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Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 

 

2021.gada 23.februārī Latvijas Zvērinātu advokātu padomē izskatīti šādi jautājumi: 

 

Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātai advokātei Oksanai Pullei-

Čižovai, ar 2021.gada 8.martu, un zvērinātai advokātei Katarīnai Sniedzei, ar 2021.gada 

8.martu;  darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta zvērinātam 

advokātam Mārim Onužānam. 

 

Atļauts zvērinātu advokātu palīgiem 

Jevgeņijam Jarosovam, patrons zvērināts advokāts Dēvijs Elnionis, 

Zanei Skļaminai, patrons zvērināts advokāts Ivars Grunte, 

vest lietas ar patrona pārpilnvarojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 

94.panta noteikumiem. 

 

Atļauts zvērinātas advokātes Astras Kalējas palīgam Lāsmai Dunovskai vest lietas bez 

patrona pārpilnvarojuma saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 95.panta 

noteikumiem. 

 

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

pulcēšanos nepieļaujoši ierobežojumi, kārto zvērināta advokāta Pētera Treija palīgs Zaiga 

Buklovska. 

 

Apstiprinātas personas, kuras iesniegušas lūgumu par atļauju kārtot advokāta 

eksāmenu: 

Ilona Braže, līdz 2019.gada novembrim – TP Management GmbH, Vācija, juriste; 

Jorens Jaunozols, zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” jurists. 

 

Par zvērināta advokāta palīga Lienes Šķiņķes patronu nozīmēts zvērināts advokāts Matīss 

Šķiņķis, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokāti Agnesi Hartpengu, ar 

2021.gada 24.februāri. Par zvērināta advokāta palīga Intas Masaļskas patronu nozīmēta 

zvērināta advokāte Marija Mišina, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokāti 

Oksanu Pulli-Čižovu, ar 2021.gada 8.martu. 

 

Noteiktas praktizēšanas vietas:  

 

Zvērinātai advokātei Natālijai Grāvelei noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

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

birojā “Sorainen”, adrese: Kr.Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, tālr. 67365000, fakss 



67365001, e-pasts: latvia@sorainen.com, mājas lapa: www.sorainen.com, saglabājot 

personīgo kontaktinformāciju m. 26323212, e-pasts natalija.gravele@gravele.lv, nosakot 

papildu praktizēšanas vietu, adrese: Kr.Valdemāra ielā 18-9, Rīgā, LV-1010, anulējot pamata 

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

atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “Advokātes Grāveles Birojs”, adrese: 

Kr.Valdemāra iela 18-9, Rīga, LV-1010; 

Likvidēts un no zvērinātu advokātu biroju reģistra izslēgts zvērinātu advokātu birojs 

“Advokātes Grāveles Birojs”, adrese: Kr.Valdemāra iela 18-9, Rīga, LV-1010, anulējot 

kontaktinformāciju: tālr. 26323212, e-pasts: birojs@gravele.lv. 

Mainīta zvērinātu advokātu biroja “Zvērināta advokāta Andreja Krūmiņa birojs” adrese uz 

sekojošu: Lāčplēša iela 27 – 4, Rīga, LV-1011, anulējot iepriekš noteikto adresi: Meža iela 1, 

Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4022; 

Zvērinātam advokātam Andrejam Krūmiņam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

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

advokātu birojā “Zvērināta advokāta Andreja Krūmiņā birojs”, adrese: Lāčplēša iela 27 – 4, 

Rīga, LV-1011, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 25906105, e-pasts: 

zab.satezele@gmail.com, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu pie Vidzemes 

tiesu apgabala, Vidzemes apgabaltiesas, Vidzemes rajona tiesas darbības teritorijā, anulējot 

zvērinātu advokātu biroja “Zvērināta advokāta Andreja Krūmiņā birojs” adresi: Meža iela 1, 

Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4022, nosakot papildu praktizēšanas vietu, 

adrese: Meža iela 1, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4022. 

