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Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Atklājam Saeimas ārkārtas sesijas sēdi. 

Šodien, 20.jūnijā, darba kārtībā ir četri jautājumi. 

Pirmais darba kārtības jautājums ir Valsts prezidenta vēlēšanas. Prezidijs ir saņēmis 

vienas kandidatūras pieteikumu. Vai ir vēl kāda cita kandidatūra? Citu kandidatūru 

nav. 

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli vēlēšanas notiks ar vēlēšanu zīmēm. Lūdzu deputāti 

Jevgeniju Stalidzāni balsu skaitītāju vārdā ziņot par kārtību, kādā tās notiks! 

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija). 

Godājamie kolēģi! Jums uz galda ir Prezidija lēmums “Par kārtību, kādā iesniedzamas 

kandidatūras Valsts prezidenta vēlēšanām, un par balsošanas norisi”. 

Es vēlreiz atgādināšu. Balsošana par Valsts prezidenta amata kandidātiem notiks, kā 

parasti, šajā - apaļajā zālē, tā saucamajā Zaļajā zālē. Deputātus pa vienam aicinās 

Mazajā zālē. Balsu skaitītājs izsniegs katram deputātam vienu vēlēšanu zīmi un īpašu 

aploksni. Balsošanas kabīnē deputāts izsvītros vēlēšanu zīmē to kandidātu vārdus un 

uzvārdus, pret kuriem viņš balso, pēc tam ieliks vēlēšanu zīmi aploksnē un aizlīmēs 

to. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni deputāts pašrocīgi iemetīs vēlēšanu kastē, kas 

atradīsies Saeimas Sēžu zālē. 

Nākamo deputātu Mazajā zālē aicinās un vēlēšanu zīmi un aploksni viņam izsniegs 

tikai tad, kad iepriekšējais deputāts būs izgājis no Mazās zāles. 

Par balsošanas pareizu norisi un balsu skaitīšanu rūpēsies balsu skaitītāji. Balsošanas 

laikā Mazajā zālē uzturēsies tikai balsu skaitītāji un deputāts, kurš balso. 

Balsu skaitītāji var uzaicināt Saeimas Kancelejas pārstāvjus tehniskās palīdzības 

sniegšanai. Par to lems balsu skaitītāji, kad būs sapulcējušies uz savu pirmo sēdi. 

Ja kāds deputāts, izdarot atzīmes vēlēšanu zīmē, būs kļūdījies un tādējādi sabojājis 

vēlēšanu zīmi, balsu skaitītāji sabojāto vēlēšanu zīmi dzēsīs un izsniegs šim 

deputātam citu vēlēšanu zīmi un aploksni. Vēlēšanu zīmes, kurās būs atstāta vairāk 
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nekā viena kandidatūra, kā arī vēlēšanu zīmes, kurās būs izdarītas citas atzīmes, tiks 

atzītas par nederīgām. Vēlēšanu zīme tiks par nederīgu atzīta arī tajā gadījumā, ja 

vienā un tajā pašā vēlēšanu zīmē būs par vienu un to pašu kandidātu nobalsots “par” 

un “pret”, tas ir, ja būs atzīmētas abas šīs pozīcijas. 

Tā ka esiet, lūdzu, ļoti korekti, esiet, lūdzu, disciplinēti, lai mums šī procedūra 

nevilktos bezgalīgi ilgi un lai mēs varētu laikus izpildīt savu pienākumu! Tūlīt balsu 

skaitītāji lūgs jūs doties uz apaļo - Zaļo zāli. 

Sēdes vadītāja. Paldies. 

Cienījamie kolēģi deputāti, esiet ļoti uzmanīgi! Ar zvanu visi tiks aicināti uz 

balsošanu. Tātad ieklausieties, kad būs zvans! 

(Pārtraukums) 

  

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija). 

Deputātus, kuri vēl nav paspējuši nobalsot par Valsts prezidentu, lūdzu to izdarīt! 

Balsu skaitīšanas komisija gaida vēl pēdējos balsotājus! 

  

(Pārtraukums) 

  

Sēdi vada Latvijas Republikas 8.Saeimas priekšsēdētāja 

Ingrīda Ūdre. 

J.Stalidzāne (Latvijas Pirmās partijas frakcija). 

Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols nr.11 - par balsošanas rezultātiem, ievēlot 

Valsts prezidentu. 

2003.gada 20.jūnijā Rīgā, Saeimas namā. 

Vēlēšanu zīme nr.9. 

Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes. 

Deputātiem izsniegtas 96 vēlēšanu zīmes. Sabojātu, nomainītu vēlēšanu zīmju nav. 

Dzēstas atlikušās 14 vēlēšanu zīmes. 

