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Jānis Pleps

PIRMAIS VALSTS PREZIDENTS: VAI BIJA 
IESPĒJAMAS ALTERNATĪVAS

Jānis Pleps ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu tiesību teorijā un vēsturē Latvijas 
Universitātē (2011). Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, Tiesību teo-
rijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs. Līdztekus akadēmiskajam un zinātniska-
jam darbam ir Valsts prezidenta Egila Levita padomnieks tiesību politikas jautājumos. 
Iepriekš bijis arī Satversmes tiesas tiesneša palīgs, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais 
padomnieks un Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa konstitucionālo tiesību padom-
nieks. Pētnieciskās intereses: Latvijas konstitucionālās tiesības un Satversme, tiesī-
bu teorija un vēsture. Regulāri publicē zinātniskus un populārzinātniskus rakstus par 
Latvijas konstitucionālo tiesību konceptuāliem attīstības jautājumiem un Satver smes 
piemērošanu. Piedalās Latvijas Nacionālās enciklopēdijas un Latvijas Republikas Sa
tversmes komentāru sagatavošanā.

Raksturvārdi: Satversme, Valsts prezidents, Jānis 
Čakste, Rainis, Kārlis Ulmanis.

Ievads
Satversme1 Latvijas Republiku nosaka 

kā tipisku parlamentāru republiku ar tiešās 
demokrātijas elementiem, kurā Valsts prezi-
dentam atvēlēta lielākoties reprezentatīva un 
ceremoniāla valsts galvas loma. Centrālais 
valsts varas orgāns ir Saeima, kurai Satver
smē piešķirtas plašas pilnvaras.2 Neraugoties 
uz to, Valsts prezidenta institūcija un tās ie-
spējamie pilnveidojumi izpelnījušies ārkārtīgi 
plašu sabiedrības un politiķu uzmanību. Jau 
Satversmes izstrādāšanas laikā tieši atsevišķa 
Valsts prezidenta amata nepieciešamība, tā 
ievēlēšanas kārtība un pilnvaru apjoms raisīja 
vislielākās domstarpības.3 Savukārt pēc Sa
tversmes spēkā stāšanās gan starpkaru periodā, 
gan pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 

1 Latvijas Republikas Satversme 1922.
2 Plašāk sk. Dišlers 1928.
3 Plašāk sk. Lazdiņš 2012.

regulāri apspriesta iespējamā Valsts prezidenta 
ievēlēšanas kārtības maiņa un pilnvaru papla-
šinājums.4

Satversmes spēkā esamības laikā Valsts 
prezidenta institūcija apaugusi ar vairākām 
leģendām, kas veido noteiktu konstitucionālo 
mitoloģiju un ļoti spēcīgu naratīvu sabiedrības 
sociālajā atmiņā. Šā raksta mērķis ir kritiski 
analizēt vienu no šādām leģendām, kas sais-
tīta ar iespējamo konkurenci Jānim Čakstem 
kā pirmajam Valsts prezidentam. Šīs leģendas 
kodolu veido pieņēmums, ka Latvijas Satver
smes sapulces izšķiršanās par Saeimas vēlētu 
Valsts prezidentu bija nejauša sakritība un ka 
Rainim (Jānim Pliekšānam) un Kārlim Ulma-
nim bija vērā ņemamas izredzes konkurēt ar 
Jāni Čaksti cīņā par Valsts prezidenta amatu. 

