
NOTEIKUMI Nr.1/2023 
 

Par Latgales tiesu apgabala, Daugavpils tiesas, Daugavpils tiesas Krāslavā un 

Daugavpils tiesas Preiļos darbības teritorijā valsts nodrošinātās juridiskās 

palīdzības sniegšanas kārtību 2023.gadā 
 

Daugavpilī  

2022.gada 30.novembrī  

 

Izdoti saskaņā ar  

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 54.1panta 1.punktu  

un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2019.gada 21.jūnija lēmuma Nr.119  

“Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu” 1.4.2.punktu 

 

  

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās 

palīdzības sniegšanas veidu un kārtību Latgales tiesu apgabala, Daugavpils 

tiesas, Daugavpils tiesas Krāslavā, Daugavpils tiesas Preiļos darbības 

teritorijā.  

2. Valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību praktizējošie advokāti uzņemas 

veikt uz brīvprātības pamata.  

3. 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 atbilstību normatīvo aktu 

prasībām, iekļauj viņu nākamā mēneša dežūru grafikā. 

4. Ja advokāts nevēlas turpināt uzņemties veikt valsts nodrošināto aizstāvību, 

pārstāvību, juridisko palīdzību, viņš par to paziņo advokātu vecākajam uz 

elektroniskā pasta adresi: valentina.kepente@gmail.com . Šajā gadījumā 

advokātu vecākais uzdod advokātam pabeigt tos valsts nodrošinātās 

aizstāvības, pārstāvības, juridiskās palīdzības uzdevumus saskaņā ar attiecīgo 

norīkojumu, kurus advokāts ir pieņēmis līdz minētā paziņojuma sniegšanai.  

5. Zvērinātam advokātam norīkojumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

sniegšanas saskaņošanai ir jābūt sasniedzamam telefoniski. Ja zvērināts 

advokāts neatbild uz Advokātu vecākā telefona zvaniem vai saprātīgā laikā 

neatzvana Advokātu vecākai, ir uzskatāms, ka zvērināts advokāts atteicās no 

aizstāvja pienākumu veikšanas valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

konkrētajā gadījumā. 

6. Valsts nodrošinātās aizstāvības un pārstāvības norīkojumus uz plānotajām 

procesuālajām darbībām (Kriminālprocesa likuma 80.panta trešā daļa, 104. 

un 108. pantā) saņem elektroniskā formā, izņēmuma gadījumos – telefoniski 

ar turpmāku apstiprinājumu elektroniskā formā. 
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7. Advokātam, kas vēlas atteikties vai ir pamats atteikties no uzņemtās vai 

piekritīgās lietas vešanas (Latvijas Republikas Advokatūras likuma 55.pants), 

nekavējoties jāinformē Advokātu vecākā, kura nodrošina citu advokātu 

aizstāvības vai pārstāvības veikšanai saskaņā ar Kriminālprocesa likumu un 

noteikumiem par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu. 

8. Valsts nodrošināto aizstāvību un pārstāvību atsevišķās procesuālajās darbībās 

(Kriminālprocesa likuma 81.pants) zvērināts advokāts veic attiecīgā dežūras 

dienā no plkst. 08:00 līdz nākamās dienas plkst. 08:00. 

9. Advokāts nākamajā darba dienā, informē zvērinātu advokātu vecāko par 

aizstāvības nodrošināšanu atsevišķā procesuālajā darbībā (dežūras laikā 

Kriminālprocesa likuma 81.pants un Kriminālprocesa likuma 104.pants, 

108.pants procesuālajās darbībās, kuras veicamas nekavējoties un kurās 

iesaistīts cietušais, ja nepieciešams, advokātu pārstāvības nodrošināšanai), 

nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: valentina.kepente@gmail.com. 

Paziņojumā iekļaujama šāda informācija: kriminālprocesa vai lietas numurs, 

aizstāvama/pārstāvama vārds uzvārds, personas kods, veikto darbību apraksts 

(aizstāvība pēc kura KL panta, procesuālas darbības noteiktas KPL 81.panta 

pirmajā daļā u.c. gadījumos), procesa virzītājs, veikto procesuālo darbību 

datums. 

