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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. Atšķirībā 

no padomju sistēmas Augstākajai tiesai vairs nebija 
zemākas instances tiesu uzraudzības funkcijas. 

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 
palātas un Senāts. Taču, atjaunojot šo sistēmu, 
uzskatīja par neekonomisku Tiesu palātas kā augstāko 
apelācijas instanci veidot kā atsevišķu tiesu iestādi. 
Turklāt no jauna bija jāveido piecas apgabaltiesas, un 
atbilstošas kvalifikācijas tiesnešu nebija pietiekami. 

Lai uzsāktu darbu apgabaltiesas, 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 kā pilnīgi patstāvīgas.   

I 
KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS 

VĒSTURE
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Līdz ar apelācijas un kasācijas instances veidošanu 
Augstākajā tiesā tika prognozēts ievērojams darba 
apjoma pieaugums. Augstākā tiesa 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, kura 
gaitā lieta faktiski tiks izskatīta no jauna, piedaloties 
procesa dalībniekiem, pārbaudīti pierādījumi, 
pratināti liecinieki, tiks sastādīts tiesas sēdes 
protokols. Tāpat jāņem vērā, ka lietas, kuras tiks 
skatītas Krimināllietu tiesu palātā, būs par smagiem 
noziegumiem, liela daļa no kuriem izdarīti grupā un 
to izskatīšana gan juridiskās kvalifikācijas, gan darba 
organizācijas ziņā būs visai sarežģīta. 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. 

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS LIELĀS ZĀLES ATKLĀŠANA  
PĒC RESTAURĀCIJAS 1998.GADA 3.APRĪLĪ

Augstākās tiesas vadība un 
Krimināllietu tiesu palātas tiesneši 
pulcējušies zāles atklāšanai
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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. 

Plēnums apstiprināja departamentu un tiesu palātu 
sastāvus un ievēlēja to priekšsēdētājus. Senātā 
darbu sāka 15 senatori, tiesu palātās – 22 tiesneši. 
Krimināllietu tiesu palāta bija skaitliski vislielākā 
struktūrvienība ar 13 tiesnešiem. 

Par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju plēnums 
ievēlēja Andreju Lepsi.

1.2. KRIMINĀLLIETU 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. Krimināllietu tiesu palātas kancelejā 
bija 6 darbinieki, kancelejas vadītāja Daina Zomerfelde.

Tiesnešu mēneša amatalaga 1996.gadā bija bija 257,50 
lati un likumā „Par tiesu varu” noteiktās piemaksas par 
kvalifikācijas klasi un darba stāžu. Krimināllietu 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 tiesas spriešanas 
organizēšanā, skaidrojumu tam 1996.gada 11.martā 
sniedza Augstākās tiesas plēnums. 
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Lentu griež Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Andris Guļāns un 
remonta un restaurācijas darbu 
vadītājs Valdis Graudiņš 
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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.

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: 
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Kopbildē pēc zāles atklāšanas: 
1.rindā no kreisās Krimināllietu tiesu 
palātas  tiesneši Eduards Pupovs, 
Ramona Nadežda Jansone,  
Ludmila Poļakova, Anita Nusberga, 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Andris Guļāns,  
tiesneši Marija Goldšmite,  
Valda Eilande, Ausma Keiša, 
Voldemārs Čiževskis;  
2.rindā Aija Branta, Artūrs Freibergs, 
Valdis Salmiņš, Senāta Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs 
Pāvels Gruziņš, Leontīne Plūksna, 
Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un 
darbu vadītājs Valdis Graudiņš
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Augstākā tiesa atgriezās vēsturiskajā Tiesu pilī. 
Krimināllietu tiesu palātas tiesas sēžu zāles joprojām 
palika Rīgas apgabaltiesas ēkā.

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. Pēdējā telpa, ko restaurēja, bija Krimināllietu 
tiesu palātas lielā zāle, kurā Krimināllietu tiesu 
palātas tiesas sēdes notika līdz pat 2014.gada 
decembrim.

1.3. GROZĪJUMI LIKUMĀ  
“PAR TIESU VARU”

Divdesmit divu gadu laikā likums “Par tiesu varu” 
grozīts 37 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, izveidojot 
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, 
un šāda apelācijas instances struktūra likumā “Par 
tiesu varu” bija saglabāta līdz 2013.gada 13.jūnija 
grozījumiem, ar kuriem no Augstākās tiesas sastāva 
izslēgta apelācijas instance.

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 tā 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”. 

Abos jaunā likuma radīšanas projektos bija paredzēts 
arī vienkāršot tiesu sistēmu, nosakot, ka rajonu 
(pilsētu) tiesas izskata visas lietas, bet apgabaltiesas 
tikai apelācijas lietas, savukārt Augstākā tiesa ir tikai 
kasācijas instance.

Augstākā tiesa vienmēr iebilda pret šādu Latvijas 
tiesu sistēmas pārveidošanu, norādot, ka 1995.gadā 
izveidotais modelis, kurā Augstākā tiesa ir apelācijas 
un kasācijas instance, bet apgabaltiesas ir gan pirmās, 
gan apelācijas instances, 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 tā sauktajās 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. 2007.gadā, stājoties trešo termiņu 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja amatā, Ivars 
Bičkovičs atzina, ka ir pret šādām pārmaiņām, jo 15 
gadus esošā sistēma nav parādījusi būtiskus trūkumus 
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1995 2000

un nepieciešamību mainīt kārtību, turklāt kā “spēlējoši 
treneri” tiesu palātas tiesneši var dot vairāk nekā tikai 
Senāts, kur nonāk salīdzinoši neliels skaits lietu.

Situācija, kad vairāk nekā desmit gadus dzima, attīstījās 
un atkal noplaka dažādas tiesu sistēmas pārveidošanas 
idejas un projekti, radīja neskaidrību un psiholoģisku 
spriedzi tiem tiesnešiem, kuri strādā apelācijas instancē. 
Svarīgi apzināties, ka mūsu valstī nav tik daudz kvalificētu 
tiesnešu, lai ar viņiem varētu nepārdomāti izrīkoties   – 
jau 2003.gadā norādīja toreizējais Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Andris Guļāns.

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

2012.gada 24.maijā Saeima izdarīja grozījumus 
Kriminālprocesa likumā, nosakot, ka tiesvedība 
krimināllietās visās lietās sākas rajona (pilsētas) tiesās, 
apelācijas instance visās lietās ir apgabaltiesa, bet 
kasācijas kārtībā pārsūdzētos jebkuras tiesas nolēmumus 
izskata Augstākās tiesas Senāts kā kasācijas instance. 
“Tas ir palātas beigu sākums” – tā šos likuma grozījumus 
Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 2012.gadā 
raksturoja Krimināllietu tiesu palātas priekšēdētājs 
Ervīns Kušķis, norādot, ka Krimināllietu tiesu palātas 
tiesneši uzskata, ka likumā jānosaka konkrētu palātas 
“likvidācijas” datumu, nevis neprognozējami jāgaida, 
kamēr tiks izskatītas visas saņemtās lietas. Pēc šī datuma, 
ko palāta iesaka noteikt 2015.gada 1.janvārī, visas 
atlikušās lietas jānodod izskatīšanai apgabaltiesām.

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.
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1.4. KRIMINĀLLIETU  
TIESU PALĀTA –  
NOTIKUMU HRONIKA

1995.gada 3.oktobris – Augstākās tiesas plēnums 
apstiprina jaunu Augstākās tiesas struktūru, kuras 
sastāvā darbu sāk arī Krimināllietu tiesu palāta 
13 tiesnešu sastāvā: Ivars Bičkovičs, Aija Branta, 
Voldemārs Čiževskis, Valda Eilande, Artūrs Freibergs, 
Nadežda Ramona Jansone, Ausma Keiša,  
Andrejs Lepse, Luka Lotko, Anita Nusberga,  
Leontīne Plūksna, Ludmila Poļakova, Valdis Salmiņš. 
Par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju ievēl 
Andreju Lepsi.

1995.gada 1.novembris – Darbu sāk Krimināllietu 
tiesu palātas kaneceleja. Vadītāja Daina Zomerfelde, 
sekretāres-referentes Regīna Turkopuls un Ulrika Šulca-
Ašeradena, tiesas sēžu sekretāres Kristīne Krēsliņa un 
Marika Karaboviča, tulce Svetlana Jakovenko.

1995.gada 27.novembris – Krimināllietu tiesu palāta 
akceptē dokumentu “Atbildes uz jautājumiem, kas 
radušies tiesās sakarā ar apelācijas tiesvedības 
uzsākšanu Latvijā no 1995.gada 1.oktobra”. Darba 
grupā, kas izstrādāja atbildes un rekomendācijas 
apgabaltiesu tiesnešiem, strādāja tiesneši  
Ivars Bičkovičs, Ludmila Poļakova un Valdis Salmiņš.   

1995.gada 28.decembris – Krimināllietu tiesu 
palāta izskata pēdējo sūdzību par Augstākās tiesas 
Krimināltiesas kolēģijas spriedumu, kā tas paredzēts 
Kriminālprocesa kodeksa pārejas noteikumos. 
Tiesa, kuras sastāvā tiesneši Leontīne Plūksna, 
Anita Nusberga un Voldemārs Čiževskis, negroza 
spriedumu par bijušā Latvijas Komunistiskās partijas 
Centrālkomitejas pirmā sekretāra Alfrēda Rubika un 
sekretāra Ojāra Potreki notiesāšanu. 
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1996.gada 8.aprīlis – Ar tieslietu ministra rīkojumu 
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese 
Valda Eilande iekļauta Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 
izstrādāšanas darba grupā.

1996.gada 18.aprīlis – Latvijas Tiesnešu biedrības 
kopsapulcē par biedrības prezidentu ievēl Krimināllietu 
tiesu palātas priekšsēdētāju Andreju Lepsi.

1996.gada 19.septembris – Augstākās tiesas plēnums 
par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem no 
Latvijas tiesnešu vidus izvirza Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētāju Andreju Lepsi un Bauskas rajona tiesas 
priekšsēdētāju Ilzi Skultāni. Saeima Augstākās tiesas 
plēnuma izvirzītos kandidātus neapstiprina. 29.oktobrī 
Augstākās tiesas plēnums atkārtoti Satversmes tiesas 
tiesnešu amatiem izvirza šos pašus kandidātus. 

1996.gada 14.novembris – Saeima apstiprina  Andreju 
Lepsi un  Ilzi Skultāni Satversmes tiesas tiesnešu amatā 
uz 10 gadiem. Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja 
pienākumus pilda Ivars Bičkovičs.   

1996.gada 27.decembris – Par Krimināllietu tiesu 
palātas priekšsēdētāju Augstākās tiesas plēnums ievēl 
Ivaru Bičkoviču.

1997.gada 12.februāris – Septiņdesmit trīs gadu 
vecumā miris tiesnesis Luka Lotko.

1997.gada 26.marts – Darbu Krimināllietu tiesu 
palātā sāk tiesnese Marija Goldšmite, pirms tam Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese.

1997.gada 1.aprīlis – Darbu Krimināllietu tiesu 
palātā sāk tiesnesis Eduards Pupovs, pirms tam 
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 
priekšsēdētājs.

1996.gada 3.aprīlis – ar Krimināllietu tiesu palātas 
restaurētās lielās zāles atklāšanu beidzas Tiesu pils 
restaurācijas darbi Augstākās tiesas telpās.

1998.gada 28.maijs – Sakarā ar Andreja Lepses 
atkāpšanos no Latvijas Tiesnešu biedrības prezidenta 
amata biedrības valde uzdod prezidenta pienākumus 
pildīt Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājam  
Ivaram Bičkovičam.

1999.gada 19.marts – Tiesnese Valda Eilande ievēlēta 
par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri.

1999.gada 26.marts – Latvijas Tiesnešu biedrības 
pilnsapulcē par biedrības prezidentu ievēl Krimināllietu 
tiesu palātas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, par 
viceprezidenti – tiesnesi Valdu Eilandi.

1999.gada 30.aprīlis – Augstākās tiesas plēnums par 
Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus 
ievēl Valdu Eilandi.

1999.gada 29.jūlijs – Augstākās tiesas plēnums ievēl 
tiesnesi Voldemāru Čiževski par Senāta Krimināllietu 
departamenta senatoru. 

1999.gada 21.–22.septembris – Rīgā notiek  
Baltijas valstu Augstāko tiesu tiesnešu konference,  
kas ir pirmā pēc valstu neatkarības atjaunošanas.  
Konferences organizēšanā aktīvi piedalās 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs  
Ivars Bičkovičs un tiesnese Valda Eilande.

2000.gada 3.jūlijs – Darbu Krimināllietu tiesu 
palātā sāk tiesnesis Pēteris Opincāns, pirms tam 
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 
priekšsēdētājs.
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2000.gada 28.jūlijs – Augstākās tiesas plēnums  
ievēl tiesnešus Valdu Eilandi un Valdi Salmiņu par 
Senāta Krimināllietu departamenta senatoriem. 

2000.gadā izdots “Latvijas Republikas apelācijas 
instances nolēmumu apkopojums krimināllietās  
1999.–2000.gads”, krājuma zinātniskais konsultants  
Ivars Bičkovičs. Apelācijas instances nolēmumu 
krājumus Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar  
Augstāko tiesu izdod līdz 2003.gadam.

2001.gada 2.aprīlis – Darbu Krimināllietu tiesu palātā 
sāk tiesnesis Ervīns Kušķis, pirms tam Vidzemes 
apgabaltiesas tiesnesis. 

