīgā LAP solīja pārskatīt Rīgas domes budžetu par 
labu bērniem, izglītībai, veselībai, sociālajam nodrošinājumam. 
Latvijas Atdzimšanas partija paziņoja, ka  tā īpaši grib atbalstīt 
jaunās ģimenes ar bērniempb. No visām pilsētu pašvaldībām tikai 
vienā bija LAP pārstāvis – Alūksnes domēpc.

Apmēram tādu pašu programmu kā VII Saeimas un pašvaldību 
vēlēšanās piedāvāja LAP arī pirms VIII Saeimas vēlēšanām 
(startēja ar kopīgu sarakstu trīs ārpusparlamenta politiskie spēki — 
Latvijas Atdzimšanas partija, Latvijas Nākotnes partija un politiskā 
organizācija “Tautas mantojums”pd). Parādījās vēl programmā arī 
ceļi, kur var paņemt naudu sociālo jautājumu risināšanai. Piemēram, 
prasība ar likumu uz laiku samazināt algas līdz Ls 500 mēnesī, 
ar ko it kā var ietaupīt Ls 150 milj. gadā; samazināt birokrātu – 
ierēdņu skaitu vismaz divas reizes, tas valstij ļautu ietaupīt Ls 200 
milj. gadā; valsts un pašvaldību budžetu ļaut apkalpot tikai valsts 
bankai, ar ko tiks ietaupīti  vēl Ls 100 milj. gadā; sakārtot valsts 
robežas un muitu un iznīdēt kontrabandu un korupciju, kas dos 
papildus valsts budžetā Ls 250 milj. gadā.

Skaidrojot, kāpēc Latvijas Atdzimšanas partija izšķirās 
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piedalīties VIII Saeimas vēlēšanās, tās priekšsēdētājs Andris Rubins 
teica:  “Par mums gan vairs nevar runāt kā par sīkpartiju. Pirms 
četriem gadiem bijām tikko nodibinājušies un par mums neviens 
neko nezināja, tāpēc varbūt tik švaks bija starts. Tagad ir cita 
situācija. Esam saņēmuši tūkstošiem atbalsta vēstuļu. Droši ceram 
uz vismaz 20 vietām Saeimā. Kāpēc tāds optimisms? Vienkārši 
esam vienīgie, kuri skaidri pasaka, no kurienes ņemsim naudu 
maznodrošināto problēmu risināšanai: jāsamazina ierēdņu skaits, 
jānosaka ierēdņu algu griesti. Tur ir miljoni. Galvenais aiziet līdz 
katram vēlētājam, pateikt, ka mēs esam”pe.

VIII Saeimas vēlēšanās partijas kandidātu sarakstā bija 47 
uzvārdi. Populārākie kandidāti sarakstā (kurus visvairāk atzīmēja 
saraksta piekritēji ar plusiem) bija partijas priekšsēdētājs Andris 
Rubins (576), Latvijas Pensionāru federācijas Sabiedrisko attiecību 
komisijas priekšsēdētājs Edgars Lagzdiņš (246), Madonas mūzikas 
skolas direktors Artis Kumsārs (241), politiskās organizācijas 
“Tautas mantojums” priekšsēdētājs Ilmārs Lapa (207)pf. Pavisam 
LAP saraksts savāca  2 558 balsispg (0,3% no visām balsīm, 20% 
solīto vietā).

Uz 1999. gada sākumu partija ziņoja, ka tās rindās ir 500 
biedru. 2002. gada 19. jūlijā par LAP valdes priekšsēdētāju 
atkārtoti ievēlēts Andris Rubins, valdē -  Valdis Rimeiks, Benedikts 
Jakovels, Gunārs Ivulāns, Anita Miķelsone.

Latvijas Atdzimšanas partijas 2000.gada finansiālās darbības 
deklarācijā bija minēts, ka partijas ieņēmumi 2000.gadā bijuši 
735 latiph. Nedaudz lielāki ieņēmumi,  Ls 880, partijai bija 
2001. gadāpi. Partijas ienākumi 2002. gadā (tikai fizisko personu 
ziedojumi) sastādīja 3 950 latu, no kuriem 1 430  latus ir ziedojis 
LAP priekšsēdētājs Andris Rubins. 3 841 lats bija iztērēts vēlēšanu 
kampaņaipj.

No sākuma partija paziņoja, ka piedalīsies visos ar vēlēšanām 
saistītos bezmaksas pasākumos, bet neplāno tērēt naudu, jo ievēro 
taupības režīmupk.  

1998. gada 9.jūlijā dibināta jauna politiska organizācija –  
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ziņu par partijas finansiālo darbību navop.
2004.gada oktobrī LR Uzņēmumu reģistrs sāka Nacionālās 

savienības “Namejs” likvidācijas procesuoq.

Pirms VII Saeimas vēlēšanām dibināta Latvijas Atdzimšanas 
partija (LAP). Tās dibināšanas iniciators bija VI Saeimas deputāts 
no partijas “Tautas kustība Latvijai” (Zīgerista partija), profesors 
dermatovenerologs, habilitētais doktors medicīnā, katedras vadītājs 
Latvijas Medicīnas akadēmijā  Andris Rubins. Dibināšanas kongresā 
1998.gada jūnijā viņš arī bija ievēlēts par partijas priekšsēdētāju. 
Par partijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Sabiedriskā televīzijas 
attīstības fonda “SABTEL” prezidents Valdis Rimeiks. Valdē 
ievēlēti deviņi cilvēkior. Uz partijas dibināšanas brīdi tajā bija 216 
biedri, no kuriem kongresā piedalījās ap 50. Rubins paskaidrojis, ka 
daudzi nav varējuši ierasties trūcīgo dzīves apstākļu dēļ, jo neesot 
līdzekļu ceļa naudai. LAP esot 32 atbalsta punkti Latvijā, kuru 
liela daļa, kā varējis secināt no dibināšanas konferences dalībnieku 
runām, ir izveidoti uz daudzbērnu ģimeņu centru bāzesos.

Latvijas Atdzimšanas partija (LAP) bija reģistrēta 1998. gada 
3. jūlijāot. 

Kā savu mērķi Latvijas Atdzimšanas partija deklarēja: “Tautas 
uzplaukums, garīgā, fiziskā spēka un morālās izturības veicināšana, 
cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšana”ou.

Politisko partiju spektrā LAP pieskaitīja sevi pie centriski 
labējām politiskajām organizācijāmov.

Vieni no pirmajiem pasākumiem – LAP rīkotie piketi 1998. gada 
augustā un septembrī Liepājā un Rīgā (Rīgā pie Rīgas Centrālās 
stacijas, pie Saeimas ēkas un Rīgas pils un Vērmanes dārzā )  ar 
lozungu “Demogrāfiskā krīze Latvijā un tās cēloņi” (piketu 
Vērmanes dārzā aizliedza Rīgas dome, bet tas tomēr notika). Piketos 
piedalījās cilvēki ar kartona transparentiem, kuri atgādināja krustus. 
Uz transparentiem bija norādīts, cik cilvēku pēdējo gadu laikā katrā 
Latvijas pilsētā piedzimuši, cik - miruši. Piketos piedalījās arī LAP 
priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Andris Rubinsow. 

VII Saeimas vēlēšanās LAP izvirzīja sarakstu ar 62 kandidātiem. 
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docents Alvis Lielvārds u.c.od. Vēlēšanās par partijas sarakstu nodotas 
tikai 464 balsis, t.i. 0,05% no visām balsīmoe.

Atskaitoties par partijas finansiālo darbību 1998. gadā Latvijas 
Nacionālā reformu partija norādīja, ka tās ieņēmumi bija Ls 7 342, 
no kuriem biedru nauda – Ls 562, kredīta aizdevums no A/S Latvijas 
Unibanka – Ls 3 000, atgūti līdzekļi par iespieddarbiem  Ls 3 580 un 
viens privāts aizdevums Ls 200. Kredīta aizdevums gada laikā tika 
atdots. Procenti par bankas kredītu sastādīja Ls 516,61of.

Vēl vienas VI Saeimas darbības laikā dibinātās jaunās labējās 
partijas Nacionālā savienība “Namejs” izveides iniciatore bija  
Nacionālo Daugavas vanagu Latvijas apvienībaog.  1997. gada rudenī 
notika Nacionālās savienības “Namejs” dibināšanas sapulce, kura 
apstiprināja organizācijas statūtus un īsu programmu. Piedalījās 
apmēram 250 dalībnieku, galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēki. 
Dibināšanas sapulcē ievēlēta valde 14 locekļu sastāvā. Priekšsēdētājs 
Antons Strapcānsoh. Priekšsēdētāja vietnieki Jānis Ligers un Zigurds 
Irbeoi. Ģenerālsekretārs - Aleksandrs Klāvsoj. Reģistrēta 1998.gada 
4. februārīok. Mērķi: Latvijas neatkarības nostiprināšana, tautas 
labklājības celšana, latviešu tautas izdzīvošanas nodrošināšana.

Viena no savienības aktivitātēm - 1998. gada aprīlī ap 300 
cilvēku Vērmanes dārzā “Nameja” rīkotajā mītiņā latviešu tautas 
aizstāvībai izteica nosodījumu provokāciju rīkotājiem pret Latviju. 
Asu nosodījumu izpelnījās arī Latvijas ārlietu ministrs. “Nameja” 
ģenerālsekretārs Aleksandrs Klāvs teicis, ka ārlietu ministrs Valdis 
Birkavs šajā sarežģītajā iekšpolitiskajā un ārpolitiskajā situācijā 
izrādījis “pilnīgu mazspēju” aizstāvēt valstiol. 

