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LATVIJAS  ZVĒRINĀTU  ADVOKĀTU  KOLĒĢIJAS 
 

PROGRAMMA 
eksāmenam  uzņemšanai  zvērinātu  advokātu  skaitā 

 

Personu tiesības  uz  aizstāvību  garantijas  Latvijas Republikas  Satversmē  un  

starptautiskajos  dokumentos 

1.1. ANO Pamatprincipi par advokāta lomu (1990.g.). Speciālās garantijas kriminālajā 

tiesvedībā. 

1.2. ANO Pamatprincipi  par  advokāta  lomu (1990.g.).  Advokāta pienākumi un atbildība. 

1.3. ANO Pamatprincipi  par  advokāta  lomu (1990.g.).  Advokātu darbības garantijas. 

1.4. Personas  tiesības  un garantijas Latvijas Republikas Satversmē.  Tiesības uz advokāta 

palīdzību.  Konfidencialitātes pienākums. 

1.5. Advokātu  profesijas  praktizēšanas  brīvības vispārējie principi.  (EP  Ministru  komitejas  

2000.g.25.oktobra  Rekomendācija Nr. R (2001) 21.) 

 

 

2. Latvijas  Republikas  advokatūras  darbības  organizācija  un  pamatprincipi  

2.1. Latvijas Republikas  Advokatūras  likums un tā grozījumi. 

2.2. Advokatūras  un  advokāta  jēdziens. 

2.3. Advokāta  neatkarība. Advokāta  neatkarības  garantijas. 

2.4. Juridiskās  palīdzības  sniegšanas  pienākums (pieejamība) fiziskām  un  juridiskām  

personām. 

2.5. Prasības  un  kārtība personas  uzņemšanai un  ieskaitīšanai  zvērinātu  advokātu  skaitā. 

2.6. Prasības  un  kārtība personas uzņemšanai un ieskaitīšanai  zvērinātu  advokātu  palīgu  

skaitā. 

2.7. Izslēgšana, atskaitīšana  no  zvērinātu  advokātu  (zvērinātu  advokātu  palīgu)  skaita.  

Atstādināšana  no  pienākumu  pildīšanas. Zvērināta advokāta darbības apturēšana. 

2.8. Latvijas  Zvērinātu  advokātu  kolēģija.   Zvērinātu advokātu kopsapulce. 

2.9. Padome.  Izveidošana.  Kompetence.  Lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtība.   

2.10. Revīzijas  komisija.  Disciplinārlietu komisija.  Izveidošana. Kompetence. 

2.11. Disciplinārlietu komisijas darbības kārtība.  Komisijas lēmumi, to pārsūdzēšanas kārtība. 

2.12. Zvērinātu  advokātu  tiesības  un  pienākumi. 

2.13. Zvērinātu  advokātu palīgu  tiesības un pienākumi.  

2.14. Zvērinātu  advokātu  finansiālā  darbība.   

2.15. Eiropas Savienības  dalībvalstu  advokātu  darbība Latvijā.  

2.16. Zvērinātu advokātu biroja statusa īpatnības. 

2.17. Advokāta pieņemto uzdevumu un veiktā darba uzskaites dokumenta “Vienošanās” 

izpildīšanas kārtība.  

2.18. Atskaitījumu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas fondā apmēra noteikšanas principi.  

2.19. Zvērinātu advokātu vecākais. 

2.20. Advokāta rēķins, tā nodošana piespiedu izpildei. 

2.21. Zvērinātu advokātu tālākizglītība un kvalifikācijas celšana. 

 

3.  Advokāta ētika 

3.1. Latvijas  Zvērinātu  advokātu  Ētikas  kodekss.  ES Advokātu Ētikas kodekss. 

3.2. Zvērinātu  advokātu  darbības  ētikas  pamatprincipi. 

3.3. Attiecības ar  klientu.  Uzticamība un godīgums – advokāta  profesionālās  darbības  

raksturīgās  iezīmes.  

