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Latgales apgabaltiesas,  

Rēzeknes tiesas, Rēzeknes tiesas Balvos, Rēzeknes tiesas Ludzā 

 darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu vecākā Vitālija Platpira 

 

NOTEIKUMI Nr. 1/46/45/57/2022 

Par Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas, Rēzeknes tiesas Balvos, Rēzeknes tiesas Ludzā 

darbības teritorijā valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas veidu un kārtību 

2022.gadā 

Rēzekne, 

2021.gada 30.novembris 

Izdoti saskaņā ar 

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 54.1panta 1.punktu 

un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2019.gada 21.jūnija lēmuma Nr.119  

“Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu” 1.4.2.punktu 

 

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās palīdzības 

sniegšanas veidu un kārtību Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas, Rēzeknes tiesas Balvos, 

Rēzeknes tiesas Ludzā darbības teritorijā. 

 

2. Advokāts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanai krimināllietās ir aicināms 

vienīgi atbilstoši Kriminālprocesa likuma 80., 81., 104. un 108.panta noteikumiem. Šī ir vienīgā 

Kriminālprocesa likumam atbilstošā kārtība, kādā advokāts ir tiesīgs uzņemties valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšana 

krimināllietās izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesā citā kārtībā nav pieļaujama. Proti, 

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 vecākā piekrišana. (LZAP 

2019.gada 21.jūnija lēmuma Nr.119 “Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

sniegšanu” 1.6.9 un 3.2punkts) 

 

3. Sniedzot valsts nodrošināto juridisko palīdzību (aizstāvību vai pārstāvību) krimināllietā, 

advokātam pret šīs lietas vešanu ir jāattiecas ar tādu pat rūpību, kā sniedzot juridisko palīdzību 

uz noslēgtas vienošanās pamata un ir jānodrošina klientam pilnvērtīga un kvalitatīva juridiskā 

palīdzība. (LZAP 2019.gada 21.jūnija lēmuma Nr.119 “Noteikumu par valsts nodrošinātās 

juridiskās palīdzības sniegšanu” 3.3 punkts) 
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4. Advokāta aizstāšana tiesā nedrīkst ierobežot personas tiesības uz aizstāvību. Advokātam, 

kurš aizstāj kolēģi, ir pienākums pieprasīt no procesa virzītāja laiku, kāds nepieciešams, lai 

sagatavotos savu pienākumu izpildei. (LZAP 2019.gada 21.jūnija lēmuma Nr.119 “Noteikumu 

par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu” 3.4 punkts) 

 

5. Advokāti valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību uzņemas veikt uz 

brīvprātības pamata. 

 

6. Ja advokāts vēlas turpmāk uzņemties veikt valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, 

juridisko palīdzību, viņš par to paziņo zvērinātu advokātu vecākajam elektroniskā formā uz 

elektroniskā pasta adresi: advokati.rezekne@inbox.lv . Advokātu vecākais attiecīgi iekļauj 

advokātu nākamā perioda dežūru grafikā.   

 

7. Ja advokāts nevēlas turpināt uzņemties veikt valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, 

juridisko palīdzību, viņš par to paziņo advokātu vecākajam uz elektroniskā pasta adresi: 

advokati.rezekne@inbox.lv . Šajā gadījumā advokātu vecākais uzdod advokātam pabeigt tos 

valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās palīdzības uzdevumus saskaņā ar attiecīgo 

norīkojumu, kurus advokāts ir pieņēmis līdz minētā paziņojuma sniegšanai.   

 

8. Advokātam ir pienākums iesniegt atskaiti par sniegto valsts nodrošināto aizstāvību, 

pārstāvību, juridisko palīdzību pēc advokātu vecākā pieprasījuma, kā arī neatkarīgi no advokātu 

vecākā pieprasījuma par katru pusgadu, attiecīgi līdz 5.jūlijam un 5.janvārim. 

 

9. Advokātu dežūru grafiks tiek nosūtīts advokātiem elektroniskā formā uz to elektroniskā 

pasta adresi, kuru advokāts ir norādījis Latvijas Zvērinātu advokātu padomei vai advokātu 

vecākajām, kā arī tiek publicēts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē: 

www.advokatura.lv, un advokāts ar to iepazīstas patstāvīgi.   

