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Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 

 

2021.gada 2.februārī Latvijas Zvērinātu advokātu padomē izskatīti šādi jautājumi: 

 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīts zvērināts advokāts Valdis Kudiņš saistībā 

ar nāvi, ar 2021.gada 23.janvāri. 

 

Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātai advokātei Brigitai Zeltiņai, 

ar 2021.gada 3.februāri, un zvērināta advokāta palīgam Kristai Narbutai, ar 2021.gada 

3.februāri;  darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta 

zvērinātiem advokātiem Elīnai Girnei, Lienei Krūmiņai un Kristīnei Meijai, kā arī zvērināta 

advokāta palīgam Lilitai Feldmanei. 

 

Par zvērināta advokāta palīga Toma Puriņa, kura darbība Latvijas Zvērinātu advokātu 

kolēģijā apturēta, patronu nozīmēta zvērināta advokāte Elīna Zeltiņa, atbrīvojot no patrona 

pienākumiem zvērinātu advokāti Gunu Kaminsku, ar 2021.gada 3.februāri. 

 

Atļauts zvērinātu advokātu palīgiem 

Lailai Pudulei, patrons zvērināts advokāts Jānis Līkops; 

Ilmāram Svarinskim, patrons zvērināts advokāts Mareks Diks, 

vest lietas bez patrona pārpilnvarojuma saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 

95.panta noteikumiem. 

 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā reģistrēto Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu, 

kuri veic profesionālo darbību Latvijā ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, skaita 

atskaitīta Francijas Republikas advokāte Christina Kruger, ar 2021.gada 3.februāri, atbrīvojot 

Christiana Kruger no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “Rode un partneri”, adrese: 

Ģertrūdes iela 12, 7.stāvs, Rīga, LV-1010. 

 

Noteiktas praktizēšanas vietas:  

 

Mainīta zvērinātu advokātu biroja “Castellum” adrese uz sekojošu: Lielirbes iela 1, Rīga, LV-

1046, anulējot iepriekš noteikto adresi: Skolas iela 9 – 15, Rīga, LV-1010, saglabājot biroja 

kontaktinformāciju: m. 28686881; 

Zvērinātam advokātam Kārlim Bērziņam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Castellum”, 

adrese: Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046, saglabājot kontaktinformāciju: e-pasts: 

karlis@castellum.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietas adresi; 

mailto:karlis@castellum.lv


Zvērinātai advokātei Ingai Ulmanei noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Castellum”, 

adrese: Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046, saglabājot kontaktinformāciju: m. 29207698, e-pasts: 

inga@castellum.lv,  anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietas adresi; 

Zvērinātam advokātam Dagnim Zacmanim noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

tiesu apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Castellum”, 

adrese: Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046, saglabājot kontaktinformāciju: m. 26321552, e-pasts: 

dagnis@castellum.lv, saglabājot papildu praktizēšanas vietu, adrese: Amālijas iela 15 – 1b, 

Rīga, LV-1002, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietas adresi. 

Zvērinātai advokātei Elīnai Girnei (apturēta darbība) noteikta individuālā pamata 

praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese: 

Sēļu iela 24 – 22, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29430222, e-pasts: elina.girne@girne.lv, anulējot e-pastu: 

elina.girne@amberlaw.lv, anulējot pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot no praktizēšanas 

zvērinātu advokātu birojā “AmberLaw”, adrese: Brīvības iela 57 – 13, Rīga, LV-1010, 

anulējot papildu praktizēšanas vietu, adrese: Zaļā iela 3 – 4A, Rīga, LV-1010. 

Anulēta zvērinātas advokātes Ievas Keterliņas papildu praktizēšanas vieta, adrese:  Pureņu 

iela 3, Skulte, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025, nosakot papildu praktizēšanas 

vietu zvērinātu advokātu birojā "PricewaterhouseCoopers Legal", adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 21, Rīga, LV-1010, saglabājot individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā, adrese: Sējas iela 10A, Rīga, 

LV-1058, saglabājot kontaktinformāciju: m. 26397126, e-pasts: ieva.keterlina@gmail.com.  

Mainīta zvērinātu advokātu biroja "Hochberg" adrese uz sekojošu:  Rucavas iela 2A, Rīga, 

LV-1046, anulējot  iepriekš noteikto adresi: Melnsila iela 13, Rīga, LV-1046; 

Zvērinātai advokātei Līgai Kokai – Hohbergai noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

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

“Hochberg", adrese: Rucavas iela 2A, Rīga, LV-1046, saglabājot kontaktinformāciju:  m. 

20333033, e-pasts: liga@hochberg.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietas 

adresi; 

Zvērinātai advokātei Kitijai Boicovai noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā zvērinātu advokātu birojā 

“Hochberg", adrese: Rucavas iela 2A, Rīga, LV-1046, saglabājot kontaktinformāciju: m. 

26959015, e-pasts: kitija@hochberg.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietas 

adresi. 

Zvērinātam advokātam Milanam Kuļikovam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta 

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

adrese: Elizabetes iela 31 – 7, Rīga, LV-1010, saglabājot kontaktinformāciju: m. 26622122, e-

pasts: milans.kulikovs@gmail.com, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu, 

adrese: Skolas iela 14 – 16, Rīga, LV-1010. 

Zvērinātai advokātei Santai Libertei noteikta papildu praktizēšanas vieta, adrese: Struktoru 

iela 14a, 3.stāvs – 304.kabinets, Rīga, LV-1039, saglabājot individuālo pamata praktizēšanas 

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

teritorijā, adrese: Skolas iela 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 26443772, e-pasts: santa.liberte@gmail.com. 

