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oBtrokr ā trja Latvij ā  ir palielinäjusies, t ā p ē c sanemt 
atbildes yaws nay  tik viegli un jaut ā jurni bieži \men 

bek p ā rsOtiti no vienas lest ā des uz btu T ā pE.c mums 
vajaQ, lifta st -ā stu. Tu brauc lift ā  ar ā rzemniekiem, viol 

bra-  sa -  kas ir labs Latvij ā ? Un tu  van  i  Tsi pateikt. kas 
Latviju ag- lcir  no  crt ā rn valstim Piemeram, la' atvilin ā tu 

Investorus uz Latviju, varau mazin ā t apgr ū tino:šas 
nodevas. sodus un vis ā das p ā r ā k sarežTtas 

re§,istrā ctjas. J ā veicina ar ī vietj ā s uz0mkid2rb ības 
uzsā kS'anas iespjas» uzskata ZAB Ellex Klavint" 

zvē rinats advok ā ts un partneris Filips Klavins. 
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Potenci ā lu redz 

m ā konpakalpojumos 
Sobrī d m .6konpakalpojurni 

veido 20% no SIA Telia Latvija 
apgrozījuma, bet paredzams, ka 

n ā kotn ē  to Tpatsvars augs. 

nay  rlipju par Eetriem pieciem uzn ē rnumiem, kam 
irfinanšu resursi un kas var sagaidTt jauno produktu 
atdevi, bet man ir bail par tiem, kam ir gr ū tTbas,  untie ir 
vair ā ki uzn ā mumi. Ir viestli tos aizv ē rt, bet Ioti sarež ģī ti  — 

atv ē rt. T ā p ē c tik 	svarTgi ir atrisin ā t arT krabju zvejas 
jaut ā jumu. Tas b ū tu d ā rgs eksporta produkts, ■5 saka 
ES Krabju zvejas asoci ā cijas valdes loceklis, Latvlas 
ZivrCipnieku savienTbas vadit ā js Didzis Smits. 
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Nr. 26 (5345) OMXBBGI 807.61 EUR/USD 1.0762 	EURIBOR -0.328 Nafta 56.66 USD/bbl 

Latvgai 
vajag ifta 

st;istu 

4.-5. Ipp.  -) 

ZAIrA EKONOM1KA 

Videi un macir)ann 
draudzīga izvEle 
Līdz ar p ā reju uz energoefektNā kiem apgaismes 
risin ā jumiem samazin ā s gan izmaksas, gan 
atkritumos nonakušo spuldz ī šu apjoms. 

12. ipp. 

INVESTORS 

Cer uz mazajiem 

Nlazo ASV komp ā ni .ju akcijas var g ū t 
!alumni no TraMpa protekcionisma. 

14. lpp 

SAKAM B1ZNESU 

leguvunns patiem un 
ekonomikai 
Vairā kā m bankā m  it  dažadas jauno uzn ē m ē ju 

atbalsta programmas, ko t ā s uzskata  par  sociā li 
atbilclī gā m  investīcij ā m  klientu  izglItošanā . 

13.1pp. -› 



ter ā cb?iem ir liea bezatbdd ības un nesod ā mibas 

apzir,ta. la nedari .savu darbu labi, tam nay 

nek ā du seku. Ja sRt ā keis kas nutiek, ir 

aizrat ā šana uz citu iest ā di, Ia tur turpmatu 

darit darbu tikpat slikti, kas t ā  ir par sankciju 7  

vaicā joši nor ā da ZAB Ellex KlavaTlzv"drin ā ts 

advok ā ts un partneris Fk3s Kiavins  

I NTERVIJA Pinniii, 2017.  gad a 6 februans. 