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

2002.gada 10.janvāris – Augstākās tiesas plēnums 
atkārtoti uz pieciem gadiem par Krimināllietu tiesu 
palātas priekšsēdētāju ievēl Ivaru Bičkoviču.

2002.gada 21.jūnijs – Latvijas tiesu pārstāvji 
paraksta Latvijas tiesnešu memorandu, kurā atzīts, 
ka tiesu sistēma ir nonākusi krīzē, un aicināts 
izmantot vēsturisko ES kandidātvalsts izdevību 
ietekmēt tiesu sistēmas sakārtošanu atbilstoši 
tiesiskas, demokrātiskas un atvērtas Eiropas valsts 
standartiem. Memorands aicina jaunā Tiesu varas 
likuma sagatavošanā un apspriešanā iesaistīt 
sabiedrību; radīt neatkarīgu Tiesu padomi; aktivizēt 
tiesnešu paškontroli; izstrādāt tiesu publiskās 
informācijas un komunikācijas stratēģiju. Memorandu 
paraksta arī Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 
palātas priekšsēdētājs un Latvijas tiesnešu biedrības 

prezidents Ivars Bičkovičs un Krimināllietu tiesu 
palātas tiesneši. Stratēģiski svarīgo jautājumu tālākai 
virzīšanai un praktisko risinājumu meklēšanai pilnvaro 
darba grupu, kuras sastāvā ir arī Ivars Bičkovičs.

2004.gada 6.februāris – Augstākās tiesas plēnums 
par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti no 
Latvijas tiesnešu vidus izvirza Krimināllietu tiesu 
palātas tiesnesi Aiju Brantu. Saeima apstiprina  
Aiju Brantu Satversmes tiesas tiesneša amatā uz  
10 gadiem.

2004.gada 17.maijs – Augstākās tiesas plēnums ievēl 
tiesnesi Artūru Freibergu par Senāta Krimināllietu 
departamenta senatoru. 

2005.gada 16.maijs – Darbu Krimināllietu tiesu 
palātā sāk tiesnese Inguna Radzeviča, pirms tam Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese. 

2007.gada 16.novembris – Marija Goldšmite beidz 
pildīt tiesneša pienākumus un dodas pensijā.

2007.gada 23.novembris – Augstākās tiesas plēnums 
atkārtoti uz trešo pilnvaru termiņu par Krimināllietu 
tiesu palātas priekšsēdētāju ievēl Ivaru Bičkoviču. 

2007.gada 27.decembris – Beidzoties Satversmes 
tiesas tiesneša pilnvaru termiņam, Krimināllietu tiesu 
palātā atgriežas tiesnesis Andrejs Lepse. Spriedumu 
par to, ka viņam ir tiesības atgriezties Augstākās tiesas 
tiesneša amatā, bija pieņēmusi Satversmes tiesa. 

2007.gada 27.decembris – Darbu Krimināllietu tiesu 
palātā sāk tiesnese Anita Poļakova, pirms tam Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese. 

2008.gada 2.janvāris – Leontīne Plūksna beidz pildīt 
tiesneša pienākumus un dodas pensijā.
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2008.gada 9.maijs – Augstākās tiesas plēnums par 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidātu izvirza 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ivaru 
Bičkoviču. Izvirzot kandidatūru, Senāta Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš 
norāda, ka Ivars Bičkovičs sekmīgi kopš 1996.gada 
vadījis Krimināllietu tiesu palātas darbu, daudz 
ieguvis kā Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents 
un caur to ir pazīstams arī ārpus Latvijas, autoritāti 
ne tikai Augstākās tiesas, bet visas Latvijas juristu 
vidū iemantojis ar labām juridiskām zināšanām un 
praktisko darbību, piedalījies Saeimas apakškomisiju 
darbā un bijis lektors Latvijas Tiesnešu mācību centrā, 
tā ka ir atpazīstama un respektējama kandidatūra. 

2008.gada 5.jūnijs – Saeima apstiprina Ivaru 
Bičkoviču Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā 
uz septiņiem gadiem. Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja pienākumus pilda Ervīns Kušķis.

2008.gada 18.septembris – Darbu Krimināllietu tiesu 
palātā sāk tiesnesis Jānis Tiltiņš, pirms tam Rīgas 
apgabaltiesas tiesnesis. 

2008.gada 7.novembris – Pirmie 49 tieslietu sistēmas 
darbinieki saņem jaundibināto Tieslietu sistēmas Goda 
zīmi, starp tiem arī bijušie un esošie Krimināllietu tiesu 
palātas tiesneši Ausma Keiša, Eduards Pupovs un 
Leontīne Plūksna. Apbalvojums izveidots, atzīmējot 
Latvijas tieslietu sistēmas 90.gadadienu.

2009.gada 26.februāris – Par Krimināllietu tiesu 
palātas priekšsēdētāju Augstākās tiesas plēnums ievēl 
Ervīnu Kušķi.

2009.gada 3.jūlijs – Saskaņā ar Senāta Krimināllietu 
departamenta senatoru kopsapulces lēmumu tiesnese 
Anita Nusberga iecelta par senatori Krimināllietu 
departamentā. 

2009.gada 10.jūlijs – Ausma Keiša beidz pildīt 
tiesneša pienākumus un dodas pensijā.

2010.gada janvāris – Deviņpadsmitajā 1991.gada 
barikāžu atceres gadadienā valsts apbalvojumu –  
1991.gada Barikāžu piemiņas zīmi – saņem vairāki 
Augstākās tiesas darbinieki, arī Krimināllietu tiesu 
palātas tiesnesis Andrejs Lepse, kurš Atmodas laikā 
bija Latvijas Tautas frontes grupas vadītājs Augstākajā 
tiesā. LTF atbalsta grupā aktīvi darbojās arī vēlākās 
Krimināllietu tiesu palātas tiesneses Ausma Keiša un 
Leontīne Plūksna.

2010.gada 22.janvāris – Eduards Pupovs beidz pildīt 
tiesneša pienākumus un dodas pensijā.

2010.gada 1.marts – Ar Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja rīkojumu Krimināllietu tiesu palātas 
tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā uzdots 
pildīt Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas priekšsēdētājai Dainai Treijai.

2010.gada 22.novembris – pirmās Augstākās 
tiesas 20 gadu Izdienas nozīmes saņem tiesneši un 
darbinieki, kuri Augstākajā tiesā nostrādājuši 20 gadus 
kopš neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
pirmsākuma 1990.gadā. 20 gadu Izdienas nozīmi  
saņem arī Krimināllietu tiesu palātas tiesneses  
Ludmila Poļakova un Ramona Nadežda Jansone.

2010.gada 16.decembris – Dainu Treiju Saeima 
apstiprina par Augstākās tiesas tiesnesi un viņa turpina 
darbu Krimināllietu tiesu palātā kā pastāvīga tiesnese.

2011.gada 3.janvāris – Ramona Nadežda Jansone 
beidz pildīt tiesneša pienākumus un dodas pensijā.

2011.gada 3.janvāris – Ar Tieslietu padomes lēmumu 
Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumus 
tiesneša vakances laikā uzdots pildīt Zemgales 
apgabaltiesas tiesnesim Vilim Donānam. 
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2011 2014

2011.gada 1.februāris – Ar Tieslietu padomes 
lēmumu Krimināllietu tiesu palātas tiesneša 
pienākumus tiesneša vakances laikā uzdots pildīt 
Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Aivaram Uminskim. 

2011.gada 1.februāris – Saskaņā ar Senāta 
Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces 
lēmumu tiesnese Inguna Radzeviča iecelta par 
senatori Krimināllietu departamentā. 

2012.gada 2.jūlijs – Stājas spēkā grozījumi 
Kriminālprocesa likumā, kas nosaka tīro trīspakāpju 
sistēmu krimināllietu izskatīšanā, kurā visas lietas 
pirmajā instancē sāk skatīt rajonu (pilsētu) tiesas,  
bet Krimināllietu tiesu palāta turpina izskatīt vien tās 
246 lietas, kas jau saņemtas tās tiesvedībā.

2012.gada 20.augusts – Saskaņā ar Senāta 
Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces 
lēmumu tiesnesis Pēteris Opincāns iecelts par 
senatoru Krimināllietu departamentā. 

2013.gada 12.aprīlis – Pēc pašas vēlēšanās 
Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumus beidz 
pildīt tiesnese Daina Treija. Saeima viņu apstiprina 
par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi un viņa tiek iecelta 
par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 
priekšsēdētāju. 

2014.gada 21.februāris – Augstākās tiesas plēnums 
atkārtoti par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju 
ievēl Ervīnu Kušķi.

2014.gada 31.marts – Vilis Donāns beidz pildīt 
Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumus 
tiesneša vakances laikā un atgriežas Zemgales 
apgabaltiesā.

2014.gada 25.aprīlis – Beidzoties Satversmes tiesas 
tiesneša pilnvaru laikam, Krimināllietu tiesu palātā 
atgriežas tiesnese Aija Branta.

2014.gada 31.jūlijs – Sešdesmit gadu vecumā miris 
tiesnesis Andrejs Lepse.

2014.gada 20.novembris – Krimināllietu 
departamenta tiesnešu kopsapulce pieņem lēmumu 
ar 2015.gada 1.janvāri Krimināllietu departamenta 
tiesneša amatā iecelt Krimināllietu tiesu palātas 
tiesneses Aiju Brantu un Anitu Poļakovu.

2014.gada 24.novembris – Tieslietu padome nosaka 
kārtību, kādā tiek sagatavots un izskatīts priekšlikums 
par Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu, kas nav 
apstiprināti Augstākās tiesas departamenta tiesneša 
amatā, pārcelšanu darbā citā tiesā.

2014.gada 1.decembris – Tieslietu padome izvērtē, 
ka Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu pārcelšanai 
piemērotākais amats ir tiesneša amats Rīgas 
apgabaltiesā.

2014.gada 18.decembris – Krimināllietu tiesu palātas 
pēdējā tiesas sēde. Tā ir slēgta tiesas sēde, ko vada 
tiesnesis Aivars Uminskis, tiesas sastāvā tiesneses  
Aija Branta un Anita Poļakova. 

2014.gada 30.decembris – Aivars Uminskis beidz 
pildīt Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumus 
tiesneša vakances laikā un atgriežas Rīgas 
apgabaltiesā.
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PLĒNUMI, KONFERENCES, SVINĪGĀS SANĀKSMES

Tiesneši un viesi pirms svinīgā 
pasākuma, kas veltīts Latvijas Senāta 
80.gadadienai, 1998.gads

Pēteris Opincāns, Marija Goldšmite un Leontīne Plūksna 
Latvijas tiesnešu konferencē, 2005.gads

Andrejs Lepse un Anita Poļakova pēc Augstākās tiesas 
plēnuma, kurā viņi iecelti Krimināllietu tiesu palātas 
tiesnešu amatā – Lepse pēc Satversmes tiesneša pilnvaru 
beigām, Poļakova pēc Saeimas lēmuma par apstiprināšanu 
Augstākās tiesas tiesneša amatā, 2007.gads
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Ivars Bičkovičs pēc Saeimas balsojuma par viņa ievēlēšanu 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, 2008.gads

Tiesneses Inguna Radzeviča, Daina Treija, Anita Poļakova 
un Anita Nusberga Augstākās tiesas konferencē par sodu 
politiku, 2008.gads

Krimināllietu tiesu palātas tiesneši Augstākās tiesas plēnumā, 2008.gads
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Gunārs Aigars, Aiva Zariņa, Ausma Keiša, Leontīne Plūksna 
un Eduards Pupovs Tieslietu sistēmas 90.gadadienai 
veltītajā svinīgajā sēdē Dailes teātrī, 2008.gads

Ervīns Kušķis ievēlēts par Krimināllietu tiesu 
palātas priekšsēdētāju, 2009.gads

Augstākās tiesas krimināltiesneši Latvijas Senāta 95.gadadienas 
svinīgajā sēdē Tiesu pils Sarkanajā zālē: Vilnis Vietnieks,  
Jānis Tiltiņš, Ervīns Kušķis, Aivars Uminskis, Pēteris Opincāns, 
Voldemārs Čiževskis, Artūrs Freibergs un Anita Nusberga,  2013.gads 

Ervīns Kušķis, Ludmila Poļakova un Jānis Tiltiņš Latvijas 
tiesnešu konferencē, 2012.gads
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2.1. LIETU PIEKRITĪBA
Lietu piekritību apgabaltiesām kā pirmās instances 
tiesām, līdz ar to Krimināllietu tiesu palātai kā apelācijas 
instancei, līdz 2005.gada 1.oktobrim, kad spēkā stājās 
Kriminālprocesa likums, noteica Latvijas Kriminālprocesa 
kodeksa 32.pants. Tajā noteiktās lietu kategorijas 
saglabājās arī Kriminālprocesa likuma 442.pantā. 

Apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai bija piekritīgas 
krimināllietas par noziegumiem, kas vērsti pret 
cilvēci, mieru, krimināllietas par kara noziegumiem, 
genocīdu, noziegumiem pret valsti un par tādiem 
smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, kas 
paredzēti Krimināllikuma 117.p., 118.p., 153.p. otrajā 
un trešajā daļā, 154.p., 176.p. ceturtajā daļā, 177.p. 
trešajā daļā, 179.p. trešajā daļā, 183.p. otrajā daļā, 
184.p., 190.p. ceturtajā daļā, 190.1p. otrajā un trešajā 
daļā, 192.p., 224.p., 225.p., 251.p. trešajā daļā, 252.p. 
trešajā daļā, 253.1p., 257.p. otrajā daļā, 258.p. otrajā 
daļā, 268.p., 320.p. trešajā daļā, 321.p. otrajā daļā, 
322.p. otrajā daļā, 323.p. otrajā daļā, 348. un 349.p., 
visas krimināllietas, kurās veikti liecinošo personu 
speciālās procesuālās aizsardzības pasākumi, kā arī 

visas krimināllietas par noziedzīgiem nodarījumiem 
pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ja tie izdarīti 
ar mazgadīgo vai nepilngadīgo.