3.4. Attiecību ar klientu sākums un beigas. 

3.5. Uzdevuma  pieņemšana  un  lietas  vešana.  Interešu  konflikts.  Pienākums noformēt 

pieņemto uzdevumu ar veiktā darba uzskaites dokumentu “vienošanās”.  
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3.6. Personiskā  reklāma. 

3.7. Advokāta darba samaksa. Saprātīgs, taisnīgs un pamatots  honorārs.  Vienošanās  “de 

quota litis”. 

3.8. Amatu  nesavienojamība. Nodarbošanās  un  profesijas, kas  nav  savienojamas  ar  

advokāta  profesionālo  darbību. 

3.9. Advokāta  attiecības  ar  tiesu, pirmstiesas izmeklēšanas  iestādēm   un  citām  institūcijām. 

3.10. Advokāta pienākums ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par neparastiem un aizdomīgiem 

darījumiem. 

3.11. Advokāta pienākums ziņot Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem. 

3.12. Advokāta  juridiskie  un  ētiskie  pienākumi  pret  klientu.  Profesionālais noslēpums. 

3.13. Advokāta  atbildība  par  personāla  darbu. 

3.14. Advokāta  sadarbība  ar  citām  personām. 

3.15. Honorāru  aprēķināšana.  Honorāra un izmaksu iepriekšēja iemaksa. 

3.16. Honorāra  dalīšana  ar  personu, kas  nav  advokāts. 

3.17. Advokātu attiecības ar Zvērinātu advokātu padomi. 

3.18. Advokātu savstarpējās attiecības.  Sadarbība ar ārvalstu advokātiem un konsultantiem. 

3.19. Sarakste  starp  advokātiem. 

3.20. Sazināšanās  ar  pretējo  pusi. 

3.21. Advokātu  maiņa. 

3.22. Profesionālā  koleģialitāte. 

3.23. Strīdi  ar  citiem  advokātiem / citu valstu advokātiem. 

3.24. Advokāta publiski izteikumi plašsaziņas līdzekļos. 

 

 

4.  Krimināltiesības 

4.1. Noziedzīga  nodarījuma  jēdziens.  Noziedzīgu  nodarījumu  klasifikācija. Noziedzīga  

nodarījuma  stadijas. 

4.2. Krimināllikuma  spēks  laikā  un  telpā. 

4.3. Vainas  formas. 

4.4. Noziedzīga  nodarījuma  subjekta  pazīmes. 

4.5. Dalība  un  līdzdalība.  Organizēta grupa. 

4.6. Atsevišķs  noziedzīgs  nodarījums.  Turpināti un ilgstoši noziedzīgi nodarījumi.  Noziedzīgu  

nodarījumu  daudzējādība.   

4.7. Apstākļi, kas izslēdz  kriminālatbildību.   

4.8. Sods  un  tā  veidi.   

4.9. Soda  noteikšana. 

4.10. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda. 

4.11. Nepilngadīgo  kriminālatbildības  īpatnības.  Medicīniska  rakstura  piespiedu  līdzekļi. 

4.12. Juridiskām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. 

4.13. Mantas īpašā konfiskācija. 

4.14. Noziegumi  pret  cilvēci, mieru, kara  noziegumi, genocīds.  Noziegumi pret  valsti. 

4.15. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. 

4.16. Nonāvēšana.  

4.17. Noziedzīgi  nodarījumi  pret  personas veselību. 

4.18. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām.  Noziedzīgi 

nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu. 

4.19. Noziedzīgi  nodarījumi  pret tikumību  un  dzimumneaizskaramību. 

4.20. Noziedzīgi  nodarījumi  pret  īpašumu. 

4.21. Noziedzīgi  nodarījumi  tautsaimniecībā. 

4.22. Noziedzīgi  nodarījumi  pret  vispārējo  drošību  un  sabiedrisko  kārtību. 

4.23. Noziedzīgi  nodarījumi  pret  satiksmes  drošību.   

4.24. Noziedzīgi  nodarījumi  pret  pārvaldības  kārtību. 

4.25. Noziedzīgi  nodarījumi  pret  jurisdikciju. 
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4.26. Noziedzīgi  nodarījumi  valsts  institūciju   dienestā. 

