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Ar šiem Annas Brigaderes vārdiem es šodien, pildot man likumā uzticēto pienākumu
atklāt 5. Saeimas pirmo sēdi, gribu sveikt tos tautas pārstāvjus, kuriem turpmākajos
divarpus gados būs še lemt Latvijas likteni.
Augsti godātā Saeima! Dāmas un kungi! Šeit šajā Augstajā namā mēs esam patiesi
vēsturiska brīža liecinieki. Pēc vairāk nekā 60 gadiem še notiek tas, par ko vairākas
paaudzes ir sapņojušas, par ko latviešu tauta ir cīnījusies un daudzi atdevuši savas
dzīvības. Latvijas valsts ir spērusi vēl vienu soli uz priekšu demokrātijas un
neatkarības virzienā. 5. Saeima ir sanākusi, un Latvijas Republikas Satversme varēs
realizēties pilnā apjomā.
Jā, Latvijas zemē vēl atrodas okupācijas armija, vēl neesam pilnīgi saimnieki pār
savas valsts teritoriju. Daži politiskie spēki, kuri nav iekļuvuši Saeimā, mēģina
apšaubīt vēlēšanu demokrātiskumu, bet šodien mēs pilnīgi droši varam teikt, ka pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas pirmajās brīvajās, neatkarīgajās, demokrātiskajās
daudzpartiju vēlēšanās Latvijas pilsoņi ir izteikuši savu gribu un šī Saeima ir Latvijas
pilsoņu gribas izpausme.
Varu paziņot, ka Centrālā vēlēšanu komisija nav saņēmusi nevienu oficiālu protestu
vai sūdzību par Vēlēšanu likuma vai vēlēšanu procedūras pārkāpumu. Latvijas
Republikas 5. Saeimas vēlēšanu norisei sekoja 55 starptautiskie novērotāji no 16
valstīm un no 12 dažādām sabiedriskām starptautiskām organizācijām. Un viņu
secinājums ir viennozīmīgs - 5. Saeimas vēlēšanas bija brīvas, demokrātiskas un
likumīgas. Latvijas tauta labi orientējas situācijā, ir informēta par valstī notiekošajiem
procesiem, spēj būt organizēta, spēj izteikt savu gribu un ir spējīga pati lemt savu
likteni.
Nupat notikušajā Eiropas padomes sesijā vēlēšanas Latvijā arī ir atzītas par
likumīgām. Līdz ar to mūsu valsts ir vēl vairāk tuvinājusies vienam savam mērķim iekļauties Eiropas padomē un tādējādi arī demokrātisko valstu saimē.
Izsaku cerību, ka ievēlētie tautas pārstāvji sekmīgi turpinās šo procesu. Novēlu
Latvijas Republikas 5. Saeimai raitu un raženu darbu Latvijas tautas un Latvijas valsts
labā. Paldies.
Paldies preses pārstāvjiem.

(Tiek ienests valsts karogs. Atskan Latvijas himna.)
Cienījamie klātesošie! Saeimā ir ievēlēti 100 deputāti. Atbilstoši deputātu
reģistrācijai, kas veikta pirms šīs sēdes sākuma, zālē atrodas un pirmajā 5. Saeimas
sēdē piedalās 99 deputāti. Deputāts Alfrēds Rubiks nav ieradies. Tātad Saeima ir
tiesīga sākt darbu, un, lai mēs varētu sākt strādāt, Saeimai nepieciešams apstiprināt
darba kārtību. Pagaidu frakciju sēdē konsultāciju gaitā ir izstrādāta šāda darba kārtība,
kas deputātiem ir pievienota viņu materiāliem. Atļaujiet man šo darba kārtību nolasīt.
Tātad:
1. Saeimas paziņojums par Latvijas Republikas Satversmes stāšanos spēkā pilnā
apjomā.
2. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
3. Pagaidu mandātu komisijas ievēlēšana.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par elektronisko balsu skaitīšanas
iekārtu.
5. Pagaidu mandātu komisijas ziņojums.
6. Par Saeimas kārtības rulli.
7. Saeimas prezidija vēlēšanas.
8. Ministru Padomes paziņojums.
9. Saeimas kārtības ruļļa izstrādāšanas komisijas izveidošana.
10. Valsts prezidenta vēlēšanas.
[..]
Nākamais darba kārtības punkts - Valsts prezidenta vēlēšanas. Lūdzu izvirzīt Valsts
prezidenta kandidatūras! Riteņa kungs!
J.Ritenis (Latvijas Zemnieku savienība).
No Latvijas Zemnieku savienības par kandidātu Valsts prezidenta vēlēšanās izvirzām
deputātu Gunti Ulmani.
