
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 

STATŪTI 

(Pieņemti Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulcē 1993.gada 21.maijā. 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar kopsapulces 21.04.1995., 23.04.1999., 29.04.2005., 

30.04.2010. un 30.03.2012. lēmumiem.) 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1.  Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likumu (turpmāk –Advokatūras likums) 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija kā neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu 

profesionāla korporācija apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātos advokātus, lai 

rūpētos par advokātu profesijas prestižu, veicinātu zvērinātu advokātu profesionālo 

izaugsmi, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu un izpildītu Advokatūras 

likumā un citos likumos noteiktos uzdevumus. 
 

1.2.  Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija kā pašpārvaldes publisko tiesību autonoms 

subjekts darbojas uz statūtu pamata, kurus pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu 

kolēģijas kopsapulcē (kopsapulces 30.03.2012. lēmuma redakcijā). 
 

1.3.  Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir juridiska persona. Tai ir zīmogs ar savu 

nosaukumu un konts bankā. 

2. Zvērināts advokāts. 

2.1.  Zvērinātu advokātu uzņemšana. 

2.1.1. Persona, kas vēlas iestāties zvērinātos advokātos, iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomei rakstveida iesniegumu atbilstoši Advokatūras likuma prasībām. 
 

2.1.2. Ziņas par iesniedzēja personību apstiprināmas, uzrādot attiecīgus dokumentus. Padome 

var lūgt sniegt atsauksmes par iesniedzēja profesionālo darbību un morālajām 

īpašībām, lai novērtētu, vai iesniedzējs ir persona ar nevainojamu reputāciju. Ja šādu 

atsauksmju nav, iesniedzējs nav pielaižams pie advokāta eksāmena kārtošanas 

(kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 
 

2.1.3. Iesniegumam pievienojams diploma noraksts par valsts atzītas  otrā līmeņa augstākās 

izglītības tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācijas iegūšanu (kopsapulces 29.04.2005. 

lēmuma redakcijā). 

2.1.4. Atsauksmes par iesniedzēja profesionālo darbību un morālajām īpašībām uzrādāmas 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā kārtībā. 
 

2.1.5. (zaudējis spēku ar kopsapulces 29.04.2005. lēmumu). 
 

2.1.6. Eksāmens iesniedzējam jākārto atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai eksaminācijas 

kārtībai un programmai par minimālo nepieciešamo zināšanu apjomu (kopsapulces 

29.04.2005. un 30.04.2010. lēmuma redakcijā). 
 

2.1.7. Jautājumu par iesniedzēja uzņemšanu zvērinātos advokātos var izskatīt pēc eksāmena 

nokārtošanas un ne agrāk par vienu mēnesi pēc Advokatūras likumā norādītā personu 

saraksta nosūtīšanas atsauksmju saņemšanai. 

 

2.2. Zvērināta advokāta darbības vieta, zvēresta došana un iekļaušana zvērinātu 

advokātu sarakstā. 

2.2.1. Uzņemot zvērinātos advokātos, Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosaka šo 

zvērināto advokātu praktizēšanas vietu. 
 



2.2.2. Latvijas Zvērinātu advokātu padome paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos 

Latvijas Republikas Augstākās Tiesas priekšsēdētājam un nodrošina apstākļus zvēresta 

došanai. 
 

2.2.3. Zvērinātu advokātu saraksta izveidošanu un zvērinātu advokātu iekļaušanu tajā, kā arī 

zvērinātu advokātu uzskaiti nodrošina Latvijas Zvērinātu advokātu padome. 
 

2.2.4. Par savas prakses vietas maiņu zvērināts advokāts paziņo Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomei, attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai, tai apgabaltiesai un pilsētas 

vai rajona tiesai, kur atrodas zvērināta advokāta jaunā prakses vieta, kā arī šīm 

iestādēm pēc agrākās prakses vietas (kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 
 

2.2.5. Latvijas Zvērinātu advokātu padome par zvērināta advokāta iekļaušanu zvērinātu 

advokātu sarakstā un ieskaitīšanu zvērinātos advokātos izsludina oficiālā laikrakstā, 

paziņo tieslietu ministram, kā arī nodrošina periodisku zvērinātu advokātu un viņu 

prakses vietu saraksta publicēšanu. 