Balstoties uz attiecīgā perioda normatīva-
jiem tiesību aktiem, preses materiāliem, kā arī 
memuāru literatūru un zinātnieku pētījumiem, 
var pietiekami pārliecinoši secināt, ka Jāņa 

4 Plašāk sk. Materiāli par Valsts prezidenta insti-
tūtu 2017.
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Čakstes ievēlēšana par pirmo Valsts prezidentu 
bija likumsakarīga. Viņa ievēlēšanu lielā mērā 
noteica politiskās elites vairākuma neformāla 
vienošanās par Valsts prezidenta ievēlēšanas 
kārtību jau Satversmes izstrādāšanas laikā. 
Visspilgtāk to apliecina pirmās Valsts prezi-
denta vēlēšanas 1922. gada 14. novembrī, kad 
oficiāli tika pieteikts tikai viens Valsts prezi-
denta amata kandidāts – Jānis Čakste, kurš 
arī tika pārliecinoši ievēlēts (“par” 92 balsis, 
6 balsīm atturoties).5 

Tautas vēlēts prezidents
Prezidents ir valsts galva jeb augstākā 

valsts amatpersona, kas personalizē un sim-
bolizē valsti.6 Prasība pēc atsevišķa valsts 
galvas amata ilustrē attiecīgās politiskās ko-
pienas valstsgribu uzturēt savu atsevišķu un 
neatkarīgu valstiskumu. Valsts galvas, un jo 
īpaši prezidenta, amata veidošana ir valststie-
siska pretenzija, kas grūti ietverama politiskās 
autonomijas formā.7 Šajā ziņā vērts pievērst 
uzmanību Pētera Zālītes Latvijas politiskās 
autonomijas projektam, kurā pirmo reizi pa-
rādās ideja par Latvijas prezidenta amatu.8 Šis 
projekts Latvijas nākotnes politisko iekārtu 
piedāvāja maksimāli pietuvināt neatkarīgas 
valsts statusam.9 

Pirmajā Latvijas pagaidu satversmē – 
1918. gada 17. novembra Latvijas Tautas 
padomes politiskajā platformā10 – valsts gal-
vas amats netika veidots un netika paredzētas 
atsevišķas valsts galvas funkcijas.11 Pagaidu 
satversme noteica tikai Latvijas Tautas padomi 
un Pagaidu valdību kā koleģiālus valsts varas 
orgānus līdz Latvijas Satversmes sapulces 
vēlēšanām. Tomēr konstitucionālajā praksē iz-
veidojās tradīcija, ka faktiski Latvijas Tautas 
padomes priekšsēdētājs pildīja valsts galvas 

 5 Latvijas Republikas Saeimas I sesijas 3. sēde 
1922.

 6 Konstitucionālo tiesību komisija 2011, 111–114.
 7 Sal. Jellinek 1914, 733. 
 8 Zālīte 1928, 30–34.
 9 Ceske 2019, 255–256.
10 Latvijas Tautas padomes politiskā platforma 

1918, 1.
11 Lazdiņš 2001, 170.

funkcijas.12 Latvijas Tautas padomes priekš-
sēdētāja amatā, pašam klātneesot, vienbalsīgi 
atklātā balsojumā bija ievēlēts Jānis Čakste.13 
Simboliski, ka pirmais Latvijas Tautas pado-
mes dokuments ir paziņojums Jānim Čakstem 
par ievēlēšanu Latvijas Tautas padomes priekš-
sēdētāja amatā un uzaicinājums ierasties Rī-
gā.14 Šajā laikā arī sāka veidoties Jāņa Čakstes 
domstarpības ar Pagaidu valdības ministru 
prezidentu Kārli Ulmani par valsts augstākās 
amatpersonas statusu. Tomēr Jānis Čakste kā 
Latvijas Tautas padomes priekšsēdētājs sekmī-
gi apguva valsts galvas funkcijas un veidoja 
pirmās konstitucionālās tradīcijas šajā jomā.15 
Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš savā 
runā Saeimas sēdē savulaik īpaši atzina, ka 
Jānis Čakste bijis “kopš neatkarīgas Latvijas 
valsts nodibināšanas par valsts galvu”16.