No vēlēšanu kastes ir izņemtas 94 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas 94 vēlēšanu 

zīmes. 

Vēlēšanu kastē 2 apzīmogotās aploksnēs nebija ieliktas vēlēšanu zīmes. 

Pret kandidātu balsots 6 vēlēšanu zīmēs. 



Par Vairu Vīķi-Freibergu nobalsojuši 88 deputāti. 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26.panta trešo daļu Vaira Vīķe-Freiberga ievēlēta ar 

88 balsīm par Valsts prezidenti. (Aplausi.) 

Sēdes vadītāja. Vārds Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai. Lūdzu! 

V.Vīķe-Freiberga (Valsts prezidente) 

Augsti godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze! 

Augsti godātais Saeimas Prezidij! 

Godātie deputāti! Cienītās deputātes! 

Es vēlos no sirds pateikties jums par šo balsojumu, par atbalstu, ko esat pauduši manai 

kandidatūrai. Es centīšos pildīt man uzticētos pienākumus ar sirdi un dvēseli, ar 

visiem saviem spēkiem, un es ceru, ka mums turpināsies tā labā sadarbība, kas mums 

jau pastāv kopš jūsu ievēlēšanas 8.Saeimā. Es esmu ļoti pateicīga par to, ka man ir 

dāvāta uzticība tik plašā mērogā no Saeimas frakcijām un tajā pārstāvētajiem 

politiskajiem spēkiem. Es uzskatu to par zīmi tam, ka mēs Latvijā spējam vienoties 

par tiem galvenajiem mērķiem un ideāliem, kādus mēs valstī vēlamies redzēt 

iemiesotus, un ka mēs spējam vienoties par to virzību, kādu mēs vēlētos savai valstij 

iedot, un kas varētu būt tas, par ko visi - vienalga, kurā spektrā atrastos, - varētu 

vienoties. 

Kas būtu tās vērtības, par kurām varam vienoties, un kas būtu mērķi? 

Man šķiet, ka tie ir trīs, par kuriem varam būt vienisprātis. Tie būtu: nostiprināt 

demokrātiskās struktūras un to darbošanos Latvijā, rūpēties un gādāt par tautas 

labklājību, par saimniecisko uzplaukumu un arī par Latvijas interesēm un tās labo 

slavu starptautiskajā arēnā. 

Ir skaidrs, ka var būt domstarpības, ka var būt atšķirīgi viedokļi par taktiku zināmos 

gadījumos, par tiešiem rīcības plāniem, bet ir svarīgi, ka mēs saprotam - visai valstij ir 

kopējas intereses un visai tautai ir kopējas vērtības, par kurām visi mēs varam stāvēt. 

Visi, man šķiet, mēs varam parakstīties zem tā, ka mēs vēlamies veidot sev patiesi 

demokrātisku valsti, tādu, kurā nevienam nav jājūtas, ka viņš ir atstumts, ka viņš nav 

ievērots, ka viņam jāstāv malā. Mēs vēlamies tādu valsti, kur katrs pavalstnieks un 

katrs iedzīvotājs var justies respektēts un cienīts un saprast, ka viņam stāv priekšā tās 

pašas nākotnes izredzes un iespējamības kā jebkuram citam. 

Mēs vēlētos tādu valsti, kurā mēs esam spējīgi kopējiem spēkiem izstrādāt rīcības 

programmas, kuras virzīs uz priekšu mūsu saimniecisko attīstību, kurās mēs varēsim 

iezīmēt tās vadlīnijas un tos akcentus, kas Latvijai palīdzēs kļūt par Eiropas un 

pasaules mērogā konkurētspējīgu zemi. Mēs visi esam vienoti tajā izpratnē, ka mēs 

vēlamies panākt tās valstis, kurām liktenis ir bijis labvēlīgāks vēsturiskā ziņā, kuras ir 

tālāk tikušas. Mēs vēlētos pierādīt, ka rūgti maldās visi tie nākotnes zīlētāji un 

pareģotāji, kuri gribētu, lai 59 gadi paietu, līdz mēs citus varētu noķert. 



Es esmu pārliecināta, ka mēs visu to spēsim paveikt daudz ātrākā laikā un, galvenais, 

gadu no gada spēsim pierādīt, ka esam gājuši uz priekšu, ka situācija ir uzlabojusies, 

ka katrs iedzīvotājs šo uzlabojumu savā dzīvē varēs manīt. 

Pēdējais ir par Latvijas starptautisko statusu, par viņas spēju piedalīties lemšanas 

procesos ārpus savām robežām, spēju aizstāvēt savas intereses, tapt uzklausītai, tapt 

atpazītai un samanītai. Tajā laukā mums visiem ir jādarbojas kopā. 