2.3.  Zvērinātu advokātu tiesības un pienākumi. 

Zvērināti advokāti 

2.3.1. bauda tiesības un pilda pienākumus, kas ietverti Advokatūras likuma 48.-68.pantā, kā 

arī kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa likumu normās; 
 

2.3.2. organizē lietvedību un grāmatvedības atskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem 

un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes nosacījumiem; 
 

2.3.3. patstāvīgi norēķinās ar budžetu un savlaicīgi kārto maksājumus Latvijas Zvērinātu 

advokātu kolēģijai; 
 

2.3.4. ir tiesīgi: 

2.3.4.1. atvērt norēķinu kontus Latvijas Republikas bankās, kā arī ārvalstu bankās; 

2.3.4.2. lietot savu personisko zīmogu pēc tā nospieduma reģistrācijas Latvijas 

Zvērinātu advokātu kolēģijā; 

2.3.4.3. profesionālās darbības reklāmā lietot vārdu “birojs”; 

2.3.4.4. (zaudējis spēku ar kopsapulces 21.04.1995.  lēmumu); 

2.3.4.5. iepazīties ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas lēmumiem un padomes 

rīcībā esošo juridisko literatūru un periodiku, kā arī saņemt padomē citu 

nepieciešamo informāciju un konsultācijas lietvedības un grāmatvedības 

uzskaites jautājumos; 

2.3.4.6. veidot Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas ārpus budžeta līdzekļus 

mērķprogrammu realizācijai un kontrolēt to izlietojumu. 
 

2.3.5. Saskaņā ar Advokatūras likuma 116.panta nosacījumiem zvērināti advokāti var 

praktizēt sadarbībā ar citiem zvērinātiem advokātiem, organizējot to uz rakstiskas 

vienošanās pamata 

2.3.5.1. par kopēju sadarbību juridiskās palīdzības sniegšanā, ieskaitot atbildību par to 

un atbildību par visu izdevumu segšanu, kuri saistīti ar juridiskās palīdzības 

sniegšanu; 

2.3.5.2. par kopēju sadarbību vienīgi tādu izdevumu segšanā, kuri saistīti ar 

Advokatūras likuma 118.pantā norādītā personāla darba samaksu vai kopējo 

darba telpu izmaksām, bet juridisko palīdzību katrs zvērināts advokāts sniedz 

individuāli, kas fiksēts viņa personīgajā kontā par honorāra apgrozījumu 

(kopsapulces 21.04.1995. lēmuma redakcijā). 
 

2.3.6. Zvērināti advokāti var veidot zvērinātu advokātu birojus, kurus reģistrē Latvijas 

Zvērinātu advokātu padome 

2.3.6.1. uz dibinātāja iesnieguma pamata, ja biroju veido viens advokāts; 

2.3.6.2. uz dibinātāju iesnieguma pamata, kam pievienots viņu izstrādātais Nolikums, ja 

birojā praktizē vairāki zvērināti advokāti savstarpējā sadarbībā atbilstoši 

Statūtu 2.3.5.1.punkta noteikumiem;  



2.3.6.3. uz dibinātāju iesnieguma pamata, kam pievienota visu birojā praktizējošo 

zvērinātu advokātu rakstiska vienošanās vai viņu izstrādāts Nolikums, ja birojā 

praktizē vairāki zvērināti advokāti savstarpējā sadarbībā atbilstoši Statūtu 

2.3.5.2.punkta noteikumiem (kopsapulces 23.04.1999. lēmuma redakcijā). 

2.3.7. Par pamatotu iemeslu zvērināta advokāta atteikumam pildīt noslēgto vienošanos vai 

doto uzdevumu var būt viņa ilgstoša slimība vai citi sarežģīti personiskie apstākļi, kā arī ja 

šajā laikā tiek nozīmēta lietas izskatīšana, par kuras vešanu bija vienošanās jau pirms otrās 

vienošanās vai uzdevuma saņemšanas (kopsapulces 30.04.2010. lēmuma redakcijā). 

