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Elizabetes iela 63 – 1, Rīga, LV-1050, Latvija 

tālr. 67358487, e-pasts: padome@advokatura.lv, www.advokatura.lv 

 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 

 

2021.gada 16.martā Latvijas Zvērinātu advokātu padomē izskatīti šādi jautājumi: 

 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pēc pašas vēlēšanās atskaitīta zvērināta advokāte 

Vilhelmīne Eiduka, ar 2021.gada 17.martu. 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pēc pašas vēlēšanās atskaitīta zvērinātas advokātes 

Deboras Pāvilas palīgs Kalīne Ozola, ar 2021.gada 17.martu. 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pēc pašas vēlēšanās atskaitīta zvērināta advokāta 

Daiņa Lasmaņa palīgs Līva Veinberga, ar 2021.gada 17.martu. 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīts zvērināts advokāts Lucijans Tarvids 

saistībā ar nāvi, ar 2021.gada 1.martu. 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīta zvērināta advokāte Gunita Pikmane 

saistībā ar nāvi, ar 2021.gada 5.martu. 

No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīts zvērināts advokāts Kalvis  Torgāns 

saistībā ar nāvi, ar 2021.gada 12.martu. 

 

Darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta zvērinātiem 

advokātiem Elīnai Girnei, Rolandam Irklim, Baibai Zauerei un Eleonorai Zelmenei. 

 

Par zvērināta advokāta palīga Ingrīdas Misiņas patronu nozīmēta zvērināta advokāte Anita 

Šnēvele, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokātu Raimondu Grozu, ar 

2021.gada 17.martu. 

Par zvērināta advokāta palīga Elīnas Vildes patronu nozīmēta zvērināta advokāte Inese 

Lūse, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokātu Māri Loginu, ar 2021.gada 

17.martu. 

Par zvērināta advokāta palīga Sandas Niedrītes patronu nozīmēts zvērināts advokāts Māris 

Logins, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokātu Uldi Freidenfeldu, ar 

2021.gada 17.martu. 

 

Apstiprināta persona, kura iesniegusi lūgumu par atļauju kārtot advokāta eksāmenu -  

Jeļena Bārbale, Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma 

nodaļas vadītāja, Juridiskās palīdzības administrācijas direktora vietniece. 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 40.pantu padome lūdz sniegt atsauksmes 

par minēto personu. 

 



Apstiprināts zvērinātu advokātu palīgu pretendentu saraksts zvērināta advokāta palīga 

uzņemšanas eksāmena kārtošanai 2021.gada 21.maijā plkst.10:00, ja valstī nebūs spēkā 

pulcēšanos nepieļaujoši ierobežojumi: 

 

1. Ābele Evija, 

2. Baltiņa Karīna, 

3. Baltiņa Līga, 

4. Bernāne Kristiāna,  

5. Bogdānova Anna,  

6. Cvetkova Inta,  

7. Draba Edvīns,  

8. Dārzniece Evita,  

9. Dārzniece Ligita,  

10. Dzeguze Edgars,  

11. Dzintars Eduards,  

12. Ērkšķe Laura,  

13. Golovkins Marats,  

14. Gribonika Ērika,  

15. Grinbergs Elvis,  

16. Gulbe Dace,  

17. Jašniks Pāvels,  

18. Kaprāne Stella,  

19. Kariņa Elīna,  

20. Kuzņecovs Aleksandrs,  

21. Lavrinoviča Agate,  

22. Lepere Alīna,  

23. Lielvārds Harijs,  

24. Losāns Kristers Toms,  

25. Lošaks Gvido,  

26. Maulis Jānis,  

27. Mauriņa Liene,  

28. Mieze Seila,  

29. Mors Pēteris,  

30. Nordmane Anna Marta,  

31. Ņikiforovs Andrejs,  

32. Oļševskis Kaspars,  

33. Plētiena Eleonora,  

34. Rudusāne-Simiča Vladlena,  

35. Sadovskis Dmitrijs,  

36. Salaks Ints,  

37. Skutele Signe,  

38. Sokolovskis Vladislavs,  

39. Sprice Arta,  

40. Sviderskis Staņislavs,  

41. Šantare Gabriela,  

42. Tīdemanis Toms,  

43. Vanaga Rita,  

44. Vilka Sabīne, 

45. Vindača Agrita,  

46. Vītols Ronalds ,  

47. Volaščuks Artjoms,  

48. Vorobjova Inese,  



49. Zariņš Toms,  

50. Zeltiņš Jānis,  

51. Zīmecs Mikijs,  

52. Zotovs Georgijs,  

53. Zvirgzdiņa Judīte. 

 

Noteiktas praktizēšanas vietas:  

 

Zvērinātai advokātei Ingunai Bašai noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese: 11.Novembra krastmala 9 – 

11/12, Rīga, LV-1050, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29284509, e-pasts: 

inguna@netuniversity.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot 

no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “Zvērināta advokāta Ingunas Bašas birojs”; 

Likvidēts un no zvērinātu advokātu sarakstiem izslēgts zvērinātu advokātu birojs "Zvērināta 

advokāta Ingunas Bašas birojs", adrese: 11.Novembra krastmala 9 – 11/12, Rīga, LV-1050. 

