
 
 

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 29.jūnijā izskatīti šādi jautājumi: 

 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīta: 

- zvērināta advokāte Brigita Zeltiņa /ar 2021.gada 8.jūniju/. 

 

Uzņemti zvērinātu advokātu palīgu skaitā un nodevuši svinīgo solījumu:  

- Zv. adv. palīgs Evija Ābele (patrons zv. adv. Vigo Krastiņš); 

- Zv. adv. palīgs Līga Baltiņa (patrons zv. adv. Daiga Siliņa); 

- Zv. adv. palīgs Edvīns Draba (patrons zv. adv. Rūdolfs Eņģelis); 

- Zv. adv. palīgs Ligita Dārzniece (patrons zv. adv. Raivis Tauriņš); 

- Zv. adv. palīgs Marats Golovkins (patrons zv. adv. Inita Jurka); 

- Zv. adv. palīgs Ērika Gribonika (patrons zv. adv. Kristīne Strada – Rozenberga); 

- Zv. adv. palīgs Pāvels Jašniks (patrons zv. adv.Jeļena Kvjatkovska); 

- Zv. adv. palīgs Agate Lavrinoviča (patrons zv. adv. Oskars Rode); 

- Zv. adv. palīgs Toms Kristers Losāns (patrons zv. adv. Andris Lazdiņš); 

- Zv. adv. palīgs Seila Mieze (patrons zv. adv. Aldis Liepiņš); 

- Zv. adv. palīgs Pēteris Mors (patrons zv. adv. Valdis Bišers); 

- Zv. adv. palīgs Marta Anna Nordmane (patrons zv. adv. Ilga Gudrenika-Krebs); 

- Zv. adv. palīgs Ints Salaks (patrons zv. adv. Uģis Grūbe); 

- Zv. adv. palīgs Signe Skutele (patrons zv. adv. Vilis Sruoģis); 

- Zv. adv. palīgs Staņislavs Sviderskis (patrons zv. adv. Lauris Rasnačs); 

- Zv. adv. palīgs Gabriela Šantare (patrons zv. adv. Lauris Liepa); 

- Zv. adv. palīgs Toms Tīdemanis (patrons zv. adv. Inese Hazenfusa); 

- Zv. adv. palīgs Rita Vanaga (patrons zv. adv. Agris Repšs); 

- Zv. adv. palīgs Sabīne Vilka (patrons zv. adv. Anita Rasnača); 

- Zv. adv. palīgs Jānis Zeltiņš (patrons zv. adv. Guna Kaminska); 

- Zv. adv. palīgs Mikijs Zīmecs (patrons zv. adv. Mārtiņš Gailis); 

- Zv. adv. palīgs Georgijs Zotovs (patrons zv. adv. Santa Liberte).  

 

Zvērinātu advokātu palīgi pielaisti zvērināta advokāta eksāmena kārtošanai: 

- zv. adv. palīgs Laura Skrīvere-Zvejsalniece (patrons Brigita Tērauda);  

- zv. adv. palīgs  Ilona Kaļinovska (patrons Aivars Purmalis). 

 

Atjaunota darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā:  

- zvērinātam advokātam Haraldam Skaburskim /ar  2021.gada 2.augustu/. 

 

Darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta: 

- zvērinātam advokātam Raimondam Čudaram /līdz 2021.gada 15.jūlijam/; 



- zvērinātai advokātei Sandrai Freivaldei /līdz 2022.gada 1.jūlijam/; 

- zvērinātam advokātam Mārtiņam Liepiņam /līdz 2022.gada 30.jūnijam/. 

 

 

Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta:  

- zvērinātai advokātei Žanetei Raizei /no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 7.jūnijam/. 

 

Noteiktas praktizēšanas vietas:  

- zvērinātai advokātei Diānai Hamkovai individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas 

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

Brīvības iela 115, Rīga, LV-1001, saglabājot kontaktinformāciju: m. 29222240, e-pasts: 

diana.hamkova@lu.lv, atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “BJK 

Advokāti”; 

- Noteikt zvērinātam advokātam Mārim Grudulim individuālo pamata praktizēšanas vietu 

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

adrese: Brīvības iela 115, Rīga, LV-1001, saglabājot kontaktinformāciju: 22306223, e-

pasts: grudulis@bjk.lv, atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “BJK 

Advokāti”; Likvidēt un izlēgt no advokātu biroju reģistra zvērinātu advokātu biroju “BJK 

Advokāti”; 

- zvērinātam advokātam Nilam Žuravļovam individuālo pamata praktizēšanas vietu pie 

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

adrese: Bruņinieku iela 8 – 1, Rīga, LV-1010, saglabājot kontaktinformāciju: m. 

29502120, e-pasts: nil88@inbox.lv, atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā 

“Žuravļovs un Bramanis”; 

- zvērinātam advokātam Jānim Bramanim individuālo pamata praktizēšanas vietu pie 

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

adrese: Bruņinieku iela 8 – 1, Rīga, LV-1010, saglabājot kontaktinformāciju: m. 

