
Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 

 

2020.gada 27.oktobrī Latvijas Zvērinātu advokātu padomē izskatīti šādi jautājumi: 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā zvērinātu advokātu skaitā uzņemti: 

Nataļja Puriņa, 

Katrīna Salmgrieze, 

Raivis Znotiņš. 

Praktizēšanas vietas jaunuzņemtajiem advokātiem tiks noteiktas pēc zvēresta nodošanas. 

 

Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā atjaunota zvērinātam advokātam Jurim 

Radzevičam, ar 2020.gada 28.oktobri, un zvērināta advokāta palīgam Andrim Gādmanim, ar 

2020.gada 1.decembri. 

 

Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātai advokātei Ilzei Grīnbergai, 

ar 2020.gada 28.oktobri;  darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā 

pagarināta zvērinātām advokātēm Ievai Krasovskai, Daigai Sangovičai un Jevgēnijai Ziņģei, 

kā arī zvērināta advokāta palīgam Zintim Gailītim. 

 

Atļauts zvērinātu advokātu palīgiem 

Elīnai Paeglei, patrons zvērināta advokāte Ilme Duka, 

Kasparam Treilibam, patrons zvērināts advokāts Nauris Grigals, 

vest lietas ar patrona pārpilnvarojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 

94.panta noteikumiem. 

 

Atļauts zvērināta advokāta Haralda Narbuta palīgam Kristai Narbutai vest lietas ar patrona 

pārpilnvarojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 94.panta noteikumiem, 

ar 2020.gada 4.decembri. 

 

Atļauts zvērinātu advokātu palīgiem 

Marijai Bogdanovai, patrons zvērināts advokāts Sergejs Kravčuks, 

Renāram Kurmim, patrons zvērināts advokāts Juris Dzelme, 

Artūram Ševčukam, patrons zvērināta advokāte Ieva Ratniece, 

Jevgēnijam Šumeiko, patrons zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns, 

vest lietas bez patrona pārpilnvarojuma saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 

95.panta noteikumiem. 

 

Noteikts, ka advokāta eksāmenu 2020.gada 27.novembrī, ja tajā laikā valstī nebūs spēkā 

pulcēšanos nepieļaujoši ierobežojumi: 

zvērinātas advokātes Ināras Freidenfeldes palīgs Karīna Džeriņa; 

zvērināta advokāta Matīsa Dāvja Kukaiņa palīgs Paula Kreicšteina; 

zvērinātas advokātes Maijas Andersones palīgs Andris Nurenbergs; 

zvērinātas advokātes Evas Berlaus palīgs Andris Vilisons; 

zvērinātas advokātes Ilzes Kramiņas palīgs Zanda Zaļuma; 

zvērinātas advokātes Evitas Spalvēnas palīgs Aivars Zvīdris. 

 

Par zvērināta advokāta palīga Jāņa Gavara patronu nozīmēts zvērināts advokāts Jānis 

Lagzdiņš, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokātu Māri Paipu, ar 2020.gada 

28.oktobri. 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padome nolēmusi ar 2021.gada 1.janvāri par atbilstošo tiesas 

darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem apstiprināt: 



zvērinātu advokāti Agitu Bērzu – Vidzemes tiesu apgabals, Vidzemes apgabaltiesas, 

Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nama un Vidzemes rajona tiesas darbības teritorijā; 

zvērinātu advokāti Ināru Freidenfeldi – Kurzemes tiesu apgabals, Kurzemes apgabaltiesas un 

Kurzemes rajona tiesas darbības teritorijā; 

zvērinātu advokātu Māri Intleru – Rīgas tiesu apgabals, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 

darbības teritorijā;  

zvērinātu advokāti Valentīnu Kepenti – Latgales tiesu apgabals, Daugavpils tiesas, 

Daugavpils tiesas Krāslavā un Daugavpils tiesas Preiļos darbības teritorijā; 

zvērinātu advokāti Mārīti Miķelsoni – Rīgas tiesu apgabals, Rīgas apgabaltiesas darbības 

teritorijā; 

zvērinātu advokāti Zani Paulovsku – Rīgas tiesu apgabals, Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā; 

zvērinātu advokātu Vitāliju Platpiru – Latgales tiesu apgabals, Latgales apgabaltiesas, 

Rēzeknes tiesas, Rēzeknes tiesas Balvos un Rēzeknes tiesas Ludzā darbības teritorijā; 

zvērinātu advokātu Āri Stoku – Rīgas tiesu apgabals, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas darbības teritorijā;   

zvērinātu advokātu Ivo Švāģeri – Rīgas tiesu apgabals, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā; 

zvērinātu advokāti  Antru Zomerovsku (pēc zvēresta nodošanas 2020.gada decembrī) – 

Zemgales tiesu apgabals, Zemgales apgabaltiesas, Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu 

nama un Zemgales rajona tiesas darbības teritorijā. 

Latvijas Republikas Augstākās Tiesas pieprasījumus advokātu nodrošināšanai valsts 

garantētas juridiskās palīdzības sniegšanai kriminālprocesā pārzina Rīgas tiesu apgabala, 

Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā Mārīte Miķelsone. 