2001.gadā bez panākumiem piedalījās Rīgas domes vēlēšanās 
apvienotā sarakstā ar partiju “Mūsu zeme”, “Helsinki-86”, Latvijas 
Vienības partiju un “Tautas mantojums”. Partiju bloks savāca kopā 
tikai 1010 balsisom.

Uz 2000. gada 1. janvāri nacionālās savienības “Namejs” kasē 
bija Ls 132,28on. Partijas finansiālās darbības deklarācijā par 2000. 
gadu norādīts, ka tai ziedojumu 2000. gadā nebija, biedru nauda 
bija 26 lati. Izdevumi sastādīja 176 latusoo. Par turpmākiem gadiem 
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Konservatīvā partija (KP). 31 jūlijā tā reģistrēta LR Tieslietu 
ministrijas Uzņēmumu reģistrā . 

Konservatīvās partijas  priekšsēdētāja bija uzņēmēja, A/S 
“Sparta VentLat” padomes priekšsēdētāja Maija Romanovska, 
partijas vadībā bija arī citi uzņēmēji. Piemēram, valdē darbojas šīs  
A/S “Sparta VentLat” prezidents Ģirts Ūdris, Baltijas starptautiskās 
bankas valdes priekšsēdētājs Valērijs Belokoņs, Latvijas Finansu 
korporācijas prezidents Gunārs Slavinskis, SIA “Somijas papīrs” 
direktors Aivis Lapiņš, SIA “Mecenāts” prezidents Juris Tūns, 
uzņēmējs Normunds Grostiņš, kā arī Reģionālo studiju centra 
konsultants Valdis Šteins, kādreizējais Brīvās pilsoņu konservatīvās 
partijas līderis. Uz dibināšanas brīdi partija apvienoja vairāk nekā 
260 biedrupl. 

Partija paziņoja, ka plāno kandidēt VII Saeimas vēlēšanās. 
Partijas priekšsēdētāja Maija Romanovska atzīmēja, ka jaunā partija 
izveidota, jo cilvēku kopa nav atradusi vietu pašreizējā politisko 
spēku spektrā savas konservatīvās filozofijas un pārliecības dēļ. 
Partijas ekonomiskās politikas vadlīnijas ir stabilitāte, cilvēciskums 
un efektivitāte, skaidrojis valdes loceklis Normunds Grostiņšpm.  

Kā partijas mērķis deklarēts - Latvijas neatkarības un tās 
demokrātiskās iekārtas nostiprināšana, tiesiskas valsts veidošana, 
saskaņas sekmēšana starp dažādām iedzīvotāju grupām un slāņiem, 
politiskās stabilitātes un ekonomiskās augšupejas veicināšana 
Latvijas sociālajam un kultūras uzplaukumam.

Priekšvēlēšanu kampaņai Konservatīvā partija ieplānoja 
iztērēt ap Ls 100 000 un Saeimā iegūt ne vairāk par 17 vietām 
(tik daudz šai partijai bija deputātu kandidātu vēlēšanām izvirzītajā 
sarakstā). Kandidātu vidū bija 11 vīrieši un sešas sievietes, visi 
latvieši, vairāk nekā puse kandidātu vecumā līdz 40 gadiem, 13 
kandidātiem augstākā izglītība.

1998. gada septembrī notikušajā Konservatīvās partijas 
ārkārtas kongresā bija nolemts, ka partija būs par iestāšanos ES 
tikai tad, kad būs sniegta pilnīga informācija par visiem šā procesa 
plusiem un mīnusiem, lai pilsonis referendumā varētu izdarīt 
apzinātu izvēli. Konservatīvās partijas valdes locekļi atzinuši, ka 
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Konservatīvā partija pirmsvēlēšanu laiku izmanto ne tik daudz, 
lai cīnītos par iekļūšanu nākamajā Saeimā, cik, lai iepazīstinātu 
sabiedrību ar savu partiju pn. 

Savā programmā Konservatīvo partija pauda uzskatu, ka 
sabiedrības labklājības progress iespējams galvenokārt attīstot 
privātīpašuma bāzi un nodrošinot pietiekamu brīvību ekonomiskajā 
sfērā. Izglītībā partija solīja nodrošināt obligātu vidējo izglītību 
katram Latvijas pilsonim un augstākās izglītības iegūšanas iespējas 
katram spējīgam Latvijas pilsonim un pastāvīgajam iedzīvotājam, 
neatkarīgi no viņa mantiskā stāvokļa. Noslēdzās programma ar 
vārdiem: “Latvijai ir nepieciešama vēl viena “Atmoda” - Atmoda 
no neticības sev!”.

VII Saeimas vēlēšanas KP bija neveiksmīgas (partijas saraksts 
savāca 0,26% balsis). 

VII Saeimas darbības laikā 2001.gada 14.oktobrī ir kā 
politiska organizācija uz 2001.gada vasarā izveidotās sabiedriskās 
organizācijas “Republika” bāzes dibināta Latvijas Apvienotā 
republikāņu partija (LARP). Par savu galveno mērķi LARP 
izvirzīja - panākt, lai “valsts varas darbības atbilstu Latvijas tautas 
interesēm, nevis kalpotu atsevišķiem politiskiem un biznesa 
grupējumiem”po. 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieteikumu 
jaundibinātās Latvijas Apvienotās republikāņu partijas reģistrācijai 
saņēma 2001.gada 13.novembrī. Bet vēl tā paša gada 16.oktobrī 
bija saņemts jau 1994.gada 12.maijā reģistrētās Republikāņu 
partijas kategorisks iebildums reģistrēt jaundibinātās partijas 
izvēlēto nosaukumu. Republikāņu partija kategoriski iebilda pret 
jaundibinātās Latvijas Apvienotās republikāņu partijas izvēlētā 
nosaukuma reģistrāciju. Ņemot vērā Republikāņu partijas 
iebildumus pret jaundibināmās partijas nosaukumu, Uzņēmumu 
reģistrs bija lūdzis Tieslietu ministrijas Valsts valodas centram 
sniegt atzinumu, vai abu partiju nosaukumi nepārprotami atšķiras. 
LARP reģistrēta 2001. 7. decembrī.

Latvijas Apvienotās republikāņu partijas dibināšanas 
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uz mūžu; nepieļaut vēlēšanu likuma grozījumus, kas apdraud 
daudzpartiju sistēmas attīstību vai ierobežo vēlētāju gribu; 
pilnveidojot nodokļu sistēmu, nodrošināt pašvaldību finansiālo 
neatkarību utt. Partija iestājas par to, ka nepieciešams likvidēt 
šķēršļus ārzemniekiem un bezvalstniekiem brīvi iegādāties zemi 
un nekustamos īpašumus.

Pirms VII Saeimas vēlēšanām parādījās partijas paziņojumi, 
no sākuma, ka tā piedalīsies vēlēšanās kopīgā sarakstā ar Tautas 
partiju un LZP, pēc tam, ka ar KDS, KTP. 1998. gada jūlijā partiju 
pameta Aleksandrs Kiršteins (par viņa aiziešanu partijas biedri 
uzzinājuši tikai no preses)nz. Kiršteins kļuva par Tautas partijas 
biedra kandidātu, kandidējis VII Saeimas vēlēšanās no Tautas 
partijas saraksta un ievēlēts  VII Saeimā. 

NRP  pagaidu priekšsēdētāja Anna Kaļķe un pagaidu 
priekšsēdētājas vietnieki Mirdza Vītola un Juris Karlsons sacījuši, 
ka pēc partijas vadības aiziešanas krīze ir pārvarēta. “Partija ir 
smagā situācijā un ir pāragri teikt, ka partijā viss ir sakārtots. Līdz 
septembrim jāsasauc kongress un jāsakārto partijas lietvedība”, 
sacīja Vītola, norādīdama, ka partijā no 500 biedriem ir palikuši 
apmēram 200. Tāpat no partijas aizgājis priekšsēdētāja vietnieks 
Aristīds Lambergs – uz LZP, otrs priekšsēdētāja vietnieks Māris 
Graubiņš ar partijas ekonomisko nodaļu pārgājis uz JPoa. Vēl agrāk 
atstāja partiju Andrejs Krastiņš, kurš izteicās, ka NRP ir vājas 
izredzes ar savu sarakstu pārvarēt 5% barjeru, tāpēc viņš vēloties 
“uztaisīt nelielu pauzīti, lai nostabilizētu savu biznesu”ob.

VII Saeimas vēlēšanās NRP iesniedza atsevišķu sarakstu tikai 
ar 14 uzvārdiem:  9 vīrieši un piecas sievietes, 13 latvieši un viens 
igaunis, augstākā izglītība pusei kandidātu un arī puse kandidātu 
vecāki par 50 gadiem. Kandidātu vidū bija NRP priekšsēdētāja, 
SIA “Skonto-Farm” direktore Anna Kaļķe, NRP priekšsēdētājas 
vietnieks, bankas “Lainbanka” padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris 
Karlsons, NRP  priekšsēdētājas vietniece Mirdza Vītola, SIA “ELIS 
VK” direktore Karīna Bernāne, SIA ‘’ISIC Latvija’’ viceprezidents 
Andrejs Kondrāts (presē par viņu rakstīja,  ka apsūdzēts krāpniecībā –  
ir parādā 21 kreditoram Ls 600000oc),  Latvijas Sporta akadēmijas 
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Imants Mednis  
1950 – 2006

Latvijas vēstures pētniecība un studijas mūsdienās nav 
iedomājamas bez nopietnām vēstures avotu un literatūras 
zināšanām. Tieši balstoties uz iepriekšējo vēsturnieku paaudžu 
veikumu, idejām un koncepcijām, apzinot un interpretējot jaunus, 
sabiedrībai nezināmus avotus ir iespējams radīt oriģinālu teoriju 
vai citā gaismā ieraudzīt sen zināmus notikumus. Historiogrāfijas 
pārzināšana šajā procesā kalpo par neatņemamo atslēgu, savukārt 
tās iegūšana, ignorējot Latvijas Universitātes docenta vēstures 
doktora Imanta Medņa ieguldījumu, nav iespējama.