Priekšsēdētājs. Paldies. Lūdzu, Saulīša kungs!
A.Saulītis (Kristīgo demokrātu savienība).
Mēs izvirzām kā prezidenta kandidātu Aivaru Jerumaņa kungu.
Priekšsēdētājs. Paldies.
A.Panteļējevs. "Latvijas ceļš" par Valsts prezidenta kandidātu izvirza deputātu
Gunāru Meierovicu.

Priekšsēdētājs. Godātie kolēģi! Viss, kas saistās ar balsošanu, ir jau izteikts
attiecīgajos Kārtības ruļļa pantos, kuri šeit ir nolasīti. Vai ir vajadzība atkārtot vēlreiz
šos pantus, jo šeit ir tikai viena izmaiņa - nevis no balsu vairākuma, bet 51 balss un ne
mazāk?
Lūdzu, par procedūru!
No zāles. Es par motīviem.
Priekšsēdētājs. Par motīviem? Redzat, kolēģi, atļausiet komentēt un tad jūs izšķirsiet
paši. Te nu sāksies maza nianse, kura nav paredzēta Kārtības rulli. Kārtības rullis
paredz izvirzīšanu un balsošanas kārtību, bet Kārtības rullis neparedz kandidatūru
apspriešanas kārtību. Man ir vienkārši neērti, bet jāatsaucas uz Augstākās Padomes
attiecīgo reglamentu. Tur mums katras amatpersonas vēlēšanām reglamentā bija
paredzēta arī apspriešanas kārtība. Es to vienkārši jums saku informācijai, nekādā
gadījumā neuzskatiet, ka tas ir mans priekšlikums. Tāpēc mums ir jāizšķiras.
Es vakar uzmanīgi mēģināju palasīt tās stenogrammas, kuras ir iespējams palasīt par
Saeimas darbu. Tur apspriešanas kārtība arī nav noteikta. Bet man jāsaka godīgi, ka
vismaz tur, kur es lasīju, bija arī uzstāšanās, tās nebija par balsošanas motīviem, bet
deputāti ņēma vārdu, un tāds vārds deputātiem tika dots. Es konstatēju, ka tas tā ir
bijis. Mums vienkārši vajadzētu norunāt tagad. Jo šeit vēlas runāt ne tikai par
motīviem, šeit principā ir jāizlemj, vai mēs runāsim tikai par balsošanas motīviem vai
mēs uzdosim jautājumus, vai kandidāti uzstāsies ar kaut kādiem paziņojumiem vai
skaidrojumiem, vai savas programmas izklāstiem, un tā tālāk. Tāpēc, lūdzu,
nolemsim! Kiršteina kungs!
A.Kiršteins (LNNK).
Jā, es par procedūru. LNNK frakcija grib ierosināt tomēr izteikties par prezidenta
kandidātu. Nevis par balsošanas motīvu, bet tieši par prezidenta kandidātu. Tādā
kārtībā. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc 53 gadiem tomēr vēlot pēc šīs okupācijas seku vēl
nepārejošās situācijas, kāda ir, ņemot vērā, ka šeit atrodas karaspēks un viss pārējais,
ir psiholoģiski ļoti svarīgi izteikties visu frakciju pārstāvjiem, kādam vajadzētu būt
šim Latvijas prezidentam. Jo ir bijis šis pārtraukums. Es pilnīgi saprotu, ka nav
balsojuma par balsošanas motīviem, bet var izteikties par šo kārtību. Es aicinu
atbalstīt manu priekšlikumu kaut vai ar dažām minūtēm, kaut vai ar vienu minūti, jo ir
kārtīgi svarīgi, kādi tie trīs vai četri principi būs, par kuriem mēs balsosim, un kādam
vajadzētu būt Valsts prezidentam. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka viņš šeit būs Latvijas
Republikas simbols. Ja mēs vienkārši, nenorunājot šos principus, ejam un nobalsojam,
tad tas nebūs nopietni. Paldies.
Priekšsēdētājs. Atļaujiet precizēt! Es tā nevaru diemžēl, kā jūs teicāt... Kaut vienu
minūti... Jūs pasakiet, vai vienu, desmit, piecas, sešas... Es ierosinātu jums atteikties
no vienas minūtes, jo tad jau nav...
A.Kiršteins. Jā, nu tas tā, emocionāli. Kārtības rullis līdz stundai atļauj runāt.
Priekšsēdētājs. Bet tomēr - kāds ir jūsu ierosinājums?

A.Kiršteins. Mans ierosinājums būtu vienkārši ļaut izteikties, jo tur ir jau daži punkti
katram frakcijas pārstāvim. Neierobežot viņu laiku šinī sakarībā.