 

2.4. Zvērinātu advokātu atskaitīšana. 
 

Zvērinātu advokātu padome atskaita zvērinātu advokātu no kolēģijas: 
 

2.4.1. pēc zvērināta advokāta rakstveida iesnieguma; 
 

2.4.2. ja konstatē, ka zvērināts advokāts veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt savus pienākumus 

un par to ir medicīnisks atzinums; 
 

2.4.3. zvērināta advokāta nāves gadījumā; 

2.4.4. ja zvērināts advokāts vairāk par sešiem mēnešiem nav izdarījis maksājumus Latvijas 

Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai un šīs rīcības iemesli atzīti par 

neattaisnojamiem (kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 

 

2.5. Zvērinātu advokātu atstādināšana no pienākumu pildīšanas. 

Zvērinātu advokātu padome lemj par zvērināta advokāta atstādināšanu no advokāta 

pienākumu pildīšanas Advokatūras likuma 17. un 72.pantā norādītajos gadījumos 

(kopsapulces 30.04.2010. lēmuma redakcijā). 

2.6. Zvērinātu advokātu darbības apturēšana. 

Zvērinātu advokātu padome aptur zvērināta advokāta darbību uz laiku: 

2.6.1. ja par to ir zvērināta advokāta iesniegums; 

2.6.2. ja ir spēkā stājies tiesas spriedums par zvērināta advokāta notiesāšanu par tādu 

noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts aiz neuzmanības (kopsapulces 29.04.2005. 

lēmuma redakcijā). 

2.7. Zvērinātu advokātu izslēgšana. 

Zvērinātu advokātu padome izslēdz zvērinātu advokātu no kolēģijas: 

2.7.1.  ja uz zvērināta advokāta rīcību attiecināmi Advokatūras likuma 16.panta nosacījumi, 

bet uz zvērināta advokāta palīga rīcību – arī 94. un 101.panta nosacījumi; 

2.7.2. ja disciplinārlietu komisija pieņēmusi lēmumu uzlikt šādu disciplinārsodu 

(kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 

 

2.8.Advokāta un klienta vienošanās, tās saturs un forma 

 
2.8.1. Zvērināti advokāti par uzņemšanos sniegt juridisko palīdzību un attiecīgās atlīdzības 

apmēru vienojas ar klientu. 

 

2.8.2.Saskaņā ar LR Advokatūras likuma 57.pantu rakstveida vienošanās(līgums) ir obligāti 

slēdzama attiecībā uz atlīdzības apmēru par lietas vešanu kriminālprocesā, administratīvajā 

lietā un civillietā, kad uzdevuma veikšanai ir nepieciešams orderis vai speciāls pilnvarojums. 

 

2.8.3.Vienošanās slēdz zvērināts advokāts; vienošanos var slēgt arī zvērinātu advokātu birojs, 

ja tajā praktizē vairāki zvērināti advokāti savstarpējā sadarbībā atbilstoši Statūtu 2.3.5.1. 

punkta noteikumiem. 

 



2.8.4. Vienošanās obligāti ir norādāms: 

- vienošanās slēdzējs, klients vai juridiskās palīdzības saņēmējs, 

- sniedzamā juridiskā palīdzība, 

- advokāta honorārs vai tā aprēķināšanas kārtība, tai skaitā papildus honorārs, kurš ir  

   atkarīgs no lietas rezultāta, 

- honorāra samaksas kārtība, 

- norāde, ka saskaņā ar šo vienošanos izrakstītais rēķins ir izpildu dokuments un tas ir 

izpildāms tiesas spriedumu izpildei noteiktā kārtībā, ievērojot Civilprocesa likuma normas. 

 Vienošanos sagatavo advokāts(zvērinātu advokātu birojs), kurš to slēdz ar klientu. 

Vienošanās otru eksemplāru izsniedz klientam pēc viņa pieprasījuma. Zvērinātu advokātu 

padome kā ieteikumu apstiprina vienošanās paraugu, kura kopiju var izmantot kā vienošanās 

kartiņu juridiskās palīdzības sniegšanai, slēdzot vienošanos ar klientu, vai sniedzot valsts 

nodrošinātu juridisku palīdzību. 

 

2.8.5.Atbilstoši vienošanās nolīgtajam honorāram un tā samaksas kārtībai advokāts izraksta 

rēķinu, norādot tajā apmaksas termiņu. 