4.27. Noziedzīgi  nodarījumi  militārajā  dienestā. 

 

5.  Kriminālprocess 

5.1. Cilvēktiesību garantēšana kriminālprocesā. Mehānismi to nodrošināšanai. 

Izmeklēšanas tiesneša jēdziens, tiesības un pienākumi.  Tiesības uz kriminālprocesa 

pabeigšanu saprātīgā termiņā. 

5.2. Aizstāvības īstenošanas pamats. 

5.3. Nevainīguma  prezumpcija.  

5.4. Personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā 

statuss, tiesības un pienākumi.  

5.5. Aizstāvja jēdziens, tiesības un pienākumi. 

5.6. Aizstāvja obligātā piedalīšanās kriminālprocesā. 

5.7. Aizstāvis atsevišķā procesuālā darbībā. 

5.8. Advokāts – cietušā ( fiziskas personas/ juridiskas personas )  pārstāvis 

kriminālprocesā. 

5.9. Kriminālprocesuālās imunitātes pamats, veidi. Advokāta imunitāte. 

5.10. Pierādīšanas subjekts. Pierādīšanas pienākums. Fakta legālā prezumpcija. 

5.11. Pierādījumu jēdziens. Pierādījumu pieļaujamība, attiecināmība, ticamība. Interešu 

konflikta nozīme pierādījumu vērtēšanā. Pierādīšanas līdzekļi kriminālprocesā. 

5.12. Izmeklēšanas darbību jēdziens, vispārīgs raksturojums.  

5.13. Pratināšanas kārtība. Aptauja. 

5.14. Aplūkošanas, kratīšanas, izņemšanas pamats un kārtība. 

5.15. Speciālo izmeklēšanas darbību veikšanas noteikumi, veidi. Informācijas 

aizsardzības pasākumi kriminālprocesā. 

5.16. Procesuālie piespiedu līdzekļi. Drošības līdzekļi. Procesuālā piespiedu līdzekļa 

izvēle, grozīšana, atcelšana, piemērošanas pārsūdzēšanas kārtība. 

5.17. Ar brīvības atņemšanu nesaistīto piespiedu līdzekļu veidi, piemērošanas pamats un 

kārtība. 

5.18. Ar brīvības atņemšanu saistītie piespiedu līdzekļu veidi, piemērošanas pamats un 

kārtība, piemērošanas pārsūdzēšana. 

5.19. Sūdzību iesniegšanas pamats un termiņi kriminālprocesā, izskatīšanas kārtība. 

Sūdzības par Ģenerālprokurora lēmumiem. 

5.20. Ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana. 

5.21. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu. 

5.22. Aresta uzlikšanas mantai pamats un kārtība. Mantas aresta atcelšana. Manta, kurai 

nav uzliekams arests. 

5.23. Kriminālprocesa uzsākšanas iemesls un pamats. Atteikšanās uzsākt 

kriminālprocesu. 

5.24. Pirmstiesas procesa termiņi. Kriminālprocesu apvienošana un sadalīšana. 

Izmeklēšanas pabeigšana. 

5.25. Kriminālvajāšana. Apsūdzība. Pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas veidi. 

5.26. Krimināllietu  izskatīšana tiesā. 

5.27. Tiesu debates krimināllietā. Aizstāvības runas struktūra. 

5.28. Tiesas nolēmuma pārsūdzēšana apelācijas kārtībā. Advokāta piedalīšanās 

apelācijas instances tiesā. 

5.29. Tiesas nolēmuma pārsūdzēšana kasācijas kārtībā. Advokāta piedalīšanās kasācijas 

instances tiesā. 

5.30. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Advokāta 

piedalīšanās šajā kriminālprocesā. 

5.31. Spēkā esošu nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar materiālo vai procesuālo normu 

būtisku pārkāpumu. 
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5.32. Starptautiskās sadarbības veidi krimināltiesiskajā jomā. Advokāta dalības pamats, 

tiesības un pienākumi šāda procesa ietvaros. 

