LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME
Elizabetes iela 63 – 1, Rīga, LV-1050, Latvija
tālr. 67358487, e-pasts: padome@advokatura.lv, www.advokatura.lv

Latvijas Zvērinātu advokātu padomē
2021.gada 12.janvārī Latvijas Zvērinātu advokātu padomē izskatīti šādi jautājumi:
Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā atjaunota zvērinātai advokātei Esmeraldai
Balodei-Burakai, ar 2021.gada 13..janvāri, un zvērinātai advokātei Dacei Putānei, ar
2021.gada 13.janvāri.
No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pēc paša vēlēšanās atskaitītas zvērināta advokāte
Stella Kalniņa, ar 2021.gada 13.janvāri, un zvērināta advokāte Ingrīda Labucka, ar 2021.gada
13.janvāri.
Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātam advokātam Vilnim
Krasovskim, ar 2021.gada 13.janvāri; darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu
kolēģijā pagarināta zvērinātiem advokātiem Zanei Bulei-Mitkai, Gunvaldim Davidovičam,
Ģirtam Eglītim, Ivetai Freibergai, Agnesei Gardai, Kristapam Hahelim, Aleksejam
Loskutovam, Jolantai Modānei, Sandrai Nīmeierei, Kārlim Rihteram, Ģirtam Rūdam,
Natālijai Sproģei, Ivetai Strautiņai-Ušakovai un Guntai Strodei, kā arī zvērinātu advokātu
palīgiem Dzintaram Arbidānam, Laurai Rudzātei un Agnesei Senčilo.
Atļauts zvērinātu advokātu palīgiem
Dairim Anučinam, patrons zvērināta advokāte Anna Paučonoka,
Jurijam Krasnobokijam, patrons zvērināts advokāts Normunds Rečs,
Laurai Mednei, patrons zvērināts advokāts Imants Muižnieks,
vest lietas ar patrona pārpilnvarojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma
94.panta noteikumiem.
Atļauts zvērinātu advokātu palīgiem
Intai Masaļskai, patrons zvērināta advokāte Oksana Pulle-Čižova,
Andrejam Studentam, patrons zvērināts advokāts Mirons Binuns,
Lienei Šķiņķei, patrons zvērināta advokāte Agnese Hartpenga,
vest lietas bez patrona pārpilnvarojuma saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma
95.panta noteikumiem.
Noteikts, ka advokāta eksāmenu kārto datumā, ko padome noteiks, kad valstī nebūs spēkā
pulcēšanos nepieļaujoši ierobežojumi:
zvērinātas advokātes Lindas Štrauses palīgs Aija Kreicberga,
zvērināta advokāta Sergeja Petrova palīgs Laura Ozola.

Noteikts, ka dokumentus uzņemšanai zvērinātu advokātu palīgu skaitā var iesniegt līdz
2021.gada 10.februārim. Atgādinām, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome 2020.gada
izskaņā apstiprināja grozījumus vadlīnijās un noteikumos, kas attiecas uz zvērinātu advokātu
palīgu un patronu pretendentu iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī tika izveidotas veidlapas
zvērinātu advokātu, palīgu un patronu pretendentu iesniegumiem padomei. Visi dokumenti
pieejami advokatūras interneta mājas lapas www.advokatura.lv sadaļā "Dokumenti par
advokatūras jautājumiem" - "Dokumenti pretendentiem".
No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā reģistrēto Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu,
kuri veic profesionālo darbību Latvijā ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, skaita
atskaitīta Eiropas Savienības dalībvalsts (Austrijas Republikas) advokāte Elisabeth Rech, ar
2021.gada 13.janvāri, atbrīvojot Elisabeth Rech no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā
“V.Ickevičs”, adrese: Rūpniecības iela 9 - 4, Rīga, LV-1010.
No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā reģistrēto Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu,
kuri veic profesionālo darbību Latvijā ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, skaita
atskaitīts Šveices Konfederācijas advokāts Lucius Richard Blattner, ar 2021.gada
13.janvāri, atbrīvojot Lucius Richard Blattner no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā
“Ludiņš un Krastiņš”, adrese: Brīvības iela 52-1, Rīga, LV-1011.
Noteiktas praktizēšanas vietas:
Zvērinātai advokātei Esmeraldai Balodei – Burakai noteikta pamata praktizēšanas vieta pie
Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā,
zvērinātu advokātu birojā "Rodl & Partner Legal", adrese: Kronvalda bulvāris 3 – 1, Rīga,
LV-1010, tālr. 67338125, fakss 67338126, e-pasts: riga@roedl.com, mājas lapa:
www.roedl.lv, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 26593943, nosakot e-pastu:
esmeralda.balode-buraka@roedl.com, anulējot e-pastu: esmeralda.balode@gmail.com,
anulējot individuālo pamata praktizēšanas vietu, adrese: Braslas iela 53 – 71A, Rīga, LV1035.