 

10. Valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību atsevišķās procesuālajās 

darbībās (Kriminālprocesa likuma 81.pants, 104.panta sestā daļa, 108.panta sestā daļa) advokāts 

sniedz attiecīgajā dežūras nedēļā no plkst. 00:00 līdz plkst. 24:00. Dežūras notiek pilnu nedēļu 

(pirmdiena – svētdiena) Rēzeknē dežurējot diviem advokātiem, Balvos dežurējot vienam 

advokātam, Ludzā dežurējot vienam advokātam. 

 

11. Par dežūras laikā veikto darbu KPL 81.panta, 104.panta sestās daļas un 108.panta sestās 

daļas kārtībā (valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību) advokātam ne vēlāk, 

kā nākamajā darba dienā pēc procesuālās darbības  jāiesniedz atskaite zvērinātu advokātu 

vecākajam, nosūtot to uz e-pasta adresi: advokati.rezekne@inbox.lv , norādot:  

• kriminālprocesa numurs;  
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• aizstāvamā / pārstāvamā vārdu, uzvārdu, personas kodu;  

• veikto procesuālo darbību; 

• institūciju kur veikta procesuālā darbība; 

• procesa virzītājs; 

• procesuālo darbību datums; 

• vēlas / nevēlas turpmāk šajā kriminālprocesā aizstāvēt / pārstāvēt pēc norīkojuma. 

 

Advokātam, kurš nodrošināja aizstāvību atsevišķā procesuālajā darbībā, nav pienākums, bet ir 

priekšrocība nodrošināt aizstāvību visā kriminālprocesā (aizstāvības nepārtrauktības sekmēšana). 

(LZAP 2019.gada 21.jūnija lēmuma Nr.119 “Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās 

palīdzības sniegšanu” 1.5.1 un 1.5.2 punkts) 

 

12. Valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību atsevišķās procesuālajās darbībās 

(Kriminālprocesa likuma 81.pants, 104.panta sestā daļa, 108.panta sestā daļa) 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.  

 

13. Aizstāvība prokuratūrā vai tiesā nav KPL 81.pantā minētie gadījumi, bet saskaņā ar KPL 

80.pantu ir savlaicīgi plānojamas darbības, neatkarīgi no tā, cik tas steidzamas ir. Šādos 

gadījumos valsts nodrošināta aizstāvība ir iespējama tikai uz advokātu vecākā norīkojuma 

pamata. 

 

14. Advokāta aizstāšana dežūras laikā tiek veikta, iepriekš saskaņojot to ar advokātu vecāko, 

un tikai starp Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas, Rēzeknes tiesas Balvos, Rēzeknes tiesas 

Ludzā darbības teritorijā praktizējošiem advokātiem. 

 

15. Dežūru grafikā norādītajos datumos dežurējošiem advokātiem jābūt sasniedzamiem 

telefoniski. (LZAP 2019.gada 21.jūnija lēmuma Nr.119 “Noteikumu par valsts nodrošinātās 

juridiskās palīdzības sniegšanu” 1.6.5 punkts) 

 

16. Ja konkrētie dežurējošie advokāti nav sasniedzami, cita advokāta piedalīšanos atsevišķā 

procesuālajā darbībā nodrošina zvērinātu advokātu vecākais. 

 

17. Advokāts ir atbildīgs gan par sniegtajām ziņām advokātu vecākajam, gan par valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības ietvaros sniegto juridisko palīdzību. (LZAP 2019.gada 

21.jūnija lēmuma Nr.119 “Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu” 

1.4.1 punkts) 
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18. Advokāta orderī jāatzīmē (jānorāda), ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā advokāts 

aicināts sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, bet kā uzdevuma raksturs jānorāda: 

a. KPL 81.panta pirmās daļas attiecīgais punkts (dežūras dienā); 

b. KPL 104.panta sestā daļa,  KPL 108.panta sestā daļa (dežūras dienā); 

 

c. aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā (procesā, stadijā)/ pirmās instances tiesā/ apelācijas 

instances tiesā/ kasācijas instances tiesā u.c. (saņemot advokātu vecākā norīkojumu); 

d. cietušā pārstāvība pirmstiesas izmeklēšanā (procesā, stadijā)/ pirmās instances tiesā/ 

apelācijas instances tiesā/ kasācijas instances tiesā (saņemot advokātu vecākā norīkojumu); 

e. valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība nepilngadīgajam cietušajam un pārstāvim, 

pirmstiesas izmeklēšanā (procesā, stadijā)/ pirmās instances tiesā/ apelācijas instances tiesā/ 

kasācijas instances tiesā (saņemot advokātu vecākā norīkojumu).   