Ar 2009.gada 12.marta grozījumiem Kriminālprocesa 
likumā no apgabaltiesu kā pirmās instances piekritības 
tika izslēgtas 15 lietu kategorijas, saglabājot lietas 
par kara noziegumiem, genocīdu, noziegumiem pret 
valsti un par tādiem smagiem un sevišķi smagiem 
noziegumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 117., 118., 
154., 184., 192., 224., 225., 253.1, 268., 348. un 349.pantos, 
visas krimināllietas, kurās veikti liecinošo personu 
speciālās procesuālās aizsardzības pasākumi, kā arī 
visas krimināllietas par noziedzīgiem nodarījumiem 
pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ja tie izdarīti 
ar mazgadīgo vai nepilngadīgo.

Ar 2010.gada 21.oktobra grozījumiem Kriminālprocesa 
likumā izslēgtas vēl trīs lietu kategorijas – pēc 
Krimināllikuma 253.1, 348. un 349.panta.

Bet 2012.gada 24.maija grozījumi Kriminālprocesa 
likumā noteica, ka visas krimināllietas kā pirmās 
instances tiesa izskata rajona (pilsētas) tiesa un 

II
KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ 

IZSKATĪTĀS LIETAS
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visās lietās apelācijas instance ir apgabaltiesa. 
Pārejas noteikumos noteikts, ka lietās, kuras nodotas 
izskatīšanai apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā līdz 
2012.gada 30.jūnijam, apelācijas kārtībā pārsūdzētos 
nolēmumus turpina izskatīt Krimināllietu tiesu palāta.

Savukārt ar 2013.gada 19.decembra grozījumiem 
Kriminālprocesa likumā noteikts, kas notiek ar 
krimināllietām, kuras nav izskatītas Krimināllietu 
tiesu palātā līdz tās darbības beigām 2014.gada 
31.decembrī. Lietas nodod apgabaltiesai kā apelācijas 
instances tiesai.

2.2. STATISTIKA
1996.gads bija apelācijas instances prakstiskā darba 
sākums. Krimināllietu tiesu palātas tiesvedībā bija 32 
lietas. Jau pirmajā gadā palāta saņēma 433 apgabaltiesu 
spriedumus, kas bija pārsūdzēti apelācijas kārtībā: 393 ar 
apelācijas sūdzībām, 19 – ar protestiem, 12 – ar sūdzībām 
un protestiem, 9 – ar blakus sūdzībām.

Deviņpadsmit darbības gados 
Krimināllietu tiesu palātā  
saņemtas 7664 lietas.

 Tās bijušas:
• lietas apelācijas kārtībā;
• sūdzības par ģenerālprokurora lēmumu par 

personas izdošanu ārvalstij;
• lietas par drošības līdzekļa – apcietinājuma – 

termiņa pagarināšanu;
• materiāli par sprieduma izpildi, termiņa 

pagarināšanu, drošības līdzekli, sūdzības.

Vidēji gadā Krimināllietu tiesu palātā izskatītas 403 lietas. 
Vislielākais izskatīto lietu skaits bija 2002.gadā – 877 
lietas, kas bija 92% no togad palātas tiesvedībā esošajām 
lietām.

Vidēji viens tiesnesis gadā izskatījis 26–38 lietas. 
Lielāks rādītājs bija 2013.gadā, kad sakarā ar izmaiņām 
kriminālsodu sistēmā tiesu palāta saņēma lielu skaitu 
materiālu par spriedumu izpildes pārskatīšanu. 

2012.gada 2.jūlijā, kad apgabaltiesas pārtrauca 
pieņemt lietas izskatīšanai pirmajā instancē, 
Krimināllietu tieslietu palātas tiesvedībā neizskatītas 
bija 246 lietas, savukārt apgabaltiesās kā pirmajā 
instancē – 128 krimināllietas. 

Pēc 2014.gada 30.jūnija apgabaltiesām kā apelācijas 
instances tiesām nodotas 72 krimināllietas, kurās 
Krimināllietu tiesu palātā nebija uzsākta tiesas 
izmeklēšana.

Līdz 2014.gada 8.decembrim Krimināllietu tiesu palātā 
bija palikušas ... neizskatītas lietas.

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI APELĀCIJAS 
INSTANCĒ KRIMINĀLLIETĀS 2000–2013*
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2000 471 409 212 163 130
2001 514 547 234 179 97
2002 860 877 251 153 80
2003 715 612 239 190 183
2004 431 417 163 156 197
2005 464 371 156 140 290
2006 341 391 194 145 239
2007 354 340 185 122 253
2008 395 359 192 117 289
2009 424 342 160 119 371
2010 279 277 135 92 372
2011 206 256 120 102 322
2012 128 225 109 104 225
2013 62 148 16 128 139

* Centrālās statistikas pārvaldes dati
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1996 32 433 393 19 12 9 406 87 344 6 56 59 13 26

1997 59 441 393 22 20 6 439 88 414 1 24 61 13 32

1998 61 351 319 13 10 9 368 89 344 24 44 13 26

1999 44 389 333 24 19 13 365 84 328 1 36 68 13 25

2000 68 471 410 19 22 20 409 76 384 2 23 130 11 35

2001 130 514 385 19 16 94 547 85 437 61 49 97 12 36

2002 97 860 375 44 31 410 877 92 422 387 68 80 12 35

2003 80 715 516 35 44 120 612 77 453 103 56 183 12 38

2004 183 431 340 36 31 24 417 68 354 5 58 197 10 35

2005 197 464 376 35 29 24 371 56 323 2 46 290 11 29

2006 290 352 289 35 28 403 63 352 1 50 239 11 32

2007 239 354 284 39 31 340 57 311 1 28 253 12 26

2008 253 395 310 44 41 359 55 315 44 289 11 29

2009 289 424 357 33 34 342 48 286 1 55 371 9 32

2010 371 317 262 19 36 313 45 290 23 375 9 32

2011 375 249 202 10 37 298 48 283 15 326 9 31

2012 326 166 130 15 21 265 54 261 4 227 8 33

2013 227 294 266 8 20 382 73 381 1 139 7 54

2014 139 12 3 9 136 90 62 73 1 15 6 23
* 2014.gada dati līdz 08.12.2014.

AUGSTĀKĀS TIESAS KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 1996–2014*
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KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ IZSKATĪTO KRIMINĀLLIETU SASTĀVS PĒC NOZIEGUMA VEIDIEM  
(PERSONU SKAITS) 2000–2010 
Noziedzīgs nodarījums 
(Krimināllikuma panti) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Slepkavība (116., 117., 118.p.) 51 90 85 118 101 83 112 89 68 48 37
Tīšs, smags miesas bojājums 
(125.p.) 92 55 50 34 6 10 10 8 1 3 0

Izvarošana un vardarbīga 
dzimumtieksmju apmierināšana 
(159.,160.p.)

30 44 34 49 32 30 43 40 31 33 16

Zādzība (175.p.) 53 65 49 33 26 20 10 6 5 1 0
Laupīšana (176.p.) 216 249 138 122 88 68 76 35 54 30 17
Izspiešana (183., 184.p.) 25 24 28 26 26 33 33 21 20 9 2
Noziedzīgi nodarījumi 
tautsaimniecībā (190.–223.p.) 2 8 20 9 11 15 28 24 7 31 9

Kukuļošana (320.– 323.p.) 0 2 5 6 18 15 7 13 24 16 12
Ar narkotiskām un psihotropām 
vielām saistīti noziedzīgie 
nodarījumi (249.–256.p.)

42 72 157 161 123 99 108 67 106 109 126

Pārējie veidi 38 56 79 79 82 108 109 126 128 111 116
Kopā 549 665 645 637 513 481 536 427 444 391 335

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ IZTIESĀTO KRIMINĀLLIETU STRUKTŪRA PĒC NOZIEDZĪGO 
NODARĪJUMU VEIDIEM (LIETU SKAITS)  2011–2013
Noziedzīga nodarījuma veids  (Krimināllikuma panti) 2011 2012 2013 2014*
Ar narkotiskām un psihotropām vielām saistītie noziedzīgie nodarījumi (249.–256.p.) 112 71 42 17
Slepkavība (116.–118.p.) 32 44 31 12
Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību (159.–166.p.) 32 46 23 11
Krāpšana (177.–178.p.) 19 15 15 6
Piesavināšanās (179.p.) 9 5 2 2
Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (190.–223.p.) 6 7 6 2
Laupīšana (176.p.) 5 5 5 0
Kukuļošana (320.–323.p.) 5 4 5 1
Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds; noziegumi pret valsti (71.–95.p.) 3 2 4 0
Izspiešana (183.–184.p.) 3 3 1 0
Tīšs, smags miesas bojājums (125.p.) 2 3 4 0
Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu (152.–158.p.) 1 3 0 0
Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju (289.–315.p.) 1 3 1 0
Pārējie noziedzīgie nodarījumi 11 10 8 4
Kopā 241 221 147 55

* 2014.gads – provizoriski dati
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TIESU LIETAS FOTOGRĀFIJĀS

“Latvenergo” trīs miljonu krimināllieta; prokurors Modris Adlers,  
tiesneši Ivars Bičkovičs, Anita Nusberga, Inguna Radzeviča, 2005.gads

Tiesnesis Pēteris Opincāns 
pasludina spriedumu bijušā 
Saeimas deputāta Burvja 
krimināllietā, 2006.gads

Tiesnese Ludmila Poļakova izskata 
krimināllietu, kurā par laupīšanu 
grupā apsūdzētais tiek tiesāts jau 
astoto reizi, 2006.gads

Lietā par narkotisko vielu nelegālu apriti tiesas sastāvā tiesneši  
Eduards Pupovs, Ludmila Poļakova un Anita Nusberga, tiesas sēžu sekretārs 
Andis Ķusis, 2007.gads  
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Tiesneši Inguna Radzeviča un 
Ivars Bičkovičs “Bankas Baltija” 
krimināllietas izskatīšanā,  
2007.gads

Tiesnese Inguna Radzeviča uzklausa 
“Bankas Baltija” krimināllietā 
apsūdzēto pēdējo vārdu, 2007.gads

Tiesnese Ausma Keiša laikraksta 
“DDD” izdevēja krimināllietā

Atbalstītāji ieradušies uz tiesas 
sēdi, kurā Krimināllietu tiesu 

palāta apelācijas kārtībā skata 
krimināllietu laikraksta “DDD” 

izdevēja, redaktores un žurnālistes 
apsūdzībā par nacionālā naida 

kurināšanu, 2008.gads
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Tiesneši Ervīns Kušķis un Andrejs Lepse pēc tiesas sēdes, kurā atļauts izdot Lietuvai bijušo omonieti, 2008.gads

TIESU LIETAS FOTOGRĀFIJĀS
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Tiesneši Ramona Nadežda Jansone, Andrejs Lepse un Anita Nusberga skata krimināllietu par Saeimas vēlēšanu 
rezultātu viltošanu Kubulu pagastā, 2008.gads

 Tiesnesis Jānis Tiltiņš tiesas sēdē, kurā skata krimināllietu 
par trim smagām slepkavībām, slepkavības mēģinājumu un 
svešu dokumentu iznīcināšanu, 2010.gads

Tiesnesis Eduards Pupovs uzklausa apsūdzēto 
Aizsardzības ministrijas amatpersonu kukuļošanas 
krimināllietā, 2009.gads
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TIESU LIETAS FOTOGRĀFIJĀS

Tiesnesis Ervīns Kušķis ķirurga Audera 
apelācijas tiesas sēdē, 2007.gads

Tiesnesis Eduards Pupovs vada savu pēdējo tiesas sēdi, 2010.gads Tiesnese Ausma Keiša tiesas sēdē  
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesnešu krimināllietā, 2009.gads

Tiesneši Ervīns Kušķis, Pēteris Opincāns un Anita 
Poļakova lietas par Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu 
Kubulu pagastā atkārtotā izskatīšanā, 2008.gads
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Rīgas domes 
kukuļošanas lieta, 

2012.gads
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III
KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTA – 

CILVĒKI
Andrejs Lepse  1995.gada 3.oktobris – 1996.gada 26.novembris
Ivars Bičkovičs  1996.gada 27.decembris – 2008.gada 13.jūnijs
Ervīns Kušķis  2009.gada 26.februāris – 2014.gada 31.decembris  

3.1. TIESU PALĀTAS  
PRIEKŠSĒDĒTĀJI

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI AUGSTĀKĀS TIESAS VADĪBĀ 
Augstākās tiesas vadība 1998.gadā: (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 un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis
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Augstākās tiesas vadība 2009.gadā: (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 un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis

Augstākās tiesas vadība 2012.gadā: (no kreisās) Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis,  
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs,  
Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Senāta Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs
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Andrejs LEPSE
 
Dzimis 1954.gadā Rīgā. Beidzis Rīgas 6.vidusskolu. 1979.gadā absolvējis 
Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 

Vienlaikus ar studijām strādājis par dispečeru trolejbusu parkā un  
milici Jūrmalas pilsētas iekšlietu daļā. 

1979.–1981.gadā Rīgas pilsētas Oktobra rajona tiesas tiesnesis.  
1981.gadā prēmēts kā rajona tiesnesis, kurš izskatījis visvairāk 
krimināllietu un civillietu republikā. 1981.–1985.gadā Saldus rajona tiesas 
priekšsēdētājs. 