Imants Mednis dzimis 1950.gada 6.aprīlī Narvā (Igaunija), 
taču visa viņa dzīve un darbs ir saistīts ar Latviju. Beidzot Rīgas 
30.vidusskolu, viņš 1970.gadā iestājās Latvijas Valsts Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātē, kuru sekmīgi absolvēja 1976.gadā, 
iegūstot vēsturnieka kvalifikāciju. Kopš šī laika viņa zinātniskais, 
radošais un pasniedzēja darbs bija saistīts ar izvēlēto specialitāti, 
apzinīgi un godīgi kalpojot vēstures zinātnei. Kā atzīmēja pats 
I.Mednis: “Rakstot par reālo pagātni, pētnieks izsaka sava laika 
idejas, savu pasaules uzskatu, t.i., darbu ietekmē gan autora 
personība, gan sociālais un institucionālais statuss, nodarbošanās, 
pasaules uzskats, izglītības līmenis, politiskā situācija valstī, 
politiskās simpātijas un antipātijas, kaut kādā mērā arī etniskā 
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kā arī individuāli dalībnieki. NRP tika definēta kā konservatīvi 
orientēta tautas partija, kuras mērķis ir īstenot Latvijas interesēm 
un tirgus ekonomikas principiem atbilstošas reformas, lai panāktu 
valsts integrāciju ES un NATOnv. 

Par partijas priekšsēdētāju vienprātīgi bija ievēlēts Saeimas 
deputāts Aleksandrs Kiršteins. Māris Graubiņš, bija ievēlēts par 
NRP priekšsēdētāja vietnieku. NRP valdes priekšsēdētājs - Aristids 
Lambergs, pēc tam Māris Purgailis. 

Intervijā presei Aleksandrs Kiršteins atzinis, ka partijas liberālā 
orientācija nenozīmē vienīgi pretendēšanu uz LC elektorātu, 
Kiršteins sacījis, ka partijas sludinātās morāles normas varētu 
attiekties arī uz kristīgi konservatīvo organizāciju nišu. Politiķis 
paskaidroja: ”NRP sevi dēvē par konservatīvu partiju un iestājas par 
privatizācijas paātrināšanu, brīvu zemes tirgu, ārzemju ieguldījumu 
palielināšanu, tiešo nodokļu samazināšanu, stingru monetāro 
politiku, Baltijas muitas ūniju, Eiropas līgumu, konkurētspējīgu 
zemnieku saimniecību atbalstīšanu, Eiropas sociālajai hartai 
atbilstošu likumdošanu”nw.

Aristids Lambergs sacījis, ka partija nolēmusi izteikt 
piedāvājumu tajā iestāties arī Ministru prezidentam Andrim 
Šķēlem, premjera padomniekam Jurģim Liepniekam, Edmundam 
Krastiņam un citiem cilvēkiem no Šķēles komandasnx. 

1998.gada aprīlī NRP pieņēma partijas programmu (1997.gada 
novembrī NRP kongresā jau tika apstiprināta partijas programma, 
iepriekšējās uzlabots variants). NRP priekšsēdētājs Aleksandrs 
Kiršteins paziņoja, ka NRP jaunā programma ir uzrakstīta, “lai 
palīdzētu citām Latvijas politiskām partijām, kurām ir zināmas 
problēmas ar programmu sastādīšanu”ny. 

Programmā bija solīts izstrādāt Latvijas attīstības stratēģiju 
turpmākajiem 25 gadiem; starptautisko politisko, ekonomisko un 
militāro darbību veidot, pamatojoties uz to. Galvenās prasības bija: 
nepieļaut, ka jaunpieņemtie, tautsaimniecību regulējošie, likumi 
stātos spēkā esošā parlamenta sasaukuma laikā; izskaust korupciju 
valsts pārvaldē, vienkāršot birokrātiskās procedūras; tiesu sistēmā 
ieviest tiesnešu atsaukšanas mehānismu, atcelt tiesnešu iecelšanu 
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konferencēpp bija paziņots, ka tās veidotāji ir Latvijas ekonomiski 
aktīvā vidusslāņa – finansu aprindu, uzņēmēju, brīvo profesiju 
pārstāvji, kuri vēlas politiski aktivizēties, lai paustu šī slāņa 
pozīciju politikā. Politiskajā spektrā LARP ieņems noteiktu vietu 
pa labi no centra, jo uzskata, ka šajā laika posmā Latvijas attīstībai 
būtiski svarīgi ir atbalstīt uzņēmēju – jaunas vērtības radītāju, kas, 
savukārt veicinās ražošanas izaugsmi, ražojošas lauksaimniecības 
atdzimšanu, jaunu darba vietu radīšanu, līdz ar to – reālu iespēju 
risināt sociālos jautājumus. Latvijas Apvienotā republikāņu partija 
piedalīsies priekšvēlēšanu cīņā, izvirzot savus kandidātus un rīcības 
programmu VIII Saeimai.

Partijas līderi bija agrāk politiskajās aprindās maz zināmi 
cilvēki. LARP līdzpriekšsēdētāji bija Ēriks Andrejs Sauļūns un 
Ginters Grunckispq. Vēlāk par trešo partijas līdzpriekšsēdētaju 
kļuva politikā jau uzkrājusi pieredzi investīciju un kredītpolitikas 
valsts ministre Finansu ministrijā (Andra Šķēles valdībā VI Saeimā) 
Sarmīte Jēgere. 2001.gada 7. decembrī ievēlēta LARP dome  12 
cilvēku sastāvā. 2002.gada 16. janvārī ievēlēta Valde 13 cilvēku 
sastāvā. Valdes priekšsēdētājs Ainārs Strāķis.

Pirms VIII Saeimas vēlēšanām LARP galvenokārt izcēlusies 
ar nežēlīgu valdošās varas kritiku. Partija apgalvoja, ka Latvijā 
valsts varu sagrābuši politiskie grupējumi, kā rezultātā notikusi 
valsts izlaupīšana: ”Valsts varu sagrābušie politiskie grupējumi 
galvenokārt pārstāv Tautas partiju un Latvijas ceļu. Iedzīvotāju 
noguldījumu izlaupīšanu bankās un investīciju firmās, no kā 
iedzīvojās arī šie politiskie grupējumi, veicināja Latvijas banka, 
kuru vadīja Einars Repše, kas tagad vēlas iekļūt Saeimā ar savas 
kabatas partijas Jaunais laiks palīdzību, lai šie politiskie grupējumi 
varētu turpināt valsts izlaupīšanu. Tāpēc viens no mūsu partijas 
galvenajiem mērķiem ir panākt, lai valsts izlaupītājpartiju un to 
atbalstītāju - amatpersonu darbība tiktu izvērtēta visu neatkarības 
gadu laikā”pr.

Lai turpmāk novērstu iespēju politiskiem grupējumiem 
sagrābt valsts varu,  LARP piedāvāja strikti nodalīt izpildvaru no 
likumdevējvaras: Saeima (likumdevējs) jāpārstāv tautas ievēlētiem 
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deputātiem, valdība (izpildvaru) jāveido un jāvada tautas vēlētam 
prezidentam. Partija aizstāvēja arī mažoritārās vēlēšanu sistēmas 
ieviešanu valstī.

Partija uzskatīja, ka Latvija ir zaudējusi ekonomisko 
neatkarību, ko valdošās partijas cenšoties aizstāt ar iestāšanos 
Eiropas Savienībā un NATO. Kā vissvarīgāko uzdevumu 
valsts saimnieciskajā dzīvē partija izvirzīja valsts ekonomiskās 
neatkarības atjaunošanu: “Valsts ekonomiskajā politikā anarhijas 
un izlaupīšanas vietā jāstājas politikai, virzītai uz ražošanas 
atjaunošanu gan lauksaimniecībā, gan rūpniecībā”. Vēl viens no 
LARP piedāvātiem risinājumiem, kā aizsargāt vietējo ražošanu 
un vietējo ražotāju -  Latvijas tirgū regulēt importu un stimulēt 
eksportu, kā arī  aizliegt zemi pārdot ārzemniekiem. Un galvenais -  
jāuzsāk nesaudzīga cīņa pret organizēto noziedzību, tai skaitā 
korupciju, valsts izlaupīšanu, kontrabandu un ēnu ekonomiku, kas 
dotu iespēju ievērojami palielināt valsts budžetu, sākt reāli risināt 
ražošanas attīstību un sociālos jautājumus. 

Pievērsis sabiedrības uzmanību arī LARP sagatavotais apskats 
“Varas patvaļa Latvijā  —  tautas nabadzības 10 gadu hronika”, 
kurš bija izdots kā atsevišķa brošūra. 

Tās galvenie secinājumi:
milzīgie valsts izlaupīšanas apmēri kļuva iespējami 1) 
valsts varas sagrābšanas rezultātā. Atsevišķi politiski 
ekonomiskie grupējumi, kuriem izdevās uzurpēt valsts 
varu, to realizēja tikai savās savtīgās interesēs, un šīm 
interesēm tika pakļauta visa valsts ekonomiskā politika.
tas bija galvenais iemesls, ka valsts izlaupīšana Latvijā 2) 
pieņēma tik drausmīgus apmērus, salīdzinot ar citām 
postsociālisma valstīm, un ka Latvija pēc 10 gadiem ir 
kļuvusi par vienu no atpalikušākajām starp šīm valstīm;
valsts izlaupīšanas sistēmai apzināti tika pakļauta gan 3) 
valsts pārvaldes sistēma, gan likumdošana. Apzināti tika 
veicināta ēnu ekonomika un korupcija. Latvijā augstākajos 
varas slāņos iesakņojās tiesiskā bezatbildība un visatļautība. 
Valsts vara kļuva nekontrolējama.
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gadiem. Dibināšanas brīdī biedru skaits bija aptuveni 230. Par LKS 
priekšsēdētāju ievēlēts Egīls Mazūrs un tā vietniekiem  Normunds 
Igolnieks un Elīna Melngaile. 

