VALSTS NODROŠINĀTĀ
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA
DAŽĀDĀS LIETU KATEGORIJĀS
*Infografikai ir informatīva nozīme

PERSONA
MAZNODROŠINĀTA
VAI TRŪCĪGA

ATRODAS PILNĀ
VALSTS/PAŠVALDĪBAS
APGĀDĪBĀ

PĒKŠŅI nonākusi tādā situācijā un
materiālajā stāvoklī, kas no
personas neatkartīgu apstākļu dēļ
liedz nodrošināt savu tiesību
aizsardzību
stihiska nelaime
nepārvarama vara
pēkšņa slimība
cietusi no vardarbības

CIVILLIETĀS
MANTOJUMA
TIESĪBU JAUTĀJUMS

Bezstrīdus mantojuma lietas ved
zvērināts notārs!

Neatraidāmā
mantinieka daļas
izprasīšana

ZVĒRINĀTA TIESU
IZPILDĪTĀJA RĪCĪBA

Parādniekam jāpilda tiesas nolēmums!

Jāinformē zvērināts tiesu izpildītājs par
summām, uz kurām nevar vērst piedziņu
(sociālajiem
pabalstiem,
uzturlīdzekļu
maksājumiem utt.)!
Juridisko palīdzību var piešķirt, ja zvērināts
tiesu izpildītājs veicis nepamatotas vai
prettiesiskas darbības

Sūdzība par zvērināta tiesu izpildītāja
rīcību

Dzīvojamās telpas lietošanas
tiesību izbeigšana

Juridisko palīdzību piešķir, ja ir strīds par laulības
šķiršanu (laulātais nepiekrīt šķirties vai laulātie nevar
vienoties par kopīgo nepilngadīgo bērnu un mantu)

Pagaidu aizsardzības pret vardarbību
noteikšana/atcelšana/grozīšana

Ja persona atbilst Maksātnespējas procesa likuma
129.panta pirmās daļas pazīmēm (nav iespēju
nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes
termiņš/summa kopā pārsniedz 5000 euro)

Fiziskas personas maksātnespējas
procesa uzsākšana

Izlikšana no dzīvojamās telpas

Bezstrīdus laulības šķiršanas lietas
ved zvērināts notārs!

Mantojuma dalīšana

MAKSĀTNESPĒJAS
PROCESS

Īres maksas paaugstināšana

Laulības šķiršana

Juridisko palīdzību piešķir, ja radies
strīds/jāceļ prasība tiesā

Testamenta
apstrīdēšana

DZĪVOKĻA
TIESĪBAS

ĢIMENES TIESĪBU
JAUTĀJUMS

Dāvinājuma līguma atcelšana

Parāda/zaudējumu piedziņa

Uzturlīdzekļu piedziņa/piedziņas
pārtraukšana/apmēra palielināšana

Bezstrīdus gadījumos uzturlīdzekļus var
saņemt no valsts, vēršoties Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijā!

SAISTĪBU TIESĪBAS

Vienošanās nepildīšana

ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Kopīpašuma izbeigšana/sadale

Īpašuma tiesību atzīšana

Bērna izcelšanās noteikšana
Bērna dzīvesvietas noteikšana
Saskarsmes tiesību noteikšana/ierobežošana/atcelšana
Rīcībspējas ierobežošana/atcelšana/pārskatīšana
Aizgādības tiesību atjaunošana/atņemšana/

Kopīpašuma lietošanas
kārtības noteikšana

DARBA TIESĪBAS
Darba algas piedziņa
Atjaunošana darbā

Darba devēja uzteikuma
atzīšana par spēkā neesošu

atsevišķas aizgādības noteikšana

Persona nav savlaicīgi pieprasījusi juridisko palīdzību
IZŅĒMUMI!
(stājies spēkā galīgais tiesas nolēmums)
Juridisko palīdzību atsaka, ja:
Persona neatbilst
valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības
saņemšanas
kritērijiem

Juridiskā palīdzība ir
nepamatota
(piemēram, iestājies
noilgums, trūkst
pierādījumu)

Likums neparedz
nodrošināt juridisko
palīdzību (piemēram, citās
administratīvajās lietās,
Eiropas Cilvēktiesību tiesā)

Prasījums ir par morālā
kaitējuma atlīdzināšanu
(izņemot par morālo
kaitējumu noziedzīgā
nodarījumā cietušajam)

+ citi gadījumi, kas
noteikti Valsts
nodrošinātās
juridiskās palīdzības
likuma 6.pantā

ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS
Bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros
Pārējās sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā juridisko palīdzību piešķir
tiesa, ja tiesnesis (tiesa) ir pieņēmis lēmumu par valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības piešķiršanu, izvērtējot personas mantisko stāvokli un
konkrētās administratīvās lietas sarežģītību
Ar lūgumu nodrošināt juridisko palīdzību jāvēršas administratīvajā tiesā

SATVERSMES
TIESAS
PROCESĀ

Valsts nodrošina juridisko palīdzību, ja persona ir iesniegusi
konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesā un tā ir
pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā šā lēmuma
vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā
acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai

Sākotnējo konstitucionālo sūdzību personai jāsagatavo pašai

Konsultāciju par konstitucionālās sūdzības sagatavošanu var saņemt Tiesībsarga birojā
Personām ir pieejami Satversmes tiesas izstrādātie ieteikumi konstitucionālās sūdzības
sagatavošanai
Konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā no pamattiesību
aizskāruma brīža vai pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās

PIEPRASĪJUMA
IESNIEGŠANA
*aizpildīta VEIDLAPA
*DOKUMENTI, kas:
1) apliecina atbilstību juridiskās
palīdzības saņemšanai
2) raksturo strīda būtību

LĒMUMA
PIEŅEMŠANA
21 dienas laikā
14 dienu laikā bērnu
tiesību jautājumos

LĒMUMA
PAZIŅOŠANA

JURIDISKĀS
PALĪDZĪBAS
SAŅEMŠANA
Juridiskās konsultācijas
procesuālo dokumentu sastādīšana
juridiskās palīdzības sniegšana tiesas sēdē
iepazīšanās ar lietas materiāliem tiesā

KRIMINĀLLIETĀS

Aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanai jāvēršas pie procesa virzītāja (izmeklētāja,
prokurora vai tiesneša) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā
Procesa virzītājs pieņem lēmumu par advokāta nozīmēšanu juridiskās palīdzības sniegšanai
kriminālprocesā un zvērinātu advokātu vecākais norīko konkrētu advokātu

JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Bezmaksas
informatīvais tālrunis:

80001801

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
pasts@jpa.gov.lv
www.jpa.gov.lv

