Izdoti 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
ZEMGALES TIESU APGABALA TIESU DARBĪBAS TERITORIJĀ PRAKTIZĒJOŠO
ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU VECĀKĀS
ANTRAS ZOMEROVSKAS
NOTEIKUMI Nr. ZTA1/2022
Jelgavā, 2021.gada 16.novembrī
Par valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās palīdzības sniegšanas veidu un kārtību
Zemgales tiesu apgabalā 2022.gadam
1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās aizstāvības/pārstāvības/ juridiskās palīdzības sniegšanas
veikšanas veidu un kārtību Zemgales tiesu apgabala tiesu darbības teritorijā 2022.gadam.
2. Procesa virzītājs rakstveidā uz elektronisko pasta adresi (atbilstoši dežūrgrafikā attiecīgās pilsētas
e-pastam) paziņo zvērinātu advokātu vecākajam par nepieciešamību nodrošināt aizstāvja
piedalīšanos kriminālprocesā.
3. Zvērinātu advokātu vecākais rakstveidā uz elektronisko pasta adresi, ne vēlāk kā triju darbdienu
laikā, pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo procesa virzītājam par konkrētā
advokāta piedalīšanos kriminālprocesā.
4. Valsts nodrošināts aizstāvis piedalās lietā no uzdevuma pieņemšanas (zvērinātu advokātu vecākā
rakstveida norīkojuma saņemšanas) brīža līdz kriminālprocesa pabeigšanai, izņemot gadījumus, kad
viņš tiek uzaicināts nodrošināt aizstāvību atsevišķā procesuālā darbībā (Kriminālprocesa likuma
81.pants (dežūras).
5. Procesa virzītāji tiek aicināti izdrukāt zvērinātu advokātu vecākā rakstveida norīkojumu un
pievienot to kriminālprocesa materiāliem, lai turpmākā procesa stadijā būtu informācija par
konkrētā advokāta piedalīšanos kriminālprocesā.
6. 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 elektroniskā formā.
7. Valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību atsevišķās procesuālajās darbībās (Kriminālprocesa
likuma 81.pants un 104.panta sestā daļa) advokāti veic atbilstoši sastādītajam dežūru grafikam no
plkst.08:00 līdz nākmās dienas plkst.08:00.
8. Advokāts dežūras ietvaros nav tiesīgs īstenot aizstāvību personai, pret kuru uzsākts
kriminālprocess, kā arī sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību cietušajiem (nepieciešams
norīkojums).
9. Pacienta interešu pārstāvībai, atbilstoši Ārstniecības likuma 68.pantam, acināms dežūrējošais
advokāts, atbilstoši dežūrgrafikam.
10. Atbilstoši 21.06.2019 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Lēmumam Nr. 119, ar kuru apstiprināti
noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu, Advokāts ne vēlāk kā nākamajā
darba dienā informē savas tiesas darbības teritorijas Advokātu vecāko par aizstāvības
nodrošināšanu atsevišķā procesuālajā darbībā, nosūtot informāciju, kas satur kriminālprocesa
numuru; aizstāvamās/pārstāvamās personas vārdu, uzvārdu, procesuālo darbību un personas
statusu uz e-pasta adresi, kas norādīta zem advokātu dežūrgrafika:
10.1.
10.2.
10.3.

Aizkraukle, e-pasts: norikojumi.aizkraukle@gmail.com
Bauska, e-pasts: norikojumi.bauska@gmail.com
Jelgava un Dobele, e-pasts: norikojumi.jelgava.dobele@gmail.com
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10.4.
10.5.
10.6.

Jēkabpils, e-pasts: norikojumi.jekabpils@gmail.com
Ogre, e-pasts: norikojumi.ogre@gmail.com
Tukums, e-pasts: norikojumi.tukums@gmail.com

11. Vienas tiesas darbības teritorijā praktizējošiem advokātiem ir tiesības samainīties grafikā ar dežūrām
patstāvīgi, ja advokāts dežūrdienā aizņemts citā procesuālajā darbībā, par to pēc iespējas savlaicīgi
rakstiski informējot Advokātu vecāko un izvērtējot, ka juridiskā palīdzība sniedzama stundas laikā
no procesa virzītāja uzaicinājuma saņemšanas brīža.
12. Ja advokāts vēlās uzsākt sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, viņš to dara zināmu zvērinātu
advokātu vecākajai elektroniski uz e-pastu līdz mēneša 15.datumam. Advokātu vecākā, konstatējot
atbilstītu normatīvo aktu prasībām, iekļauj viņu nākamā mēneša dežurgrafikā.
13. Ja saņemts norīkojums, bet nepieciešama sevis aizstāšana KPL 466.pantā noteiktajā kārtībā,
advokāts rakstiski informē advokātu vecāko uz 6.punktā norādīto e-pasta adresi, tiesu un kolēģi
kurš aizstāj advokātu, norādot, kurš advokāts veiks aizstāšanu un vai aizstāšana tiks veikta uz
noteiktu tiesas sēdi, noteiktu laika periodu, vai visu turpmāko kriminālprocesu.
14. Advokāti aizpildītos paziņojumus “Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu
kriminālprocesā” ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc procesa virzītāja apstiprinājuma saņemšanas,
nosūta uz zvērinātu advokātu vecākās prakses vietas adresi: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-223,
Jelgava, LV-3001.
15. Advokātu vecākā apstiprinātos paziņojumus nedēļas laikā iesniedz apmaksai Juridiskās palīdzības
administrācijai.
16. Šie noteikumi stājās spēkā 2022.gada 01.janvārī.
Cieņā,
Antra Zomerovska
Zemgales tiesu apgbala zvērinātu advokātu vecākā
Tālrunis: +371 27629330, e-pasts: antra@zomerovska.lv
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-223, Jelgava, LV – 3001
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