JaizskauZ 
nesodā mibas apzia  
Lai gan vairums advokā tu str ā d ā  
godpr ā tīgi, tom ē r sabiedrī ba uzskata, 
ka advokā tiem ir slikta reput ā cija un 
!Rojas ne ē tiski 
Tā  intervij ā  DB norā da ZAB 
Ellex Kjavi ņ š zvē rinā ts advo-
kā ts un partneris Filips 

Birojs, t ā pat kā  laikraksts 
Dienas Bizness, šogad atzimē s 
savu 25 gadu past ā vē šanu. Tik 
tikko pieņ emts lē mums apvie-
noties zem viena jumta ar ZAB 
Glimstedt, kas, pec F. Klavina 
teiktā , ļ aus birojam strauj ā k 
attī stīties. Tā pat viņ š uzsver, 
ka ix pienā cis laiks advokā tu 
starp ā  sat lama par ē tikas 
jautājumiem, tadē jā di parā dot 
šo profesiju cit ā  gaismā . 

KA birojs nonā ca pie lē mu-
ma, ka jā apvieno spē ki ar 
kā du citu birojn, geniot y ē rā , 
ka birojs ietilpst ar ī  Baltijas 
aliansē • Ellex? 
1r nernitī gi jā skatā s,  k  anī sti-
ties. Ms  1992.  gad  ā  sā kā m kā  
ZAB Klavi ņ š & Slaidiņ š, bet ir 
jā turpina meklet jaunas iespe-
jas, nevar stagn ē t. Mū su birojs 
ir liels, tomē r saredzej ā m po-
tenciā lu  all  citā s jomā s. Ar šā  
brīža resursiem netikā m līdz 
gaiam Id& visam mū su yea-
rnajam klientu lokam. Ar pa-
pildus spē ldem varē tu Latvijai 
piesaista vel vair ā k ā rvalstu 
investoru, jo vē sturiski ā rval-
stu klientu loks ir bijis stipr ā lcs. 
Apvienojoties ar citu ZAB, ir 
iesp ēja siraujā k attī stīties vē la-
majā  virzien ā . Ar ZAB  GUms-
tedt mums ir perfekta sinergi-
ja. Tā pē c esam p ā rļ iecin ā ti par 
apvienošanā s veiksmi. 

KS sameklē jā t viens otru? 
Mē s viens otru pazistarn jau 
gadiem, esam kolē gi. Piemē -
ram, Ē riks Blurnbergs mū su 
biroj ā  strā dāja pirms 15 gadiem 
un aizgāja, lai dibin ātu Glims-
tedt biroju Latvij ā . Tā  vinam 
bija fantastiska lesp ēja un izai-
cinā jums. Mē s saprat ā m, kā di 
bija viņ a iernesli aiziet, t ā pē c 
vienmē r uztur ējā m labas at-
tiecības ar viņ u. Man liekas, 
kā dā s kopīgā s pusdienā s, pie-
daloties partneriem no abiem 
birojiem, pavidē ja doma par 
apvienošanos. Vairs neatceros, 
kurš ierosināja tā du domu. Bet 
tad teicā m, ka  nay  ko jokoties, 
tas bū tu nopietns un foršs pro-
jekts.  Pc tam jau sekoja saru-
nu process. 

Vai plā nota arī  nosaukuma 
maiga? 
Nosaukums nedaudz maini-
sies, bet tarn par iemesiu nebū s 
apvienošanā s. Proti, mū su no-
saukums ir mains no Klaviņ š 
Ellex uz Ellex Kjavi ņ š. Iemesls 
ir mū su Bakijas alianse Ellex. 

Igaunu partneriem bija svar ī gi, 
lai visi biroji savā  nosaukumā  
lieto viena partnera vā rdu, lai 
vietējā  tirgū  saprastu, kas tas 
par biroju. Domā jot par starp-
tautisko tirgu, ā rvalstnieldem 
ir viegl ā k saprast, kas mē s 
esam, ja Ellex Jr  nosaukuma 
sā kumā , nevis beig ā s. Tā pē c 
visi tris Baltijas valstu biroji 
mama  nosaukumu no šī  gada 
1. febru ā ra. 

Vai Glimstedi partneri nevē -
lē jā s, lai arī viņ uvā rdi parä-
ditos nosaukum ā ? 
Ne, jo vini visu laiku ir str ā -
dājuši ar nosaukumu Glims-
tedt, kas ir Zviedrijas biroja 
nosaukums. Agrā k ZAB no-
saukumos bija daudzu partne-
ru uzvā rdi. Pirmā  biroja no-
saukums, kurā  es s ā ku strā dā t 
1986. gad ā  Nujorkā , bija Fin-
ley, Kumble, Wagner, Heine, 
Underberg, Manley, Myerson 
& Casey. Mū sclienu tendence 
ir biroju nosaukumus isin ā t. 
Nevienam no masu partneriem 
nay ego problemu, ka tieši vina 
uzvā rdam j ā bū t ieldautarn bi-
raja nosaukumā . 