Otrajā pagaidu satversmē – 1920. gada 
1. jūnija Latvijas valsts iekārtas pagaidu notei-
kumos17 – normatīvi atsevišķas tipiskas valsts 
galvas funkcijas tika piešķirtas Latvijas Sa
tversmes sapulces prezidentam. Kārlis Dišlers 
pamatoti varēja atzīmēt, ka šajā modelī Latvi-
jas Satversmes sapulces prezidentam bija uz-
ticēti divi amati, jo pagaidu satversmē viņam 
bija piešķirtas gan sapulces priekšsēdētāja, gan 
Valsts prezidenta funkcijas.18 Latvijas Satver
smes sapulces prezidenta amatā 1920. gada 
1. maijā tika ievēlēts Jānis Čakste, kurš vēlē-
šanās konkurēja ar Raini.19

Satversmes izstrādāšanas procesā sociāl-
demokrāti pārstāvēja pozīciju, ka atsevišķs 
Valsts prezidenta amats nav veidojams un tur-
pināma ierastā prakse, ka prezidenta funkcijas 
pilda parlamenta priekšsēdētājs.20 Interesanti, 
ka šāda pozīcija bija tuva arī Kārlim Dišle-
ram.21 Tajā pašā laikā labējās partijas aizstāvēja 

12 Pleps et al. 2014, 181; Dimants 2019.
13 Latvijas valsts izsludināšana 1918, 1. 
14 Kurmis 1928, 72.
15 Kalniņš 1927, 1; Valsts prezidents Jānis Čakste 

1927, 162.
16 Kalniņš 1928, 94.
17 Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi 

1920, 1.
18 Dišlers 1930, 73.
19 Latvijas Satversmes sapulce 1920, 1.
20 Cielēns 1998, 109.
21 Dišlers 1920, 54.
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tautas vēlēta Valsts prezidenta ideju ar plašām 
pilnvarām pēc t. s. Veimāras konstitūcijas22 
parauga.23 Savukārt atsevišķas demokrātiskā 
centra grupas bija gatavas akceptēt Saeimas 
vēlētu Valsts prezidentu ar lielākoties ceremo-
niālām un reprezentatīvām funkcijām. Nevienai 
no šīm grupām Latvijas Satversmes sapulcē 
nebija izteikts pārsvars. Satversmes ko misijā, 
kas gatavoja Satversmes projektu, vairākums 
bija tautas vēlētam Valsts prezidentam. Šāds 
priekšlikums arī tika ietverts Latvijas Satver
smes sapulces izskatīšanai nodotajā Sa tversmes 
projektā. Tomēr Latvijas Satversmes sapulcē, 
tai noraidot priekšlikumu par Saeimas priekš-
sēdētāju kā valsts galvas funkciju izpildītāju, 
sociāldemokrāti pievienojās demokrātiskā cen-
tra grupām un spēja nodrošināt nelielu pārsvaru 
Saeimas vēlēta Valsts prezidenta idejai otrā un 
trešā lasījuma balsojumos.24 

Tiesību zinātnē tradicionāli atzīts, ka šos 
balsojumus izšķīra nejaušība, vienkārša apstāk-
ļu sakritība un atsevišķu politisko grupu elastī-
ba atrast kompromisa ceļu.25 Tomēr precīzāks 
varētu būt traktējums par lielo konstitucionālo 
kompromisu, kuru raksturoja sociāldemokrātu 
piekrišana atsevišķam Valsts prezidenta ama-
tam, savukārt atsevišķi labējo frakciju deputāti 
neuzstāja uz tautas vēlētu Valsts prezidentu.26 
Kompromisa mērķis bija maksimāli nodrošinā-
ties pret iespējamiem pārsteigumiem un demo-
krātiskas republikas apdraudējumiem. Latvijas 
Satversmes sapulces vairākums Satversmes 
tekstā mēģināja paredzēt visus nepieciešamos 
priekšnoteikumus, lai Valsts prezidents ir “uz-
ticīgs sargs mūsu satversmes pamatiem” un 
saskaņotu “savas Valsts prezidenta tiesības 
ar šīs konstitūcijas garu”.27 Valsts prezidenta 
tiešas vēlēšanas nebija paredzamas, un šāds 
Valsts prezidenta ievēlēšanas modelis neatbilda 
Latvijas Sa tversmes sapulces vairākuma poli-
tiskajiem centieniem.

