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1.1. TIESU PALĀTU IZVEIDOŠANA 
AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

1990.gada 4.maijā Latvijas  PSR Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju „Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu”. Šis datums bija nozīmīgs 
Latvijas valstij un arī tās tiesu sistēmai. Latvijas  PSR 
Augstākā tiesa ne tikai mainīja nosaukumu un kļuva par 
Latvijas Republikas Augstāko tiesu, bet arī sāka strādāt 
kā neatkarīgas valsts tiesu varas augstākā instance. 

Tiesiskā bāze tiesu reformai bija 1992.gada 
15.decembrī pieņemtais likums „Par tiesu varu”, kas 
paredzēja pārveidot Latvijas tiesu sistēmu, ieviešot 
trīspakāpju sistēmu: no jauna izveidojot piecas 
apgabaltiesas un Augstāko tiesu sadalot kasācijas 
instancē Senātā un apelācijas instancē – tiesu 
palātās. Apgabaltiesas tika paredzētas kā apelācijas 
instances tiesa rajona (pilsētas) tiesu pārsūdzētajiem 
spriedumiem, kā arī pirmās instances tiesa likumā 
noteiktajās lietu kategorijās. Tiesu palāta noteikta par 
apelācijas instanci apgabaltiesas kā pirmās instances 
spriedumiem. Senāts – kasācijas instance. Šāds 
Augstākās tiesas modelis tika skaidrots pirmkārt ar 

vēsturisko tradīciju, jo arī Latvijas neatkarības pirmajā 
periodā bija līdzīga tiesu sistēma – līdz 1940.gadam 
Latvijā bija miertiesas, apgabaltiesas, Tiesu palāta 
un Senāts. Taču, atjaunojot šo sistēmu, uzskatīja par 
neekonomisku Tiesu palātu kā augstāko apelācijas 
instanci veidot kā atsevišķu tiesu iestādi. Turklāt no 
jauna bija jāveido piecas apgabaltiesas, un atbilstošas 
kvalifikācijas tiesnešu nebija pietiekami. 

Likuma „Par tiesu varu” izstrādāšanas darba grupu 
vadīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo, 
tajā strādāja arī Gunārs Aigars, nākamais Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētājs.

Lai uzsāktu darbu apgabaltiesas, tiesu palātas un 
Senāts, vēl bija nepieciešami grozījumi procesuālajos 
likumos un organizatoriskais sagatavošanas darbs. 
Augstākajā tiesā izveidoja komisiju tiesu reformas 
realizēšanai. 1994.gada 28.februārī Augstākās tiesas 
plēnums apstiprināja Augstākās tiesas struktūras 
reorganizācijas shēmu. Administratīvi un organizatoriski 
Augstākā tiesa apvienoja divas instances – apelācijas un 
kasācijas instanci, bet procesuāli un tiesnešu sastāva 
ziņā tās tika paredzētas pilnīgi patstāvīgas.   

I 
CIVILLIETU TIESU PALĀTAS 

VĒSTURE
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Līdz ar apelācijas un kasācijas instances veidošanu 
Augstākajā tiesā tika prognozēts ievērojams darba 
apjoma pieaugums. Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
1995.gada 3.jūlijā vēstulē Saeimas priekšsēdētājam 
norādīja – jaunajā sistēmā Augstākajā tiesā vairs 
nepastāvēs tiesu piesēdētāju institūts, bet lietas gan 

apelācijas, gan kasācijas instancē skatīs koleģiāli trīs 
tiesnešu sastāvā, turklāt apelācijas process, kurš regulēs 
tiesu palātu darbu, būtiski atšķirsies no kasācijas 
procesa – apelācijas process būs daudz darbietilpīgāks, 
tā gaitā lieta faktiski tiks izskatīta no jauna, piedaloties 
procesa dalībniekiem, pārbaudīti pierādījumi, pratināti 
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Civillietu tiesu palātas pirmā kopbilde. Lai to izgatavotu, visi gājuši uz fotosalonu fotografēties un tad devuši 
māksliniekam portretus noformēt. 1996.gads
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liecinieki, tiks sastādīts tiesas sēdes protokols. Augstākā 
tiesa lūdza Saeimu palielināt Augstākās tiesas tiesnešu 
skaitu līdz 47 tiesnešiem, kā arī palielināt Augstākās 
tiesas algu fondu par 10 987,79 Ls ik mēnesi, lai arī tiesas 
darbinieku skaitu varētu palielināt par 58 štata vienībām, 
jo līdz ar darba apjoma pieaugumu ir jāpieaug arī tiesas 
sēžu sekretāru un kancelejas darbinieku skaitam.  

1995.gada 23.augustā Saeima pieņēma lēmumu 
palielināt Augstākās tiesas tiesnešu skaitu līdz 47 
tiesnešiem, nosakot, ka no  tiem Senātā ir 19 tiesneši 

un tiesu palātās – 28 tiesneši. Taču reāli jauno struktūru 
vajadzēja izveidot no tiem 37 tiesnešiem, kas tobrīd jau 
strādāja Augstākajā tiesā. 

Likums „Par tiesu varu” noteica, ka tiesnešu skaitu 
Senātā un tiesu palātās nosaka Saeima, bet to sastāvu 
apstiprina Augstākās tiesas plēnums. Tiesnešiem 
pašiem vajadzēja pieņemt lēmumu, kurā no instancēm 
turpmāk strādās konkrētais tiesnesis. Spriežot par 
to, ņēma vērā ne tikai darba stāžu un pieredzi, bet arī 
tiesnešu viedokli, ko viņi izteica slēgtā balsojumā. 
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Valsts prezidents Guntis Ulmanis kopā ar tiesnešiem, kuri nodevuši tiesneša zvērestu. Pirmā no kreisās – Civillietu tiesu 
palātas tiesnese Skaidrīte Lodziņa. Pirmā no labās – Rīgas apgabaltiesas tiesnese Anda Vītola, ceturtais no kreisās – 
Ventspils pilsētas tiesas tiesnesis Arnis Dundurs, kuri vēlāk kļuva par Civillietu tiesu palātas tiesnešiem. Kopā ar tiesnešiem 
arī Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un tieslietu ministrs Romāns Apsītis. 1995.gads
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1995.gada 3.oktobrī Augstākās tiesas plēnums pieņēma 
lēmumu Nr.5 „Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta departamentu un tiesu palātu izveidošanu”. Ar šo 
lēmumu tika izveidotas kasācijas un apelācijas instances 
Augstākajā tiesā un radīts strukturālais modelis, kāds 
tas darbojās līdz 2014.gada 31.decembrim, kad tika 
likvidēta Krimināllietu tiesu palāta. 

Plēnums apstiprināja departamentu un tiesu palātu 
sastāvu un ievēlēja to priekšsēdētājus. Senātā darbu 
sāka 15 senatori, tiesu palātās – 22 tiesneši. Civillietu 
tiesu palātā bija 9 tiesneši. 

Par Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju plēnums 
ievēlēja Gunāru Aigaru.

Plēnums ievēlēja arī divus Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietniekus – Senāta Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un 
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru.

1.2. CIVILLIETU TIESU PALĀTAS 
DARBA SĀKUMS

Līdz ar Senāta un tiesu palātu izveidošanu mainījās 
arī pārējā tiesas struktūra. Ar 1995.gada 1.novembri 
izveidoja trīs atsevišķas kancelejas – Senāta kanceleju, 
Civillietu tiesu palātas kanceleju un Krimināllietu tiesu 
palātas kanceleju. Civillietu tiesu palātas kancelejā bija 
trīs darbinieki. Par kancelejas vadītāju iecēla Uļjanu 
Gončarovu.

Tiesnešu mēneša amatalaga 1996.gadā bija bija 257,50 
lati un likumā „Par tiesu varu” noteiktās piemaksas 
par kvalifikācijas klasi un darba stāžu. Civillietu tiesu 
palātas darbinieku mēnešalga bija 70–110 lati. 

Ņemot vērā, ka nebija atsevišķa likuma par Augstāko 
tiesu, kurā būtu noteikta Senāta departamentu un tiesu 
palātu priekšsēdētāju kompetence, skaidrojumu tam 
1996.gada 11.martā sniedza Augstākās tiesas plēnums. 
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Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
ar vietniekiem un palīgiem.  
No kreisās Senāta Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs 
Pāvels Gruziņš un viņa palīdze 
Karīna Kazarova, Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs  
Andris Guļāns un viņa palīdze 
Inta Ķirse, Civillietu tiesu 
palātas priekšsēdētājs  
Gunārs Aigars un viņa palīgs 
Māris Vīgants.  
1996.gads
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Plēnums izskaidroja, ka tiesu palātas priekšsēdētājam 
tiesas spriešanā ir visas tiesības un pienākumi, kādi 
likumdošanā paredzēti Augstākās tiesas tiesnešiem. 
Papildus tam tiesu palātas priekšsēdētājs plāno, organizē 
un vada palātas darbu, organizē sūdzību, iesniegumu 
pārbaudi un apmeklētāju pieņemšanu, organizē tiesnešu 
profesionālās kvalifikācijas celšanu, koordinē tiesnešu 
iesaistīšanu Tieslietu ministrijas organizētajās rajonu 
(pilsētu) tiesu un apgabaltiesu revīzijās, izsaka palātas 
viedokli, izstrādājot atzinumus par likumprojektiem, dod 
tiesnešiem un darbiniekiem rīkojumus, kas neattiecas uz 
konkrētas lietas izskatīšanu, izsaka viedokli par palātas 
darbinieku pieņemšanu un atbrīvošanu no darba, 
iesniedz Augstākās tiesas priekšsēdētājam priekšlikumus 
par tiesas darba pilnveidošanu, tiesnešu un darbinieku 
apbalvošanu un disciplinārsodīšanu, kvalifikācijas klases 
piešķiršanu tiesnesim.

Likums „Par tiesu varu” noteica, ka departamentu un 
tiesu palātu priekšsēdētāju pilnvaru termiņš ir pieci gadi. 

Pēc jaunās struktūras izveidošanas Augstākā tiesa 
joprojām strādāja ēkā Brīvības ielā  34, kur izvietojās 
arī jaunizveidotā Rīgas apgabaltiesa. Augstākās tiesas 
tiesneši sēdēja pa trim un četriem vienā kabinetā. 
Rīgas apgabaltiesas tiesneši rīkoja izbraukuma sēdes, 
izbrauca ar lietām un piesēdētājiem, jo nebija pietiekami 
daudz tiesas zāļu, kur organizēt tiesas sēdes. 

1995.gadā Augstākā tiesa pakāpeniski sāka pāriet 
uz Tiesu pils daļu Brīvības bulvārī  36 Elizabetes ielas 
pusē. 1996.gada 23.aprīlis bija pacilājošs un vēsturisks: 
Augstākā tiesa atgriezās vēsturiskajā Tiesu pilī. 

Jaunās telpas vajadzēja restaurēt un remontēt, darbs 
bija apjomīgs, finanšu līdzekļi – pieticīgi. 1998.gada aprīlī 
divus gadus ilgušie telpu restaurācijas un remonta darbi 
bija pabeigti. Saglabājot vēsturisko stilu, bija atjaunotas 
tiesu zāles, tiesnešu kabineti un gaiteņi.

1.3. GROZĪJUMI LIKUMĀ  
„PAR TIESU VARU” –  
PĀREJA UZ TĪRO 
TRĪSPAKĀPJU  
TIESU SISTĒMU

Divdesmit četru gadu laikā likums „Par tiesu varu” 
grozīts 39 reizes. Grozīti gandrīz visi sākotnējā likuma 
panti, nākušas klāt vairākas jaunas likuma nodaļas, 
vairākas zaudējušas spēku un vairs nav aktuālas. Arī 
likuma 43.pants, kas nosaka Augstākās tiesas struktūru, 
grozīts vēl pirms Senāta un palātu izveidošanas. 
Sākotnēji bija paredzēts, ka Augstākās tiesas apelācijas 
instancē būs četras tiesu palātas: Civillietu, Krimināllietu, 
Saimniecisko lietu un Konstitucionālās uzraudzības 
tiesu palāta. 

1994.gadā, izšķiroties veidot atsevišķu Satversmes 
tiesu, no Augstākās tiesas struktūras izslēdza 
Konstitucionālās uzraudzības departamentu un 
tiesu palātu, bet 1995.gada septembrī izslēdza arī 
Saimniecisko lietu departamentu un tiesu palātu. Līdz 
ar to 1995.gadā Augstākajā tiesā tika izveidotas tikai 
divas tiesu palātas – Civillietu un Krimināllietu.

Likums „Par tiesu varu” tika izstrādāts un pieņemts vēl 
pirms Latvijas Republikas Satversmes stāšanās spēkā 
pilnā apjomā. Attīstoties izpratnei gan par likumu 
rakstīšanu, gan par tiesu iekārtu, tika atzīts, ka likuma 
„Par tiesu varu” vietā būtu jāpieņem jauns likums. 
Vairāku tieslietu ministru vadībā dažādas darba grupas 
strādāja pie jaunā Tiesu iekārtas likuma projekta. Divas 
reizes – 2004.gadā un 2006.gadā – tas pat tika iesniegts 
Saeimā, taču virzība nenotika. Pirmajā reizē, nākot pie 
varas jaunai valdībai, tas no Saeimas tika atsaukts, 
otrajā reizē pieņemts tikai pirmajā lasījumā gan 8., gan 
9.Saeimā, taču tālāka virzība nenotika, bet turpinājās 
grozījumi likumā „Par tiesu varu”. 
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Abos jaunā likuma radīšanas projektos bija paredzēts 
vienkāršot tiesu sistēmu, nosakot, ka rajonu (pilsētas) 
tiesas izskata visas lietas, bet apgabaltiesas tikai 
apelācijas lietas, savukārt Augstākā tiesa ir tikai 
kasācijas instance.

Augstākā tiesa iebilda pret šādu tiesu sistēmas 
pārveidošanu, norādot, ka 1995.gadā izveidotais 
modelis, kurā Augstākā tiesa ir apelācijas un kasācijas 
instance, bet apgabaltiesas ir gan pirmā, gan apelācijas 
instance, darbojas pietiekami ilgi, izveidojusies tiesu 
prakse, specializējoties konkrētu lietu izskatīšanā, 
tādēļ nav pārliecības, ka jaunas sistēmas veidošana 
būtu nepieciešama. 

Otrs arguments pret Tiesu palātu likvidāciju bija tas, ka 
Augstākās tiesas apelācijas instance ir vienīgā, kas nosaka 
tiesu praksi sarežģītajās lietās. Tiesu palātas likvidējot, 

tiesu praksi veidos katra apgabaltiesa atsevišķi. Augstākā 
tiesa kā kasācijas instance, kas neskata lietas pēc būtības, 
nespēs šo tiesu praksi ietekmēt.  

2012.gadā ideja par tā saukto „tīro tiesu instanču” 
ieviešanu atdzima ar jaunu sparu un izpildvara un 
likumdevējs virzīja attiecīgus grozījumus esošajos 
likumos. 

Saeima 2013.gada 13.jūnijā pieņēma grozījumus 
likumā „Par tiesu varu”, nosakot, ka Augstākās tiesas 
sastāvā ir tikai kasācijas instance. Pārejas noteikumos 
tika paredzēts, ka Krimināllietu tiesu palāta Augstākās 
tiesas struktūrā ir līdz 2014.gada 31.decembrim, bet 
Civillietu tiesu palāta – līdz 2016.gada 31.decembrim.

2014.gada 30.oktobrī Saeima izdarīja grozījumus 
Civilprocesa likumā, nosakot, ka tiesvedība civillietās 
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Augstākā tiesa 
atgriezusies Tiesu pilī, 
tiesneši pulcējas uz 
svinīgo ieejas plāksnes 
atklāšanu.  
Priekšplānā tiesneses 
Ruta Zaķe, Vanda Cīrule, 
Skaidrīte Lodziņa,  
Ausma Kalvāne,  
Irēna Vinkšno,  
Māra Katlapa,  
Zaiga Raupa, 
 Astrīda Kazarova.  
1996.gads
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visās lietās sākas rajonu (pilsētas) tiesās, apelācijas 
instance visās lietās ir apgabaltiesa, bet kasācijas 
kārtībā pārsūdzētos jebkuras tiesas nolēmumus 
izskata Augstākā tiesa kā kasācijas instance.

Likuma pārejas noteikumos tika noteikts, ka lietas,  
kuras Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta ir 
sākusi izskatīt pēc būtības, un blakus sūdzības 
par apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas 
pasludinātiem lēmumiem, kuras līdz 2016.gada 
31.decembrim nav izskatītas, tajā skaitā lietas, kurās 
pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, nodod 
izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances 
tiesai, bet jaunā tiesas sastāvā. Tāpat arī sūdzības 
par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem, 
ko līdz 2016.gada 31.decembrim Civillietu tiesu 
palāta nebūs izskatījusi, nodos apgabaltiesai, kuras 
darbības teritorijā atrodas rajona (pilsētas) tiesas 
zemesgrāmatu nodaļa. 

Savukārt Civillietu tiesu palātā strādājošo tiesnešu 
turpmākā karjeras gaita pēc palātas likvidēšanas 
tika noteikta ar 2015.gada 30.aprīļa grozījumiem 
likumā „Par tiesu varu”. Lēmumu par bijušo tiesu 
palātu tiesnešu pārcelšanu vakantajos Augstākās 
tiesas departamentu tiesnešu amatos pieņems 
Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
priekšlikuma, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas 
kolēģijas atzinumu. Tiesnešiem, kuri līdz palātas 
darbības termiņa beigām nebūs pārcelti Augstākās 
tiesas departamenta tiesneša amatā, Tieslietu padome 
pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tieslietu 
ministra kopīga priekšlikuma uzdos pildīt tiesneša 
amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā. 
Pārceltie tiesneši saņems mēnešalgu un izdienas 
piemaksu, kas viņiem bija noteikta kā Augstākās tiesas 
palātas tiesnešiem, kā arī viņiem būs priekšrocības 
kandidēt uz vakantajiem tiesnešu amatiem Augstākās 
tiesas departamentos.

Valsts prezidents  
Guntis Ulmanis pirms 
Senāta 80.gadadienai 
veltītās svinīgās 
sēdes Tiesu pilī tiekas 
ar Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietniekiem 
Pāvelu Gruziņu un  
Gunāru Aigaru.  
1998.gads
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Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns ar vietnieku 
Gunāru Aigaru sanāksmē Tieslietu ministrijā. 2006.gads

Gunārs Aigars vada Augstākās tiesas tiesnešu tikšanos  
ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. 
2007.gads

GUNĀRS AIGARS – AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Gunārs Aigars 
pārstāv 
Latviju Eiropas 
Savienības 
Augstāko tiesu 
priekšsēdētāju 
asociācijas 
dibināšanas 
sanāksmē 
Parīzē. 
2004.gads



 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 1995 – 2016  |  11 

VĒ
ST

U
RE

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieki Gunārs Aigars 
un Pāvels Gruziņš sarunā ar Satversmes tiesas tiesnesi 
Uldi Ķini, kurš pilda Starptautiskā Dienvidslāvijas kara 
tribunāla tiesneša pienākumus. 2008.gads

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ar saviem 
vietniekiem Gunāru Aigaru un Pēteri Dzalbi Latvijas 
tiesnešu konferencē. 2011.gads

Augstākās 
tiesas 

priekšsēdētāja 
vietnieks 

Gunārs Aigars 
pārstāv tiesu 

varu Valsts 
prezidenta 

Andra Bērziņa 
inaugurācijas 

pasākumos. 
Tiesu varas 

augstākā 
amatpersona 

piedalīties 
šādos 

pasākumos 
aicināta pirmo 

reizi. 2011.gads
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1.4. CIVILLIETU TIESU PALĀTA – 
NOTIKUMU HRONIKA

1995.gada 3.oktobris – Augstākās tiesas plēnums 
apstiprina jaunu Augstākās tiesas struktūru, kuras 
sastāvā Civillietu tiesu palāta ar 9 tiesnešiem:  
Gunārs Aigars, Vanda Cīrule, Ojārs Druks-Jaunzemis, 
Raimonds Grāvelsiņš, Ausma Kalvāne, Māra Katlapa, 
Ilgars Šepteris, Irēna Vinkšno, Aiva Zariņa. Par Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētāju ievēl Gunāru Aigaru.  
Viņu ievēl arī par Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
vietnieku. 

1995.gada 16.oktobris – Civillietu tiesu palāta uzsāk 
darbu. Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs  
Gunārs Aigars sāk pildīt arī Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

1995.gada 1.novembris – darbu sāk Civillietu tiesu 
palātas kanceleja. Kancelejas vadītāja Uļjana Gončarova, 
sekretārs-referents Māris Vīgants, tiesas sēžu sekretāre 
Alta Ruzule. 

1995.gada 10.novembris – darbu Civillietu tiesu 
palātā sāk tiesnese Skaidrīte Lodziņa, līdz tam akciju 
sabiedrības „LATkarte” Juridiskās nodaļas vadītāja.

1996.gada 1.marts – par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietnieka, Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja palīgu kļūst Māris Vīgants, līdz tam Tiesu 
prakses vispārināšanas daļas galvenais konsultants.

1999.gada 12.februāris – Latvijas Tiesnešu 
konferencē tiek izveidotas divas tiesnešu pašpārvaldes 
institūcijas – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un 
Tiesnešu disciplinārkolēģija. Par kvalifikācijas kolēģijas 
priekšsēdētāju konference ievēl Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, savukārt tiesnesi  
Aivu Zariņu ievēl disciplinārkolēģijā. 

1999.gada 1.marts – spēkā stājas Civilprocesa likums, 
kas civillietu izskatīšanā ievieš sacīkstes principu. Likuma 
projekta izstrādāšanā piedalījušies Augstākās tiesas 
tiesneši Rita Saulīte un Gunārs Aigars. 

1999.gada 19.marts – Augstākās tiesas plēnums 
Civillietu tiesu palātas tiesnešus Ojāru Druku-Jaunzemi 
un Ilgaru Šepteri pārceļ par Senāta Administratīvo 
lietu departamenta senatoriem, nosakot, ka līdz 
depretamenta izveidošanai senatora pienākumi pildāmi 
Civillietu departamentā.

1999.gada 19.maijs – pensijā dodas tiesnese  
Ausma Kalvāne. 

1999.gada 18.jūnijs – Augstākās tiesas plēnums par 
Civillietu tiesu palātas tiesnesēm apstiprina  
Andu Vītolu un Edīti Vernušu, līdz tam Rīgas 
apgabaltiesas tiesneses.

1999.gada 21.jūnijs – Augstākajā tiesā notiek 
Civilprocesa likuma komentāru atvēršanas pasākums. 
Komentārus sagatavojis autoru kolektīvs Kalvja Torgāna 
un Mārtiņa Dudeļa vispārīgā zinātniskā redakcijā. Likuma 
astotās sadaļas „Apelācijas tiesvedība” komentāru 
autors ir Gunārs Aigars.

1999.gada 29.decembris – Augstākās tiesas plēnums 
par Civillietu tiesu palātas tiesnesi apstiprina Valerijanu 
Jonikānu, līdz tam juriskonsultu a.s. „Latvijas 
kuģniecība”, 1987.–1993.gadā – Augstākās tiesas tiesnesi.

2000.gada 15.februāris – par Civillietu tiesu palātas 
kancelejas vadītāju sāk strādāt Sarmīte Puķe.

2000.gada 3.jūlijs – par Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja palīdzi kļūst Irīna Čaša.
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2000.gada 29.septembris – Augstākās tiesas plēnums 
Gunāru Aigaru atkārtoti uz 5 gadiem ievēl par Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētāju. 

2000.gads – izdots „Latvijas Republikas apelācijas 
instances civillietu nolēmumu apkopojums 1998.–1999.
gads”. Krājuma zinātniskais redaktors Gunārs Aigars 
norāda, ka te atspoguļota tiesu darba „melnā puse” 
un autori izvēlējušies publicēt tādus tiesu spriedumus, 
kuros apelācijas instance ir grozījusi pirmās instances 
lēmumus. Apelācijas instances civillietu nolēmumu 
krājumus Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Augstāko 
tiesu izdod līdz 2004.gadam.

2001.gads – izdots papildināts Civilprocesa likuma 
komentāru izdevums profesora K.Torgāna un M.Dudeļa 
vispārīgā zinātniskā redakcijā. Apelācijas tiesvedības 
sadaļas komentāru autors – Gunārs Aigars.

2001.gada 1.decembris – saskaņā ar Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja rīkojumu Senāta departamentu un tiesu 
palātu priekšsēdētāji pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu, 
viņu vietā to dara palīgi. Civillietu tiesu palātā pieņemt 
apmeklētājus uzdots palātas priekšsēdētāja palīdzei 
Irīnai Čašai.

2002.gada 15.oktobris – Augstākās tiesas plēnums 
Gunāru Aigaru atkārtoti ievēl par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietnieku uz 7 gadiem.