26514062, e-pasts: janis@bramanis.lv, atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu 

birojā “Žuravļovs un Bramanis”; Likvidēt un izlēgt no advokātu biroju reģistra zvērinātu 

advokātu biroju “Žuravļovs un Bramanis”. 

- zvērinātam advokātam Mironam Binunam papildu praktizēšanas vietu, adrese: 

Aleksandra Čaka iela 43–1, Rīga, LV-1011, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie 

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

zvērinātu advokātu birojā “CONSENS” SIA , adrese: Lāčplēša iela 51-1, Rīga, LV-1011;   

- zvērinātai advokātei Skaidrītei Kozlovskai individuālo pamata praktizēšanas vietu pie 

Kurzemes tiesu apgabala, Kurzemes apgabaltiesas, Kurzemes rajona tiesas darbības 

teritorijā, adrese: Lielā iela 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29146731, e-pasts: skai10@inbox.lv, saglabājot papildu 

praktizēšanas vietu, adrese: Jaunā iela 17, Talsi, LV-3201, anulējot iepriekš noteikto 

pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā 

“Grantiņš un Kozlovska; Likvidēt un izslēgt no Latvijas Zvērinātu advokātu biroju 

reģistra zvērinātu advokātu biroju ‘Grantiņš un Kozlovska”; 

- zvērinātai advokātei Ilonai Jirgenai individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese Elijas iela 

17 -305, Rīga, LV-1050, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29228947, e-pasts: 

ilona.jirgena@apollo.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un 

atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātas advokātes ‘Ilona Jirgena Zvērinātu advokātu birojs’; 

Likvidēt un izslēgt no Latvijas Zvērinātu advokātu biroju reģistra zvērinātu advokātu 

biroju “Ilona Jirgena Zvērinātu advokātu birojs”; 

- zvērinātam advokātam Edgaram Zelderim papildu praktizēšanas vietu, adrese: Upeņu 

iela 19-54, Rīga, LV-1084, anulējot iepriekš noteikto papildu praktizēšanas vietu adrese: 

Satiksmes iela 3 – 611A, Rīga, LV-1004, saglabājot individuālo pamata praktizēšanas 
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vietu pie Kurzemes tiesu apgabala, Kurzemes apgabaltiesas, Kurzemes rajona tiesas 

darbības teritorijā, adrese: Andreja Pumpura iela 2- 25, Talsi, Talsu novads, LV-3201; 

- zvērinātai advokātei Zentai Bičkovičai individuālo pamata praktizēšanas vietu pie 

Zemgales tiesu apgabala, Zemgales apgabaltiesas, Zemgales rajona tiesas darbības 

teritorijā, adrese: Spīdolas iela 18, Aizkraukle, LV-5101, nosakot papildu praktizēšanas 

vietu, adrese: Antonijas iela 26 – 23, Rīga, LV-1010, saglabājot kontaktinformāciju: m. 

29282888, nosakot e-pastu: advokate@bickovica.lv, anulējot: birojs@bickovica.lv, 

anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot no praktizēšanas 

zvērinātu advokātu birojā “Z.Bičkovičas birojs”; Likvidēt un izslēgt no Latvijas Zvērinātu 

advokātu biroju reģistra zvērinātu advokātu biroju “Z.Bičkovičas birojs”. Izmaiņas veikt 

ar 2021.gada 1.augustu;  

- zvērinātai advokātei Aijai Gulbei individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese: Krastiņu 

iela 11, Siguļi, Carnikavas novads LV-2163, anulējot iepriekš noteikto individuālo pamata 

praktizēšanas vietu, adrese:  Duntes iela 34, Rīga, LV-1005; 

- zvērinātam advokātam Jurim Raudzepam pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā ZAB Juris 

Raudzeps SIA, adrese: Tallinas šoseja 40, Baltezers, Ādažu novads, LV – 2164, 

saglabājot personīgo kontaktinformāciju m. 29474828, e-pasts: 

juris.raudzeps@gmail.com, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu. 

-  zvērinātai advokātei Ilonai Bulgakovai  individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas 

tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese:  

Lokomotīves iela 22-2, Rīga, LV-1057, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 

29511421, t. 66202903, e-pasts: ilona@bulgakova.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata 

praktizēšanas vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “Zvērināta 

advokāta Ilonas Bulgakovas birojs”, adrese: Ludzas iela 89b, Rīga, LV-1003. Likvidēt un 

izslēgt no Latvijas Zvērinātu advokātu biroju reģistra zvērinātu advokātu biroju “Zvērināta 

advokāta Ilonas Bulgakovas birojs”. Izmaiņas veikt ar 2021.gada 1.jūliju. 

     

 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes informācija 

 

mailto:advokate@bickovica.lv
mailto:birojs@bickovica.lv
mailto:juris.raudzeps@gmail.com