1985.gadā ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi, turpinājis darbu pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas. 1995.gadā, veidojot jauno Augstākās 
tiesas struktūru, ievēlēts par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju.

1996.–2007.gadā Satversmes tiesas tiesnesis. 2007.gadā atgriezies 
Augstākās tiesas tiesneša amatā Krimināllietu tiesu palātā. 

Līdz 1996.gadam bijis Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 1992.–1996.gadā atjaunotās Latvijas Tiesnešu 
biedrības viceprezidents, līdz 1998.gadam biedrības prezidents, 
pārstāvējis Latviju Baltijas Tiesnešu biedrību asociācijas padomē un 
Starptautiskās Tiesnešu asociācijas padomē. Bijis lektors Latvijas 
Tiesnešu mācību centrā un Banku augstskolā.  

1988.gadā, izveidojoties Latvijas Tautas frontes grupai Augstākajā tiesā, 
bijis tās vadītājs un Rīgas pilsētas Centra rajona Tautas frontes nodaļas 
valdes loceklis. Apbalvots ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.  

Apbalvots ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi. 

Miris 2014.gada 31.jūlijā.
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Ivars BIČKOVIČS
 
Dzimis 1962.gadā Aizkraukles (toreiz – Stučkas) rajonā. Beidzis Kokneses 
vidusskolu. 1985.gadā absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Juridisko 
fakultāti.

Studiju laikā strādājis par juriskonsultu un apsardzē, pēc studijām dienējis 
armijā. 1987.–1992.gadā Aizkraukles rajona tiesas tiesnesis. 1992.gadā 
ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi. 1995.gadā, veidojot jauno Augstākās 
tiesas struktūru, ievēlēts par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. 1996.gadā 
ievēlēts par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju, atkārtoti 2002. un 
2007.gadā. 

2008.gada 5.jūnijā Saeima apstiprinājusi par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju. Kopš 2010.gada arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs.  

1998.–2008.gadā Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents. Tiesnešu 
kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vietnieks 1994.–2008. gadā, pēc 
apstiprināšanas Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā līdz 2010.gadam 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs. 

Apbalvots ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi. Saņēmis Augstākās 
tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks – 2008”.

Ervīns KUŠĶIS
 
Dzimis 1969.gadā Valmierā. Beidzis Valmieras 4.vidusskolu.  
1993.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. 

1992.–1995.gadā prokurors Ieslodzījuma vietu prokuratūrā.  
1995.–2001.gadā Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis. 

2001.–2014.gadā Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis.  
2009.gadā ievēlēts par palātas priekšsēdētāju, atkārtoti – 2014.gadā. 

Kopš 2011.gada Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis,  
2014.gadā ievēlēts par kolēģijas priekšsēdētāju.
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3.2. TIESU PALĀTAS TIESNEŠI
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Krimināllietu tiesu palātas tiesneši 1998.gadā:  
1.rindā Aija Branta, Valda Eilande, Ramona Nadežda 
Jansone, Anita Nusberga, 2.rindā Leontīne Plūksna, 

Ludmila Poļakova, Marija Goldšmite, Ausma Keiša, 
3.rindā Eduards Pupovs, Valdis Salmiņš,  

Artūrs Freibergs, Voldemārs Čiževskis un palātas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs

Krimināllietu tiesu  
palātas tiesneši  
2000.gadā:  
1.rindā Leontīne Plūksna, 
Ausma Keiša,  
Marija Goldšmite,  
2.rindā Ludmila Poļakova,  
Ramona Nadežda Jansone,  
Aija Branta,  
Anita Nusberga,  
3.rindā Artūrs Freibergs, 
Pēteris Opincāns,  
palātas priekšsēdētājs  
Ivars Bičkovičs,  
Eduards Pupovs 
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Krimināllietu tiesu palātas tiesneši  
2010.gadā:  
1.rindā Daina Treija, Ramona Nadežda Jansone, 
palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis,  
Anita Poļakova, Pēteris Opincāns,  
2.rindā Inguna Radzeviča, Andrejs Lepse, 
Ludmila Poļakova, Jānis Tiltiņš

Krimināllietu tiesu palātas tiesneši 2013.gadā:  
Jānis Tiltiņš, Aivars Uminskis,  

Ludmila Poļakova, palātas priekšsēdētājs 
Ervīns Kušķis, Anita Poļakova,  

Daina Treija, Andrejs Lepse
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Aija BRANTA
Dzimusi 1957.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 7.vidusskolu. 1983.gadā absolvējusi 
Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, 2003.gadā Latvijas 
Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.  
1995.gadā apguvusi cilvēktiesības Birmingemas universitātes Eiropas 
tiesību institūtā, 2002.gadā Eiropas Kopienas un starptautiskās 
tiesības Rīgas Juridiskajā augstskolā, bet 2004.gadā  starptautiskās 
krimināltiesības Florences universitātē.
1984.–1992.gadā Tukuma rajona tiesas tiesnese, 1992.gadā ievēlēta par 
Augstākās tiesas tiesnesi. 1995.gadā, veidojot jauno Augstākās tiesas 
struktūru, ievēlēta par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. 
Aktīvi iesaistījusies likumprojektu apspriešanā un tiesu prakses veidošanā, 
kā Augstākās tiesas eksperte strādājusi darba grupā Starptautiskās 
Krimināltiesas statūtu ratifikācijas sagatavošanai, kā eksperte no Latvijas 
Eiropas Padomes Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršanas ekspertu 
komitejā. 
2004.gadā apstiprināta par Satversmes tiesas tiesnesi, 2011.gadā par 
Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci, 2014.gadā – par Satversmes 
tiesas priekšsēdētāju. 2014.gadā pēc pilnvaru termiņa beigšanās 
atgriezusies Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneses amatā. 
No 2003.gada Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu 
efektivizācijas komisijā (CEPEJ), no 2006.gada Eiropas Tiesnešu 
konsultatīvajā padomē (CCJE), no 2013.gada – Eiropas Komisijas valstu 
tieslietu sistēmu kontaktpersonu sanāksmēs.
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi.

Voldemārs ČIŽEVSKIS
Dzimis 1954.gadā Ludzas rajonā. Beidzis 9.profesionāli tehnisko skolu. 
1980.gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
Strādājis Iekšlietu daļā Jēkabpils rajonā un Rīgas pilsētā.  
1989.–1994.gadā Rīgas pilsētas Ļeņina rajona tiesas tiesnesis.  
1994.gadā ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi. 1995.gadā, veidojot 
jauno Augstākās tiesas struktūru, ievēlēts  par Krimināllietu tiesu palātas 
tiesnesi, 1999.gadā par Senāta Krimināllietu departamenta senatoru.
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis 2010.–2012.gadā.
Apbalvots ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi.
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Valda EILANDE
Dzimusi 1941.gadā Madonas rajonā. Beigusi Madonas vidusskolu.  
1964.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un 
juridisko fakultāti, saņemot jurista kvalifikāciju. 
1964.–1983.gadā strādājusi prokuratūrā. 1989.–1990.gadā Rīgas pilsētas 
Maskavas rajona tiesas tiesnese. 1990.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas 
tiesnesi. 1995.gadā, veidojot Augstākās tiesas jauno struktūru, ievēlēta 
par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. 2000.–2009.gadā Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departamenta senatore. 
1994.–2009.gadā Centrālās vēlēšanu komisijas locekle no tiesnešu vidus, 
desmit gadus – Augstākās tiesas plēnuma sekretāre, 1999.–2005.gadā 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle.
Piedalījusies Sodu izpildes kodeksa projekta izstrādāšanas darba 
grupā, Kriminālprocesa kodeksa projekta izstrādes un ANO un Tieslietu 
ministrijas projekta „Atbalsts tiesu sistēmai” darba grupā. Bijusi Latvijas 
Tiesnešu biedrības viceprezidente, Latvijas Tiesnešu mācību centra valdes 
priekšsēdētāja, konsultante un aktīva lektore. 
Līdzautore grāmatai „Rokasgrāmata kriminālprocesā tiesnešiem”,  
kas izdota 2010.gadā.
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi, Tieslietu ministrijas 
I pakāpes Atzinības rakstu. Saņēmusi Augstākās tiesas Temīdas balvu 
nominācijā „Gada tiesnesis – 2008”. 2013.gadā piešķirts Goda tiesneša 
nosaukums. 

Artūrs FREIBERGS
Dzimis 1963.gadā Rīgā. Beidzis Rīgas 73.vidusskolu. 1986.gadā absolvējis 
Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 2007.gadā Biznesa 
augstskolā Turība ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē. 
1986.–1989.gadā Rīgas pilsētas Kirova rajona Iekšlietu daļas izmeklētājs 
un tiesas konsultants. 1990.–1992.gadā Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 
tiesas tiesnesis. 1992.gadā ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi.  
1995.gadā, veidojot jauno Augstākās tiesas struktūru, ievēlēts par 
Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. Kopš 2004.gada Senāta Krimināllietu 
departamenta senators.
Piedalījies Korupcijas novēršanas un apkarošanas dienesta izveides darba 
grupā. Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis 2010.–2014.gadā.
Apbalvots ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi. 
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Marija GOLDŠMITE
Dzimusi 1939.gadā Rēzeknē. 1969.gadā beigusi Latvijas Valsts 
universitātes Juridisko un filozofijas fakultāti, iegūstot jurista specialitāti. 
1969.–1994.gadā prokurora palīdze Rīgas pilsētas Kirova 
rajona prokuratūrā. 1994.gadā iecelta par Latvijas Republikas 
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta prokurori, 
piešķirta vecākās tieslietu padomnieces pakāpe. 1995.–1997.gadā Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese. 1997.–2007.gadā Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palātas tiesnese. 

Ramona Nadežda JANSONE
Dzimusi 1948.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 16.vidusskolu. 1973.gadā 
absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti.
Studiju laikā strādājusi par tiesas sēžu sekretāri Rīgas rajona tiesā.  
1973.–1976.gadā prokurora palīdze un izmeklētāja.  
1976.–1989.gadā tiesnese Rīgas pilsētas Ļeņina rajona tiesā.  
1989.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi, turpināja darbu pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas. 1995.gadā, veidojot Augstākās tiesas 
jauno struktūru, ievēlēta par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. Tiesneša 
amata pienākumus beigusi pildīt 2011.gadā. 
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi.  

Ausma KEIŠA
Dzimusi 1940.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 6.vidusskolu. 1966.gadā absolvējusi 
Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridisko fakultāti, iegūstot 
jurista kvalifikāciju. 
1965.–1976.gadā tiesnese Rīgas pilsētas Ļeņina rajona tiesā,  
1976.–1980.gadā Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona tiesā.  
1980.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi, turpinājusi darbu pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas. 1995.gadā, veidojot jauno Augstākās 
tiesas struktūru, ievēlēta par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. Tiesneša 
amata pienākumus beigusi pildīt 2009.gadā. 
Aktīvi darbojusies Latvijas Tiesnešu biedrībā, ilgus gadus bijusi biedrības 
Revīzijas komisijas priekšsēdētāja. 
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi.
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Luka LOTKO
Dzimis 1924.gadā Rēzeknes rajonā. 1942.gadā kopā ar ģimeni arestēts, 
atradies ieslodzījumā koncentrācijas nometnēs Polijā. 1944.gadā atgriezies 
Latvijā un līdz 1945.gadam dienējis Sarkanajā armijā, ievainots un 
demobilizēts. Beidzis Rēzeknes vidusskolu. 1951.gadā absolvējis Latvijas 
Valsts universitātes Ekonomikas un juridisko fakultāti. 
Studējot strādājis par audzinātāju Tramvaju un trolejbusu trestā. 1951.gadā 
uzņemts Advokātu kolēģijā un nosūtīts darbā Abrenes (Viļakas) juridiskajā 
konsultācijā. 1954.–1957.gadā Abrenes rajona tiesas tiesnesis. 1957.gadā 
ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi, turpinājis darbu pēc valsts neatkarības 
atjaunošanas. 1995.gadā, veidojot jauno Augstākās tiesas struktūru, ievēlēts 
par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi.
Miris 1997.gada 12.februārī.

Anita NUSBERGA
Dzimusi 1952.gadā Saulkrastos. Beigusi Zvejniekciema vidusskolu.  
1976.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
Studējot strādājusi par tiesas sēžu sekretāri. 1976.–1980.gadā jaunākā 
zinātniskā līdzstrādniece Tiesu ekspertīžu un kriminoloģijas laboratorijā 
un kancelejas vadītāja Tieslietu ministrijā. 1980.–1990.gadā tiesnese Rīgas 
pilsētas Ļeņingradas rajona tiesā. 1990.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas 
tiesnesi. 1995.gadā, veidojot Augstākās tiesas jauno struktūru, ievēlēta par 
Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. Kopš 2009.gada Senāta Krimināllietu 
departamenta senatore. 
Līdz 1999.gadam bijusi Augstākās tiesas pārstāve apgabaltiesu tiesnešu 
kvalifikācijas kolēģijā. Kopš 2010.gada Disciplinārtiesas locekle.   
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi.  

Pēteris OPINCĀNS
Dzimis 1955.gadā Rēzeknē. 1982.gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes 
Juridisko fakultāti. 1982.–1990.gadā Liepājas pilsētas Iekšlietu daļas 
izmeklētājs, vecākais izmeklētājs un Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks.  
1990.–1995.gadā tiesnesis Liepājas rajona tiesā, no 1993.gada tiesas 
priekšsēdētājs. 1995.–2000.gadā Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis un 
Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs. 2000.–2012.gadā Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis. Kopš 2012.gada Senāta 
Krimināllietu departamenta senators. 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis kopš 2014.gada.  
Apbalvots ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi. 

