
 
 

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 

ar 2021.gada 5.maija lēmumiem nr. 115, nr. 116, nr. 117 un 2021.gada 6.maija lēmumu 

nr. 118, kas pieņemti aptaujas un elektroniskās balsošanas kārtībā, un  

2021.gada 18.maijā Latvijas Zvērinātu advokātu padomē izskatīti šādi jautājumi: 

  

Zvērināta advokāta palīga patrona maiņa: 

- Par zvērināta advokāta palīga Elīzas Petrockas-Petrovskas patronu nozīmēta zvērināta 

advokāte Agnese Hartpenga, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokātu 

Aivaru Blūmiņu. 

 

Izsniegta atļauja zvērinātu advokātu palīgiem vest lietas bez patrona pārpilnvarojuma 

saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 95.panta noteikumiem : 

- Zvērināta advokāta palīgam Martai Cerai /patrons zvērināts advokāts Māris Brizgo/; 

- Zvērināta advokāta palīgam Jānim Sarānam /patrons zvērināts advokāts Mārtiņš 

Aljēns/; 

- Zvērināta advokāta palīgam Ansim Spridzānam, /patrons zvērināta advokāte Arta 

Snipe/. 

  

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīti: 

- zvērināta advokāte Ilze Krastiņa /ar 2021.gada 14.maiju/.  

 

Darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta:  

- zvērinātai advokātei Inesei Līcītei (līdz 2022.gada 1.jūnijam); 

- zvērinātam advokātam Andrim Pešudovam (uz nenoteiktu laiku); 

- zvērināta advokāta Uģa Zeltiņa palīgam Viktorijai Alksnei (līdz 2022.gada 31.maijam). 

 

Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā atjaunota: 

- zvērinātam advokātam Edijam Vaikulam (ar 2020.gada 24.maiju). 

 

Zvērinātu advokātu palīgi pielaisti zvērināta advokāta eksāmena kārtošanai: 

- zvērināta advokāta Matīsa Šķiņķa palīgs Liene Šķiņķe; 

- zvērināta advokāta Eduarda Vaišļas palīgs Daiga Nāckalna-Bivbāne; 

- zvērināta advokāta Zentas Bičkovičas palīgs Artūrs Parfjonovs. 

 

Noteiktas praktizēšanas vietas:  

- zvērinātam advokātam Aināram Strāķim noteikta individuālā pamata praktizēšanas 

vieta pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības 



teritorijā, adrese Stabu iela 105A – 44, Rīga, LV-1099, anulējot iepriekš noteikto 

pamata praktizēšanas vietas adresi: Kaibalas iela 16, Rīga, LV-1035; 

- zvērinātai advokātei Inesei Smilškalnei noteikta papildu praktizēšanas vietas adrese: 

Pludmales iela 21, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, 

anulējot iepriekš noteikto papildu praktizēšanas vietas adresi:  Leona Paegles iela 15-

15, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, 

zvērinātu advokātu birojā ''Lešinskis & Partneri'', Gustava Zemgala gatvē 76, Rīgā, LV-

1039, saglabājot kontaktinformāciju m. 29123388, e-pasts: inese@le-x.lv ; 

- zvērinātai advokātei Madarai Stūrītei noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, ZAB 

NJORD SIA, adrese: Elizabetes iela 31 – 8, Rīga, LV-1010, nosakot 

kontaktinformāciju: e-pasts: ms@njordlaw.lv, saglabājot kontaktinformāciju: m. 

26400787, e-pasts: msturite@gmail.com, anulējot e-pasts:  

madara.sturite@spectrumlegal.eu, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas 

vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā ZAB SPECTRUM SIA, 

anulējot iepriekš noteikto papildu praktizēšanas vietu, adrese: Elizabetes ielā 2-240, 

Rīga, LV-1010 ; 

- zvērinātai advokātei Ilonai Baudai noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Rasa, 

Ešenvalds un Radziņš”, adrese: Kr.Valdemāra iela 33-1, Rīga, LV-1010, nosakot 

personīgo kontaktinformāciju:  m. +371 29586297, e-pasts: bauda@rer.legal, 

saglabājot papildu praktizēšanas vietu Brīvības ielā 134-27, Rīga, LV-1012, Latvija, e-

pasts: ilona.bauda@gmail.com; 

- zvērinātai advokātei Astrai Kalējai noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, 

adrese: Elizabetes iela 69-9, Rīga, LV-1050, saglabājot kontaktinformāciju: m. 

29414574, e-pasts: kaleja@advokate.lv; 

- zvērinātai advokātei Jekaterinai Kalniņai noteikta pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, 

SIA “ZAB Skrastiņš un Dzenis”, adrese: Blaumaņa iela 10-4, Rīga, LV-1011, nosakot 

personīgo kontaktinformāciju: m. 28347028, e-pasts: jekaterina.kalnina@skdz.lv; 

-  zvērinātai advokātei Karinai Palkovai noteikta papildu praktizēšanas vieta, adrese:  

Varkaļu iela 13A, Rīgā, Latvija, LV-1067, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu 

advokātu birojā SIA “Zvērinātas advokātes Karinas Palkovas birojs”, adrese: Turaidas 

ielā 17-33, Jūrmala, LV-2015, saglabājot kontaktinformāciju: m. 29890093, e-pasts: 

karina.palkova@inbox.lv; 

- zvērinātai advokātei Dacei Putānei noteikta papildu praktizēšanas vieta, adrese: 

Uzvaras bulvāris 5-5, Rīgā, LV-1048, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas 

tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu 

advokātu birojā “Justis”, adrese: Dzirnavu iela 68 k-2, 4.stāvs, Rīga, LV-1050, 

saglabājot kontaktinformāciju: m. 20005323, e-pasts: Dace.Putane@justis.lv; 

- SIA “Zvērinātu advokātu birojs AB” mainīta adrese uz sekojošu: Aspazijas bulvāris 

32 - 1A, Rīga LV-1050, sakarā ar SIA “Zvērinātu advokātu birojs AB” ierakstīšanu LR 

Uzņēmumu reģistrā un juridiskās adreses noteikšanu (LR Uzņēmumu reģistra 

12.05.2021. lēmums Nr. 6-12/46957); zvērinātam advokātam Jurim Vanagam noteikta 

pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, SIA “Zvērinātu advokātu birojs AB”, adrese: 

Aspazijas bulvāris 32 - 1A, Rīga LV-1050, saglabājot kontaktinformāciju: 

vanags.juris@gmail.com; zvērinātai advokātei Evijai Kamšai noteikta pamata 

praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 
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darbības teritorijā, SIA “Zvērinātu advokātu birojs AB”, adrese: Aspazijas bulvāris 32 

- 1A, Rīga LV-1050, saglabājot kontaktinformāciju: m. 29212771, e-pasts: 

evija.kamsa@gmail.com . 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes informācija 
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