Priekšsēdētājs. Tātad neierobežot laiku? Paldies.
A.Kiršteins. Jā.
Priekšsēdētājs. Lūdzu, Panteļējeva kungs!
A.Panteļējevs ("Latvijas ceļš").
Es domāju, ka Kiršteina kungs runā pats sev pretī. Nebūtu nopietni, ja cilvēki izšķirtos
šeit, klausoties kāda uzstāšanos, pāris minūšu laikā. Es domāju, ka prezidenta izvēlei
politiskajiem spēkiem ir bijis pietiekami ilgs laiks. Viedoklis par prezidenta
kandidatūru ir izteikts presē, ir izteikts sabiedrībā, un katra frakcija vairāk vai mazāk
ir izšķīrusies par savu pozīciju. Man liekas, ka diezgan naivi būtu, ja deputāti izšķirtos
šeit uz vietas, klausoties tādos vai citos motīvos 1 vai 5 minūtes. Tāpēc, konkrēti
runājot, mans priekšlikums ir nekavējoties pāriet pie balsošanas procedūras bez
jebkādas uzstāšanās un bez jebkādas apspriešanas. Tas ir mans priekšlikums.
Priekšsēdētājs. Paldies. Deputāts Budovskis. Lūdzu!
M.Budovskis.
Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi! Mūsu atjaunotā Kārtības ruļļa ietvaros ir
noteikts, ka jautājuma sakarā frakcijas pārstāvis var izteikties līdz vienai stundai.
Priekšsēdētājs. Godātie kolēģi! Te nu man ir jāizšķiras, un man tomēr šajā sakarā... Tā
kā mēs vēl neesam apguvuši kārtīgi mūsu Kārtības rulli un paši gatavojamies to arī
vēl pārveidot, tad es domāju, ka jūs izšķirsiet vislabāk, kā šeit vajag rīkoties, un es
abus priekšlikumus lieku uz balsošanu.
Pirmais priekšlikums - Kiršteina kungs - izteikties deputātiem par Valsts prezidenta
kandidatūru neierobežoti. Līdz vienai stundai katrs var izteikties. Panteļējeva kunga
priekšlikums ir pretēja rakstura - viņš ierosina pāriet pie balsošanas procedūras.
Iebildumu nav, ja es šos jautājumus nododu jūsu izlemšanai? Nav. Lūdzu, pirmais ir
Kiršteina kunga priekšlikums.
I.Silārs. Par - 26.
Priekšsēdētājs. Lūdzu par Panteļējeva kunga priekšlikumu - pāriet pie balsošanas?
I.Silārs. 66.
Priekšsēdētājs. Paldies. Vairākumu gūst Panteļējeva kunga priekšlikums. Lūdzu... Ā,
kandidatūras ir šeit... Atļaujiet jums atgādināt, ka par kandidātiem Valsts prezidenta
amatam ir izvirzīti: Gunārs Meierovics no apvienības "Latvijas ceļš", Aivars
Jerumanis - Kristīgo demokrātu savienības frakcijas vārdā, un no Latvijas Zemnieku
savienības par kandidātu Valsts prezidenta amatam izvirzīts Guntis Ulmanis.
Skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam būtu kas sakāms iepriekš? Mēs tad balsosim
par pārtraukumu vēlēšanām.

E.Kide. Par balsošanas motīviem.
Priekšsēdētājs. Būs jādod vārds... Mums acīmredzot tiešām ir jāņem priekšā Kārtības
rullis, jo vienkārši paziņojumam vārds būs jādod. Es ļoti atvainojos, Silāra kungs!
Lūdzu, Endziņa kungs, vēl par procedūru!
A.Endziņš ("Latvijas ceļš").
Pēc Kārtības ruļļa noteikumiem ir jābūt rakstveida sekretariātā iesniegtam šādam
priekšlikumam un par to ir jālemj Saeimai, vai dot vai nedot. Kārtības rullis neparedz
pašreiz nekādus balsošanas motīvu paziņojumus.
E.Kide. Mēs varam iesniegt rakstiski lūgumu dot vārdu paziņojumam.
Priekšsēdētājs. Iesniedziet! Tikmēr Kiršteina kungs būs uzrakstījis un... Deputāts
Kiršteins ir iesniedzis lūgumu ārkārtas paziņojumam. Saskaņā ar 68. pantu deputāti,
kas vēlas ārpus darba kārtības sniegt steidzamu ziņojumu, pieteicas pie priekšsēdētāja,
no kura ieskata būs atkarīgs, vai vārdu dot un vai to dot ārpus kārtas. (No zāles daudzi
izsakās.) Kolēģi, lūdzu mani nemāciet! Es pieņemu lēmumu dot vārdu. Kiršteina
kungs, lūdzu! Es to daru tāpēc, ka, kamēr mēs strīdēsimies, tikmēr Kiršteina kungs
pateiks savu sakāmo.