Es kā Valsts prezidente esmu apņēmības pilna turpināt pildīt man uzticētos 

pienākumus. Taču te gan Saeimai, gan visiem citiem Latvijā ir jāsaprot, ka to tēlu, ko 

Latvija rāda pasaulei, veidojam mēs visi kopā - katrs kā mozaīkas daļa no visas šīs 

kopējās ainas par to, kas ir Latvija, tās zeme un tās tauta. 

Es novēlu, lai mums visiem pietiek spēka un izturības, un, galvenais, - ticības saviem 

spēkiem. Es ticu Latvijai, es ticu Latvijas tautai, es ticu mūsu spējām sasniegt lielas 

lietas, un mēs tās sasniegsim daudz ātrāk, nekā dažs labs to ir domājis. 

Ar Dieva palīgu lai mums visiem veicas! 

Sēdes vadītāja. Paldies. 

Cienījamie kolēģi! Prezidijs izsludina pārtraukumu uz pusstundu. Mēs satiksimies 

zālē pulksten 11.30. 
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Sēdes vadītāja. Cienījamie kolēģi! Sākam Saeimas svinīgo sēdi par godu Valsts 

prezidentes svinīgā solījuma došanai. 

Saskaņā ar Satversmes 40.pantu tuvākajā Saeimas sēdē pēc ievēlēšanas Valsts 

prezidentam, uzņemoties amata pienākumus, ir jādod svinīgais solījums, tāpēc es 

lūdzu Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu dot svinīgo solījumu. 

V.Vīķe-Freiberga (Valsts prezidente). 

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 pildīšu pēc labākās apziņas. 

Sēdes vadītāja. Cienījamā Valsts prezidente! Jums jāparaksta… 

Cienījamie kolēģi! Valsts prezidentes svinīgais solījums tiks nodots Latvijas Valsts 

arhīvā. 

Cienījamā Valsts prezidentes kundze, lūdzu ieņemt savu vietu! 

Paldies. (Aplausi.)(Skan Valsts himna.) 

Cienījamie kolēģi! Vārds svinīgajai uzrunai Valsts prezidentei Vairai Vīķei-

Freibergai. 

V.Vīķe-Freiberga (Valsts prezidente). 

Ļoti cienījamā Saeimas Prezidija priekšsēdētāja! Godātie Saeimas Prezidija locekļi! 

Godātie deputāti! Augsti godātais Ministru prezidenta kungs un valdības pārstāvji! 

Mīļā Latvijas tauta! 

Mēs šodien uzsākam jaunu ceļa posmu, kas mums ir staigājams kopā, un es novēlu, 

lai mums tas būtu tikpat saulains kā diena, ar kuru mūs šodien Dieviņš ir aplaimojis. 

Es novēlu, lai mēs, to nostaigājuši, varētu ar prieku, lepnumu un gandarījumu uz to 

atskatīties. 

Šodienas darbi veido mūsu nākotni. Katra diena no jauna dod mums iespējas 

pārveidot sevi, pārveidot savu dzīvi un apkārtni, pārveidot savu valsti. 
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Es novēlu Saeimas deputātiem, valdības locekļiem un katram vienam Latvijas 

iedzīvotājam uzsākt šo jauno ceļa etapu ar paļāvību saviem spēkiem, ar pārliecību par 

savu taisnību, ar prieku par to, kas katru dienu no jauna ir padarīts. 

Četrus gadus atpakaļ, stājoties amatā, es citēju mācītāja Gustava Bergmaņa divsimt 

gadus atpakaļ teiktos vārdus: “Latvija nav bēdu ieleja. Latvija ir paradīzes dārzs.” 

Dievs mums ir šo dārzu dāvājis, bet mums tas ir uzticēts, lai mēs to uzturētu, koptu un 

pilnveidotu. Pat paradīzes dārzs nevar ziedēt un plaukt, ja mēs neieguldām tajā savus 

spēkus, savu darbu un savu mīlestību. 

Mēs stāvam nākotnes izaicinājumu priekšā, un mums dažreiz tie liekas ārkārtīgi lieli 

un prasīgi. Un mēs izjūtam arī paguruma brīžus, kad mums zūd pārliecība par to, vai 

spēsim padarīt visu, kas ir nepieciešams. 

Bet te der atcerēties, ka mūsu senčiem taču ir bijis jāpārvar daudz lielākas grūtības. 

Cik daudz viņiem ir bijis jāpārcieš, tikai lai izdzīvotu! Mums ir jābūt viņu cienīgiem, 

mums ir jāizmanto tās izdevības, ko vēsture ir iedevusi mūsu rokās, lai mēs godam 

varētu piepildīt paaudžu paaudzēs reiz lolotās cerības, lai mēs godam varētu piepildīt 

to, ko mūsu bērni un bērnubērni ir pelnījuši, lai mēs viņiem būtu sagatavojuši tālāk 

ejamo ceļu. 