Ja rēķins noteiktā termiņā nav apmaksāts, advokāts nosūta klientam brīdinājumu, 

dodot termiņu rēķina labprātīgai apmaksai, kas nevar būt īsāks par desmit dienām, un 

izskaidrojot klientam rēķina neatmaksāšanas sekas. 

 Ja rēķins brīdinājumā noteiktā termiņā nav apmaksāts, advokāts pieņem lēmumu par 

rēķina nodošanu piespiedu izpildei. 

 Lēmumu pirms rēķina nodošanas tiesu izpildītājam piespiedu izpildei advokāts nosūta 

Zvērinātu advokātu padomei kopā ar rēķina un vienošanās kopiju. 

 Rēķinu piespiedu izpildei advokāts var iesniegt tikai pēc brīdinājumā noteiktā termiņa 

labprātīgai samaksai notecējuma. Tiesu izpildītājam iesniedzams neapmaksātais rēķins un 

advokāta lēmums  par rēķina nodošanu piespiedu izpildei. 

 

2.8.6. Advokāts lēmumu par rēķina nodošanu piespiedu izpildei drīkst pieņemt, pamatojoties 

tikai uz tādu vienošanos, kuras saturs atbilst Statūtu 2.8.4. punktā noteiktajam.  

(kopsapulces 30.04.2010. lēmuma redakcijā) 

3. Zvērinātu advokātu palīgi.  

3.1. Uzņemšana par zvērināta advokāta palīgu. 
 

3.1.1. Uzņemšana par zvērināta advokāta palīgu notiek saskaņā ar Advokatūras likuma 87.-

91.panta nosacījumiem. 
 

3.1.2. Uzņemšanas laiku Latvijas Zvērinātu advokātu padome nosaka ne vēlāk par diviem 

mēnešiem pirms šā termiņa. 
 

3.1.3. Lūgumam par uzņemšanu zvērinātu advokātu palīgu skaitā pievienojama zvērināta 

advokāta piekrišana būt par iesniedzēja patronu un 3 juristu, kuri strādā advokatūrā, 

tiesā vai prokuratūrā, atsauksmes (kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 

 

3.2. Zvērināta advokāta palīga patrons. 
 

3.2.1. Zvērināta advokāta palīga patrons vada, nodarbina un uzrauga palīgu. 
 

3.2.2. Patrona norādījumi palīgam ir obligāti. 
 

3.2.3. Patrons ir atbildīgs par palīga darbību Advokatūras likuma noteiktajā apjomā. 
 

3.2.4. Palīga darba samaksu nosaka patrons. 
 

3.2.5. Pārpilnvarojumu vest konkrētu lietu (Advokatūras likuma 94.-96.pants) patrons 

apliecina ar savu parakstu un zīmogu. 

3.3.  Zvērinātu advokātu palīgu sagatavošana un eksāmeni. 
 



3.3.1. Zvērināta advokāta palīga profesionālajai sagatavošanai, viņu darbības uzraudzīšanai 

un vadīšanai Latvijas Zvērinātu advokātu padome izveido no zvērinātiem advokātiem 

uzraudzības un eksāmenu komisijas. 
 

3.3.2. Zvērināta advokāta palīga darbības tiešo vadību un kontroli veic patrons (kopsapulces 

30.04.2010. lēmuma redakcijā). 
 

3.3.3. Zvērinātu advokātu palīgu apmācību programmu apstiprina Latvijas Zvērinātu 

advokātu padome. Zvērinātu advokātu palīgu apmācību kārtību nosaka Zvērinātu advokātu 

palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisija. Zvērinātu 

advokātu palīgiem un viņu patroniem ir saistoši Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās 

sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisijas lēmumi jautājumos, kas saistīti 

ar zvērinātu advokātu palīgu profesionālo sagatavošanu un darbības uzraudzību. Komisijas 

lēmumi ir pārsūdzami Latvijas Zvērinātu advokātu padomē (kopsapulces 30.03.2012. 

lēmuma redakcijā). 

 Zvērinātu advokātu palīgiem saskaņā ar LR Advokatūras likuma 100.panta 

norādījumiem jāveic valsts nodrošinātā aizstāvība vai pārstāvība kriminālprocesā 

(kopsapulces 30.04.2010. lēmuma redakcijā). 
 

