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Zarys nowego rządu na Łotwie 

Po upływie ponad miesiąca od wyborów parlamentarnych, które przyniosły 

znaczne zmiany na łotewskiej scenie politycznej, przedstawiono główne 

założenia budowy nowego rządu. Krišjānis Kariņš pozostanie na stanowisku 

premiera, a Nowa Jedność i Zjednoczenie Narodowe pozostaną koalicjantami. 

Dołączy do nich debiutująca w parlamencie koalicja Zjednoczona Lista, mająca 

jednak w swoich szeregach doświadczonych polityków. Mimo to droga do 

uformowania rządu nie będzie prosta i może potrwać kolejny miesiąc.  

Witając nowo wybranych posłów podczas pierwszego posiedzenia łotewskiego 

parlamentu Saeimy, prezydent Republiki Łotewskiej Egils Levits mówił o szeregu 

poważnych wyzwań, z którymi państwo będzie musiało zmierzyć się w najbliższych 

latach. Od przyszłego rządu, którego formowanie Levits powierzył Krišjānisowi 

Kariņšowi, prezydent będzie oczekiwał przede wszystkim zdolności wspólnej, 

długotrwałej pracy i przeprowadzenia głębokich reform, szczególnie w dziedzinach 

bezpieczeństwa, energetyki i oświaty. Jako główne zadanie dla przyszłego rządu Levits 

wyznaczył zatrzymanie obniżania się poziomu rozwoju Łotwy w stosunku do innych 

państw bałtyckich1. 

Wygrani i przegrani wyborów parlamentarnych  
Tegoroczne wybory parlamentarne na Łotwie wygrała liberalna partia Nowa Jedność 

(łot. Jaunā Vienotība). W porównaniu z wynikiem wyborczym z 2018 roku, zanotowała 

ona spory wzrost liczby mandatów – z 8 do 26 w 100-osobowym parlamencie. Drugi 

wynik uzyskał Związek Zielonych i Rolników (łot. Zaļo un Zemnieku Savienība) – 

16 miejsc, mimo wyroku za przestępstwa finansowe jednego z jej liderów, Aivarsa 

Lembergsa. Na trzecim miejscu znalazła się Zjednoczona Lista (łot. Apvienotais saraksts), 

założona w 2022 roku koalicja polityczna, która będzie miała 15 mandatów. Jest to sojusz 

kilku partii startujących z powodzeniem w wyborach samorządowych, w którego 

szeregach znajdują się doświadczeni politycy i znani biznesmeni. Jako swój profil ideowy 

politycy Zjednoczonej Listy deklarują regionalizm i konserwatyzm. Niższy niż w zeszłych 

wyborach wynik, ale dający tyle samo – 13 miejsc w parlamencie, uzyskali konserwatyści 

ze Zjednoczenia Narodowego Wszystko Dla Łotwy (łot. Nacionālā Apvienība Visu Latvijai). 

Konserwatyści są weteranami łotewskiej polityki i od 2011 roku cały czas byli w składzie 

kolejnych koalicji rządowych. Następna w kolejności, z 11 miejscami, znalazła się 

populistyczna i antysystemowa partia Dla Stabilności (łot. Stabilitātei!), która powstała 

w 2021 roku jako odłam prorosyjskiej partii socjaldemokratów Zgoda (łot. Saskaņa). 

Pomijana często przez media głównego nurtu partia swoją kampanię prowadziła 

w serwisie TikTok za pomocą krzykliwych filmików i skandalizujących wypowiedzi, 

uzyskując w ten sposób głosy elektoratu protestu2. Jest to obecnie jedyna otwarcie 

prorosyjska i eurosceptyczna siła na łotewskiej scenie politycznej. Sama Zgoda oraz 

Związek Rosjan na Łotwie (łot. Latvijas Krievu Savienība) nie przekroczyły  

5-procentowego progu wyborczego. 
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Debiutantem w parlamencie Łotwy jest również lewicowa partia Progresywni 

(łot. Progresīvie), której wynik w wyborach pozwolił na otrzymanie 10 miejsc 

w parlamencie. Najmniej – 9 miejsc – będzie miał kolejny, już czwarty tego typu, 

populistyczny projekt polityczny Łotwa na Pierwszym Miejscu (łot. Latvija pirmajā vietā) 

biznesmena związanego z branżą transportową, Ainārsa Šlesersa.  

