
RĪGAS APGABALTIESAS TIESU DARBĪBAS TERITORIJĀ PRAKTIZĒJOŠO 

ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU  

 

Noteikumi par valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās palīdzības 

sniegšanas veidu un kārtību Rīgas apgabaltiesas tiesu darbības teritorijā 

2022. kalendārajam gadam 

/Izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 54.1panta 1.punktu un Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomes “Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu”, apstiprināti ar Latvijas Zvērinātu 

advokātu padomes 2019.gada 21.jūnija lēmumu Nr.119, 1.4.2.punktu, KPL 466.p. 1.d. 2020.g. 11.06 likuma 

grozījumiem / 

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

palīdzības sniegšanas veidu un kārtību Rīgas apgabaltiesas tiesu darbības teritorijā 

2022. gadam un ir saistoši Rīgas apgabaltiesas tiesu darbības teritorijā praktizējošajiem 

zvērinātiem advokātiem, turpmāk tekstā saukti – advokāti,  un zvērinātu advokātu 

palīgiem, turpmāk tekstā saukti – advokātu palīgi.  

 

2. Rīgas apgabaltiesas tiesu darbības teritorijā praktizējošie advokāti un advokātu palīgi 

valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību uzņemas veikt uz 

brīvprātības pamata piesakoties pie Rīgas apgabaltiesas tiesu darbības teritorijas 

zvērinātu advokātu vecākā, turpmāk tekstā saukts – advokātu vecākais. Advokātu 

vecākais minētajā gadījumā iesaista kolēģi juridiskās palīdzības sniegšanā valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības ietvaros, nodrošinot līdzvērtīgu lietu sadali starp 

valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanā iesaistītajiem advokātiem un 

aizstāvības nepārtrauktību, un  iekļauj advokātu dežūru sarakstā uz nākamo dežūru 

periodu.   

 

3. Advokāts pirms uzņemas sniegt jurisdisko palīdzību valsts nodrošinātās juridiskās 

palīdzības ietvaros iesniedz advokātu vecākajam ziņas atbilstoši Noteikumiem par 

advokātiem izvirzāmajiem kritērijiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

sniegšanai kriminālprocesā un ir atbildīgs gan par sniegtajām ziņām Advokātu 

vecākajam, gan par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības ietvaros sniegto juridisko 

palīdzību. Par izmaiņām sniegtajās ziņās advokāts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā 

informē advokātu vecāko.  

 

4. Valsts nodrošinātās aizstāvības/pārstāvības/juridiskās palīdzības norīkojumus uz 

plānotajām procesuālajām darbībām (Kriminālprocesa likuma 80.panta trešā daļa, 

108.panta sestā daļa, 104.panta sestā daļa) advokāti saņem telefoniski un elektroniskā 

veidā uz to elektroniskā pasta adresi, kuru advokāts ir norādījis advokātu vecākajam 

vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomei.   

 

5. Valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību atsevišķās procesuālajās darbībās 

(Kriminālprocesa likuma 81.pants un 104.panta sestā daļa) advokāti veic atbilstoši 

advokātu dežūru sarakstam.  

 

6. Gadījumos, kad zvērināta advokāta palīgs vai viņa patrons vēršas pie Advokātu vecākā 

ar lūgumu nodot palīgam vest krimināllietu pēc procesa virzītāja norīkojuma, nolūkā 

iegūt nepieciešamo pieredzi krimināllietu vešanā, advokātu vecākais nodrošina 

advokātu palīgam sniegt juridisko palīdzību krimināllietās ārpus kārtas ievērojot reālās 



iespējas.  

 

7. Ja advokāts nevēlas vai objektīvu apstākļu dēļ nespēj turpināt veikt valsts nodrošināto 

aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību lietā atbilstoši advokātu vecākā 

norīkojumam,  advokāta pienākums ir nodrošināt, lai viņa vietā uz attiecīgo procesuālo 

darbību ierastos cits advokāts. Minētajā gadījumā advokāta pienākums ir savlaicīgi 

informēt advokātu vecāko par advokāta aizstāšanu, norādot, kurš advokāts veiks 

aizstāšanu, vai aizstāšana veikta uz noteiktu procesuālo darbību, noteiktu laika periodu 

vai visu turpmāko procesu. Vienošanās advokātu starpā par aizstāšanu ir pieļaujama 

tajā pašā tiesu darbības teritorijā praktizējošo advokātu starpā  (ar KPL 466.p. 1.d. 2020.g. 

11.06 likuma grozījumiem). 
 

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

pārstāvību, juridisko palīdzību pēc advokātu vecākā pieprasījuma.   

 

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

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

advokātu padomei, kā arī tas tiek nosūtīts Latvijas Zvērinātu advokātu Padomei  

publicēšanai  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 dežūras dienā no plkst.00:00 līdz plkst. 24:00.   

 

11. Par dežūras laikā sniegto valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību 

advokātam trīs darba dienu laikā jāsniedz atskaite advokātu vecākajam, nosūtot to uz 

advokāta vecākā norādīto elektroniskā pasta adresi, norādot kriminālprocesa Nr., 

aizstāvamā/pārstāvamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī veikto procesuālo 

darbību.   

 

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

vecāko un tikai starp Rīgas apgabaltiesas tiesu darbības teritorijā praktizējošiem 

advokātiem. 

 

13. Advokāta orderī kā uzdevuma raksturs jānorāda: 

13.1 KPL 81.panta pirmās daļas attiecīgā punkta izpilde (dežūras dienā); 

13.2 valsts nodrošinātā aizstāvība (saņemot advokātu vecākā norīkojumu); 

13.3 valsts nodrošinātā cietušā pārstāvība (saņemot advokātu vecākā norīkojumu 

vai KPL 104.panta sestās daļas kārtībā dežūras dienā); 

13.4 valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība nepilngadīgajam cietušajam un 

pārstāvim (saņemot advokātu vecākā norīkojumu vai KPL 104.panta sestās 

daļas, 108.panta sestās daļas kārtībā dežūras dienā).   

 

14. Aizpildītos paziņojumus “Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu 

kriminālprocesā” 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 

iesniedz zvērinātu advokātu vecākajam, ko vēlams izdarīt katru nedēļu līdz nākošās 

nedēļas pirmdienai. 

 

15. Aizpildītos un advokātu iesniegtos paziņojumus advokātu vecākais izskata,  apstiprina, 

ja to saturs atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam,  un nedēļas laikā pēc 

apstiprināšanas iesniedz apmaksai Juridiskās palīdzības administrācijai. Paziņojumi, 

kas noformēti elektroniskā dokumenta formā, nosūtāmi apstiprināšanai 

http://www.advokatura.lv/


zvērinātu advokātu vecākajam uz viņa norādīto e-pasta adresi 

(marite.mikelsone@spade.lv ). 

 

16. Advokātu vecākā neapstiprinātie paziņojumi tiek izsniegti atpakaļ juridiskās palīdzības 

sniedzējam trūkumu novēršanai.  

 

17. Advokātiem un advokātu palīgiem ir saistoši spēkā esošo normatīvo aktu, Latvijas 

Zvērinātu advokātu padomes izstrādāto noteikumu prasības un rekomendācijas valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanā, tajā skaitā par aizstāvja uzaicināšanas un 

dalības kārtību plānotajās un atsevišķajās procesuālajās darbībās.  

 

18. Noteikumi ir  spēkā 2022. kalendārajam gadam.   

 

 

Rīgas apgabaltiesas tiesu darbības teritorijas advokātu vecākā 

Mārīte Miķelsone 
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