Advokāta orderis noformējams ievērojot “Advokātu lietvedības noteikumus” (LZAP 

2018.gada 20.novembra lēmums Nr.183 ar grozījumiem). 

Advokāta ordera atbilstošā ailē jānorāda institūcijas, kurā sniedzama juridiskā palīdzība, 

nosaukums (ņemot vērā pilnvarojuma apjomu, kas izriet no dežūras vai norīkojuma). Gadījumā, 

kad juridisku palīdzību advokāts sniedz tiesā, šajā ailē jāieraksta konkrētas tiesas nosaukums; 

nav pieļaujams orderī noradīt, ka advokāts pārstāv personu visās tiesu instancēs (Atzinums par 

advokāta ordera saturu, apstiprināts ar LZAP 2010.gada 20.decembra lēmumu Nr.278). 

 

19. Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu advokāts aizpilda paziņojumus 

“Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā” saskaņā ar 2009.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1493 “Noteikumi par valsts nodrošinātās 

juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas 

kārtību” un to 2.pielikumu, ievietojot 2.pielikumā esošo saturu uz vienas A4 formāta lapas. Satura 

apjoms var atšķirties ne vairāk, kā par 20%, dzēšot neizmantojamas ailes un izvietojot saturu tā, 

lai uz pirmās lpp. atrastos vismaz kriminālprocesa numurs, advokāta dati, juridiskās palīdzības 

saņēmēja dati un statuss, norīkojuma vai dežūras datums, dati par procesuālo darbību veidu, laiku 

un ilgumu/skaitu, juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts, procesa virzītāja, tiesas priekšsēdētāja 

norīkota darbinieka, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgās 

personas adresāta iestādē apstiprinājums, savukārt uz otrās lpp. jāizvieto pārējo, kas neietilpa 

pirmajā lpp.: advokāta paraksts un datums, advokātu vecāka apstiprinājums, ceļa izdevumi, 

pielikumi.  

 

20. Aizpildītos paziņojumus “Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu 

kriminālprocesā” advokāts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc procesa virzītāja, tiesas 
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priekšsēdētāja norīkota darbinieka, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu 

saņemšanu atbildīgās personas adresāta iestādē apstiprinājuma saņemšanas iesniedz Rēzeknes 

tiesas kancelejā, Dārzu iela 24, Rēzeknē vai “Zvērināta advokāta G.Makarovas advokātu 

birojs”PS, Dārzu iela 28-2, Rēzeknē vai iesuta ierakstītā vēstulē, noradot: Advokātu vecākajām 

V.Platpiram “Zvērināta advokāta G.Makarovas advokātu birojs” PS, Dārzu iela 28-2, Rēzekne, 

LV-4601. 

 

21. Aizpildītos paziņojumus advokātu vecākais izskata un apstiprina vai izlemj neapstiprināt 

ne retāk kā divas reizes mēnesī, paņemot rakstveida paziņojumus no Rēzeknes tiesas kancelejas, 

Dārzu iela 24, Rēzeknē, katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā. 

 

22. Advokātu vecākais apstiprinātos paziņojumus nedēļas laikā pēc apstiprināšanas izsuta 

apmaksai Juridiskās palīdzības administrācijai, vai atstāj Rēzeknes tiesas kancelejā, Dārzu iela 

24, Rēzeknē, ja par šādu kārtību advokātu vecākais un advokāts ir iepriekš vienojušies, lai 

advokāts tos varētu saņemt un iesniegt apmaksai Juridiskās palīdzības administrācijai pats.  