Zvērinātam advokātam Indulim Bukovskim noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas
tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā
"Rode un partneri", Ģertrūdes iela 12, 7.stāvs, Rīga, LV-1010, tālr. 67225228, m. 26468232,
e-pasts: birojs@rode.lv, saglabājot kontaktinformāciju: m. 26523983, e-pasts:
bukovskis@bukovskis.lv, nosakot jaunu kontaktinformāciju: e-pasts: indulis@rode.lv,
nosakot papildus praktizēšanas vietu, adrese: Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012, m. 26523983,
e-pasts: bukovskis@bukovskis.lv, anulējot iepriekš noteikto individuālo pamata praktizēšanas
vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības
teritorijā, adrese: Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012, anulējot papildu praktizēšanas vietu,
adrese: Titurgas iela 8 – 41, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128.
Mainīta zvērinātu advokātu biroja "A.Gļanenko birojs" adrese uz sekojošu: Kuldīgas iela 53 –
1, Ventspils, LV-3601, anulējot iepriekš noteikto adresi: Užavas iela 8 – 2, Ventspils, LV3601,
saglabājot
biroja
kontaktinformāciju:
tālr./fakss
63620857,
e-pasts:
glanenko.birojs@gmail.com;
Zvērinātam advokātam Anatolijam Gļanenko noteikta pamata praktizēšanas vieta pie
Kurzemes tiesu apgabala, Kurzemes apgabaltiesas, Kurzemes rajona tiesas darbības teritorijā,
zvērinātu advokātu birojā "A.Gļanenko birojs", adrese: Kuldīgas iela 53 – 1, Ventspils, LV3601, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: 29217917, anulējot pamata praktizēšanas
vietas zvērinātu advokātu birojā "A.Gļanenko birojs" adresi: Užavas iela 8 – 2, Ventspils, LV3601.
Zvērinātai advokātei Aijai Gulbei noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas
tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese:
Duntes iela 34, Rīga, LV-1005, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29555099, e-

pasts: gulbe.aija@gmail.com, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un
atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “INTELLEXI”, adrese: Lāčplēša iela 27
– 4, Rīga, LV-1011.
Zvērinātam advokātam Jānim Līdem noteikta papildu praktizēšanas vieta zvērinātu advokātu
birojā "J.Kārkliņa advokātu birojs", adrese: Blaumaņa iela 16/18 – 2, Rīga, LV-1011, tālr.
67205241, e-pasts: info@karklins.lv, mājas lapa: www.karklins.lv, saglabājot individuālo
pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas
darbības teritorijā, adrese: Prūšu iela 1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, saglabājot
personīgo kontaktinformāciju: m. 29204885, e-pasts: lide.janis@gmail.com;
Zvērināta advokāta Jāņa Līdes palīga Riharda Strada pamata praktizēšanas vieta noteikta
patrona papildu praktizēšanas vietā, pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā zvērinātu advokātu birojā “J.Kārkliņa advokātu birojs",
adrese: Blaumaņa iela 16/18 – 2, Rīga, LV-1011, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: epasts: rihards.strads@gmail.com.
Zvērinātam advokātam Jānim Pētersonam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie
Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese:
Ropažu iela 49 – 37, Rīga, LV-1006, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29211616,
e-pasts: janis1659@inbox.lv, anulējot individuālo pamata praktizēšanas vietu, adrese:
Kr.Barona iela 33/35 – 5, Rīga, LV-1011.
Zvērinātai advokātei Maritai Purviņai noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu
apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā
"MARKVARTE / LEXCHANGE", adrese : Blaumaņa iela 5a – 6, Rīga, LV-1011, saglabājot
personīgo kontaktinformāciju : m. 26464631, e-pasts: marita.purvina@inbox.lv, saglabājot
papildu praktizēšanas vietu, adrese: Elvīras iela 13 – 9, Rīga, LV-1083, anulējot individuālo
pamata praktizēšanas vietu, adrese: Kr.Barona iela 130 k-7 – 2, Rīga, LV-1012.
