
Gatavojoties izspēlei, nav labāku padomnieku par studentiem, kas jau iepriekš ieguvuši 

pieredzi, piedaloties un uzvarot iepriekšējo gadu tiesu izspēlēs. Norādītie iepriekšējo gadu 

uzvarētāji ir gatavi palīdzēt ar padomiem treneru statusā arī šī gada dalībniekiem. 

 

 

Kristers Losāns - Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition dalībnieks un 1.vietas 

ieguvējs reģionālajā izspēlē; Konstantīna Čakstes I tiesas procesa izspēles civiltiesībās otrās 

vietas ieguvējs un labākais orators; Tiesībsarga cilvēktiesību izspēles pirmās vietas ieguvējs; 

2017. un 2018. gadā bijis komandu treneris Tiesībsarga izspēlē. 2018. gadā Kristera trenētā 

komanda ieguva pirmo vietu Tiesībsarga izspēlē.  

Agnese Kapeniece - Latvijas Universitātes maģistrantūras otrā gada studente, 2017. gadā 

Tiesībsarga tiesu procesa izspēlē cilvēktiesībās uzvarētāja, 2018. gadā Prof. Konstantīna 

Čakstes tiesu procesa izspēlē civiltiesībās ieguvusi 2. vietu. 

Monta Krone - 2017.gada Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition komandas 

dalībniece un priekšsacīkšu uzvarētāja. 2016. un 2017. gada Tiesībsarga izspēles 2. vietas 

ieguvēja, labākās rakstiskās daļas līdzautore un labākā oratore. Iepriekš piedalījusies kā trenere 

Tiesībsarga tiesu izspēlē, K. Dišlera tiesas procesa izspēlē, kā arī bijusi E. Price Media Law 

Moot Court Competition Latvijas Universitātes komandas co-trenere. 

Kristīne Sikora - Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas 

3. kursa studente. Tiesībsarga tiesu procesa izspēlē cilvēktiesībās uzvarētāja 2018. gadā, 

iegūstot arī labākā oratora balvu. 2019. gadā ar komandu veiksmīgi startējusi arī profesora 

Konstantīna Čakstes 21. civiltiesību izspēlē, iekļūstot izspēles pusfinālā.  

Anete Suharževska - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju 

programmas 3. kursa studente. Tiesībsarga tiesu procesa izspēlē cilvēktiesībās uzvarētāja 

2018.gadā, 2019.gada Profesora Konstantīna Čakstes 21. civiltiesību izspēles pusfināliste. 

Brīvajā laikā aktīvi palīdz arī citu nacionālo izspēļu organizēšanā. 

Izspēles 

gads 
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uzvārds 

Kontaktinformācija 

2017.gads Kristers Losāns 

 

kristers.losans@gmail.com 

Agnese Kapeniece 

 

agnesekapen@gmail.com 

2017.gads Monta Krone monta.krone@gmail.com 

 

2018.gads Kristīne Sikora 

 

kristiinesikora@gmail.com 

Anete Suharževska  

 

anetesuharzevska@gmail.com 

2019.gads Ērika Gribonika 

 

erika.gribonika@gmail.com 

mailto:monta.krone@gmail.com


Ērika Gribonika- Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesionālā maģistra studiju 

programmas 4. semestra studente. 2017. gadā piedalījsies Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēlē 

konstitucionālajās tiesībās, 2019. gadā tiesībsarga rīkotajā tiesu procesa izspēlē cilvēktiesībās, 

savukārt 2020. gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes sastāvā - Eiropas tiesību tiesas 

procesa izspēlē.   

 


