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Elīza Petrocka-Petrovska – 2019.gada European Law moot-court competition dalībniece; 

2017.gada Centrālās un Austrumeiropas tiesas procesa izspēles dalībniece, 2016.gada 

profesora Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēles labākās rakstiskās daļas līdzautore, kā arī 

vairāku citu nacionālu tiesas procesa izspēļu dalībniece. Šobrīd strādā zvērinātu advokātu 

birojā “ECOVIS CONVENTS”. 2018.gada prof.  Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēles 

komandas trenere. 

Ērika Gribonika –2017. gada prof. Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēles konstitucionālajās 

tiesībās dalībniece; 2019. gada Tiesībsarga tiesas procesa izspēles cilvēktiesībās pirmās vietas 

ieguvēja; 2020. gada Eiropas tiesību tiesas procesa izspēles (European Law Moot Court) 

dalībniece; 2020. gada prof. Paula Minca tiesas procesa izspēles krimināltiesībās dalībniece. 

Šobrīd strādā zvērinātu advokātu birojā “Rode un Partneri” un studē Latvijas Universitātes 

Juridiskās fakultātes doktorantūra. 

Germans Pavlovskis – 2019.gada Tiesībsarga cilvēktiesību izspēles uzvarētājs un labākās 

rakstiskās daļas līdzautors; XX un XXI prof. K. Dišlera konstitucionālo tiesību tiesas procesa 

izspēles pusfinālists; Konstantīna Čakstes I un II tiesas procesa izspēles civiltiesībās dalībnieks. 

Šobrīd strādā zvērinātu advokātu birojā “J.Kārkliņa advokātu birojs”. 

Gunvaldis Leitens – 2019./2020. gada Latvijas Universitātes komandas Frankfurt Investment 

Arbitration Moot Court dalībnieks. 2018./2019. gada Latvijas Universitātes komandas Monroe 

E. Price Media Law Moot Court Competition dalībnieks. 2018. gada Prof. Konstantīna Čakstes 

civiltiesību izspēles 1. vietas ieguvējs. 2019. gada Prof. Konstantīna Čakstes civiltiesību 



izspēles komandas treneris. 2017. gada Tiesībsarga izspēles cilvēktiesībās dalībnieks. Šobrīd 

strādā zvērinātu advokātu birojā “Sorainen”.   

Krista Asmusa – 2019.gada. Philip C. Jessup International Law moot-court competition 

dalībniece. 2016.gada Telders International Law moot-court competition dalībniece; 

2016.gadā aizstāvēja bakalaura darbu ar nosaukumu “Funkcionālā imunitāte par trešajā valstī 

veiktiem noziegumiem”. Zinātniskā publikācija Latvijas Universitātes 77.zinātniskajā 

konferencē ar referātu “Tradicionālo zināšanu aizsardzība starptautiskajās tiesībās”. 

Krista Niklase – 2018. gada profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles 

pusfināliste, labākās rakstiskās daļas līdzautore un Satversmes tiesas simpātijas balvas 

ieguvēja. Šobrīd strādā ZAB Sorainen. 

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. Šobrīd strādā zvērinātu advokātu birojā 

“Ellex Kļaviņš”. 

Maira Pužule – 2019. gada Monroe E. Price Media Law moot-court competition Latvijas 

Universitātes komandas dalībniece. 2020. gada Telders International Law moot-court 

competition Latvijas Universitātes komandas dalībniece. 2020. gada XXI prof. Kārļa Dišlera 

tiesas procesa izspēles labākās komandas dalībniece, labākā priekšsacīkšu oratore un labākā 

rakstiskā darba līdzautore. Šobrīd strādā zvērinātu advokātu birojā “COBALT”. 

Ņikita Kovaļovs – 2020. gada profesora Kārļa Dišlera XXI konstitucionālās tiesas procesa 

izspēles finālists, otrās labākās rakstveida pozīcijas līdzautors, Satversmes tiesas simpātijas 

balvas ieguvējs, reālu konstitucionālo sūdzību līdzautors. Mērķtiecīgs, loģiski domājošs 

students. Šobrīd strādā zvērinātu advokātu birojā “KPMG”. 

Paulis Iļjenkovs – 2016./2017. gada Eiropas Savienības tiesību izspēles (European Law Moot 

Court Competition) reģionālās kārtas uzvarētājs un pusfinālists Eiropas Savienības tiesā; Paulis 

Iļjenkovs tika atzīts par reģionālās kārtas otru labāko oratoru. Šobrīd strādā Finanšu 

izlūkošanas dienestā par Sadarbības koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieku. 

Pāvels Jašņiks – 2017. un 2018. gada prof. Kārļa Dišlera konstitucionālo tiesību izspēles 

pusfinālists, 2020. gada prof. Paula Minca krimināltiesību izspēles dalībnieks (rakstiskā daļa), 

semestri studējis tiesību zinātni Lisabonas Universitātē (Portugāle) Erasmus + programmas 

ietvaros. Šobrīd strādā zvērinātu advokātu birojā “Rode un Partneri”. 

Rainers Svoks – vairākkārtējs nacionālo un starptautisko tiesas procesa izspēļu dalībnieks. 

Gan prof. Kārļa Dišlera tiesas procesa izspēles dalībnieks un finālists, gan prof. Konstantīna 

Čakstes civiltiesību tiesas procesa izspēļu dalībnieks. Tāpat Rainers piedalījies 2020. gada 

Telders International Law moot-court competition. Šobrīd Rainers strādā zvērinātu advokātu 

birojā “Eversheds Sutherland Bitāns”. 

 


