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NOTEIKUMI Nr.1/2022 

 

Noteikumi par valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās palīdzības 
sniegšanas veidu un kārtību Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā 

 

Rīgā                  2021.gada 28.novembrī 

 
Izdoti saskaņā ar 

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 54.1panta 1.punktu un 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2019.gada 21.jūnija Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

sniegšanu 1.4.2.punktu 

 

 

 

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās 

palīdzības sniegšanas veidu un kārtību Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā 

2022.gadam; 

2. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi (turpmāk- advokāti) valsts 

nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridiskās palīdzības sniegšanu uzņemas veikt 

uz brīvprātības pamata. 

3. Gadījumā, ja advokāts iepriekš nav veicis valsts nodrošinātās aizstāvības, 

pārstāvības, juridiskās palīdzības sniegšanu, bet turpmāk vēlas uzņemties to veikt, 

viņš par to paziņo zvērinātu advokātu vecākajam (turpmāk– advokātu vecākais) 

elektroniskā formā uz elektroniskā pasta adresi: ivo.svageris@rigasrajons.lv . 

Advokātu vecākais pieteikušos advokātus iekļauj nākamā perioda dežūru grafikā; 

4. 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; 

5.  Advokāts savlaicīgi informē advokātu vecāko par izmaiņām tā 

kontaktinformācijā; 

6. Advokātu dežūru grafiks tiek nosūtīts elektroniski uz advokātu norādītajām e-pasta 

adresēm, kā arī tiek publicēts un ir pieejams Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 

mājas lapā: www.advokatura.lv un advokāti ar to iepazīstas patstāvīgi; 

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

vecāko un tikai starp Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā praktizējošiem 

advokātiem; 

8. Valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās palīdzības sniegšanas 

norīkojumus uz plānotajām procesuālajām darbībām (Kriminālprocesa likuma 

80.panta trešā daļa, 104.panta sestā daļa, 108.panta sestā daļa) advokāti saņem 

elektroniskā formā; 

9. Valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību atsevišķās procesuālajās darbībās 

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

dežūras dienā no plkst.08:00 līdz nākamās dienas plkst.08:00; 
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10. Par dežūras laikā veikto darbu advokātam trīs dienu laikā jāsniedz atskaite 

advokātu vecākajam, nosūtot to uz e-pasta adresi: ivo.svageris@rigasrajons.lv , 

atskaitē norādot kriminālprocesa Nr., aizstāvamā / pārstāvamā vārdu, uzvārdu, 

personas kodu, kā arī veikto procesuālo darbību; 

11. Zvērināta advokāta orderī norāda:  

- KPL 81.panta izpilde (dežūrdienā); 

- valsts nodrošinātā aizstāvība (saņemot advokātu vecākā uzdevumu); 

- valsts nodrošinātā cietušā pārstāvība (saņemot advokātu vecākā 

uzdevumu vai KPL 104.panta sestās daļas kārtībā - dežūrdienā); 

- valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība nepilngadīgajam cietušajam / - 

cietušā pārstāvim (saņemot advokātu vecākā uzdevumu); 

- pacienta interešu pārstāvība (Ārstniecības likuma 68.panta kārtībā - 

dežūrdienā). 

12. Advokāti aizpildītos paziņojumus „Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

sniegšanu kriminālprocesā” ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc procesa virzītāja 

apstiprinājuma saņemšanas, iesniedz Rīgas rajona tiesas (Aiviekstes ielā 6, Rīgā) 

kancelejā, nodošanai advokātu vecākajam. Paziņojumi, kas  

noformēti elektroniskā dokumenta formā, nosūtāmi apstiprināšanai  

zvērinātu advokātu vecākajam uz e-pastu: ivo.svageris@rigasrajons.lv . 

13. Aizpildītos paziņojumus advokātu vecākais apstiprina ne retāk kā divas reizes 

mēnesī; 

14. Pēc paziņojumu pārbaudes, apstiprinātie paziņojumi tiks iesniegti apmaksai 

Juridiskās palīdzības administrācijai, ja vien advokāts nebūs iepriekš lūdzis 

apstiprinātos paziņojumus atstāt saņemšanai Rīgas rajona tiesas kancelejā (Rīgā). 

Advokātu vecākā neapstiprinātie paziņojumi tiek iznīcināti; 

15. Gadījumā, ja advokāts kādu iemeslu dēļ nevar atstāt aizpildītos paziņojumus Rīgas 

rajona tiesas kancelejā (Rīgā), advokāts patstāvīgi apkopo paziņojumus un tos reizi 

mēnesī nosūta ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz advokātu vecākā prakses vietas 

adresi – Rīgā, Lāčplēša ielā 75A-11, LV-1011, ja nepieciešams sastādot arī 

pavadvēstuli; 

16. Sniedzot valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību, advokātam 

ir pienākums pēc attiecīgās procesuālās darbības izpildes beigām procesa virzītāja 

apstiprinātu paziņojuma kopiju elektroniski vai papīra formā iesniegt procesa 

virzītājam pievienošanai krimināllietas materiāliem, izņemot gadījumus, kad 

kopijas izgatavošanu un pievienošanu krimināllietas materiāliem ir nodrošinājis 

pats procesa virzītājs; 

17. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 01.janvārī.   

 

Rīgas rajona tiesas darbības teritorijas 

zvērinātu advokātu vecākais 

zvērināts advokāts     /paraksts/      I.Švāģeris 

 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

mailto:ivo.svageris@rigasrajons.lv
mailto:ivo.svageris@rigasrajons.lv