A.Kiršteins (LNNK).
Jā. Ļoti īsi. Godājamais priekšsēdētāj, godājamie deputāti! LNNK uzskata, ka Valsts
prezidentam būtu jānāk no Latvijas, jo prezidentam vajadzētu būt cilvēkam, kas visās
grūtībās ir bijis kopā ar tautu un jutis līdzi tās ciešanām šeit, nevis no attāluma.
Otrkārt, būtu apkaunojoši, ja pēc 53 okupācijas gadiem par Valsts prezidentu būtu
izvirzīts un ievēlēts kāds bijušais kompartijas biedrs. Treškārt. Tautas konsolidācijas
vārdā būtu vēlams, lai prezidents nepārstāvētu nevienu politisko grupējumu vai
partiju, bet nāktu no inteliģences aprindām. Šajā sakarībā LNNK aicina svītrot visus
izvirzītos kandidātus, jo viņi neviens neatbilst, un sagatavoties nākamajai vēlēšanu
kārtai. Paldies.
Priekšsēdētājs. Vārds deputātam Kidem.
E.Kide. Cienījamais priekšsēdētāj, cienījamie deputāti! Sakarā ar frakcijas "Saskaņa
Latvijai" ðā rīta paziņojumu par to, ka mēs ierosinām tautas vēlētu prezidentu un
ierosinām labojumus Latvijas Satversmē, frakcija "Saskaņa Latvijai" nepiedalīsies
prezidenta vēlēšanās, ko izvēl pati Saeima.
Priekšsēdētājs. Vai vēl ir kāds paziņojums? Tātad rakstiski nav. Lūgums ir arī jums.
Kā redzat, tad ir jābūt motivētiem rakstiskiem iesniegumiem. Labi būtu, ja arī
attiecīgais pants būtu norādīts, kurš ļoti ātri ļautu izšķirties par jūsu iesniegtā
jautājuma būtību. Skaitīšanas komisijas priekšsēdētāj, jūs vēlaties sniegt īsu
skaidrojumu?
I.Silārs. Cienījamie kolēģi! Tātad jebkurā gadījumā neatkarīgi no to deputātu skaita,
kuri ņem dalību šajās vēlēšanās, kandidātam, lai to atzītu par ievēlētu, ir jāsaņem
vismaz 51 balss. Par derīgu tiks atzītas tās vēlēšanu lapas, kurās būs atstāts ne vairāk
kā viens kandidāts. Viss. Paldies.

Priekšsēdētājs. Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu, nobalsosim par pārtraukumu
vēlēšanām. Prezidenta vēlēšanām pārtraukums uz pusstundu. Orientēsimies uz
zvaniem!
I.Silārs. Ar 90 balsīm "par" priekšlikums ir pieņemts.
Priekšsēdētājs. Paldies. Lūdzu, orientējieties uz zvaniem!
Sēdi vada Latvijas Republikas 5. Saeimas priekšsēdētājs deputāts
Anatolijs Gorbunovs.
Priekšsēdētājs. Turpināsim sēdi! Vārds Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam
deputātam Silāram.
I.Silārs. Cienījamie kolēģi! Balsu skaitīšanas komisija bija sagatavojusi 100 vēlēšanu
zīmes Latvijas Republikas Valsts prezidenta vēlēšanām, kurās kā kandidāti bija
ierakstīti: Aivars Jerumanis, Gunārs Meierovics, Guntis Ulmanis. Izsniegtas 79
vēlēšanu zīmes. 21 iznīcināta. Pēc vēlēšanu kastes atvēršanas izņemtas 79 vēlēšanu
zīmes. Par nederīgām atzītas 2 zīmes, proti, bija atstāts vairāk nekā viens kandidāts.
Visi kandidāti bija izsvītroti 16 zīmēs. Tālāk balsis sadalījās sekojoši: par Gunti
Ulmani - 12 balsis, par Aivaru Jerumani - 14 balsis, par Gunāru Meierovicu - 35
balsis. Līdz ar to pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis
pietiekamu balsu skaitu. Sakarā ar to, pēc paredzētās kārtības, nākamajā vēlēšanu
kārtā paliek tās pašas kandidatūras.
Priekšsēdētājs. Lūdzu jautājumus! Jums nav jautājumu? Paldies.