Tuż poniżej progu wyborczego pozostała koalicja polityczna Dla Rozwoju/Za! 

(łot. Attīstībai/Par!), która w pierwszym rządzie premiera Kariņša odpowiadała za MON, 

MSW, ministerstwo środowiska i rozwoju regionalnego oraz ministerstwo zdrowia. O ile 

praca szefa MON i wicepremiera Artisa Pabriksa była oceniana ogólnie pozytywnie, to 

w pozostałych ministerstwach ministrowie z ramienia tej partii odchodzili przez skandale 

i niesprostanie swoim zadaniom. O losie formacji zadecydowały jednak liczne afery 

związane z lobbingiem na rzecz biznesmenów, w tym z branży hazardowej, oraz 

niepopularność samych przedstawicieli partii. Poza parlamentem znalazła się też partia 

Konserwatywni (łot. Konservatīvie), dawniej Nowa Partia Konserwatywna, w poprzedniej 

kadencji dysponująca 16 miejscami. Na utratę popularności ugrupowania złożyła się 

przedwczesna śmieć liderki partii Juty Strīķe i niezdolność przekazania jasnego dla 

elektoratu profilu ideowego (partia popierała m.in. wprowadzenie związków 

partnerskich). Do parlamentu nie weszli także spadkobiercy populistycznego projektu Do 

kogo należy państwo? (łot. Kam pieder valsts?, KPV.LV). Rozkład formacji zapoczątkował 

się niedługo po ich wybraniu do poprzedniej Saeimy, dlatego jej obecny wynik nie 

stanowił zaskoczenia. 

Trudne negocjacje o przyszły kształt koalicji 
Początkowo zarówno Kariņš, jak i Levits, chcieli, by w skład koalicji rządzącej weszły 

cztery ugrupowania – Nowa Jedność, Zjednoczona Lista, Zjednoczenie Narodowe oraz 

partia Progresywni. Taki skład koalicji miałby poparcie 64 posłów, co zdaniem premiera, 

zapewniałoby większą stabilność przyszłego rządu3. Mimo braku doświadczenia 

parlamentarnego Progresywnych i często skandalizujących wypowiedzi przedstawicieli 

tej partii, cieszą się dużą sympatią w środowisku dziennikarskim, szczególnie w mediach 

publicznych. Podczas pierwszej fazy negocjacji koalicyjnych działacze Progresywnych 

prawie codziennie wypowiadali się w publicznych mediach. Politycy, którzy mieli 

zapewnić większą stabilność rządu, swoją pracę w parlamencie rozpoczęli od głośnych 

obiekcji na temat ulokowania miejsc, które im wyznaczono w sali posiedzeń parlamentu4. 

Kilku przedstawicieli Progresywnych w wulgarny i obraźliwy sposób wypowiadało się 

w mediach społecznościowych na temat przyszłych konserwatywnych partnerów 

koalicji. By złagodzić wizerunek ugrupowania, kierownictwo partii publicznie wycofało 

się z wcześniejszych pomysłów wysokiego podatku od dziedziczenia i praw wyborczych 

dla osób mających status nieobywatela. Jednak pozostała konfliktowa retoryka wobec 

konserwatywnych polityków, która była przez długi okres budowana jako główne spoiwo 

ich elektoratu, spowodowała, że pozostałe partie, którym Kariņš zaproponował 

uczestnictwo w tworzeniu rządu, stanowczo odmówiły współpracy z Progresywnymi. 

Nowa Jedność zasugerowała przekazanie im jednego stanowiska w rządzie – tekę 

nowotworzonej posady ministra ds. klimatu i energetyki. Polityczną odpowiedzialność za 
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pracę tego ministra z szeregów koalicjanta brałaby na siebie sama Nowa Jedność. Na takie 

rozwiązanie z kolei nie zgodziło się kierownictwo Progresywnych. 

Sam pomysł utworzenia nowego ministerstwa ds. klimatu i energetyki pozostał, chociaż 

przez dłuższy czas Kariņš nie mógł przekonać przyszłych partnerów do jego utworzenia. 

