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Protokols Nr.- 

Par zvērinātu advokātu palīgu 

darbības noteikumiem 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Advokatūras likuma 34.pantu, 92.-105.pantu, 

Latvijas Zvērinātu advokātu padome, nolūkā konsolidēt un aktualizēt vairākus Latvijas 

Zvērinātu advokātu padomes lēmumus, kas attiecas uz zvērinātu advokātu palīgu 

darbību, nolēma apstiprināt Palīgu darbības noteikumus sekojošā redakcijā: 

 

 
PALĪGU DARBĪBAS NOTEIKUMI 

 
1. Par zvērināta advokāta palīga svinīgo solījumu 

 

Zvērināta advokāta palīgs stājas pie savu pienākumu pildīšanas pēc svinīgā solījuma 

nodošanas: "Solos pildīt pēc savas labākās apziņas un pārliecības valsts likumus, 

izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, sargāt savu pilnvardevēju intereses, godīgi 

un apzinīgi pildīt savus zvērināta advokāta palīga pienākumus, visus padomes un tās 

pilnvarotu institūciju lēmumus un rīkojumus, kā arī sava patrona norādījumus un 

uzdevumus, apzinādamies, ka man par savu darbību jāatbild likuma un Zvērinātu 

advokātu padomes priekšā." 

 

2. Par zvērināta advokāta palīga apmācību kārtību 

 

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālā sagatavošana, t.i., apmācību, praktisko darbu 

un eksāmenu kārtība norisinās atbilstoši Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 

Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un 

eksāmenu komisijas izdotajiem Zvērinātu advokātu palīgu apmācības un eksāmenu 

noteikumiem, t.sk. zvērināta advokāta palīga vesto lietu un atskaišu iesniegšanas un 

izvērtēšanas kārtība, kā arī citu metodisko jautājumu risināšana, kas deleģēta Zvērinātu 

advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu 

komisijai. Zvērinātu advokātu palīgu eksāmenu saturs noteikts Latvijas Zvērinātu 

advokātu padomes apstiprinātajā zvērināta advokāta palīga apmācību (eksāmenu) 

programmā. 

 

3. Par zvērināta advokāta palīga pieredzi krimināllietu vešanā 

 

Gadījumos, kad zvērināta advokāta palīgs vai viņa patrons vēršas pie zvērinātu 

advokātu vecākā ar lūgumu nodot palīgam vest krimināllietu pēc procesa virzītāja 

norīkojuma, nolūkā iegūt nepieciešamo pieredzi krimināllietu vešanā, zvērinātu 

advokātu vecākie tiek aicināti nodrošināt palīgam šīs krimināllietas ārpus kārtas. 

Sniedzot valsts nodrošināto juridisko palīdzību kriminālprocesā, uz zvērinātu advokātu 

palīgiem attiecināmas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes apstiprināto Noteikumu 

par valsts nodrošināto juridisko palīdzību sniegšanu prasības. 
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4. Par zvērināta advokāta palīga lietvedību 

 

Zvērināta advokāta palīgs, kurš saņēmis atļauju praktizēt bez patrona pārpilnvarojuma, 

var slēgt vienošanos ar klientu un sastādīt orderi, ievērojot Latvijas Republikas 

Advokatūras likuma 95.pantā noteiktos ierobežojumus. Zvērināta advokāta palīgam, 

kurš saņēmis atļauju praktizēt bez patrona pārpilnvarojuma, var būt personīgais zīmogs 

un sava lietvedība. Advokāta dokumentu forma un saturs noteikts Latvijas Zvērinātu 

advokātu padomes apstiprinātajos Advokātu lietvedības noteikumos. 

 

5. Par zvērināta advokāta palīga blakus nodarbošanos 

 

Uz zvērinātu advokātu palīgu blakus nodarbošanos attiecināms Latvijas Zvērinātu 

advokātu padomes 2017.gada 17.oktobra lēmumā “Par advokātu blakus nodarbošanos 

un statusu” noteiktais. 