Mēs esam bagāti savā mantojumā. Mēs varam būt droši par savu vērtību, un, stājoties 

citām tautām blakus, mēs varam teikt, ka mēs pienesam tai tautu saimei, kas apdzīvo 

šo mūsu Eiropas kontinentu, arī savu devumu, arī savas vērtības un daudz ko tādu, ko 

tikai mēs esam saglabājuši, daudz ko tādu, ko tikai mēs esam izkopuši. 

Katrai tautai ir sava unikalitāte, savs skaistums un sava īpašā vērtība. Un to pašu 

varētu arī teikt par mūsu pašu Latviju. 

Es vēlos pateikties Saeimas deputātiem, kas mani ievēlēja. Es vēlētos pateikties 

Latvijas tautai par man izteikto atbalstu. Es vēlētos pateikties ārvalstu vadītājiem un 

viņu diplomātiskajiem pārstāvjiem par man izteikto atbalstu un uzticību. 

Mēs esam stipri savās draudzībās un atbalstā, ko gūstam no saviem draugiem un 

sabiedrotajiem, bet mēs esam arī stipri paši savā esībā un savā raksturā, un paši savā 

tikumā. 

Mums ir no saviem senčiem mantoti tikumi, un tas ir darba prieks un izpratne par 

cilvēka godu un slavu, mīlestība uz darbu, bet arī lepnums par labi padarītu darbu. Un 

šie tikumi ir attiecināmi uz mums visiem vienādi, un Latvija ir lepna par katru savu 

dēlu un meitu, kas tai ir lojāli, kas tai ir uzticīgi, kas Latviju uzskata par savu māti. 

Nevienam Latvijā mēs neraudzīsimies viņa radurakstos. Neviens nav labāks no 

dzimšanas par nevienu citu. 

Latvija ir atvērta visiem saviem iedzīvotājiem. Tā ir atvērta visiem, kas to vēlas, lai 

viņi kļūtu par pilsoņiem. Mēs esam atvērta valsts un atvērta sabiedrība. Mēs augstu 

vērtējam visas šeit pārstāvētās tautas, kas Latvijā ir radušas mājvietu. Šajā vainagā 

visām tautībām ir sava vieta, un visām ir sava vērtība. 



Mums tikai vajadzīga viena valoda, kurā sazināties. Mums ir vajadzīga viena māte - 

Latvija, kuru mīlēt un kurai uzticēties. Vairāk no neviena netiek prasīts, bet tas tomēr 

tiek prasīts, un to, es esmu pārliecināta, mēs spēsim nodrošināt. 

Mēs esam bagāti savā daudzveidībā. Mēs esam bagāti ar visu to, ko esam 

piedzīvojuši, - gan saulainās, gan smagās un drūmās dienas. Arī mūsu tautas ciešanas 

un pārdzīvojumi ir daļa no mūsu mantojuma. Tās mums daudz ir iemācījušas, 

ieskaitot to, kā pārdzīvot, saglabājot savu ticību tam, kas tu esi, kā saglabāt ticību 

cilvēcībai un cilvēcības vērtībām. 

Mēs savā cilvēcībā nākam ar savām vērtībām, ar kurām pievienojamies visām tām 

tautām, kam ir gluži tās pašas vērtības. Mēs visi kopā varam veidot tādu nākotni, par 

kuru mēs būsim lepni. Nekad vēl vēsture mums nav sniegusi tik daudz potenciāla, tik 

daudz iespējamību, tik daudz tā, ko spējam sasniegt, ja tikai paši to gribam un esam 

gatavi to darīt. 

Es ticu mūsu nākotnei. Es ticu mūsu tautai. Es ticu tās spējai padarīt visu, kas mums ir 

nepieciešams. Es uzskatu, ka nekas nestāv mums ceļā, visas durvis mums ir vaļā. Ar 

Dieva palīgu iesim uz priekšu! 

Lai Dievs mums palīdz! (Aplausi.) 

Sēdes vadītāja. Latvijas Republikas Saeimas vārdā es apsveicu jūs, Vaira Vīķes-

Freibergas kundze, ar atkārtotu stāšanos Valsts prezidentes godpilnajā amatā! Es 

pateicos jums par laba novēlējumiem mūsu tautai un arī Saeimai. Es domāju, ka visu 

vārdā mēs varam vēlēt jums veiksmi un izturību, pildot atbildīgos amata pienākumus 

un strādājot Latvijas valsts un tautas labā. Paldies! (Aplausi.) 

Cienījamie kolēģi, līdz ar to svinīgā sēde ir beigusies. 

 