3.3.4. Par zvērināta advokāta palīga sagatavotību, lai viņu pielaistu kārtot advokāta 

eksāmenu, vai sagatavošanās termiņa pagarināšanu lēmumu pieņem Latvijas Zvērinātu 

advokātu padome. 

3.4. Zvērinātu advokātu palīgu darbības vieta un darbības kārtība. 
 

3.4.1. Zvērināta advokāta palīgam jādarbojas tajā apvidū, kur darbojas viņa patrons. 
 

3.4.2. Zvērināta advokāta palīga darbības kartības ievērošanu atbilstoši Advokatūras likuma 

prasībām nodrošina patrons. 
 

3.4.3. (zaudējis spēku ar kopsapulces 29.04.2005. lēmumu). 
 

3.4.4. Lēmumu par atļauju zvērināta advokāta palīgam vest lietas ar patrona pārpilnvarojumu 

vai bez tā  pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc patrona ierosinājuma un 

zvērinātu advokātu palīgu uzraudzības un eksāmenu komisijas atzinuma saņemšanas. 

Zvērināta advokāta palīgam, kas saņēmis atļauju vest lietas bez patrona 

pārpilnvarojuma, Latvijas Zvērinātu advokātu padome var  noteikt atsevišķu prakses 

vietu, ja tam piekrīt patrons (kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 
 

3.4.5. Zvērināta advokāta palīgs vesto lietu reģistrēšanas kārtību un atskaišu kārtību nosaka 

Latvijas Zvērinātu advokātu padome. 

3.5. Uzņemšana par zvērinātu advokātu, atskaitīšana. 
 

3.5.1. Beidzoties zvērināta advokāta palīga darbības laikam, viņam jānokārto zvērināta 

advokāta eksāmens. Pēc tam Latvijas Zvērinātu advokātu padome izlemj jautājumu par 

palīga uzņemšanu zvērinātos advokātos un  viņa atskaitīšanu no zvērinātu advokātu 

palīgiem (kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 
 

3.5.2. Zvērināta advokāta palīga uzņemšana par zvērinātu advokātu notiek saskaņā ar 

Advokatūras likuma 39.-44.panta nosacījumiem. 

3.6.    Papildu prasības zvērinātu advokātu palīgiem. 

Statūtu norādījumi par zvērinātu advokātu  atskaitīšanu, atstādināšanu, darbības apturēšanu, 

izslēgšanu un disciplināratbildību attiecināmi arī uz zvērinātu advokātu palīgiem (kopsapulces 

29.04.2005. lēmuma redakcijā). 

4. Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijas.  

4.1. Zvērinātu advokātu kopsapulce. 



4.1.1. Augstākā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārvaldes institūcija ir kopsapulce. 

4.1.2. Zvērinātu advokātu kopsapulce: 

4.1.2.1. pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Statūtus un advokāta Ētikas 

kodeksu; 

4.1.2.2. ievēlē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 

vietnieku, padomes locekļus un revīzijas komisiju; 

4.1.2.3. apstiprina gada pārskatu un budžetu; 

4.1.2.4. izveido Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas fondus, tai skaitā, fondu 

palīdzības sniegšanai advokātiem un pašpalīdzības kasi; 

4.1.2.5. nosaka padomes locekļu skaitu; 

4.1.2.6. pieņem lēmumus citos jautājumos. 
 

4.1.3. Kopsapulces lēmumi ir saistoši padomei, visiem zvērinātiem advokātiem un viņu 

palīgiem. 

4.1.4. Kopsapulcē ievēlēto un Zvērinātu advokātu padomes izveidoto komisiju priekšsēdētāji 

gada kopsapulcē ziņo par komisiju veikto darbu pārskata periodā (kopsapulces 30.04.2010. 

lēmuma redakcijā). 

4.1.5.Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu, 

revīzijas komisijas locekļu un disciplinārlietu komisijas locekļu kandidātus ir tiesīgs izvirzīt 

jebkurš zvērināts advokāts, rakstveidā iesniedzot zvērinātu advokātu padomei vai kopsapulcei 

paziņojumu  ar nominētā  kandidāta vārdu un uzvārdu un kādam amatam persona tiek 

nominēta.  Paziņojumam pievienojama kandidāta rakstveida piekrišana.  Paziņojumu var 

iesniegt arī pirms kopsapulces.  

