
Valmierā , 2021.gada 30.novembrī 

LĒMUMS 

Par valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības veikšanas veidu un kārtību Vidzemes 

tiesu apgabala, Vidzemes apgabaltiesas un Vidzemes rajona tiesas darbības teritorijā 

2022.gadā 

Vidzemes tiesu apgabala, Vidzemes apgabaltiesas un Vidzemes rajona tiesas darbības teritorijā 

praktizējošo zvērinātu advokātu vecākā Agita Bērza, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Advokatūras likuma 54.1panta 1.punktu un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2019.gada 

21.jūnija  lēmumu Nr.119 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu”  

1.4.2.un 1. 4.3. punktu  

Nolemju, ka 2022.gadā Vidzemes tiesu apgabala, Vidzemes apgabaltiesas un Vidzemes rajona 

tiesas darbības teritorijā praktizējošie zvērināti advokāti: 

1. Valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību uzņemas veikt uz brīvprātības pamata; 

2. Valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības norīkojumus uz plānotajām 

procesuālajām darbībām (Kriminālprocesa likuma 80.panta trešā daļa) saņem 

elektroniskā formā, izņēmuma gadījumos – telefoniski, pēc tam, noformējot 

elektroniskā formātā ; 

3. Gadījumā, ja advokāts nevēlas turpināt uzņemties veikt valsts nodrošinātās aizstāvības, 

pārstāvības, juridiskās palīdzības sniegšanu un/vai viņš nevēlas turpmāk tikt iekļauts 

dežūru grafikā, advokāts par to informē advokātu vecāko elektroniskā formā; 

4.  Advokāts savlaicīgi informē advokātu vecāko par izmaiņām tā kontaktinformācijā; 

5. Valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību atsevišķās procesuālajās darbībās 

(Kriminālprocesa likuma 81.pants) veic dežurējošie advokāti saskaņā ar dežūru grafiku, 

gadījumos, kad dežurējošie advokāti nav  pieejami vai nevar nodrošināt   aizstāvību vai 

pārstāvību aizņemtības dēļ, pieprasījums advokāta nodrošināšanai tiek   izdarīts 

advokātu vecākam, cita zvērināta advokāta nodrošināšanai.  

6. Par dežūras laikā veikto darbu KPL 81.panta kārtībā zvērināta advokāta pienākums 

nākošā  darba dienā  pēc procesuālās darbības (saskaņā ar 21.06.2019.Zvērinātu 

advokātu padomes lēmuma Nr.119, 1.5.2.punktu) iesniegt atskaiti zvērinātu advokātu 

vecākajai, nosūtot to uz e-pasta adresi: agita.berza@apollo.lv ; 

Atskaitē iekļaujama šāda informācija: kriminālprocesa vai lietas numurs, 

aizstāvamā/pārstāvamā vārds uzvārds, veikto darbību apraksts (aizstāvība pēc kura KL 

panta, procesuālas darbības noteiktas KPL 81.panta pirmajā daļā u.c. gadījumos), procesa 

virzītājs, procesuālo darbību datums; 
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7. Saskaņā ar KPL 466.panta 1.daļu par norīkotā advokāta aizstāšanu uz attiecīgo tiesas 

sēdi atbildīgs norīkotais advokāts patstāvīgi vienojoties ar kolēģi par aizstāšanu un 

paziņo advokātu vecākai e-pastā sekojošu informāciju: kriminālprocesa numurs, 

persona, kuru aizstāv vai sniedz juridisko palīdzību, kolēģa vārds, uzvārds kurš aizstās 

uz vienu tiesas sēdi. Iesniegtā informācija ir pamatojums paziņojuma parakstīšanai 

atsevišķai tiesas sēdei advokātam bez jauna norīkojuma. Vienošanās advokātu starpā 

par aizstāšanu ir pieļaujama vienīgi tajā pašā tiesu darbības teritorijā praktizējošo 

advokātu starpā. 