Objektīvi raugoties, Satversmes izstrādā-
šanas laikā nepastāvēja pietiekami vērā ņema-
mi priekšnoteikumi, lai Latvijas Satver smes 

22 Die Verfassung des Deutschen Reichs 1919.
23 Bergs 1921, 1–2.
24 Plašāk sk. Blūzma 2010, 141–145.
25 Lazdiņš 2001, 171–172; Lazdiņš 2012, 10–11.
26 Balodis 2017, 12–14.
27 Kalniņš 1928, 94.

sapulce izšķirtos par tautas vēlētu Valsts pre-
zidentu pēc t. s. Veimāras konstitūcijas parau-
ga. Latvijas Satversmes sapulces vairākums 
konsekventi veidoja valsts iekārtu pēc parla-
mentāro sistēmu parauga, kurā valsts galvam 
nav piešķirtas reālas varas pilnvaras.28 Līdzīgi 
arī citās mūsu reģionā tapušajās konstitūcijās 
notika izšķiršanās par labu parlamentārismam 
ar parlamenta vēlētu prezidentu (Polija, Lietu-
va, Somija) vai pat neveidojot atsevišķu valsts 
galvu (Igaunija).29

Nevar noliegt, ka Satversmes sekmīgai 
darbībai bija svarīgas konkrētās amatpersonas, 
kuras varētu tikt ievēlētas attiecīgajos amatos. 
Latvijas Satversmes sapulces vairākums bija 
rezervēts pret Kārli Ulmani, kuram varētu būt 
bijušas labas iespējas tiešās Valsts prezidenta 
vēlēšanās. Galīgo balsojumu par Saeimas vē-
lētu Valsts prezidentu daudzi tieši traktēja kā 
Kārļa Ulmaņa sakāvi.30 

Sociāldemokrātu atbalsts demokrātiska 
centra frakcijām Latvijas Satversmes sapulcē 
faktiski nozīmēja atbalstu drošām un paredza-
mām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimā, ku-
rās par neapšaubāmu favorītu bija uzskatāms 
Jānis Čakste. Viņš arī jau bija apliecinājis 
sevi, pildot valsts galvas pienākumus kā Lat-
vijas Tautas padomes priekšsēdētājs un Latvi-
jas Satversmes sapulces prezidents. 

Gana skaidra norāde uz šo Latvijas Sa
tversmes sapulces vairākuma nostāju ietverta 
Likumā par Latvijas Republikas Satversmes 
spēkā stāšanos un ievešanu.31 Tā 8. pants pare-
dzēja speciālu noregulējumu Valsts prezidenta 
amata izpildīšanai pēc Satversmes spēkā stāša-
nās un līdz jauna Valsts prezidenta ievēlēšanai. 
Latvijas Satversmes sapulce noteica, ka šajos 
apstākļos Valsts prezidenta vietu izpilda nevis 
jaunievēlētais Saeimas priekšsēdētājs atbilsto-
ši Satversmes 52. pantam, bet gan Latvijas 
Satversmes sapulces prezidents, lai gan Lat-
vijas Satversmes sapulces pilnvaras būtu iz-
beigušās ar Saeimas sanākšanu uz pirmo sēdi. 
Valsts prezidenta vēlēšanu norises politiskais 
sagatavošanas process liecina, ka pastāvēja 

28 Sal. Blanks 1966, 2.
29 Plašāk sk. Dišlers 1927, 226–228.
30 Cielēns 1998, 112–113.
31 Likums par Latvijas Republikas Satversmes 

spēkā stāšanos un ievešanu 1922, 2.