(No zāles kaut ko piebilst.)
I.Silārs. Jā, jums taisnība, kolēģi, paldies. Lūdzu balsojot apstiprināt šo Balsu
skaitīšanas komisijas ziņojumu.
Priekšsēdētājs. Balsosim par komisijas ziņojuma akceptu.
I.Silārs. Ar 88 balsīm "par" ziņojums ir pieņemts. Paldies.
Priekšsēdētājs. Jūs par procedūru? Lūdzu!
A.Panteļējevs. Es gribu iesniegt Saeimas vadītājam piecu deputātu parakstītu
pieprasījumu izsludināt sēdes pārtraukumu līdz pulksten 12.00 7. jūlijā. Lūdzu šo
priekšlikumu likt uz balsošanu.
Priekšsēdētājs. Godātie kolēģi! Lūdzu iepazīties ar Saeimas kārtības ruļļa 50. pantu.
Pārtraukumu un slēgšanu var ierosināt priekšsēdētājs vai vismaz 5 deputāti, bet
lēmumu pieņem Saeima. Vai ir jautājumi? Nav. Kur, lūdzu, tas ir rakstveidā?
Atļausiet atgādināt šeit iesniegto dokumentu: lūdzam izsludināt Saeimas plenārsēdes
pārtraukumu līdz pulksten 12.00 7. jūlijā. Par šo priekšlikumu lūdzu balsot!
I.Silārs. 59 - "par".
Priekšsēdētājs. Paldies. Kas, lūdzu, ir "pret"?

I.Silārs. 23 - "pret".
Priekšsēdētājs. Kas, lūdzu, atturas?
I.Silārs. Atturējušos nav.
Priekšsēdētājs. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Izsludinu plenārsēdes pārtraukumu līdz
pulksten 12.00 7. jūlijā. Mēs turpināsim izskatīt apstiprināto darba kārtību.
Turpināsim Valsts prezidenta vēlēšanas un turpināsim izskatīt apvienības "Tçvzemei
un Brīvībai" iesniegto Saeimas paziņojuma projektu. Paldies!
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Sēdi atklāj Latvijas Republikas 5. Saeimas priekšsēdētājs
Anatolijs Gorbunovs.
(Plkst. 12.00)
Priekšsēdētājs. Godātie kolēģi! Turpināsim Saeimas sēdi! Izskatīsim jautājumu, kuru
mēs vakar pārtraucām, par Valsts Prezidenta vēlēšanām. Mums sekos balsošanas
otrā kārta. Taču esmu saņēmis iesniegumu ārkārtas paziņojumam Prezidenta vēlēšanu
jautājuma sakarā. Un iesniedzis šo lūgumu vārdam ir deputāts Meierovics. Esmu
pieņēmis lēmumu dot viņam vārdu. lūdzu, deputāt Meierovic!
G.Meierovics ("Latvijas ceļš").
Augsti godājamais prezidij, godājamie Saeimas deputāti! Mēs esam nonākuši grūtas
izšķiršanās priekšā. Ir sanākusi jaunā Saeima, un mūsu tauta gaida pirmos jaunās
valdības darbus. Pašreiz mēs esam apstājušies pie Valsts Prezidenta ievēlēšanas. Un
tomēr mums ir jāiet tālāk - jāatrod kompromisi. To no mums gaida mūsu tauta. Tāpēc
mums ir jābūt vienotiem arī Saeimā. Vienotiem domās, darbos, vienotiem Latvijai.
Mums visiem jābūt gataviem jauniem pārbaudījumiem, ja tādi nāks. Būdams klāt pie
savienības "Latvijas ceļš" izveidošanas un līdz ar to apturēdams savu darbību
Zemnieku savienībā, es savā sirdī ļoti cerēju, ka varēšu šos abus Latvijas politiskos
spēkus vest kopā un aicināt kopējam darbam Latvijai. Nu šis brīdis ir pienācis.
Apzinoties atbildību tautas un valsts priekšā, es nākamajā balsojumā deputātiem
iesaku balsot par Zemnieku savienības ieteikto Prezidenta kandidātu. Līdz ar to es
atsaucu savu kandidatūru Valsts Prezidenta amatam. Es novēlu nākamajam Latvijas
Valsts Prezidentam būt stipram, darbīgam un savas tautas cienītam. No savas puses es
apsolu viņam un viņa darbam vislielāko atbalstu. Paldies. (Aplausi.)

Priekšsēdētājs. Paldies. Lūdzu, Balsu skaitīšanas komisijas vadītāj deputāt Silār!
I.Silārs ("Latvijas ceļš").
Labdien, cienījamie kolēģi! Mums atkal sākas smaga un atbildīga darba diena.