 

6.  Civiltiesības 

6.1. Likumiskā mantošana. 

6.2. Testamentārā mantošana. 

6.3. Līgumiskā mantošana. 

6.4. Mantojuma prasība.  Testamenta apstrīdēšana. 

6.5. Mantojuma pieņemšana.  Kreditoru pretenzijas, to dzēšana.  Inventāra tiesība. 

6.6. Tiesiska darījuma  jēdziens, dalībnieki, priekšmets, sastāvdaļas.  

6.7. Tiesiska darījuma formas.  Gribas  izteikums  un  īstums. 

6.8. Līgumi.  Līdzēji, līguma priekšmets, līguma  blakus  noteikumi. Līguma  sekas. 

6.9. Atbildības pienākums.  Atbildība par attiesājumu.  Atbildība par trūkumiem un īpašībām. 

6.10. Saistību kopdalībnieku savstarpējās attiecības.  Solidārās saistības.  Nokavējums, 

nokavējuma sekas. 

6.11. Zaudējumu veidi.  Zaudējumu atlīdzība.  Vaina un vainas formas. 

6.12. Procenti, procentu saistības izcelšanās, izbeigšanās, aprobežojumi. 

6.13. Galvojums.  Galvotāja atbildība.  Līgumsods, rokas nauda. 

6.14. Īrnieka ģimenes locekļa tiesības un saistības.  Īrnieka ģimenes locekļa izlikšana no dzīvokļa. 

6.15. Dzīvokļa īpašnieka tiesības un saistības. 

6.16. Darba līgums.  Uzņēmuma līgums.  Pilnvarojuma  līgums. Neuzdota  lietvedība. 

6.17. Ķīla.  Ķīlas ņēmēja tiesības.  Hipotēka. 

6.18. Lietas. Lietu kopība. Galvenā  un  blakus  lieta. Lietu  sadalījums  pēc  vērtības. 

6.19. Valdījums. Valdījuma iegūšana. Tiesisks un prettiesisks valdījums. No valdījuma izrietošas  

tiesības.  Turējums. 

6.20. Īpašums.  Veidi.  Iegūšana.  Izbeigšanās.  Īpašuma  aprobežojumi. 

6.21. Servitūti.  Veidi.  Nodibināšana.  Izbeigšanās. 

6.22. Laulība.  Laulības noslēgšana.  Laulības šķiršana. 

6.24. Laulāto mantiskās attiecības. 

6.25. Aizgādības tiesību izbeigšanās un aprobežošana.  Saskarsmes jēdziens. 

6.26. Uzturlīdzekļu došanas pienākums vecāku un bērnu starpā. 

6.27. Paternitātes noteikšana.  Paternitātes apstrīdēšana. 

6.28. Adopcija.  Aizbildnība. 

6.29. Bāriņtiesu funkcijas un kompetence. 

 

7. Civilprocess 

7.1. Civillietas ierosināšana tiesā.  Civillietu pakļautība un piekritība.   Tiesāšanās izdevumu  

jēdziens un  apjoms. Valsts  nodeva.  

7.2. Lietas  dalībnieki. Civilprocesuālā  tiesībspēja  un  rīcībspēja. 

7.3. Prasītāja, atbildētāja un viņu pārstāvju procesuālās tiesības un pienākumi.  Advokāts kā 

pārstāvis, tiesības un pienākumi. 

7.4. Procesuālie termiņi. 

7.5. Prasības nodrošināšana, tās veidi. 

7.6. Prasības pieteikums, saturs, forma un rekvizīti. 

7.7. Apelācijas sūdzība, tās saturs, iesniegšanas kārtība un termiņi. 

7.8. Kasācijas sūdzība, tās saturs, iesniegšanas  kārtība  un  termiņi. 

7.9. Lietas, kurās  spriedums vai  lēmums stājies likumīgā  spēkā, jauna izskatīšana. 

7.10. Sevišķā tiesāšanas kārtība. 

7.11. Aizgādnības nodibināšana personām un mantai. 

7.12. Personas atzīšana par bezvēsts promesošu. Personas izsludināšanu par mirušu. 

7.13. Tiesvedība apelācijas instancē.   

7.14. Tiesvedība kasācijas instancē. 

7.15. Tiesas  sprieduma izpildīšana. 
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7.16. Kredītiestāžu likvidācija un bankrots. 