 

23. Advokātu vecākais neapstiprinātos paziņojumus atstāj Rēzeknes tiesas kancelejā, Dārzu 

iela 24, Rēzeknē.   

 

24. Ja paziņojums ir noformēts kā elektroniskais dokuments (visam personām, ieskaitot 

juridiskās palīdzības saņēmēju, ja juridiskās palīdzības saņēmējs konkrētajos apstākļos vispār 

paraksta paziņojumu, dokuments jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu) advokāts ne vēlāk kā 

divu mēnešu laikā pēc procesa virzītāja, tiesas priekšsēdētāja norīkota darbinieka, ja lietā ir 

noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgās personas adresāta iestādē 

apstiprinājuma saņemšanas, elektroniski nosuta paziņojumu advokātu vecākajam uz elektroniskā 

pasta adresi: advokati.rezekne@inbox.lv .   

 

25. Elektroniski saņemtos paziņojumus advokātu vecākais izskata un apstiprina ar elektronisko 

parakstu vai izlemj neapstiprināt ne retāk kā divas reizes mēnesī. 

 

26. Advokātu vecākais elektroniski apstiprinātos paziņojumus, kas noformēti kā elektroniskie 

dokumenti, trīs darba dienu laikā pēc apstiprināšanas nosuta apmaksai Juridiskās palīdzības 

administrācijai, vai elektroniski nosuta advokātam uz to elektroniskā pasta adresi, kuru advokāts 

ir norādījis Latvijas Zvērinātu advokātu padomei un advokātu vecākajām, ja par šādu kārtību 

advokātu vecākais un advokāts ir iepriekš vienojušies, lai advokāts elektroniski apstiprinātos 

paziņojumus elektroniski iesniegt apmaksai Juridiskās palīdzības administrācijai pats. 

 

27. Advokātu vecākais neapstiprinātos paziņojumus, kas noformēti kā elektroniskie 

dokumenti, trīs darba dienu laikā pēc neapstiprināšanas nosuta advokātam uz to elektroniskā 
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pasta adresi, kuru advokāts ir norādījis Latvijas Zvērinātu advokātu padomei un advokātu 

vecākajām.   

 

28. Advokātu vecākā prombūtnes laikā paziņojumi netiek apstiprināti, par to paziņojot 

savlaicīgi. 

 

29. Advokātu vecākajam pēc saskaņošanas ar Advokātu vecāko vadītāju izlases veidā ir 

tiesības veikt atsevišķu advokātu vesto valsts nodrošināto juridiskās palīdzības lietu kvalitātes 

pārbaudi, kā arī noklausīties advokāta profesionālo darbību tiesas procesā un iepazīties ar 

atsevišķiem sastādītiem procesuālajiem dokumentiem. Advokātu vecāko kontroles sistēmas 

uzraudzību veic Advokātu vecāko vadītājs. Kvalitātes kritēriju pārbaudi un izvērtēšanu veic 

Advokātu vecākais, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti. Informācija vai ziņas, kas ir iegūtas, 

nodrošinot kvalitātes kritēriju pārbaudi un izvērtēšanu, nav izpaužamas, izņemot Advokātu 

vecāko vadītājam vai LZAP, lai nodrošinātu uzraudzības funkciju veikšanu. Advokātu vecākā 

veiktās kvalitātes kritēriju pārbaudes darbības nedrīkst izsaukt šaubas par viņa godīgumu un 

taisnīgumu pret kolēģiem un viņu veiktās juridiskās palīdzības pārbaudes kārtību. (LZAP 

2019.gada 21.jūnija lēmuma Nr.119 “Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

sniegšanu” 2.3 un 2.4 punkti) 

 

30.  Noteikumi Nr. 1/46/45/57/2022 stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī un pēc būtības ir 

Noteikumos Nr. 1/46/45/57/2020 un Nr. 1/46/45/57/2021 ietvertā regulējuma piemērošanas 

turpināšana 2022.gadā. 

 

 

Latgales apgabaltiesas,  

Rēzeknes tiesas, Rēzeknes tiesas Balvos,  

Rēzeknes tiesas Ludzā darbības teritorijā praktizējošo  

zvērinātu advokātu vecākais Vitālijs Platpirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


