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Uldis Neiburgs

LatVijas repubLikas saeimas 
priekšsĒŽa pauLa kaLniņa 

1944. gaDa 8. septembra 
DekLarācijas par LatVijas VaLsts 

atjaunošanu un VaLDības 
izVeiDošanu

1944. gada 8. septembrī notikusī Latvijas centrālās padomes 
(Lcp) sanāksme rīgā bija šīs pretošanās kustības organizācijas vadī-
bas pēdējā sēde pirms Latvijas galvaspilsētas nonākšanas atkārtotas 
padomju okupācijas varas pakļautībā. izņemot dažas publikācijas,1 
līdzšinējā pētniecībā šai sanāksmei un tajā pieņemtajiem lēmumiem 
ir pievērsta nepietiekama uzmanība, jo pēdējos gados tapušajās ap-
kopojoša rakstura monogrāfijās par Latviju otrā pasaules kara laikā 
tā nav pieminēta vispār,2 bet dažos Lcp vēsturei veltītajos pētīju-
mos3 ir tikai atkārtota edgara andersona, Leonida siliņa u.c. autoru 
grāmatā “Latvijas centrālā padome: Latviešu nacionālā pretestības 
kustība, 1943–1945” sniegtā informācija, ka šajā sēdē bīskapa jāzepa 
rancāna (1886–1969) dzīvoklī rīgā Dr. pauls kalniņš (1872–1945) 
kā Valsts prezidenta vietas izpildītājs un saeimas priekšsēdētājs ir 
parakstījis deklarāciju par Latvijas valsts atjaunošanu un ministru 
kabineta izveidošanu.4

šeit pirmoreiz ir publicēti p. kalniņa 1944. gada 8. septembrī 
parakstīto divu dokumentu (deklarācija par Latvijas valstiskuma at-
jaunošanu un rīkojums senatoram mintautam čakstem (1893–1962) 
par ministru kabineta sastādīšanu) oriģināli,5 kuru nonākšana at-
klātībā ir izrādījusies visai komplicēta. tikai 2008. gada oktobrī ar 
Lcp dalībnieka Leonida siliņa (1916–2005) atraitnes zigrīdas sili-
ņas laipnu atļauju vēsturniekiem kārlim kangerim un uldim nei-
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burgam šo dokumentu kopijas izdevās apzināt L. siliņa personiskajā 
arhīvā stokholmā.6 tobrīd kļuva skaidrs, ka šīs p. kalniņa parak-
stītās deklarācijas otrā pasaules kara beigās ir nonākušas zvied-
rijā, kur vēlāk glabājās Vesterosas pilsētas bibliotēkas Latviešu grā-
matu un dokumentu krājumā. tā pārzinis bija jurists konstantīns 
ozoliņš (1902–1987), kurš līdz pat savai izbraukšanai uz zviedriju 
1945. gada 8. maijā pildīja organizācijas “Latviešu karavīru palī-
dzība” vadītāja pienākumus kurzemē.7 k. ozoliņa 1980. gada 9. jan-
vāra atzīmes uz L. siliņa vajadzībām izgatavotajām šo dokumentu 
kopijām liecināja, ka to oriģināli ir apzīmēti ar Vesterosas biblio-
tēkas Latviešu grāmatu un dokumentu krājuma signatūru 78: 37/1 
un 78: 37/2. k. kangeris arī atcerējās, ka 1982. gada beigās, kopā ar 
valodnieci baibu kangeri apciemojot k. ozoliņu, pēdējais demons-
trējis viņiem šos dokumentus kā īpašu vērtību. Vēlāk minētais krā-
jums tika nodots zviedrijas Valsts arhīvam stokholmā un ir daļa no 
Latviešu palīdzības komitejas dokumentu krājuma, kas pētniecības 
nolūkos ir pieejama ar zviedrijas latviešu apvienības priekšsēža at-
ļauju. iepazīstoties ar šī fonda krājuma aprakstu 2009. gadā zvied-
rijas Valsts arhīvā, šīs signatūras numuru trūka.8 tomēr 2014. gada 
oktobrī, izvērtējot Vesterosas bibliotēkas Latviešu grāmatu un doku-
mentu kolekciju zviedrijas Valsts arhīva nodaļā stokholmas priekš-
pilsētā ārningē, izdevās atrast arī p. kalniņa parakstīto dokumentu 
oriģinālus. tiem pievienotā senatora m. čakstes atraitnes martas 
čakstes (1902–1990) 1978. gada 17. marta vēstule k. ozoliņam9 
parāda gan šo dokumentu nonākšanas laiku Vesterosas bibliotēkā, 
gan ļauj domāt, ka tie līdz tam ir glabājušies čakstes ģimenes per-
soniskajā arhīvā un, ļoti iespējams, sasnieguši zviedriju 1944. gada 
16. oktobrī, kad m. čakstes ģimene ar motorlaivu “krīvs” ieradās 
gotlandē.