Zvērinātam advokātam Mārim Bitem noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Zemgales tiesu apgabala, Zemgales rajona tiesas, Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā, 

adrese: Dārza iela 18-73, Bauska, LV-3901, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas 

vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “S.Bites advokātu birojs”, 

adrese: Dārza iela 18-73, Bauska, LV-3901, nosakot personīgo kontaktinformāciju: m. 

29247850, saglabājot e-pastu: msbite1@gmail.com; 

Zvērinātai advokātei Sarmītei Bitei noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Zemgales tiesu apgabala, Zemgales rajona tiesas, Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā, 

adrese: Dārza iela 18-73, Bauska, LV-3901, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas 

vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “S.Bites advokātu birojs”, 

adrese: Dārza iela 18-73, Bauska, LV-3901, nosakot personīgo kontaktinformāciju: m. 

29284814, saglabājot e-pastu: advbite@gmail.com; 

Likvidēts un no zvērinātu advokātu sarakstiem izslēgts zvērinatu advokātu birojs “S.Bites 

advokātu birojs”, adrese: Dārza iela 18-73, Bauska, LV-3901. 

Mainīta zvērinātu advokātu biroja “Garants” adrese uz sekojošu: Upeņu iela 21 – 70, Rīga, 

LV-1084, anulējot iepriekš noteikto biroja adresi: Kurzemes prospekts 20 – 33, Rīga, LV-

1067; 

Zvērinātai advokātei Laimai Bormanei noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Garants”, adrese: 

Upeņu iela 21 – 70, Rīga, LV-1084, saglabājot kontaktinformāciju: m. 29542512, e-pasts: 

laimabormane@inbox.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietas adresi. 

Zvērinātai advokātei Andai Fokrotai noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “BDO Law”, 

adrese: Kaļķu iela 15, Rīga, LV-1050, nosakot kontaktinformācijā e-pastu: 

anda.fokrota@bdolaw.lv, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m.29411566, anulējot 

kontaktinformāciju: anda.fokrota@gmail.com, anulējot iepriekš noteikto individuālo pamata 

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

darbības teritorijā, adrese: Ropažu iela 12 – 88, Rīga, LV-1039. 

Zvērinātam advokātam Uldim Freidenfeldam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta 

pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese: Grēdu iela 4a, Rīga, 

LV-1019, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29123487, e-pasts: 

uldis.freidenfelds@inbox.lv, nosakot papildu praktizēšanas vietu, adrese: Sārteņu iela 4, 

Stapriņi, Ādažu novads, LV-2164, anulējot iepriekš noteikto papildu praktizēšanas vietu, 

adrese: Krišjāņa Barona iela 125 – 74, Rīga, LV-1012,  anulējot iepriekš noteikto pamata 

praktizēšanas vietu zvērinātu advokātu birojā "PricewaterhouseCoopers Legal", adrese: 

Kr.Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, tālr. 67094400. 
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Anulēta zvērināta advokāta Raimonda Grozas papildu praktizēšanas vieta zvērinātu advokātu 

birojā "Eversheds Sutherland Bitāns", adrese: Lāčplēša iela 20a, 6.stāvs, Rīga, LV-1011, 

saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības 

teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “Storm Legal”, adrese: Brīvības iela 43, Rīga, LV-1010, 

e-pasts: info@stormlegal.lv, www.stormlegal.lv, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 

29469922, e-pasts: raimonds@stormlegal.lv. 

Zvērinātai advokātei Immai Jansonei noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas teritorijā, adrese: Ieroču iela 

1-8, Rīga, LV-1013, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29213760, e-pasts:  

latinleg@inbox.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot no 

praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “Latinlegis”, adrese: Ieroču iela 1 – 8, Rīga, LV-

1013; 

Zvērinātas advokātes Immas Jansones palīgam Laurai Rudzātei (apturēta darbība) noteikta 

pamata praktizēšanas vieta patrona pamata praktizēšanas vietā, adrese: Ieroču iela 1-8, Rīga, 

LV-1013, saglabājot kontaktinformāciju: m. 29227017, e-pasts: rudzaate@inbox.lv; 

Zvērinātai advokātei Dzintrai Stepiņai noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, adrese: Gravas iela 6, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 

26525744, nosakot kontaktinformāciju: e-pasts: latinleg@inbox.lv, dzintrastepina@inbox.lv, 

anulējot papildu praktizēšanas vietu zvērinātu advokātu birojā ZAB “VILGERTS”, adrese:  

Elizabetes iela 33 – 8, Rīga, LV-1010, anulējot iepriekš  noteikto pamata praktizēšanas vietu 

un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “Latinlegis”, adrese: Ieroču iela 1 – 

8, Rīga, LV-1013; 

Likvidēts un no zvērinātu advokātu sarakstiem izslēgts zvērinātu advokātu birojs “Latinlegis”, 

adrese: Ieroču iela 1 – 8, Rīga, LV-1013. 