Mainīta zvērinātu advokātu biroja “Repšs & Kvēps” adrese uz sekojošu: Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris 1, k-2, Rīga, LV-1050, nosakot biroja kontaktinformāciju: e-pasts:
birojs@repsskveps.lv, anulējot iepriekš noteikto biroja adresi: Raiņa bulvāris 3 – 7, Rīga, LV1050;
Zvērinātam advokātam Agrim Repšam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu
apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Repšs & Kvēps”,
adres: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, k-2, Rīga, LV-1050, saglabājot personīgo
kontaktinformāciju: m. 29179693, e-pasts: agris.repss@repsskveps.lv;
Zvērinātam advokātam Mārtiņam Kvēpam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu
apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Repšs & Kvēps”,
adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, k-2, Rīga, LV-1050, saglabājot personīgo
kontaktinformāciju: m. 29244621, e-pasts: martins.kveps@kveps.lv;
Zvērinātai advokātei Mārai Zepai noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu
apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Repšs & Kvēps”,
adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, k-2, Rīga, LV-1050, saglabājot personīgo
kontaktinformāciju: m. 29262602, e-pasts: mara.zepa@kveps.lv;
Zvērinātam advokātam Bruno Libertam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu
apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Repšs & Kvēps”,
adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, k-2, Rīga, LV-1050, saglabājot personīgo
kontaktinformāciju: m. 29275953, e-pasts: bruno.liberts@kveps.lv.
Zvērinātai advokātei Lainei Skopiņai noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie
Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese:
Vidus iela 11 -17, Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29490366, epasts: skopinal@gmail.com; mājas lapa: www.skopins.lv, anulējot iepriekš noteikto
individuālo pamata praktizēšanas vietu, adrese: Blaumaņa iela 5 – 8, Rīga, LV-1011.
Zvērinātam advokātam Gatim Štaueram noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie
Zemgales tiesu apgabala, Zemgales apgabaltiesas, Zemgales rajona tiesas darbības teritorijā,

adrese: Brīvības iela 22, Ogre, LV-5001, saglabājot kontaktinformāciju: m. 29222712, epasts: gatis.stauers@inbox.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu, adrese:
Parka iela 1A – 16, Ogre, LV-5001, ar 2021.gada 15.janvāri.
Zvērinātai advokātei Vitai Tanasi noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas
tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese:
Ozolzīļu iela 18 - 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, saglabājot kontaktinformāciju: m.
28660623, e-pasts: vita.tanasi@inbox.lv, nosakot papildu praktizēšanas vietu zvērinātu
advokātu birojā “Balti.Law”, adrese: Vīlandes iela 3 – 11, Rīga, LV-1010, mājas lapa:
www.rudziks.lv, anulējot iepriekš noteikto individuālo pamata praktizēšanas vietu, adrese:
Lomonosova iela 9 – 4, Rīga, LV-1019, anulējot papildu praktizēšanas vietu: Ozolzīļu iela 18
– 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
Zvērinātam advokātam Pāvelam Tjuševam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta
pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā,
adrese: Zaubes iela 8-7, Rīga, LV-1013, saglabājot personīgo kontaktinformāciju m.
26190872, e-pasts: tjushev@gmail.com, anulējot iepriekš noteikto individuālo pamata
praktizēšanas vietu, adrese: Tomsona iela 23 – 63, Rīga, LV-1013.
Zvērinātai advokātei Marinai Urbānei noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie
Rīgas tiesu apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, adrese: Garā iela 5, Carnikava,
LV-2163, saglabājot kontaktinformāciju: m. 27028072, e-pasts: urbane.marina@gmail.com,
anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu
advokātu birojā “Davidsons un partneri”, adrese: Kr.Valdemāra iela 33 – 31, Rīga, LV-1010,
tālr. 67376013, fakss 67376020, e-pasts: dpartneri@inbox.lv.
Mainīta zvērinātu advokātu biroja "Zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojs" adrese uz
sekojošu: Ģertrūdes iela 10 – 16, Rīga, LV-1010, anulējot iepriekš noteikto biroja adresi:
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, anulējot iepriekš noteikto papildu adresi: Ģertrūdes iela 10 –
16, Rīga, LV-1010;
Zvērinātam advokātam Saulvedim Vārpiņam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas
tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā
"Zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojs", adrese: Ģertrūdes iela 10 – 16, Rīga, LV-1010,
saglabājot kontaktinformāciju: m. 29203881, e-pasts: saulis@parks.lv, nosakot jaunu e-pastu:
svarpins@gmail.com;
Zvērinātam advokātam Andrejam Elksniņam (apturēta darbība) noteikta pamata praktizēšanas
vieta pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu
advokātu birojā "Zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojs", adrese: Ģertrūdes iela 10 – 16,
kabinets 1, Rīga, LV-1010, saglabājot kontaktinformāciju: m. 26481481, e-pasts:
adv.elksnins@gmail.com;
Zvērinātai advokātei Ivetai Pazarei noteikta papildu praktizēšanas vieta zvērinātu advokātu
birojā "Zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojs", adrese: Ģertrūdes iela 10 – 16, Rīga,
LV-1010, saglabājot individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, adrese: Ģertrūdes iela 10 – 16, kabinets 1, Rīga, LV1010, saglabājot kontaktinformāciju: m. 29128128, e-pasts: pazarei@gmail.com;
Zvērinātam advokātam Normundam Duļevskim noteikta papildu praktizēšanas vieta zvērinātu
advokātu birojā "Zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojs", adrese: Ģertrūdes iela 10 – 16,
Rīga, LV-1010, saglabājot individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala,
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas, adrese: Ģertrūdes iela 10 – 16, Rīga, LV-1010,
saglabājot kontaktinformāciju: m. 29172561, e-pasts: dulevskis@gmail.com.