 Padome organizē iepriekš nominēto kandidātu izziņošanu, ja saņemts rakstveida 

iesniegums un kandidāta piekrišana (kopsapulces 30.04.2010. lēmuma redakcijā). 

 

4.2. Zvērinātu advokātu padome. 
 

4.2.1. Latvijas Zvērinātu advokātu padome sastāv no padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka 

un padomes locekļiem. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. 
 

4.2.2. Latvijas Zvērinātu advokātu padome: 

4.2.2.1. reprezentē Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju; 

4.2.2.2. pilda Advokatūras likuma 34.panta prasības; 

4.2.2.3. sasauc un sagatavo Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulces; 

4.2.2.4. atbild par kolēģijas lietvedības un grāmatvedības organizēšanu atbilstoši 

Latvijas Republikas likumdošanai;  

4.2.2.5. izlemj jautājumus, kas saistīti ar budžeta izpildi; 

4.2.2.6. veic metodisko darbu; 

4.2.2.7. organizē zvērinātu advokātu un viņu palīgu kvalifikācijas paaugstināšanu; 

4.2.2.8. izskata zvērinātu advokātu ierosinājumus, kā arī strīdus, kas radušies starp 

zvērinātiem advokātiem; 

4.2.2.9. nosaka biedru maksas apmēru un tās samaksas kārtību; 

4.2.2.10. apstiprina zvērināta advokāta apliecības paraugu, nodrošina apliecības 

izsniegšanu un nosaka tās anulēšanas kārtību; 

4.2.2.11. apstiprina zvērinātu advokātu speciālās lietvedības dokumentu veidlapas un 

nosaka to lietošanas kārtību; 

4.2.2.12. apstiprina pašpalīdzības kases nolikumu; 

4.2.2.13. veic sadarbību ar starptautiskajām advokatūras organizācijām un ārvalstu 

advokatūras nacionālajam apvienībām; 

4.2.2.14. reģistrē zvērinātu advokātu birojus un apstiprina to Nolikumus (kopsapulces 

23.04.1999. lēmuma redakcijā). 
 

4.2.3. Padomes lēmumus paraksta padomes priekšsēdētājs. 
 

4.2.4. Ja no zvērinātu advokātu padomes izstājas kāds no tās locekļiem, kārtējā advokātu 

kopsapulcē ievēlē viņa vietā citu padomes locekli. 

 



4.3. Priekšsēdētājs. 
 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs: 
 

4.3.1. vada darbu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā; 
 

4.3.2. pārstāv Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju valsts varas nu pārvaldes institūcijās, kā 

arī ārvalstīs; 
 

4.3.3. rīkojas ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mantu; 
 

4.3.4. slēdz saimnieciskos un darba līgumus, kā arī profesionālos sadarbības līgumus; 
 

4.3.5. sagatavo un vada padomes sēdes; 
 

4.3.6. apstiprina zvērinātu advokātu parakstu paraugus. 

 

4.4. Priekšsēdētāja vietnieks. 
 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietnieks:  
 

4.4.1. priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā pilda priekšsēdētāja funkcijas; 
 

4.4.2. vada darbu, kas saistīts ar advokātu kvalifikācijas jautājumiem; 
 

4.4.3. organizē iesniegumu un citu materiālu pārbaudi par zvērinātu advokātu un viņu palīgu 

rīcību un iesniedz par tiem priekšlikumus padomes izskatīšanai. 

 

4.5. Revīzijas komisija. 
 

4.5.1. Revīzijas komisiju ievēlē Zvērinātu advokātu kopsapulce uz trim gadiem aizklātā 

balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. 
 

4.5.2. Revīzijas komisijas locekļu skaitu nosaka kopsapulce 
 

4.5.3. Zvērinātu advokātu kolēģijas revīzijas komisija atklātā balsošanā no saviem locekļiem 

ievēlē revīzijas komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 
 

4.5.4. Ja no revīzijas komisijas izstājas kāds no tās locekļiem, kārtējā kopsapulcē ievēlē viņa 

vietā citu zvērinātu advokātu. 
 

