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Cilevičs aicina Vienotību pameklēt citu tautu
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Apvienības "Saskaņas centrs" (SC) pārstāvis Boriss Cilevičs, uzstājoties prezidenta
vēlēšanu debatēs, aicināja "Vienotību" pameklēt citu tautu.
Cilevičs sacīja, ka Saeimas debatēs ceturtdien daudz runāts par tautas gribu un arī
pašlaik ir viedoklis, ka Zatlers ir ievēlēts, bet tautas prezidents joprojām ir Aivars
Endziņš, kuru pirms četriem gadiem prezidenta amatam virzīja SC.
"Tagad mēs dzirdam, ka tautas prezidents ir Valdis Zatlers. Visu cieņu Zatlera
kungam. Viņa uzdevums patiešām bija ļoti smags, viņš darīja, ko varēja. Ļaujiet
atgādināt vienu vienkāršu lietu, šo Saeimu ievēlēja tauta, bet jūs ["Vienotība"] visu
laiku aicināt sekot tautas gribai. Ko jūs darīsiet, ja tauta ievēlēs kaut ko līdzīgu sev?
Varbūt jums vienkārši vajadzētu pameklēt citu tautu," teica Cilevičs.
SC pārstāvis norādīja, ka pašlaik tiek piedāvāts vienkāršs risinājums – visas
tiesiskuma problēmas tiek reducētas uz oligarhiem, attieksme pret korupciju tiek
balstīta uz vienu balsojumu. Taču Cilevičs atgādināja, ka "Vienotība" ir pie varas un
ir strādājusi vienā valdībā ar tiem, kurus tagad dēvē par oligarhiem.
"Jūsu pozīcija man atgādina sliktu dejotāju, kam visu laiku kaut kas traucē," kritizēja
Cilevičs.

Viņš arī atzina, ka viņa dzīvē bijis posms, kad regulāri ticies ar Aivaru Lembergu,
saņēmis viņa rīkojumus un atskaitījies par izpildi.
"Tas bija 1974.gadā, kad es biju Latvijas Universitātes studentu celtnieku vienības
komandieris, un Aivars Lembergs ar Teodoru Tverijonu kopā ar citiem sabiedrībā
zināmiem cilvēkiem vadīja studentu celtnieku vienības štābu. Kopš tā laika es ar
Lembergu tikos ļoti retos publiskos pasākumos. Bet jūs ["Vienotība"] visus šos gadus
sēdējāt ar viņu pie viena galda, jūs vienojāties ar viņu par lēmumu pieņemšanu, bet
tagad jūs man pārmetat, ka es esmu Lemberga marionete," Cilevičs kritiku veltīja
"Vienotībai".
Kritiku Zatleram veltīja arī SC pārstāvis Sergejs Mirskis, kurš uzsvēra, ka Zatleram
bija iespēja atlaist 9.Saeimu, kad notika lietussargu revolūcija, kā arī tad, kad
iedzīvotāji Saeimu apmētāja ar akmeņiem. Taču prezidents šīs iespējas palaida garām.
Pēc viņa vārdiem, Zatlers līdz šim prezidenta amatā demonstrēja "mērenu pasivitāti",
bet, redzot, ka nepietiks balsu viņa pārvēlēšanai, Zatlers rosinājis parlamenta
atlaišanu. "Tas atgādina atriebību nepaklausīgiem Saeimas deputātiem.. Saeimas
atlaišana ir spļāviens tautas acīs – ko jūs, nemākuļi, esat ievēlējuši, 60 jaunus
deputātus – zagļus," kritiski teica Mirskis.
Savukārt par "Vienotības" pārstāvju slavinošajiem vārdiem Zatleram Mirskis sacīja,
ka "enģeļi dzied debesīs", un aicināja nerunāt visas tautas vārdā.
Tikmēr SC deputāts Jānis Ādamsons atzinīgi novērtēja Zatlera soli rosināt Saeimas
atlaišanu, norādot, ka "beidzot sācis vējināties sasmakušais pīļu dīķis"."Es ceru, ka
nepatīkamo smaku, kas nāk no Saeimas un valdības, aizpūtīs nebūtībā," viņš teica,
novēlot Zatleram turpināt darbu.
Ādamsons arī uzsvēra, ka Zatlers, rosinot Saeimas atlaišanu, ir izteicis neuzticību
"Vienotībai" par nespēju vadīt valsti.
SC pārsāvis Valērijs Agešins Zatlera lēmumu vērtēja kā drosmīgu un to atbalstīja,
taču darvas karote ir tā, ka prezidents par to izšķīrās dažas dienas pirms prezidenta
vēlēšanām.
""Saskaņas centra" nostāja ir godīga, jo mēs neesam solījuši 100% atbalstu nevienam
no kandidātiem, jo jau sākumā bija skaidrs, ka deputātu viedokļi daļās, vai atbalstīt
Zatleru vai Bērziņu, vai arī balsot pret abiem kandidātiem," norādīja Agešins.
Viņš atkārtoja, ka SC frakcijai prezidenta vēlēšanās būs brīvais balsojums. "Mēs
neiedarbināsim balsošanas mašīnu, mums visiem ir tiesības lemt individuāli," viņš
pavēstīja, informējot, ka deputāti savu izvēli neatklās, lai frakciju neierautu raganu
medībās.
"Galvenais ir balsot nevis aizklāti vai atklāti, bet atbildīgi," runu noslēdza SC
pārstāvis.