LKS sevi pieteica kā jaunās politiķu paaudzes sākumu Latvijā un 
uzsvēra, ka Latvijā tuvākajos 10 gados jāizveidojas jaunai politiķu 
paaudzei, kas spētu nomainīt pašlaik pie varas esošos politiķus, jo 
tie esot ieslīguši populismā, nav pildījuši vēlētājiem dotos solījumus 
un ir zaudējuši uzticību. Savukārt Latvijas Konservatīvā savienība 
apņēmās nedot nereālus solījumus, kā arī solīja izpildīt teikto. 
LKS uzskatīja, ka labāk esot skarba patiesība, nekā salda ilūzija. 
Latvijas Konservatīvās savienības programmas galvenās prioritārās 
nozares bija izvirzītas izglītība un tautsaimniecība. LKS uzskatīja, 
ka vienīgi drosmīgas tautsaimniecības reformas, reāla, nevis tikai 
vārdos deklarēta integrācija Eiropas struktūrās var nodrošināt gan 
valsts ekonomikas pieaugumu, gan nacionālo drošību. Latvijas 
Konservatīvā savienība uzskatīja, ka nepieciešama spēcīga 
eiropeiski labēja partija, kas sekmētu vidusslāņa izaugsmi Latvijā. 
LKS prognozēja jau no dibināšanas brīža pārtapt par politisku 
partiju, konsolidējoties ar radnieciskiem politiskiem spēkiem 
(par radniecisku no sākuma tika uzskatīta politiskā organizācijā 
“Reformu savienība”)ns. 

Kopīgā sarakstā ar “Reformu savienību” LKS piedalījās 1997. 
gadā Rīgas domes vēlēšanās. Saraksts savāca 3 218 balsis (1,93%) 
un ieguva vienu mandātu  Rīgas domēnt. 

Finansiālajās atskaitēs par 1998. un 1999. gadu Latvijas 
Konservatīvā savienība norādīja, ka tai nebija ne ieņēmumu, 
ne izdevumunu.

VI Saemas darbības laikā 1997.gada jūnijā notika Latvijas 
Nacionālās reformu partijas (NRP) dibināšanas kongress. Jauno 
partiju nodibināja no LNNK un Demokrātiskās partijas “Saimnieks” 
atdalījušos biedru grupas, LNNK  Jelgavas un Liepājas nodaļas 
(kas neatbalstīja apvienošanos ar TB),  LNNK Jaunatnes klubs, 
politiskā organizācija Reformu savienība (dibināta 1996.gada 28. 
novembrī) un Konservatīvās jaunatnes apvienības biedru grupa, 
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piederība un citi faktori”.a Visi šie apstākļi pēc būtības noteica arī 
I.Medņa darbību un intereses, profesionālo izaugsmi un izvēli.

Uzsākot 1976.gadā savas darba gaitas Partijas vēstures institūta 
Partijas vēstures sektorā kā jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, 
kopš 1981.gada vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, I.Mednis 
aktīvi iesaistījās Pētera Stučkas darbu izlases sagatavošanas procesā, 
publicējis rakstus institūta krājumos, uzsācis vākt materiālus 
savai disertācijai. Tam sekoja darbs Galvenajā enciklopēdiju 
redakcijā, vecākā zinātniskā redaktora amatā, gatavojot izdošanai 
enciklopēdisko vārdnīcu “Советская Латвия” (1983 – 1984). 
Vienlaikus tika publicēti vairāki Latvijas revolucionārās kustības 
dalībniekiem veltīti raksti un brošūras, pētītas Latvijas Republikas 
politiskās partijas un to darbība 1918. – 1940.gadā, izstrādājot un 
1983.gadā aizstāvot disertāciju vēstures zinātņu kandidāta (kopš 
1992.gada Latvijas Republikas vēstures doktors) grāda iegūšanai.

1984.gadā Imants Mednis kļuva par Latvijas Valsts Universitātes 
(vēlāk Latvijas Universitātes) PSKP vēstures katedras, bet no 1990.
gada Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas vēstures katedras 
docētāju. 22 darba gadu garumā, lasot vairākus fundamentālus 
Latvijas vēstures kursus (Latvijas jauno laiku vēsture (1800-1918), 
Latvijas vēsture, Latvijas vēstures historiogrāfija), izstrādājot 
speckursus politisko partiju, etnisko attiecību un parlamentārisma 
vēsturē, vadot desmitiem kursa, bakalaura un maģistra darbu, 
viņš ir iemantojis patiesu kolēģu un studentu cieņu, kļuvis par 
atzīto profesionāli un autoritāti, īstu jauno vēsturnieku Skolotāju. 
Inteliģence, erudīcija, cilvēkmīlestība, optimisms, lieliskas 
saskarsmes spējas, sirsnība un labestība, prasme aizrautīgi un 
bezkaislīgi pasniegt savu priekšmetu raksturoja I.Medni arī kā 
cilvēku. Gribētos īpaši atzīmēt, ka viņš patiesi lepojas ar savu 
darba vietu, vairākkārtīgi atsakoties no citiem vilinošiem darba 
piedāvājumiem, aizbildinoties, ka “nevar palikt bez universitātes”. 

Pasniedzēja darbs sekmēja arī I.Medņa zinātnisko interešu 
daudzveidību. Profesora H.Stroda aicināts, viņš izstrādāja kursu 

a Mednis I. Savu vēsturi mēs rakstījām visi kopā. – Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” 
fonds, 2005. – 135.lpp.
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Pašlaik Latvijā vērojama virzība uz ierobežotā plurālisma 
partiju sistēmu, kam raksturīgas 3-5 nozīmīgas partijas. Kaut arī ir 
vērojamas partiju idejiskās atšķirības, pastāv zināms konsenss par 
valsts ārpolitiskajiem mērķiem un par dažiem tās saimnieciskajiem 
pamatprincipiem. Tāpēc var prognozēt, ka saglabājoties pašreizējām 
politiskajām tendencēm, Latvijā veidosies mērena plurālisma 
partiju sistēma.

Kopumā mūsdienu Latvijas Republikas izteiktu daudzpartiju 
sistēmu varētu raksturot kā vāji  konsolidētu, ko nosaka  partiju 
fragmentācijas lielā pakāpe, vājā institucionalizācija un lielā 
sašķeltība. Bet tomēr ir vērojama tendence, ka līdz ar valsts 
demokrātisko attīstību pakāpeniski samazinās politiski aktīvo 
partiju skaits. 2001.gada pašvaldību vēlēšanas un VIII  Saeimas 
vēlēšanas parādīja, ka nenopietniem, gadījuma rakstura politiskiem 
spēkiem kļūst arvien grūtāk iegūt sabiedrības atbalstu vēlēšanāsb.  
Tas ļauj izteikt hipotēzi, ka ar laiku politiskā sistēma Latvijā 
stabilizēsies.

Vismaz pagaidām nekas labāks par partijām demokrātijā, 
sevišķi parlamentārajā demokrātijā, nav izdomāts.

a Politikas gadagrāmata. Latvija 2004. – R., 2005.
b  To gan nevar teikt par 2005. gada vēlēšanām Rīgas domē, kur ievērojamus 
panākumus guva īsi pirms vēlēšanām izveidotā politiskā apvienība “Dzimtene”.
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ietekmīgas partijas, kura censtos ieņemt “centra” pozīcijas;  pēc 
būtības visas partijas sadalītas divās nometnēs (kaut gan vienas 
nometnes partijas ne vienmēr bloķējas savā starpā). Vairākums 
no Latvijas partijām cenšas iziet no pašu noteiktām ideoloģiskām 
nišām un koriģēt savus programmatiskos atzinumus saskaņā ar 
izmaiņām situācijā. Tāpēc Latvijas partiju reālā politiskā uzvedība 
un vieta politiskajā sistēmā lielā mērā atkarīga no tādiem faktoriem, 
kā valdošā režīma atbalsta pakāpes, vai otrādi – opozicionārisma 
tam, to orientācijas uz politiskās un ekonomiskās elites dažādiem 
grupējumiem.

Tālāk attīstoties, politiskā cīņa Latvijas sabiedrībā vairāk un 
vairāk zaudē savu ideoloģisko nokrāsu, pārvēršas individuālo un 
šauro grupu interešu sadursmē. Pie tam pastāvīgais personu sastāvs, 
daļa no kurām  pārvietojas no varas struktūrām biznesa struktūrās 
un atpakaļ, liecina, ka Latvijas politiskās elites veidošanas process 
turpinās,  un tai ir iespējas tālāk konsolidēties un strukturēties.

Par to, ka Latvijā vēl nav izveidojusies stabila partiju sistēma, 
liecina lielais partiju skaits, daļa no kurām mākslīgi radīta, un kas 
noteikts ne ar atšķirībām to programmās, bet ar līderu ambīcijām. 
Tādas partijas vairāk rūpējas ne par sava elektorāta interesēm, 
bet par savām  varas ambīcijām un tām nav noturīgu saikņu ar 
dažādiem sabiedrības sociāliem slāņiem. Šķirtne partiju cīņā iet pa 
līniju “varas partijas” – “protestējošie grupējumi” apstākļos, kad 
nav pārvarētas kardinālas ideoloģiskās domstarpības, kuras var 
pārvērsties spēka opozīcijā. Tādēļ runāt par stabilu partiju sistēmu 
ir vēl agri. Diemžēl ļoti mazā mērā partiju darbība sniedzas pāri 
etniskai, reliģiskai un valodu nošķirtībai. 