4.5.5. Revīzijas komisija kontrolē Zvērinātu advokātu padomes finansiālo darbību. 

 

4.6. Zvērinātu advokātu vecākie. 
 

4.6.1. Zvērinātu advokātu padome apstiprina tiesas teritorijā  praktizējošo zvērinātu advokātu 

vecāko, kā arī atbrīvo viņu no vecākā pienākumiem likuma noteiktā kārtībā.  

4.6.2. Zvērinātu advokātu vecākais organizē tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu 

advokātu darbu, vedot krimināllietas procesa virzītāju vai Zvērinātu advokātu padomes 

uzdevumā, kā ari citas lietas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā. 

4.6.3. Zvērinātu advokātu vecākais sniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei atsauksmes 

par personām, kas iesniegušas dokumentus par uzņemšanu zvērinātos advokātos, kā arī 

atsauksmes par zvērinātu advokātu palīgu sniegto juridisko palīdzību. 

4.6.4 Zvērinātu advokātu vecākais sastāda tiesas darbības teritorijā praktizējošo advokātu 

dežūru grafikus valsts nodrošinātas aizstāvības vai pārstāvības veikšanai kriminālprocesā un 

paziņo par šiem grafikiem tiesas, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm. 

(kopsapulces 30.04.2010. lēmuma redakcijā) 

4.7. Konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai. 

Konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai mazturīgām personām darbojas uz Nolikuma 

pamata, ko apstiprina Zvērinātu advokātu padome. 

4.8. Disciplinārlietu komisija 

4.8.1. Disciplinārlietu komisiju  ievēlē zvērinātu advokātu kopsapulce uz trim gadiem 

aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu; 



4.8.2. Disciplinārlietu komisijas locekļu skaitu nosaka kopsapulce; 

4.8.3. Disciplinārlietu komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju; 

4.8.4. Ja no disciplinārkomisijas izstājas kāds no tās locekļiem, kārtējā kopsapulcē viņa 

vietā ievēlē citu zvērinātu advokātu; 

4.8.5. Disciplinārlietu komisija izskata zvērinātu advokātu disciplinārlietas saskaņā ar 

Advokatūras likuma 711.p,712.,73.-80.panta nosacījumiem (kopsapulces 29.04.2005. 

lēmuma redakcijā). 

5. Sūdzību, iesniegumu un ziņojumu izskatīšanas kārtība  

(kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 

5.1. Par zvērinātu advokātu darbu vai uzvedību ienākošās sūdzības, iesniegumus un 

ziņojumus izskata Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietnieks, kas padomes 

sēdē sniedz informāciju par to pārbaudes rezultātiem (kopsapulces 29.04.2005.lēmuma 

redakcijā). 
 

5.2. Ja zvērināta advokāta rīcībā  saskatāmas  disciplinārlietas pazīmes, Latvijas Zvērinātu 

advokātu padome var ierosināt disciplinārlietu, nosūtot pārbaudes materiālus 

disciplinārlietu komisijai (kopsapulces 29.04.2005. lēmuma redakcijā). 

5.3. Zvērinātu advokātu padome var nosūtīt pārbaudes materiālus izskatīšanai Ētikas 

komisijā, neierosinot disciplinārlietu (kopsapulces 30.04.2010. lēmuma redakcijā). 

6. Zvērinātu advokātu darbības reklāma. 

6.1. Zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sniegtās juridiskās palīdzības reklāma 

veidojama atbilstoši Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksam. 
 

6.2. Latvijas Zvērinātu advokātu padome var dot norādījumus par advokātu reklāmas 

ietvariem. 

 

7. Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu darbība Latvijas Zvērinātu advokātu 

kolēģijā. 

7.1.  Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu reģistrācija un profesionālās kvalifikācijas 

atzīšana notiek saskaņā ar Advokatūras likuma 121.-123.,128.-134.panta nosacījumiem. 

7.2.   Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti bauda tiesības un pilda pienākumus, kas ietverti 

Advokatūras likuma 241,124.-126.,130.pantā. 

7.3.   Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta rīcībā saskatāmas disciplinārlietas pazīmes, 

Latvijas Zvērinātu advokātu padome var ierosināt disciplinārlietu un rīkoties atbilstoši 

Advokatūras likuma 127.panta nosacījumiem (kopsapulces 29.04.2005. lēmuma 

redakcijā). 

 

 