Vispirms es gribu jūs informēt, ka ir novērstas tās kļūmes elektroniskajā balsu
skaitīšanas sistēmā, kuras bija un tika atklātas individuālo pulšu pieslēgšanas sistēmā,
arī jaunās atslēgas bija neiestrādātas, un tāpēc dažas pultis nepieslēdzās. Tātad visus
atklātos balsojumus mēs varēsim izdarīt jau ar elektronisko balsu skaitīšanas iekārtu.
Tagad pats atbildīgākais moments. Tātad līdz ar to, ka viens no izvirzītajiem
kandidātiem ir atsaucis savu kandidatūru, mums ir palikuši divi kandidāti. Līdz ar to
divas vēlēšanu kārtas. Tātad vēlēšanu lapās, kuras jūs saņemsit, tagad būs divu
kandidātu vārdi un uzvārdi - būs deputāts Jerumanis un deputāts Ulmanis. Jums ir
jāatstāj ne vairāk kā viens kandidāts. Pārējā kārtība būs tāda pati kā vakar.
Priekšsēdētājs. Paldies. Lūdzu, kādi ir jautājumi? Vispirms par mūsu elektronisko
balsu skaitīšanas sistēmu. Vai par to ir jautājumi? Vai vēlreiz ir vajadzīga kāda
pārbaude vai varam pieņemt zināšanai komisijas izdarītos secinājumus par to, ka
sistēma darbojas, un jau sākt tālāk balsot, protams, atklātos balsojumus ar mūsu
sistēmu? Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Paldies. Līdz ar to mums būs pirmais
balsojums par to, ka mēs uz pusstundu pārtraucam savu sēdi, lai turpinātu Valsts
Prezidenta vēlēšanu otro kārtu un attiecīgi sekotu komisijas zvanam. Vai ir kādi
jautājumi vai citi priekšlikumi? Nav. Tad, lūdzu, balsosim šo priekšlikumu. Vienu
sekundīti! Tātad, pasakot priekšlikumu, sēdes vadītājs pasaka tālāk arī balsošanas
režīmu. Balsošanas režīma laikā ir vai nu jāklausās šis signāls, vai jāskatās uz tablo.
Vislabāk skatīties uz tablo, un tikai tad, kad tur ir iedegušies attiecīgie burti un vārdi,
tikai tad vajag nospiest attiecīgo pogu.
Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsosim! Rezultātu! Par - 92, pret - 1, atturas - nav.
Lēmums ir pieņemts. Pie tam vēl gribu pateikt: ja mūsu balsošanas praksē gadās arī
tādi elementi, ka tiešām ir kāda kļūme ar jūsu atslēgu vai notiek kas cits ar jūsu
balsošanas aparātu, tad momentā ir jāpaceļ roka vai mandāts tajā laikā, kad notiek
balsošana. Pēc tam, kad tiek paziņoti rezultāti, nekādas pretenzijas vairs netiks
pieņemtas. Un jūs arī saprotat - kāpēc. Sākas pārtraukums.
(Pārtraukums)
Sēdi vada Latvijas Republikas 5. Saeimas priekšsēdētājs
Anatolijs Gorbunovs.
Priekšsēdētājs. Deputāti, turpināsim plenārsēdi! Vārds Balsu skaitīšanas komisijas
vadītājam deputātam Silāram.
I.Silārs ("Latvijas ceļš").
Cienījamie kolēģi! Balsu skaitīšanas komisija sagatavoja 100 vēlēšanu zīmes Latvijas
Republikas Valsts Prezidenta vēlēšanām, kurās tika ierakstīti divi kandidāti - Aivars
Jerumanis un Guntis Ulmanis. Izdalītas tika 79 vēlēšanu zīmes, 21 zīme tika
iznīcināta. Atverot vēlēšanu kasti, no tās tika izņemtas 79 vēlēšanu zīmes. Trīs zīmes
bija nederīgas, jo nebija svītrots neviens no kandidātiem. Abi kandidāti tika svītroti 20

vēlēšanu zīmēs. Balsojums par kandidātiem ir šāds: par Aivaru Jerumani - 10, par
Gunti Ulmani - 46. Līdz ar to šajā vēlēšanu kārtā neviens no kandidātiem nav saņēmis
ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. Lūdzu balsojot apstiprināt šo Balsu skaitīšanas
komisijas ziņojumu!
Priekšsēdētājs. Vai jautājumu deputātiem nav? Paldies. Lūdzu balsošanas režīmu!
Lūdzu, balsojiet! Rezultātu! Par - 92, pret - nav, 1 - atturas. Balsu skaitīšanas
komisijas ziņojums ir akceptēts.
