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Noteikumi par valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās palīdzības
sniegšanas veidu un kārtību Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbības
teritorijā
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Advokatūras likuma 54.1panta 1.punktu un
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes “Noteikumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu”, apstiprināti ar Latvijas Zvērinātu
advokātu padomes 2019.gada 21.jūnija lēmumu Nr.119, 1.4.2.punktu

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās
palīdzības sniegšanas veidu un kārtību Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas
tiesas darbības teritorijā 2021.gadam.
2. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi (turpmāk tekstā – “advokāti”)
valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību uzņemas veikt uz
brīvprātības pamata.
3. Ja advokāts vēlas turpmāk uzņemties veikt valsts nodrošināto aizstāvību,
pārstāvību, juridisko palīdzību, viņš par to paziņo zvērinātu advokātu
vecākajam (turpmāk tekstā – “advokātu vecākais”) elektroniskā formā uz
elektroniskā pasta adresi: zane.paulovska@gmail.com.
4. Ja advokāts nevēlas turpināt uzņemties veikt valsts nodrošināto aizstāvību,
pārstāvību, juridisko palīdzību, viņš par to paziņo advokātu vecākajam uz šo
noteikumu 3.punktā norādīto elektroniskā pasta adresi.
5. Advokātu vecākais šo noteikumu 3.punktā paredzētajā gadījumā iekļauj
advokātu nākamā perioda dežūru grafikā.
6. Šo noteikumu 4.punktā paredzētajā gadījumā advokātu vecākais uzdod
advokātam pabeigt tos valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās
palīdzības uzdevumus saskaņā ar attiecīgo norīkojumu, kurus advokāts ir
pieņēmis līdz šo noteikumu 4.punktā minētā paziņojuma sniegšanai.
7. Advokātu vecākais valsts nodrošinātās aizstāvības, pārstāvības, juridiskās
palīdzības norīkojumus uz plānotajām procesuālajām darbībām (Latvijas
Republikas Kriminālprocesa likuma 80.panta trešā daļa, 104.panta sestā daļa,
108.panta sestā daļa) nosūta advokātam elektroniskā formā uz to elektroniskā
pasta adresi, kuru advokāts ir norādījis Latvijas Zvērinātu advokātu padomei.
8. Advokātam ir pienākums iesniegt atskaiti par sniegto valsts nodrošināto
aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību pēc advokātu vecākā pieprasījuma.
9. Advokātu dežūru grafiks tiek nosūtīts advokātiem elektroniskā formā uz to
elektroniskā pasta adresi, kuru advokāts ir norādījis Latvijas Zvērinātu advokātu
padomei, kā arī tiek publicēts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas tīmekļa
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vietnē: www.advokatura.lv, un advokāts ar to iepazīstas patstāvīgi.
10. Valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību atsevišķās
procesuālajās darbībās (Kriminālprocesa likuma 81.pants, 104.panta sestā daļa,
108.panta sestā daļa) advokāts sniedz attiecīgajā dežūras dienā no plkst.00:00
līdz plkst. 24:00.
11. Par dežūras laikā sniegto valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko
palīdzību advokātam trīs darba dienu laikā jāsniedz atskaite advokātu
vecākajam, nosūtot to uz šo noteikumu 3.punktā norādīto elektroniskā pasta
adresi, norādot kriminālprocesa Nr. aizstāvamā / pārstāvamā vārdu, uzvārdu,
personas kodu, kā arī veikto procesuālo darbību.
12. Advokāta aizstāšana dežūras laikā tiek veikta, iepriekš saskaņojot to ar
advokātu vecāko, un tikai starp Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas
darbības teritorijā praktizējošiem advokātiem.