Diemžēl gandrīz neviens no 1944. gada 8. septembra sēdes da-
lībniekiem pēc kara trimdā nav sniedzis plašākus komentārus ne 
par pašu šo notikumu, ne arī paskaidrojis, vai un kāpēc šīs sanāk-
smes pieņemtajiem lēmumiem ir vai nav sekojusi kāda tālejoša  
rīcība. kā šīs sēdes dalībnieki grāmatā “Latvijas centrālā padome” 
ir uzdoti četrpadsmit cilvēki – sociāldemokrāti p. kalniņš, klāra 
kalniņa (1874–1964), klāvs Lorencs (1885–1975), fricis menders 
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(1885–1971) un jānis rudzis (1896–1966), bīskaps j. ran cāns,  
advokāts jānis breikšs (1887–1965), senators m. čakste, profesori 
arnolds aizsilnieks (1898–1982) un andrejs teikmanis (1877–
1956), ārsts Vikentijs barkāns (1889–1947), lauksaimniecības ata-
šejs emīls zelmenis (1892–1979), ģenerālis Verners tepfers (1893–
1958), kapteinis kristaps upelnieks (1891–1944) un vēl citas vārdā 
nenosauktas personas. zināmas neskaidrības ir radījis arī e. ander-
sona un L. siliņa publicētais p. kalniņa deklarācijas un rīko juma 
teksts, kurā viņa izraudzītais ministru kabineta sastādītājs ir apzī-
mēts kā n.n., blakus paskaidrojot, ka sēdes atsevišķā protokolā bijis 
teikts, ka par ministru prezidentu aicināms profesors konstantīns 
čakste (1901–1945), bet pēc viņa nāves par tādu aicināts viņa brā-
lis m. čakste,10 ko paša L. siliņa arhīvā atrastie dokumenti neap-
stiprina.

pavisam īsi 1944. gada 8. septembra sēde un tās lēmumi ir 
pieminēti p. kalniņa 1945. gada vasarā rakstītajās piezīmēs, kur 
tās sasaukšana ir pamatota ar viņa kā saeimas priekšsēdētāja un 
Valsts prezidenta vietnieka izceļošanu uz zviedriju (tas nenotika, 
jo motorlaivu “gulbis”, uz kuras atradās arī p. kalniņš, 1944. gada 
21. septembrī ceļā uz gotlandi pārtvēra vācu karakuģis, kas visus 
tās pasažierus aizveda uz gotenhāfenu. – U. N.),11 bet par sēdes no-
rises vietu, tāpat kā j. rancāna 1952. gada martā tapušajā veltījumā 
p. kalniņam,12 ir uzdots bīskapa dzīvoklis, kas atradās romas katoļu 
rīgas arhidiecēzē mazajā pils ielā 2.13 turpretī līdz šim nepublicētajā 
Lcp zviedrijas daļas 1948. gada 13. augusta plenārsēdes stokholmā 
protokolā ir fiksēts j. breikša stāstījums par “dienu, kad izvadīja sa-
eimas priekšsēdētāju Dr. paulu kalniņu uz Ventspili tālākā ceļā. tas 
toreiz notika skolas ielā 11. bīskaps rancāns ieradās visā savā amata 
tērpa spožumā. izgatavojām divus dokumentus tam gadījumam, ja 
būtu jāsastāda valdība. tika izraudzīts prof. konstantīns čakste, bet, 
ja viņš būtu aizkavēts, tad mintauts čakste. Dokumentos bija teikts, 
ka Valsts prezidenta vietas izpildītājs viņus uzaicina sastādīt valdību. 
bija svarīgi, lai katram gadījumam būtu zem šiem dokumentiem 
Dr. paula kalniņa, kā Valsts prezidenta v. i., paraksts. Dokumentus 
nodeva kūrijas glabāšanā bīskapam rancānam, jo tobrīd bija doma, 
ka viņš projām nebrauks, bet Sicherheitsdienst viņam tomēr vēlāk 
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piespieda aizbraukt (1944. gada septembra vidū vācu Drošības poli-
cija un Drošības dienests j. rancānam un vēl vairākiem citu konfe-
siju augstākajiem garīdzniekiem lika pārcelties no rīgas uz Liepāju, 
bet 9. oktobrī ar kuģi doties uz Vāciju. – U. N.).”14 