Zvērinātam advokātam Mārim Loginam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā 

“PricewaterhouseCoopers Legal”, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, 

Latvija, pievienojot kontaktinformācijai e-pastu: maris.logins@pwc.com, saglabājot m. 

29217058, kā arī noteikta papildu praktizēšanas vieta, adrese: Lielā iela 62-2, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167, anulējot e-pastu: maris.logins@eversheds-sutherland.lv, anulējot 

iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu 

advokātu birojā "Eversheds Sutherland Bitāns", adrese: Lāčplēša iela 20a, 6.stāvs, Rīga, LV-

1011. 

Zvērinātam advokātam Viesturam Ločmelim noteikta papildu praktizēšanas vieta zvērinātu 

advokātu birojā “Zvērināta advokāta Dēvija Elnioņa birojs”, adrese: Skolas iela 22, Rīga, LV-

1010, saglabājot individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese: Lazdu iela 3, Rīga, LV-

1029, saglabājot personīgo kontaktinformāciju m. 29406404, e-pasts: locmelis@gmail.com. 

Zvērinātam advokātam Mārim Mezītim noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

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

Kr. Valdemāra iela 38, 613.kab., Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 

29279909, e-pasts: maris.mezitis@gmail.com, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas 

vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “M.Mezīša birojs”, adrese: 

Elizabetes iela 2 – 432.kab., Rīga, LV-1010; 

Likvidēts un no zvērinātu advokātu sarakstiem izslēgts zvērinātu advokātu birojs “M.Mezīša 

birojs”, adrese: Elizabetes iela 2 – 432.kab., Rīga, LV-1010.  

Zvērinātai advokātei Marijai Mišinai noteikta papildu praktizēšanas vieta zvērinātu advokātu 

birojā  “ADVO.LV”, adrese: Vīlandes iela 7-22, Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 26338625, e-pasts: marija.misina@gmail.com, saglabājot individuālo 

pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas darbības teritorijā, adrese: Dzirnavu iela 113A – 9, Rīga, LV-1011; 
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Zvērinātas advokātes Marijas Mišinas palīgam Intai Masaļskai noteikta pamata praktizēšanas 

vieta patrona papildu praktizēšanas vietā, zvērinātu advokātu birojā “ADVO.LV”, adrese: 

Vīlandes iela 7-22, Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29593356, e-

pasts: inta@exlege.lv.  

Zvērinātai advokātei Helēnai Purviņai noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

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

Pildas iela 21, Rīga, LV-1035, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 26158884, e-

pasts: purvinahelena@gmail.com, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un 

atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “Zvērinātas advokātes Helēnas Purviņas 

birojs”; 

Likvidēts un no zvērinātu advokātu sarakstiem izslēgts zvērinātu advokātu birojs “Zvērinātas 

advokātes Helēnas Purviņas birojs”, adrese:  Pildas iela 21, Rīga, LV-1035. 

Zvērinātai advokātei Anitai Šnēvelei noteikta papildu praktizēšanas vieta zvērinātu advokātu 

birojā “"Eversheds Sutherland Bitāns", adrese: Lāčplēša iela 20a, 6.stāvs, Rīga, LV-1011, 

saglabājot individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas 

apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese:  Krišjāņa Barona iela 78 – 18, Rīga, LV-1001, 

saglabājot kontaktinformāciju:  m. 29492602, e-pasts: anitasnevelle@gmail.com; 

Zvērināta advokāta Anitas Šnēveles palīgam Ingrīdai Misiņai noteikta pamata praktizēšanas 

vieta patrona papildu praktizēšanas vietā, zvērinātu advokātu birojā “"Eversheds Sutherland 

Bitāns", adrese: Lāčplēša iela 20a, 6.stāvs, Rīga, LV-1011, saglabājot kontaktinformāciju: 

ingrida.misina@eversheds-sutherland.lv.  

Zvērinātai advokātei Lindai Zaušai noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

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

Ausekļa iela 1 – 5, Rīga, LV-1010, saglabājot kontaktinformāciju: tālr. 67800594, m. 

29105332, e-pasts: linda@conventus.lv, saglabājot papildu praktizēšanas vietu, adrese: 

Staiceles iela 15 – 87, Rīga, LV-1035, anulējot iepriekš noteikto individuālo pamata 

praktizēšanas vietu, adrese: Jauniela 19 – 2, Rīga, LV-1050. 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes informācija 
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