2004.gada 5.janvāris – ar Augstākās tiesas plēnuma 
lēmumu Civillietu tiesu palātas tiesneši  
Valerijans Jonikāns un Edīte Vernuša pārcelti par Senāta 
Administratīvo lietu departamenta senatoriem. 

2005.gada 25.aprīlis – darbu Civillietu tiesu palātā sāk 
tiesnese Ināra Garda, pirms tam Zemgales apgabaltiesas 
priekšsēdētāja vietniece.

2005.gada 3.oktobris – Augstākās tiesas plēnums 
Gunāru Aigaru atkārtoti uz 5 gadiem ievēl par Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētāju.

2005.gada 24.oktobris – darbu Civillietu tiesu palātā 
sāk tiesnese Anda Briede, pirms tam Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese.

2005.gada 21.decembris – ar Ministru prezidenta 
rīkojumu izveidota ekspertu grupa intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā. Ekspertu grupas sastāvā iekļauta arī 
tiesnese Vanda Cīrule. 

2005.gada 29.decembris – pirmo reizi tiek pasniegtas 
Augstākās tiesas Temīdas balvas. Nominācijā  
„Gada tiesnesis – 2005” to saņem Civillietu tiesu palātas 
tiesnese Aiva Zariņa.

2006.gads – izdots trešais papildinātais izdevums 
Civilprocesa likuma komentāriem profesora 
K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. 22.1 nodaļas 
„Aizmugurisks spriedums” un 52.–54.nodaļas „Apelācijas 
tiesvedība”  komentāru autors – Gunārs Aigars.

2006.gada 15.februāris – sasniedzot likumā noteikto 
maksimālo tiesneša amata vecumu, Aivai Zariņai 
pagarināta atrašanās tiesneša amatā uz 3 gadiem.

2006.gada 12.maijs – Latvijas tiesnešu konferencē par 
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti 
ievēlēts Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs 
Aigars,  Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā atkārtoti 
ievēlēta tiesnese Aiva Zariņa.

2006
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2006.gada 9.jūnijs – Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars kopā ar Losandželosas 
Augstākās tiesas tiesnesi Vendelu Mortimeru vada 
tiesas sēdes paraugprocesu Augstākās tiesas un 
Amerikas Tiesu advokātu padomes kopīgi rīkotajā 
pasākumā „Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē: 
kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Amerikas tiesību 
sistēmā”, ļaujot skatītājiem iepazīties ar ASV 
tiesvedības  un zvērināto žūrijas darbu.

2006.gada 28.decembris – darbu Civillietu tiesu 
palātā sāk tiesnese Anita Čerņavska, pirms tam Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese.

2007.gada 19.janvāris – Augstākās tiesas plēnums  
par Civillietu departamenta senatori ievēl tiesnesi 
Skaidrīti Lodziņu.

2007.gada 12.februāris – darbu Civillietu tiesu 
palātā sāk tiesnesis Aivars Keišs, pirms tam Zemgales 
apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks.

2007.gada 17.septembris – Augstākās tiesas plēnums 
izveido darba grupu, lai izvērtētu iespējamos tiesnešu 
ētikas normu pārkāpumus saistībā ar publiskotajām 
telefonsarunām ar advokātu Grūtupu. Darba grupā no 
Civillietu tiesu palātas strādā tiesnesis Aivars Keišs.

2007.gada 22.oktobris – darbu Civillietu tiesu palātā sāk 
tiesnese Inta Lauka, pirms tam Zemgales apgabaltiesas 
tiesnese.

2008.gada 22.maijs – ar Senāta Civillietu departamenta 
senatoru kopsapulces lēmumu tiesnese Ināra Garda 
iecelta departamenta senatores amatā.

2008.gada 26.maijs – prezentēts tiesu prakses pētījums 
rūpnieciskā īpašuma jomā, ko pēc Augstākās tiesas 
pasūtījuma veikuši atzīti preču zīmju eksperti Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētāja Gunāra Aigara un tiesneses 
Vandas Cīrules vadībā.  

2008.gada 25.jūnijs – darbu Civillietu tiesu palātā sāk 
tiesnese Marika Senkāne, pirms tam Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese.

2008.gada 29.oktobris – ar Senāta Civillietu 
departamenta senatoru kopsapulces lēmumu tiesnese 
Anda Vītola iecelta departamenta senatores amatā.

2008.gada 7.novembris – pirmie 49 tieslietu sistēmas 
darbinieki saņem jaundibināto Tieslietu sistēmas Goda 
zīmi, starp tiem arī Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs 
Gunārs Aigars un tiesnese Aiva Zariņa.

2008.gada 2.decembris – darbu Civillietu tiesu 
palātā sāk tiesnesis Arnis Dundurs, pirms tam Rīgas 
apgabaltiesas tiesnesis.

2009.gada 15.februāris – tiesnesei Aivai Zariņai 
atrašanās tiesneša amatā pagarināta par diviem 
gadiem   – līdz 75 gadu vecumam.

2009.gada 7.maijs – Gunārs Aigars saņem valsts 
apbalvojumu – Atzinības krusta III šķiru.

2009.gada 2.jūlijs – Senāta Civillietu departamenta 
un Civillietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulce pieņem 
lēmumu „Par šķīrējtiesas līguma spēku, kreditoram 
vienpusēji atkāpjoties no līguma, kura sakarā šķīrējtiesas 
līgums noslēgts”. Šī ir vienīgā reize, kad izmantota likumā 
„Par tiesu varu” dotā iespēja Civillietu departamenta un 
Civillietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulcei sniegt likuma 
normu interpretācijas un piemērošanas skaidrojumu.
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2009.gada 16.jūlijs – 66 gadu vecumā mirusi tiesnese 
Irēna Vinkšno.

2009.gada 5.oktobris – Augstākās tiesas plēnumā 
Gunārs Aigars atkārtoti ievēlēts par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietnieku.

2009.gada 1.novembris – sasniedzot likumā noteikto 
maksimālo tiesneša amata vecumu, Gunāram Aigaram 
pagarināta atrašanās tiesneša amatā uz 5 gadiem.

2009.gada 29.decembris – Gunārs Aigars saņem 
Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks 
– 2009”, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja palīdze 
Irīna Čaša – nominācijā „Gada tiesneša palīgs  – 2009”. 

2010.gada 25.janvāris – uz vakances laiku Civillietu 
tiesu palātas tiesneša pienākumus sāk pildīt 
Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Vīgants.

2010.gada 15.marts – ar Senāta Civillietu departamenta 
senatoru kopsapulces lēmumu tiesnese Anda Briede 
iecelta departamenta senatores amatā.

2010.gada 15.marts – darbu Civillietu tiesu palātā 
sāk tiesnesis Intars Bisters, pirms tam Zemgales 
apgabaltiesas tiesnesis.

2010.gada 4.maijs – Civillietu tiesu palātas tiesnese 
Aiva Zariņa saņem valsts apbalvojumu – Triju zvaigžņu 
ordeņa IV šķiru.

2010.gada 30.augusts – Augstākās tiesas plēnums 
Gunāru Aigaru atkārtoti ievēl par Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāju.

2010.gada 3.septembris – Latvijas tiesnešu konferencē 
Gunārs Aigars atkārtoti ievēlēts par Tiesnešu 
kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju.

2010.gada 16.decembris – darbu Civillietu tiesu palātā 
sāk tiesnese Ļubova Kušnire, pirms tam Administratīvās 
apgabaltiesas tiesnese.

2010.gada 27.decembris – darbu Civillietu tiesu palātā 
sāk tiesneši Ineta Ozola un Valerijs Maksimovs, pirms 
tam Rīgas apgabaltiesas tiesneši.

2010.gada 29.decembris – Aiva Zariņa saņem 
Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada 
cilvēks – 2010”.

2011.gads – izdota Civilprocesa likuma komentāru 
I daļa profesora K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. 
Gunārs Aigars ir autors likuma 19., 22.1, 27. un 
28.nodaļas komentāriem.

2011.gada 15.februāris – pēc 45 tiesneša amatā 
nostrādātiem gadiem darbu Augstākajā tiesā beidz  
Aiva Zariņa.

2011.gada 17.marts – Saeima piešķir Goda tiesneša 
nosaukumu bijušajai Civillietu tiesu palātas tiesnesei 
Aivai Zariņai.

2011.gada 28.marts – darbu Civillietu tiesu palātā sāk 
tiesnese Dace Jansone, pirms tam Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese.

2011.gada 23.maijs – ar Senāta Civillietu departamenta 
senatoru kopsapulces lēmumu tiesnese Vanda Cīrule 
iecelta departamenta senatores amatā.

2011.gada 1.jūnijs – uz vakances laiku Civillietu 
tiesu palātas tiesneša pienākumus sāk pildīt Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese juridisko zinātņu doktore  
Zane Pētersone.
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2012.gads – izdota Civilprocesa likuma komentāru 
II daļa profesora K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. 
Starp līdzautoriem – Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars un tiesnese  
Dr.iur Zane Pētersone.

2012.gada 25.janvāris – tiesneša pienākumus vakances 
laikā Civillietu tiesu palātā beidz pildīt Administratīvās 
apgabaltiesas tiesnesis Māris Vīgants.

2012.gada 15.marts – uz vakances laiku Civillietu 
tiesu palātas tiesneša pienākumus sāk pildīt Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese Sandra Krūmiņa.

2012.gada 11.maijs – Eiropas tiesnešu asociācijas 
mediācijai (GEMME) Ģenerālajā asamblejā Parīzē 
asociācijas valdē atkārtoti ievēlēta Latvijas pārstāve – 
Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja  
Zane Pētersone.

2012.gada 24.maijs – Latvijas tiesnešu konferencē 
Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā atkārtoti ievēlēta 
Civillietu tiesu palātas tiesnese Marika Senkāne.

2013.gada 25.janvāris – Tiesnešu kvalifikācijas  
kolēģija par kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēl 
Gunāru Aigaru.

2013.gada 20.marts – Augstākajā tiesā notiek tiesneses 
Zanes Pētersones grāmatas „Intelektuālā īpašuma 
civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi” atvēršanas pasākums. 
Darbs, kas tapis deviņos gados uz doktora disertācijas 
pamata, ir Latvijā pirmā grāmata par intelektuālā 
īpašuma aizsardzības tēmu. 

2013.gada 2.maijs – ar Senāta Civillietu departamenta 
senatoru kopsapulces lēmumu tiesnesis Valerijs 
Maksimovs iecelts departamenta senatora amatā.

2013.gada 2.maijs – uz vakances laiku Civillietu 
tiesu palātas tiesneša pienākumus sāk pildīt Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese Inese Grauda.

2013.gada 31.decembris – Gunārs Aigars beidz pildīt 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 
Ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” amats likvidēts. 

2014.gada 1.janvāris – pārveidojot Augstākās tiesas 
struktūru, tiek izveidota viena Kanceleja, kuras sastāvā 
trīs sekretariāti – departamentu sekretariāts, Civillietu 
tiesu palātas sekretariāts un Krimināllietu tiesu 
palātas sekretariāts. Kancelejas Civillietu tiesu palātas 
sekretariāta vadītājas amatā pārcelta bijusī Civillietu 
tiesu palātas kancelejas vadītāja Sarmīte Puķe. Kanceleja 
tiek iekļauta Administrācijas sastāvā.

2014.gada 2.janvāris – ar Civillietu departamenta 
senatoru kopsapulces lēmumu tiesneses  
Anita Čerņavska un Ļubova Kušnire ieceltas 
departamenta tiesnešu amatā.

2014.gada 2.janvāris – uz vakances laiku Civillietu  
tiesu palātas tiesnešu pienākumus sāk pildīt  
Rīgas apgabaltiesas tiesneši Mairita Šķendere un 
Normunds Riņķis.

2014.gada 9.aprīlis – ar Civillietu departamenta 
tiesnešu kopsapulces lēmumu tiesnesis Aivars Keišs 
iecelts departamenta tiesneša amatā.

2014.gada 12.septembris – Tiesnešu konferencē 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ievēlēts Civillietu 
tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš.

2014.gada 2.oktobris – tiek atvērta grāmata „Mūsdienu 
Latvijas jurists. 151 personība”. „Jurista Vārda” un LU 
Juridiskās fakultātes sastādītajā izdevumā iekļauti palātas 
tiesneši Gunārs Aigars, Aiva Zariņa, Zane Pētersone.
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2014.gada 31.oktobris – pēc 47 tiesneša amatā 
nostrādātiem gadiem tiesneša un Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja pienākumus beidz pildīt Gunārs Aigars. 
Turpina darbu Augstākajā tiesā par Civillietu tiesu 
palātas konsultantu.

2014.gada 3.novembris – Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja pienākumus uzdots pildīt tiesnesim 
Raimondam Grāvelsiņam.

2014.gada 1.decembris – ar Civillietu departamenta 
tiesnešu kopsapulces lēmumu tiesnese Inta Lauka 
iecelta departamenta tiesneša amatā.

2014.gada 4.decembris – Saeima piešķir Goda 
tiesneša nosaukumu bijušajam Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājam Gunāram Aigaram.

2014.gada 19. decembris – Gunārs Aigars saņem 
Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada 
cilvēks – 2014”.

2015.gada 1.janvāris – ar Civillietu departamenta 
tiesnešu kopsapulces lēmumu tiesnese Marika Senkāne 
iecelta departamenta tiesneša amatā.

2015.gada 1.janvāris – saskaņā ar grozījumiem likumā 
„Par tiesu varu” Civillietu tiesu palāta vairs jaunas lietas 
apelācijas kārtībā nesaņem un turpina izskatīt lietas, kas 
tās tiesvedībā saņemtas līdz 2014.gada 31.decembrim. 
2014.gadu beidzot, Civillietu tiesu palātā neizskatītas ir 
1246 lietas.

2015.gada 9.februāris – tiesnesim Intaram Bisteram 
uzdots pildīt Civillietu departamenta tiesneša 
pienākumus tiesneša vakances laikā. 

2015.gada 1.maijs – Rīgas apgabaltiesas tiesnese  
Zane Pētersone beidz pildīt tiesneša pienākumus 
Civillietu tiesu palātā un tiek iecelta par Civillietu 
departamenta tiesneša pienākumu izpildītāju 
vakances laikā.

2015.gada 1.jūnijs – uz vakances laiku Civillietu 
tiesu palātas tiesneša pienākumus sāk pildīt Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese Gunta Freimane.

2015.gada 15.jūnijs – Augstākās tiesas plēnums par 
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju ievēl Inetu Ozolu.

2015.gada 16.jūnijs – sasniedzot maksimālo 
tiesneša amata vecumu, pēc 34 tiesneša amatā 
nostrādātiem gadiem darbu beidz Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs, tiesnesis  
Raimonds Grāvelsiņš.

2015.gada 31.augusts – uz vakances laiku Civillietu 
tiesu palātas tiesneša pienākumus sāk pildīt Zemgales 
apgabaltiesas tiesnese Marianna Terjuhana.

2015.gada 2.oktobris – pasniegtas pirmās Augstākās 
tiesas zelta izdienas nozīmes – par 25 gadiem, 
nostrādātiem Augstākajā tiesā pēc neatkarības 
atjaunošanas 1990.gadā. Tās saņem arī bijušie  
Civillietu tiesu palātas tiesneši Gunārs Aigars un 
Raimonds Grāvelsiņš.

2015.gada 31.decembris – tiesneša pienākumus 
vakances laikā Civillietu tiesu palātā beidz pildīt Rīgas 
apgabaltiesas tiesnesis Normunds Riņķis. 

2016.gads – izdots Civilprocesa likuma komentāru 
I daļas otrais papildinātais izdevums profesora K.Torgāna 
zinātniskajā redakcijā. Likuma 19.nodaļu komentējis 
Gunārs Aigars kopā ar Dainu Osi, bet 22.1, 27. un 
28.nodaļu kopā ar Martinu Osi.
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PLĒNUMI, KONFERENCES, SANĀKSMES

Civillietu tiesu palātas tiesneši Augstākās 
tiesas plēnumos. 2008., 2009.gads

Augstākās tiesas plēnums amatos 
apstiprinājis Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāju Inetu Ozolu un 
Civillietu departamenta priekšsēdētāju 
Edīti Vernušu. 2015.gads

Valsts prezidents Andris Bērziņš vizītē Augstākajā tiesā, tiekoties ar 
struktūrvienību vadītājiem, sasveicinās ar Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju 
Gunāru Aigaru. 2013.gads
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Latvijas tiesnešu konferencē 3.rindā Civillietu tiesu palātas tiesneši Aivars Keišs, Inta Lauka, Raimonds Grāvelsiņš,  
Māra Katlapa un Anita Čerņavska. 2012.gads

Gunārs Aigars, Aiva Zariņa un Ausma Keiša Tieslietu sistēmas 
90.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē Dailes teātrī. 2008.gads

Civillietu tiesu palātas tiesneši Senāta 95.gadadienai 
veltītajā svinīgajā sēdē. 2013.gads
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2.1. LIETU PIEKRITĪBA
1992.gada 15.decembra likums „Par tiesu varu” 
noteica, ka Augstākās tiesas tiesu palātas ir apelācijas 
instance lietās, kuras izskatījušas apgabaltiesas kā 
pirmās instances tiesas.

1995.gada 13.septembrī Saeima pieņēma grozījumus 
Latvijas Civilprocesa kodeksā, ar ko noteica apgabaltiesu 
kompetenci, līdz ar to attiecīgi arī Civillietu tiesu palātas 
kompetenci – kādas lietas tai piekritīgas skatīt apelācijas 
instancē. Civilprocesa kodeksa 119.1 pants noteica, ka 
apgabaltiesa izskata šādas tiesām pakļautās civillietas:
1) lietas par adopcijas apstiprināšanu un adopcijas 
atcelšanu;
2) lietas par patenttiesību aizsardzību un preču zīmju 
reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Patentu likumu, 
Dizainparaugu aizsardzības likumu un likumu „Par 
preču zīmēm”;
3) sūdzības par zvērinātu notāru rīcību;
4) sūdzības par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem;
5) lietas par rīkojumu atcelšanu par rajona vai pagasta 
padomes, pilsētas domes lēmuma apturēšanu vai 
padomes (domes) priekšsēdētāja atstādināšanu;

6) lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma 
tiesībām;
7) lietas, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības 
summa pārsniedz 5000 latus;
8) lietas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 
maksātnespēju un bankrotu.

1999.gada 1.martā spēkā stājās 1998.gada 14.oktobrī 
pieņemtais Civilprocesa likums, kurš turpmāk noteica 
apgabaltiesu kompetenci. Atbilstoši likuma 25.pantam 
apgabaltiesas izskatīja šādas tiesai pakļautās lietas:
1) lietas, kurās ir strīds par īpašuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu;
2) lietas, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības 
summa pārsniedz 30 000 latus;
3) lietas par patenttiesību un preču zīmju aizsardzību;
4) lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
maksātnespēju;
5) lietas par kredītiestāžu maksātnespēju un likvidāciju.

Līdz ar to šīs bija lietu kategorijas, kurās Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palāta bija apelācijas instances 
tiesa.

II
CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ 

IZSKATĪTĀS LIETAS
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Ar likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2005.gada 
31.decembrī, no apgabaltiesu piekritības tika izslēgtas 
maksātnespējas lietas.

No 2007.gada 1.janvāra apgabaltiesām piekritīgo 
saistību tiesību lietu prasības summa tika palielināta līdz 
150 000 latiem, bet no 1.marta lietām par patenttiesību 
un preču zīmju aizsardzību tika pievienotas arī lietas 
par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.   

Ar grozījumiem likumā, kas stājās spēkā 2009.gada 
1.martā, no strīdiem par īpašuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu tika izslēgtas laulāto mantas 
dalīšanas lietas, bet noteikta vēl viena lietu kategorija, 
ko pirmajā instancē skata apgabaltiesa – civillietas, 
kuru materiālos ir iekļauts valsts noslēpuma objekts.

2013.gada 12.septembra Civilprocesa likuma grozījumi, 
kas stājās spēkā 2014.gada 4.janvārī, no apgabaltiesu 
kā pirmās instances kompetences izslēdza visas lietas, 
kas izriet no saistību tiesībām.

Visbeidzot 2014.gada 30.oktobra grozījumi, kas stājās 
spēkā 2015.gada 1.janvārī, no Civilprocesa likuma 
vispār izslēdza 25.pantu un noteica, ka visas civillietas 
pirmajā instancē skata rajona (pilsētas) tiesas, 
apgabaltiesas kā apelācijas instance izskata lietas 
apelācijas kārtībā, bet Augstākā tiesa kā kasācijas 
instance izskata lietas kasācijas kārtībā. Civillietu 
tiesu palātai atlikušie divi gadi tika doti, lai izskatītu 
līdz 2014.gada 31.decembrim apelācijas kārtībā 
pārsūdzētās apgabaltiesu lietas.

Civillietu tiesu palāta apelācijas kārtībā izskatīja arī 
lietas par pilsonības atņemšanu, ko atbilstoši Pilsonības 
likumam pirmajā instancē skatīja apgabaltiesa. Kopš 
2013.gada 1.oktobra šīs lietas ir administratīvo tiesu 
kompetence.

2.2. STATISTIKA
1996.gads bija apelācijas instances praktiskā darba 
sākums. Civillietu tiesu palātas tiesvedībā, gadu 
sākot, bija 8 lietas. Pirmajā gadā palāta saņēma 
435 apgabaltiesu spriedumus un lēmumus, kas 
bija pārsūdzēti apelācijas kārtībā: 188 ar apelācijas 
sūdzībām, 5 – ar protestiem, 242 – ar blakus sūdzībām.

Divdesmit vienā darbības gadā 
Civillietu tiesu palātā saņemtas 
23 960 lietas 

Tās bijušas:
• civillietas pēc būtības sakarā ar apelācijas 

sūdzībām par Latvijas piecu apgabaltiesu 
Civillietu tiesas kolēģiju kā pirmās instances 
tiesu spriedumiem;

• civillietas sakarā ar blakus sūdzībām par 
lēmumiem, ko pieņēmušas apgabaltiesas 
kā pirmās un kā otrās instances tiesas un 
zemesgrāmatu nodaļu tiesneši; 

• pieteikumi par apgabaltiesas nolēmumu 
atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem;

• pieteikumi prasības nodrošināšanas jautājumos, 
pieteikumi par sprieduma izpildes atlikšanu, 
sprieduma izskaidrošanu, procesuālā termiņa 
atjaunošanu.

 
Vidēji gadā Civillietu tiesu palātā izskatīta 1141 lieta. 
Vislielākais izskatīto lietu skaits bija 2012.gadā – 
1880 lietas, kas bija 63% no togad palātas tiesvedībā 
esošajām lietām.
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Līdz 2003.gadam Civillietu tiesu palāta izskatīja 
81–87% tās tiesvedībā esošo lietu. Taču līdz ar 
saņemto lietu strauju pieaugumu palātas kapacitāte 
samazinājās – tika izskatīts 51–71% no tiesvedībā 
esošajām lietām. Salīdzinot ar 2001.gadu, Civillietu 
tiesu palātā saņemto lietu skaits piecu gadu laikā 
bija pieaudzis par 97% un neizskatīto lietu atlikums  
2006.gadā pārsniedza 680 – trīs gadu laikā tas bija 
vairāk nekā divkāršojies. 2010.gadā neizskatīto lietu 
atlikums sasniedza maksimumu  –1317 lietas.

Vidēji viens tiesnesis gadā izskatījis 103 lietas. Lielākie 
rādītāji bija 2004.–2006.gadā – katrs tiesnesis gadā 
tiesvedību bija pabeidzis vidēji 153–161 lietās. 

Palātas tiesneši ilgstoši strādāja paaugstinātas 
intensitātes apstākļos. Situācija tika risināta, gan 
palielinot tiesnešu skaitu (2011.–2013. gadā strādāja  
5 tiesnešu sastāvi), gan tiesnešu palīgu skaitu  
(2013.gadā sasniegts maksimālais palīgu skaits – 15), 
gan rosinot civilprocesa grozījumus. 2006.gadā Saeima 
izdarīja grozījumus Civilprocesa likumā, ieviešot 
rakstveida procesu blakus sūdzību izskatīšanā. Jau 
2006.gadā Civillietu tiesu palāta rakstveida procesā 
izskatīja 268 lietas – 25,5% no blakus sūdzību skaita.   

2015.gadā, kad apgabaltiesas pārtrauca pieņemt 
lietas izskatīšanai pirmajā instancē un Civillietu tiesu 
palāta jaunas lietas vairs nesaņēma, tās tiesvedībā 
neizskatītas bija 1400 lietas. 

2015.gadā apgabaltiesām kā apelācijas instances tiesām 
nodotas 80, 2016.gadā – 97 lietas, kurās tiesvedība  
nebija uzsākta. 

Līdz 2016.gada 1.oktobrim Civillietu tiesu palātā bija 
palikušas 152 neizskatītas lietas. Līdz gada beigām 
neizskatītās lietas tiks nodotas apgabaltiesām.

