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Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2021.gada 12.jūlija 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu nr.187 

Spēkā esošā redakcija no 01.09.2021. 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2023.gada 

21.februāra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 

lēmumu nr.70 

 

LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME  
 

LĒMUMS 
Rīgā 

2018.gada 30.janvārī Nr.15 

Protokols Nr.2 

 

Par maksājumiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas 1993.gada 27.aprīļa Advokatūras likuma 34.panta 

13.punktu Latvijas  Zvērinātu advokātu padome 

nolemj: 

 

1. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai katrs advokāts Latvijas 

Republikas Advokatūras likuma 4.panta izpratnē (turpmāk tekstā – “advokāts”), izdara 

šādus maksājumus kolēģijas uzturēšanai (turpmāk tekstā – “Maksājumi”): 

- advokāti, kuru darbības ilgums advokatūrā ir līdz 40 gadiem ieskaitot, – EUR 

35,- mēnesī; 

- advokāti, kuru darbības ilgums advokatūrā ir no 41 gada, – EUR 20,- mēnesī. 
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2. Ja advokāts iegūst šo statusu līdz kalendāra mēneša 15.datumam, Maksājumi 

izdarāmi, sākot ar tekošo kalendāro mēnesi. Ja advokāts iegūst šo statusu pēc kalendāra 

mēneša 15.datuma, Maksājumi izdarāmi, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi. 

 

3. Aprēķinot advokāta darbības ilgumu, neņem vērā advokāta darbības apturēšanas 

laiku. Par darbības ilguma pareizu noteikšanu atbild advokāts. 

 

4. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc advokāta iesnieguma vai pēc savas 

iniciatīvas var pilnībā atbrīvot no Maksājumiem: 

- sievieti sakarā ar grūtniecību uz laiku līdz diviem mēnešiem; 

- advokātu, kurš izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumu, apturot darbību, uz laiku 

līdz bērna viena gada vecumam; 

- advokātu, kurš slimības dēļ nevar pilnā apjomā pildīt profesionālos 

pienākumus, apturot darbību, uz slimības laiku. 

 

5. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc advokāta iesnieguma vai pēc savas 

iniciatīvas var daļēji atbrīvot no Maksājumiem, nosakot Maksājumu apmēru EUR 20,- 

mēnesī: 

- invalīdu; 

- advokātu, kuram citu iemeslu dēļ ir ierobežota iespēja izdarīt Maksājumus pilnā 

apmērā uz laiku, kamēr pastāv šādi šķēršļi. 
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6. Atbrīvojums tiek piemērots no nākamā mēneša pēc Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomes lēmuma par pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no Maksājumiem. 

 

7. Lūdzot atbrīvojumu no Maksājumiem, advokātam ir pienākums iesniegt 

pierādījumus par atbrīvojuma iemesliem. Advokātam, kurš ir atbrīvots no Maksājumiem, 

ir pienākums līdz atbrīvojuma termiņa beigām informēt Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomi par atbrīvojuma iemesla pastāvēšanu vai izbeigšanos. Ja advokāts šo pienākumu 

neizpilda, beidzoties atbrīvojuma termiņam, viņam ir pienākums izdarīt Maksājumus 

pilnā apmērā. 

 

8. Maksājumi izdarāmi Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norēķinu kontā ne 

vēlāk kā līdz tekošā kalendārā mēneša pēdējam datumam. 

 

9. Šis lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. 
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10. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku 2009.gada 15.decembra lēmums Nr.223 

“Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un 

apmēriem”. 

 
 

Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 