Līdz ar to p. kalniņa, j. breikša un j. rancāna atmiņas apstip-
rina 1944. gada 8. septembra deklarācijas un rīkojuma tapšanas 
faktu, bet tuvāk neatspoguļo tās dienas Lcp vadības sēdes norisi un 
neko nepasaka arī par šo dokumentu turpmāko likteni. p. kalniņa 
un j. rancāna izklāstā Lcp sanāksme ir norisinājusies mazajā pils 
ielā 2, turpretī j. breikša atmiņās šī tikšanās ir notikusi skolas (vācu 
okupācijas laikā – Karl Ernst von Baer. – U. N.) ielā 11, kur 
1944. gadā atradās centrālā pedagoģiskā bibliotēka, pieminekļu 
valde (tās priekšsēdētājs bija toreizējais Lcp vadītājs V. tepfers. – 
U. N.) un vairākas mācību iestādes.15 mūsdienu skatījumā proble-
mātiski ir izskaidrot arī šo trīs sēdes dalībnieku apgalvoto, ka mi-
nistru kabineta sastādīšana vispirms ir uzticēta k. čakstem, jo viņš 
jau no 1944. gada 29. aprīļa atradās vācu drošības iestāžu apcietinā-
jumā rīgā, reimersa ielā, bet vēlāk rīgas centrālcietumā, un nav 
skaidrs, uz kāda pamata Lcp sanāksmes dalībnieki būtu varējuši 
cerēt uz k. čakstes drīzu atbrīvošanu. neprecīza ir arī e. andersona 
un L. siliņa norāde par m. čakstes izraudzīšanu par ministru prezi-
dentu pēc k. čakstes nāves. Diez vai šāda iespēja apspriesta 
1944. gada 8. septembrī, kad tika parakstīti šeit publicētie doku-
menti un k. čakste bija dzīvs, jo no 1. līdz 10. septembrim bija 
ieslo dzīts salaspils nometnē, no kurienes ar kuģi “celebes” pārsūtīts 
uz štuthofas koncentrācijas nometni. savukārt pēc k. čakstes nāves 
1945. gada 21. februārī, par ko Lcp locekļi kurzemē vai zviedrijā 
visticamāk uzzināja tikai ar kādu laika atstarpi, jautājums par valdī-
bas izveidošanu, vismaz okupētās Latvijas teritorijā, visdrīzāk bija 
zaudējis aktualitāti. Latvijas sūtņa stokholmā Voldemāra salnā 
(1886–1948) un ārkārtējo pilnvaru nesēja un Latvijas sūtņa Lon-
donā kārļa zariņa (1879–1963) diplomātiskā sarakste arī liecina, ka 
ideja par Lcp reprezentētu Latvijas valdību ar m. čaksti priekšgalā 
Lcp aprindās zviedrijā bija aktuāla jau 1944. gada novembrī – 
1945. gada janvārī, kad k. čakste vēl atradās ieslodzījumā štut-
hofā.16 nav gan pavisam izslēgts, ka p. kalniņš kā ministru kabineta 
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vadītājus 1944. gada 8. septembrī būtu nozīmējis abus brāļus 
čakstes, pieļaujot zināmas manevra iespējas savas deklarācijas un 
rīkojuma realizēšanā, ja pieņemam, ka j. breikša teiktais par diviem 
dokumentiem valdības sastādīšanas gadījumam ir jātulko nevis kā 
p. kalniņa parakstīta deklarācija un rīkojums par ministru kabineta 
izveidošanu, bet gan šo dokumentu divi varianti, no kuriem līdz 
šim tad būtu apzināts tikai viens.