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI  
APELĀCIJAS INSTANCĒ CIVILLIETĀS  
2000–2015*
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2000 878 866 148 133 180

2001 866 847 139 148 199

2002 985 998 158 162 186

2003 1221 1139 163 146 268

2004 1408 1285 172 124 391

2005 1563 1381 169 185 573

2006 1708 1599 204 263 682

2007 1490 1267 182 222 905

2008 1441 1304 280 170 1042

2009 1419 1275 255 167 1186

2010 1619 1489 944 372 1309

2011 1702 1800 1227 390 1209

2012 1733 1848 1173 437 1094

2013 1654 1618 975 465 1130

2014 1346 1244 767 317 1232

2015 151 877 533 162 506

* Centrālās statistikas pārvaldes dati
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AUGSTĀKĀS TIESAS CIVILLIETU TIESU PALĀTAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 1996–2016
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  1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1996 8 435 188 5 242 372 84 333 4 35 71 10 37

1997 71 690 426 1 263 617 81 590 3 24 144 10 62

1998 144 723 483 1 239 752 87 697   55 115 10 75

1999 115 758 374   384 705 81 672 1 32 168 10 71

2000 168 878 355 7 516 866 83 849 6 11 180 10 87

2001 180 866 351 4 511 847 81 828 5 14 199 10 85

2002 199 985 356 2 627 998 84 981 1 16 186 10 100

2003 186 1221 416 5 800 1139 81 1107 1 31 268 10 114

2004 268 1408 435 6 967 1285 77 1243 16 26 391 8 161

2005 391 1563 569 11 983 1381 71 1374 1 6 573 9 153

2006 573 1708 564 6 1138 1599 70 1535   64 682 10 160

2007 682 1490 674 3 813 1267 58 1201 2 64 905 12 105

2008 905 1441 653 3 785 1304 56 1250   54 1042 12 109

2009 1042 1419 648 2 769 1275 52 1224 1 50 1187 11 116

2010 1187 1644 527 5 1112 1514 54 1442 2 70 1317 12 126

2011 1317 1724 638 1 1085 1827 60 1802 2 23 1214 15 122

2012 1214 1766 510 23 1233 1880 63 1818 3 59 1100 15 125

2013 1100 1694 486 16 1192 1656 59 1631   25 1138 15 110

2014 1138 1378 506   872 1270 51 1249 1 20 1246 12 106

2015 1246 154 65   89 893 64 812 80** 1 507 10 89

2016* 507 7 2 5 362 70 265 97** 152 9 40

* Dati uz 01.10.2016.
** Pārsūtītas apgabaltiesām saskaņā ar Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 109.pantu 
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CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ IZSKATĪTO CIVILLIETU SASTĀVS PĒC LIETU KATEGORIJĀM
2000–2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma 
tiesībām 309 316 391 419 492 537 656 482 442 420

Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 248 262 264 302 344 346 377 342 331 363
Lietas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 
maksātnespēju 6 9 15 32 20 19 7 2 2

Pieteikumi lietas ierosināšanai sakarā  
ar jaunatklātiem apstākļiem 40 29 31 36 35 42 42 19

Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku 
(tiesnešu) lēmumiem 120 90 110 100 141 185 184 171 260 205

Lietas, kas izriet no autortiesībām, patenttiesībām 
un preču zīmju aizsardzības 16 15 12 23 15

Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 33 49 92
Pārējās 126 122 170 218 211 229 254 140 111 106
Kopā 849 828 981 1107 1243 1374 1535 1201 1218 1201

CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ IZSKATĪTO CIVILLIETU SASTĀVS PĒC LIETU KATEGORIJĀM
 2010–2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām 701 908 762 648 457 338
Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 355 472 512 580 423 287
Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem 153 125 174 133 132 22
Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 97 89 59 36 30 8
Sūdzības par zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju, maksātnespējas 
administratoru rīcību 50 42 53 37 31 58

Lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām 22 20 25 9 17 0
Morālā un fiziskā kaitējuma atlīdzināšana 21 24 36 48 31 8
Mantojuma lietas 19 21 25 20 28 19
Lietas, kas izriet no autortiesībām, patenttiesībām, dizainparauga un  
preču zīmju aizsardzības 18 14 26 22 19 8

Pilsonības atņemšana 14 5 4 10 5 1
Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām 7 9 16 17 9 14
Prasības nodrošinājums 7 8 15 5 4 4
Sevišķā tiesāšanas kārtībā izskatāmās lietas 0 10 2 4 0
Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana 6 7 3 12 6
Pārējās 19 38 62 23 21 23
Kopā 1489 1775 1786 1593 1223 796
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TIESU LIETAS FOTOGRĀFIJĀS
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Tiesas sastāvā tiesneši  
Irēna Vinkšno,  
Raimonds Grāvelsiņš un  
Aiva Zariņa. 2004.gads

Tiesnese Marika Senkāne pasludina 
spriedumu žurnālistes Ilzes 
Jaunalksnes prasībā pret valsti par 
viņas telefona sarunu noklausīšanās 
dēļ radīto cilvēktiesību un privātās 
dzīves aizskārumu. 2010.gads

Sprieduma pasludināšana,  
kurā tiesa atzina valsts tiesības 

uz SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” kapitāla daļām.  

Tiesas sastāvā Irēna Vinkšno, 
Vanda Cīrule, Māra Katlapa.  

2005.gads
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TIESU LIETAS FOTOGRĀFIJĀS

Tiesas apspriede sēdes laikā. Tiesas sastāvā Raimonds 
Grāvelsiņš, Arnis Dundurs, Māra Katlapa. 2015.gads

Sprieduma pasludināšana 
civillietā. Tiesas sastāvā  

Māra Katlapa,  
Raimonds Grāvelsiņš,  

Arnis Dundurs.  
2011.gads

Uz savu pēdējo tiesas sēdi 
dodas tiesnese Aiva Zariņa, 
tiesas sastāvā vēl Intars Bisters 
un Māris Vīgants. 2011.gads
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Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs 
Gunārs Aigars vada savu pēdējo 

tiesas sēdi, tiesas sastāvā vēl Intars 
Bisters un Ineta Ozola. 2014.gads

Civillietu tiesu palātas tiesnešu 
iknedēļas sapulce palātas 
priekšsēdētāja Gunāra Aigara 
kabinetā. 2014.gads
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III
CIVILLIETU TIESU PALĀTA – 

CILVĒKI
Gunārs AIGARS 1995.gada 3.oktobris – 2014.gada 31.oktobris
Raimonds GRĀVELSIŅŠ (palātas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs) 
2014.gada 3.novembris – 2015.gada 16.jūnijs
Ineta OZOLA 2015.gada 16.jūnijs – 2016.gada 30.decembris  

3.1. TIESU PALĀTAS  
 PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Augstākās tiesas vadība: (no kreisās) Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Senāta Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis. 1998.gads
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Augstākās tiesas vadība: (no kreisās) Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns, Senāta 
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs 
Pāvels Gruziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis. 2008.gads

Augstākās tiesas vadība: (no kreisās) Krimināllietu departamenta 
priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Ivars Bičkovičs, Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, 
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta Ozola. 2015.gads

Augstākās tiesas vadība: (no kreisās) Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs 
Raimonds Grāvelsiņš, Administratīvo lietu 
departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 
Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu 
izpildītāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta 
priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe. 2015.gads
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Gunārs AIGARS

Dzimis 1939.gadā Rīgā. Beidzis Rīgas 2.vidusskolu. 1963.gadā absolvējis 
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridiskās fakultātes  
Tiesību zinību nodaļu. 
1963.–1965.gadā bijis obligātajā karadienestā padomju armijā,  
tanka komandieris.
1966.gadā iestājies Latvijas advokātu kolēģijā un strādājis par advokātu 
Liepājas juridiskajā konsultācijā. 1967.gadā ievēlēts par Liepājas rajona tautas 
tiesas tiesnesi, 1981.gadā iecelts par šīs tiesas priekšsēdētāju.
Kopš 1990.gada Augstākās tiesas tiesnesis Civillietu tiesas kolēģijā. 1995.gada 
oktobrī, veidojot jauno Augstākās tiesas struktūru, ievēlēts par Civillietu tiesu 
palātas priekšsēdētāju, atkārtoti palātas priekšsēdētāja amatā ievēlēts  
2000., 2005. un 2010.gadā. 
Ievēlēts par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku 1995.gadā, atkārtoti 
2002.un 2009.gadā. 
2009.gadā, sasniedzot likumā noteikto tiesneša maksimālo vecumu, 
atrašanās amatā pagarināta uz pieciem gadiem. 2014.gadā beidzis pildīt 
tiesneša pienākumus, turpinājis darbu Augstākajā tiesā par Civillietu tiesu 
palātas konsultantu.
Augstākās tiesas pārstāvis apgabaltiesu tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā 1994.–
1999.gadā. 1999.–2014.gadā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs. 
Ilggadējs Latvijas Tiesnešu mācību centra lektors. Bijis Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras pasniedzējs.
Strādājis likuma „Par tiesu varu” izstrādāšanas darba grupā. Vadījis 
Civilprocesa likuma izstrādāšanas darba grupu, piedalījies Civilprocesa 
likuma grozījumu izstrādes darba grupā. Civilprocesa likuma komentāru 
līdzautors (izdoti 1999.gadā; papildināti izdevumi 2001. un 2006.gadā;  
2011. un 2012.gadā, I daļas papildināts izdevums 2016.gadā). 
2009.gadā saņēmis III šķiras Atzinības krustu. Apbalvots ar Tieslietu sistēmas  
I pakāpes Goda zīmi 2008.gadā. 
Divreiz – 2009. un 2014.gadā – saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu 
nominācijā „Gada cilvēks”. 2015.gadā saņēmis Augstākās tiesas  
Zelta izdienas nozīmi – par 25 atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajā tiesā 
nostrādātiem gadiem.  
2014.gadā piešķirts Goda tiesneša nosaukums.
Liepājas Goda pilsonis. Kopā ar dzīvesbiedri Mārīti bijuši sporta deju dejotāji 
un skolotāji, 1976.gadā Liepājā aizsākuši sporta deju sacensības „Dzintarlāse”, 
kas joprojām turpinās. 
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Raimonds GRĀVELSIŅŠ

Dzimis 1945.gadā Valmierā. Mācījies Strenču un Siguldas septiņgadīgajās 
skolās un Valmieras vidusskolā, Rīgas celtniecības tehnikumā.  
Beidzis Rīgas pilsētas 24.vakara vidusskolu. 1975.gadā absolvējis Latvijas 
Valsts universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista specialitāti. 
Vienlaikus ar studijām strādājis par juriskonsultu vairākos uzņēmumos, 
pēc studijām Valsts izdevniecībā un Latvijas Galvenajā valsts 
apdrošināšanas pārvaldē. 
1981.gadā ievēlēts par Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas tiesas 
tiesnesi. 
Kopš 1990.gada Augstākās tiesas tiesnesis. 1995.gada oktobrī, veidojot 
jauno Augstākās tiesas struktūru, apstiprināts par Civillietu tiesu palātas 
tiesnesi. Nepilnu gadu līdz aiziešanai pensijā bijis Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs. 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis 2010.–2015.gadā. 
Apbalvots ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi 2009. gadā.   
2015.gadā saņēmis Augstākās tiesas Zelta izdienas nozīmi – par 25 
atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajā tiesā nostrādātiem gadiem.  
Sasniedzot likumā noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu,  
2015.gadā beidzis pildīt tiesneša pienākumus. 
Šobrīd viens no Patērētāju tiesību aizsardzības centra izveidotās 
Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijas priekšsēdētājiem.

Ineta OZOLA

Dzimusi 1960.gadā Liepājā. Beigusi Liepājas 1. vidusskolu.  
1984.gadā beigusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
Paralēli studijām strādājusi par Liepājas pilsētas tautas tiesas 
priekšsēdētāja palīdzi. 1985.–1993.gadā bijusi vecākā konsultante 
Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijā. 1994.–2000.gadā juriskonsulte 
Latvijas Nacionālajā teātrī, Latvijas Kredītbankā, juridiskajā birojā.
2000.–2003.gadā Jelgavas tiesas tiesnese, 2003.–2008.gadā Rīgas 
pilsētas Centra rajona tiesas tiesnese, no 2005.gada tiesas priekšsēdētāja 
vietniece. 2008.–2010.gadā tiesnese Rīgas apgabaltiesā. 
2010.gadā apstiprināta par Augstākās tiesas tiesnesi Civillietu tiesu 
palātā. 2015.–2016.gadā Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja.
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3.2. PALĀTAS  
 TIESNEŠI

Civillietu tiesu palātas 
tiesneši 2000.gadā:  

1.rindā  
Aiva Zariņa, 

 Gunārs Aigars,  
Skaidrīte Lodziņa;  

2.rindā  
Vanda Cīrule,  

Irēna Vinkšno,  
Edīte Vernuša,  

Anda Vītola;  
3.rindā  

Valerijans Jonikāns,  
Māra Katlapa,  

Raimonds Grāvelsiņš
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Civillietu tiesu palātas 
tiesneši 2005.gadā: 

1.rindā  
Ināra Garda,  

Vanda Cīrule,  
Aiva Zariņa,  

Irēna Vinkšno;  
2.rindā  

Gunārs Aigars,  
Māra Katlapa,  

Skaidrīte Lodziņa,  
Anda Vītola,  

Raimonds Grāvelsiņš

Civillietu tiesu palātas 
tiesneši 2010.gadā: 
1.rindā  
Māris Vīgants,  
Vanda Cīrule,  
Gunārs Aigars,  
Aiva Zariņa,  
Raimonds Grāvelsiņš; 
2.rindā  
Marika Senkāne,  
Māra Katlapa,  
Inta Lauka, 
Aivars Keišs,  
Anita Čerņavska,  
Intars Bisters
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Civillietu tiesu palātas 
tiesneši 2013.gadā: 
1.rindā Inta Lauka,  
Marika Senkāne,  
Zane Pētersone,  
Gunārs Aigars,  
Māra Katlapa,  
Anita Čerņavska, 
Raimonds Grāvelsiņš; 
2.rindā  
Valerijs Maksimovs,  
Arnis Dundurs,  
Dace Jansone, 
Aivars Keišs,  
Ļubova Kušnire,  
Sandra Krūmiņa,  
Ineta Ozola,  
Intars Bisters

Civillietu tiesu palātas 
tiesneši 2015.gadā: 

1.rindā 
Dace Jansone, 

Zane Pētersone,  
Raimonds Grāvelsiņš, 

Māra Katlapa,  
Sandra Krūmiņa;  

2.rindā  
Normunds Riņķis,  

Ineta Ozola,  
Inese Grauda,  

Mairita Šķendere,  
Arnis Dundurs
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Civillietu tiesu palātas tiesneši 2016.gadā: Inese Grauda, Arnis Dundurs, Mairita Šķendere, Marianna Terjuhana,  
Ineta Ozola, Gunta Freimane, Māra Katlapa, Dace Jansone, Sandra Krūmiņa
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Intars BISTERS
Dzimis 1974.gadā Gulbenē. Mācījies Gulbenes 1.vidusskolā un Murjāņu 
sporta ģimnāzijā. 1996.gadā Latvijas Policijas akadēmijā ieguvis tiesību 
bakalaura grādu, 1997.gadā jurista kvalifikāciju. 
Strādājis par vecāko referentu juridiskajos un licencēšanas jautājumos 
Latvijas Tūrisma padomē un Valsts tūrisma pārvaldē. 
1998.gadā stažējies Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, 1999.gadā 
apstiprināts par tiesnesi šajā tiesā. 2005.gadā sācis pildīt Rīgas 
apgabaltiesas tiesneša pienākumus, sākumā aizstājot pagaidu 
prombūtnē esošu tiesnesi, pēc tam pastāvīgi. 2007.–2010.gadā Zemgales 
apgabaltiesas tiesnesis.
Kopš 2010.gada Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis.  
2015.–2016.gadā pildījis tiesneša pienākumus Civillietu departamentā  
uz vakances laiku. 
Lektors Latvijas Tiesnešu mācību centrā.

Anda BRIEDE
Dzimusi 1963.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 64.vidusskolu. 1989.gadā 
absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, 2001.gadā 
Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību 
zinātnē. 
Pēc vidusskolas beigšanas strādājusi Rīgas pilsētas Maskavas rajona 
priekšpilsētas tiesā par tiesas sēžu sekretāri, vienlaikus neklātienē 
mācījusies Latvijas Universitātē. 
1992.gadā ievēlēta par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi.  
1995.gadā apstiprināta par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. 
2005.–2010.gadā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese.  
2010.gadā iecelta Senāta Civillietu departamenta senatores amatā.  
2015.gadā apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi.
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Vanda CĪRULE
Dzimusi 1953.gadā Preiļu rajona Stradiņu pagastā.  
Beigusi Spoģu vidusskolu. 1978.gadā absolvējusi Latvijas Valsts 
universitātes Juridisko fakultāti. 
1971.–1974. gadā strādājusi par tiesas sēžu sekretāri Rīgas pilsētas Ļeņina 
rajona tautas tiesā, 1974.–1984.gadā par juriskonsulti Rīgas pilsētas 
Proletāriešu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejā,  
1984.–1986.gadā Tieslietu ministrijā par vecāko konsultanti. 1986.gadā 
ievēlēta par Rīgas pilsētas Oktobra rajona tiesas tiesnesi.  Kopš 1993.gada 
Augstākās tiesas tiesnese. 1995.gadā, veidojot jauno Augstākās tiesas 
struktūru, apstiprināta par Civillietu tiesu palātas tiesnesi. 2011.gadā iecelta 
par Senāta Civillietu departamenta senatori.Kopš 2005.gada strādā Ministru 
prezidenta izveidotajā ekspertu grupā intelektuālā īpašuma tiesību jomā.  
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi 2010.gadā.   

Anita ČERŅAVSKA
Dzimusi 1963.gadā Jūrmalā. Beigusi Rīgas 31.vidusskolu.  
1988.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti.  
1981.–1987.gadā tiesas sēžu sekretāre Rīgas pilsētas Maskavas rajona 
tautas tiesā. 1988.–1993.gadā juriskonsulte dažādos uzņēmumos – 
Rīgas mašīnbūves rūpnīcā, mēbeļu ražošanas apvienībā „Rīga”, Latvijas 
starptautiskajā tirdzniecības centrā. 1993.gadā ievēlēta par Rīgas pilsētas 
Kurzemes rajona tiesas tiesnesi, 1996.gadā apstiprināta par Rīgas 
apgabaltiesas tiesnesi. 2006.gadā iecelta par Augstākās tiesas Civillietu 
tiesu palātas tiesnesi, no 2014.gada – Civillietu departamentā.  
Bijusi lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā. 

Ojārs DRUKS-JAUNZEMIS
Dzimis 1944.gadā Rīgā. Beidzis Rīgas 2.vidusskolu.  
1978. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
Strādājis par inženieri un juridiskā biroja vadītāju dažādos uzņēmumos, 
no 1982.gada par arbitru Latvijas Valsts arbitrāžā, pēc tās reorganizācijas – 
par tiesnesi Saimnieciskajā tiesā. 
1995.gadā ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi Civillietu tiesu palātā. 
1999.gadā iecelts par Senāta Administratīvo lietu departamenta 
senatoru, bet līdz departamenta izveidošanai nozīmēts Senāta Civillietu 
departamentā. 2003.gadā apstiprināts Senāta Civillietu departamenta 
senatora amatā. 
Senatora pienākumus beidzis pildīt 2008.gada 31.martā. 
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Arnis DUNDURS
Dzimis 1969.gadā Ventspilī. Beidzis Ventspils 1.vidusskolu.  
1995.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti,  
2010.gadā Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē.
1994.gadā strādājis Ventspils pilsētas domes juridiskajā nodaļā,  
1995.gadā Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izmeklēšanas daļā par 
izmeklētāju.
1995.gadā ievēlēts par Ventspils pilsētas tiesas tiesnesi.  
1999.gadā apstiprināts par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi,  
2007.gadā par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. 
2008.–2016.gadā tiesnesis Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.   

Ināra GARDA
Dzimusi 1960.gadā Siguldā. Beigusi Stučkas (tagad Aizkraukles) vidusskolu.  
1983.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
Strādājusi par izmeklētāju Stučkas rajona policijas pārvaldē.  
1987.–1996.gadā Aizkraukles rajona tiesas tiesnese un tiesas 
priekšsēdētāja. 1996.gadā iecelta par Zemgales apgabaltiesas Civillietu 
tiesas kolēģijas tiesnesi un apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci. 
2005.gadā iecelta par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi, 
2008.gadā par Senāta Civillietu departamenta senatori. 
Kopš 2009.gada Augstākās tiesas plēnuma sekretāre. 2010.gadā ievēlēta 
par Augstākās tiesas pārstāvi Tieslietu padomē un Tieslietu padomes 
priekšsēdētāja vietnieci, atkārtoti – 2014.gadā. 
Apbalvota ar Tieslietu ministrijas 2.pakāpes Atzinības rakstu 2005.gadā, 
Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi 2013.gadā.

Dace JANSONE
Dzimusi 1963.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 84.vidusskolu. 1987.gadā absolvējusi 
Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, 2003.gadā Latvijas 
Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.
1987.–1993.gadā juriste valsts uzņēmumā „Kuldīgas Lauktehnika”, 
kooperatīvā „Silva” un Kuldīgas rajona Sadzīves pakalpojumu kombinātā. 
1993.gadā apstiprināta par Kuldīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas 
priekšnieci, vadījusi to līdz 2003.gadam. 2003.–2005.gadā Rīgas rajona 
zemesgrāmatu nodaļas tiesnese. 2005.gadā pārcelta par tiesnesi Rīgas 
rajona tiesā, 2008.gadā – par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. 
2011.–2016.gadā tiesnese Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.   
Līdzautore grāmatai „Zemesgrāmatas Latvijā”, kas izdota 2003.gadā.  
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Valerijans JONIKĀNS
Dzimis 1952.gadā Rēzeknes rajona Lendžu ciemā. Beidzis Rēzeknes 
1.vidusskolu. Absolvējis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti 
1975.gadā.
Strādājis par juriskonsultu Bauskas lauksaimniecības pārvaldē.  
1977.–1981.gadā tiesnesis Bauskas rajona tautas tiesā.  
1981.–1983.gadā obligātajā dienestā padomju armijā.
1983.–1986.gadā Talsu rajona tautas tiesas priekšsēdētājs,  
1986.–1987.gadā Daugavpils pilsētas tautas tiesas priekšsēdētājs. 
1987.gadā ievēlēts par Latvijas PSR Augstākās tiesas locekli.  
1990.gadā turpinājis darbu atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajā 
tiesā, 1990.–1993.gadā bijis Augstākās tiesas Prezidija loceklis. 
1993.gadā pārtraucis pildīt tiesneša pienākumus, strādājis par juriskonsultu 
a/s „Latvijas kuģniecība” un nodarbojies ar zvērināta advokāti praksi. 
1999.gadā ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi un atgriezies Civillietu 
tiesu palātā. 2003.gadā viņam uzticēta jaunā Senāta Administratīvo 
lietu departamenta veidošana. Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētājs līdz 2007.gadam, pēc tam līdz 2010.gadam Senāta Civillietu 
departamenta priekšsēdētājs. Kopš 2010.gada departamenta tiesnesis. 
Piedalījies Tiesībsarga likumprojekta izstrādāšanas darba grupā un darba 
grupā administratīvo tiesu darbības uzsākšanas nodrošināšanai. 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis kopš 2007.gada, atkārtoti ievēlēts 
2010. un 2014.gadā. Latvijas Tiesnešu mācību centra lektors un Mācību 
programmu darba grupas pārstāvis. 
Līdzautors grāmatai „Civilprocesa likuma komentāri. 2.daļa”  
(K.Torgāna zinātniskajā redakcijā) 2012.gadā.
Apbalvots ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi 2008.gadā,  
Tieslietu ministrijas 1.pakāpes Atzinības rakstu 2005.gadā. Saņēmis 
Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis” 2007.gadā  
un Profesionālo Temīdas balvu 2015.gadā.
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Ausma KALVĀNE
Dzimusi 1939.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 19.vidusskolu. Strādājusi komunālās 
saimniecības uzņēmumā, Lauksaimniecības ministrijā, Lauksaimniecības 
darbinieku republikāniskajā arodkomitejā, vienlaikus mācoties Latvijas Valsts 
universitātes Juridiskajā fakultātē, ko absolvējusi 1971.gadā.
Strādājusi Jūrmalas pilsētas prokuratūrā, Latvijas Valsts arbitrāžā, Latvijas 
Republikas Augstākās Padomes juridiskajā pārvaldē, a.s. „Sakaru banka”. 
1994.–1995.gadā Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesnese. 
1995.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi Civillietu tiesas kolēģijā. 
1995.gadā, veidojot jauno Augstākās tiesas struktūru, apstiprināta par 
Civillietu tiesu palātas tiesnesi.  
Tiesneša pienākumus pildījusi līdz 1999.gada 19.maijam.
Mirusi  2006.gadā.