7.17. Šķīrējtiesas  izveidošana  un  darbība. Šķīrējtiesas  nolēmumu  izpilde. 

7.18. Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšana un izpildīšana. 

7.19. Ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšana un izpildīšana. 

7.20. Starptautiskā tiesiskā sadarbība civilprocesā. 

7.21. Ārvalstu likumu piemērošana civillietu iztiesāšanā.  

 

8.  Komerctiesības 

8.1. Komerclikuma  spēkā  stāšanās  kārtības  likums (20.12.2001.g.). 

8.2. Komercķīla. 

8.3. Prokūra.  Parastā  komercpilnvara.  Komercaģents.  Mākleris. 

8.4. Individuālais  komersants. Pilnsabiedrība. Komandītsabiedrība. 

8.5. Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību. 

8.6. Akciju  sabiedrība. 

8.7. Komercsabiedrību  reorganizācija. Reorganizācijas  kārtība. Reorganizācijas  veidi  un  

īpašie  noteikumi. 

 

9.  Darba  tiesības.  

9.1. Darbinieks. Darba  devējs. Darbinieka tiesisko  stāvokli pasliktinošu  noteikumu  spēkā  

neesamība. Vienlīdzīgu  tiesību  princips. 

9.2. Darba koplīguma saturs un forma.  Darba koplīguma puses.  Spēks laikā.   Spēks attiecībā 

uz personām. Darba koplīguma noslēgšanas un grozīšanas  kārtība.  Strīdu  izšķiršana. 

9.3. Darba līguma vispārīgie noteikumi.  Darba sludinājums un darba līguma  sagatavošana. 

9.4. Darba  līguma  noslēgšana. Darba tiesisko attiecību  ilgums.  Pārbaude, pieņemot  darbā. 

9.5. Darbinieka  pienākumi  un  tiesības.  Darbinieka  atbildība. 

9.6. Darba  līguma  grozīšana. Uzteikums. Uzteikuma pārsūdzēšanas kārtība.  

9.7. Darba  tiesisko  attiecību  izbeigšanās  pamati. 

9.8. Uzņēmuma  pāreja  citai  personai. Darbinieka  aizsardzība, izbeidzot  darba  tiesiskās  

attiecības. Darba  devēja  pienākumi, atlaižot  darbinieku  no  darba. 

 

10.  Administratīvais pārkāpums 

10.1. Administratīvā pārkāpuma jēdziens. 

10.2. Administratīvais sods.  Mērķis.  Veidi. 

10.3. Administratīvā soda uzlikšana. 

10.4. Administratīvie pārkāpumi, kuros izpaužas necieņa pret tiesu. 

10.5. Institūcijas, kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas. 

10.6. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās.  Pamatnoteikumi. 

10.7. Protokols par administratīvo pārkāpumu.  Saturs. 

10.8. Personas, kuras piedalās administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā. 

10.9. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība un termiņi. 

10.10. Lēmumu izpilde par administratīvo sodu uzlikšanu.  Pamatnoteikumi. 

 

11.  Administratīvā procesa tiesības 

11.1. Administratīvā procesa principi. 

11.2. Administratīvā procesa dalībnieki iestādē un tiesā. 

11.3. Administratīvā procesa virzība iestādē. 

11.4. Administratīvā akta jēdziens. 

11.5. Administratīvā akta forma un sastāvdaļas. 

11.6. Administratīvā akta paziņošana un spēkā esamība. 

11.7. Administratīvā akta apstrīdēšana. 

11.8. Pieteikums administratīvajā tiesā. 

11.9. Pieteikuma iesniegšanas termiņi. 

11.10. Pagaidu noregulējums administratīvajā procesā tiesā. 
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11.11. Pierādīšanas līdzekļi administratīvajā procesā. 