Akadēmiskā Dzīve 55/2019/202082  

plaša vienošanās par Jāni Čaksti kā pirmo 
Valsts prezidentu, lai izvairītos no nejaušībām 
un atvieglotu Satversmes sekmīgu spēkā stāša-
nos.32 Kā to formulēja sociāldemokrāti oficiālā 
paziņojumā par sava kandidāta nepieteikšanu, 
Jānis Čakste bija uzskatāms par viņiem pieņe-
mamāko Satversmes pildīšanai.33

Alternatīvie kandidāti
Rainim bija politiskās ambīcijas kļūt par 

pirmo jaunās valsts vadītāju. Hrestomātisks 
ir 1919. gada 10. jūlija ieraksts viņa dienas-
grāmatā: “Man ir jāizveido sava mīļā Latvija 
par brīvu, politiski un ekonomiski neatkarīgu 
valsti vēl šajā gadā, man tā jādara par pirmo 
pasaules nākotnes valsti, man tā jādara laimī-
ga. Man jātop par tās pirmo prezidentu vēl šai 
gadā; man jātop par latviešu, krievu un eirope-
iskās republikas prezidentu vēl šai gadā, man 
jātop par pirmo Eiropas valdnieku. Man jātop 
par Raini Lielo [..].”34 Viņa pārliecību varēja 
pastiprināt triumfālā atgriešanās Latvijā pēc 
trimdas gadiem35 un speciālie grozījumi Latvi-
jas Satversmes sapulces vēlēšanu likumā, kas 
ļāva Rainim kandidēt vēlēšanās.36 

Savā konceptuālajā runā Latvijas Sa
tversmes sapulcē Rainis īpaši raksturoja Valsts 
prezidenta lomu veidojamajā valsts iekārtā: 
“Laikam pieņems to vēlēto prezidentu, un 
mums būs ar to jārēķinās. Bet, ja tas notiek, 
tad viens būtu pilsonībai jāapdomā̄, ka ar tādu 
republikas prezidentu mēs, varbūt, ceļam tikai 
reprezentatīvu personu; varbūt, viņš̌ būs tikai 
rautu varonis un auto braucējs. Varbūt, viņam 
būs visādas mazas funkcijas, kuras ir tīri me-
hāniskas. Ja prezidenta ideja tik zemu nokrīt, 
tad tiešām, es domāju, ka tiem, kas viņu būs 
ieveduši, būs vēlāk par viņu jākaunas. Tātad, 
ja būs vēlēts prezidents, tad pilsonībai ir jāzi-
na mazākais tas, ka tai personai jābūt radošam 
garam. Ja viņam tāda gara nav, tad viņa funk-
cijas ir pilnīgi liekas un tās var izpildīt kurš 

32 Cielēns 1998, 160–161.
33 Latvijas Republikas Saeimas I sesijas 3. sēde 

1922, 32.
34 Dobrovenskis 2005, 565. 
35 Turpat, 572. 
36 Papildinājumi pie Satversmes sapulces vēlēšanu 

likuma 2. un 4. p. p. 1920, 1.

katrs ierēdnis. Bet, ja tāds gars pilsonībai būs, 
tad viņam jābūt sevišķi kulturālam garam, tad 
viņam jābūt nevis tai stiprai dūrei, kas tikai 
apspiež tautu, bet viņam jābūt tai galvai, kas 
var dot kulturālas mantas. Mēs kā valsts varam 
pastāvēt tikai tad, ja mēs esam kulturāla valsts 
un kulturāla valsts mēs varam būt tikai tad, ja 
mēs esam demokrātiska valsts.”37 