Anulēta zvērinātai advokātei Zanei Veidemanei – Bērziņai noteiktā papildu praktizēšanas
vieta, adrese: Vīlandes iela 2 – 32, Rīga, LV-1010, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie
Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā
“Kronbergs Čukste Levin”, adrese: Muitas iela 1, Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo
kontaktinformāciju: m. 26350188, e-pasts: zane.veidemane@levinlaw.lv.

Mainīta zvērinātu advokātu biroja “BULLET” adrese uz sekojošu: Atmodas iela 19 – 215,
Jelgava, LV-3007, anulējot iepriekš noteikto adresi: Brīvības iela 43, 2.stāvs, Rīga, LV-1010,
saglabājot biroja kontaktinformāciju: tālr. 27484000, e-pasts: welcome@bullet.legal, mājas
lapa: www.bullet.legal, nosakot biroja papildus adresi: Brīvības iela 43, 2.stāvs, Rīga, LV1010;
Zvērinātam advokātam Kārlim Zundem noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Zemgales
tiesu apgabala, Zemgales apgabaltiesas, Zemgales rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu
advokātu birojā “BULLET”, adrese: Atmodas iela 19 – 215, Jelgava, LV-3007, anulējot
iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietas pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “BULLET”
adresi: Brīvības iela 43, 2.stāvs, Rīga, LV-1010, saglabājot kontaktinformāciju: m. 27767373,
nosakot e-pastu: zunde@bullet.legal, anulējot e-pastu: k.zunde@bullet.legal;
Zvērinātai advokātei Ligitai Sūrei noteikta papildu praktizēšanas vieta zvērinātu advokātu
birojā “BULLET”, adrese: Atmodas iela 19 – 215, Jelgava, LV-3007, saglabājot individuālo
pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesas darbības teritorijā, adrese: Tērbatas iela 63, Rīga, LV-1001, saglabājot personīgo
kontaktinformāciju: m. 26114815, e-pasts: ligita.sure@inbox.lv; sure@bullet.legal, anulējot
papildu praktizēšanas vietas zvērinātu advokātu birojā “BULLET” adresi: Brīvības iela 43,
2.stāvs, Rīga, LV-1010;
Zvērinātam advokātam Uldim Lapiņam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Zemgales
tiesu apgabala, Zemgales apgabaltiesas, Zemgales rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu
advokātu birojā “BULLET”, adrese: Atmodas iela 19 – 215, Jelgava, LV-3007, nosakot epastu: lapins@bullet.legal, saglabājot papildu praktizēšanas vietu zvērinātu advokātu birojā
“KLK”, adrese: F.Sadovņikova iela 39 – 7, Rīga, LV-1003, saglabājot personīgo
kontaktinformāciju: m. 29256717, e-pasts: uldis.lapins@inbox.lv, anulējot iepriekš noteikto
pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesas darbības teritorijā, un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “KLK”,
adrese: F.Sadovņikova iela 39 – 7, Rīga, LV-1003, kā arī anulējot biroja dalībnieka statusu un
atbrīvojot no biroja vadītāja pienākumu veikšanas.
Pieņemts zināšanai, ka zvērinātu advokātu biroja “KLK” vadītājs ar pārstāvības tiesībām, kā
arī biroja vienīgais dalībnieks ir zvērināts advokāts Kaspars Čerbakovs;
Pieņemts zināšanai, ka zvērinātam advokātam Kasparam Čerbakovam saglabājas pamata
praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas
darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “KLK”, adrese: F.Sadovņikova iela 39 – 7, Rīga,
LV-1003, saglabājot personīgo kontaktinformāciju:
m. 26525524, e-pasts:
kaspars.cerbakovs@gmail.com, saglabājot papildu praktizēšanas vietu zvērinātu advokātu
birojā "Dzanuškāns & Partneri", adrese: Elizabetes iela 57A – 15, Rīga, LV-1050, tālr.
67227320, fakss 67227321, e-pasts: birojs@jdz.lv, mājas lapa: www.jdz.lv.
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes informācija