Ar 2021.gada 1.janvāri par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pilnvarotu (norīkotu) 

zvērinātu advokātu vecāko vadītāju turpina darboties padomes pilnvarota zvērināta advokāte 

Vija Ritenberga. 

 

Noteiktas praktizēšanas vietas:  

Apstiprināts zvērinātu advokātu biroja “Bišers un Partneri” nolikums jaunā redakcijā; 

Pieņemts zināšanai, ka zvērinātu advokātu biroja “Bišers un Partneri” dibinātājs/partneris un 

vadītājs ar pārstāvības tiesībām nemainīgi paliek zvērināts advokāts Valdis Bišers.  

Anulēta zvērinātas advokātes Līgas Fjodorovas papildu praktizēšanas vieta, adrese: "Amati 

A"- 4, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3148, saglabājot pamata 

praktizēšanas vietu 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, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29838394, e-pasts: liga.fjodorova@cobalt.legal. 

Anulēta zvērinātais advokātes Ievas Judinskas – Bandenieces papildu praktizēšanas vieta, 

adrese: Alberta iela 1 – 15, Rīga, LV-1010, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas 

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

adrese: Antonijas iela 8 – 4, Rīga, LV-1010, tālr. 67704080, fakss 67333410, e-pasts: 

riga@fortlegal.com, mājas lapa: www.fortlegal.com, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 29117997, e-pasts: ieva.judinska@fortlegal.com. 

Anulēta zvērināta advokāta Dmitrija Koļesņikova papildu praktizēšanas vieta, adrese: Grāvju 

iela 51, Jūrmala, LV-2008, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā 

“NJORD”, adrese: Elizabetes iela 31 – 8, Rīga, LV-1010, tālr. 67313315, fakss 67847323, 

saglabājot personīgo kontaktinformāciju : e-pasts: dk@njordlaw.lv. 

Anulēta zvērināta advokāta Jāņa Līkopa papildu praktizēšanas vieta, adrese: Dzirnavu iela 

66a – 59, Rīga, LV-1050, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu apgabala, 

Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā "FORT", adrese: Antonijas 

iela 8 – 4, Rīga, LV-1010, tālr. 67704080, fakss 67333410, e-pasts: riga@fortlegal.com, 
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mājas lapa: www.fortlegal.com, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29492200, e-

pasts: janis.likops@fortlegal.com. 
Anulēta zvērināta advokāta Edgara Lodziņa papildu praktizēšanas vieta, adrese: Kaivas iela 

33/1 – 47, Rīga, LV-1021, saglabājot pamata praktizēšanas vietu 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, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m. 29132397, e-pasts: 

edgars.lodzins@cobalt.legal. 
Anulēta zvērinātas advokātes Ramonas Miglānes papildu praktizēšanas vieta, adrese: 

Āgenskalna iela 4 – 12, Rīga, LV-1048, saglabājot pamata praktizēšanas vietu pie Rīgas tiesu 

apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “FORT”, adrese: 

Antonijas iela 8 – 4, Rīga, LV-1010, tālr. 67704080, fakss 67333410, e-pasts: 

riga@fortlegal.com, mājas lapa: www.fortlegal.com, saglabājot personīgo 

kontaktinformāciju: m. 26412223, e-pasts: ramona.miglane@fortlegal.com. 

Zvērinātam advokātam Rihardam Poļakam noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta 

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

teritorijā, adrese: Atmodas iela 19 – 228, Jelgava, LV-3007, saglabājot kontaktinformāciju: m. 

26729263, e-pasts: rpolaks@inbox.lv, anulējot iepriekš noteikto pamata praktizēšanas vietu 

pie Rīgas tiesu apgabala, Pārdaugavas tiesas darbības teritorijā, adrese: Tērbatas iela 14, Rīga, 

LV-1011, ar 2020.gada 1.novembri. 
Zvērinātai advokātei Anitai Šnēvelei noteikta individuālā pamata praktizēšanas vieta pie 

Rīgas tiesu apgabala, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, adrese: Krišjāņa Barona iela 78 – 

18, Rīga, LV-1001, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: m.29492602, e-pasts: 

anitasnevelle@gmail.com, anulējot pamata praktizēšanas vietu, adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 143 k – 3 – 107, Rīga, LV-1013. 

Zvērināta advokāta Jāņa Jurkāna palīgam Aijai Tuvikenei noteikta papildu praktizēšanas 

vieta, adrese: Lāčplēša iela 52 – 14, Rīga, LV-1057, saglabājot pamata praktizēšanas vietu 

kopā ar patronu pie Rīgas tiesu apgabala, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

darbības teritorijā, zvērinātu advokātu birojā “O.Cers un J.Jurkāns”, adrese: Strēlnieku iela 9 

– 4, Rīga, LV-1010, saglabājot personīgo kontaktinformāciju: e-pasts: 

aija.tuvikene@advokati-cj.lv, pievienojot kontaktinformācijai: m. 29418378. 

 

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes informācija 
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