kopumā p. kalniņa parakstīto dokumentu saturs liecina gan par 
Lcp un tās vadības pretenzijām uz Latvijas valsts augstāko politisko 
pārstāvniecību, gan centieniem atjaunot Latvijas valstisko neatka-
rību brīdī, kad Vācijas armija atstātu, bet psrs armija vēl nebūtu 
ieņēmusi Latvijas teritoriju. to apstiprina vēl citas V. salnā, Lcp un 
ģenerāļa jāņa kureļa (1882–1954) militārās grupas iniciatīvas pa-
gaidu valdības izveidošanā 1944. gada vasarā–rudenī, kas īsumā ir 
aprakstītas arī jaunākajā vēstures literatūrā.17 iepazīstoties tuvāk ar 
p. kalniņa parakstītās deklarācijas un rīkojuma oriģināliem,  ir arī 
redzams, ka, iespējams, drošības apsvērumu dēļ šie dokumenti to 
tapšanas brīdī nemaz netika apzīmēti ar konkrētiem datumiem, bet 
deklarācijas par Latvijas valsts atjaunošanu kopija jau citā mašīn-
drukā ir datēta ar 1944. gada 8. septembri jau pēc tās nonākšanas 
L. siliņa personiskajā arhīvā. tas ļauj arī domāt, ka šos Lcp doku-
mentus bija plānots datēt to publiskošanas gadījumā, resp., piemē-
rotā brīdī, kad apņemšanos atjaunot Latvijas faktisko suverenitāti 
un izveidot valdību būtu iespējams arī reāli īstenot, taču straujās 
karadarbības un nelabvēlīgās militāri politiskās situācijas dēļ šāda 
iespēja tā arī nekad neradās. tas varētu arī izskaidrot Lcp vadības 
pēdējās sēdes rīgā dalībnieku vēlāko atturēšanos kaut ko vairāk at-
klāt par šīs sanāksmes norisi. 

perspektīvā svarīgi būtu izvērtēt arī p. kalniņa kā Latvijas Valsts 
prezidenta vietas izpildītāja pilnvaras izdot deklarāciju par Latvijas 
valstiskuma atjaunošanu un ministru kabineta izveidošanu, kas,  
līdzīgi kā citi valsts suverenitātes jautājumi, atšķirīgi ir vērtēti savu-
laik trimdas un arī mūsdienu diskusijās par Latvijas valsts tiesisko 
statusu.17 arī 1944. gada 8. septembra deklarācijā paustais konsta-
tējums, ka “Latvijas tauta pārņēmusi suverēno varu no svešas varas 
atbrīvotā Latvijas valsts teritorijā un atjaunojusi Latvijas republiku 
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kā suverēnu valsti”, uzdod jautājumus gan par tā brīža politiskās 
situācijas reālo vai vēlamo novērtējumu, gan šādas uztveres vērtē-
jumu mūsdienās. 

1. dokuments

Latvijas valsts prezidenta vietas izpildītāja un saeimas priekšsē-
dētāja P. Kalniņa deklarācija par Latvijas valsts atjaunošanu 

DekLaracija
par LatVijas VaLsts atjaunošanu

Latvijas tauta pārņēmusi suverēno varu no svešas varas atbrī-
votā Latvijas valsts teritorijā un atjaunojusi Latvijas republiku kā 
suverēnu valsti.

Latvijas satversmes sapulces 1922. gadā pieņemtā Latvijas re-
publikas satversme no šīs dienas līdz satversmes reformai iedar-
bojas atbrīvotajā valsts teritorijā kā atjaunotās Latvijas republikas 
pamatlikums.

uz Latvijas republikas satversmes pamata (52. pants) uz mani 
kā pēdējās likumīgi ievēlētās un līdz šim laikam tiesiski pilnvarotās 
saeimas priekšsēdētāju pārgājusi Valsts prezidenta vietas izpildīšana. 
ar šo dienu es stājos pie Valsts prezidenta vietas izpildīšanas līdz 
jauna Valsts prezidenta ievēlēšanai satversmē paredzētā kārtībā.

kā Latvijas republikas Valsts prezidenta vietas izpildītājs uz sa-
tversmes man piešķirtās varas pamata (56. pants) esmu uzdevis se-
natoram mintautam čakstem sastādīt ministru kabinetu.

uzaicinu Latvijas tautu atbalstīt valdību tās atbildīgā Latvijas 
valsts atjaunošanas darbā.

Dievs svētī Latviju.
 