Māra KATLAPA
Dzimusi 1956.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 45.vidusskolu.  
1985.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
Pēc vidusskolas beigšanas strādājusi par pārdevēju, rūpnīcas laboranti. 1975.
gadā sākusi strādāt Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona tiesā par kurjeri, vēlāk 
tiesas sēžu sekretāri. Pēc augstskolas beigšanas stažējusies tiesneša amatam. 
1986.gadā ievēlēta par tiesnesi Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona tiesā. Kopš 
1994.gada Augstākās tiesas tiesnese. 1995.gada oktobrī, veidojot jauno 
Augstākās tiesas struktūru, apstiprināta par Civillietu tiesu palātas tiesnesi.  

Aivars KEIŠS
Dzimis 1959.gadā Balvos. Beidzis Baltinavas vidusskolu. 1986.gadā absolvējis 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, iegūstot mežinženiera specialitāti. 
1994.gadā Latvijas Universitātē ieguvis jurista specialitāti, 1996.gadā – tiesību 
maģistra grādu. 
1986.–1990.gadā strādājis padomju saimniecībā „Baltinava” par inženieri, 
mežkopi, civilās aizsardzības štāba priekšnieku. 1990.–1994.gadā Baltinavas 
tautas deputātu padomes izpildkomitejas un padomes priekšsēdētājs. 
1994.gadā ievēlēts par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi, 1997.gadā – par 
Zemgales apgabaltiesas tiesnesi. 2005.–2007.gadā Zemgales apgabaltiesas 
priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītājs Aizkraukles pastāvīgajā sesijā.  
No 2007.gada Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis,  
2014.gadā iecelts par tiesnesi Civillietu departamentā.  
2014.gadā ievēlēts Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā. 
Apbalvots ar Ministru kabineta Atzinības rakstu 1994.gadā.  
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Ļubova KUŠNIRE
Dzimusi 1955.gadā Bauskā. Beigusi Iecavas vidusskolu. 1978.gadā 
absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, 2010.gadā Latvijas 
Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. 
1982.–1987.gadā Talsu rajona prokurora palīdze ar specializāciju tiesu 
uzraudzībā. 1987.–1994.gadā Jelgavas rajona tiesas tiesnese un tiesas 
priekšsēdētāja. 1994.gadā Juridiskās daļa vadītāja Jelgavas rajona padomē, 
1994.–2006.gadā Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales reģionālās iestādes 
muitas priekšnieka vietniece un Juridiskās pārvaldes priekšniece. 2006.gadā 
atgriezusies tiesu sistēmā, līdz 2008.gadam bijusi Administratīvās rajona 
tiesas tiesnese, 2008.–2010.gadā Administratīvās apgabaltiesas tiesnese. 
2010.gadā apstiprināta par Augstākās tiesas tiesnesi Civillietu tiesu palātā.  
Kopš 2014.gada Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese.
2015.gadā ievēlēta par Disciplinārtiesas locekli.

Inta LAUKA
Dzimusi 1958.gadā Alūksnes rajona Apē. Beigusi Gulbenes vidusskolu. 
1982.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
1982.–1989.gadā juriskonsulte un vadošā speciāliste kadru jautājumos 
Stučkas agrorūpnieciskajā apvienībā, 1989.–1993.gadā paju sabiedrības 
„Koknese” juriskonsulte. 1993.gadā iecelta par tiesnesi Aizkraukles rajona 
tiesā, 1996.gadā Zemgales apgabaltiesā. 
No 2007.gada Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese.  
2014.gadā iecelta Civillietu departamenta tiesneša amatā.  

Skaidrīte LODZIŅA
Dzimusi 1945.gadā Jēkabpils rajona Pilskalnē. Beigusi Rīgas 4.vidusskolu. 
Strādājusi Rīgas radiorūpnīcā, Rīgas pilsētas Ļeņina rajona tautas tiesā par 
kancelejas priekšnieci. 1972.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes 
Juridisko fakultāti. 
Strādājusi prokuratūrā – Rīgas pilsētas Oktobra rajona prokuratūrā,  
pēc tam Latvijas PSR Prokuratūrā par Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas 
prokurori un vecāko prokurori. Nodibinoties Latvijas Republikas 
Prokuratūrai, strādājusi tajā līdz 1993.gadam. Pēc tam akciju sabiedrības 
„LATkarte” Juridiskās nodaļas vadītāja.
1995.gadā ievēlēta par tiesnesi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā. 
2007.gadā apstiprināta par Senāta Civillietu departamenta senatori. 
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi 2010.gadā.  
Tiesneša pienākumus beigusi pildīt 2013.gada 30.aprīlī.
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Valerijs MAKSIMOVS
Dzimis 1965.gadā Rīgā. Beidzis Rīgas 62.vidusskolu. 1989.gadā absolvējis 
Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
1989.gadā stažējies Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas tiesā.  
1990.–1999.gadā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis, 
1999.–2010.gadā Rīgas apgabaltiesas tiesnesis.
2010.gadā apstiprināts par Augstākās tiesas tiesnesi Civillietu tiesu palātā. 
Kopš 2013.gada Senāta Civillietu departamenta senators.
Piedalījies darba grupā grozījumu izstrādāšanai Civilprocesa likumā 
saistībā ar šķīrējtiesu nolēmumu izpildi. 
2015.gadā ievēlēts Tiesnešu disciplinārkolēģijā.

Marika SENKĀNE
Dzimusi 1966.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 2.vidusskolu. 1991.gadā absolvējusi 
Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 2009.gadā Latvijas Universitātē 
ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē. 
1984.–1994.gadā tiesas sekretāre un konsultante Augstākajā tiesā,  
1994.–1996.gadā Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas 
departamenta nodaļas vadītāja. 
1996.gadā ievēlēta par tiesnesi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā,  
2003.gadā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā. 
No 2008.gada Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese,  
kopš 2015.gada tiesnese Augstākās tiesas Civillietu departamentā. 
2008.–2016.gadā Tiesnešu ētikas komisijas locekle. Līdzautore grāmatai 
„Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums: skaidrojumi, atzinumi, 
lēmumi”. 
Lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā.
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Ilgars Zigfrīds ŠEPTERIS
Dzimis 1943.gadā Valkas rajona Ērģemē. Beidzis Valkas 1.vidusskolu. Strādājis 
Gaujienas internātskolā par audzinātāju, Valkas rajona celtniecības un 
lauksaimniecības organizācijās par ekonomistu, kadru daļas vadītāju un juristu. 
1975.gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti.
1979.–1982.gadā Dobeles rajona tautas tiesas tiesnesis, pēc tam Dobeles 
rajona prokurors. 1987.gadā pārcelts darbā uz Latvijas Republikas 
prokuratūru par tiesās izskatāmo civillietu nodaļas priekšnieku.  
Pēc tam bijis a/s „Dambis” Juridiskās daļas vadītājs.
1994.gadā ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi. Pēc tiesu sistēmas 
reorganizācijas 1995.gadā apstiprināts par Civillietu tiesu palātas tiesnesi, 
1999.gadā – par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru, bet līdz 
Administratīvā departamenta izveidošanai nozīmēts Civillietu departamentā. 
2003.gadā apstiprināts Senāta Civillietu departamenta senatora amatā. 
Piedalījies Latvijas Republikas Civilprocesa kodeksa projekta izstrādāšanas 
darba grupā. Civillikuma lietu tiesību daļas komentāru recenzents,  
līdzautors grāmatai „Par demokrātisku darba vidi un tiesisku darba  
attiecību nostiprināšanu Latvijā”. 
Miris 2008.gada 17.martā.

Edīte VERNUŠA
Dzimusi 1952.gadā Aizputē toreizējā Aizputes (vēlāk – Liepājas) rajonā. 
Beigusi Aizputes vidusskolu. 1975.gadā absolvējusi Latvijas Valsts 
universitātes Juridisko fakultāti, 2001.gadā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra 
grādu tiesību zinātnē. 
1975.–1984.gadā juriskonsulte Bauskas MRS, Bauskas patērētāju biedrībā un 
Rīgas kooperatīvās tirdzniecības uzņēmumā. 1984.gadā kadru daļas vadītāja 
Latvijas Valsts konservatorijā. Kopš 1990.gada tiesu sistēmā – līdz  
1995.gadam tiesnese Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, līdz 1999.gadam 
Rīgas apgabaltiesas tiesnese. 1999.gadā iecelta par Augstākās tiesas  
Civillietu tiesu palātas tiesnesi. Kopā ar senatoru Valerijanu Jonikānu  
2004.gadā apstiprināti par Senāta Administratīvo lietu departamenta pirmajiem 
senatoriem. 2005.gadā pārcelta Senāta Civillietu departamenta senatores 
amatā. No 2014.gada pildījusi Civillietu departamenta priekšsēdētājas 
pienākumus, 2015.gadā ievēlēta departamenta priekšsēdētājas amatā.  
Līdzautore grāmatai „Civilprocesa likuma komentāri. 2.daļa” K.Torgāna 
zinātniskajā redakcijā (2012).
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi 2012.gadā. Saņēmusi 
Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis–2012”.  
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Irēna VINKŠNO
Dzimusi 1942.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 38.vidusskolu.  
1973.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
Darba gaitas sākusi fabrikās, vēlāk strādājusi Centrālās statistikas 
pārvaldes skaitļošanas centrā, Valsts profesionāli tehniskās izglītības 
komitejā. 
1969.-1976.gadā strādājusi notariātā. 1977.–1993.gadā tiesās izskatāmo 
civillietu uzraudzības daļas prokurore Latvijas PSR un Latvijas Republikas 
prokuratūrā. Piešķirta tieslietu padomnieces pakāpe. 
1993.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi. 1995.gadā, veidojot jauno 
Augstākās tiesas struktūru, apstiprināta par Civillietu tiesu palātas tiesnesi.
Mirusi 2009.gada 16.jūlijā. 

Anda VĪTOLA
Dzimusi 1962.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 5.vidusskolu. 1986.gadā absolvējusi 
Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti.
1986.gadā vecākā juriskonsulte ražošanas apvienībā „Dzintars”.  
1987.–1991.gadā valsts arbitre Latvijas Valsts Arbitrāžā,  
1991.–1995.gadā Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesnese.  
No 1995.gada Rīgas apgabaltiesas tiesnese.
1999.gadā apstiprināta par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 
tiesnesi. No 2008.gada Senāta Civillietu departamenta senatore. 
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle 2010.–2012.gadā.
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi 2014.gadā.
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Aiva ZARIŅA
Dzimusi 1936.gadā Alūksnes rajona Apē. Beigusi Jaunpiebalgas 
vidusskolu. 1959.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes 
Ekonomikas un juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 
Studiju laikā strādājusi Universitātes Kriminālistikas kabinetā par 
laboranti. Pēc augstskolas beigšanas instruktore Lauksaimniecības 
strādnieku un kalpotāju arodbiedrības republikāniskajā komitejā,  
1961.–1965.gadā Sociālās nodrošināšanas pārvaldes nodaļas vadītāja 
vietniece un nodaļas vadītāja. 
1965.gadā ievēlēta par Rīgas pilsētas Kirova (Centra) rajona tautas tiesas 
tiesnesi, no 1970.gada bijusi šīs tiesas priekšsēdētāja. 
Kopš 1995.gada Augstākās tiesas tiesnese. 1995.gadā, veidojot jauno 
Augstākās tiesas struktūru, apstiprināta par Civillietu tiesu palātas 
tiesnesi. Sasniedzot likumā noteikto Augstākās tiesas tiesneša amata 
pildīšanas maksimālo vecumu, pilnvaru termiņš pagarināts uz trīs un  
vēl diviem gadiem. 
Strādājusi Darba likuma projekta izstrādāšanas darba grupā.  
Vadījusi darba grupu, kas izstrādāja Latvijas tiesnešu ētikas kodeksu, ko 
apstiprināja Latvijas tiesnešu konferencē 1995.gadā. Bijusi lektore Latvijas 
Tiesnešu mācību centrā. 1999.–2010.gadā Tiesnešu disciplinārkolēģijas 
locekle.
2010.gadā piešķirts IV šķiras Triju zvaigžņu ordenis. 2011.gadā –  
Goda tiesneša nosaukums. Apbalvota ar 1.pakāpes Tieslietu ministrijas 
Atzinības rakstu un zelta spalvu 2006.gadā un Tieslietu sistēmas  
III pakāpes Goda zīmi 2008.gadā. Saņēmusi Augstākās tiesas Temīdas 
balvu nominācijā „Gada tiesnesis – 2005” un „Gada cilvēks – 2010”.
Augstākās tiesas tiesneša pilnvaras beigusi pildīt 2011.gada 16.februārī.
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Māris VĪGANTS, 
Administratīvās 
apgabaltiesas tiesnesis, 
2010.gada 25.janvāris – 
2012.gada 25.janvāris

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠA PIENĀKUMUS UZ VAKANCES LAIKU PILDĪJUŠI APGABALTIESU TIESNEŠI:

Zane PĒTERSONE, 
Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese,  
2011.gada 1.jūnijs –  
2015.gada 1.maijs

Sandra KRŪMIŅA,  
Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese,  
2012.gada 15.marts –  
2016.gada 30.decembris

Inese GRAUDA,  
Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese,  
2013.gada 2.maijs – 
2016.gada 30.decembris

Normunds RIŅĶIS,  
Rīgas apgabaltiesas 
tiesnesis,  
2014.gada 2.janvāris –  
2015.gada 31.decembris

Mairita ŠĶENDERE,  
Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese,  
2014.gada 2.janvāris – 
2016.gada 30.decembris

Gunta FREIMANE,  
Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese,  
2015.gada 1.jūnijs – 
2016.gada 30.decembris

Marianna TERJUHANA, 
Zemgales apgabaltiesas 
tiesnese,  
2015.gada 31.augusts –  
2016.gada 30.decembris
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CIVILLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠI 1995 – 2016  
(P – PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS, T – TIESNESIS, A – TIESNEŠA PIENĀKUMU IZPILDĪTĀJS UZ LAIKU)

Nr. Vārds, uzvārds 19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Tālākās dzīves un 
darba gaitas*

1. Gunārs AIGARS P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Civillietu tiesu palātas 
konsultants

2. Vanda CĪRULE T T T T T T T T T T T T T T T T T CLD tiesnese

3. Ojārs DRUKS-JAUNZEMIS T T T T T CLD tiesnesis/ Pensijā

4. Raimonds GRĀVELSIŅŠ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T/P P Pensijā

5. Ausma KALVĀNE T T T T T Pensijā/ Mirusi

6. Māra KATLAPA T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
7. Ilgars Zigfrīds ŠEPTERIS T T T T T CLD tiesnesis/ Miris

8. Irēna VINKŠNO T T T T T T T T T T T T T T T Mirusi

9. Aiva ZARIŅA T T T T T T T T T T T T T T T T T Pensijā

10. Skaidrīte LODZIŅA T T T T T T T T T T T T T CLD tiesnese/ Pensijā

11. Edīte VERNUŠA T T T T T
ALD tiesnese/  
CLD tiesnese/  
CLD priekšsēdētāja

12. Anda VĪTOLA T T T T T T T T T T CLD tiesnese

13. Valerijans JONIKĀNS T T T T T
ALD priekšsēdētājs/ 
CLD priekšsēdētājs/ 
CLD tiesnesis

14. Ināra GARDA T T T T CLD tiesnese

15. Anda BRIEDE T T T T T T CLD tiesnese

16. Anita ČERŅAVSKA T T T T T T T T CLD tiesnese

17. Aivars KEIŠS T T T T T T T T CLD tiesnesis

18. Inta LAUKA T T T T T T T T CLD tiesnese

19. Marika SENKĀNE T T T T T T T CLD tiesnese

20. Arnis DUNDURS T T T T T T T T T

21. Māris VĪGANTS A A A
Administratīvās 
apgabaltiesas 
tiesnesis/ 
priekšsēdētājs

22. Intars BISTERS T T T T T T CLD tiesneša p.i.

23. Ļubova KUŠNIRE T T T T CLD tiesnese

24. Ineta OZOLA T T T T T T/P P
25. Valerijs MAKSIMOVS T T T T CLD tiesnesis

26. Dace JANSONE T T T T T T
27. Zane PĒTERSONE A A A A A CLD tiesneša p.i. 

28. Sandra KRŪMIŅA A A A A A
29. Inese GRAUDA A A A A

30. Normunds RIŅĶIS A A Rīgas apgabaltiesas 
tiesnesis

31. Mairita ŠĶENDERE A A A
32. Gunta FREIMANE A A
33. Marianna TERJUHANA A A

*Informācija uz 01.10.2016.
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TIESNEŠU DARBA PAPILDAKTIVITĀTES

Tiesnešu disciplinārkolēģija. Ceturtā no kreisās Civillietu 
tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa. 2006.gads

Tiesnešu disciplinārkolēģija. Pirmais no labās Civillietu 
tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš. 2012.gads

Tiesnešu 
kvalifikācijas 

kolēģija.  
Centrā – 

kolēģijas 
priekšsēdētājs 
Gunārs Aigars. 

2013.gads

Tiesnešu ētikas komisija.  
Pirmā no kreisās Civillietu 
tiesu palātas tiesnese  
Marika Senkāne. 2012.gads
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Latvijas Tiesnešu konferencē civiltiesību sekcijas vadītāji – Augstākās tiesas tiesneši 
Zigmants Gencs, Kalvis Torgāns, Gunārs Aigars un Valerijans Jonikāns. 2012.gads

Senāta 95.gadadienai veltītajā 
svinīgajā sēdē tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns pasniedz Pateicības 
rakstus tiesnešiem, kas aktīvi 
piedalījušies likumdošanas procesā. 
Zane Pētersone saņem pateicību 
par līdzdalību Mediācijas likuma 
izstrādē. 2013.gads

Gunārs Aigars Civilprocesa likuma 
komentāru papildinātā izdevuma 

atvēršanā autoru kolektīvā kopā ar 
Augstākās tiesas priekšsēdētāju un 

tieslietu ministru. 2016.gads

Zanes Pētersones grāmatas 
„Intelektuālā īpašuma 
civiltiesiskās aizsardzības 
līdzekļi” atvēršanā kopā ar 
autori profesors Kalvis Torgāns 
un Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars. 
2013.gads
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

 Gunārs Aigars un Augstākās tiesas priekšsēdētājs  
Gvido Zemrībo pieredzes apmaiņas komandējumā 
Norvēģijas Augstākajā tiesā. 1993.gads

Civillietu departamenta senators Zigmants Gencs un 
Civillietu tiesu palātas tiesnesis Ilgars Šepteris pēc ASV 
valdības ielūguma Valsts ieņēmumu dienesta delegācijas 
sastāvā Vašingtonā skata pieredzi nodokļu piedziņas 
lietās; fotogrāfijā kopā ar starptautiskās programmas 
koordinatori Annu Martinezu. 1998.gads

Civillietu tiesu palātas tiesneši regulāri apmeklē Eiropas preču zīmju un 
dizainparaugu tiesnešu simpozijus Alikantē, Spānijā. Attēlos: Vanda Cīrule kopā 
ar Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Skaidrīti Buividi un Eiropas Savienības Tiesas 
tiesnesi Egilu Levitu. 2007.gads; Gunārs Aigars. 2013.gads
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Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš un Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
Strasbūrā sarunā ar ECT tiesnesi no Lietuvas Danuti Jočieni. 2011.gads

Augstākās tiesas un 
Amerikas Tiesu advokātu 

padomes rīkotās 
konferences „Tiesneši 
un advokāti profesiju 

saskarsmē: kopīgais un 
atšķirīgais Latvijas un 

Amerikas tiesību sistēmā” 
laikā Civillietu tiesu palātas 

priekšsēdētājs Gunārs Aigars 
un ASV tiesnesis Vendels 

Mortimers Senāta zālē 
vada tiesas procesu, ļaujot 

iepazīties ar ASV tiesvedības 
principiem un zvērināto 

žūrijas darbu. 2006.gads

Gunārs Aigars pielaiko Skotijas 
tiesnešu parūku, Edinburga.  
1997.gads
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3.3. CIVILLIETU TIESU PALĀTAS 
DARBINIEKI

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGI

Ņemot vērā, ka Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs 
Gunārs Aigars bija arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
vietnieks, viņam piešķīra palīgu jau 1996.gada 1.martā, 
un par to kļuva Māris VĪGANTS. Augstākajā tiesā Māris 
Vīgants strādāja kopš 1994.gada – par tiesas sēžu 
sekretāru Civillietu tiesu kolēģijā un un Tiesu prakses 
vispārināšanas daļas galveno konsultantu. 

Vienlaikus ar darbu Augstākajā tiesā Māris studēja 
Latvijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē un 
to absolvēja 1998.gadā. 2000.gadā ievēlēts par tiesas 
piesēdētāju, pēc tam tiesnesi Rīgas pilsētas Centra rajona 
tiesā. Kopš 2007.gada Administratīvās apgabaltiesas 
tiesnesis, no 2008.gada apgabaltiesas priekšsēdētāja 
vietnieks. 2010.–2012.gadā pildīja tiesneša pienākumus 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā tiesneša vakances 
laikā. 2012.gadā atgriezās Administratīvajā apgabaltiesā 
un 2013.gadā kļuva par šīs tiesas priekšsēdētāju.   

Kad 2000.gada 3.jūlijā Māris Vīgants aizgāja no 
darba Augstākajā tiesā, lai turpinātu savu juridisko 
karjeru tiesneša amatā, par Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja palīdzi pārcelta Civillietu tiesu palātas 
kancelejas tulce Irīna ČAŠA.

Irīna Augstākajā tiesā par tulci Civillietu tiesu palātā 
strādāja kopš 1996.gada marta, papildus veica arī 
Augstākās tiesas plēnuma tehniskās sekretāres 
pienākumus. 

Kopš 1999.gada, kad palātas priekšsēdētājs Gunārs 
Aigars kļuva par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 
priekšsēdētāju, Irīna pildījusi arī šīs kolēģijas sekretāres 
pienākumus.

2009.gadā Irīna saņēma Augstākās tiesas Temīdas 
balvu nominācijā „Gada tiesneša palīgs”. Izvirzot viņas 
kandidatūru, kolēģi rakstīja: „Neapšaubāma autoritāte 
savā palātā. Faktiskais Civilpalātas administrators un 
izpilddirektors. Lieliska vadītāja tiesnešu palīgiem, 

Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars ar 
savu pirmo palīgu Māri Vīgantu. 2000.gads

Gunārs Aigars ar savu bijušo palīdzi Irīnu Čašu. 2015.gads
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stiprs atbalsts priekšsēdētājam. Organizē gan palātas, 
gan Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbu. Lielas 
darbaspējas un prasme risināt sarežģītas problēmas. 
Pieredzējusi, atsaucīga un saprotoša kolēģe, ļoti zinoša 
un profesionāla. Apbrīnojami lieliskas organizatores 
spējas. Enerģiska, radoša, smaidīga, iejūtīga, iecietīga, 
izpalīdzīga, korekta. Vienmēr objektīvi spēj izvērtēt 
situācijas un attiecīgi rīkoties.” 

CIVILLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠU PALĪGI
Atšķirībā no Augstākās tiesas citām struktūrvienībām – 
departamentiem un Krimināllietu tiesu palātas – Civillietu 
tiesu palātā katram tiesnesim nebija savs konkrēts 

palīgs, bet darbojās vienots tiesnešu palīgu dienests.   
Lielākā daļa Civillietu tiesu palātas tiesnešu palīgu 
savas darba gaitas Augstākajā tiesā bija sākuši tiesu 
palātas kancelejā, un tiesneša palīga darbs viņiem bija 
izaugsmes iespēja. 

Divas bijušās tiesnešu palīdzes – Inese Ušakova un 
Inese Romanovska (tagad Rubina) – kļuvušas par 
tiesnesēm, šobrīd tiesneša pienākumus pilda Rīgas 
pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Ineses Ušakovas 
darba gaita bijusi īstā „klasika” – sākusi kā tiesu 
palātas kancelejas tulce, neklātienes studijās Latvijas 
Universitātē ieguvusi jurista izglītību un maģistra 
grādu, kļuvusi par tiesneša palīgu Civillietu tiesu palātā, 

Civillietu tiesu palātas tiesneši un palīgi. Palīgi no kreisās: Inese Ušakova, Santa Kalniņa, Zane Skultāne, Irīna Čaša, 
Sandra Gibala, Evita Plūmiņa, Inese Bambāne, Jānis Puzirevskis, Renāte Vernuša, Diāna Stepanoviča, Romāns Jusips,  
Gita Gūtmane. 2008.gads
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tad – tiesneša palīgu kasācijas instancē – Civillietu 
departamentā, visbeidzot – 2012.gadā Saeimas iecelta 
tiesneša amatā un nodevusi tiesneša zvērestu.

Bijušie tiesnešu palīgi Oskars Ramiņš un Maija Paļčikovska 
(tagad Ernberga) praktizē kā zvērināti advokāti.