Ostatecznie jednak pod koniec października uzyskał ustępstwo w tej sprawie ze strony 

pozostałych dwóch partnerów koalicji. Propozycja premiera zakłada, że nowy resort nie 

będzie wiązał się z dodatkowymi etatami w administracji publicznej, a zostaną one 

wydzielone z odpowiednich departamentów ministerstwa gospodarki oraz ministerstwa 

środowiska i rozwoju regionalnego. W praktyce mówi się o utworzeniu 

„superministerstwa”, które będzie zarządzać znacznymi środkami przeznaczonymi na 

„zieloną transformację” w sektorze energetycznym5.  

Główne założenia współpracy 
Po tym, jak przyszłym koalicjantom udało się uzyskać zgodę na temat dwóch najbardziej 

spornych kwestii, inicjatywą wykazała się Nowa Jedność, która na początku listopada br. 

zaproponowała podpisanie memorandum na temat współpracy, na bazie którego będzie 

kształtowała się dalsza praca nad tworzeniem rządu. Memorandum zakładało, że Nowa 

Jedność poza stanowiskiem premiera obejmie 6 ministerstw, w tym nowe ministerstwo 

klimatu i energetyki; Zjednoczona Lista będzie miała 4 ministerstwa i przewodniczącego 

parlamentu, którym już został Edgars Smiltēns, natomiast Zjednoczenie Narodowe będzie 

odpowiedzialne za 4 ministerstwa, w tym MON.  

Samo przedstawienie takiego dokumentu jak memorandum jest nową praktyką 

w polityce łotewskiej, niejednoznacznie ocenianą przez politologów. Z jednej strony w ten 

sposób partia Kariņša uczyniła proces tworzenia rządu bardziej przejrzystym dla 

szerokiej publiczności, z drugiej wywołała pewne niezadowolenie, gdyż postawiła 

partnerów w sytuacji, gdy muszą reagować na propozycje Nowej Jedności zamiast składać 

własne6. O ile Zjednoczenie Narodowe ogólnie było zadowolone z propozycji zakładającej, 

że otrzymają cztery ministerstwa, w tym ministerstwo obrony, to dla Zjednoczonej Listy 

podział był niezadawalający. Prowadzący negocjacje z jej ramienia biznesmen Uldis 

Pīlēns, przed wyborami proponowany jako kandydat na premiera, ale nie posiadający ani 

mandatu posła ani formalnych stanowisk partyjnych, sugerował wprowadzenie zmian 

w podziale kompetencji. To z kolei Nowa Jedność potraktowała jako próbę presji przez 

niepotrzebne przedłużanie procesu tworzenia rządu i ze swojej strony wnioskowała 

o zmianę negocjatora od Zjednoczonej Listy7. 

Eksperci wskazują, że dla Zjednoczonej Listy pewnym zaskoczeniem jest przyznanie im 

odpowiedzialności za ministerstwo zdrowia. W tej sferze nie mają mocnego kandydata 

i niewykluczone, że będą chcieli pozyskać kogoś spoza polityki. Inną sporną kwestią jest 

fakt, że przyznano im ministerstwo rolnictwa, a ministerstwo transportu i infrastruktury 

otrzymało Zjednoczenie Narodowe. W tym obszarze mogą chcieć dokonać zmian, tym 

bardziej, że Zjednoczenie Narodowe było zadowolone z dotychczasowej pracy swojego 

ministra rolnictwa Kasparsa Gerhardsa. 
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Nominacje na stanowiska kluczowe dla bezpieczeństwa 
Zanim prace nad deklaracją rządu nie zostaną zakończone, partie nie będą przedstawiać 

konkretnych kandydatur na poszczególne stanowiska ministerialne. Mimo to na 

podstawie deklaracji partii wchodzących w koalicję rządową, lub rozmów kuluarowych 

opisywanych w mediach, w niektórych kluczowych dla bezpieczeństwa organach, można 

już prognozować nominacje. Z dużą dozą pewności można zakładać, że ci politycy z Nowej 

Jedności i Zjednoczenia Narodowego, którzy dotychczas byli pozytywnie oceniani, dalej 

będą pełnić swoje funkcje. Na stanowisku szefa dyplomacji pozostanie Edgars Rinkēvičs, 

który tę funkcję pełni od 2011 roku. Doświadczenie Rinkēvičsa jest doceniane także przez 

innych parterów przyszłej koalicji, jest on w kuluarowych rozmowach wymieniany nawet 

jako alternatywna kandydatura na stanowisko premiera, w razie zaostrzenia się napięć 

pomiędzy obecnym premierem a politykami Zjednoczonej Listy. Pozostali ministrowie 

z ramienia Nowej Jedności będą nowi na swoich stanowiskach8.  