8. Ja norīkotais advokāts nevar piedalīties visā turpmākā procesā , norīkotais advokāts  

paziņo advokātu vecākai  par nepieciešamību viņu aizstāt, nosūta e-pastā sekojošu 

informāciju: kriminālprocesa numurs, persona, kuru aizstāv vai sniedz juridisko 

palīdzību un norāda kurš kolēģis  iespējami varētu viņu aizstāt uz turpmāko procesu. 

Norīkotā advokāta aizstāšana uz visu turpmāko  procesu notiek ar advokātu vecākā 

starpniecību, izsniedzot jaunu norīkojumu un nosūtot to arī procesa virzītājam. Šajā 

gadījumā advokātu vecākā nozīmē citu advokātu, ievērojot advokātu noslodzi un 

iepriekšējā norīkotā advokāta ieteikumam ir tikai rekomendējošs raksturs. 

9. Zvērināta advokāta orderī norādīt :  

• KPL 81.panta pirmās daļas attiecīgā punkta izpilde (dežūrdienā) 

• valsts nodrošinātā aizstāvība pēc norīkojuma (saņemot , advokātu vecākā uzdevumu, 

orderī norādīt iestādes, kurās darbojas advokāts saskaņā ar norīkojumu).  

10. Dežūru grafikā norādītajos datumos dežurējošiem advokātiem jābūt sasniedzamiem ar 

mobilā telefona starpniecību; 

11. Ja konkrētie dežurējošie advokāti nav sasniedzami vai aizņemtības dēļ nevar nodrošināt 

piedalīšanos atsevišķā procesuālā darbībā, cita advokāta piedalīšanos atsevišķā 

procesuālajā darbībā nodrošina zvērinātu advokātu vecākā; 

12. Advokāti nedrīkst veikt valsts nodrošināto aizstāvību plānotās vai neplānotās un 

neatliekamās kriminālprocesuālās vai Ārstniecības likumā ietvaros noteiktas darbībās 

bez advokātu vecākā norīkojuma vai ārpus dežūru grafika, ja nav saņemta advokātu 

vecākās piekrišana; 

13. Valsts nodrošinātas aizstāvības/pārstāvības/ juridiskās palīdzības sniegšanas gadījumā 

zvērināti advokāti iesniedz zvērinātu advokātu vecākai paziņojumus apstiprināšanai ne 

vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad to apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā 

iesaistītais procesa virzītājs. Paziņojumi ir nododami zvērinātu advokātu vecākajai 

personīgi (atsevišķi vienojoties par laiku) vai sagatavotus , aploksnē ar pavadrakstu , 

nosūtot pa pastu zvērinātu advokātu vecākai Valmierā, Diakonāta ielā 3-37. 

14. Paziņojumus zvērinātu advokātu vecākā apstiprina piecu darba dienu laikā no 

saņemšanas dienas, izsniedzot tos zvērinātam advokātam personīgi (atsevišķi 

vienojoties par laiku) vai nosūtot uz Juridiskās palīdzības administrāciju. Pēc 

paziņojumu parakstīšanas, katram advokātam tiek nosūtīts elektroniski paziņojums  par 

paziņojumu parakstīšanu vai trūkumu novēršanu. Zvērinātu advokātu vecākas 

prombūtnes laikā paziņojumi netiks apstiprināti, par to tiks paziņots savlaicīgi . 



15. Zvērinātu advokātu vecākās prombūtnes vai atvaļinājuma laikā tiks nozīmēts cits 

advokāts zvērinātu advokātu vecākās pienākumu izpildei. 

16. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. 

Vidzemes tiesu apgabala, Vidzemes apgabaltiesas un Vidzemes rajona tiesas darbības teritorijā 

praktizējošo zvērinātu advokātu vecākā zvērināta advokāte Agita Bērza 

DOKUMENTS  PARAKSTĪTS AR DROŠU  ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