Mainīta zvērinātu advokātu biroja “Lumos” adrese uz sekojošu: Elizabetes iela 31 – 7, Rīga, 

LV-1010, anulējot iepriekš noteikto biroja adresi: Bruņinieku iela 16, Rīga, LV-1001; 

Zvērinātam advokātam Aleksandram Locānam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

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

advokātu birojā “Lumos”, adrese: Elizabetes iela 31 – 7, Rīga, LV-1010, saglabājot 

kontaktinformāciju: m. 26115815, e-pasts: aleksandrs.locans@lumos.lv, anulējot iepriekš 

norādīto pamata praktizēšanas vietas adresi:  Bruņinieku iela 16, Rīga, LV-1001.   
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Zvērinātai advokātei Inesei Miķelsonei noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

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

Zemgaļu iela 20A, Rīga, LV-1006, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29299008, e-

pasts: inese.mikelsone@padomulapas.lv, anulējot iepriekš norādīto praktizēšanas vietu, 

adrese: Audēju 14-1, Rīga LV-1050. 

Zvērinātai advokātei Kristīnei Patmalniecei noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

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

adrese: Marijas ielas 13 k-2 – 3, Rīga, LV-1050, tālr. 67201800, e-pasts: riga@cobalt.legal, 

mājas lapa: www.cobalt.legal, nosakot kontaktinformāciju: kristine.patmalniece@cobalt.legal, 

anulējot kontaktinformāciju: tālr. 67133625, e-pasts: kristine.patmalniece@balmaks.com, 

anulējot individuālo pamata praktizēšanas vietu, adrese: Šarlotes iela 6 – 16, Rīga, LV-1001. 

Mainīta zvērinātu advokātu biroja “Rosenthal” adreseuz sekojošu: Republikas laukums 2A, 

Rīga, LV-1010, anulējot iepriekš noteikto biroja adresi:  Bernātu iela 17, Rīga, LV-1014; 

Zvērinātai advokātei Inesei Rozentālei noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu 

birojā “Rosenthal”, adrese:  Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29437111, e-pasts: inese.rozentale@rosenthal.lv, anulējot iepriekš 

noteikto pamata praktizēšanas vietas adresi, nosakot papildu praktizēšanas vietu, adrese:  

Bernātu iela 17, Rīga, LV-1014. 

Zvērinātai advokātei  Guntai Miltiņai noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese: Blaumaņa iela 29 – 11, 

Rīga, LV-1011, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29134518,  e-pasts: 

gunta.miltina@gmlaw.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot 

no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “Rubene & partneri”. 

Mainīta zvērinātu advokātu biroja “Rubene & partneri” adrese uz sekojošu: Bruņinieku iela 

40, Rīga, LV-1009, saglabājot biroja kontaktinformāciju:  tālr. 67282030, fakss 67282057, 

anulējot iepriekš noteikto adresi: Brīvības iela 155, lit.10, Rīga, LV-1012; 

Zvērinātai avokātei Anetei Rubenei noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Rubene & 

partneri”, adrese: Bruņinieku iela 40, Rīga, LV-1009, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29496962, e-pasts: anete.rubene@rubene-partneri.lv, saglabājot 

papildu praktizēšanas vietu, adrese: Brīvības gatve 313 – 3, Rīga, LV-1006, anulējot iepriekš 

noteikto pamata praktizēšanas vietas adresi. 

Zvērinātam advokātam Raitim Tiltiņam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā, adrese: Brīvības 

iela 158 – 1C, Rīga, LV-1012, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29483439, e-

pasts: raitis.tiltins@gmail.com, anulējot pamata praktizēšanas vietu, adrese: Ieriķu iela 29 – 

74, Rīga, LV-1084. 

Zvērinātai advokātei Elitai Trukšānei noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Latgales tiesu apgabala, Daugavpils tiesas, Daugavpils tiesas Krāslavā, Daugavpils tiesas 

Preiļos darbības teritorijā, adrese: Raiņa iela  28, Daugavpils, LV – 5401, anulējot iepriekš 

noteikto individuālo pamata praktizēšanas vietu, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 39/41, 

Daugavpils, LV-5401, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 28347898, e-pasts: 

elita.trukshane@inbox.lv. 

Zvērinātai advokātei Jevgenijai  Tverjanovičai – Borei noteikta papildu praktizēšanas vieta, 

adrese: Ruses iela 26-38, Rīga, LV-1029, anulējot iepriekš noteikto papildu praktizēšanas 

vietu, adrese: Rostokas iela 2 – 5, Rīga, LV-1029, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie 

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

zvērinātu advokātu birojā “INTELLEXI”, adrese: Lāčplēša iela 27 – 4, Rīga, LV-1011, 

saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29772865, e-pasts: 

jevgenija.tverjanovica@gmail.com. 
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Zvērinātai advokātei Agnei Upītei noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

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

Baznīcas iela 5 – 7, Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo kontaktinformāciju m. 29794668, 

nosakot e-pastu: agne.upite@gmail.com, anulējot e-pastu: agne.upite@kazackovs.eu, 

saglabājot papildu praktizēšanas vietu, adrese: Kr.Valdemāra iela 34 – 7B, Rīga, LV-1010,  

anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu 

advokātu birojā “A.Kazačkovs un partneri”, adrese: Elizabetes iela 63 – 5, Rīga, LV-1050. 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes informācija 
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