Ja skatā s globā li, kā das ir 
konsolid ā cijas tendences 
ZAB? 
Baltij ā  šaj ā  ziņā  esam salt-
dzinoši mierī gi. Sekojot tam, 
kas notiek advok ā tu aprindā s 
pasaulē , redzams, ka konso-
lidā cija stamp birojiem notiek 
ļoti aktivi. Anglijas advokā tu 
biroji meklē , kā  apvienoties ar 
Arnerikas birojiem, veidojot 
Pā ratlantijas alianses, lai b ū -
tu spē cIgi visa pasaule. Pedē jo 
desmit gadu laik ā  Baltijas II-
men! aktīva bijusi tieši aliart-
šn izveidošana, bet tā s nevar 
ī sti saukt par apvienošanos 
klasiskā  izpratn ē . Tā  ir kopī -
ga sadarbī bas veidošana, var-
bat zimola maiņ a, bet faktiski 
tā s ir nosacitas apvienošan ā s. 
Savuk ā rt istas apvienošanā s, 
tā das,  kä mums ar Glimstedt, 
notiek loti reti. Latvij ā  ir 

vē l viens vai divi gadījurni 
pirms mums. Biežā k advokā ti, 
kas  Mk no lielajiem birojiem, 
veido savus, rnaz ā kus birojus. 
Kopumā  skatoties, vairā k ir bi-
jušas atdalī šanā s, nevis apvie-
nošanā s. Latvij ā  Jr  salīdzinoši 
mazs tirgus, līdz ar to ir grū -
tā k atrast apvienošan ā s parteri. 

Cik siva ir konkurence ZAB 
starpā ? 
Clip par klientu ir asa. Nesen 
bija gadijums, kad viens ie- 
spē jamais klients aicin ā ja pie- 

teikties advokā tu birojus, no 
kuriem vajadzibas gad ījumā  
izvē lē ties. Bieži klienti nevar 
izrnantot tikai vienu biroju, 
ir jā izmanto vismaz divi, ja, 
piernerarn, rodas interešu kon-
flikts. Izrā dā s, mē s bij ā m 15 
biroju yid% kurus izv ē lē j ā s, 
un tas bija jau samazinā tais 
saraksts, kas veidos uzn ē mu-
ma izlasi nā kotrie. Tad var ie-
domā ties, cik bija pieteikušies, 
lai strā dā tu arviņ iem. Tajā  pašā  
laikā  konkurence ir lot godī ga, 
un es nekad neesmu piedzīvo-
jis, ka kā ds birojs teiktu ko slik-
tu par otru. Jā cenšas konkur ē t, 
piedāvajot inovativus  risinä-
jumns klientam. Tā pat Jr  vairā k 
jā komunice ar khentu atbilsto-
ši vina vajadzībā m un vē lnaē m. 
Mē s esam kolegiā li, ja mums ir 
interešu konflikts, tad palīdzam 
klientam atrast citu biroju. Var 
teikt, ka konkurence Jr  draudzī-
ga, bet intensiva. 

Vai notiek darbinieku  pā r- 
vilinā šana? 
Visbiežā k gadā s, ka advokā ts, 
piemē ram, dodas strā dā t uz k ā -
du uznē mumu, tā  veidojot citu 
pagriezienu sav ā  karjerā . Vi-
nam piedā vā ta lieliska iesp ēja, 
un viņ š yeas parnē ginā t kaut 
ko citā du. Kā  jau rnin ē ju, daži 
izvē las veidot savu biroju. No 
mums gājuši prom juristi, kas 
uz laiku pā rceļ as uz kā du citu 
valsti. Protams,  let  arī  no vie-
na advokā tu biroja uz otru, bet 
retā k nekā  lielā kos tirgos, kur 
šī  kustība ir nemitīga. 

