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Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 

 

2021.gada 27.aprīlī Latvijas Zvērinātu advokātu padomē izskatīti šādi jautājumi: 

 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīti: 

- Zvērināts advokāts Rūdolfs Zesers ar 2021.gada 1.maiju; 

- Zvērināta advokāta Gunta Granta palīgs Dzintars Arbidāns ar 2021.gada 28.aprīli;  

- Zvērinātas advokātes Elitas Oses palīgs Sanita Tiltiņa ar 2021.gada 28.aprīli.  

 

Darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta:  

- zvērinātam advokātam Didzim Kalniņam (līdz 2022.gada 12.maijam); 

- zvērinātai advokātei Inesei Lazdovskai (līdz 2022.gada 27.aprīlim); 

- zvērinātai advokātei Irēnai Liepiņai (līdz 2022.gada 27.aprīlim); 

- zvērinātai advokātei Dacei Rušiņai (līdz 2022.gada 9.aprīlim); 

- zvērinātam advokātam Haraldam Skaburskim (līdz 2021.gada 1.septembrim); 

- zvērinātam advokātam Ventam Vidžus (līdz 2022.gada 22.martam). 

 

Noteikts, ka advokāta eksāmenu kārto datumā, ko padome noteiks, kad valstī nebūs spēkā 

pulcēšanos nepieļaujoši ierobežojumi sekojošas personas: 

- Jeļena Bārbale, Juridiskās palīdzības administrācijas direktora vietniece,  Juridiskās 

palīdzības administrācijas juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītāja; 

- Ilona Braže, līdz 2019.gada novembrim – TP Management GmbH ( Ulme,  Vācija)  

juriste; 

- Jorens Jaunozols,  ZAB “Sorainen” jurists; 

- Irina Žebčuka, IPAS ,,PNB  Asset Management” galvenā juriste. 

- zvērināta advokāta Jāņa Taukača palīgs Zanda Frišfelde. 

 

Noteiktas praktizēšanas vietas:  

- Noteikt zvērinātam advokātam Semjonam Fogelam pamata praktizēšanas vietu pie 

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

SIA “ZAB S.Fogel Law Firm”, adrese: Vēlavu iela 16A, Rīga, LV-1030, nosakot 

kontaktinformāciju  e-pasts: sfogels@gmail.com, m. 26326470, anulējot iepriekš 

noteikto pamata praktizēšanas vietu zvērinātu advokātu birojā “WALL”, adrese: Palasta 

iela 10, Rīga, LV-1050, anulējot kontaktinformāciju e-pasts:  sfogels@wall.lv, 

anulējot papildu praktizēšanas vietu, adrese: Vēlavu iela 16A, Rīga, LV-1030.  
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- Noteikt zvērinātai advokātei Viktorijai Jarkinai individuālo pamata praktizēšanas 

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

teritorijā, adrese: Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, LV – 1010, nosakot 

kontaktinformāciju: m. +37127727077, e-pasts viktorija.jarkina@gmail.com,  nosakot 

papildu praktizēšanas vietu zvērinātu advokātu birojā “Sorainen”, adrese: Kr. 

Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas 

vietu, anulējot kontaktinformāciju: e-pasts viktorija.jarkina@sorainen.com ; Izmaiņas 

veikt ar 2021.gada 1.maiju. 

- Noteikt zvērinātai advokātei Inesei Stankevičai papildu praktizēšanas vietu, adrese: 

Lācplēša iela 27 – 4, Rīga, LV-1011, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas 

tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, SIA  “Zvērinātu advokātu birojs 

CABINET”, reģ. Nr. 40203283526, juridiskā adrese: Poruka ielā 19 – 2, Rīgā, LV-1014, 

saglabājot kontaktinformāciju: m. 371 29486861, e-pasts: inese@inesestankevica.lv . 

- Noteikt zvērinātam advokātam Rolandam Valdemāram indivuduālo pamata 

praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, 

adrese: Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011, nosakot kontaktinformāciju: m. 26122611, e-

pasts: rolands@valdemars.eu , anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu 

zvērinātu advokātu birojā “BDO Law”, adrese: Kaļķu iela 15, Rīga, LV-1050, anulējot 

kontaktinformāciju e-pasts: rolands.valdemars@bdolaw.lv . 

- Noteikt zvērinātai advokātei Violetai Zeppai-Priedītei pamata praktizēšanas vietu pie 

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

zvērinātu advokātu birojā “Sorainen”, adrese: Kr.Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, 

nosakot kontaktinformāciju: m. 20203482, e-pasts: violeta.zeppa-

priedite@sorainen.com, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā 

“TGS Baltic”, adrese: Elizabetes iela 63 – 11, Rīga, LV-1050, anulējot 

kontaktinformāciju e-pasts: violeta.zeppa-priedite@tgsbaltic.com. 

 

 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes informācija 
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