Vairāki Civillietu tiesu palātas tiesnešu palīgi – Santa 
Vīgante, Renāte Vernuša, Dagnija Muceniece, Zane 
Skrastiņa (bij. Grāvelsiņa), Dārta Eglīte, Olga Kolosova, 
Liene Āķe – turpina tiesneša palīga darbu Augstākās tiesas 
Civillietu departamentā, Eva Vīksna – Administratīvo lietu 
departamentā. Linda Vīgante kļuvusi par Augstākās tiesas 
Civillietu departamenta priekšsēdētājas palīdzi.

Lielai daļai tiesnešu palīgu, strādājot Civillietu tiesu 
palātā, bija maģistra grāds tiesību zinātnē vai viņi to 

ieguva, studijas apvienojot ar darbu. Jānis Vanags 
studēja doktorantūrā, bet Maija Paļčikovska jau bija 
ieguvusi tiesību doktora grādu.

PAR CIVILLIETU TIESU PALĀTAS  
TIESNEŠU PALĪGIEM STRĀDĀJUŠI:
Linda Vīgante (2002-2003)
Inese Ušakova (2004-2011) 
Inese Romanovska (Rubina) (2004-2007) 
Madara Jozēna (2004)
Oskars Ramiņš (2005-2007)
Evita Plūmiņa (2006-2016)
Diāna Stepanoviča (2006-2016)
Santa Kalniņa (Vīgante) (2006-2014)
Liāna Brokovska (2006-2007)
Imants Orubs (2006-2007)
Zane Skultāne (Liepiņa) (2007-2016)

Gunārs Aigars savā pēdējā Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja amata dienā kopā ar tiesu palātas tiesnešu palīgiem. Viņi 
Gunāram Aigaram dāvināja stikla balvu ar gravējumu „Vislabākajam priekšniekam”. 2014.gads
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Gita Gūtmane (2007-2011)
Romāns Jusips (2007-2010)
Jānis Puzirevskis (2007-2014)
Maija Paļčikovska (2007-2008)
Inese Bambāne (Urbana) (2008-2010)
Sandra Maļnova (2008-2016)
Renāte Vernuša (2008-2009)
Jānis Vanags (2009-2012)
Madara Matīsa (Vanaga) (2010-2016)
Ilāna Garbere (2010-2016)
Indra Martunele-Lenša (2010-2014)
Dagnija Čerņaka (Muceniece) (2010-2015)
Karīna Virpadže (2010-2013)
Edgars Bārdiņš (2011-2016)

Ārija Samardžijeva (2011)
Linda Kalniņa (2012-2016)
Jeļena Romanova (Puzirevska) (2012-2015)
Inga Oga (2012-2013)
Solvita Prūse (2012-2013)
Zane Grāvelsiņa (2013-2014)
Lāsma Bubinska (Meļka) (2014-2016)
Dārta Eglīte (2014-2016)
Didzis Seilis (2014-2016)
Olga Kolosova (2014-2015)
Dāvis Buškevics (2014)
Eva Vīksna (2014-2015)
Matīss Vingris (2015-2016)
Liene Āķe (2013-2015)

Civillietu tiesu palātas tiesneši un palīgi 2015.gada janvārī: 1.rindā Mairita Šķendere, Ineta Ozola, Dace Jansone,  
Raimonds Grāvelsiņš, Māra Katlapa, Sandra Krūmiņa, Inese Grauda; 2.rindā Normunds Riņķis, Liene Āķe, Dārta Eglīte,  
Santa Vīgante, Eva Vīksna, Gunārs Aigars, Evita Plūmiņa, Lāsma Meļka, Irīna Čaša, Didzis Seilis, Arnis Dundurs.  
3.rindā Matīss Vingris, Dagnija Muceniece, Jeļena Puzirevska, Olga Kolosova, Ilāna Garbere, Diāna Stepanoviča, Edgars Bārdiņš  
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CIVILLIETU TIESU PALĀTAS  
KANCELEJAS DARBINIEKI

1995.gadā, kad izveidoja Civillietu tiesu palātas 
kanceleju, par tās vadītāju iecēla Civiltiesu kolēģijas 
sekretariāta vadītāju Uļjanu GONČAROVU, kura 
tiesu sistēmā bija jau nostrādājusi 50 gadus, no tiem 
Augstākajā tiesā – 32. No tiesas sēžu sekretāres un 
tulces viņa bija izaugusi līdz atbildīgās sekretāres un 
Civiltiesu kolēģijas sekretariāta priekšnieces amatam. 
Jaunās struktūrvienības kanceleju vadīja stingri un 
prasīgi. Mīlēja mūziku, jaunībā mācījusies dziedāšanu 
mūzikas vidusskolā. Darbu Augstākajā tiesā beidza 76 
gadu vecumā. Mirusi 2009.gada decembrī.

Pēc viņas aiziešanas kancelejas vadītājas pienākumus 
no 2000.gada 3.janvāra veica Alta Ruzule, bet jau 
ar 2000.gada 15.februāri Civillietu tiesu palātai bija 
pastāvīga vadītāja Sarmīte PUĶE.

Sarmīte Puķe līdz tam bija trīs gadus nostrādājusi 
Civillietu tiesu palātas kancelejā par tiesas sēžu 
sekretāri, bet turpmākos 17 gadus bija kancelejas (kopš  
2014.gada   – Augstākās tiesas Kancelejas Civillietu 
tiesu palātas sekretariāta) vadītāja. 2004.gadā 
ieguvusi bakalaura grādu Kristīgajā akadēmijā. 
Bijusi darbaudzinātāja vairākiem desmitiem jauno 
darbinieku. Personāla mainība Civillietu tiesu palātā 
bijusi vislielākā no Augstākās tiesas struktūrvienībām, 
kas nozīmē aizvien jaunu darbinieku apmācību. 

Vairāk nekā divdesmit no bijušajiem kancelejas 
darbiniekiem kļuvuši par tiesnešu palīgiem, vairāki 
turpina darbu Senāta kancelejā (šobrīd Kancelejas 
departamentu sekretariātā). Viena no pirmajām tiesas 
sēžu sekretārēm Anda Eglīte 2003.gadā pārcelta darbā 
uz Senāta kanceleju, divus gadus saņēma Augstākās 
tiesas Temīdas balvu nomācijā „Gada sekretārs” un 
šobrīd ir Kancelejas departamentu sekretariāta vadītāja. 

 Civillietu tiesu 
palātas  
priekšsēdētājs  
Gunārs Aigars  
ar palātas  
kancelejas  
vadītāju Uļjanu  
Gončarovu.  
1996.gads

Civillietu 
tiesu palātas 

kancelejas 
vadītāja  

Sarmīte Puķe  
dzimšanas 

dienā saņem 
apsveikumu 

no palātas 
priekšsēdētāja 
Gunāra Aigara. 

2003.gads
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CIVILLIETU TIESU PALĀTAS KANCELEJĀ STRĀDĀJUŠI
Māris Vīgants – sekretārs-referents (1995)
Alta Ruzule – tiesas sēžu sekretāre, sekretāre-referente 
(1995-2004)
Evita Plūmiņa – sekretāre-referente, tiesas sekretāre 
(1996-2006)
Anda Sedola (Eglīte) – tiesas sēžu sekretāre (1996-2003)
Irīna Čaša – tulce (1996-2000)
Ulrika Šulca-Ašerādena – tiesas sēžu sekretāre (1997)
Linda Vīgante – tiesas sēžu sekretāre, tulce (1997-2002)
Diāna Stepanoviča – tiesas sēžu sekretāre, tulce  
(1997-2006)
Aina Alksnīte – tiesas sēžu sekretāre,  
sekretāre-referente (1997-2000)
Inese Ušakova – tulce (1997-2004)
Iveta Golta – tiesas sēžu sekretāre (2000-2001)
Kate Eglīte – tiesas sēžu sekretāre (2000-2004)
Madara Jozēna – tiesas sēžu sekretāre (2001-2004)

Ļubova Blūma – tulce (2002-2004)
Laura Eglīte – tiesas sekretāre (2004-2005)
Daiga Poriete (Štube) – tiesas sēžu sekretāre  
(2004-2009)
Santa Kalniņa – tulce, tiesas sēžu sekretāre (2004-2006)
Inese Romanovska – tulce (2004)
Oksana Berjoza – tulce, tiesas sēžu sekretāre  
(2004-2005)
Olga Hristina – tulce, tiesas sēžu sekretāre (2004-2006)
Evija Ruka – tiesas sēžu sekretāre (2005)
Eva Bičele – sekretāre-referente, Civillietu tiesu palātas 
vadītājas vietniece (2005-2010)
Liāna Brokovska – tiesas sēžu sekretāre (2005-2006)
Linda Ozoliņa – tiesas sēžu sekretāre (2005-2006)
Jānis Puzirevskis – tiesas sēžu sekretārs (2005-2007)
Marina Latinceva (Latinceva-Ovčiņņikova) – tiesas 
sēžu sekretāre, tulce (2005-2007)
Gita Gūtmane – tiesas sekretāre (2006-2007)

Ziemassvētkos: Evita Plūmiņa, Irīna Čaša, Linda Vīgante, 
Gunārs Aigars, Inese Ušakova, Māris Vīgants. 2000.gads

Civillietu tiesu palātas kanceleja savā 241.kabinetā.  
No kreisās Linda Vīgante, Sarmīte Puķe, Aina Alksnīte,  
Irīna Čaša. Aizmugurē palātas priekšsēdētāja palīgs  
Māris Vīgants. 1998.gads
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Ilāna Garbere – tiesas sekretāre (2006-2010)
Inese Bambāne – tiesas sēžu sekretāre-tulce  
(2006-2008)
Jolanta Ozoliņa – tiesas sēžu sekretāre (2006-2008)
Zane Skultāne – tiesas sēžu sekretāre (2006-2007)
Sandra Gibala (Maļnova) – tiesas sēžu sekretāre,  
tiesas sēžu sekretāre-tulce (2006-2008)
Kristīne Bērziņa – tiesas sēžu sekretāre (2007-2008)
Inese Ķepule – tehniskā sekretāre (2007-2009)
Inga Antensone – tiesas sēžu sekretāre (2007-2009)
Laura Putniņa – tiesas sekretāre (2007-2009)
Madara Matīsa – tiesas sekretāre (2007-2010)
Dagnija Čerņaka – tiesas sēžu sekretāre (2007-2010)
Indra Martunele (Martunele-Lenša) – tiesas sēžu 
sekretāre (2008-2010)
Vita Vidžupa – tiesas sēžu sekretāre, tiesas sekretāre 
(2008-2010)
Sanita Grahoļska – tiesas sēžu sekretāre (2008-2010)
Elīna Jansone – tiesas sēžu sekretāre (2008)

Brigita Ģērķe – tiesas sēžu sekretāre, tiesas sekretāre 
(2008-2013)
Liene Āķe – tiesas sekretāre, tiesas sēžu sekretāre  
(2010-2011, 2013)
Anastasija Rjabuha – tiesas sēžu sekretāre (2010-2012)
Karīna Virpadže – tiesas sēžu sekretāre-tulce (2010)
Sanda Burova – tiesas sekretāre (2010)
Anda Pļaviņa – tiesas sekretāre (2010-2011)
Agnese Nette – tiesas sekretāre (2010-2012)
Inga Millere – tiesas sekretāre (2010-2011)
Jeļena Romanova – tiesas sēžu sekretāre (2010-2012)
Linda Priedīte – tiesas sēžu sekretāre (2010-2012)
Anastasija Ivanovska – tiesas sēžu sekretāre-tulce 
(2011)
Inga Melne – tiesas sekretāre (2011-2012)
Dace Jakobsone – tiesas sēžu sekretāre (2011)
Jūlija Terjuhana – tiesas sēžu sekretāre-tulce  
(2011-2013)
Sintija Beļaka – tiesas sēžu sekretāre (2011-2012)

Civillietu tiesu palātas kanceleja. 
1.rindā Brigita Ģērķe, Sarmīte Puķe, 
Indra Martunele, Daiga Štube; 
2.rindā Dagnija Čerņaka,  
Ilāna Garbere, Inga Antensone; 
3.rindā Eva Bičele, Madara Matīsa, 
Vita Vidžupe. 2008.gads
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Svetlana Meļehova – tiesas sekretāre (2011-2013)
Dace Dzērve – tiesas sēžu sekretāre (2012)
Signe Šadurska – tiesas sēžu sekretāre (2012-2014) 
Oskars Keišs – tiesas sēžu sekretārs-tulks, tiesas sēžu 
sekretārs (2012-2014)
Dāvis Buškevics – tiesas sēžu sekretārs (2012-2014) 
Lana Klimone – tiesas sēžu sekretāre-tulce (2012-2013) 
Jānis Skuja – tiesas sēžu sekretārs (2012-2013)
Santa Cine (Miglāne) – tiesas sēžu sekretāre (2012-2015)
Jūlija Polegoško – tiesas sēžu sekretāre (2012)
Inese Zelča – tiesas sekretāre (2012)
Inga Jansone (Saliņa) – tiesas sekretāre (2012-2015)
Marta Tugolukova – tiesas sēžu sekretāre-tulce  
(2013-2015)
Jānis Mērpolis – tiesas sēžu sekretārs (2013-2015) 
Baiba Krēže – tiesas sekretāre (2013-2015) 
Diāna Vedļa – tiesas sēžu sekretāre-tulce (2013) 
Dana Bušmane – tiesas sekretāre (2013-2014) 
Ludmila Juškeviča – tiesas sēžu sekretāre (2013) 

Karina Merlaja – tiesas sēžu sekretāre-tulce (2013-2016)
Katrīna Gaivoronska – tiesas sekretāre (2014)
Anna Inša – tiesas sekretāre, tiesas sēžu sekretāre-tulce 
(2014-2015)
Vita Makarus – tiesas sēžu sekretāre (2014-2016)
Alīna Pētersone – tiesas sekretāre, tiesas sēžu sekretāre 
(2014-2015)
Liene Jākobsone – tiesas sekretāre (2014)
Elīna Petruškevica – tiesas sēžu sekretāre (2014-2015)
Ilona Semjonova – tiesas sēžu sekretāre (2014)
Niks Redlihs – tiesas sēžu sekretārs (2015-2016)
Elza Paegle – tiesas sekretāre (2015-2016)
Inga Jakovele – tiesas sēžu sekretāre (2015-2016)
Daniels Pētersons – tiesas sēžu sekretārs (2015-2016)
Māra Bērziņa – tiesas sēžu sekretāre (2015-2016)
Olga Ozola – tiesas sekretāre (2016)
Sanita Bērziņa – tiesas sekretāre (2016)
Kristīne Biļeviča – tiesas sēžu sekretāre (2016)

Kancelejas Civillietu tiesu palātas 
sekretariāts: 1.rindā Baiba Krēže, 

Elza Paegle, Elīna Petruškevica, 
Sarmīte Puķe, Marta Tugolukova, 

Alīna Pētersone;  
2.rindā Jānis Mērpolis,  

Inga Saliņa, Niks Redlihs.  
2015.gads
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3.4. ATZINĪBA PALĀTAS 
TIESNEŠIEM UN 
DARBINIEKIEM

Divi Civillietu tiesu palātā strādājušie tiesneši saņēmuši 
Latvijas valsts augstākos apbalvojumus:
Gunārs Aigars Atzinības krusta III šķiru 2009.gadā,
Aiva Zariņa Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru 2010.gadā. 
Viņiem abiem Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma 
piešķīrusi arī Goda tiesneša nosaukumu.

Civillietu tiesu palātā strādājušie saņēmuši Tieslietu 
sistēmas Goda zīmi, kas izveidota 2008.gadā, atzīmējot 
Latvijas tieslietu sistēmas 90.gadadienu. 
I pakāpes Goda zīme: Gunārs Aigars 
III pakāpes Goda zīme: Aiva Zariņa, Raimonds Grāvelsiņš, 
Vanda Cīrule 

Tieslietu sistēmas Goda zīmi Raimondam Grāvelsiņam 
pasniedz tieslietu ministrs Mareks Segliņš. 2009.gads

Triju zvaigžņu ordenis Aivai Zariņai. 2010.gads

Atzinības krusts Gunāram Aigaram. 2009.gadsCI
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Pirmās Augstākās tiesas  
Zelta izdienas nozīmes – par 25 pēc 

neatkarības atjaunošanas Augstākajā 
tiesā nostrādātiem gadiem – saņem 

arī Gunārs Aigars un Raimonds 
Grāvelsiņš. 2015.gads

Divdesmit gadu izdienas nozīmi 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs  
Ivars Bičkovičs pasniedz tiesnesei 
Mārai Katlapai. 2014.gads

Tieslietu sistēmas Goda zīmi Vandai Cīrulei pasniedz tieslietu ministra 
pienākumu izpildītājs Imants Lieģis. 2010.gads
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l 2005.GADS – NOMINĀCIJAI „GADA TIESNESIS”
Tiesneša profesionalitāte, kompetence un personība. Stājas stingrība, balss bargums, prāta asums, smaida 

siltums un amata ķēdes spožums – tie ir kritēriji izvirzīšanai Gada tiesneša nominācijai. Vēl arī spēja atrisināt 
neatrisināmo, saredzēt nesaredzamo, samierināt nesamierināmo. Visatbilstošākā pretendente šim titulam ir 
Civillietu tiesu palātas tiesnese AIVA ZARIŅA – tiesnese ar 40 darba gadu pieredzi, godprātīga pret sevi un 
labvēlīga pret jaunākajiem kolēģiem.
l 2009.GADS – NOMINĀCIJAI „GADA TIESNESIS”

RAIMONDS GRĀVELSIŅŠ – zinošs tiesnesis, augsti kvalificēts jurists, atsaucīgs kolēģis. Liela darba  
pieredze, precīzs un lakonisks. Ar augstu atbildības sajūtu veic savu darbu, punktuāli ievēro darba grafiku un 
iekļaujas procesuālajos termiņos. Aizvieto palātas priekšsēdētāju viņa atvaļinājuma laikā un spēj vispusīgi 
organizēt palātas darbu. Līdera dotības. Sirsnīgs un kārtīgs cilvēks. Dzīvespriecīgs un vienmēr jauns. 

Temīdas balvas–2009:  
Gada darbinieks Sandra Lapiņa, 
Gada tiesnesis Eduards Pupovs, 
Gada cilvēks Gunārs Aigars, 
Gada tiesneša palīgs Irīna Čaša
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AUGSTĀKĀS TIESAS TEMĪDAS BALVA
Gada cilvēks – Gunāra Aigars 2009. un 2014.gadā, Aiva Zariņa 2010.gadā
Gada tiesnesis – Aiva Zariņa 2005.gadā
Gada tiesneša palīgs – Irīna Čaša 2009.gadā

NO TEMĪDAS BALVAS PIETEIKUMA ANKETĀM
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Temīdas balvas–2010:  
Gada tiesnesis Pēteris Dzalbe, 

Gada tiesneša palīgs  
Nora Magone,  

Gada cilvēks Aiva Zariņa,  
Gada darbinieks Agris Vaivods
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l 2009.GADS – NOMINĀCIJAI „GADA CILVĒKS”
Cilvēks, kurš dzīvi veltījis tiesu sistēmai un Augstākajai tiesai, – GUNĀRS AIGARS. Šogad svinēja 70 

gadu jubileju, bet darbīgums nemazinās. Pilnvaru termiņa pagarināšana liecina par viņa pieredzi un augsto 
kompetenci. Saņēma Atzinības krustu, atkārtoti ievēlēts par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku. Zinošs, 
erudīts, augsti kvalificēts jurists, apliecinājis sevi gan kā tiesnesi, gan kā mācībspēku. Devis lielu ieguldījumu 
Latvijas civilprocesa attīstībā, autoritāte tiesu sistēmā. Ilggadīgs palātas vadītājs. Enerģisks, gudrs, kompetents, 
saprotošs priekšnieks. Cilvēcīgs, koleģiāls, izpalīdzīgs kolēģis. Arī lielajā darba slodzē saglabā optimismu un 
mieru. Vienmēr laipns, smaidīgs, atsaucīgs, dalās savās zināšanās un palīdz ar padomu.
l 2010.GADS – NOMINĀCIJAI „GADA CILVĒKS”

Zinoša, atbildīga, taisnīga, cilvēcīga – šis ir ideāla tiesneša raksturojums, kas teikts par AIVU 
ZARIŅU. Godprātīgs tiesneša darbs 45 gadu garumā. Apbrīnojama uzticība savam darbam. Profesionāla, 
kompetenta, erudīta, kolēģu cienīta tiesnese. Pieredzējusi, stingra, bet vienlaikus arī labestīga. Precīza, 
laipna, sirsnīga, sievišķīga. Viena no retajām tiesnesēm, kura daudzus gadus spējusi izturēt tiesneša darba 
slodzi, saglabājot možu prātu un gaišu skatu uz dzīvi. Labvēlīga pret kolēģiem, ļoti laba komunikācija ar 
darbiniekiem. Cilvēks savā īstajā vietā. 
l 2010.GADS – NOMINĀCIJAI „GADA TIESNESIS”

VANDA CĪRULE ir tiesnese, kurā apvienojas gan pieredze un zināšanas, gan mūsdienīgs skatījums,  
spriežot tiesu. Augsta profesionalitāte, erudīcija, personība, radoša pieeja darbam. Gudra, atbildīga tiesnese  
ar ļoti asu prātu. Atsaucīga, laipna, jauka kolēģe, saprotoša, neatsaka padomu, rosina domāt plašāk un 
saskatīt pamatproblēmu. Priekšzīmīga attieksme pret darbu, pozitīva attieksme pret tiesas darbiniekiem. 
Ieturēta, inteliģenta, skaista sieviete.  
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Temīdas balvas–2014:  
Gada darbinieks Jēkabs Lācis,  
Gada tiesneša palīgs Renāte Vernuša,  
Gada tiesnesis Voldemārs Čiževskis,  
Gada cilvēks Gunārs Aigars

l 2012.GADS – NOMINĀCIJAI  
„GADA TIESNESIS”
MARIKA SENKĀNE – profesionāla, 

zinoša, atbildīga tiesnese. Vienmēr 
visus nolēmumus sagatavo laikā. Nekad 
neatsaka, ja vajadzīga palīdzība darba 
jautājumos. 
l 2013.GADS – NOMINĀCIJAI  

„GADA CILVĒKS”
GUNĀRS AIGARS – tiesnesis ar lielo 

burtu, cienījams cilvēks. Gudrs vadītājs, 
labs kolēģis un sirsnīgs cilvēks. Augstas 
klases profesionālis. Zinošs, pieredzējis 
un godprātīgs tiesnesis. Balvu pelnījis 
par ieguldījumu civilprocesa attīstībā, 
piedalījies Civilprocesa likuma komentāru 
izstrādē. Civilprocesa „guru”, citiem 
vārdiem, „melnā josta” civilprocesā. Dzīves 
gudrs, kompetents struktūrvienības vadītājs. 
Kolektīva dvēsele. Vienmēr enerģisks un 
dzīvespriecīgs. Korekts, atsaucīgs, lielisks 
padomdevējs. Erudīts, asprātīgs, radošs. 
Vienkārši – ļoti labs cilvēks, kas savas 
izcilās zināšanas un enerģiju visa mūža 
garumā ir veltījis tiesu sistēmai. 
l 2013.GADS – NOMINĀCIJAI  

„GADA TIESNESIS”
ANITA ČERŅAVSKA – profesionāla, 

zinoša un kompetenta tiesnese. Godprātīga, 
gudra, atbildīga, strādīga. Vairāk nekā tikai 
apzinīgi pilda savus amata pienākumus. 
Rūpīga attieksme pret darbu un mūsdienīga 
pieeja darbam. Vienmēr nolēmumus 
sagatavo laikā, prasmīgi vada tiesas 
sēdes. Laipna, smaidīga, pretimnākoša un 
pozitīva, nekad neatsaka padomu. Vienmēr 
enerģijas pilna. Sirsnīga, darbiniekus cenšas 
paslavēt. Ar labu humora izjūtu. Ar viņu 
kopā prieks strādāt.  
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l 2014.GADS – NOMINĀCIJAI „GADA CILVĒKS”
GUNĀRS AIGARS – cilvēks, kura mūža ieguldījums tiesas darbā neprasa īpašu pamatojumu 

izvirzīšanai  – tas ir pateicības un cieņas apliecinājums. Šogad piešķirts Goda tiesneša nosaukums. 
Ilggadējs Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs, pārstāvējis Augstāko tiesu darba grupās un komisijās, 
tostarp Civilprocesa darba grupā, CPL komentāru līdzautors. Kompetents, labs jurists un kolēģis, erudīts 
cilvēks, optimistisks pilsonis. Dzīvesgudrs, neskopojas ar padomu. Izcilas pedagoga dotības, talants  
iesaistīt apkārtējos konstruktīvā diskusijā. Enerģisks, gaišs cilvēks, ar kuru vienmēr interesanti parunāt. 
Devies pelnītā atpūtā, bet vienmēr paliks izcilākais tiesnesis un padomdevējs. 
l 2014.GADS – NOMINĀCIJAI „GADA CILVĒKS”

RAIMONDS GRĀVELSIŅŠ – zinošs, profesionāls, liela darba pieredze. Rūpīgi, ar lielu atbildību, 
nesavtīgi dara savu darbu. Atsaucīgs, patīkams kolēģis. Lielisks priekšnieks, ar patiesu cieņu pret kolēģiem. 
Labs cilvēks, sirsnīgs, mierīgs, dzīvespriecīgs, vienmēr labā noskaņojumā. Iemantojis kolēģu cieņu. 
l 2014.GADS – NOMINĀCIJAI „GADA TIESNESIS”

MARIKA SENKĀNE – Augstākās tiesas vēsturē pirmais „zaldāts, kas kļuvis par ģenerāli” – no tiesas sēžu 
sekretāres 1984.gadā līdz tiesnesei departamentā 2014.gadā! Veiksmīgs profesionāla jurista un sabiedriski  
aktīva cilvēka savienojums. Profesionāle savā amatā, laba juriste, strādā Tiesnešu ētikas komisijā. Taisnīga.  
Ļoti jauka, pozitīva un enerģiska tiesnese, patīkama kolēģe.

