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Normatīvo aktu grozījumu komisijas 

NOLIKUMS 

1. Vispārīgi noteikumi 

1.1. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Normatīvo aktu grozījumu komisija (turpmāk- 

Komisija) tiek izveidota, izpildot 2022.gada 6.maija Latvijas Zvērinātu advokātu 

kopsapulces lēmumu, ar kuru nolemts pārveidot Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 

Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisiju par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 

komisiju un uzdot Latvijas Zvērinātu advokātu padomei (turpmāk- Padome) izstrādāt 

komisijas nolikumu un noteikt komisijas sastāvu. 

1.2. Normatīvo aktu grozījumu komisija tiek izveidota kā pastāvīga komisija, kuras 

darbības termiņš nav ierobežots. 

1.3. Komisijas uzdevumi ir: 

1.3.1. pārstāvēt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju pastāvīgajās darba grupās un darba 

grupās (šajā nolikumā turpmāk ar apzīmējumu “ārējā darba grupa” tiek apzīmētas valsts 

institūciju izveidotas darba grupas normatīvo aktu grozījumu izstrādei, valsts institūciju 

izveidotas konsultatīvās padomes, kā arī Saeimas komisijas), 

1.3.2. nodrošināt advokatūras iekšējo normatīvo aktu atbilstību ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt advokatūras iekšējo normatīvo aktu un to 

grozījumu projektus. 

2. Komisijas sastāvs 

2.1. Komisijas priekšsēdētājs ir Padomes loceklis, kuru no sava vidus šīs Komisijas 

vadīšanai ir apstiprinājusi Padome. 

2.2. Komisijas locekļi ir zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi, kuri darbojas 

pastāvīgajās darba grupās un ir deleģēti pārstāvēt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju. 

Komisijas locekļu skaits nav noteikts. 

2.3. Zvērinātus advokātus un zvērinātu advokātu palīgus darbam ārējās darba grupās pēc 

Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina Padome, deleģējot konkrētos advokātus 

pārstāvēt advokatūru ārējās darba grupās. 

2.4. Komisijas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš beidzas vienu mēnesi pēc attiecīgā 

Padomes sastāva pilnvaru termiņa. 
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2.5. Komisijas locekļu darbības termiņš Komisijā beidzas trīs mēnešus pēc attiecīgā 

Padomes sastāva pilnvaru termiņa. Katram no jauna ieceltajam Komisijas vadītājam ir 

pienākums līdz Komisijas locekļu darbības termiņa beigām piedāvāt Padomei apstiprināt 

komisijas locekļu sastāvu darbam visās ārējās darba grupās, kurās advokatūra iepriekš tika 

pārstāvēta. 

2.6. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi, turpina darboties attiecīgajās ārējās 

darba grupās, līdz netiek pieņemts lēmums par citu zvērinātu advokātu un zvērinātu 

advokātu palīgu iecelšanu ārējās darba grupās. 

2.7. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi, kuri darbojas ārējās darba grupās 

bez Padomes deleģējuma, nepārstāv advokatūras viedokli. 

2.8. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi, kuri darbojas Komisijas 

priekšsēdētāja ad hoc izveidotās iekšējās darba grupās advokatūras iekšējo normatīvo aktu 

vai to grozījumu izstrādei, neietilpst Komisijas locekļu sastāvā. 

3. Komisijas darba organizācija 

3.1. Komisijas darbu koordinē Komisijas priekšsēdētājs. 

3.2. Ja Padome saņem kādas institūcijas aicinājumu deleģēt advokatūras pārstāvi darbam 

ārējās darba grupās, Padomes birojs par to nekavējoties informē Komisijas vadītāju. 

Komisijas vadītājs izvērtē, vai advokatūras dalība šajā ārējā darba grupā ir nepieciešama un 

lietderīga un pozitīva secinājuma gadījumā no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu 

palīgu vidus izraugās atzītus attiecīgās tiesību jomas speciālistus, kas būtu virzāmi 

advokatūras pārstāvībai šajā ārējā darba grupā. Komisijas priekšsēdētājs pēc izraudzītā 

zvērināta advokāta vai zvērināta advokāta palīga piekrišanas saņemšanas darbam šajā ārējā 

darba grupā informē par to Padomi, piedāvājot apstiprināt izraudzīto kandidātu. Ja Komisijas 

vadītājs uzskata, ka advokatūras dalība šajā ārējā darba grupā nav nepieciešama un 

lietderīga, viņš par to informē Padomi, piedāvājot pieņemt lēmumu par atteikšanos no 

dalības šajā ārējā darba grupā. 

3.3. Komisijas locekļi, zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi, veicot 

advokatūras pārstāvību ārējās darba grupās, ņem vērā advokatūras kopējās intereses un 

aizstāv viedokļus un priekšlikumus, kuri atbilst advokatūras interesēm. 

3.4. Komisijas locekļiem, zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem nav 

pienākums katru ārējās darba grupās apspriežamo jautājumu saskaņot ar Komisijas vadītāju 

vai Padomi. Gadījumos, kad Komisijas loceklis, zvērināts advokāts un zvērinātu advokātu 

palīgs  uzskata par nepieciešamu noskaidrot Padomes viedokli par kādiem ārējā darba grupā 

izskatāmajiem jautājumiem, Komisijas loceklis, zvērināts advokāts un zvērinātu advokātu 

palīgs,  iesniedz Komisijas priekšsēdētājam jautājuma izklāstu rakstveidā, aicinot formulēt 

Padomes nostāju šajā jautājumā. Komisijas priekšsēdētājs virza šo jautājumu izskatīšanai 

Padomē viedokļa izteikšanai. Ja par kādu jautājumu tiek izteikts Padomes viedoklis, 

attiecīgajam Komisijas loceklim, zvērinātam advokātam un zvērinātu advokātu palīgam  tas 

ir saistošs un viņam šāds viedoklis ir tālāk jāizsaka un jāatbalsta attiecīgajā ārējā darba 

grupā. 
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3.5. Komisijas priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt advokatūras iekšējo normatīvo 

aktu atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī iekšējo normatīvo aktu kvalitāti, 

pārskatāmību un atbilstību advokatūras aktuālajām vajadzībām. 

3.6. Ja Komisijas priekšsēdētājs un /vai Komisija konstatē nepieciešamību izstrādāt jaunu 

advokatūras iekšējo normatīvo aktu vai kāda jau esoša iekšējā normatīvā akta grozījumus, 

Komisijas priekšsēdētājs par to informē Padomi. Ja Padome atzīst šāda iekšējā normatīvā 

akta vai grozījumu izstrādes nepieciešamību, Komisijas priekšsēdētājs izveido ad hoc darba 

grupu šī iekšējā normatīvā akta projekta sagatavošanai, iekļaujot šajā darba grupā paša 

izvēlētus zvērinātus advokātus vai zvērinātu advokātu palīgus, kuri pārzina attiecīgo jomu un 

kuri Komisijas priekšsēdētājam ir izteikuši piekrišanu nodarboties ar šā iekšējā normatīvā 

akta izstādi. Šādas Komisijas priekšsēdētāja izveidotas darba grupas apspriedes organizē un 

vada Komisijas priekšsēdētājs. Sagatavoto iekšējā normatīvā akta vai grozījumu projektu 

Komisijas priekšsēdētājs virza apstiprināšanai Padomei. 

      

Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomes priekšsēdētājs 

 

Jānis Rozenbergs 

       


