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Publicēta: Akadēmiskie raksti 4 sējumos “Latvieši un Latvija”, III 

sējums “Atjaunotā Latvijas valsts”.–Rīga: Latvijas Zinātņu 

akadēmija, 2013., 125.lpp.; Latvijas tiesību vēsture (1914-2000). 

Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 169.lpp. 

 

Piezīme: shēmā nav attēlotas pašvaldības un valsts augstākās 

amatpersonas, ko šajā laika periodā (1922-1934) ievēlēja, iecēla vai 

apstiprināja Saeima. 

Latvijas tauta 

(balsstiesīgie Latvijas pilsoņi) 

Saeima 

100 deputāti 

Valsts prezidents 

Ministru prezidents 

Ministru kabinets 

ievēl Saeimu vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, 

proporcionālās, aizklātās vēlēšanās 

(Satv. 6. pants) 

 

ievēlē Valsts prezidentu 

(Satv. 35., 36. pants) 

aicina kandidātu Ministru 

prezidenta amatam 

sastādīt MK  

(Satv. 56. pants) 

Tiesneši 

 Valsts kontrolieris 

Latvijas Bankas prezidents 

Tiesībsargs 

Satversmes tiesas tiesneši 

Centrālā vēlēšanu komisija  

Nacionālā elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padome 

Finanšu un kapitāla tirgus 

komisija  

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija 

KNAB priekšnieks 

Ģenerālprokurors 

 

Nacionālo bruņoto 

spēku komandieris 

Saeima apstiprina amatā uz 

četriem gadiem un atbrīvo no 

amata pēc Valsts prezidenta 

priekšlikuma 

(NBS likuma 14. pants) 

ievēlē, apstiprina vai ieceļ amatā 

pamatojoties uz Satversmi un tai 

pakārtotajiem likumiem 

Latvijas tauta 

(balsstiesīgie Latvijas pilsoņi) 
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Nacionālo bruņoto 

spēku komandieris 

+ Tiesībsargs 

Saeima apstiprina amatā pēc 

Valsts prezidenta priekšlikuma 

uz Satversmes vai likumu 

pamata 

ievēlē, apstiprina vai ieceļ amatā 

pamatojoties uz Satversmi un tai 

pakārtotajiem likumiem 
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Valsts kontrolierus 

apstiprina tiesnešus  

(Satv. 84. pants) 

apstiprina MK 

(Satv. 59. pants) 

apstiprina MK 

(Satv. 59. pants) 

apstiprina MK 

(Satv. 59. pants) 

apstiprina Valsts kontrolieri 

(Satv. 88. pants) 