 

6. Par zvērināta advokāta palīga ārvalstīs iegūtās prakses atzīšanu 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 92.pantu advokātu palīgiem 

jādarbojas zvērinātu advokātu vadībā un uzraudzībā, savukārt, atbilstoši likuma 

96.pantam zvērinātu advokātu palīgi var kārtot advokāta eksāmenu, ja tie patrona 

vadībā nostrādājuši piecus gadus. Direktīvas 2013/55/ES 55.a pants “Profesionālās 

prakses atzīšana” paredz: 

- Ja uz piekļuvi reglamentētai profesijai dalībvalstī attiecas nosacījums, ka jābūt 

pabeigtai profesionālajai praksei, izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde, izskatot 

pieprasījumu atļaut darboties reglamentētajā profesijā, atzīst profesionālo praksi, kas 

pabeigta citā dalībvalstī ar nosacījumu, ka šī prakse atbilst 2. punktā minētajām 

publicētajām pamatnostādnēm un ņem vērā profesionālās prakses, kas pabeigtas trešā 

valstī. Tomēr dalībvalstis var saskaņā ar valsts tiesību aktiem noteikt saprātīgu 

ierobežojumu attiecībā uz to profesionālās prakses daļas ilgumu, ko var pabeigt 

ārvalstīs. 

- Profesionālās prakses atzīšana neaizstāj pastāvošās prasības attiecībā uz pārbaudi, kas 

jānokārto, lai iegūtu piekļuvi attiecīgajai profesijai. Kompetentās iestādes publicē 

pamatnostādnes par tādas profesionālās prakses organizēšanu un atzīšanu, kas ir veikta 

citā dalībvalstī vai trešā valstī, jo īpaši attiecībā uz profesionālās prakses vadītāja lomu. 

 

Saistībā ar augstāk minēto normu pielietojumu, 

 

6.1. Zvērinātu advokātu palīgiem atļauts veikt profesionālo praksi ES dalībvalstīs 

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 96.panta izpratnē; 

6.2.Kopējais zvērināta advokāta palīga profesionālās prakses laiks ES dalībvalstīs nevar 

pārsniegt divus gadus un sešus mēnešus; 

6.3.Profesionālā prakse ES dalībvalstīs veicama ar zvērināta advokāta palīga patrona 

un attiecīgās ES dalībvalsts kompetentas iestādes savstarpēju vienošanos par 

prakses uzraudzību Latvijas Republikas Advokatūras likuma 92.panta izpratnē; 

6.4.Profesionālās prakses laikā zvērinātu advokātu palīgi nav atbrīvoti no savu 

pienākumu pildīšanas, ko paredz likums un noteikumi par palīgu darbību, un to 

izpilde jāsaskaņo ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Zvērinātu advokātu 

palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisiju. 

 

7. Šis lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā. 
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8. Ar 2019.gada 1.jūliju zaudē spēku: 

 
- Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 12.07.2018. lēmums Nr.119 “Par 

zvērināta advokāta palīga solījuma un zīmoga parauga apstiprināšanu”; 

- Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 27.01.2015. lēmums Nr.15 “Par 

zvērinātu advokātu palīgu apmācību”; 

- Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 19.01.1994. lēmums Nr.126 “Par 

zvērinātu advokātu palīgu apmācību”; 

- Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 13.03.2012. lēmums Nr.61 “Par 

krimināllietu vešanas pieredzes nodrošināšanu zvērinātu advokātu palīgiem”; 

- Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 22.09.1993. lēmums Nr.37 “Par 

zvērinātu advokātu palīgu tiesībām veikt pedagoga un juriskonsulta darbu”; 

- Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 10.01.2017. lēmums Nr.10 “Par 

zvērināta advokāta ārvalstīs iegūtās prakses atzīšanu”. 

 
(Lēmums pieņemts aptaujas kārtībā – padomes locekļi: J.Rozenbergs, G.Kaminska, 

I.Grunte, M.Krūmiņš, V.Ritenberga, A.Rukmanis, K.Zīle.) 

 
Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 