Sociāldemokrāti virzīja Raini kā savu 
kandidātu Latvijas Satversmes sapulces pre-
zidenta vēlēšanās, tomēr Latvijas Satversmes 
sapulces vairākums par savu prezidentu pārlie-
cinoši ievēlēja Jāni Čaksti (no 132 Satversmes 
sapulces locekļiem, kuri piedalījās balsošanā, 
par Jāni Čaksti balsoja 83, par Raini – 48).38 
Par Raini nenobalsoja pat visa sociāldemokrātu 
frakcija.39 Rainim tas bija liels pārdzīvojums, 
bet šādu Latvijas Satversmes sapulces vairā-
kuma balsojumu noteica politiskā loģika. Jānis 
Čakste jau bija pazīstams kā labs parlamenta 
darba organizators un sēžu vadītājs, kurš līdzī-
gu darbu bija veicis Latvijas Tautas padomē. 
Tāpat pilsoniskajām partijām bija pārliecinošs 
vairākums Latvijas Satversmes sapulcē, un 
tās nebija gatavas akceptēt sociāldemokrātu 
kā Latvijas Satversmes sapulces vadītāju.40 
Kā savās atmiņās rakstījis Fricis Menders, 
“kad sanāca Satversmes sapulce, Čakstes kā 
parlamentāriskās kopības un latviešu pilsonis-
kās sabiedrības reprezentanta respekts bija tik 
liels, ka pilsonībai nebija cita kandidāta valsts 
galvam kā Jānis Čakste. Mūsu kandidātam Jā-
nim Rainim, ja arī latviešu kultūrā nesalīdzi-
nāmi augstāk stāvošam, nebija nekādu izredžu 
formāli nostāties Latvijas valsts priekšgalā kā 
tās politiskam reprezentantam”41. 

Nav noliedzams, ka paši sociāldemokrāti 
nekad līdz galam nebija atbalstījuši Raini viņa 
politiskajos centienos.42 Sociāldemokrātiem 
stratēģiski izdevīgi bija atbalstīt demokrātis-
ko centru un Jāni Čaksti kā pretsvaru labē-
jiem politiķiem un jo īpaši Kārlim Ulmanim, 
kuru uzskatīja par reālu demokrātijas draudu. 
Sociāl demokrātu līderi tradicionāli uzsvēruši, 

37 Rainis 1993, 31.
38 Latvijas Satversmes sapulce 1920, 1.
39 Cielēns 1998, 97–98.
40 Turpat.
41 Menders 1991, 3.
42 Dzelzītis 1965, 3.
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ka allaž ir darījuši visu iespējamo, lai nodro-
šinātu Rainim nepieciešamo balsu vairākumu, 
bet tas neesot bijis iespējams.43 Tomēr Fēliksa 
Cielēna memuāros ietvertie politisko vienoša-
nos apraksti liecina, ka sociāldemokrāti bijuši 
gana piekāpīgi savās prasībās un kompromisu 
meklējumos.44

Rainim kā sociāldemokrātam nebija ne-
kādu iespēju tikt ievēlētam Valsts prezidenta 
amatā Saeimā, kurā vairākums bija pilsonisko 
partiju pārstāvjiem. Ticamākas Raiņa iespējas 
kļūt par Valsts prezidentu varēja būt tiešās vē-
lēšanās. Iespējams, arī šā iemesla dēļ Rainis 
pats aizstāvēja ideju par visas tautas vēlētu 
prezidentu kā Latvijas valsts galvu.45 Tomēr 
sociāldemokrātu vairākums neatbalstīja šo 
ideju, jo tautas vēlēta Valsts prezidenta amatā 
savas perspektīvas redzēja arī viņu galvenais 
oponents Kārlis Ulmanis.46 Faktiski Latvijas 
Satversmes sapulces izšķiršanās par Saeimas 
vēlētu Valsts prezidentu izslēdza jebkādas Rai-
ņa izredzes kļūt par pirmo Valsts prezidentu 
pēc Satversmes spēkā stāšanās. Tieši viņa par-
tijas biedri pēcāk bija tie, kas vienmēr lojāli 
nodrošināja nepieciešamo vairākumu Jānim 
Čakstem Valsts prezidenta vēlēšanās, novēršot 
jebkādu citu kandidātu iespējamību.47 