Izstādē „Temīdas balvai 10 gadi” stāsts par Gada cilvēkiem Gunāru Aigaru un Aivu Zariņu. 2015.gads
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Uz Augstāko tiesu no Liepājas atnācāt pirmajā 
„neatkarības iesaukumā” 1990.gadā ar lielu 
tiesneša darba pieredzi. Bet 1995.gadā, veidojot 
jauno Augstākās tiesas struktūru, nekļuvāt par 
senatoru, sākāt strādāt Civillietu tiesu palātā.

Deviņdesmito gadu sākumā toreizējais Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo vadīja Latvijas 
Civilprocesa kodeksa grozījumu izstrādāšanas darba 
grupu. 1993.gadā Zemrībo uzaicināja mani kopā ar 
viņu divu nedēļu komandējumā iepazīties ar Norvēģijas 
tiesu sistēmu un pieredzi civilprocesā. Mūs uzņēma 
Norvēģijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs, un mēs 
guvām vērtīgu pieredzi. Mājupceļā Zemrībo man sacīja 
– būs jāpiedalās Civilprocesa kodeksa rakstīšanā. Manā 
pārziņā bija nodaļa par apelāciju. Tas nebija vienkāršs 
uzdevums. Latvijā bija atjaunots 1937.gada Civillikums, 
bet civilprocesu nevarēja tiešā veidā atjaunot, tas bija 
jāraksta no jauna. Padomju tiesību pieredze te nederēja. 

Atcerējos, ka sešdesmitajos gados, kad Priekules 
un Aizputes tiesas pievienoja Liepājas rajona tiesai, 
biju redzējis tur arhīvā 30.gadu juridiskās grāmatas. 
Braucu meklēt un atradu 1938.gada Civilprocesa 
mācību grāmatu – uz to balstījos, rakstot par apelāciju. 
1995.gada septembrī Saeima Civilprocesa kodeksa 
grozījumus pieņēma, oktobrī tie stājās spēkā. 

Togad septembrī biju atvaļinājumā Liepājā, kad 
piezvanīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris 
Guļāns un sacīja, ka nu man apelācijas process 
jāiedzīvina praksē. Lai braucu uz Rīgu izrunāties. 
Laikā, kad Augstākajā tiesā notika tiesnešu dalīšanās 
apelācijā un kasācijā, klāt nebiju, nezinu, kādas 
diskusijas bija par amatiem. Man pašam bija skaidrs 
savs lēmums – gribu strādāt „melno” darbu apelācijā. 
Oktobrī mani ievēlēja par Civillietu tiesu palātas 
tiesnesi un priekšsēdētāju. Savu lēmumu palikt 
apelācijas instancē nekad neesmu nožēlojis.

IV
ATMIŅAS

„SAVU LĒMUMU PALIKT APELĀCIJAS INSTANCĒ 
NEKAD NEESMU NOŽĒLOJIS”
No sarunas ar bijušo Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju GUNĀRU AIGARU
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Dzīve parādīja, ka 1995.gadā pieņemtajā Civilprocesa 
kodeksā tomēr ir daudz nepilnību – visu veco nebijām 
izrevidējuši un visu jauno vecajā iestrādāt nepaspējām. 
Tieslietu ministrija piedāvāja man un senatorei Ritai 
Saulītei rakstīt jaunu Civilprocesa likumu. Saeima to 
pieņēma 1998.gadā. 

Kādu atceraties Civillietu tiesu palātas darba 
sākumu?

Deviņdesmitajos gados, kad sākām darbu jaunajā 
sistēmā, viss bija jauns – Civillikums jauns, process 
jauns. Arī Augstākās tiesas tiesnešiem bija jāmācās. 
Civillietu kolēģijas priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis 
organizēja Civillikuma mācības. Katrai likuma nodaļai 
kāds no tiesnešiem sagatavoja priekšlasījumu, tad 
visi apspriedām, diskutējām. Lielā ātrumā nāca 

pilnīgi jaunas, padomju laikā nebijušas lietas – 
uzņēmējdarbība, privātīpašums, zemes reforma, 
denacionalizācija. Auga neizskatīto lietu atlikums, jo 
saņēmām daudz vairāk lietu, tās bija sarežģītas.

Daudz braucām pa Eiropu mācīties, tāda iespēja 
toreiz bija. Es piedalījos Eiropas Patentu organizācijas 
mācībās par patentiem, preču zīmēm un autortiesībām, 
droši vien biju lielākais speciālists tobrīd šajos 
jautājumos, bet tādu lietu vēl daudz nebija. 

Jauno tiesu sistēmu veidoja pēc starpkaru Latvijas 
parauga – tad bija miertiesas, apgabaltiesas, Tiesu 
palāta un Senāts. Tagad atjaunoja ar „defektu” – 
Augstākajā tiesā strādāja divas instances, bet visi bijām 
Augstākās tiesas tiesneši. Palātas tiesnešiem jau tas 
patika. Divdesmit gadus tādā modelī nostrādājis, varu 

Gunārs Aigars uzstājas Latvijas 
tiesnešu konferencē.  
2010.gads
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teikt, ka šī sistēma strādāja labi. Muļķības, ja runā par 
tiesnešu ietekmējamību, esot vienā tiesā. Ja jau tiesa 
ir ietekmējama, tad to ietekmē puses, ne tiesa tiesu. 
Senāta ietekmējamību tas nekādā ziņā neapdraudēja. 
Profesionālā tiesā tiesas sprieduma atcelšana netiek 
uzskatīta par subjektīvu attieksmi pret tiesnesi, bet 
gan kā attieksme pret konkrētu spriedumu. 

Tiesnesis, protams, pārdzīvo atceltos spriedumus. 
Es zinu visus savus spriedumus kopš 1967.gada, kas 
bija atcelti. Taču tas nepārvēršas personisko attiecību 
līmenī, ja vien tiesnesim nav deformēta apziņa. Turklāt 
apelācijā un kasācijā spriedumu nepieņem viens 
tiesnesis, lietu izskata koleģiāli.

Tiesu palātas procesuāli bija tas pats, kas apgabaltiesas, 
tikai skatīja sarežģītās lietas. Tādēļ „tīro” instanču 
sistēmu varēja ieviest daudz gudrāk – pakāpeniski 
izslēdzot no likuma apgabaltiesām kā pirmajai instancei 
piekritīgas lietas. Reformas būtība jau nav tiesu palātu 
likvidācija, bet tas, ka pirmā instance visās lietās būs tikai 
rajona tiesas. Tādēļ būtiskākais reformas jautājums   – 
vai rajona tiesas tam ir kvalitatīvi gatavas. 

Kā atlasījāt tiesnešus vakantajām palātas  
tiesnešu vietām? Konkursu agrāk nebija, tiesneši 
uz Augstāko tiesu tika uzaicināti.

Pirmais Senāta „iesaukums” no tiesu palātas bija 
1999.gadā, kad uz Senātu aizgāja tiesneši Šepteris 
un Druks-Jaunzemis, togad pensijā aizgāja Ausma 
Kalvāne. Viņu vietā nāca pirmais Civillietu tiesu palātas 
papildinājums – tiesneses Edīte Vernuša un Anda 
Vītola no Rīgas apgabaltiesas un Valerijans Jonikāns, 
ko zinājām no viņa iepriekšējā laika Augstākajā tiesā. 
Arī turpmāk uz vakancēm palātā aicinājām kolēģus, 
kuru profesionalitāti bijām novērtējuši pēc viņu 
spriedumiem. Skatījāmies, lai būtu arī „komandas” 
cilvēks, jo apelācijā jāstrādā „trijnieka” sastāvā.

Vakances tiesu palātā radās, tiesnešiem aizejot 
uz kasācijas instanci, – gandrīz viss tagadējais 
Civillietu departaments sastāv no bijušajiem palātas 
tiesnešiem. Bet 2007.gadā, lietu skaitam strauji augot, 
tika arī palielināts palātas tiesneša skaits līdz 12,  
2011.gadā – līdz 15. Tad sākām izmantot likumā doto 
iespēju aicināt uz vakancēm apgabaltiesu tiesnešus uz 
laiku, jo pastāvīgus tiesnešus aicināt nebūtu racionāli, 
zinot, ka tiesu palāta drīz beigs pastāvēt. 

Jūs palātā uzturējāt stingras tradīcijas ne tikai 
darba procesos, bet arī ārpus darba.

Tiesneša darbs būtībā ir sausa lietu izskatīšana, turklāt 
lielākoties pilns ar negācijām, jo ar tiesas spriedumu 
vienmēr viena puse ir neapmierināta. Bet tiesas 
darbam vajadzīga radoša atmosfēra. Palātā centrālais 
instruments tam bija tiesnešu iknedēļas sapulces, kurās 
diskutējām par juridiskām problēmām, apspriedām 
jautājumus, kas saistīti ar lietām, ko jāskata. Lai šajās 
sapulcēs un koleģiālā tiesas spriešanā tiesneši justos 
brīvi un atklāti, viņiem jābūt koleģiāli tuviem. Šī 
uzticēšanās nerodas pati no sevis, vadītājam jābūt tam 
„motoram”, kas nodrošina radošuma un koleģialitātes 
pašuzturēšanu. 

Deviņdesmito gadu sākumā Augstākajā tiesā strādāja 
darbiniece, kas nebija Latvijā dzimusi. Viņa brīnījās, 
kā mēs tā no sirds priecīgi svinējām katru vārdadienu 
un dzimšanas dienu. Ar laiku gan šīs tradīcijas gāja 
mazumā, taču izbraukumu vienreiz gadā uz manu 
lauku īpašumu Bernātos esam turpinājuši. Tas ir sava 
veida obligāts pasākums, kurā tiesneši jūtas brīvi un 
atraisīti. Tas uztur komunikāciju, neļauj atsvešināties. 

Savukārt palātas darbinieki organizēja savu 
Ziemassvētku pasākumu, uz ko aicināja arī mani kā 
priekšsēdētāju. Piedalījos, jo tas viņiem bija svarīgi.
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Civillietu tiesu palātā, atšķirībā no 
departamentiem un Krimināllietu tiesu palātas, 
tiesnešu palīgi nebija katram tiesnesim savs, bet 
bija vienots palīgu dienests. Kāpēc tā?

Mums palīgi strādāja ar lietām, ne ar tiesnesi. Sākumā 
tā bija tāpēc, ka palīgu jau nebija tik daudz, cik tiesnešu. 
Kad 2007.gadā mums beidzot bija 10 palīgi, bija jau 
iestrādājusies kopējo palīgu sistēma. Tiesneša palīga 
darba pienākumi nav normatīvos precīzi formulēti, 
līdz ar to daudz atkarīgs no tiesneša un palīga 
savstarpējām attiecībām. Ja tiesnesim ir konkrēts 
palīgs, šīs attiecības paliek tikai viņu pašu ziņā, jo 
palīgs faktiski ir tiesneša, ne palātas priekšsēdētāja 
pakļautībā. Tiesneši pēc rakstura un kvalifikācijas 
ir dažādi, līdz ar to palīga darbs un izaugsme tiek 
pakļauta veiksmei, kāds būs viņa tiesnesis. Un otrādi – 
tiesneša darbs būs atkarīgs no tā, kāds būs viņa palīgs. 

Tie bija argumenti, kādēļ saglabājām vienotu tiesnešu 
palīgu dienestu. Man kā palātas priekšsēdētājam gan 
bija savs pastāvīgs palīgs – sākumā Māris Vīgants, 
no 2000.gada Irīna Čaša. Viņi bija ļoti labi palīgi un 
nozīmīgi cilvēki visai palātai.

Neierasts ir Jūsu atzinums, ko citē gan tiesneši, gan 
mediji – ka tiesā dabū spriedumu, ne taisnību. 

Tiesa ir vissliktākais strīdu risināšanas veids. Civilstrīdos 
tiesa nebalstās objektīvās izmeklēšanas principā, 
bet sver pušu sniegtos argumentus un pierādījumus. 
Civilprocesa uzdevums ir noskaidrot faktus, izvērtējot 
pušu iesniegtos pierādījumus, un uz šī pamata izšķirt 
strīdu. Īstenība jeb spriedums nāk caur pierādījumiem, 
un katrai pusei jāpierāda tas, ko tā apgalvo. Tiesnesis 
nelemj cilvēku likteņus, bet izšķir strīdus atbilstoši 
likumam. Tas ir mērķis, kādēļ darbojas tiesa.

Gunārs Aigars ar Laika veci savā 
75.dzimšanas dienā, kad jānovelk 
tiesneša mantija. Laika veča lomā 

tiesneša palīgs Edgars Bārdiņš.  
2014.gads
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CIVILLIETU TIESU PALĀTA TURPINĀS DZĪVOT – 
CILVĒKOS, SPRIEDUMOS, LIKTEŅOS
Civillietu tiesu palātas laiks tiesnešu un darbinieku atmiņās

Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijā sāku 
strādāt no 1993.gada 15.novembra, taču 
īsti nepaspēju iejusties kasācijas instances 
tiesneša darbā, jo tika īstenota tiesu sistēmas 

reforma un ar Augstākās tiesas plēnuma 1994.gada 
28.februāra lēmumu apstiprināta Augstākās tiesas 
struktūras reorganizācija, izveidojot divas tiesu 
instances – kasācijas un apelācijas. Ar Augstākās 

tiesas plēnuma 1995.gada 3.oktobra lēmumu Nr.5 
tika izveidots Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departaments – kasācijas instance – un Civillietu 
tiesu palāta – apelācijas instance – un apstiprināts to 
sastāvs. 
Atceroties šo laiku, varētu teikt, ka tas bija īsts „juku 
laiks” – satraukuma un neziņas pilns. Bija jāpārvācas uz 
Augstākajai tiesai piešķirtajām telpām, un tas jāizdara 

Semināru apgabaltiesu tiesnešiem par tiesu praksi lietās, kas saistītas ar preču zīmju aizsardzību, vada Civillietu tiesu 
palātas tiesnese Vanda Cīrule, tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Patentu valdes priekšsēdētāja padomnieks 
Jānis Ancītis. 2007.gads
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pēc iespējas īsākā laikā, jo bija bail, ka tās telpas 
„neatņem”. Tiesneši un tiesas darbinieki paši nesa 
lietas, dokumentus un stiepa mēbeles. Vienam otram 
tas beidzās ar muguras sastiepumiem un traumām, 
taču tas nemazināja pacēlumu un optimismu, dodoties 
pretī jaunajam. Sākums bija sarežģīts, jo līdztekus 
daudzajām sadzīviskajām nebūšanām (sākās remonts), 
notika intensīvas mācības, apgūstot apelācijas 
tiesvedību un mācoties sastādīt apelācijas instances 
tiesas spriedumus, risinot bezgalīgus juridiski strīdīgus 
jautājumus. 
Nevar nepieminēt palātas priekšsēdētāju Gunāru 
Aigaru, kurš apveltīts ne tikai ar izcilu prātu un 
tiesnešu vidū saukts par „Civilprocesa tēvu”, bet arī 
milzīgu enerģiju, kas neļāva tiesnešiem ļauties darba 

nogurumam un visus vienoja. Tādēļ milzīgā darba 
slodze netraucēja svinēt svētkus, doties dažādos 
atpūtas izbraucienos, it sevišķi tradicionālajā ik 
gadus braucienā uz Aigara lauku īpašumu Bernātos, 
un padarīt savu darbu. Manuprāt, tieši Civillietu tiesu 
palāta Augstākajā tiesā izcēlās ar savu kolektīvo 
raksturu, un tas neattiecās tikai uz tiesnešiem, bet 
visiem palātas darbiniekiem – tiesnešu palīgiem un 
kancelejas darbiniekiem, tādējādi radot savstarpēju 
sapratni un uzticēšanos.
Nostrādāto laiku Civillietu tiesu palātā es vienmēr 
atcerēšos ar vislabākajām domām.

VANDA CĪRULE, 
bijusī Civillietu tiesu palātas tiesnese, tagad tiesnese 

Civillietu departamentā

Esmu pieredzējis, kā tika dibināta un faktiski 
uzsāka savu darbību apelācijas instances tiesa 
Augstākajā tiesā, esmu strādājis par Civillietu 
tiesu palātās priekšsēdētāja palīgu, kā arī neilgu 

laiku – no 2010.gada līdz 2012.gadam – biju tiesnesis 
Civillietu tiesu palātā. Līdz ar to varu dalīties atmiņās 
par laiku, kas mani saistīja ar Latvijai nozīmīgu tiesu 
instanci – Civillietu tiesu palātu.
1994.gada 31.janvārī tiku pieņemts darbā par tiesas 
sēžu sekretāru Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijā. 
Tajā laikā Augstākā tiesa darbojās Rīgā, Brīvības bulvārī 
34, kur patlaban atrodas Rīgas apgabaltiesa. Man bija 
18 gadi, kad sāku strādāt par tiesas sēžu sekretāru un 
vienlaikus arī studēju Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes pirmajā kursā neklātienes nodaļā. 
Uzsākot darba gaitas, mani sagaidīja daudz jaunu 
izaicinājumu, taču ar gandarījumu un pateicību 
novērtēju to, ka man Augstākajā tiesā līdzās bijuši ļoti 
sirsnīgi, dzīvesgudri cilvēki, no kuriem varēju daudz 
mācīties un apgūt nepieciešamās prasmes, lai varētu 
sekmīgi augt un sasniegt izvirzītos mērķus.

Tiesas sēžu sekretāra darbs Civillietu tiesas kolēģijas 
kancelejā bija aizraujošs un interesants. Kancelejas 
priekšniece bija Uļjana Gončarova, darbiniece ar 
ilgu darba pieredzi, kancelejā strādāja arī tiesas sēžu 
sekretāre Inta Stumbre, pēc tam darbu uzsāka tiesas 
sēžu sekretāre Alta Ruzule. Trīs darbinieki kancelejā 
spēja ātri un operatīvi nodrošināt dokumentu apriti, 
turklāt apstākļos, kad nebija nekādu mūsdienu 
priekšstatiem par kancelejas darbu atbilstošu 
tehnoloģiju – nebija datoru, printeru, nebija zināms, 
kas tas tāds – internets. Kancelejā bija viena ļoti veca 
mehāniskā rakstāmmašīna „Optima”, šķiet, ražota 
Vācijā 20.gs piecdesmitajos gados, katram darbiniekam 
bija savs rakstāmgalds, papīrs, pildspalvas, zīmuļi, 
saspraudes. 
Tiesneši spriedumus rakstīja ar roku, pēc tam tos 
pārrakstīja ar rakstāmmašīnu. Ziņas par tiesas 
dokumentu apriti ar roku pierakstīja tiesas lietvedības 
žurnālos, lietas reģistrēja uzskaites kartītēs, kas tika 
sakārtotas alfabēta secībā, un kartītēs bija apkopotas 
visas ziņas par lietu, kas tika saņemta no rajona 
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(pilsētas) tiesas izskatīšanai kasācijas kārtībā. Tas viss 
bija jāveic tiesas sēžu sekretāram, kā arī jāraksta tiesas 
sēžu protokols civillietās, kuras Civillietu tiesas kolēģija 
ar lēmumu bija pieņēmusi izskatīšanai kā pirmās 
instances tiesa.
Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs 1994.gadā 
bija Mārtiņš Dudelis, tiesas kolēģijā darbojās tiesneši 
Gunārs Aigars, Roberts Namatēvs, Zigmants Gencs, 
Raimonds Grāvelsiņš, Imants Fridrihsons, Vanda 
Cīrule, Irēna Vinkšno, Mārīte Zāģere, Rita Saulīte, Ruta 
Zaķe, pēc tam kolēģijas tiesnešu sastāvu papildināja 
Māra Katlapa, Rolands Krauze, Ilgars Zigfrīds Šepteris.
Likums „Par tiesu varu” un likums „Grozījumi 
Civilprocesa likumā” 1995.gada oktobrī bija pamats 
nodibināt Augstākajā tiesā kasācijas instances tiesu 
civillietām – Senāta Civillietu departamentu – un 
apelācijas instanci civillietām – Civillietu tiesu palātu. 
Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce – Plēnums – 
1995.gada oktobrī noteica tiesnešu sastāvu kasācijas 
instances tiesā un apelācijas instances tiesā. Par 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju 
tika iecelts tiesnesis Gunārs Aigars un tiesu palātā 
strādāja tiesneši Ilgars Zigfrīds Šepteris, Vanda Cīrule, 
Raimonds Grāvelsiņš Irēna Vinkšno, Skaidrīte Lodziņa, 
Aiva Zariņa, Ojārs Druks-Jaunzemis, Ausma Kalvāne, 
Māra Katlapa.
1996.gada martā kļuvu par Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja Gunāra Aigara palīgu un strādāju līdz 
2000.gada jūlijam, kad tiku norīkots darbā par tiesneša 
pienākumu izpildītāju Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā.
Civillietu tiesu palāta bija jaundibināta tiesu instance, 
līdz ar to, manuprāt, izšķiroša nozīme bija tiesnesim, 
kuru Augstākās tiesas Plēnums apstiprina par 
palātas priekšsēdētāju. Gunāra Aigara apstiprināšana 
par Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju bija ļoti 
pārdomāts un atbilstošs lēmums. 
Gunārs Aigars, izmantojot savas plašās zināšanas un 
līdzdarbojoties ar palātas tiesnešiem, spēja panākt, 
ka jaundibinātā tiesas instance darbojas atbilstoši 

Civilprocesa likuma regulējumam, kas noteica, 
ka apelācijas instances tiesa izskata lietu otrreiz 
pēc būtības. Tas nozīmē pierādījumu atkārtotu 
novērtēšanu un sprieduma taisīšanu par prasībā 
norādītajiem prasījumiem. Tiesu palātai bija liela 
nozīme vienveidīgas tiesu prakses veidošanā, izskatot 
lietas pēc būtības, kā arī blakus sūdzības par dažādiem 
procesuālajiem jautājumiem, turklāt tiesu palāta bija 
vienīgā tiesu instance, kas bija tiesīga izskatīt sūdzības 
par Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem. 
Neilgā laikā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 
kļuva par Latvijas tiesu sistēmas sastāvdaļu, kas 
atbilstoši attiecīgajā laikā spēkā esošajam tiesiskajam 
regulējumam sekmīgi pildīja ar likumu noteiktos 
pienākumus – spriest tiesu apelācijas instancē 
civillietām, kas tika izskatītas apgabaltiesā kā pirmās 
instances tiesā. 
Tiesu palātas darbības laiku no 1996.gada līdz  
2000.gadam atceros kā ļoti dinamisku un piesātinātu 
ar daudziem pozitīviem notikumiem. Nepašaubāmi 
ļoti liela nozīme kvalitatīva tiesvedības procesa 
norisināšanā bija tiesu palātas kancelejai, tās vadītājai 
Uļjanai Gončarovai. Kancelejā strādāja Alta Ruzule, 
Evita Plūmiņa, Irīna Čaša, Anda Eglīte, Ulrika Šulca-
Ašeradena, Aina Alksnīte, Inese Ušakova, Linda Vīgante.
Apelācijas instancē būtiski palielinājās izskatāmo lietu 
skaits, pieauga tiesnešu darba slodze un sekretāru 
darba slodze, turklāt tiesnešiem nebija palīgu. 
Neraugoties uz to, Civillietu tiesu palātas tiesneši, 
kancelejas sekretāri, tiesas sēžu sekretāri savā darbībā 
bija ļoti saliedēti, izpalīdzīgi un draudzīgi, tiesneši 
labprāt dalījās ar savu pieredzi ar pārējiem kolēģiem, 
kolektīvā nebija atsvešinātība, bet visi strādāja ar 
vienotu mērķi.
Otrreiz Civillietu tiesu palātā atgriezos kā tiesneša 
pienākumu izpildītājs 2010.gada janvārī un strādāju 
līdz 2012.gada janvārim, kad atgriezos darbā savā 
iepriekšējā darba vietā Administratīvajā apgabaltiesā, 
kur arī strādāju patlaban. 
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Tas Civillietu tiesu palātā bija patiešām ļoti intensīvs 
darba laiks. Tiesnešu darba algas būtisks samazinājums 
vienlaikus ar izskatāmo lietu skaita strauju pieaugumu 
bija saistīti ar valsts ekonomisko krīzi un tās sekām. 
Šie apstākļi bija nopietns izaicinājums Civillietu tiesu 
palātas tiesnešiem, tiesnešu palīgiem un tiesas sēžu 
sekretāriem. Neraugoties uz to, katrā lietā tika ieguldīts 
nopietns darba, tiesu palātā pieņemtie nolēmumi bija 
balstīti uz tiesnešu un tiesnešu palīgu pašaizliedzīgu 
darbu. 
Pildot tiesneša pienākumus Civillietu tiesu palātā, 
arvien vairāk apzinājos, cik svarīga ir prasme tiesnesim 
nošķirt lietā nozīmīgos faktus no tādiem apstākļiem, 
kas pēc būtības neietekmē lietas iznākumu. Turklāt ļoti 
būtiska ir tiesneša prasme tiesas spriešanā sadarboties 

ar kolēģiem, jo viņu viedokļi, kas bija balstīti darba un 
dzīves pieredzē, ļāva pieņemt atbilstošus un taisnīgus 
nolēmumus. Tiesnešu kolektīvs Civillietu tiesu 
palātā bija vienots, bija plašas iespējas diskutēt par 
jautājumiem, kas ir svarīgi tiesas spriešanā. Viedokļu 
atšķirības un tiesnešu diskusijas ir svarīgas katras 
tiesas darbā un tiesas spriešanā, tas bija un arī arvien 
vēl ir juridiskās domas dzinējspēks.
Vēlu veiksmi visiem, kas ir darbojušies Augstākās tiesas 
Civillietu tiesu palātā!