Latvijas Zemnieku savienības frakcija pieprasa plenārsēdes pārtraukumu uz vienu
stundu. Saskaņā ar Kārtības rulli šis priekšlikums ir jāakceptē Saeimai. Vai ir, lūdzu,
jautājumi? Jautājumu nav. Tad, lūdzu, balsosim Latvijas Zemnieku savienības
frakcijas ierosināto pārtraukumu uz vienu stundu. Balsošanas režīmu! Lūdzu,
balsojiet! Rezultātu! 64 - par, 10 - pret, 16 - atturas. Šis priekšlikums ir akceptēts.
Pasludinu pārtraukumu uz vienu stundu. Lūdzu, fiksējiet laiku! Atsāksim sēdi
pulksten 13.40.
(Pārtraukums)
Sēdi vada Latvijas Republikas 5. Saeimas priekšsēdētājs
Anatolijs Gorbunovs.
(Plkst. 13.40)
Priekšsēdētājs. Turpināsim Saeimas sēdi! Mūsu darba kārtībā ir jautājums par Valsts
Prezidenta vēlēšanām. Ja nav nekādas informācijas, tad turpināsim vēlēšanu trešo
kārtu. Vai Balsu skaitīšanas komisijai ir nepieciešams sniegt informāciju? Ja nav ne jā, ne - nē, tad labāk lai būtu īsa informācija. Lūdzu!
I.Silārs ("Latvijas ceļš").
Cienījamie kolēģi! Tātad šajā kārtā vēlēšanu lapās būs tikai viens vārds un uzvārds Guntis Ulmanis. Savu attieksmi pret izvirzīto kandidātu jūs varēsit izsacīt vai nu
atstājot viņu un iesviežot vēlēšanu kastē neizmainītu šo vēlēšanu lapu, vai arī izsvītrot
viņu. Atkal tāpat kā iepriekšējās kārtās šim kandidātam ir jāsaņem vismaz 51 balss.
Priekšsēdētājs. Vai, lūdzu, ir jautājumi? Nav. Paldies. Lai pasludinātu pārtraukumu, ir
vajadzīgs jūsu akcepts. Lūdzu balsošanas režīmu! Balsosim priekšlikumu par
pārtraukumu uz pusstundu. Lūdzu, balsojiet ar savām pultīm! Rezultātu! Par - 85, pret
- 1, atturas - nav. Paldies. Sākas pārtraukums. Lūdzu klausieties arī attiecīgos zvanus
gan par balsojumu, gan pēc tam par nākšanu atpakaļ zālē.
(Pārtraukums)
Sēdi vada Latvijas Republikas 5. Saeimas priekšsēdētājs
Anatolijs Gorbunovs.
Priekšsēdētājs. Turpināsim Saeimas sēdi! Vārds Balsu skaitīšanas komisijas
priekšsēdim deputātam Silāram.

I.Silārs ("Latvijas ceļš").
Godātie deputāti! Balsu skaitīšanas komisija bija sagatavojusi 100 vēlēšanu zīmes
Latvijas Republikas Valsts Prezidenta vēlēšanām, kurās kā kandidāts bija ierakstīts
deputāts Guntis Ulmanis. Vēlēšanu zīmes tika izdotas 79 deputātiem, 21 vēlēšanu
zīme tika iznīcināta. Atverot vēlēšanu kasti, tika izņemtas 79 vēlēšanu zīmes.
Saskaitot par kandidātu nodotās balsis, tās sadalās šādi: pret - 26, par - 53. Līdz ar to
Balsu skaitīšanas komisija paziņo, ka par Valsts Prezidentu ir ievēlēts Guntis
Ulmanis. (Aplausi.)
Lai procedūra tiktu ievērota atbilstoši paredzētajai kārtībai, aicinu šo Balsu skaitīšanas
komisijas ziņojumu apstiprināt balsojot.
Priekšsēdētājs. Vai ir jautājumi Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdim? Nav.
Paldies. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojiet komisijas ziņojuma akceptu!
Rezultātu! 85 - par, 1 - pret, 2 - atturas. Paldies. Komisijas ziņojums ir akceptēts.
Apsveicam deputātu Ulmani kā Latvijas Valsts Prezidentu! Un saskaņā ar Satversmes
40. pantu tuvākajā Saeimas sēdē pēc ievēlēšanas Valsts Prezidents, uzņemoties amata
pienākumus, nodos svinīgo solījumu. (Aplausi.)