Līdzīgi kā Rainim, arī pirmajam ministru 
prezidentam Kārlim Ulmanim bija politiskās 
ambīcijas kļūt par Valsts prezidentu. Kā val-
dības vadītājs sarežģītajos valsts izveidošanas 
gados viņš vēlējās saglabāt ietekmi uz politis-
kajiem procesiem, savukārt viņa politiskās am-
bīcijas un autoritārais vadības stils provocēja 
konfliktus ar citiem politiķiem un radīja bažas 
par demokrātijas nākotni. Latvijas Satversmes 
sapulces nostāja pret tautas vēlētu Valsts pre-
zidentu lielā mērā bija nostāja pret Kārli Ul-
mani Valsts prezidenta amatā.48 Kārļa Ulmaņa 
vienīgā cerība nokļūt Valsts prezidenta amatā 
bija tiešas Valsts prezidenta vēlēšanas. Tomēr 
Satversmes izstrādāšanā viņa partija nespēja 
panākt Latvijas Satversmes sapulces vairāku-
ma atbalstu tautas vēlētam Valsts prezidentam. 

43 Menders 1989, 10.
44 Cielēns 1998, 160–161.
45 Dzelzītis 1965, 3.
46 Cielēns 1998, 112.
47 Turpat, 160–161.
48 Turpat, 112–113.

Latvijas Satversmes sapulces diskusijas caur-
strāvo regulāras atsauces uz Kārļa Ulmaņa 
ambīcijām un bažas par demokrātiskās iekār-
tas nākotni. Balsojuma pret tautas vēlētu Valsts 
prezidentu rezultātus Latvijas Sa tversmes 
sapulcē komentēja ar starpsaucienu “Kārlis I 
pazaudēja”.49 Pēc Satversmes spēkā stāšanās 
Kārlis Ulmanis atteicās no savas partijas piedā-
vājuma kandidēt Valsts prezidenta vēlēšanās.50

Secinājumi
Jānim Čakstem nebija reālu politisko al-

ternatīvu pirmajās Valsts prezidenta vēlēšanās. 
Lai arī Rainim un Kārlim Ulmanim bija poli-
tiskas ambīcijas kļūt par Valsts prezidentu, vi-
ņiem nebija politiski izdevīgs Saeimas vēlēta 
Valsts prezidenta modelis.

Latvijas Satversmes sapulces vairākuma 
atbalstu Saeimas vēlētam Valsts prezidentam 
ietekmēja arī apsvērumi par to, kurš iespēja-
mais kandidāts varētu būt vislabāk piemērots 
pirmā Valsts prezidenta lomai. Jāņa Čakstes 
politiskā autoritāte, uzticība demokrātijas ide-
jām un sekmīgā darbība Latvijas Tautas pa-
domes priekšsēdētāja un Latvijas Satversmes 
sapulces prezidenta amatā viņu padarīja par 
vairākumam vēlamu kandidātu.

Jāņa Čakstes īpašo statusu pēc Satver
smes spēkā stāšanās normatīvi atspoguļo Lat-
vijas Satversmes sapulces izšķiršanās Likuma 
par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stā-
šanos un ievešanu 8. pantā, kas viņam deva 
tiesības pildīt Valsts prezidenta vietu līdz pir-
majām Valsts prezidenta vēlēšanām. 

Satversmes izstrādāšanas laikā panāk-
tie politiskie kompromisi un politisko spēku 
samērs nodrošināja Jānim Čakstem iespēju 
turpināt pildīt valsts galvas funkcijas jau kā 
pirmajam Valsts prezidentam.

Raksta pamatā ir uzstāšanās akadēmiskās 
vienības Austrums 16. A. Eiches sabiedriskajā 
diskusijā Kādam jābūt Latvijas Valsts prezi-
dentam? LU Mazajā aulā 2018. gada 18. ok-
tobrī.

49 Cielava 1989, 2.
50 Zemnieku savienība un Valsts prezidents 1922, 1.
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