MĀRIS VĪGANTS,
bijušais Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja palīgs un 

tiesneša pienākumu izpildītājs, tagad Administratīvās 
apgabaltiesas priekšsēdētājs 

Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja palīgs  
Māris Vīgants pie palātas pirmā 
datora. 2000.gads
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Kad 1995.gadā piekritu toreizējā Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja Andra Guļāna aicinājumam 
nākt strādāt uz Augstāko tiesu, biju jau 
30 gadus nostrādājusi Centra rajona tiesā 

par tiesnesi un tiesas priekšsēdētāju. Biju arī jau 
agrāk aicināta uz Augstāko tiesu, bet tad lēmēji par 
svarīgāku bija uzskatījuši manu palikšanu rajona tiesas 
priekšsēdētājas amatā. Veidojot jauno Augstākās tiesas 
struktūru, tiku ievēlēta Civillietu tiesu palātas sastāvā. 
Nokļuvu labos cilvēkos, labā kolektīvā. Palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars bija gudrs jurists un labs 
vadītājs. Atceros palātas tiesnešu sapulces Aigara 
kabinetā, kurās pārrunājām lietas, diskutējām par 
juridiskiem jautājumiem. Aigars ļāva mums izrunāties, 
„necirta” kā ar nazi un neuzspieda savu viedokli, bet 
teica: paskatīsimies, kā tas ir procesā.
Kā profesionāļus palātas kolēģus varētu vērtēt dažādi, 
bet kā cilvēki visi bija jauki un atsaucīgi. Priecājos, ka arī 
tagad kolēģi mani neaizmirst, piezvana un arī apciemo. 
Mans kabinets bija blakus ar Ausmu Kalvāni, abas 
gandrīz vienlaikus bijām sākušas darbu Augstākajā 
tiesā un ar viņu arī vairāk kontaktējāmies. Kad Ausma 

aizgāja pensijā, viņas vietā blakus kabinetā sāka 
strādāt jaunā tiesnese Anda Vītola. Sākumā viņa 
reizēm pieklauvēja, lai pajautātu kādu jautājumu, kas 
jaunajā darba vietā nebija skaidrs. Sākām no rītiem 
kopīgi izdzert ātro rīta kafiju – ātro tādēļ, ka jau agri 
vajadzēja iet tiesas zālē, un tiesas sēdes bija gandrīz 
katru dienu. Kaut ar Andu gadu starpība mums tāda, ka 
viņa man varētu būt meita, to nejutām, viņa man kļuva 
par tuvāko darba kolēģi. Anda ir gudra tiesnese ar 
Saimnieciskās tiesas darba pieredzi, apzinīgs un kārtīgs 
cilvēks. Ar viņu bija interesanti un vērtīgi pārrunāt 
dažādus juridiskus jautājumus. Centāmies gan daudz 
viena otru netraucēt, jo zināju, ka Andai tāpat kā man 
ļoti traucēja, ja, rakstot spriedumu, kāds piezvanīja vai 
ienāca un nojauca sākto domu. Man tādos gadījumos 
darbs faktiski bija jāsāk no gala.
Tiesneša darbā kopumā nostrādāju gandrīz 46 gadus, 
vairāk par 15 no tiem Augstākajā tiesā, un tiesneša 
profesija man nebija apnikusi ne brīdi.

AIVA ZARIŅA, 
bijusī Civillietu tiesu palātas tiesnese,  

tagad pensionāre

Tiesneses Ausma Kalvāne un 
Aiva Zariņa un Satversmes tiesas 
priekšsēdētājs Aivars Endziņš 
Latvijas Senāta 80 gadu jubilejas 
svinībās. 1998.gads 
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Tiesu reformas īstenošanā 1995.gadā dalību 
ņēma Augstākās tiesas tiesneši. Reformas 
joprojām turpinās. Negatīvo pagātnē aizmirstu, 
nedomāju par to. Nepatikšanas aizmirsušās, 

bet palikusi mācība.
Vispirms pateicības vārdi toreizējam Augstākās tiesas 
priekšsēdētājam Andrim Guļānam par man doto iespēju.
Manā nelielajā atmiņu vēstījumā nav iespējams pieminēt 
visus manus kolēģus, ar kuriem tika izspriestas daudzas 
sarežģītas civillietas. Katrs no viņiem kaut kādā veidā bija 
pārāks par mani, un es no viņiem mācījos.
Tikai pēc laika var novērtēt, kuri bijuši tie līdzgaitnieki, 
kas veidojuši un ietekmējuši manu dzīvi. Senatori Rita 
Saulīte, Rolands Krauze un Roberts Namatēvs palikuši 
man siltā un pateicības pilnā atmiņā. Viņu attīstītā 
prasme līdz izcilam līmenim mani sajūsmināja. Manām 
darba biedrenēm skaistumu vairoja viņu runātie vārdi.
Nenoliedzami visizcilākā persona Civillietu tiesu palātā 
bija palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Ir tik daudz 
laba, ko teikt par viņu, bet viņš jau pats to zina, un 
vārdi nespēs atlīdzināt to, ko viņš man sniedza. Viņa 
apbrīnojamā uztvere, ātrā reakcija, laikā un vietā 

pateiktie pareizie vārdi. Dzīvē nesaņēmu visu to, ko 
gribēju, bet ieguvu to, kas man bija vajadzīgs. Gribēju 
iegūt daudz, un dzīve man piešķīra prātu un spēku, 
lai es varētu strādāt. Reizēm neiegūt to, ko vēlamies, 
ir veiksme – tā esot teicis Dalailama. Ar prieku gāju uz 
darbu un ar prieku gāju uz mājām. Kad satiku gudru 
cilvēku, domāju, kā līdzināties viņam.
Atmiņā palikuši braucieni pieredzes apmaiņā uz Vāciju, 
Zviedriju, Somiju. Iepazināmies ar šo valstu tiesu sistēmu. 
Interesanta bija tikšanās Vācijā ar tiesnesi, kurš pastāstīja, 
ka viņa vectēvs bijis pēdējais Rīgas virsbirģermeistars 
Eduards Holanders. Gandrīz 670 gadus pastāvējusī Rīgas 
rāte beidza eksistēt 1889.gada 27.novembrī pēc tiesu 
reformas Baltijā.
Nobeigumā mani labākie novēlējumi bijušajiem kolēģiem 
un visam Augstākās tiesas kolektīvam: esiet veseli, zinību 
kāri, pārvērtiet katru dzīves situāciju jaukā notikumā, 
izbaudiet šo laiku vienīgi ar pozitīvām emocijām.

OJĀRS DRUKS-JAUNZEMIS, 
bijušais Civillietu tiesu palātas tiesnesis,  

tagad pensionārs

Civillietu tiesneši ekskursijā 
agrofirmā „Tērvete”.  
1.rindā Mārīte Zāģere un Civillietu 
tiesu palātas kancelejas vadītāja 
Uļjana Gončarova;  
2.rindā Rita Saulīte, Aiva Zariņa, 
Ausma Kalvāne, Mārtiņš Dudelis, 
Māra Katlapa, Gunārs Aigars;  
3.rindā Raimonds Grāvelsiņš,  
Ojārs Druks-Jaunzemis,  
Rīgas apgabaltiesas tiesnesis  
Aivars Zāģeris, Imants Fridrihsons, 
Ilgonis Šepteris, Skaidrīte Lodziņa. 
1996.gads 
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Manas darba gaitas Civillietu tiesu palātā 
sākās 1997.gada 5.maijā. Tajā laikā Civillietu 
tiesu palātā tika paplašināts tiesas sēžu 
sekretāru štats, un kancelejas vadītāja 

Uļjana Gončarova piedāvāja iespēju nākt strādāt uz 
tiesu. Jāpiebilst, ka tiesas darbs un jurisprudence 
man bija sveša, tik, cik kino redzēts. Viss bija jāapgūst 
no pašiem pamatiem. Bet ja cilvēkam nepieciešams 
darbs, tad ne tikai to izdarīsi.
Pirmā tiesas sēde, kurā rakstīju tiesas sēdes 
protokolu, bija Jelgavas cukurfabrikas prasībā pret 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti par parāda 
piedziņu. Zīmīgi, ka nesen biju beigusi Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti un tagad mana skola 
nonākusi tiesvedībā.
Darba gaitu sākumā no tiesas spriešanas procesa 
neko īpaši nesapratu. Pēc vienas no pirmajām tiesas 
sēdēm, kurā biju sekretāre, Aigara kungs prasīja, ko 

tiesa izdarīja ar lietu – atlika vai apturēja? Teicu, ka 
nezinu, vispār neizskatīja. Tad sekoja Gunāra Aigara 
viedie vārdi: „Ja pēc diviem mēnešiem nesapratīsi, 
tad tiesā nav ko darīt”. Šie vārdi ir kā moto, kas ved 
cauri dzīvei. Ja saprašana nerodas, tad tā vieta nav 
domāta tev.
Katram šodienas jaunajam kancelejas darbiniekam 
novēlētu tādu priekšnieci, kāda bija Uļjana Gončarova  – 
kundze, kura tiesā pavadījusi visu savu darba mūžu, 
stingra, bet taisnīga. Ar savu lielo dzīves pieredzi 
katra cilvēka dabu sajuta ar muguras smadzenēm. No 
viņas baidījās un cienīja. Arī advokātiem, kuri nāca 
uz kanceleju lasīt lietas, bija bijība, it īpaši tiem, kuru 
nodomi nebija tie cēlākie.
Uļjanas kundze iemācīja, ka darbs ir jāpadara, 
neskatoties ne uz ko. Darba disciplīna svēta lieta. 
Iemācīja strādāt komandā. Kancelejas darbiniekiem 
un sekretāriem bija jāspēj vienam otru aizstāt jebkurā 

Augstākās tiesas atjaunošanas 
15.gadadienā Civillietu tiesu palātas 
kancelejas bijušās darbinieces  
Irīna Čaša, Linda Vīgante,  
Anda Eglīte un Inese Ušakova ar  
savu darbaudzinātāju – bijušo 
kancelejas vadītāju  
Uļjanu Gončarovu. 2005.gads
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brīdī. Enerģija tika ieguldīta kopējā lietā, neprasot par 
katru darbību, kas nebija amata aprakstā, samaksu 
vai prēmiju. Tāpat nebija iedomājama situācija, ka 
kāda no sekretārēm Uļjanas kundzei varētu pateikt, 
ka kādu viņas uzdoto uzdevumu nepildīs.
Tāpat par Uļjanas kundzes viedajiem vārdiem, teiktiem 
1998.gada saviesīgajos pasākumos, – „izbeidziet to 
fotografēšanos, jo jūs nezināsiet, kur bildes nonāks” – 
tikai pēc daudziem gadiem radās sapratne.
Tiesas sēžu sekretāres darbs man ļoti patika. Tā bija 
iespēja strādāt vienā sastāvā ar zinošiem tiesnešiem, 
draudzīgiem, izpalīdzīgiem un nedaudz neprātīgiem 
kolēģiem. Tiesas sēžu laikā satikt daudz un dažādus 
lietu dalībniekus. Ar šo cilvēku starpniecību bija 
iespēja krāt savas dzīves pieredzi, kas turpmāk ne 
vienu vien reizi ir noderējusi.
1999.gadā uz Civillietu tiesu palātu atnāca strādāt 
tiesnese Edīte Vernuša. Ļoti zinoša un ar izcilām 
darba spējām apveltīta tiesnese. Līdz 2001.gadam 
Civillietu tiesu palātā tiesneša palīgs bija tikai 
palātas priekšsēdētājam. 2001.gada aprīļa beigās 
Aigara kungs man piedāvāja kļūt par tiesneses Edītes 

Vernušas palīdzi. Jāatzīst, man tas bija izaicinājums 
doties nezināmajā. Piekritu un 2.maijā sāku savas 
darba gaitas Civillietu tiesu palātā kā pirmā tiesneša 
palīdze. Kā toreiz Aigara kungs mūs salika pārī, tā arī 
kopā esam pārvarējušas grūtos un priecīgos brīžus 
tiesas darbā. 
Esmu ļoti pateicīga cilvēkiem, kuri man uzticējās, 
pieņemot mani darbā Civillietu tiesu palātā bez 
juridiskās izglītības un darba pieredzes. Aigara kungu 
uzskatu par savu tiesas tēvu, kurš nemanāmi, bet bijis 
līdzās grūtos brīžos un ar savu viedumu stiprinājis 
mani. Tāpat nav iedomājama saviesīgā tiesas dzīve 
bez Aigara kunga līdzdalības. Humora un enerģijas 
pilns. Dalījās ar savām zināšanām ne tikai tiesas 
spriešanā, bet arī ievadīja konjaka pasaulē.
Paldies visiem kolēģiem, ar kuriem kopā strādāju 
Civillietu tiesu palātā no 1997.gada maija līdz  
2004.gada februārim.

LINDA VĪGANTE,
bijusī tiesas sēžu sekretāre un tiesneša palīdze 

Civillietu tiesu palātā, tagad Civillietu departamenta 
priekšsēdētājas palīdze

Man, meitenei no vidusskolas, kura vairāku 
nejaušu apstākļu sakritības dēļ 1997.gadā 
nonāca Augstākajā tiesā, atmiņas par laiku 
Civillietu tiesu palātā vēl joprojām ir palikušas 

spilgtas un taustāmas.
Atceros pirmo dienu, kad nedroši vēru Augstākās tiesas 
durvis, pie sevis nodomājot, cik šīs durvis ir smagas, un 
mierinot sevi ar domu, ka darbs par tiesas tulku–sekretāri 
un tiesa ir tikai uz laiku, uz neilgu laiku, tobrīd neaptverot, 
ka tieši darbs Civillietu tiesu palātā faktiski izšķirs manas 
turpmākas profesijas izvēli.
14 gadu laikā Civillietu tiesu palātā piedzīvota visa 
iespējamā emociju gamma. Piedzīvoto var nosaukt gan 
par pieredzi, gan atmiņām. Atmiņā ir palicis viss – pirmā 

darba diena, pirmā tiesas sēde, pirmās kritiskās tiesneša 
piezīmes un izdarītie labojumi tiesas sēžu protokolos, 
pirmais manis uzrakstītais tiesas nolēmuma projekts, 
visi tiesneši un kolēģi, mazie un lielie „nedarbi” (tai skaitā 
arī manējie), svētku reizes un pasākumi. Šo uzskaitījumu 
varētu turpināt un turpināt, taču jāatzīst, ka daļa no šīm 
atmiņām ir personiskas.
Pateicoties Civillietu tiesu palātai un tās tiesnešiem, esmu 
guvusi gan dzīves pieredzi, gan profesionālo pieredzi, jo 
būtībā no šiem profesionāļiem bija tikai jāprot paņemt 
maksimāli daudz no tā, ko tev deva, dodot arī pretī – 
godprātīgu attieksmi pret darbu, cieņu un lojalitāti.
Nenoliedzami, mūsu dzīvēs cilvēki nāk un iet. Vieni uz 
brīdi, citi ieņem savu vietu tavā dzīvē uz mūžu. Civillietu 
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tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru un tiesnesi 
Irēnu Vinkšno atļaujos uzskatīt arī par saviem dzīves 
skolotājiem, kas man daudzējādā ziņā ir palīdzējuši 
saskatīt lietu patiesās vērtības. Līdz šim tā arī neesmu 
radusi atbildi uz savu jautājumu, vai profesijas izvēli 
ietekmēja viņu abu profesionālās īpašības, vai tomēr 
personiskās rakstura iezīmes.
Ar smaidu atceros lietas dalībnieku sejas izteiksmes, 
kad priekšnieks, vadot tiesas procesu, rīkoja lietas 
dalībniekiem – juristiem nelielu eksāmenu civilprocesā. 

Ar smaidu tāpēc, ka šos nelielos eksāmenus civilprocesā 
viņš dienu no dienas rīkoja arī mums.
Vēlos pateikt paldies par šo laiku, un šie nav vienkārši 
formāli pateicības vārdi, bet gan sajūtas, kas man nāk 
prātā, domājot par laiku Civillietu tiesu palātā.

Apliecinot cieņu, INESE UŠAKOVA,
bijusī tulce un tiesneša palīdze Civillietu tiesu palātā, 

tagad tiesnese Rīgas pilsētas  
Latgales priekšpilsētas tiesā

Atskatoties pagātnē, gribas atcerēties kolēģus, 
tiesnešus, darba apstākļus, kādos strādājām 
toreiz un tagad.
1997.gada 27.janvāris – mana pirmā darba 

diena Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā tiesas 
sēžu sekretāres amatā un pirmā tikšanās ar palātas 
priekšsēdētāju Gunāru Aigaru – erudītu, atsaucīgu – ne 
tikai juridiskajos jautājumos – vadītāju. Gan būdams 
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja amatā, gan 
tagad, pildot konsultanta pienākumus, viņš nekad nav 
liedzis padomu, vienmēr izskaidro problēmu, vienkārši 
parunā par dzīvi.

Ar gaišām atmiņām atceros Civillietu tiesu palātas 
kancelejas vadītāju Uļjanu Gončarovu, kā mēs viņu 
saucām – Rūķīti. Neskatoties uz mazo augumu, 
raksturs Rūķītim bija stingrs, bet tai pat laikā ļoti mīļš. 
Viņa varēja kārtīgi nostrostēt, bet pēc brīža, saviem 
skanīgajiem smiekliem skanot, samīļot un pateikt 
kādu labu vārdu. Lai viņai gaiša piemiņa!
Augstākās tiesas Kancelejas priekšnieks Alfons Cīrulis – 
galants, vienmēr atsaucīgs un kompetents „vecā kaluma” 
vīrs, ar lielu kārtības un atbildības apziņu. 
Pirmās tiesas sēžu sekretāres – Irīna Čaša, Anda 
Eglīte, Evita Plūmiņa – aizvien ir uzticīgas darbinieces 

Gunārs Aigars savā 75 gadu jubilejā 
ar pirmajām Civillietu tiesu palātas 
darbiniecēm Inesi Ušakovu,  
Sarmīti Puķi, Andu Eglīti,  
Diānu Stepanoviču, Lindu Vīganti  
un Irīnu Čašu. 2014.gads
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Augstākajā tiesā. Civillietu tiesu palātas tiesnešu 
pirmais sastāvs – Skaidrīte Lodziņa, Ilgars Šepteris, 
Aiva Zariņa, Irēna Vinkšno, Ojārs Druks-Jaunzemis, 
Ausma Kalvāne, Māra Katlapa, Vanda Cīrule, Raimonds 
Grāvelsiņš. Katrs no viņiem ar savu profesionalitāti, 
dzīves gudrību, personisko attieksmi ir ierakstījuši 
savu lapu Augstākās tiesas vēstures grāmatā.
Nevar salīdzināt, kādos apstākļos un tehniskajā 
līmenī mēs strādājām 90.gadu beigās ar šodienu. 
Kancelejas rīcībā bija tikai viens dators. Visi lietvedības 
darbi – tiesas sēžu protokolēšana, tiesas pavēstu 
sagatavošana utt. – tika izpildīti rakstiski un pavairoti 
kopējot. Neaizstājama bija rakstāmmašīna „Optima”, 
taču, ja gadījās kļūda, nevarēja izdzēst ar Delete, bija 

jāsāk viss no sākuma. Tiesneši nolēmumus rakstīja 
rokrakstā, un mašīnrakstītājām, pārrakstot tos uz 
rakstāmmašīnām, dažreiz nācās „atšifrēt” vārdus, jo 
dažam tiesnesim doma skrēja pa priekšu tekstam. 
Jāuzteic mašīnrakstītāju biroja darbinieces, kas 
sagatavoja nolēmumus.
Nobeigumā gribu novēlēt, lai, attīstoties materiāli 
tehniskajam nodrošinājumam, netiktu pazaudēts 
cilvēcīgais kontakts, kopības gars, kas valdīja atjaunotās 
neatkarīgās Augstākās tiesas pirmsākumos.  

