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1. Tiesības uz konfidenciālu konsultāciju 

pie advokāta un juridisku palīdzību 

izjautāšanas laikā 

 

A. Kad? 

 

 Jums ir tiesības uz konfidenciālu 

konsultāciju pie advokāta pirms pirmās 

izjautāšanas un juridisku palīdzību 

izjautāšanas laikā. 

 Ja, pamatojoties uz faktiem, kas tiek 

noskaidroti izjautāšanas rezultātā, 

paredzēta brīvības atņemšana, tiek 

piemērotas procedūras, kas paredzētas C 

punktā. 

 

B. Kurš advokāts? 

 

 Varat izvēlēties advokātu, pie kura 

konsultēties. 

 Ja pastāv noteikti juridiski nosacījumi, 

varat aicināt advokātu, izmantojot 

juridiskās palīdzības sistēmu, kas ir pilnīgi 

vai daļēji bez maksas. Jūs varat pieprasīt 

veidlapu, kurā apkopoti šie nosacījumi. 

Pēc tam jums jālūdz, lai Advokātu 

asociācijas juridiskās palīdzības birojs ieceļ 

advokātu. 

 

C. Kā notiks konfidenciālā konsultācija? 

 

Ja jums ir nosūtīts rakstisks uzaicinājums, kurā ir 

norādītas 1.-4. punktā ietvertās tiesības un 

minēts, ka tiek pieņemts, ka jums ir jākonsultējas 

ar advokātu pirms ierašanās uz izjautāšanu: 

 

 jums vairs netiks piešķirta atlikšana, jo 

jums jau ir bijusi iespēja konsultēties ar 

advokātu; 

 ja jūs nemeklējat advokāta palīdzību, jūs 

informēs par jūsu tiesībām klusēt pirms 

izjautāšanas sākuma (skatīt arī 3. punktu). 

 

 

 

 

Ja jums nav nosūtīts rakstisks uzaicinājums vai ir 

nosūtīts nepilnīgs rakstisks uzaicinājums: 

 

 Vienu reizi varat lūgt atlikt izjautāšanu uz 

vēlāku datumu vai laiku, lai konsultētos pie 

sava advokāta. 

 Varat sazināties ar savu advokātu pa 

tālruni; pēc sarunas var sākties izjautāšana.  

 Varat sagaidīt sava advokāta ierašanos 

iztaujāšanas vietā.  

 

D. Likumīga palīdzība izjautāšanu laikā 

 

Jūsu advokāts nodrošinās: 

 

 lai tiktu uzturētas jūsu tiesības klusēt un 

neapsūdzēt sevi; 

 veidu, kādā pret jums izturēsies 

iztaujāšanas laikā, lai jums netiktu 

piemērots nevajadzīgs spiediens;  

 jūsu tiesību izskaidrošanu jums un 

izjautāšanas regularitāti. 

 

Ja jūsu advokātam ir komentāri par jebkuru no 

šiem jautājumiem, viņš tos var nekavējoties 

ierakstīt policijas iztaujāšanas paziņojumā. Jūsu 

advokāts var lūgt, lai tiktu uzdoti konkrēti 

jautājumi vai izjautāta konkrēta persona. Viņš 

var lūgt skaidrojumu par uzdotajiem 

jautājumiem. Viņš var izteikt komentārus par 

izjautāšanu un interviju. Viņam nav atļauts 

atbildēt jūsu vietā vai traucēt iztaujāšanu. 
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E. Vai varu atteikties no šīm tiesībām? 

 

Jums nav pienākuma pieprasīt konsultāciju vai 

palīdzību no advokāta. 

 

Varat brīvprātīgi atteikties no šīm tiesībām, ja 

esat to rūpīgi pārdomājis, un ja: 

 

 esat pilngadīgs; 

 esat parakstījis attiecīgu dokumentu un 

 norādījis datumu. 

 

2. Īss faktu izklāsts 

 

 Jums ir tiesības saņemt īsu izklāstu par 

faktiem, par kuriem tiksit izjautāts.  

 

3. Tiesības klusēt 

 

 Nekādā gadījumā jums nav sevi jāapsūdz. 

 Kad esat norādījis savu identitāti, varat 

sniegt paziņojumu, atbildēt uz uzdotajiem 

jautājumiem vai klusēt. 

 

4. Citas tiesības izjautāšanas laikā 

 

Izjautāšanas sākumā jūs saņemat 

informāciju. Papildus atkārtotam 

kopsavilkumam par nodarījumiem un jūsu 

tiesībām klusēt jūs saņemsit šādu 

informāciju: 

 

 jūs varat pieprasīt, lai visi uzdotie jautājumi 

un visas jūsu sniegtās atbildes tiktu 

pierakstītas ar jūsu izmantotajiem 

vārdiem; 

 jūs varat pieprasīt uzdot konkrētus 

jautājumus vai izjautāt konkrētu personu; 

 

 

 

 jūsu paziņojumi var tikt izmantoti kā 

juridisks pierādījums; 

 jūs neesat arestēts un varat brīvi aiziet 

jebkurā laikā; 

 izjautāšanas laikā varat izmantot jebkuru 

dokumentu, kas ir jūsu rīcībā, ja vien tas 

neprasa izjautāšanas atlikšanu uz vēlāku 

laiku. 

 

Izjautāšanas laikā vai pēc tās varat lūgt, lai 

šie dokumenti tiktu pievienoti 

nopratināšanas protokolam vai tiktu 

glabāti pie tiesas ierēdņa. 

 

5. Izjautāšanas beigās 

 

Izjautāšanas beigās jūs varēsiet izlasīt 

izjautāšanas tekstu. Varat arī lūgt, lai jums 

to nolasa.  

 

Jums vaicās, vai savos paziņojumos 

vēlaties veikt jebkādas izmaiņas vai sniegt 

paskaidrojumus. 

 

6. Tulka pakalpojumi 

 

 Ja vēlaties runāt valodā, kas nav 

tiesvedības valoda, policija aicina 

 zvērinātu tulku, lai jums palīdzētu 

izjautāšanas laikā. Šī palīdzība ir 

bezmaksas. 

 Jums var arī lūgt savus paziņojumus 

pierakstīt savā valodā. 

 

 

 

 

 

Varat paturēt šo jūsu tiesību skaidrojumu.

 