10. Valsts nodrošinātās aizstāvības gadījumā zvērināta advokāta orderī jānorāda 

apliecinājums:  

- Ar šo apliecinu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā esmu 

aicināts sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību Klientam un 

starp šī ordera parakstītāju un orderī norādīto Klientu pastāv 

advokāta un klienta attiecības. 

11. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 79.panta piekto daļu valsts nodrošinātās 

aizstāvības gadījumā orderis procesa virzītājam iesniedzams nekavējoties. 

12. Dežūru grafikā norādītajos datumos dežurējošiem advokātiem jābūt 

sasniedzamiem ar mobilā telefona starpniecību. 

13. Ja konkrētie dežurējošie advokāti nav sasniedzami, cita advokāta piedalīšanās 

atsevišķā procesuālajā darbībā nodrošina zvērinātu advokātu vecāka 

advokāte. 

14.  Advokāti nedrīkst veikt valsts nodrošināto aizstāvību plānotās vai neplānotās 

un neatliekamās kriminālprocesuālās vai Ārstniecības likumā ietvaros 

noteiktas darbībās bez advokātu vecākā norīkojuma vai ārpus dežūru grafika, 

ja nav saņemts advokātu vecāka piekrišana. 

15. Valsts nodrošinātas aizstāvības/pārstāvības/ juridiskās palīdzības sniegšanas 

gadījumā zvērināti advokāti iesniedz zvērinātu advokātu vecākai paziņojumu 

apstiprināšanai ne retāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad tas apstiprināts 
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ar attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītā procesa virzītāju. Paziņojumi ir 

nododami zvērinātu advokātu vecākajai personīgi (atsevišķi vienojoties par 

laiku), atstājot pastkastītē vecākās zvērinātas advokātes prakses vietā 

(18.novembra ielā 18a, Daugavpils) vai atstājot tos Daugavpils tiesā atvēlētajā 

vietā.  

16. Daugavpils tiesā atvēlētajā vietā paziņojumi tiek paņemti apstiprināšanai 

katru pirmdienu pēc plkst.15.00. 

17. Paziņojumus zvērinātu advokātu vecāka apstiprina piecu darba dienu laikā 

izsniedzot tos zvērinātam advokātam personīgi (atsevišķi vienojoties par 

laiku) vai atstājot Daugavpils tiesā atvēlētajā vietā. Zvērinātu advokātu 

vecākas prombūtnes laikā paziņojumi netiks apstiprināti, par ko tiek paziņots 

iepriekš. 

18. Zvērinātam advokātam un zvērināta advokāta palīgam pēc Latgales tiesu 

apgabala, Daugavpils tiesas, Daugavpils tiesas Krāslavā, Daugavpils tiesas 

Preiļos darbības teritorijā zvērinām advokātu vecākā pieprasījuma ir 

pienākums iesniegt atskaiti par veikto valsts nodrošināto juridisko palīdzību. 

19. Advokāts ir atbildīgs gan par sniegtajām ziņām Advokātu vecākajam, gan par 

valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības ietvaros sniegto juridisko palīdzību. 

20. Advokātam, kurš sniedz valsts nodrošinātu juridisko palīdzību 

kriminālprocesā, ir jābūt ar nevainojamu reputāciju, tostarp pašam neesot 

personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, statusā un jāatbilst Latvijas Zvērinātu 

Advokātu Padomes 2019.gada 21.jūnja lēmuma Nr.119 „Noteikumi par valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu” 2.2.punktam. 

21. Advokātiem, kuri ir noslēguši vienošanos ar klientu, ir savlaicīgi jāinformē 

Advokātu vecākais, kā arī procesa virzītājs, lai izslēgtu nepieciešamību 

procesa virzītājam, tiesai vai Advokātu vecākajam iesaistīt šādā procesā valsts 

nodrošinātu juridiskās palīdzības sniedzēju. 

22. Noteikumi stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī. 

 

 

Latgales tiesu apgabala, Daugavpils tiesas,  

Daugavpils tiesas Krāslavā un Daugavpils tiesas Preiļos 

darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā 

zvērināta advokāte                                 Valentīna Kepente 

 

 

 