Daudzpartiju sistēmas veidošanas process notiek, bet ne 
tradicionālā rietumu izpratnē. Pēc savas dabas jaunā daudzpartiju 
sistēma ir amorfa. Lielākai iedzīvotāju daļai šķiet, ka demokrātija ir 
nemitīgas pārmaiņas, kur partijas rodas un izjūk. Indivīdam ir grūti 
atrast savu vietu sabiedrībā un identificēt sevi ar kādu konkrētu 
partiju vai organizāciju. Vēlēšanās cilvēki galvenokārt balso 
tikai par abstraktām idejām, kas balstās uz nacionālo identitāti, 
antikomunismu, labklājību utt. 

9

Latvijas vēstures historiogrāfijā, apgūstot tūkstošiem vēstures avotu 
un publikāciju, apkopojot vairākas vēsturiskas koncepcijas un 
idejas, sagatavoja un publicēja grāmatu “Savu vēsturi mēs rakstījām 
visi kopā” – pirmo Latvijas historiogrāfijas vispārējo pārskatu. 
Turpinot iesākto Latvijas politisko partiju izpēti, savākts apjomīgs 
materiāls un izstrādāts pētījums “Partiju laiki” par mūsdienu 
partijām, kas jau pēc autora nāves ir atradis ceļu pie lasītāja. Tapa 
vairāki historiogrāfijai, parlamentārismam, etniskajām attiecībām, 
politiskajām partijām un izciliem Latvijas politiķiem (M.Valters, 
P.Kalniņš) veltītie raksti, nolasīts desmitiem  referātu zinātniskajās 
konferencēs un semināros.

Jāatzīmē, ka I.Mednim piemita patiesi interdisciplinārais 
skatījums uz parādībām un personībām, bieži vien apvienojot 
vēstures, kultūras, politoloģijas un jurisprudences atziņas. Būdams 
sava laikmeta dēls, viņš centās apgūt arvien jauno un jauno, gandrīz 
katru gadu izstrādāt un piedāvāt studentiem kādu speckursu, 
pilnveidot savu kvalifikāciju, atrast jaunus faktus un avotus. 

1996.gadā I.Mednis pārcieta klīnisko nāvi – sirds apstāšanās 
rezultātā. Ārstu slēdziens nebija optimistisks – tomēr ģimenes un 
tuvāko atbalsts, kā arī Imanta spēks un neatlaidīgums, radīja īstu 
brīnumu. Pēc smagas Lietuvā veiktās operācijas ārsti aizliedza 
viņam strādāt, tomēr I.Mednim šāds lēmums nebija pieņemams.

Spītējot savai sirds slimībai, I.Mednis dāsni dalījās ar savām 
zināšanām arī ar Puškina liceja audzēkņiem, mācot vēsturi un 
politoloģiju, iemantojot skolēnu vidū autoritāti un cieņu, kļūstot 
par iemīļoto skolotāju, uz kura stundām “gāja nevis dēļ pienākuma, 
bet intereses vadīti”.b

2006.gada 20.jūnijā, atnācis uz pēdējo šajā mācību gadā 
studentu konsultāciju Latvijas Universitātē, I.Mednis zaudēja 
samaņu. 43 dienu ilga cīņa par dzīvi nevainagojās ar uzvaru un 
2006.gada 2.augustā viņš priekšlaicīgi šķirās no dzīves.

Imanta Medņa pāragrā nāve nav ļāvusi īstenot vairākas radošas 
ieceres. Uzmetumu veidā ir palikusi monogrāfija par Latvijas 

b  О нём говорить “был” не хочется. Он есть. Он с нами // Образование и карьера. – 16 
– 29 августа 2006 года. 
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ekonomiskās un politiskās reformas valstī, lai Latvijā izveidotos 
Eiropas Savienības standartiem atbilstoša, atklāta, demokrātiska 
sabiedrība un uz brīvā tirgus principiem balstīta atvērta, pārtikusi 
nācija”nh. Reģistrēta jaunizveidotā partija 1996. gada 24. decembrīni. 
Partijas priekšsēdētājs Māris Graubiņš intervijā, raksturojot 
“Reformu savienības” biedrus, avīzei “Diena” stāstīja: “Mēs 
pārstāvam sabiedrības turīgo vidusslāni, mūsu vidū ir uzņēmēji, 
kas savā karjerā kaut ko sasnieguši. Mēs mīlam trīs lietas - savu 
ģimeni, savu darbu un savu valsti. Esam centušies, lai pirmajās 
divās būtu kārtība un veiksme un vēlamies sakārtot arī valsti”nj. 
Uz jautājumu, kādēļ “Reformu savienības” dalībnieki dibinājuši 
jaunu partiju, Graubiņš atbildēja, ka esošajās partijās neatrodot 
tās pamatvērtības, ko uzskata par svarīgām - cilvēku, viņa brīvību 
un tiesības. Jaunizveidotajā partijā  “Reformu savienība” bija 
iesaistījušies vairāki banku darbinieki (Ilmārs Ziedonis, Dainis 
Strazdiņš. Edvīns Driņķis u.c.)nk. Statūtos bija paredzēts, ka ar 
valdes lēmumu partijā var uzņemt goda biedrus. Par tādiem varēja  
kļūt personas, kas veikušas lielu, reālu darbu eiropeisku reformu 
procesa veicināšanā, kā arī radniecisku organizāciju pārstāvji no 
ES un citām valstīmnl.

“Reformu savienība” piedalījās 1997. gada pašvaldību vēlēšanās. 
Rīgas domes vēlēšanās startēja kopā ar Latvijas konservatīvo 
savienību (LKS), ko nesen bija dibinājuši politiski aktīvi jauniešinm. 
Saraksts savāca 3 218 balsis (1,9%)nn. Ievēlēts viens deputāts -  
Māris Graubiņšno, kurš vēlāk kopā ar labējo partiju deputātiem 
piedalījās deputātu apvienības “Centrs” izveidošanā Rīgas domēnp. 
Ar kopīgu  sarakstu  ar Latvijas konservatīvo savienību “Reformu 
savienība” piedalījās arī Jūrmalas domes vēlēšanās. Ievēlēts viens 
deputāts – SIA “SAN-VITA” ģenerāldirektors Arturs Henkelisnq.

No finansiālās darbības deklarācijām par 1998.,1999.gadu 
redzams, ka partija nekādas finansiālas darbības nav veikusinr.

Latvijas Konservatīvā savienība (LKS) tika nodibināta 
1996.gada decembra sākumā. Organizācijā apvienojās galvenokārt 
gados jauni cilvēki – ap 95% biedru bija vecumā no 18 līdz 35 

233

Skaidrojot jaunās partijas nodibināšanas nepieciešamību, 
partijas līdere Sarmīte Jēgere intervijā laikrakstam “Lauku Avīze” 
atzīmēja:   “… daudzi vērtīgi cilvēki vairs negrib tādā valstī dzīvot. 
Vieni man saka, ka atteiksies no Latvijas pilsonības, citi grasās 
aizbraukt uz tuvējām vai tālajām ārzemēm, jo Latvija ir kļuvusi par 
zaudēto cerību zemi”ps. Turpat, runājot par partijas sociālo bāzi, 
Sarmīte Jēgere paskaidroja, ka LARP vairāk orientējas uz vidējo 
slāni, vidējo līmeni. “Gribam pārstāvēt vidējo un mazo biznesu, 
kas tagad iet roku rokā, jo lielais bizness ir atrāvies ļoti tālu, bet 
vidējais ir tikai drusku lielāks par mazo”pt.

LARP vēlēšanu kandidātu sarakstā bija 38 kandidāti. Saraksta 
lokomotīve – Sarmīte Jēgere   (viņa saņēma sarakstā arī visvairāk 
plusus – 151). No sabiedrībai plašāk pazīstamiem kandidātiem 
sarakstā iekļauts sportists Aivars Visockis. 

Žurnālisti, analizējot partiju kandidātu pirms vēlēšanām 
iesniegtās deklarācijas, atzīmēja, ka šīs partijas rindās atrodas 
arī visnabadzīgākie kandidāti – astoņiem no šīs partijas saraksta 
deputāta amata kandidātiem — Fricim Griezem, Gundaram 
Klausekam, Tatjanai Konopeļko, Jevgeņijam Migušam, Andrim 
Muceniekam, Jānim Tutinam, Valentīnam Uļjanovam un Aivaram 
Visockim — īpašuma un naudas uzkrājumu nav.

VIII Saeimas vēlēšanās partija savāca tikai 826 balsis ( 0,1% 
no visām balsīm)pu.

Uz 2002. gada augustu  partijā bija aptuveni 300 biedrupv. 
Partijas nodaļas darbojās ne tikai Rīgā, bet arī Daugavpilī, Jelgavā, 
Valmierā, Jūrmalā.

2002. gadā partijas ienākumi  Ls 30 934,88, no tiem biedru 
nauda tikai 182 lati, bet  saziedots Ls 30 752,88. Gandrīz visi 
ziedotāji fiziskās personaspw. Vēlēšanu izdevumi sastādīja Ls 29 
644,28px.