Zvērinātam advokātam Kalvim Krūmiņam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese: Vīlandes iela 17-10, 

Rīga, LV-1010, nosakot personīgo kontaktinformāciju: krumins.kalvis@gmail.com, 

saglabājot m. 26123583, anulējot e-pastu: kalvis.krumins@tgsbaltic.com, anulējot iepriekš 

noteikto pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā  

"TGS Baltic", adrese: Elizabetes iela 63 – 11, Rīga, LV-1050. 

Zvērinātam advokātam Aldim Maldupam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese: Kr.Barona iela 15 – 32, 

Rīga, LV-1011, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: tālr. 66119905, e-pasts: 

Aldis.Maldups@kmp.lv, saglabājot papildu praktizēšanas vietu zvērinātu advokātu birojā 

"Fort", adrese: Antonijas iela 8 – 4, Rīga, LV-1010, anulējot individuālo pamata praktizēšanas 

vietu, adrese: Skanstes iela 4 k-1, Rīga, LV-1013, izmaiņas veicot ar 2021.gada 1.martu. 

Zvērinātam advokātam Aldim Punduram noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

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

Bruņinieku iela 8 – 1, Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29408858, 

e-pasts: aldis.pundurs@latcom.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu un 

atbrīvojot no praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā “V.Vidžus un partneri”, adrese: Brīvības 

iela 43, 2.stāvs, Rīga, LV-1010. 

Anulēta zvērināta advokāta Normunda Sinkēviča papildu praktizēšanas vieta, adrese: Stabu 

iela 95, k-1 – 6, Rīga, LV-1009, nosakot jaunu papildu praktizēšanas vietu, adrese: Stabu iela 

95, k-1 – 2, Rīga, LV-1009, saglabājot individuālo pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, adrese: Lāčplēša iela 

27 – 4, Rīga, LV-1011, saglabājot kontaktinformāciju: tālr. 67302592, m. 29259432, e-pasts: 

advokats.sinkevics@online.lv. 

Anulēta zvērinātas advokātes Katarīnas Sniedzes (apturēta darbība) 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 priekšpilšetas tiesas darbības teritorijā, adrese: Duntes iela 

28 – 88, Rīga, LV-1005, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 26407345, e-pasts: 

katarina.sniedze@gmail.com, izmaiņas veicot ar 2021.gada 8.martu. 
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Mainīta zvērinātu advokātu biroja “TAURUS” adrese uz sekojošu: Lielirbes iela 17A, Rīga, 

LV-1046, anulējot iepriekš noteikto adresi: Brīvības iela 165 – 3, Rīga, LV-1012, saglabājot 

biroja kontaktinformāciju: m. 29002222, e-pasts: taurusadvokati@inbox.lv, mājas lapa: 

www.taurusadvokati.lv; 

Zvērinātam advokātam Raivim Tauriņam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaudaugavas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā 

“TAURUS”, adrese: Lielirbes iela 17A, Rīga, LV-1046, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29222256, e-pasts: raivistaurins@inbox.lv, anulējot iepriekš noteikto 

pamata praktizēšanas vietas adresi; 

Zvērinātam advokātam Edgaram Ziediņam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaudaugavas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā 

“TAURUS”, adrese: Lielirbes iela 17A, Rīga, LV-1046, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29263975, e-pasts: ziedins.edgars@inbox.lv, anulējot iepriekš 

noteikto pamata praktizēšanas vietas adresi;  

Zvērinātam advokātam Monvīdam Dragonam noteikta pamata praktizēšanas vieta pie Rīgas 

tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Pārdaudaugavas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu 

birojā “TAURUS”, adrese: Lielirbes iela 17A, Rīga, LV-1046, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29265888, e-pasts: monvids.birojs@inbox.lv, anulējot iepriekš 

noteikto pamata praktizēšanas vietas adresi.  

Zvērinātam advokātam Raivim Znotiņam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese: Jaunzemu iela 2-15, 

Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosakot personīgo kontaktinformāciju: e-pasts: 

raivis.znotins@gmail.com, saglabājot m: 26382176, anulējot e-pastu: 

raivis.znotins@tbsbaltics.com, anulējot pamata praktizēšanas vietu un atbrīvojot no 

praktizēšanas zvērinātu advokātu birojā  "TGS Baltic", adrese: Elizabetes iela 63 – 11, Rīga, 

LV-1050. 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes informācija 
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