SARMĪTE PUĶE, 
Civillietu tiesu palātas kancelejas,  

pēc tam sekretariāta vadītāja 

Civillietu tiesu palātas kolektīvs sveic savu priekšsēdētāju Gunāru Aigaru 60.dzimšanas dienā – ar dziesmu un rozēm viņa 
mīļākajā dzeltenajā krāsā. Sarmīte Puķe – apsveicēju rindā pirmā no kreisās. 1999.gads 
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Manas darba gaitas Civillietu tiesu palātā sākās 
1999.gada 3.jūnijā. Darba kabinets man tika 
ierādīts otrajā stāvā – 242., kaut gan pārējie 
palātas kolēģi aizņēma trešo stāvu. Līdz 

ar to sākumā jutos nedaudz vientuļa, taču tas man 
netraucēja ar laiku justies labi šajā kolektīvā.
Pirmais mans izbrīns bija par to, kāds klusums un 
miers valdīja Augstākās tiesas ēkā, salīdzinot ar 
Rīgas apgabaltiesas gaiteņiem. Šo atšķirību veicināja 
apstāklis, ka Augstākās tiesas ēka bija daudz 
sarežģītāka nekā Rīgas apgabaltiesa, kur tajā laikā 
lietas dalībnieki mierīgi varēja ienākt pie tiesneša 

kabinetā. Tas neapšaubāmi nebija pareizi, taču tāda 
tobrīd bija reālā situācija.
Otrs pārsteigums bija, ka, salīdzinot ar darba apjomu 
Rīgas apgabaltiesā, 1999.gadā Civillietu tiesu palātā 
bija daudz mierīgāk, kas gan vēlāk mainījās.
Kolektīvā gaisotne bija laba un patīkama, sākums 
varbūt nedaudz saspringts, taču priekšsēdētājs 
Gunārs Aigars vienmēr prata kolektīvu saliedēt un 
uzmundrināt. Neapšaubāmi Aigars bija autoritāte, kas 
īpaši bija redzams sapulcēs, kurās viņš vienmēr uztvēra 
un saprata katru problēmu, un līdzēja to atrisināt. 
Domāju, ka Gunāram Aigaram daudzas darba stundas 

Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša ar savu kolektīvu bijušā kolēģa Raimonda Grāvelsiņa tiesneša darba 
gaitu noslēguma pasākumā. Lielākā daļa departamenta tiesnešu bijuši viņa kolēģi Civillietu tiesu palātā. 2015.gads  
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Pēc sešu gadu prombūtnes, Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja Andra Guļāna un Civillietu tiesu 
palātas priekšsēdētāja Gunāra Aigara aicināts, 
1999.gada 29.decembrī atgriezos darbā 

Augstākajā tiesā.
Savu amatu 1993.gada decembrī atstāju kā Augstākās 
tiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis un kā Gunāra 
Aigara kolēģis un viena darba kabineta biedrs tagadējā 
Rīgas apgabaltiesas ēkā Brīvības bulvārī 34, bet 
darbu atsāku Gunāra Aigara vadītajā Augstākās tiesas 
Civillietu tiesu palātā Brīvības bulvārī 36. Acīmredzot 
pareizāk tomēr ir teikt, ka  1999.gada decembrī 
uzsāku darbu kā  Civillietu tiesu palātas tiesnesis, ko 
arī apstiprina likumā noteikto procedūru izpilde šā 
amata ieņemšanai. Augstākā tiesa, kas līdz tam bija 
divpakāpju tiesu sistēmas augstākā instance, nu bija 
kļuvusi par apelācijas un kasācijas instanci vienlaikus.
Neskatoties uz to, ka Civillikuma darbība 1993.gada 
decembrī jau bija atjaunota un visas Civillikuma 

daļas bija stājušās spēkā, reāli ar šo likumu, tāpat 
kā ar likumiem īpašuma tiesību atjaunošanas, 
denacionalizācijas un privatizācijas jomā saskāros, 
izšķirot strīdus jau Civillietu tiesu palātā.  Darbu 
atviegloja aktīvās apspriedes un to mērķtiecīgā ievirze 
no palātas priekšsēdētāja puses, kolēģu padoms un 
ieinteresētība pareiza iznākuma sasniegšanā. Var 
tikai piebilst, ka iknedēļas apspriedes, kas notika 
Gunāra Aigara kabinetā (kabinets atradās zem tiesas 
priekšsēdētāja Guļāna kabineta), nereti bija tik aktīvas, 
ka izraisīja tiesas priekšsēdētāja interesi par diskutēto 
tēmu.
Vēl strādājot advokāta amatā un ierodoties uz lietu 
izskatīšanu Augstākajā tiesā, konstatēju, ka visas 
attiecīgajā dienā izskatāmās lietas bija izziņotas uz 
vienu un to pašu laiku, šķiet, plkst.10.00. Kādam rinda 
pienāca tikai pēcpusdienā, bet projām iet nevarēja 
un vajadzēja gaidīt, jo nebija zināms, cik ilgi vai cik 
ātri saraksta augšgalā norādītās lietas tiks izskatītas. 

pagāja, uzklausot kolēģus par konkrētām juridiskām 
problēmām. Savukārt, kad notika saviesīgi pasākumi, 
viņš bija to dvēsele un motoriņš.
Pēc 1999.gada Civillietu tiesu palātā pamazām tika 
ieviesti tiesneša palīgu amati un es viena no pirmajām 
piekritu strādāt ar palīgu. Tā no 2001.gada mana 
palīdze ir Linda Vīgante, ar kuru kopā esmu vēl šobrīd 
departamentā.
Īpaši gribu atcerēties un pateikt paldies tā laika 
sekretārēm, kuras vēlāk kļuva par tiesnešu palīgiem vai 
tiesas darbiniekiem – tās ir Irīna Čaša, Anda Eglīte, Inese 
Ušakova – nu jau tiesnese, Evita Plūmiņa, Sarmīte Puķe 
un citas meitenes, kuras tiesā vairs nestrādā. Darbinieces 
bija vienmēr laipnas un izpalīdzīgas, humora pilnas, kas 
ir ļoti nepieciešams smagajā darbā tiesā.
Īpašs stāsts ir par palātas „rūķīti”, kā tika dēvēta Uļjana 
Gončarova – Civillietu tiesu palātas kancelejas vadītāja. 

Maza augumā, bet ar lielu dvēseli un apņēmību, viņa 
izkomandēja visus – gan tiesnešus, gan darbiniekus. 
Katrs dabūja pa „pērienam”, ja vajadzēja. Man tika par 
to, ka mans rokraksts nav salasāms – „augstās skolās 
gājusi, bet rakstīt nemāk”. Toreiz gan iebildu, ka manā 
vecumā rokrakstu nav iespējams mainīt, un tā diskusija 
par šo tēmu beidzās.
Civillietu tiesu palātā nostrādāju piecus gadus – līdz 
2004.gada 5.februārim.
Atmiņu, protams, ir daudz un dažādas, bet visu nevar 
ne izstāstīt, ne uzrakstīt. Taču palātas laiks man patika, 
tolaik cilvēkos vēl tā neizjuta savstarpējās konkurences 
sekas, skaudību, bet tas jau ir par to, ka mūsu laikos 
zāle bija zaļāka un jūra zilāka.

EDĪTE VERNUŠA,
bijusī Civillietu tiesu palātas tiesnese, tagad Civillietu 

departamenta priekšsēdētāja
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Pirmā stāva koridors sanēja no prāvā prāvnieku skaita. 
Uzsākot strādāt tiesneša amatā, manā ziņojumā 
nodoto lietu izskatīšanu tiesas sēdē noteicu ar laika 
atstarpi. Lai gan tas sākumā izraisīja neapmierinātību 
dažu kolēģu vidū un izbrīnu kancelejas darbiniekos, 
vēlāk tā kļuva vispārpieņemta prakse. 
Grēcinieku ielas mākslinieku darbnīcas lietu beidzām 
skatīt jau pie elektriskā apgaismojuma pēc astoņiem 
vakarā. Dzirdēju atsauksmes no procesa dalībniekiem: 
„Vismaz ļāva izrunāties...” Vēlāk sev uzdevu jautājumu: 
vai process bija produktīvs, un sapratu, ka gudrai 

procesa vadīšanai ir jānoteic risināmā strīda ietvars un 
tiesnesim ir jāzina, tieši uz kādiem jautājumiem ir jābūt 
atbildei tiesas spriedumā.  Arī apspriede nebija viegla  – 
neskatoties uz vēlo stundu, vismaz saīsinātajam 
spriedumam bija jābūt pasludinātam.
Tiesneša darbu Civillietu tiesu palātā veicu līdz  
2003.gada decembrim.

VALERIJANS JONIKĀNS,
 bijušais Civillietu tiesu palātas tiesnesis, tagad 

tiesnesis Civillietu departamentā

Augstākās tiesas plēnums, kurā par Senāta Administratīvo lietu departamenta pirmajiem senatoriem apstiprina Civillietu 
tiesu palātas tiesnešus Edīti Vernušu un Valerijanu Jonikānu (attēlā centrā). 2004.gads 
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Laiks, ko pavadīju Augstākās tiesas Civillietu tiesu 
palātā, man saistās ar patīkamām un mīļām 
atmiņām. Vienlaikus tas bija lielu izaicinājumu un 
personiskas izaugsmes laiks. Nāku no Preiļiem, 

kur rajona tiesā biju nostrādājusi turpat divdesmit 
gadus. Dzīves notikumi atveda mani uz Rīgu, kur 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā sākumā par 
tiesas sekretāri–tulku, vēlāk par tiesneša palīgu 
nostrādāju vairāk nekā trīs gadus. 
Darbs Civillietu tiesu palātā nāca kā pārbaudījums 
manai līdzšinējai pieredzei un profesionalitātei. 
Visspilgtākās atmiņas man saistās ar palātas 
priekšsēdētāju Gunāru Aigaru. Viņš ar savu autoritāti 
un izcilajām zināšanām prata no mums – palīgiem 
– izvilkt visu profesionalitātes esenci, uzslavējot par 
labi paveiktu darbu. Aigars bija stingrs, prasīgs un 
principiāls. Jā kāds darbu bija paveicis slikti, viņš 
nebāra vai nekaunināja, bet vienkārši teica, ka visiem 
būs jākārto pie viņa eksāmens civilprocesā. Tas 

disciplinēja un ikviens no mums saprata, ka nestrādā 
tikai pats par sevi, bet katrs uzrakstītais vai pateiktais 
vārds parāda visas Civillietu tiesu palātas darbu. 
Mēs bijām kā vienota komanda gan darbā, gan 
atpūtas brīžos. Kopīga svētku svinēšana un dalīšanās 
ikdienas raizēs mūs vienoja. Sapratne un cieņas pilnā 
izturēšanās no pieredzējušu kolēģu, tiesnešu puses 
man ir devusi nenovērtējamu pieredzi, zināšanas un 
pašapziņu. Pieredzētais pamudināja un deva ierosmi 
uzsākt patstāvīgas tiesneša gaitas. Vēl joprojām 
sarežģītās lietās domāju kā toreiz, kad strādāju 
Civillietu tiesu palātā, – ko par to teiktu priekšsēdētājs? 
Esmu pateicīga liktenim par doto iespēju strādāt 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā plecu pie pleca 
ar tik zinošiem un labiem kolēģiem. 

INESE RUBINA,
bijusī Civillietu tiesu palātas tulce un tiesneša palīdze, 

tagad tiesnese Rīgas pilsētas  
Latgales priekšpilsētas tiesā

Civillietu tiesu palātas kancelejas 
darbinieces:  
1.rindā Inese Romanovska,  
Daiga Poriete, Laura Eglīte; 
2.rindā Evita Plūmiņa, 
Santa Kalniņa, Linda Vīgante, 
Sarmīte Puķe. 2004.gads 
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2005.gada sākumā man piezvanīja 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu 
palātas priekšsēdētājs Gunārs 

Aigars un uzaicināja uz Augstāko tiesu par tiesnesi. Jau 
iepriekš tiku brīdināta par lielo darba slodzi un tiesu 
sistēmas reformu, proti, tā saucamo „tīro trīspakāpju 
tiesu instanču” ieviešanu, sekojoši tiesu palātu iespējamo 
likvidāciju nākotnē. Šīs nenoteiktības dēļ Civillietu tiesu 
palātā nebija palielināts tiesnešu skaits, lai gan sakarā 
ar ekonomiskiem apstākļiem valstī civiltiesisko strīdu 
pieplūdums bija ievērojams, bet spēja lietas savlaicīgi 
izskatīt, nemainoties tiesnešu skaitam un pieaugot 
darba slodzei, mazinājās. Aigara priekšlikumu nopietni 
apsvērusi, tostarp arī tiesu palātas sagaidāmo likteni 
nākotnē, tomēr piekritu kļūt par Augstākās tiesas tiesnesi 
un to nenožēloju.
Bez problēmām ar Saeimas 2005.gada 21.aprīļa lēmumu 
tiku apstiprināta Augstākās tiesas tiesneša amatā. 
Savukārt Augstākās tiesas plēnums apstiprināja mani par 
Civillietu tiesu palātas tiesnesi, un šajā amatā nostrādāju 
līdz 2008.gada 22.maijam, kad kļuvu par Senāta Civillietu 
departamenta senatori. 

Kad atnācu strādāt uz Augstāko tiesu, tās priekšsēdētājs 
bija Andris Guļāns. Pirmajā dienā mani tiesā pie apsardzes 
posteņa sagaidīja ilggadējā darbiniece, toreiz Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja palīdze Inta Ķirse – smaidīga, 
vienkārša, sirsnīga, enerģiska un pietiekami asprātīga 
(uzzināju, ka tiesneši viņu dēvē par „māti”). Sajutos 
gaidīta jaunajā kolektīvā, kur strādāja pieredzējuši tiesneši 
Gunārs Aigars, Vanda Cīrule, Raimonds Grāvelsiņš, Māra 
Katlapa, Irēna Vinkšno, Aiva Zariņa, Skaidrīte Lodziņa, 
Anda Vītola. Biju pagodināta par iespēju strādāt kopā ar 
viņiem. Darba slodze bija liela, turklāt vajadzēja pilnveidot 
arī savas zināšanas. 
Darbā tika pavadīti vakari, nolēmumu sagatavošanai 
izmantotas arī brīvdienas (godīgi un daudz strādāju, 
tāpat kā mani kolēģi). Sākotnēji biju pārsteigta, ka 
katram tiesnesim nav konkrēta palīga, proti, tie ir visiem 
tiesnešiem un īsti nav nevienam. Mana vairākkārtēja 
iniciatīva kaut ko mainīt šajā jomā diemžēl cieta sakāvi. 
Drīz vien Civillietu tiesu palātas sastāvs papildinājās, 
2005.gada oktobrī tajā uzsāka darbu bijusī Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese Anda Briede, bet, kad 2007.gada 
janvārī par Civillietu departamenta senatori apstiprināja 

Tiesu varas un tieslietu sistēmas 
sporta spēlēs tiesneses Ināra Garda 

un Vanda Cīrule un tiesnešu palīgi  
Liāna Brokovska, Santa Kalniņa un 

Oskars Ramiņš. 2006.gads
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Civillietu tiesu palātā ienācu 2005.gadā. 
Rīgas apgabaltiesā, kur strādāju pirms tam, 
salīdzinājumā ar citām valsts tiesām bija ļoti 
liela darba slodze, ja ne pati lielākā. Vēlme 

strādāt mazāk intensīvos darba apstākļos bija viens no 
apsvērumiem, kādēļ pieņēmu uzaicinājumu strādāt 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā. Taču mana 
atnākšana sakrita ar laiku, kad Civillietu tiesu palātā 
darba apjoms būtiski pieauga, un manas cerības izgaisa. 
Neraugoties uz to, Civillietu tiesu palātā nostrādāto 
laiku atceros ar labām atmiņām. Mans galvenais 
ieguvums šajos gados ir tas, ka strādāju kopā ar 
daudziem jaukiem, gudriem, interesantiem kolēģiem. 
Darbs komandā ar profesionāļiem vairoja arī manu 
kā tiesneses zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu. 
Īpaši gribu atzīmēt Civillietu tiesu palātas ilggadējo 
priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, kurš bija ne vien izcils 
jurists, bet arī prasmīgs vadītājs. Viņa kā vadītāja 
devums kolektīva stiprināšanā bija neatsverams – tika 
organizēti kopīgi pasākumi, izbraukumi – tas saliedēja. 
Tāpat viņa racionālais padoms lieti noderēja tad, kad 
tiesu sistēmu satricināja vairāki skaļi notikumi.
Civillietu tiesu palātā nostrādāju piecus gadus – līdz 
2010.gada martam, kad tiku apstiprināta par tiesnesi 
Augstākās tiesas Civillietu departamentā (tajā laikā 

Senātā). Zīmīgi, ka par ieceri pāriet uz „tīro” trīspakāpju 
tiesu sistēmu, kas nozīmēja Augstākās tiesas palātu 
likvidāciju, runāja jau pirms 2005.gada. Tagad tas laiks 
ir pienācis. Nezinu, kā būtu labāk, bet noteikti būs citādi.

ANDA BRIEDE, 
bijusī Civillietu tiesu palātas tiesnese, tagad tiesnese 

Civillietu departamentā

tiesnesi Skaidrīti Lodziņu, kolektīvam pievienojās mani 
bijušie kolēģi no Zemgales apgabaltiesas Aivars Keišs un 
Inta Lauka. Laika gaitā tiesnešu sastāvs Civillietu palātā 
ir mainījies un no sākotnējā sastāva pašreiz strādā tikai 
tiesnese Māra Katlapa. Savukārt bijušie tiesu palātas 
tiesneši Anda Vītola, Anda Briede, Vanda Cīrule, Aivars 
Keišs, Inta Lauka ir mani kolēģi Civillietu departamentā.
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs bija Gunārs 
Aigars. Viņa autoritāte, izcilās zināšanas civiltiesību un 
civilprocesa jautājumos, principialitāte, godprātība, 
augsta taisnīguma izjūta, asprātība bija sevišķi vērtīgas, 

vadot Civillietu tiesu palātu. Aigars deva lielu ieguldījumu 
tiesu prakses veidošanā un juridiskās domas attīstībā, 
tostarp Civilprocesa likuma projekta izstrādē un citu 
normatīvo aktu pilnveidē.
Strādājot Civillietu tiesu palātā, es bagātināju savu darba 
pieredzi, par ko saku lielu paldies kolēģiem, tostarp par 
sirds siltumu, padomiem, sapratni, atbalstu grūtos brīžos, 
kopīgos pasākumos jauki pavadīto laiku.

INĀRA GARDA,
bijusī Civillietu tiesu palātas tiesnese, tagad tiesnese 

Civillietu departamentā

Civillietu tiesu palātas tiesneši Senāta 90.gadadienai 
veltītajā svinīgajā sēdē. Priekšējā rindā Anita Čerņavska, 
Anda Briede, Vanda Cīrule, Marika Senkāne. 2008.gads 
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Kad mani 2011.gadā uzaicināja strādāt Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palātā, diezgan ilgi 
domāju, vai piekrist šim piedāvājumam. Tobrīd 
Rīgas apgabaltiesā bija interesants darbs un 

labs kolektīvs, un jutos tur ļoti labi. Tomēr pēc tam, 
kad pateicu „jā”, ne mirkli nenožēloju savu izvēli. 
Pievienošanās Augstākās tiesas kolektīvam man ir 
devusi iespēju gan augt profesionāli, izskatot sarežģītas 
un interesantas lietas, gan smelties dzīves gudrību, 
strādājot kopā ar zinošām un radošām personībām. 
Apelācijas instancē, kur darbs norit gandrīz tikai 
koleģiāli, tiesnešu sadarbībai ir jo īpaša nozīme. 
Nostrādāju Civillietu tiesu palātā četrus lieliskus gadus, 
no kuriem vismaz pirmos redzu kā palātas ziedu laiku: 
kad mutuļoja spēcīga juridiskā doma interesantās 
apspriedēs, kad bija augsti ideāli un nākotnes vīzijas 
un kad klimatu neapdraudēja toreiz vēl neparedzami 
drīzā palātas likvidācija.

Civillietu tiesu palātas īpašais nozīmīgums bija 
apstāklī, ka tā bija vienīgā apelācijas instances tiesa 
atsevišķu kategoriju civillietām. Tas deva labas 
iespējas veidot stabilu tiesu praksi vairākās nozarēs, 
jo īpaši, manuprāt, zemesgrāmatu lietās, civilprocesā 
un preču zīmju strīdos, kuros radītas vairākas būtiskas 
judikatūras atziņas. Tā kā blakus sūdzību izskatīšanā 
Civillietu tiesu palāta vairumā gadījumu bija galīgā 
instance, tieši palātai bija būtiska nozīme vienotas 
tiesu prakses nodrošināšanā un judikatūras veidošanā 
Civilprocesa likuma piemērošanas jautājumos.
Likumsakarīgi, ka Civillietu tiesu palātā izskatāmo 
lietu specifikas dēļ tajā nonāca vairums apjomīgu un 
sarežģītu lietu, kuru izspriešana nereti bija ievērojams 
izaicinājums, bet kuru veiksmīga pabeigšana arī deva 
lielu gandarījumu. Radās iespaids, ka Augstākās 
tiesas nosaukums un ēkas grandiozais miers arī puses 
padarīja mierīgākas un cieņpilnākas, turklāt šādās 

Kaut arī īsu brīdi, tomēr man bija izdevība 
strādāt Civillietu tiesu palātā kopā ar augstas 
raudzes profesionāļiem, no kuriem daudz esmu 
mācījusies. 

Civillietu tiesu palātā nostrādātie gadi man vienmēr 
asociēsies ar Gunāru Aigaru – spilgtu personību un 
juristu, kura zināšanas, pieredzi un spējas tvert lietas 
var tikai apbrīnot. Kur nu vēl viņa humora izjūta un 
sulīgie izteicieni, kas atmiņā, šķiet, paliks uz visiem 
laikiem. 
Nekas neesot mūžīgs. Žēl, ka tā ir un Civillietu tiesu 
palāta drīz kļūs par vēsturi.  

  ĻUBOVA KUŠNIRE,
bijusī Civillietu tiesu palātas tiesnese, tagad tiesnese 

Civillietu departamentā

Simboliskos Augstākās tiesas tiesneša āmuriņus plēnumā 
saņem pieci jauni tiesneši – Administratīvo lietu departamenta 
tiesnese Vēsma Kakste, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese 
Daina Treija un Civillietu tiesu palātas tiesneši Ļubova Kušnire, 
Ineta Ozola un Valerijs Maksimovs. 2010.gads
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lietās nereti bija piesaistīti labi advokāti. Tas viss 
vairoja savstarpēju cieņu un procesa kvalitāti tiesas 
zālē, un bija pat atsevišķi tiesas procesi, kurus varēja 
baudīt kā tuvus ideālam.
Reizēm šķita, ka Civillietu tiesu palāta ir kā patstāvīga 
tiesa – gan kā institūcija, gan instance. Tā darbojās ar 
savu kanceleju, sekretāriem, tiesnešu palīgu korpusu 
un Priekšsēdētāju ar lielo burtu. Nezinu, vai Gunāra 
Aigara darba stils maz ir atkārtojams. Viņš bija palātas 
priekšnieks, dvēsele, kodols, smadzenes un mūžīgais 
dzinējs. Gatavs vienmēr diskutēt par juridiskiem 
jautājumiem, iedziļināties problēmā, nolikt malā 
citus pienākumus, lai ar viņa kabinetā ienākušu kolēģi 
apspriestu lietu un dalītos zināšanās un pieredzē. Un 
viņš neuzbāzīgi, bet nemitīgi motivēja mūs darīt vairāk. 
Man palicis atmiņā Gunāra Aigara teiciens, kuru viņš 
diezgan bieži mums atkārtoja: „Jurisprudence jums ir 
„jāēd” katru dienu līdz sirmam vecumam!” Kad kāds 
joka pēc pajautāja: „Kāpēc?”, atbilde sekoja: „Aiziesiet 
pensijā, būsiet veci un gudri.”
Gunārs Aigars bija labs cilvēku raksturu pazinējs, kuram 
padevās darbinieku interešu pretrunu nogludināšana 
un kolektīva saliedēšana. Viņam rūpēja darbinieki 
un kolektīvs kā kopums. Viena no manām pirmajām 
sajūtām, ierodoties strādāt Augstākajā tiesā, bija 
tāda kā pasargātības sajūta. Nekad neesmu dzirdējusi 
priekšnieku kliedzot. Tas gan nenozīmēja, ka nevarētu 
dabūt rājienu, ja tas būtu pelnīts.
Kā palātas tiesneši Gunāram Aigaram teica 2014. gada 
30.oktobrī, vadot viņu pensijā: „Augstākās tiesas 
Civillietu tiesu palāta ar Jums sākās un ar Jums 
beidzās.” 
Palātai bija arī labais organizatorgariņš – priekšsēdētāja 
palīdze Irīna Čaša, kura piešķīra kārtību tiesnešu reizēm 
„augstajiem lidojumiem”.
Pozitīvi vērtēju palātas atvērtību jaunajam. Kad 2015.
gada 1.janvārī stājās spēkā Mediācijas likuma nodaļa 
par tiesas ieteiktu mediāciju, Civillietu tiesu palāta 
nekavējoties centās veikt pasākumus mediācijas 

veicināšanai, gan kopā ar tiesas pavēstēm nosūtot 
lietu dalībniekiem informāciju par mediāciju, gan 
tiesas sēdēs mudinot puses domstarpības risināt ar 
mediatora palīdzību, gan nodrošinot lietu dalībniekiem 
informāciju par mediatoriem un sertificētu mediatoru 
sarakstu pie tiesas sēžu zālēm. Liels nopelns tajā bija 
palātas kancelejas vadītājai Sarmītei Puķei. 
Neskatoties uz lielo darba slodzi, Civillietu tiesu palātā 
veidojās tradīcijas: tika kopīgi svinētas jubilejas, valsts 
svētki, rīkoti kolektīvi izbraukumi. Līdztekus atslodzei 
pēc darbīgajām dienām tie kļuva arī par vērtīgu 
kolektīva vienotāju. Viena no jaukākajām tradīcijām 
bija ikgadējā viesošanās pie Gunāra Aigara viņa 
īpašumā Bernātos, kad kopīgs pārgājiens pa mežu un 
gar jūru deva jaunu sparu nākamām darba nedēļām. 
Ņemot vērā, ka negribējām atbalstīt padomju svētkus, 
bet vēlējāmies palātas vīriešus tomēr kaut kā sumināt, 
atbildot uz viņu sveicieniem mums, palātas dāmām, 
sieviešu pavasara svētkos, radās ideja to darīt Lačplēša 
dienā. Atmiņā noteikti paliks 2013.gada Lāčplēša 
diena, kad devāmies kopīgā ekskursijā uz Kara muzeju, 
kur gida vadībā un kolektīvā patriotiskā gaisotnē 
iepazināmies ar ekspozīciju par Latvijas brīvības cīņām.
Paldies visiem kolēģiem, ar kuriem man bija iespēja 
strādāt kopā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā!
Domāju, ka Civillietu tiesu palātas izdarītais pēc  
2016.gada 31.decembra nepazudīs. Civillietu tiesu 
palāta turpina dzīvot: gan tiesnešos un tiesas 
darbiniekos, kas tagad savu pienesumu tiesiskuma 
stiprināšanā dod citās tiesās, advokatūrā un valsts 
iestādēs, gan tūkstošos spriedumu un lēmumu, gan 
arī cilvēku likteņos, kuros, cerams, netaisnību izdevies 
pārvērst par taisnīgumu.

ZANE PĒTERSONE,
bijusī tiesneša pienākumu izpildītāja Civillietu tiesu 

palātā, tagad Civillietu departamentā
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Civillietu tiesu palātas tiesneši Lāčplēša dienā pie Brīvības pieminekļa. 2013.gads
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