Pirms VIII Saeimas vēlēšanām izveidojās Latviešu partija. 
Tās līderis SIA Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds “Vieda”  
ģenerāldirektors, sabiedriskās organizācijas Latvijas Nacionālā 
fronte priekšsēdētājs Aivars Garda. 2001. gadā apgāds “Vieda” 
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izsludinājis eseju konkursu “Nevienam mēs Latviju nedosim”, kas 
izraisīja asas diskusijas par šī konkursa tematiku un to, vai tas nav 
nacionālu naidu kurinošs.  Satversmes aizsardzības birojs, kuram 
tika uzdots pārbaudīt, vai šī konkursa tematika ir nacionālu naidu 
kurinoša,  notikušajā noziedzīga nodarījuma sastāvu neatrada. Tā 
paša gada jūlijā Latvijas Kultūras akadēmijā ES paplašināšanās 
komisāram Ginteram Ferhoigenam, kas akadēmijā lasīja lekciju 
“ES paplašināšanās - kopīgs ieguvums”, tika iesniegta vēstule, 
ko parakstījuši izdevniecības “Vieda” direktors Aivars Garda, 
Saeimas deputāts Jānis Leja (LSDSP) un četras bijušās un tagadējās 
Kultūras akadēmijas studentes (Līga Krieviņa, Liene Apine, Līga 
Muzikante, Ilze Liepa), tā saucamās Gardas meitenes.

Vēstulē izvirzīta prasība, ka Latvijā jāpanāk “kolonistu 
repatriācija, ar nosacījumu, ka ES to atbalsta un aktīvi veicina”. 
Latvijas sabiedrības integrācija vēstulē faktiski tika pielīdzināta 
noziegumam pret cilvēcipy. Vēstulē pareģots, - ja dekolonizācija 
nenotiks ātros tempos, Latvijai draud pilsoņu karšpz. Garda un viņa 
domubiedri apgalvoja, ka viņu darbības pamatā ir Dzīvās Ētikas 
Mācība, kuras būtību maz kas saprotqa.

Sabiedriskā organizācija Latvijas Nacionālā fronte, kuru 
vada  Garda, bet visas tā saucamās Gardas meitenes tur ieņem 
priekšsēdētāja vietnieka amatu, izdod avīzi “DDD” (Deokupācija, 
Dekolonizācija, Debolševizācija). Laikraksta galvenās redaktores – 
Liene Apine un Līga Muzikanteqb.

VIII Saeimas vēlēšanās  Latviešu partija izvirzīja deputātu 
kandidātu sarakstu ar 35 uzvārdiem. Saraksta lokomotīves bija pats 
Aivars Garda un partijas aktīvistes Līga Krieviņa, Liene Apine, 
Līga Muzikante un Ilze Liepaqc. 

Priekšvēlēšanu programmas galvenās prasības bija: 
Sāksim atbrīvot Latviju no okupantiem. 1) 
Nozagto Latvijas valsti atdosim latviešiem. 2) 
Latvija ir neatkarīga valsts – to neatdosim nekādai Eiropas 3) 
Savienībai vai Padomju Savienībai! 
Korumpētos ierēdņus – teroristus un izspiedējus 4) 
nosēdināsim uz apsūdzēto sola. 
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dekolonizācijas projektu un priekšlikumu izstrādāšanā; atjaunot 
LR robežas, kuras bija spēkā uz 1940. gada 17. jūniju; apzināt, 
apkopot ziņas par genocīdu pret latviešu tautu un LR pilsoņiem. 
Apzināt genocīda organizētājus un panākt viņu tiesāšanu uttmx

Statūtos ierakstīts, ka RAA augstākais lēmējs ir Konvents, 
kurš ievēl partijas priekšsēdētāju, valdi un revīzijas komisijumy. 
Republikas atbalstīšanas apvienības  priekšsēdētājs Jānis 
Seņavskis, viņa vietnieks Bruno Lancersmz. Valde sastāv no pieciem 
locekļiem

Partijas finanses 1995. gadā sastādīja pieticīgu summu – Ls 
58,3, kuru veidoja biedru nauda un iestāšanās naudana. 1998.- 2000. 
gadā partijai vispār nekādu ienākumu nebijanb.

Vienotā tautas partija “Sadraudzība” izveidojās neilgi pirms 
VI Saeimas vēlēšanām. Tās dibināšanas sapulce (kongress) notika 
1995.gada 20.jūnijānc. Pēc dibināšanas sapulces jaundibinātās 
partijas līderis Gunvaldis Saulītis un viņa vietnieks Juris Viesis 
bija iesnieguši Tieslietu ministrijai reģistrācijas dokumentus kopā 
ar 207 partijas biedru Latvijas pilsoņu sarakstund. Reģistrēta 1995. 
gada 6. septembrī – kad vairs nevarēja iesniegt savu sarakstu CVK 
un piedalīties VI Saeimas vēlēšanās.

Partijas programmā par galvenajiem mērķiem tika minēta 
vispārējā dzīves līmeņa paaugstināšana, attīstot Latvijas 
tautsaimniecību, Latvijas iedzīvotāju ekonomiskā un politiskā 
drošība, personas neaizskaramība un citas pašsaprotamas lietas

Līdz partijas pašlikvidācijai 2003. gadāne Vienotā tautas partija 
“Sadraudzība” nekādas finansiālās darbības nav veikusinf.

VI Saeimas darbības laikā dibināta politiskā organizācija 
“Reformu savienība”. Partijas  dibināšanas iniciatori bija 
uzņēmēji, finansisti, juristi un ekonomisti, kas līdz šim nav 
aktīvi darbojušies politikā. Faktiski politiskā organizācija bija 
veidojusies uz sabiedriskās organizācijas “Atbalsts reformām” 
bāzes ng. Reformu savienības dibināšanas sapulce notika 1996.
gada 28.novembrī. Kā partijas mērķis bija deklarēts: ”Veicināt 
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politiskajām partijām 1918. – 1940., Latvijas vēstures mācībgrāmata. 
Nav notikusi iecerētā Latvijas historiogrāfijai veltītā konference 
utt. Tomēr I.Medņa paliekošais zinātniskais devums (vairāk nekā 
100 publikāciju) pamatoti ierakstīja viņa vārdu Latvijas vēstures 
zinātnes lappusēs, savukārt viņa pasniedzēja, kolēģa un drauga 
personība – tuvāko, kolēģu, studentu un skolēnu sirdīs.

10.09.2006.
I.J.Mihailovs

M.Mednis
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Cīņa starp politiskās elites atsevišķām grupām, kuras gaitā 
tiek noteikts oficiālais valdības kurss, notika apstākļos, kad varas 
statuss konvertējās lielā mērā  īpašuma tiesībās. Arī opozicionāriem 
spēkiem tas darīja pievilcīgu piedalīšanos varā. Bet  palielinoties 
Latvijas labējo partiju veiktām sociālo un ekonomisko reformu 
negatīvajām sekām, opozīcija sāka distancēties no oficiālā valdības 
kursa, bet  varas spēki pārņēma daudzus lozungus no politisko 
oponentu programmām.

No tā jāsecina, ka Latvijas partiju sistēma joprojām atrodas  
savas tapšanas periodā. Vairākums politisko partiju ir jau spējīgas ar 
to vai citu efektivitātes pakāpi izpildīt  daļu tām paredzēto funkciju. 
To skaitā inovācijas funkciju un politiskās rekrutēšanas funkciju. 
Bet vēl nav pietiekami augsts Latvijas dauzpartejiskās sistēmas 
sakaru līmenis ar sabiedrību. Nav visām partijām nodrošināta 
vienāda iespēja piekļūt medijiem un citiem līdzekļiem saziņai 
ar vēlētājiem. Lielā mērā politiskās reklāmas izvietošanas un 
publicitātes nodrošināšanas iespējas ir atkarīgas no katras partijas 
rīcībā esošajiem finanšu resursiem. Tā kā šie resursi visbiežāk 
koncentrējas nedaudzu, nereti Saeimā jau ievēlētu, partiju rokās, 
ir grūti runāt par līdzvērtīgu politisko konkurenci starp partijāma. 
Reaģējot uz sabiedrības spiedienu, Saeima 2002.gadā pieņēma 
grozījumus likumdošanā, aizliedzot juridisko personu ziedojumus 
politiskajām partijām un samazinot ziedojuma maksimālo summu 
viena gada laikā, bet partiju finansiālā atkarība no šaurām interesēm 
joprojām saglabājas.

Vēl viena problēma – nav pilnīgi nobriedušas partiju politiski 
organizatoriskās formas. Kas attiecas uz sakariem ar sabiedrību, 
tad lielākā daļa no Latvijas politiskajām partijām vēl nav spējīgas 
veikt konstituējošo un integrējošo funkciju. Organizatoriski 
Latvijas partiju lielākā daļa ir ļoti mazskaitlīgas organizācijas ar 
iekšpartijas attiecību ierobežotu līmeni. Maz ir iespēju partiju 
biedriem ietekmēt partiju politiku un kandidātu izvēli.

 Latvijas partiju attiecībām ir daudzplānu raksturs, un tās 
neierobežojas tikai ar idejiskām pretrunām. Viena no partiju 
spēku izvietošanas īpatnībām mūsdienu LR ir tā, ka nav nevienas 
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partiju izveidošanā līdzekli realizēt savus politiskos uzskatus, kuri 
atšķīrās no oficiālajiem.

Bet vēlāk šo partiju veidošanas formu sāka izstumt partiju 
celšana “no augšas”. Tādā gadījumā pirms organizācija sāk 
aktīvu darbību, notiek diezgan ilgs “partijas celtniecības” periods, 
izmantojot dažādus uzkrātos resursus. Pie resursiem pieskaitāmi 
partijas dibinātāju politiskais potenciāls, organizatoriskās un 
materiālās iespējas. Partijas dibinātāji sastāda topošās partijas 
politisko un organizatorisko kodolu. Tieši šis kodols veic 
plānveidīgu partijas programmatisko dokumentu izstrādāšanu, bet 
jautājums par varas pilnvaru sadalīšanu veidojamā organizācijā tiek 
lemts uz potenciālo līderu iepriekšējās vienošanās pamata. Tādā 
veidā partijas veidošanas process “no augšas” īstenībā lielā mērā 
nozīmēja noteiktas daļas politiskās elites pārstāvju, kas apvienoti ar 
kopīgām korporatīvām interesēm, jau faktiski nodibināto attiecību 
formalizāciju (raksturīgākie piemēri – Tautas partijas, Jaunā laika 
u.c. partiju izveidošana).

