
 

 

Mārtiņa Pētersona nozīmīgākās lietas: 

  

- Panākts komercbankai labvēlīgs Satversmes tiesas lēmums lietā par kārtību, kādā 

pabeidzams maksātnespējas process (2012-25-01) 

-  

- Veiksmīgi pārstāvēts Ministru kabinets administratīvās tiesas lietā par lēmuma par 

Kronvalda parka tenisa kortu nodošanu privatizācijai atcelšanu 

 

- Panākts raidorganizācijai labvēlīgs iznākums Satversmes tiesas lietā par izmaiņām 

radio programmu valodas lietojumā (2015-15-01) 

 

- Pārstāvēts klients Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdē lietā Avotiņš v. 

Latvia 

 

- Veiksmīgi pārstāvēta pašvaldība administratīvajā lietā par līguma par atkritumu 

apsaimniekošanu pašvaldībā atzīšanu par spēkā neesošu 

 

- Uzvarēta Satversmes tiesas lieta par kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par 

kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (2015-19-01) 

 

- Pieteikuma gatavošana un klienta pārstāvība Satversmes tiesas sēdēs uzvarētā lietā 

par kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par speciālās atļaujas darbam ar valsts 

noslēpumu anulēšanu (2016-06-01) 

 

- Veiksmīgi pārstāvēts viens no lielākajiem enerģētikas uzņēmumiem Latvijā 

administratīvā lietā, kur izteikti iebildumi par koģenerācijas stacijas radīto troksni 

 

- Severstal Distribution pārstāvība administratīvajā tiesā nodokļu strīdā par 

transfertcenu pārkāpumiem ar uzrēķinu vairāk nekā 2 miljonu EUR apmērā 

 

- Palīdzība Duck Republik būvniecības procesā, kas noslēgusies ar veiksmīgu pirmās 

modernās studentu viesnīcas atvēršanu Rīgā 

 

- Euroaptieka pārstāvība Satversmes tiesā un Eiropas Savienības Tiesā lietā par zāļu 

reklamēšanas ierobežojumiem (2020-02-0306 un C-530/20) 

 

- Veiksmīgi pārstāvēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lietā 

dabasgāzes pārvades sistēmas operatora tarifiem 

 

- Pārstāvēti klienti Satversmes tiesas lietā par Krimināllikumā ietvertās valsts 

amatpersonas definīcijas skaidrību (2019-22-01) 

 

- Sagatavots Saeimas deputātu pieteikums Satversmes tiesas lietā par Stambulas 

konvencijas atbilstību Satversmei (2020-39-02) 



 

 

- R. Kargina pārstāvība Satversmes tiesas lietā par ierobežojumu pakārtoto saistību 

kreditoram saņemt aizdevuma pamatsummas atmaksu no komercsabiedrības, kas 

saņēmusi valsts atbalstu (2020-49-01) 

 

- Veiksmīgi sniegta juridiskā palīdzība Rimi Latvia vairākos tirdzniecības centru 

būvniecības procesos Rīgā un ārpus Rīgas 

 

- Latvijas Finanšu nozares asociācijas konsultēšana jautājumā par tiesiskā regulējuma 

pilnveidošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiscēšanā 

 

- Juridiskā palīdzība Omnium Properties saistībā ar ierobežojumiem NĪN atvieglojumu 

saņemšanā 

 

- Juridiskā palīdzība Kultūras ministrijai, sagatavojot konceptuālo ziņojumu par 

atbalsta mehānismiem drukātajai presei 

 

- Veiksmīga palīdzība Latvijas Starptautiskajai skolai tiesvedībā ar arhitektu biroju par 

autoruzrauga nomaiņu 