CI
LV

ĒK
I



36  |  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 1995 – 2014

Leontīne PLŪKSNA
Dzimusi 1937.gadā Krāslavas pagastā. Beigusi Rīgas 4.vidusskolu.  
1961.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridisko 
fakultāti, iegūstot jurista specialitāti.
Strādājusi par prokurora palīdzi Tukuma rajona prokuratūrā.  
1965.–1976.gadā Tukuma rajona tiesas tiesnese, no 1971.gada tiesas 
priekšsēdētāja. 1976.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi, pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas darbu turpinājusi. 1995.gadā, veidojot jauno 
Augstākās tiesas struktūru, ievēlēta par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi. 
Tiesneša pienākumus beigusi pildīt 2008.gadā. 
Bijusi Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle  
1997.–1999.gadā. 
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi. 

Anita POĻAKOVA
Dzimusi 1964.gadā. Beigusi Rīgas 6.vidusskolu. 1988.gadā absolvējusi Latvijas 
Valsts universitātes Juridisko fakultāti.
Studiju laikā strādājusi par tiesas sēžu sekretāri. 1987.–1995.gadā 
strādājusi prokuratūrā – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūrā, 
Latvijas Republikas prokuratūrā, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskajā 
departamentā. 1995.–1999.gadā zvērināta advokāte.  
1999.–2007.gadā tiesnese Rīgas apgabaltiesā. 2007.–2014.gadā  Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese. 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle 2010.–2014.gadā. Latvijas Tiesnešu 
mācību centra lektore un Mācību programmu darba grupas dalībniece. 

Ludmila POĻAKOVA
Dzimusi 1953.gadā. Beigusi Jelgavas 3.vidusskolu. 1978.gadā absolvējusi 
Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 2007.gadā Biznesa augstskolā 
Turība ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē.
Vienlaikus ar augstskolas studijām strādājusi Jelgavas Iekšlietu daļā par 
nepilngadīgo lietu inspektori. 1982.–1987.gadā Jelgavas pilsētas tiesas 
tiesnese. 1987.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi, pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas turpinājusi darbu. 1995.gadā, veidojot jauno 
Augstākās tiesas struktūru, ievēlēta par Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi.
Aktīva Latvijas Tiesnešu mācību centra Mācību programmu darba grupas 
dalībniece un lektore. Kopš 2004.gada Augstākās tiesas pārstāve Valsts 
probācijas dienesta Konsultatīvajā padomē. 
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi.   
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Eduards PUPOVS
Dzimis 1940.gadā Ludzas rajonā. Pirms studijām strādājis VEF rūpnīcā.  
1970.gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. 
1970.–1976.gadā izmeklētājs un prokurora palīgs Rīgas pilsētas Maskavas 
rajona prokuratūrā. 1976.–1987.gadā Rīgas pilsētas Maskavas rajona tiesas 
tiesnesis, no 1983.gadā tiesas priekšsēdētājs, 1987.–1992.gadā Rīgas 
pilsētas Ļeņingradas rajona tiesas priekšsēdētājs. 1992.–1994.gadā Tieslietu 
ministrijas rajonu (pilsētu) tiesu departamenta direktors. 1994.–1997.gadā 
Rīgas apgabaltiesas tiesnesis, apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks un 
Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs. 1997.–2010.gadā Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas tienesis.  
Apbalvots ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi. Saņēmis Augstākās 
tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis – 2009”.

Inguna RADZEVIČA
Dzimusi 1963.gadā Rīgā. 1989.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes 
Juridisko fakultāti. Studiju laikā strādājusi Tukuma rajona tiesā par tiesu 
izpildītāju, Tukuma rajona izpildkomitejā par juriskonsulti.  
1990.–2001.gadā Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnese.  
2001.–2005.gadā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese. 
2005.–2011.gadā Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese. Kopš 
2011.gada Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatore. 
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle 2009.–2011.gadā, 2012.gadā ievēlēta 
par Disciplinārtiesas locekli.   
Apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi.

Valdis SALMIŅŠ
Dzimis 1938.gadā Tukuma rajonā. Beidzis Irlavas vidusskolu un Rīgas 
3.tehnisko skolu. Strādājis par kinomehāniķi un audzinātāju bērnunamā. 
1965.gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridisko 
fakultāti, ieguvis jurista kvalifikāciju. 1965.–1966.gadā prokurora palīgs 
Saldus rajona prokuratūrā. 1973.–1985. gadā jurists Brocēnu cementa un 
šīfera kombinātā un Saldus rajona patērētāju biedrības valdes priekšsēdētāja 
vietnieks. Bijis Saldus rajona tautas deputātu padomes deputāts. 
1985.–1990.gadā Saldus rajona tiesas tiesnesis, no 1987.gada tiesas 
priekšsēdētājs. 1990.gadā ievēlēts par Augstākās tiesas tiesnesi. 1995.gadā, 
veidojot jauno Augstākās tiesas struktūru, ievēlēts par Krimināllietu tiesu 
palātas tiesnesi. No 2000.gada Senāta Krimināllietu departamenta senators.
Miris 2004.gada 9.aprīlī.
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Jānis TILTIŅŠ
Dzimis 1969.gadā Rīgā. 1993.gadā absolvējis Latvijas Universitātes 
Juridisko fakultāti, 1995.gadā Latvijas Universitātē ieguvis tiesību 
maģistra grādu.
1993.gadā strādājis par juristu apdrošināšanas akciju sabiedrībā „Alterna”. 
1994.–2004.gadā Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesis,  
2004.–2008.gadā Rīgas apgabaltiesas tiesnesis. 2008.–2014.gadā 
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis. 
Latvijas Tiesnešu biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

Daina TREIJA
Dzimusi 1964.gadā Rīgā. Beigusi Rīgas 50.vidusskolu. 1988.gadā 
absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, 2003.gadā 
Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību 
zinātnē. 
Paralēli studijām strādājusi par tiesas sekretāri, juriskonsulti.  
1996.–2000.gadā tiesnese Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā,  
2000.–2010.gadā Rīgas apgabaltiesas tiesnese, no 2007.gada 
apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece un Krimināllietu tiesas kolēģijas 
priekšsēdētāja.  
2010.gadā uzdots pildīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 
tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā, šajā pašā gadā apstiprināta 
par Augstākās tiesas tiesnesi. 2013.gadā pēc pašas vēlēšanās pārcelta par 
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi. Darbu turpina Rīgas pilsētas Zemgales 
priekšpilsētas tiesas tiesneša amatā, ir tiesas priekšsēdētāja.
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KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠI 1995 – 2014  
(T – TIESNESIS, P – PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS)
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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

1. Ivars BIČKOVIČS T T/P P P P P P P P P P P P P

2. Aija BRANTA T T T T T T T T T T T

3. Voldemārs ČIŽEVSKIS T T T T T

4. Valda EILANDE T T T T T T

5. Artūrs FREIBERGS T T T T T T T T T T

6. Ramona Nadežda JANSONE T T T T T T T T T T T T T T T T

7. Ausma KEIŠA T T T T T T T T T T T T T T T

8. Andrejs LEPSE P P T T T T T T T T

9. Luka LOTKO T T T

10. Anita NUSBERGA T T T T T T T T T T T T T T T

11. Leontīne PLŪKSNA T T T T T T T T T T T T T

12. Ludmila POĻAKOVA T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

13. Valdis SALMIŅŠ T T T T T T

14. Marija GOLDŠMITE T T T T T T T T T T T

15. Eduards PUPOVS T T T T T T T T T T T T T T

16. Pēteris OPINCĀNS T T T T T T T T T T T T T

17. Ervīns KUŠĶIS T T T T T T T T P P P P P P

18. Inguna RADZEVIČA T T T T T T T

19. Anita POĻAKOVA T T T T T T T T

20. Jānis TILTIŅŠ T T T T T T T

21. Daina TREIJA T T T T

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNEŠA PIENĀKUMUS PILDĪJUŠI APGABALTIESU TIESNEŠI 
Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daina TREIJA 2010.gada marts – decembris
Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Vilnis DONĀNS 2011.gada janvāris – 2014.gada marts
Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Aivars UMINSKIS 2011.gada februāris – 2014.gada decembris
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TIESNEŠU DARBA PAPILDPIENĀKUMI

Augstākās tiesas delegācija pieredzes vizītē Dānijas 
Augstākajā tiesā: (no kreisās) Pāvels Gruziņš,  
Valdis Salmiņš, Ivars Bičkovičs, Dānijas kolēģis,  
Irēna Vinkšno, Astrīda Kazarova, Rolands Krauze  
un Ramona Nadežda Jansone, 1999.gads

Latvijas tiesnešu biedrības 
prezidents Ivars Bičkovičs 

un viceprezidente  
Valda Eilande, 2005.gads

Anita Poļakova un Ervīns Kušķis tikšanās laikā ar 
Horvātijas tieslietu sistēmas delegāciju, 2014.gads

Anita Poļakova (ceturtā no kreisās) Tiesnešu 
disciplinārkolēģijas sastāvā, 2012.gads

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vadība: priekšsēdētājs  – 
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, 
vietnieks – Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs 
Ervīns Kušķis, 2013.gads
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Ēnu dienā skolēni  
pie tiesnesēm  
Ingunas Radzevičas 
2007.gadā  
un Anitas Poļakovas 
2011.gadā

Augstākās tiesas delegācija Eiropas Cilvēktiesību tiesā: 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs  
Ervīns Kušķis, ECT tiesnese Ineta Ziemele, Edīte Vernuša 
un Zigmants Gencs no Civillietu departamenta,  
Kristīne Aperāne un Konstantīns Vaivods no 
Administratīvo lietu departamenta, 2008.gads

Ivars Bičkovičs 
uzstājas Starptautiskā 

tiesnešu kongresā 
Indijā, 2007.gads

Jānis Tiltiņš tiekas  
ar Krievijas tiesnesēm, 
kas viesojas 
Augstākajā tiesā, 
 2008.gads
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3.3. KRIMINĀLLIETU TIESU 
PALĀTAS DARBINIEKI

KANCELEJAS DARBINIEKI
Līdz ar Krimināllietu tiesu palātas izveidošanu 1995.
gada 1.novembrī darbu sāka Krimināllietu tiesu palātas 
kanceleja. Visu palātas darbības laiku – līdz 2014.gada 
31.decembrim – Krimināllietu tiesu palātas vadītāja 
bija Daina Zomerfelde. Viņa saņēma Augstākās tiesas 
20 gadu Izdienas nozīmi.

Kopš Krimināllietu tiesu palātas kancelejas izveidošanas 
14 gadus tajā strādāja sekretāre–referente Regīna 
Turkopuls. Kopējais darba stāžs Augstākajā tiesā viņai 
bija vēl ilgāks – 19 gadi. Trīspadsmit gadus Krimināllietu 
tiesu palātas kancelejā strādāja tulce Anita Loze, vairāk 
nekā 10 gadus arī tulce Svetlana Jakovenko.

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS KANCELEJĀ 
STRĀDĀJUŠI
Daina Anspoka – tiesas sēžu sekretāre
Dina Ausekle – tiesas sēžu sekretāre
Līga Bete – tiesas sēžu sekretāre
Jevgēnija Biļevska (bij Gerasimenko) – tulce
Vizma Bitmete – sekretāre-referente
Inga Brisa – tiesas sēžu sekretāre
Jekaterina Čerņenko (bij. Maksimoviča) – tulce
Inese Gailuma – tiesas sēžu sekretāre 
Jana Goldmane – tiesas sēžu sekretāre 
Līga Grase – tulce 
Žanna Grebņicka – tulce 
Ieva Gulbe – tiesas sēžu sekretāre
Svetlana Jakovenko – tulce 
Eva Jansone – tiesas sēžu sekretāre 
Sanita Jefimova – tiesas sēžu sekretāre
Renita Jurkova – sekretāre-referente 
Sintija Jurševica – tulce  
Marika Karaboviča – tiesas sēžu sekretāre 
Mārīte Kozlovska (bij.Ūķe) – sekretāre-referente 
Kristīne Krēsliņa – tiesas sēžu sekretāre
Andis Ķusis – tiesas sēžu sekretārs
Sanita Lapiņa – tiesas sekretāre
Anita Loze – tulce 
Kristīne Mackēviča – tiesas sēžu sekretāre 
Aiga Martinsone – tiesas sēžu sekretāre 
Rolands Meržejevskis – tiesas sēžu sekretārs
Ilze Mežmale – tehniskā sekretāre
Māra Mieze – tiesas sēžu sekretāre, tulce 
Jolanta Nazarova – tiesas sekretāre 
Inga Ore (bij.Grāvīte) – tulce
Ieva Ozola (bij. Buka) – tiesas sēžu sekretāre
Santa Ozoliņa – tiesas sēžu sekretāre
Anda Pelnēna  – tiesas sekretāre
Olga Petrova – tulce
Elīna Petruškevica – tiesas sēžu sekretāre
Dace Pērkone (bij. Rubule) – tiesas sekretāre
Karīna Preisa – tiesas sēžu sekretāre
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Krimināllietu tiesu palātas kancelejas darbinieces  
(no kreisās) Linda Čipote, Renita Jurkova,  
Daina Zomerfelde, Līga Grase, Inese Gailuma,  
Zenta Reča, priekšā – Ilze Putāne, 1998.gads