Vēl viens partiju veidošanas organizatoriskais avots – 
pastāvošo partiju un kustību sadrumstalošana, tai skaitā šķelšanās 
tikko izveidoto politisko partiju iekšienē. Tā tika izveidota Jaunā 
partija u.c.

Retāk sastopamais partiju izveidošanas variants – t.s. unitārais 
ceļš, kad vairākas politiskās partijas apvienojas. Tādas partijas 
izveidošanas raksturīgākais piemērs  - TB/LNNK. 

Daļā gadījumu partijas veidojās uz nepolitisko un komerciālo 
organizāciju pamata (piemēram - Demokrātiskā partija 
“Saimnieks”).

Tādā kārtā, klasificējot Latvijas politiskās partijas, izejot no 
to rašanās avotiem un izveidošanas mehānisma, var atzīmēt, ka 
mūsdienu daudzpartejības struktūra ir visai nevienveidīga. Vienas 
partijas radās kā tradicionālās komunistiskās ideoloģijas krīzes 
produkts, citas LKP sabrukšanas rezultātā, trešās – atjaunojot 
partijas, kuras izveidojās vēl 20.gs. sākumā un nepārtrauca savu 
darbību arī pēc Otrā pasaules kara emigrācijā; ceturto rašanās saistīta 
ar nepieciešamību veicināt kooperatīvo interešu apmierināšanu.     
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Ievads

Partiju laiki. Otrais cēliens. Kā tas jau bija parlamentārajā periodā 
Latvijas vēsturē – no 1920.gada (Satversmes sapulces ievēlēšanas) 
un līdz Ulmaņa apvērsumam 1934.gada maijā - demokrātija mūsu 
valstī eksistenciāli orientēta uz partijām. Politiskās partijas šodien 
veido vienu no sabiedrības fundamentāliem balstiem. Krīzes partiju 
rīcībā nozīmē krīzes mūsu demokrātijā. Partijas, pildot starpnieku 
lomu starp valsti un iedzīvotājiem, izpilda arī sabiedriskās sistēmas 
pašregulācijas funkcijas. Ir atzīts, ka sabiedrība valstī nevar būt 
integrēta demokrātiskā ceļā bez stipru partiju aktīvas darbības.

Vismaz pagaidām nekas labāks par partijām demokrātijā un 
sevišķi parlamentārajā demokrātijā nav izdomāts.

Latvijā šodien ir atjaunojušas savu darbību vairākas politiskās 
partijas, dažas no kurām bija nodibinājušās vēl 20. gadsimta 
sākumā vai vēlāk, pēc patvaldības krišanas Krievijā 1917.gada 
februārī (martā) un pirmās Latvijas Republikas parlamentārā 
perioda laikā (1920-1934). Turpina dibināties  jaunās partijas. 
Latvijā ir izveidojusies daudzpartejiskā sistēma, uz kuras pamata 
notiek Saeimas un pašvaldību vēlēšanas. 

Paši mūsu politiķi atzīmē, ka viens no sāpīgākajiem pašreizējā 
parlamentārisma slimīguma simptomiem ir tas,  ka sabiedrībai nav 
pārliecības, ka tās ievēlētie priekšstāvji aizstāv tieši sabiedrības, 
nevis kādas šauras grupas intereses. Šai neuzticībai ir hroniskas 
sekas — neveidojas normāla, pēctecīga demokrātisku partiju 
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mērķis ir izveidot politiski un ekonomiski neatkarīgu, nacionālu 
valsti. Šī mērķa īstenošana iespējama, balstoties uz tautas 
gudrību un pieredzi, darbu un apziņu”mm. Vēl kā vienu no saviem 
mērķiem jaunizveidotā partija pasludināja “izkopt demokrātiskas 
sabiedriskās dzīves tradīcijas”mn.

Drīzumā Republikāņu partija bija izteikusi gatavību 
pievienoties jaunveidotai Demokrātiskajai partijai  “Saimnieks”mo. 
Vēlāk paziņoja, ka pieļauj tikai koalīcijas veidošanu ar tomp.

VI Saeimas vēlēšanās Republikāņu partija nolēma neveidot 
savu kandidātu sarakstu, bet ļaut partijas biedriem individuālā 
kārtā iesaistīties citu partiju sarakstosmq. 

Republikāņu partija par sevi atkal atgādināja 2001. gadā, kad 
jaundibinātā Latvijas Apvienotā republikāņu partija iesniedza 
savus dokumentus reģistrācijai Tieslietu ministrijas Uzņēmumu 
reģistrammr. Republikāņu partija kategoriski iebilda pret 
jaundibinātās partijas izvēlētā nosaukuma reģistrēšanu.

Partijas statūtos ierakstīts, ka  RA pamatstruktūra ir partijas 
reģionālā kopa, kurā apvienojas un darbojas Republikāņu partijas 
piekritēji. Partijas kopas valsts līmenī apvieno Republikāņu partijas 
Konvents ar tā pastāvīgi darbojošos izpildinstitūciju – Republikāņu 
partijas valdims.

Atskaitēs par finansiālo darbību (dažreiz pēc atgādinājuma, 
ka tās ir jānodod) partija regulāri norādīja, ka nav veikta nekāda 
finansiālā darbībamt. Par deklarācijas neiesniegšanu laikā 2004. 
gada jūlijā, pēc KNAB prasības, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa  
uz trim mēnešiem apturēja politiskās organizācijas “Republikāņu 
partija” darbībumu. 

Republikas atbalstīšanas apvienība (RAA) dibināta Rīgā 
1994.gada 31.augustā tā saucamajā partijas “darbības atjaunošanas 
un dibināšanas noslēgšanas konferencē”mv. Reģistrēta RAA 
1994. gada 8. septembrīmw. Sevi pozicionēja kā konstitucionāli 
demokrātiska Latvijas Republikas politiskā partija. Par saviem 
uzdevumiem Republikas atbalstīšanas apvienība izvirzīja: panākt 
okupācijas karaspēka izvešanu, piedaloties deokupācijas un 
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Latviešu partija ir vienīgais politiskais spēks, kas aizstāv 5) 
latviešu tiesības, nacionālās un ekonomiskās interesesqd.

Partija uzskatīja, ka jāprasa ne tikai valsts dekolonizācija, bet 
arī 1940. – 2002.g. radīto zaudējumu atlīdzība. Latviešu zaudējumi 
pārsnieguši 100 miljardus latu. Latviešu tauta dienā zaudē vairāk 
nekā 2 miljonus latu. Dekolonizācijas rezultātā šie līdzekļi 
nodrošinās mūsu tautas uzplaukumu. 

Latviešiem jānodrošina  labvēlīgs sociālais taisnīgums, 
veselības aizsardzība un pozitīvi demogrāfiskie procesi. 
Nacionālās ekonomikas un kapitāla, budžeta nodokļu un 
monetārā politika  jāveic latviešu interesēs. No pirmās Latvijas 
republikas nacionālistiskajiem lozungiem partija aizguva lozungu 
“Latviešiem – darbu un maizi!”. Ekonomikā partija prasīja valsts 
monopolu stratēģiskajām nozarēm (Latvenergo, Latvijas Gāzei, 
Lattelekom, Latvijas Dzelzceļam, ostām, kā arī alkohola un tabakas 
tirdzniecībai). Beidzās programma ar saukli “Cīņai sveiks!”qe. 

Presē, skaidrojot savas programmatiskās prasības, Latviešu 
partijas līderi izteicās, ka uzskata:”…  Latvija būtu jāpamet aptuveni 
700 000 cilvēkiem. Izvirzot šādu skaitli, viņi ņēmuši vērā principu, 
ka latviešu īpatsvars Latvijā tad būtu 75%, lai pamatnācija justos 
droša”qf. “Mūsu mērķis ir latviešu Latvija. Mēs sāksim atbrīvot 
Latviju no okupantiem (izņēmums ir tie, kuri apprecējušies ar 
latviešiem), jo katrs latvietis “zem segas” domā tāpat kā mēs”qg 
utt..

Vēlēšanās Latviešu partija ieguva tikai 3919 balsis (0,40%)qh.
Finansu deklarācijā par 2002. gadu norādīts, ka partijas 

ieņēmumi – ziedojumi no fiziskām personām sastādīja 1015 latu, 
kas iztērēti drošības naudas iemaksāšanai Centrālai Vēlēšanu 
komisijaiqi. Lielākais ziedotājs partijas priekšsēdētājs Aivars 
Saliņš, kurš ziedoja 240 latus (bija plānots vēlēšanās iztērēt 50 000 
latu)qj.

Pie labējām partijām acīmredzot jāpieskaita pirms VIII 
Saeimas vēlēšanām nodibinātā Brīvības partija (BP). Paziņojums 
par Brīvības partijas dibināšanu bija parakstīts 2002.gada aprīlīqk 

9
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un 25.maijā tā tika nodibināta. Partija pieteica sevi kā sociāli 
liberālu partiju, kas savā darbībā vadās pēc sociālās atbildības 
ideoloģijas. Dibināšanas kongresā tika pieņemti partijas statūti. Pēc 
tam, dibināšanas kongresa starplaikā partijas valdes pirmajā sēdē,  
par partijas priekšsēdētāju saskaņā ar statūtiem uz trim mēnešiem 
ievēlēja Gundaru Proli, par viņa vietniekiem Valdi Blūzmu un 
Ivaru Priedīti. 