[Dr. pauls kalniņš]

Latvijas Valsts prezidenta vietas izpildītājs
 saeimas priekšsēdētājs
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2. dokuments

Latvijas valsts prezidenta vietas izpildītāja un saeimas priekšsē-
dētāja P. Kalniņa rīkojums senatoram Mintautam Čakstem par 
Ministru kabineta sastādīšanu
 

a.g.
senatoram mintautam čakstes kungam.

uz Latvijas republikas satversmes 56. panta pamata uzdodu jums 
sastādīt ministru kabinetu.

[Dr. pauls kalniņš]

Latvijas republikas Valsts prezidenta
vietas izpildītājs, saeimas priekšsēdētājs

atsauces un piezīmes
1 uldis neiburgs (2009). Latvijas centrālā padome nacistu okupētajā Lat-

vijā (1943–1945): izpētes aktualitātes un rezultāti. no: Okupācijas režīmi 
Baltijas valstīs 1940–1991. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 246.–
248. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.); kārlis kangeris 
(2010). kurelieši: “mirt par Latviju uz Latvijas zemes”. Vācu varas iestāžu 
attieksme pret ģenerāli kureli. no: Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pa-
saules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un “Kurelieši”: konferences 
materiāli. rīga: Lu akadēmiskais apgāds, 93.–94. lpp.

2 Valdis o. Lumans (2006). Latvia in World War II. fordham university 
press, pp. 363–367; Daina bleiere, ilgvars butulis, inesis feldmanis,  
aivars stranga, antonijs zunda (2008). Latvija Otrajā pasaules karā 
(1939–1945). rīga: jumava, 318.–320. lpp.; björn m. felder (2009). Lett-
land im Zweiten Weltkrieg. Zwischen sowjetischen und deutschen Besatzern 
1940–1946. paderborn: schöningh, s. 312–319; inesis feldmanis (2012). 
Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945): jauns konceptuāls skatījums. 
rīga: Lu akadēmiskais apgāds, 61.–64. lpp.

3 geoffrey swain (2009). Latvia’s Democratic resistance: a forgotten epi-
sode from the second World War. European History Quarterly, Vol. 39, 
no. 2, p. 252; ainārs Lerhis (2011). nacistiskās Vācijas okupācijas gadi 
(1941–1945), pretestības kustība, Latvijas centrālā padome. no: Akadē-
miskā vienība “Austrums” 125 gados (1883–2008). rīga: n.i.m.s., 319.–
320. lpp.
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 4 edgars andersons, Leonids siliņš u.c. (1994). Latvijas Centrālā Padome: 
Latviešu nacionālā pretestības kustība, 1943–1945. upsala: Lcp, 82., 84., 
100. lpp.

 5 zviedrijas Valsts arhīvs (Riksarkivet, Stockholm; turpmāk – ra), 730154, 
Lettiska Hjälpkommittens Dokumentsamlig, 78: 37/1, 78: 37/2.

 6 L. siliņa personiskais arhīvs stokholmā. pašlaik tiek sagatavots nodošanai 
zviedrijas Valsts arhīvā.

 7 V. Hāzners, a. j. bērziņš (red.) (1979). Latviešu karavīrs otra pasaules 
kara laikā: Dokumentu un atmiņu krājums. 7. sēj. Linkolna: Daugavas Va-
nagu centrālā Valde, 222.–233. lpp. 

 8 kangeris. kurelieši: “mirt par Latviju uz Latvijas zemes”. Vācu varas  
iestāžu attieksme pret ģenerāli kureli, 93.–94. lpp.

 9 ra, 730154, Lettiska Hjälpkommittens Dokumentsamlig, 78: 37/5.
10 andersons, siliņš u.c. Latvijas Centrālā Padome: Latviešu nacionālā pre-

testības kustība, 1943–1945, 82., 84., 100. lpp.
11 k. Dziļleja (red.) (1952). Tautai un brīvībai. Rakstu krājums Dr. Paula 

Kalniņa piemiņai. stokholma: Dr. paula kalniņa piemiņas fonds, 31. lpp.
12 H. tichovskis (red.) (1977). Bīskaps Jāzeps Rancāns. Rakstu izlase. astras 

apgāds [asV],122. lpp.
13 Statistikas brīvprātīgo korespondentu rokas grāmata 1944. gadam (1944). 

rīga, 127. lpp.
14 1948. gada 13. augusta Lcp zviedrijas daļas plenārsēdes stokholmā proto-

kols nr. 16 (zviedrijas strādnieku kustības arhīvs (Arbetarsrörelsens arkiv, 
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