Jūlija Pridāne (bij Rjazanceva) – tiesas sēžu sekretāre 
Solvita Prūse – tiesas sēžu sekretāre
Ilze Putāne – tiesas sēžu sekretāre 
Zenta Reča – tulce 
Niks Redlihs – tiesas sēžu sekretārs
Agnese Rudzīte – sekretāre-referente, tiesas sēžu 
sekretāre, tulce
Iveta Rudzīte (bij.Osīte) – tiesas sēžu sekretāre 
Inese Sēbriņa – tiesas sēžu sekretāre
Jeļena Somailova – tulce
Linda Strazdiņa (bij. Čipote) – tiesas sēžu sekretāre 
Diāna Šadenko – tulce  
Ulrika Šulca-Ašeradena – sekretāre-referente
Edīte Tiltiņa – tiesas sēžu sekretāre
Regīna Turkopuls – sekretāre-referente
Ilona Urtāne – tiesas sēžu sekretāre
Daina Užule – tiesas sēžu sekretāre
Sendija Vīgule (bij. Kļaviņa) – tiesas sēžu sekretāre

Solveiga Zaķe – sekretāre-referente  
Evija Zameļauska – tiesas sēžu sekretāre 
Arta Zaņuka – tiesas sēžu sekretāre  
Antra Zavele – tiesas sēžu sekretāre 
Daina Zomerfelde – Kancelejas vadītāja

TIESNEŠU PALĪGI
Divpadsmit gadus Krimināllietu tiesu palātā strādāja 
Linda Strazdiņa. 1996.gadā viņa darbu sāka kā tiesas 
sēžu sekretāre, bet 2000.gadā kļuva par pirmo tiesneša 
un tiesu palātas priekšsēdētāja palīdzi Krimināllietu 
tiesu palātā. 2008.gadā, kad palātas priekšsēdētājs Ivars 
Bičkovičs kļuva  par Augstākās tiesas priekšsēdētāju, 
Linda turpināja būt viņa palīdze – nu jau kā Augstākās 
tiesas priekšsēdētājam. Ilgus gadus viņa pilda arī Latvijas 
Tiesnešu biedrības sekretāra – lietveža pienākumus. 
2005.gadā Linda saņēma pirmo Augstākās tiesas Temīdas 
balvu nominācijā “Gada tiesneša palīgs”.
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Krimināllietu tiesu palātas 
kancelejas darbinieki:  
1.rindā Līga Bete, Inga Brisa, 
Jevgēnija Gerasimenko,  
Ieva Ozola, Ilona Urtāne,  
Anda Pelnēna;  
2.rindā Solvita Prūse,  
Olga Petrova,  
Daina Zomerfelde,  
Jekaterina Maksimoviča,  
Anita Loze,  
Rolands Meržejevskis,  
Inese Sēbriņa, Eva Jansone, 
Regīna Turkopuls,  
Ilze Mežmale, 2008.gads
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Vairāk nekā desmit gadus Krimināllietu tiesu palātā 
strādāja arī tiesnešu palīdzes Mārīte Kozlovska un 
Iveta Rudzīte. Mārīte 1999.gadā  darbu sāka kā tiesas 
sekretāre, 2004.gada pārcelta par tiesneša palīdzi, bet 
2010.gadā turpināja savu juristes karjeru un kļuva par 
zvērinātu advokāti. 

Iveta darbu Krimināllietu tiesu palātas kancelejā 2002.
gadā sāka kā tiesas sēžu sekretāre, 2006.gadā pārcelta 
par tiesneša palīdzi. Iveta daudzus gadus bijusi viens no 
spēcīgākajiem sportiskajiem balstiem Augstākās tiesas 
komandā Tieslietu sistēmas sporta spēlēs.  

Vēl no palātas tiesnešu palīgiem jāmin Andris Vasiļevskis 
un Elīna Leitāne, kuri mērķtiecīgi turpina karjeru tiesu 
sistēmā. Andris kopš 2011.gada ir tiesnesis Rīgas pilsētas 
Ziemeļu rajona tiesā, Elīna kopš 2013.gada tiesnese 
Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā. Arī tiesnešu 

palīdzes Oksana Netjosova un Jūlija Pridāne strādā tiesu 
sistēmā – Oksana ir Finanšu un ekonomisko noziegumu 
izmeklēšanas prokuratūras prokurore, Jūlija   – Tukuma 
rajona prokurore. 

Savukārt Rolands Meržejevskis, kurš darbu 
Krimināllietu tiesu palātā sāka kā tiesas sēžu sekretārs 
un turpināja kā tiesneša palīgs, plašu publicitāti 
izpelnījās ar savu hobiju – dejošanu. Viņš kā pārstāvis 
no “tautas” 2010.gadā piedalījās TV šovā “Dejo ar 
zvaigzni” un izcīnīja otro vietu. Šī notikuma kontekstā 
žurnāls “Jurista Vārds” Rolandu intervēja rubrikā 
“Nedēļas jurists” un līdz ar to viņš iekļuvis prestižajā 
grāmatā “Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”. Pēc 
teicamām maģistra studijām Rolands jurisprudenci ir 
uz laiku nolicis malā, lai ļautos dejas aicinājumam – viņš 
apguva džezu Brodvejas deju skolā ASV un izveidoja 
savu deju skolu Rīgā.

Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu palīgi:  
1.rindā Elīna Poļakova, Oksana Netjosova, Daiga Sondore,  
Nataļja Avreiceviča; 2.rindā Andris Vasiļevksis,  
Inga Jakovele, Iveta Rudzīte un Sanita Jefimova, 2008.gads

Krimināllietu tiesu palātas darbinieki Jekaterina Čerņenko,  
Olga Petrova, Jūlija Pridāne, Daina Zomerfelde, Inga Jakovele, 
Oksana Netjosova, Nataļja Avreiceviča; priekšā Andris Vasiļevskis, 
Jevgenija Gerasimenko, Inga Ore un Līga Bete, 2011.gads
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KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS  
PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGI
2000.–2008.gadā – Linda Strazdiņa (bij.Čipote) 
2009.–2012.gadā – Nataļja Avreiceviča (bij. Patrejeva)
2012.gadā – Oksana Netjosova
2012.–2013.gadā – Elīna Leitāne (bij. Poļakova)
2013.–2014.gadā – Aleksandra Kudrjašova-Azeva

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS  
TIESNEŠU PALĪGI
Inga Jakovele 
Eva Jansone
Sanita Jefimova 
Anna Katkeviča 
Mārīte Kozlovska 
Dana Kuzņecova 
Rolands Meržejevskis 
Daiga Miķe (bij. Sondore) 
Jūlija Pridāne (bij. Rjazanceva) 
Iveta Rudzīte (bij.Osīte) 
Andris Vasiļevskis 

3.4. ATZINĪBA PALĀTAS 
TIESNEŠIEM UN 
DARBINIEKIEM

Tieslietu sistēmā strādājošie netiek dāsni lutināti ar 
apbalvojumiem, tādēļ jo īpašs prieks par tiem, kas tos 
saņem. 
Krimināllietu palātā strādājušie un strādājošie 
saņēmuši Tieslietu sistēmas īpašo Goda zīmi, kas 
izveidota 2008.gadā, atzīmējot Latvijas tieslietu 
sistēmas 90.gadadienu. 
Palāta var lepoties ar visu kategoriju Augstākās tiesas 
Temīdas balvām savējiem – no palātas bijis gan Gada 
tiesnesis, Gada tiesneša palīgs un Gada sekretārs, un 
arī Gada cilvēks – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars 
Bičkovičs, saņemot šo kolektīva balsojuma balvu, “pa 
puesi” bija Krimināllietu tiesu palātai piederošs, jo 
pusi no 2008.gada līdz ievēlēšanai Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja amatā bija Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs.
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Pirmie Augstākās tiesas 15 gadu Izdienas nozīmes saņēmēji, to vidū arī Krimināllietu tiesu palātas tiesneses Leontīne Plūksna, 
Ausma Keiša, Ludmila Poļakova, Ramona Nadežda Jansone, Anita Nusberga un darbiniece Regīna Turkopuls, 2005.gads
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TIESLIETU SISTĒMAS  
GODA ZĪME
I pakāpes Goda zīme
2012.gadā: Ivars Bičkovičs*
II pakāpes Goda zīme
2008. gadā: Valda Eilande*
2014.gadā: Aija Branta
III pakāpes Goda zīme
2008. gadā: Ausma Keiša,  
Eduards Pupovs, Leontīne Plūksna 
2009. gadā: Ramona Nadežda 
Jansone
2010. gadā: Ludmila Poļakova, 
Anita Nusberga*
2011.gadā: Andrejs Lepse
2012.gadā: Voldemārs Čiževskis*, 
Artūrs Freibergs*, Pēteris Opincāns
2013.gadā: Daina Zomerfelde
Piezīme: ar zvaigznīti* atzīmētie 
apbalvošanas laikā vairs nestrādāja 
Krimināllietu tiesu palātā, taču viņu vārdi  
ir šajā sarakstā, jo atzinību viņi nopelnījuši  
arī par darbu palātā.

Daina Zomerfelde pēc Tieslietu 
sistēmas Goda zīmes saņemšanas kopā 
ar tieslietu ministru Jāni Bordānu un 
Augstākās tiesas priekšsēdētāju  
Ivaru Bičkoviču, 2013.gads

“Gods kalpot Augstākajai tiesai” – 
saņemot Tieslietu sistēmas Goda 
zīmi, sacīja tiesnese Ausma Keiša, 
2008.gads

Tieslietu ministra pienākumu 
izpildītājs Viesturs Lieģis pasniedz 
Tieslietu sistēmas Goda zīmi 
Ludmilai Poļakovai, 2010.gads

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš 
pasniedz Tieslietu sistēmas Goda 
zīmi Pēterim Opincānam, 2012.gads

Tieslietu sistēmas Goda zīmi saņem 
Leontīne Plūksna un Eduards Pupovs, 
2008.gads

Temīdas balva–2007: Gada cilvēks Roberts Guntis Namatēvs,  
Gada sekretāre Sanita Jefimova, Gada tiesneša palīdze Kristīne Aperāne  
un Gada tiesnesis Valerijans Jonikāns
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AUGSTĀKĀS TIESAS 
TEMĪDAS BALVA
Gada cilvēks:  
2008. – Ivars Bičkovičs*
Gada tiesnesis:  
2008. – Valda Eilande*,  
2009. – Eduards Pupovs
Gada tiesneša palīgs:  
2005. – Linda Strazdiņa,  
2011. – Nataļja Avreiceviča 
Gada sekretārs:  
2007. – Sanita Jefimova 

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš 
pasniedz Tieslietu sistēmas Goda 
zīmi Ramonai Nadeždai Jansonei, 
2009.gads

Temīdas balva–2011: Gada darbiniece Elīna Majore, Gada cilvēks Pāvels Gruziņš, 
Gada tiesneša palīdze Nataļja Avreiceviča un Gada tiesnese Veronika Krūmiņa

Temīdas balva–2009:  
Gada darbiniece  
Sandra Lapiņa,  
Gada tiesnesis  
Eduards Pupovs,  
Gada cilvēks Gunārs Aigars,  
Gada tiesneša palīdze  
Irīna Čaša

AUGSTĀKĀS TIESAS 
IZDIENAS NOZĪME

20 gadu Izdienas  
nozīme
2010.gadā:  
Ludmila Poļakova,  
Ramona Nadežda Jansone,  
Anita Nusberga*
2012.gadā: Ivars Bičkovičs*,  
Artūrs Freibergs*
2014.gadā: Voldemārs 
Čiževskis*, Daina Zomerfelde
15 gadu Izdienas nozīme
2005. gadā: Leontīne Plūksna, 
Ausma Keiša, Ludmila 
Poļakova, Regīna Turkopuls,  
Ramona Nadežda Jansone,  
Anita Nusberga, Valda Eilande*  
2007.gadā: Ivars Bičkovičs,  
Artūrs Freibergs*
2009.gadā: Voldemārs 
Čiževskis*, Daina Zomerfelde
2011.gadā: Linda Strazdiņa*
10 gadu Izdienas nozīme
2005.gadā: Ivars Bičkovičs,  
Artūrs Freibergs*, Svetlana 
Jakovenko, Daina Zomerfelde, 
Voldemārs Čiževskis* 
2006. gadā: Anita Loze,  
Linda Strazdiņa 
2007. gadā: Eduards Pupovs, 
Marija Goldšmite  
2009. gadā: Mārīte Kozlovska 
2010.gadā: Pēteris Opincāns
2011.gadā: Ervīns Kušķis
2012.gadā: Iveta Rudzīte
2014.gadā: Aija Branta 
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Esmu dzimusi 1937.gadā, augusi un dzīvojusi vidē, 
kurā es no pieaugušo cilvēku runām agri uzzināju 
par Staļina laika represijām, par mūsu valsts 
labāko darba darītāju un gaišāko prātu nelikumīgu 

notiesāšanu un izsūtīšanu uz skarbo Sibīriju, kā rezultātā 
tika iznīcināts Latvijas tautas kodols. Arī manas ģimenes 
piederīgie izgāja šo Golgātas ceļu.

Iespējams, tas bija 1977.gadā, kad, izskatot 
Valsts drošības komitejas izmeklēto krimināllietu 
par pretpadomju aģitāciju un propagandu (tolaik 
Kriminālkodeksa 197.1.pants), pieņēmu lēmumu par 
lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanā. Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Boļeslavs Azāns ar manu lēmumu bija 
neapmierināts un uzdeva pieredzējušam Augstākās 
tiesas tiesnesim Lukam Lotko pārbaudīt manis 

pieņemtā it kā apšaubāmā lēmuma likumību. Pēc 
kāda laika mazrunīgais kolēģis Lotko ienāca pie manis 
kabinetā, apsēdās un ilgi klusēja. Jutu, ka mana sirds 
dauzās un nodomāju, ka mana karjera Augstākajā 
tiesā beigusies. Beidzot Lotko teica: “Jūs pieņēmāt 
likumīgu lēmumu, izdarījāt visu pareizi, arī es rīkotos 
tieši tā.” Man kā akmens novēlās no sirds. Toreiz es 
saņēmu arī pārmetumus – kā es, kas tikko uzsākusi 
darbu Augstākajā tiesā, uzdrošinoties apšaubīt VDK 
izmeklētāju profesionalitāti.