Ja darbinieks dodas prom, 
vai klienti, ar ko vigš ir str ā -
dā jis, vigam seko vai tom ē r 
vairā k turas pie biroja? 
Notiek gan t ā , gan t ā . Jo kā ds 
advokā ts no mums ir aizgā -
jis un Adz ar vinu arī  klients, 
tad viņ iem bijusi ļoti ruva sa-
darbiba. Tomē r tas neb ū s liels 
Idientu loks,  Jo mums Jr daudz 
klientu un daudz speci ā listu. 
Ja viens aiziet kop ā  ar savu 
klientu, lielam birojam tas ne-
bīrs dramatisks kait ējums. Līdz 
ar to jeblcuram speci ā listam Jr  
pilna atbilcliba strā dā t ar klien-
tiem un veidot ciešu sadarb ību. 
Tas klientam nā lc tikai pa labu. 
Dalos citos birojos partneri ir 
kā  fads, dkai vini komunic ē  
ar klientiern. 

Šogad j ū su birojs svinē s 25 
gadu jubileju, esat vien ā  ve-
cumā  ar Dienas Biznesu. Kā  
šaj ā  laikā  ir mainijies birojs, 
tā  filozofija vai darbiba? 
Ms  sā kā m  am  pā ris cilvē kiem, 

bet 90. gados bija tik daudz 
darba, ka netikā m gala, Jo  viss 
burtiski vē lā s virsū . Tad bi-
ja Kjavi ņ š & Slaidiņ š & Loze 
posms, bet vē lā kā  atdalī šanā s 
no Lozes viesa helm izmaiņ as, 
Jo  tā  notika gadu pirms Latvi-
jas iestā šanā s Eiropas Savienī -
bd. Taj ā  brīdī  tika īpaši daudz 
runā ts par Baltiju  kä  vienotu 
tirgu. 90. gados investors va-
rēja Wald uz vienu tirgu un tad 
domā t tā lā k ko iesā ld. 2004. 
gadā  investori jau skatījā s uz 
vis ā m trim valstim kop ā . Tā -
pē c izveidoj ā m aliansi Bald-
jas līmenī  LAWIN. 2006. ga-
dā  biroja attist ī bā  notika vē l 
viens jauns paversiens. Prod, 
nā ca Idā t č etri jauni partneri. 
Tas lava nostiprinā t pozicijas 
daž ā dā s jomā s. Tā pat toIaik 
uzdevunai bija kļuvuši daudz 
komplicē tā ki, bija ciešā ka Bal-
tijas sadarbība, j ā sā k izmantot 
mā rketinga iesp ē jas. Varbū t 
Latvij ā  advokā tu kontekstā  to 
nepatirk saukt par mā rketingu, 
bet tas p ē c bū tibas ir mā rke-
tings — piesaistīt sev klientus, 
padarī t sevi zin ā mu citiem. 
Pirms tam visi mū su advokā ti 
darija visu. Paplašinoties izvei-
dojā m prakses grupas, no ku-
rā m katra specializ ē jas vienā  
vai vairā kā s jornā s. 

25 gadi zv ē rinatu advokā tu 
birojam ir daudz vai maz? 
Mums tas ir daudz, bet Angli-
jā , piemē ram, tas  nay  daudz. 
Anglij ā , Somij ā , Zviedrij ā  un 
citā s valstī s ir biroji, kas ir pat 
simts gadus veci, bet tie ir ti-
kai daži. Vairā k ir jaunubiroju. 

Vai advokā ti laika gait ā  ir 
kjuvuši tuvā ki klientam? 
Noteikti, un klienti  art  vē las 
zvanīt jebkurā  laikā .  Ta  neno-
tiek tikai mū su profesij ā , arī , 
piemē ram, žurnā listikā , ja no-
tiek kas nozī mī gs, tad ir jā do-
das  tarp, tin  darbs turpin ā s. Ir 
jā cenšas izveidot drā udzīgas, 
cilvē cī gas aniecības ar klien-
tu. Tad es patiešā m zinu - ja 
klients man zvana sestdien 
pusnaktī , tad tā  nay  kaprize, 
bet gan vajadziba. Svariga ir 
tieši pirrn ā  saruna, lai klients 
saprastu, ka advok ā ts ir sa-
sniedzams,  tin tad jau var vie-
noties par citu laiku, cik sva-
rigs ir jautājums utt. Maz Jr  tā -
du klientu, kas prieka p ē c vai 
valcionīgu rakstura iez īmju del 
mē gina traucē t jebkurā  mirldi. 
Vairums, protams, ir saprā tī gi 
cilvē ki, spē j iekāpt tavā s lcur-
pē s un saprast, ka prasi tikai 
ciivē cigu attieksrni. Advokä- 

