
Latvijas Senāta senatora 
Augusta Lēbera (Loeber) 
dēls Dītrihs Andrejs Lēbers 
(04.01.1923.–24.06.2004.) – 
tiesību zinātnieks, jurists, 
mecenāts – bija Augstākās 
tiesas muzeja veidošanas 
iniciators un atbalstītājs. 

Liels bija Dītriha Andreja 
Lēbera ieguldījums Latvijas 
tiesību sistēmas veidošanā 
pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas. Jo īpaši viņš 
gādāja par Latvijas Senāta 
mantojuma novērtēšanu 
un izmantošanu, Latvijai 
atgriežoties Rietumu tiesību 
telpā. 

Ar viņa iniciatīvu  
1995.gadā tika izveidots 
Senatora Augusta Lēbera 
fonds, kura statūtos rakstītais mērķis bija “Latvijas tiesību zinātņu attīstības veicināšana, 
kā arī to zinātnisko atziņu ieviešana praksē, lai Latvijas Republika kļūtu par tiesisku valsti”. 
Fonds piešķīra prēmijas un stipendijas latviešu tiesībzinātniekiem un atbalstīja projektus, kas 
veicināja Latvijas tiesību sistēmas atjaunošanu. 

Ar fonda vārdu, taču faktiski par Lēbera personiskajiem līdzekļiem 1997.–1998.gadā 
pārizdoti Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940) un Lēbera sastādītie rādītāji, pirmskara 
Latvijas krievu juristu biedrības žurnāls “Zakon i sud” un Rīgas Vācu juristu biedrības žurnāls 
“Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft”, kā arī uzsākta “Tieslietu Ministrijas Vēstneša” 
pārizdošana. 

Ar fonda atbalstu (faktiski – ar Lēbera finansējumu) 1998.gadā izveidots Latvijas Augstākās 
tiesas muzejs. Dītrihs Andrejs Lēbers muzejam dāvināja arī vērtīgas lietas, kas saistītas ar viņa 
tēva Augusta Lēbera jurista un senatora darba gaitām, piemēram, tiesneša amata ķēdi,  
1937.gada Civillikumu, fotogrāfijas, amatu nozīmītes, apliecības, arī senatora personīgās lietas – 
kabatas pulksteni, maku, vēstules utt. No tā arī Augstākās tiesas muzejs sākās. 

Vēl jo vairāk – Dītrihs Andrejs Lēbers meklēja, aicināja kopā un uzturēja kontaktus ar 
Latvijas Senāta senatoru bērniem, kas dzīvoja visā pasaulē. Viņš viņus pulcēja Rīgā, Tiesu pilī, 
un caur to veidojās Augstākās tiesas saikne ar senatoru bērniem, vēlāk – mazbērniem un nu 
jau arī mazmazbērniem. 

2003.gada 6.janvārī Dītrihs Andrejs Lēbers kopā ar savu dzimtu – sievu Kristu, meitām 
Tatjanu un Silviju, dēliem Aleksu un Džonu un mazdēlu – ciemojās Augstākās tiesas muzejā 
un viesu grāmatā ierakstīja: “Senatora Augusta Lēbera pēcteči pateicas par Latvijas tiesiskā 
mantojuma saglabāšanu. Novēlam turpināt šo svētīgo darbu.”

DĪTRIHS ANDREJS LĒBERS UN  
AUGSTĀKĀS TIESAS MUZEJS

Dītrihs Andrejs Lēbers ar mazdēlu parakstās Augstākās tiesas muzeja 
Viesu grāmatā 2003.gada 6.janvārī

Senators Augusts Lēbers  
ar sievu Emīliju un dēlu Dītrihu  
1926.gadā

Senatora Mintauta Čakstes meita  
Aija Čakste un senatora Augusta Lēbera 
dēls Dītrihs Andrejs Lēbers 1998.gadā 
Augstākajā tiesā, svinot Latvijas Senāta 
80.gadadienu

Dītriha Andreja Lēbera 1998.gada 9.marta 
vēstule Augstākās tiesas priekšsēdētājam 
Andrim Guļānam par finansējumu muzeja 

izveidei un Senāta materiālu nodošanu 
Augstākās tiesas īpašumā   