Laika gaitā sapratu, ka man Valsts drošības 
komitejas izmeklētās lietas neuzticēs, par to VDK bija 
parūpējusies. Tolaik tai bija liela teikšana un viņu 
uzticamības personas bija visās valsts iestādēs, un 
Augstākā tiesa nebija izņēmums. Padomju laikā daudzi 

1990.gadā, lemjot par Latvijas 
Republikas Augstākās tiesas 
sastāvu, Augstākās Padomes 

deputāts Andris Līgotnis Augstākās tiesas tiesnešus 
Vilderu, Kuzņecovu un Lotko nodēvēja par justīcijas 
zvaigznēm, kam padomu prasa visi republikas tiesneši, 
un atgādināja, ka „tiesnesis Luka LOTKO bija tas, 
kurš visnotaļ kaitīgajos politiskā caurvēja apstākļos 
uzdrošinājās attaisnot Modri Lujānu”. Bet deputāts Valdis 
Birkavs atzīmēja, ka Lujāna lieta Latvijas Republikas 
justīcijas vēsturē ierakstīta ar zelta burtiem, jo „tas bija 

pagrieziens, kurā tiesnesis sāka strādāt patstāvīgi”. Tas 
bija pagrieziens uz tiesu politisko neitralitāti. 

Valdis Birkavs par Lotko arī sacīja: „Viņa atbildes uz 
jautājumiem gan par nāvessodu, gan par zvērināto tiesu, 
gan par atbildību staļinisma noziegumos un pat par PSKP 
saukšanu pie atbildības bija tiesneša cienīgas, jo nevar 
cienīt to tienesi, kuram ir gatavs viedoklis par absolūti 
visu, arī par PSKP atbildību. Lai gan ir skaidrs, kādai jābūt 
nostājai.” 

No Augstākās Padomes 1990.gada 12.jūnija  
sēdes stenogrammas 

IV
ATMIŅAS
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bija uzmanīgi savos izteicienos, arī man bija pamats, 
runājot ar atsevišķiem kolēģiem, piedomāt, ko runāju. 
Mani domu biedri Augstākajā tiesā bija Zenta Aizpurve, 
Skaidrīte Cālīte, Anita Nusberga un Ausma Keiša.

Tiesneša darbs prasa izturību, koncentrēšanos 
un, protams, stiprus nervus. Arī es pirms smagu 
un sarežģītu lietu izskatīšanas nedaudz nervozēju, 
baidījos kļūdīties, centos būt taisnīga. Es daudz mācījos 
no citiem tiesnešiem un ceru, ka kāds mācījās arī no 
manis. Es jutos droši, kad kasācijas un vēlāk apelācijas 
instancē kopā ar mani bija tādi kolēģi kā Luka Lotko, 
Georgijs Kuzņecovs vai Alfons Cīrulis.

Ne vienmēr apspriežu istabā starp kolēģiem bija 
vienprātība, bija strīdi, savas pozīcijas aizstāvēšana, 
un es pateicos Krimināllietu tiesu palātas toreizējam 
priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam par to, ka viņš man 
noticēja un neuzstāja uz savu citādu viedokli. Katram 
tiesnesim, kurš sagatavojis lietu izskatīšanai, ir svarīgi, 
lai tiešie priekšnieki viņā ieklausās, tic viņam, paļaujas 
uz viņu un nedod nekādus rīkojumus, kā konkrēto 
lietu izskatīt. Lietas apstākļus taču vislabāk zina tas 

tiesnesis, kurš to ir izlasījis, izstudējis, visu pārdomājis 
un pareizi atreferējis. Mani tiešie priekšnieki Jānis 
Vilders, pēc tam Ivars Bičkovičs, kā man liekas, zināja, 
ka es katru lietu sagatavoju rūpīgi, izlasu to no vāka 
līdz vākam, neatkarīgi no sējumu daudzuma, un ka 
izskatīšu lietu pēc vislabākās sirdsapziņas.

Manā tiesneses biogrāfijā izgaismojas atsevišķi fakti  – 
pirmajā un pēdējā manis izskatītajā krimināllietā bija 
attaisnojoši spriedumi. 1976. vai 1977.gadā izvarošanas 
lietā, 2007.gadā – Ludzas pastnieces slepkavības lietā, 
kurā pilnībā attaisnoju pirmās instances tiesā ar brīvības 
atņemšanu uz 18 gadiem notiesāto S. Dalibu.

Manas paaudzes skaistākie brīži bija Baltijas ceļš, 
manifestācijas Mežaparkā,  Daugavas krastmalā un citur, 
Latvijas neatkarības atjaunošana, Rīgas 800 gadu jubileja 
un tūkstošgades mija. Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Andris Guļāns, arī mans tiešais priekšnieks Ivars 
Bičkovičs mūsu tautai nozīmīgos svētkus – 18.novembri, 
Ziemassvētkus, Līgo vakaru – prata atzīmēt ar visu tiesas 
kolektīvu. Tas bija svinīgi un neaizmirstami skaisti. 

Bijusī tiesnese Leontīne PLŪKSNA 

Krimināllietu tiesu palātas 
tiesneses: aizmugurē 

stāv Ludmila Poļakova, 
Ramona Nadežda Jansone, 
Valda Eilande, Aija Branta, 

Leontīne Plūksna,  
sēž Anita Nusberga,  

Marija Goldšmite,  
Ausma Keiša, 1997.gads 
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Latvijas Republikas Augstākajā tiesā 1995.gada 
oktobrī tika ieviesta apelācijas tiesvedība. Tas 
noteica manu kā tiesneses darbu Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palātā, jo no 1980.gada biju 

strādājusi par tiesnesi Latvijas  PSR Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijā, skatīju krimināllietas 
pirmajā instancē un kasācijas kārtībā.

Darbs Krimināllietu tiesu palātā ir mani 
neaizmirstamie gadi tiesneses amatā, kurā pavisam 
man bija gods strādāt no 1965.gada decembra līdz 
aiziešanai pensijā 2009.gada jūlijā.

Nenoniecinot savus padomju tiesu sistēmā 
nostrādātos gadus, darbs Krimināllietu tiesu palātā 
man liekas īpašs, jo tie bija tiesu reformas gadi Latvijā. 
Tas bija nemiera pilns, skaists pārmaiņu laiks, kad 
veidojās jauna tiesu sistēma. Tika veikts organizatorisks 
darbs, pieņemti likumi un veidota tiesu prakse.

Viss bija jauns, nebijis, īpašs. Augstākā tiesa 
atbrīvoja telpas Rīgas apgabaltiesas ēkā un „okupēja” 

valdības namu, pārvācoties uz Tiesu pili. Radās jaunie 
tiesu varas simboli – mantija, ķēde un āmurs. Tiesneši 
nodeva zvērestu valstij. Tika atjaunota Latvijas tiesnešu 
biedrība, rakstīti slēdzieni represēto personu lietās, 
notika ikgadējās tiesnešu konferences, tika izveidota 
neatkarīgā Satversmes tiesa, pieņemts likums „Par 
tiesnešu izdienas pensijām”, sāka strādāt tiesnešu 
palīgi, ieviests sacīkstes princips kriminālprocesā un 
pieņemti jauni likumi – 1999.gadā Krimināllikums un 
2005.gadā Kriminālprocesa likums.

Tas bija laiks, kad tiesu sistēmā valdīja krīze. 
Veidojās apgabaltiesas, tām trūka telpu un nebija 
tiesnešu, tos meklēja pat ar sludinājumiem avīzēs. 
Dažs labs no Kurzemes puses apgabaltiesas tiesnešiem 
uzskatīja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātu 
par advokātu filiāli. Igaunijā algas tiesnešiem bija 
ministru algu līmenī, bet Latvijā tiesnešiem trūka 
telpu, kadru un tiesnešiem bija daudz zemākas algas 
nekā tiesnešiem Lietuvā.

Ausma Keiša, atvadoties no 
tiesneses darba, kopā ar saviem 
kolēģiem Jāni Tiltiņu, Eduardu 
Pupovu, Ramonu Nadeždu Jansoni, 
Ingunu Radzeviču, Pēteri Opincānu, 
Leontīni Plūksnu, Andreju Lepsi, 
Ludmilu Poļakovu un Ervīnu Kušķi, 
2009.gads 
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Sākot apelācijas tiesvedību, bija jāizstrādā 
procesuālie dokumenti latviešu valodā un, rakstot lietās 
nolēmumus latviešu valodā, stingri jāpiedomā, lai teksts 
būtu gramatiski, juridiski pareizs un saprotams. Iepriekš 
bija vairāk strādāts krievu, nevis latviešu valodā. Ļoti 
nepieciešami krimināllietu iztiesāšanā kļuva tulki.

Krimināllietu tiesu palātā bija liela darba slodze, 
intensīvs tiesas sēžu grafiks. Ar krietnu novēlošanos 
palātā sāka strādāt tiesnešu palīgi, kuri ar savu darbu 
ļoti atviegloja tiesnešu un līdz ar to visas palātas darbu. 
Esmu pateicīga savai palīdzei Ivetai Rudzītei par kopīgi 
nostrādātajiem gadiem un novēlu viņai sekmīgi turpināt 
darbu Augstākajā tiesā. Mēs, palātas tiesneši, strādājām 
ciešā sadarbībā ar Augstākajā tiesā izveidoto kasācijas 
instanci – Senāta Krimināllietu departamentu, kurā 
strādāja tādi paši tiesneši kā es – no bijušās Krimināllietu 
tiesas kolēģijas. Tika meklēti un atrasti risinājumi 
bezgalīgos juridiski strīdīgos jautājumos. Tika veidota 
tiesu prakse apelācijas un kasācijas instancēs.

Neskatoties uz lielo darba slodzi, veidojās tradīcijas, 
tika kopīgi svinētas jubilejas, sākumā kopā ar prokuratūru, 
pēc tam atsevišķi tika rīkotas ekskursijas, kolektīvi 
izbraukumi.

Mūsu palātā valdīja labvēlīga atmosfēra, par ko 
jāpateicas visiem palātas darbiniekiem, īpaši ilggadējai 
kancelejas vadītājai Dainai Zomerfeldei, mums pašiem  – 
tiesnešiem – un lielā mērā mūsu ilggadējam, trīs reizes 
ievēlētam palātas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam  – 
zinošam juristam, labsirdīgam un iejūtīgam cilvēkam. 
Viņš bija Latvijas tiesnešu biedrības prezidents. Ņemot 
to vērā, palāta 2008.gadā izvirzīja Ivaru Bičkoviču 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam.

Atceroties savus tiesneses amatā nostrādātos 
gadus, man gribas domāt, ka Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palāta savā darbības laikā no 1995.
gada oktobra līdz 2015.gada janvārim bija celmlauzis 
apelācijas procesam krimināllietās. Šajos gados 
apelācijas process tika radīts un iedzīvināts praksē, tika 
noteikta tā kompetence un vadība. Tagad apelācijas 
procesam Latvijas apgabaltiesās jābūt skaidram un 
saprotamam, un apgabaltiesu tiesnešiem atliek tikai 
strādāt – strādāt šo bezgalīgo, neizsmeļamo, ļoti, 
ļoti grūto un atbildīgo, bet tai pašā laikā arī bezgala 
interesanto tiesneša darbu apelācijas instancē. 

Bijusī tiesnese Ausma KEIŠA

Pagājuši gandrīz 20 gadi, kopš tika izveidota 
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta. Vai 
tas ir ilgs vai neilgs laika posms? Ja raugāmies 
no mūžības viedokļa, tad tāds nieks vien ir, ja 

no cilvēka mūža viedokļa, tad par to var diskutēt, jo pa 
šiem gadiem ir noticis tik daudz...

Atceros, ka pirms Senāta un Tiesu palātu 
izveidošanas notika neformālas aptaujas, kad tika 
spriests par to, kuriem tiesnešiem būtu jākļūst par 
Senāta Krimināllietu departamenta, kuriem par 
Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem. Laikā, kad tika 
pieņemts Augstākās tiesas plēnuma lēmums Nr.5 
“Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
departamentu un tiesu palātu izveidošanu”, es 

Birmingemas Universitātes Eiropas tiesību institūtā 
apguvu kursu “Cilvēktiesības un prakse”, tādēļ 
lēmumu, ar kuru tiku apstiprināta Krimināllietu tiesu 
palātas tiesneses amatā, kopā ar apsveikumiem man 
atsūtīja kolēģi.