Saeimas prezidija kompetencē ir noteikt arī Saeimas sēdes darba kārtību, bet Kārtības
rullis nosaka, ka ir vajadzīgas 48 stundas, iepriekš paziņojot par to Saeimas
deputātiem vai nu mutiskā, vai rakstiskā veidā.
Ņemot vērā to, ka mums ir jāturpina veidot mūsu jaunās varas struktūras, es lūgtu
pašai Saeimai noteikt nākamo sēdi, kurā Valsts Prezidents varētu dot svinīgo
solījumu. Lūdzu!
A.Panteļējevs ("Latvijas ceļš").
Es ieteiktu nākamo sēdi noturēt rīt pulksten 12.00, lai pabeigtu šodienas darba kārtību,
bet attiecībā uz solījumu tas varētu būt rīt pulksten 12.00.
Priekšsēdētājs. Vai ir citi priekšlikumi? Nav. Lūdzu Saeimu akceptēt šo priekšlikumu
un darba kārtībā pulksten 12.00 iekļaut Valsts Prezidenta svinīgo solījumu.
Balsošanas režīmu! Lūdzu, balsojiet! Rezultātu! Paldies. Priekšlikums ir akceptēts. Es
domāju, būs pareizi, ja mēs lūgsim Valsts Prezidentu turpināt piedalīties mūsu
Saeimas darbā, sēžot ložā. Lūdzu!
Turpināsim Saeimas sēdes darbu! Nākamais darba kārtības jautājums ir
deputātu frakcijas "Tçvzemei un Brīvībai" iesniegtais Latvijas
Republikas Saeimas paziņojuma projekts. Saskaņā ar Kārtības rulli deputāti ar 10
parakstiem ir iesnieguši lūgumu ierobežot debašu laiku līdz 5 minūtēm jautājumā par
Saeimas paziņojuma projektu. Šāds priekšlikums ir jāakceptē Saeimai. Ja citu
priekšlikumu nav, ja tas ir vienīgais priekšlikums par izskatīšanas kārtību, tad lūdzu
balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu! 80 - par, 2 - pret, 3 - atturas. Priekšlikums ir
akceptēts.

Latvijas Republikas 5.Saeimas sēde
1993.gada 8.jūlijā
Sēdi atklāj Latvijas Republikas
5.Saeimas priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs.
(Plkst. 12.00)
http://www.saeima.lv/steno/st_93/080793.html
Priekšsēdētājs. Godātais Valsts pezidenta kungs! Godātie deputāti! Saeimas sēdi
pasludinu par atklātu. Saeimas sēdes darba kārtībā ir Valsts pezidenta svinīgais
solījums. Saskaņā ar Satversmes 40.pantu tuvākajā Saeimas sēdē pēc ievēlēšanas
Valsts prezidents, uzņemoties amata pienākumus, dod svinīgo solījumu. Lūdzu,
Prezidenta kungs!
G.Ulmanis (Latvijas Valsts prezidents).
Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas
stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es
turēšu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un valsts likumus. Pret visiem es
izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās sirdsapziņas.
Priekšsēdētājs. Paldies, Prezidenta kungs! Jūsu svinīgais solījums tiks nodots Valsts
arhīvā.
G.Ulmanis. Atļaujiet man vēl izdarīt divus paziņojumus. Pirmais paziņojums visiem,
ka sakarā ar manu ievēlēšanu par Valsts prezidentu es nolieku savas Saeimas deputāta
pilnvaras. Lūdzu Prezidiju ņemt šo paziņojumu vērā.
Un otrais paziņojums. Gribu ziņot jums, ka šodien saskaņā ar Satversmes 56.pantu
esmu uzaicinājis Saeimas deputātu Valdi Birkavu sastādīt Ministru kabinetu.
Priekšsēdētājs. Paldies, Prezidenta kungs! Sakarā ar to, godātie Saeimas deputāti, ka
Saeimas deputāts Guntis Ulmanis saskaņā ar Satversmi ir atteicies no deputāta
mandāta, viņa vietā prezidijam Zemnieku savienības frakcija ir iesniegusi nākamo
deputātu Paulu Putniņu. Saeimas prezidijs šo iesniegumu akceptē un uzaicina Paulu
Putniņu ieņemt deputāta vietu Zemnieku savienības frakcijā. Lūdzu! Kad jūs, Silāra
kungs, apsēdāties tur, jums vēl nebija apstiprināts mandāts. Lūdzu, apsēdieties!
Sveicam jūs, Putniņa kungs, un vēlam sekmes jūsu darbā! (Aplausi.) Acīmredzot šeit
jau izskanēja jautājumi un piezīmes. Tālāk pilnvaras izskatīs Mandātu komisija.
Lūdzu, Budovska kungs!