11.12. Lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu. 

11.13. Apstrīdētā administratīvā akta un pārsūdzētā administratīvā akta darbības apturēšana. 

11.14. Administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana. 

11.15. Lietas jauna izskatīšana administratīvajā procesā tiesā sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. 

11.16. Administratīvi procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja. 

11.17. Uzziņa par savām tiesībām. 

11.18. Pārstāvība administratīvajā procesā. 

11.19. Pirmās un otrās instances nolēmumu pārsūdzēšana administratīvajā procesā tiesā. 

 

12.  Konstitucionālās tiesības 

12.1. Latvijas Republikas Satversme.  

12.2. Likumdošanas kārtības Latvijas Republikā vispārīgs raksturojums. 

12.3. Valsts Prezidenta kompetence likumdošanas procesā. 

12.4. Saeimas darbības raksturojums. 

12.5. Latvijas Republikas Satversmes tiesa. 

12.6. Latvijas tiesu sistēma. 

12.7. Tiesībsarga institūcija. 

12.8. Cilvēka pamattiesības.    

 

13.  Finanšu un nodokļu tiesības 

13.1. Valsts nodokļu veidi. Nodevas ( jēdziens, veidi ). 

13.2. Nodokļu maksātāji. Pienākumi. Reģistrācija. 

13.3. Nodokļu administrācija. Tiesības un pienākumi. 

13.4. Nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

kārtība. 

13.5. Centrālais  depozitārijs. Darbība un funkcijas. Dalībnieki. 

13.6. Kredītiestāžu darbības uzsākšanas nosacījumi. 

13.7. Kredītiestāžu darbību regulējošās prasības. 

13.8. Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un loma.    

 

14.  Starptautiskās tiesības 

14.1. Starptautisko publisko tiesību jēdziens. 

14.2. Starptautisko publisko tiesību avoti un principi. 

14.3. Starptautisko publisko tiesību subjekti. 

14.4. Starptautisko privāttiesību jēdziens un regulēšanas priekšmets. 

14.5. Starptautisko privāttiesību avoti- jēdziens un klasifikācija. 

14.6. Eiropas Cilvēktiesību tiesas process.  

 

15.  Procesuālo  dokumentu  un juridisko atzinumu sastādīšana 

(15.sadaļā  minētie  dokumenti  jāsastāda  saskaņā  ar  kāzusa  tekstu). 

15.1. Juridiskais atzinums. 

15.2. Prasības  pieteikums civilprocesā. 

15.3. Pieteikums sevišķā tiesāšanās kārtībā civilprocesā. 

15.4. Pieteikums administratīvajā procesā. 

15.5. Izlīgums civilprocesā. 

15.6. Izlīgums kriminālprocesā. 

15.7. Kaitējuma kompensācijas pieteikums kriminālprocesā. 

15.8. Iesniegums / sūdzība pirmstiesas kriminālprocesā. 

15.9. Apelācijas  sūdzība civilprocesā. 

15.10. Apelācijas  sūdzība kriminālprocesā. 

15.11. Apelācijas  sūdzība administratīvajā procesā. 
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15.12. Kasācijas  sūdzība civilprocesā. 

15.13. Kasācijas  sūdzība kriminālprocesā. 

15.14. Kasācijas  sūdzība administratīvajā procesā. 

 

16.  Advokāta lietvedības dokumenta sastādīšana 

16.1. Advokāta vienošanās ar klientu. 

16.2. Advokāta orderis. 

16.3. Advokāta rēķins. 

16.4. Lēmums par advokāta rēķina nodošanu piespiedu izpildei. 

16.5. Paziņojums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā. 

 

Programma sagatavota saskaņā ar 2021.gada 27.aprīļa Ministru kabineta noteikumu nr. 270 

“Zvērināta advokāta eksāmena un kavlifikācijas pārbaudījuma noteikumi” 8., 9. un 12. 

punktiem un apstiprināta ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2021.gada 31.augusta 

lēmumu nr. 259.   