Jāatzīstas, ka sākums mums visiem bija sarežģīts. 
Jautājumu bija vairāk nekā atbilžu – ko tieši nozīmē 
Kriminālprocesa kodeksa tādā un tādā normā 
noteiktais, vai normā noteiktais tiešām nozīmē tieši 
to, vai arī tas jāinterpretē pavisam citādi utt. Tādēļ ļoti 
noderīgas bija kolēģu kopīgās apspriedes. Apspriežu 
un diskusiju rezultātā tapa vairāku Krimināllietu tiesu 
palātas tiesnešu izstrādātais dokuments “Atbildes uz 
jautājumiem, kas radušies tiesās sakarā ar apelācijas 
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tiesvedības uzsākšanu Latvijā sākot ar 1995.gada 
1.oktobri”, kurš nenoliedzami mums visiem atviegloja 
darbu ikdienā, izspriežot krimināllietas. Vēlāk arī 
daļa no mana maģistra darba “Tiesas nolēmumu 
krimināllietās pārsūdzēšana un izskatīšana apelācijas 
kārtībā”, kas tika izstrādāts 2001.gadā, Latvijas 
Universitātes Juridiskajā fakultātē iegūstot sociālo 
zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, tika ietverta 
brošūrā, kura bija domāta tiesnešiem, prokuroriem 
un advokātiem kā palīglīdzeklis viņu profesionālajā 
darbā. Arī vairāki mani kolēģi – Krimināllietu tiesu 
palātas tiesneši – atrada iespēju apvienot tiešo darbu 
ar studijām maģistrantūrā. 

Nenoliedzami, laiks pēc Krimināllietu tiesu palātas 
izveidošanas bija spraigs arī citādā nozīmē. Tas bija 
mūsu tiesu sistēmas pārmaiņu laiks, tas bija lielu 
izaicinājumu laiks mums visiem. Tika organizēti 
dažādi semināri un konferences ne tikai Latvijā, bet 
arī ārpus tās robežām, piemēram, Igaunijā, Lietuvā, 
Somijā, Dānijā, Vācijā, Kanādā un Francijā. Tiekoties 
ar ārvalstu kolēģiem, varējām gūt detalizētāku ieskatu 
par procesiem citu valstu tiesu sistēmās, izvērtēt, 

ko tieši mēs varētu pārņemt, vai arī gluži pretēji – ko 
mums noteikti nevajadzētu pārņemt. Vairāki tiesneši 
iesaistījās Kriminālās justīcijas reformu programmā, ko 
mūsu Tieslietu ministrija realizēja sadarbībā ar Kanādas 
universitāšu un koledžu asociāciju. Man personīgi ar 
ārzemju kolēģiem notika ciešāka sadarbība jautājumos, 
kas skāra nepilngadīgo likumpārkāpēju problēmas. Kā 
Latvijas pārstāve piedalījos Eiropas Padomes komisijā, 
kura gatavoja Rekomendācijas šajā jomā.

Mūsu valstij laiks līdz 2004.gadam bija nozīmīgs 
arī ar to, ka gatavojāmies iestāties Eiropas Savienībā. 
Arī tiesnešiem tas bija spraiga darba laiks ne tikai 
tiesas sēžu zālē un darba kabinetā. 2003.gadā vairāki 
Krimināllietu tiesu palātas tiesneši apguva Eiropas 
tiesības Rīgas Juridiskajā augstskolā, piedalījās 
nozīmīgos semināros un konferencēs, kas bija veltītas 
tiesu neatkarības un sabiedrības uzticēšanās tiesu varai 
stiprināšanai, pamattiesību un brīvību aizsardzībai tiesas 
procesā, kriminālprocesa modernizācijai, cilvēktiesību 
garantēšanai, Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas piemērošanas praksei nacionālajās tiesās u.c. 
Man šis gads bija nozīmīgs arī ar to, ka kļuvu par Latvijas 

Foto ar Ziemassvētku vecīti, 
kas negaidot ieradies palātā, 
izrādās – tā Satversmes 
tiesas tiesnese Aija Branta 
apciemojusi savus bijušos 
kolēģus, 2004.gads
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Strādāju kopā ar tiesnesi Ingunu Radzeviču Rīgas 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas koēģijā un 
tad, kad viņu aicināja uz Augstāko tiesu, man 
radās vēlēšanās turpināt strādāt ar tiesnesi, 

vēl vairāk papildināt savas zināšanas krimināltiesību 
jomā, kā arī savām acīm ieraudzīt vēsturisko ēku, kur 
atrodas Augstākā tiesa. Ļoti labi atceros dienu, kad tiku 
aicināta uz intervijām ar Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētāju un Augstākās tiesas priekšsēdētāju, bet 
visvairāk atmiņā palikusi darbinieku sapulce, kur mani 
iepazīstināja ar visu Augstākās tiesas kolektīvu. Tās 
bija fantastiskas, vienlaikus stresainas un, protams, 
neaizmirstamas sajūtas.

Esmu strādājusi gan ar Ivaru Bičkoviču, gan ar Ervīnu 
Kušķi kā Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājiem 
un varu sacīt, ka par tādiem priekšniekiem var tikai 
sapņot. Viņiem piemīt stingrība, taču tā neizpaudās 
nemitīgā kontrolē. Priekšnieki uzticējās darbinieku 
godprātīgai attieksmei pret darbu, nemaldināja un 
nemeloja attiecībā uz veicamajiem darbiem vai to 

apjomiem, finansiālo stāvokli, darba apstākļiem, kā 
arī pildīja savus solījumus. Kad bija nepieciešams, 
iesaistījās kolektīva “dzīvē” vai iekšējā konfliktu 
risināšanā. Neliela humora deva padarīja atmosfēru 
kolektīvā daudz brīvāku un patīkamāku.

Katra krimināllieta bija savā ziņā krustvārdu mīkla, 
kuru tiesnešiem vajadzēja risināt un meklēt pareizo 
atbilžu variantu. Tādēļ grūti izvēlēties, kāda lieta bija 
vairāk vai mazāk interesanta, taču katrs tiesneša palīgs 
noteikti atceras lietu, kurā tiesnesis pirmo reizi ļāva 
rakstīt motivēto nolēmuma projektu. 

Bez tam nekad neaizmirsīšu Laventa krimināllietu 
gan apjoma, gan arī sarežģītības dēļ. Daudz laika 
aizņēma sagatavošanās procesam un pēc nolēmuma 
pasludināšanas bija jāiegulda darbs gan oriģināla, gan 
tulkojuma un tiesas sēžu protokola pārlasīšanā. Bija 
sajūta, ka šī lieta “pārbauda” uz stiprumu un atbildības 
sajūtu visu palātas kolektīvu. 

Bijusī Krimināllietu tiesu palātas tiesneša palīdze 
Nataļja AVREICEVIČA

pārstāvi Eiropas Padomes Eiropas Tieslietu sistēmu 
efektivizācijas komisijā (CEPEJ). Savukārt 2004.gada 
februārī papildināju savas zināšanas Starptautiskajās 
krimināltiesībās Eiropas Universitāšu centrā Florencē.

Un tad pienāca lielais izšķiršanās brīdis – kolēģi 
apsprieda manu kandidatūru izvirzīšanai Satversmes 
tiesas tiesneša amatam. Paldies viņiem par uzticēšanos 
manām spējām un varēšanai.

Ir pagājuši desmit gadi, no Satversmes tiesas esmu 
atgriezusies Krimināllietu tiesu palātā, vēl nepilni divi 
mēneši un...?!

Ir dīvaina sajūta – nepilnās trijās datorraksta lapās 
ir “izstāstīti” gandrīz 20 gadi. Divdesmit smaga, bet 
interesanta darba gadi, kuru laikā ir izjusts lepnums 
par pašas paveikto un kolēģu sasniegumiem. Piedzīvoti 
arī sarūgtinājuma mirkļi, kad mums bijis jāuzklausa 
nepelnīti pārmetumi un nepamatotas aizdomas.

Pirms daudziem gadiem tieslietu ministrs 
Hermanis Apsītis ir teicis, ka “tiesneša darbs iet 
pāri tiesneša galdam”. Nenoliedzami, tiesnesis ir un 
paliek tiesnesis arī gatavojot ģimenei vakariņas vai 
ravējot dārzā nezāles – domās vienmēr jāatgriežas pie 
kāda nepadarīta darba vai līdz galam neatrisinātas 
noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas problēmas, vai 
gluži vienkārši prātā ienāk ideja nolēmuma projekta 
uzlabošanai. Tādēļ man ir liels prieks par to, ka šo grūto 
un atbildīgo darbu, kuru tā vienkārši nevar ieslēgt 
tiesas telpās un atstāt aiz tiesneša galda, esmu varējusi 
veikt kopā ar daudziem jaukiem Krimināllietu tiesu 
palātas kolēģiem – cilvēkiem, kuri man ir palīdzējuši 
apgūt ne tikai juridiskās tehnikas smalkumus, bet arī 
dzīves gudrību.

Krimināllietu tiesu palātas tiesnese  
Aija BRANTA
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Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā 
nostrādāju trīs gadus, darbu sāku 2006.gada 
11.septembrī. Par šo laiku palikušas ļoti labas 
atmiņas, darbs palātas kancelejā likās ļoti 

interesants, jo patika tieši saskarsme un komunikācija 
ar apmeklētājiem, kas šobrīd, strādājot Krimināllietu 
departamentā, nedaudz pietrūkst. 

Strādāt uz Augstāko tiesu nācu ar lielu atbildības 
sajūtu.  Darba pienākumi man ļoti patika un tāpēc tos 
veicu uz visiem 100 procentiem. Manu darbu atzinīgi 
novērtēja arī kolēģi, jo 2007.gadā izvirzīja mani gada 
labākā sekretāra titulam. Nedomāju, ka Augstākajā 
tiesā nostrādāšu tik ilgi, nu jau 8 gadus, bet nu ir tā, ka 
īsti prom iet negribas.

Pirmajās dienās likās, ka nekad neiemācīšos 
orientēties šīs mājas labirintos, pusdienās vienmēr 

gāju ar kādu kolēģi, lai pēc tam vieglāk būtu atrast ceļu 
atpakaļ uz palātas telpām. Kolēģi bija ļoti atsaucīgi 
un tiesneši arī ļoti jauki un smaidīgi. Tiesnesis 
Eduards Pupovs vispār likās liela miera un jaukuma 
iemiesojums. Likās dīvaini, kā tādas mīļas tiesneses 
kā Keiša un Jansone vispār var skatīt tādas briesmīgas 
krimināllietas. Pirms sāku strādāt palātā, nekad nebiju 
iedomājusies, ka mūsu Latvijā ir tāda milzīga problēma 
kā seksuālā vardarbība pret bērniem. 

Par priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču varu teikt tikai 
labākos vārdus, vienmēr atsaucīgs, gudrs, smaidīgs, ar 
humora sajūtu. Viņš palātā bija liela autoritāte arī man.

Bijusī Krimināllietu tiesu palātas tiesas sekretāre 
un tiesneša palīdze, tagad Krimināllietu departamenta 

tiesneša palīdze Sanita JEFIMOVA

Palātas kancelejas darbinieki 
Ziemassvētku ballē –  
Regīna, Anda, Ieva, Līga, Sanita,  
priekšā – Andis un Rolands, 
2007.gads
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Laiku, ko strādāju Krimināllietu tiesu palātā, atceros 
ar vislabākajām atmiņām. Tas bija interesants 
laiks, jo veidojās jauna sistēma, apelācijas 
tiesvedība bija jauns process, un mums likumā 

rakstīto vajadzēja iedzīvināt praksē. 
Mums bija ļoti nopietna attieksme pret darbu. Liela 

pietāte pret to atbildību, kāda mums dota. Lietas netika 
atliktas, procesi neilga gadiem. “Drebējām” par saviem 
darba rezultātiem, ļoti centāmies izdarīt visu iespējami 
labi un savlaicīgi. Taču ne tikai daudz strādājām, bet 
bijām arī draudzīgs un kopīgus svētkus svinošs kolektīvs. 
Gan tiesneši, gan kanceleja bijām kā viena ģimene, 
kurā gribas būt kopā, kur var paļauties viens uz otru un 
uzticēties. Kad bija svētki, paši smērējām sviestmaizes 
un vienkārši atpūtāmies. Cilvēki nesteidzās mājās jau 
pēc stundas, kā tas dažkārt mēdz būt pie dārgiem, 
grezni klātiem galdiem. Mēs pratām arī pasmieties paši 
par sevi un neapvainoties par to. 

Ar labām domām atceros savus kolēģus. 
Luka Lotko bija gudrs un taisnīgs tiesnesis. Viņš 

bez skaļiem vārdiem izsprieda tādas sarežģītas un 

“neērtas” lietas, no kurām daži citi, kas vēlāk sauca sevi 
par patriotiem, “atkratījās”, kaut vai saslimstot.

Leontīne Plūksna – ļoti interesanta personība. 
Skaista, inteliģenta sieviete. Viņai vīrs ir gleznotājs, 
vīratēvs – Operas solists. 

Ausma Keiša bija mūsu hroniste – viņai bija ieradums 
vienmēr visās sanāksmēs, plēnumos, apspriedēs visu 
pierakstīt. Noteikti vesela vēsture tajās Ausmas kladēs 
glabājas.

Valdis Salmiņš – vīrs, nācis no laukiem, tiesas zālē 
varēja arī pateikt “Ei tu, puis, paklusē”. Spēcīga personība, 
ar plašām zināšanām, ar viņu varēja diskutēt par 
literatūru, grāmatām.

Tā par katru no bijušajiem kolēģiem ir labas atmiņas. 
Mums bija brīnišķīgs priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 
kurš mūs vienoja, uzmundrināja, priecājās kopā ar 
mums. Man ir veicies ar kolēģiem un priekšsēdētājiem  – 
gan strādājot Krimināllietu tiesu palātā, gan tagad 
Krimināllietu departamentā.

Bijusī Krimināllietu tiesu palātas, tagad 
Krimināllietu departamenta tiesnese Anita NUSBERGA

Krimināllietu tiesu 
palātas tiesneši sveic 

vārdadienā Krimināllietu 
departamenta 
priekšsēdētāju  

Pāvelu Gruziņu,  
2002.gads
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Krimināllietu tiesu palātas tiesneši un darbinieki 2008. gada decembrī