13. Advokāta orderī kā uzdevuma raksturs jānorāda:
13.1 KPL 81.panta pirmās daļas attiecīgā punkta izpilde (dežūras dienā);
13.2 valsts nodrošinātā aizstāvība (saņemot advokātu vecākā norīkojumu);
13.3 valsts nodrošinātā cietušā pārstāvība (saņemot advokātu vecākā
norīkojumu, vai KPL 104.panta sestās daļas kārtībā dežūras dienā);
13.4 valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība nepilngadīgajam cietušajam un
pārstāvim (saņemot advokātu vecākā norīkojumu, vai KPL 104.panta
sestās daļas, 108.panta sestās daļas kārtībā dežūras dienā).
14. Aizpildītos paziņojumus “Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
sniegšanu kriminālprocesā” advokāts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc procesa
virzītāja, tiesas priekšsēdētāja norīkota darbinieka, ja lietā ir noteikta
videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgās personas adresāta
iestādē apstiprinājuma saņemšanas iesniedz Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas tiesas kancelejā, Lomonosova ielā 10, Rīgā vai, pastāvot
ierobežojumiem valstī, Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, Elizabetes ielā 63
– 1, Rīgā.
15. Aizpildītos paziņojumus advokātu vecākais triju darba dienu laikā no
paņemšanas dienas izskata un apstiprina vai izlemj neapstiprināt, paņemšanu
organizējot ne retāk kā divas reizes mēnesī, paņemot rakstveida paziņojumus
no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejas vai, pastāvot
ierobežojumiem valstī, no Latvijas Zvērinātu advokātu padomes katra mēneša
pirmajā un trešajā ceturtdienā.
16. Advokātu vecākais apstiprinātos paziņojumus triju darba dienu laikā pēc
apstiprināšanas advokātu vārdā un uzdevumā iesniedz apmaksai Juridiskās
palīdzības administrācijai.
17. Advokātu vecākais neapstiprinātos paziņojumus atstāj Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas tiesas kancelejā vai, pastāvot ierobežojumiem valstī, Latvijas
Zvērinātu advokātu padomē.
18. Ja paziņojums ir noformēts kā elektroniskais dokuments, advokāts ne vēlāk kā
divu mēnešu laikā pēc procesa virzītāja, tiesas priekšsēdētāja norīkota
darbinieka, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu
atbildīgās personas adresāta iestādē apstiprinājuma saņemšanas elektroniski
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nosūta paziņojumu advokātu vecākajam uz šo noteikumu 3.punktā norādīto
elektroniskā pasta adresi.
19. Elektroniski saņemtos paziņojumus advokātu vecākais izskata un apstiprina ar
elektronisko parakstu vai izlemj neapstiprināt ne retāk kā divas reizes mēnesī katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā.
20. Advokātu vecākais elektroniski apstiprinātos paziņojumus, kas noformēti kā
elektroniskie dokumenti, trīs darba dienu laikā pēc apstiprināšanas nosūta
advokātam uz to elektroniskā pasta adresi, kuru advokāts ir norādījis Latvijas
Zvērinātu advokātu padomei, un vienlaikus elektronski nosūta apmaksai
Juridiskās palīdzības administrācijai.
21. Advokātu vecākais neapstiprinātos paziņojumus, kas noformēti kā elektroniskie
dokumenti, trīs darba dienu laikā pēc neapstiprināšanas nosūta advokātam uz to
elektroniskā pasta adresi, kuru advokāts ir norādījis Latvijas Zvērinātu advokātu
padomei.
22. Sniedzot valsts nodrošināto aizstāvību, pārstāvību, juridisko palīdzību,
advokātam ir pienākums pēc attiecīgās procesuālās darbības izpildes beigām
procesa virzītāja apstiprinātu paziņojuma kopiju elektroniski vai papīra formā
iesniegt procesa virzītājam pievienošanai krimināllietas materiāliem, izņemot
gadījumus, kad kopijas izgatavošanu un pievienošanu krimināllietas
materiāliem ir nodrošinājis pats procesa virzītājs.
23. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā
praktizējošo zvērinātu advokātu vecākā
Zane Paulovska
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