Według propozycji Kariņša, odpowiedzialność za resort obrony ma objąć Zjednoczenie 

Narodowe. Najczęściej wymienianym w mediach kandydatem partii na to stanowisko jest 

była przewodnicząca parlamentu Ināra Mūrniece, która na razie nie potwierdziła tych 

spekulacji. Innym, mniej prawdopodobnym kandydatem Zjednoczenia Narodowego, jest 

poseł Edvīns Šnore, który z ramienia tej formacji występował w przedwyborczych 

debatach na temat obrony. 

Propozycja podziału tek Nowej Jedności zakłada, że MSW obejmie Zjednoczona Lista. Jest 

to jedno z „trudnych” ministerstw, ponieważ poprzednicy z ugrupowania Dla 

Rozwoju/Za! pozostawili nierozwiązaną kwestię niskich wynagrodzeń w policji 

i służbach ratowniczych, brak kadr i przestarzałą infrastrukturę. Na ten skomplikowany 

odcinek Zjednoczona Lista ma do zaproponowania doświadczonego polityka, jakim jest 

były premier Māris Kučinskis9. Taki wybór jest też pozytywnie oceniany przez związki 

zawodowe służb mundurowych. 

Wnioski 
 Wynik wyborów, które wygrała partia dotychczasowego premiera Krišjānisa 

Kariņša, ale z poprzedniego parlamentu wybrano ponownie tylko 1/3 posłów, 

świadczy o tym, że łotewscy wyborcy w dużej mierze byli rozczarowani 

dotychczasową polityką i od przyszłego rządu oczekują istotnych zmian. 

 Niskie wyniki partii prorosyjskich wskazują na dwa istotne trendy w łotewskiej 

polityce: odejście od głosowania według podziałów etnicznych (dwie główne 

partie, walczące głównie o głosy rosyjskojęzycznych obywateli Łotwy, nie weszły 

do parlamentu) oraz wzrost popularności partii posługujących się nowoczesnymi 

środkami przekazu, jak Dla Stabilności. 

 Partia premiera Karinsa została wynagrodzona przez wyborców za sprawne 

zarządzanie kryzysem, ale często odbywało się to kosztem jej koalicjantów, 

którym powierzano trudne ministerstwa, by premier mógł kanalizować 

niezadowolenie społeczeństwa publicznie krytykując i wymieniając 

niepopularnych szefów resortów. Innym narzędziem było budowanie dobrego 
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wizerunku na tle skandalizujących polityków partii populistycznej. Ofiarami takiej 

polityki stali się partnerzy poprzedniej koalicji, z których trzech nie przekroczyło 

progu wyborczego. Nauczeni tym doświadczeniem politycy Zjednoczenia 

Narodowego i Zjednoczonej Listy stanowczo odrzucili sojusz z Progresywnymi.  

 Memorandum o współpracy zarysowało podział sfer odpowiedzialności, z którego 

jeden z potencjalnych partnerów koalicji nie jest zadowolony. Powoduje to 

przedłużanie pracy nad kształtem przyszłego rządu. Niezadowolenie polityków 

Zjednoczonej Listy wynika z tego, że Nowa Jedność przekazała do ich 

odpowiedzialności obszary, gdzie można przewidzieć spore problemy, natomiast 

sobie lub Zjednoczeniu Narodowemu przekazała resorty, gdzie w przyszłych 

latach będą dokonywane największe inwestycje. 

 W przyszłym rządzie Łotwy za resort obrony będzie odpowiedzialne 

konserwatywne Zjednoczenie Narodowe. Głównym kandydatem partii na to 

stanowisko jest była przewodnicząca parlamentu Ināra Mūrniece, ale niezależnie 

od konkretnych personaliów w kwestii bezpieczeństwa panuje konsensus. Łotwa 

będzie zwiększać wydatki na obronność, na nowo wprowadzać pewną formę 

zasadniczej służby wojskowej, a także kontynuować wsparcie dla Ukrainy.  
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