Saskaņā ar Brīvības partijas statūtu 45.punktu notikusi partijas 
vadītāju rotācija. 2002. gada 22.augustā valdes sēdē par partijas 
valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēta partijas valdes locekle 
Ingrīda Rumba, kas priekšsēdētājas pienākumus sāka pildīt no 
25.augusta, kad beidzās Gundara Prola pilnvaras. Valde ievēlēja 
arī priekšsēdētājas vietniekus uz turpmākajiem trim mēnešiem. 
Atkārtoti par valdes priekšsēdētājas vietnieku bija ievēlēts Valdis 
Blūzma, bet par otro priekšsēdētājas vietnieku  Gundars Prolis. Vēlāk 
par priekšsēdētāju ievēlēts Valdis Blūzma. Par BP ģenerālsekretāru 
bija ievēlēts Ivars Priedītis. Priekšvēlēšanu kampaņas politiskais 
vadītājs bija Ziedonis Čevers.

VIII Saeimas vēlēšanās Brīvības partija par savu Ministru 
prezidenta amata kandidāti izvirzījusi bezpartejisko Ekonomikas 
institūta direktori Raitu Karnītiql. 

VIII Saeimas vēlēšanās partija izvirzīja 35 kandidātus. To vidu 
bija diezgan daudz tautā pazīstamo personu: Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes asociētais profesors Valdis Blūzma, bijušais 
Iekšlietu ministrs Ziedonis Čevers, Rīgas sporta kluba “Rīga 2000” 
direktors Ēvalds Grabovskis, rakstniece, Latvijas Radio programmu 
vadītāja Marina Kosteņecka, bijušais Latvijas komjaunatnes CK 
pirmais sekretārs, uzņēmējs  Ivars Priedītis, “Dzelzceļa slimnīcas 
“Biķernieki” valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis, LU Medicīnas 
fakultātes profesore Ingrīda Rumba, Latvijas Universitātes docents 
Aivars Straume, Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” 
fonda prezidente Ļubova Zīle u.cqm.

Lielu rezonansi sabiedrībā izsauca Brīvības partijas 
pirmsvēlēšanu reklāma, kas televīzijā demonstrēja melnādainos 
cilvēkus pie Brīvības pieminekļa un brīdināja: “Šodien Latvijas 
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Partijas statūti paredzēja, ka par tās biedru nevar būt personas, 
kuras sastāvējušas PSKP vai LKP, ieņēmušas vadošus posteņus 
LĻKJS vai VĻKJS aparātā. Jaunus biedrus uzņem ar divu partijas 
biedru ieteikumu. Biedru nauda paredzēta Ls 0,20 gadā.

Partijas “Pretkomunistu apvienība”  augstākā lēmējinstitūcija 
bija biedru kopsapulce, ko sasauca ne retāk kā 4 reizes gadā. Valde, 
ko ievēlēja kopsapulce 7 cilvēku sastāvā uz vienu gadu, bija partijas 
pastāvīgi darbojošās institūcija kopsapulču darba starplaikos. 
Valdes priekšsēdētājs bija galvenā “Pretkomunistu apvienības” 
pārvaldes amatpersoname. Valdes priekšsēdētājs – bijušais Latvijas 
medicīnas akadēmijas profesors Pauls Mucenieksmf. Priekšsēdētāja 
vietnieks – Pilsonības un imigrācijas departamenta Rīgas pilsētas 
Ziemeļu nodaļas vadītājs Vilnis Ķirsis. “Pretkomunistu apvienība” 
likvidēta ar LR tieslietu ministra lēmumu 2003.gada 6.martāmg.

Finanses

1995.gadā partijas ievākta biedru nauda sastādīja Ls 86,20. 
Citu ienākumu avotu “Pretkomunistu apvienībai” 1995.gadā nav 
bijis. Minētā summa — Ls 86,20 — iemaksāta Centrālajai vēlēšanu 
komisijai kā drošības nauda VI Saeimas vēlēšanāmmh. 1996.gadā 
ievāktā biedru nauda Ls 84 bija izlietota parādu dzēšanai partijas 
biedriem, kas radās, iemaksājot CVK drošības naudu VI Saeimas 
vēlēšanāmmi. No partijas “Pretkomunistu apvienība” finansiālās 
darbības deklarācijām par 1998.,1999. un 2000. gadu redzams, ka 
tai šajos gados nekādi ienākumi un izdevumi nav bijušimj.

Republikāņu partijas (RA) dibināšanas Konvents (sapulce) 
sanāca 1994.gada 11.aprīlī. Reģistrēta 1994.gada 12.maijāmk. 
Partijas līderis bija jurists Andris Plotnieks. Par priekšsēdētāja 
vietnieku 12 dibināšanas Konventa (sapulces) locekļi ievēlēja 
juristu Imantu Kaužēnu. Bez viņiem RA valdes locekļi bija 
kinorežisors Aloizs Brenčs, žurnālists Andrejs Galzons, Medicīnas 
akadēmijas lektore Māra Kakseml. Programmatiskajās nostādnēs 
partija ierakstīja, ka tās simpātijas pieder vidusšķirai. ”Partijas 
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sistēma. Katrās vēlēšanās mēs sagaidām jaunas partijas un jaunus 
mesijas, un līdz ar to pašiem politiķiem par nerakstītu tradīciju 
kļūst vairāk īslaicīga, nevis ilglaicīga stratēģiskā domāšana. Tādos 
apstākļos ir grūti runāt par politisko partiju pēctecīgo atbildību, 
kas tik ļoti nepieciešama parlamentāras republikas normālai 
funkcionēšanai.

Mūsdienu Latvijas partijas sistēmas izveidošanās un attīstības 
problēmas tiek izskatītas piedāvātajā darbā. Latvijas sabiedrības 
attīstības periodu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas  pēta 
galvenokārt ekonomisti, socioloģijas un politikas zinātnes pētnieki, 
bet vēsturnieki tam pievēršas ļoti reti. Izvērtēt nesenos notikumus, 
lietojot tikai vēsturniekam pierasto metodoloģiju, ir ļoti grūti. 
Trūkst pārskatāmības, ir grūti distancēties un būt objektīvam. 
Bet ja jau vēsturnieks uzņemas drošību pievērsties šim periodam, 
viņš nevar aprobežoties tikai ar sava pētnieciskā instrumentārija 
izmantošanu. Viņa pienākums ir maksimāli ievērot pieejas, 
metodoloģiju, pētnieciskos rezultātus, ko uzkrāja sociālās zinātnes, 
kuru pētīšanas galvenais objekts ir ne pagātne, bet tagadne.

Manam darbam sevišķa nozīme bija mūsdienu politikas 
zinātnes pētījumiem, kuri veltīti Latvijas politiskās sistēmas 
transformācijas procesiem. Tieši pētot politiskās pārmaiņas, kuras 
notiek mūsdienu Latvijā, Latvijas politikas zinātne ir sasniegusi 
vislielākos pētnieciskos rezultātus. Bet vairākos jautājumos 
Latvijas sociālajās zinātnēs ir nopietnas domstarpības. Tādas 
viedokļu atšķirības lielā mērā atspoguļo to, ka mūsdienu Latvijas 
transformācija nav pabeigta. Šī nepabeigtība arī rada sevišķu 
sarežģījumu vēsturiskajai analīzei, par kuras klasisko objektu ir 
kļuvuši pagātnes notikumi. Bet tomēr es uzskatu, ka vēsturiskā 
analīze un mūsdienu vērtējums ir iespējami, vienlaikus saprotot, 
ka nākotne var tajās ienest būtiskas korekcijas.

Nepretendējot uz izsmeļošu visu ar atjaunotās Latvijas 
Republikas politisko partiju vēsturi saistīto problēmu 
atspoguļojumu, autors piedāvā savu materiāla skatījumu. Pētījums 
galvenokārt balstās uz publicētiem un nepublicētiem avotiem. 
Savus dokumentus arhīva glabāšanai nodod nedaudzas partijas. 
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Nobeigums

Mūsdienu partiju sistēmas veidošanās sākās Latvijā 
astoņdesmito gadu beigās- deviņdesmito gadu sākumā. Ietilpstošo 
partiju sistēmā politisko partiju veidošana notika  divos veidos. 
Pirmais, vairāk izplatītais ceļš – partijas pašorganizēšanās “no 
apakšas”, otrais – politiskās organizācijas konstruēšana “no 
augšas”. 

Partijas pašorganizēšanās notika pēc tam, kad radās atsevišķo 
personu iniciatoru grupa kā neformāla sabiedriska organizācija 
vai klubs. Savas attīstības procesā tā evolucionēja uz vairāk 
sarežģītām organizacionāli tiesiskām formām un nobeiguma 
etapā konstitucionējās par patstāvīgu politisko vienību (tādā 
veidā izveidojās  Savienība “Latvijas ceļš” un vairākums citu 
politisko partiju Latvijā). Partijas, kuras izauga no sabiedriskām 
organizācijām, raksturo stipra partijas organizatoriskās vienotības 
atkarība no personiskām attiecībām partijā. Kā vēl viens partijas 
izveidošanās veids jāmin partijas darbības atjaunošana Latvijas 
teritorijā. Kā piemēru var minēt LSDSP (no starpkaru Latvijas 
parlamentārā periodā pastāvējušajām partijām tā faktiski ir vienīgā, 
kuras darbībā ir pēctecība, ne Latviešu Zemnieku savienības, ne 
Demokrātiskā centra, ne Latgales Demokrātiskās partijas darbības 
atjaunošanas mēģinājumi nevainagojās ar panākumiem).

 “No apakšas”, no neformālām kustībām partijas vairāk veidojās 
1988.-1991.gados, kad sabiedrības politiski aktīvā daļa redzēja 