ti Jr  kļuvuši tuvald klientiem, 
kas nodarbojas  am  uznē mējdar-
bību. Mū sdienā s ir ļoti svarīgi, 
ka advokā ts saprot š ā da klienta 
darbibas veida bū tibu, indus-
triju, kurā  uzņ emums darbo-
jas, mē rkus. 

Jr mainljusies uzg ē mEj-
darbiba un tiesiskā  vide Lat-
yip? 
Uznē mē ji 90. gados te bija va-
kuumā . Jebkurš var ē ja pamē -
gin& jebko. Jebkura ideja bi-
ja pirm ā . Vienkā rši bliez uz 
priekšu un pamē gini, san ā k 
vai nē , bez lielas pl ā nošanas. 
Visi bija pirmie Latvij ā . Tagad 
ir cita pasaule, ir j ā plā no rū pī-
gi, un ir liela konkurence vi-
sā s jomā s. Jr grati atrast jaunu 
nišu, kur kā ds jau nestrā dā tu. 
Runā jot par tiesisko vidi,  am   ii-
kumiem 90. gadu sā kumā  bija 
traki,  Jo  postpadomju tukšum ā  
likumu faktiski nebija. Mūsu 
birojs toreiz lietas regul ē ja lī -
gumos. Proti, ja likumos kaut 
kas nebija iestrā dā ts, tad tas 
bija j ā ieraksta ligumos, tā  vei-
dojot attiedbas  am  partneriem. 
Tā p ē c iestā šanā s Eiropas Sa-
vienībā  ieviesa organiz ē tību. 
Ja Latvija britu darījusi visu 
uz savu roku, bū tu liels haoss 
daudzu gadu garum ā . Pē c tam 
Latvija atkal s ā ka slīdē t atpa-
kal sliktajos ieradumos samil-
za birokr ā tijas  tin  korupcijas 
problē mas. Lidz  am  iestā šanos 
OECD atkal no ā rpuses nā ca 
stimuls sakā rtot savu m āju. 
Nedaudz gan ž ē l, ka jau atkal 
šis impulss nā ca no ā rpuses. 
Par ā rvalstu ieguldī tā jiem ru-
nājot, zinā mā  mē rā  90. gados 
tie bija vairā k gaidīti. Bija Li-
kums par ā rvalstu ieguld īju- 

miem Latvij ā , kas veicin āja 
ā rvalstnieku ien ā kšanu  tin de-
va labumu viņ iem. Šobrīd Jr  
vairā k runā šanas, ka mums ā r-
valstu ieguldijumus vajag, bet 
nekas Isti netiek dar īts, lai tos 
piesaistītu. Dažreiz man ir sa-
jū ta, ka atseviški lobiji Latvij ā  
nemaz negrib  ins  ā rvalstnielcus 
te, jo vini tikai traucē tu. 

Viens no mā jasdarbiem, kas 
Latvijai bū tu jā paveic, lai 
piesaistitu investorus, tick 
minē ta tieši tiesiskā s vides 
sakā rtošana. 
Pilnigi pareizi. Kad bū s nore-
gulē ti maks ā tnespējas jautā ju-
mi? Cik gadus jau tiek par to 
runā ts! Uz papira pied ā vā tie ri-
sinā jumi un izstrā dā tie likumi 
nay  sIikti, bet pieldibo izpilde. 
Ierē dņ iem ir liela bezatbild ības 
un nesod ā rnības apzina. Ja ne-
dad savu darbu labi, tam nay  
nekā du seku. Ja sliktā kais, kas 
notiek, Jr  aizrotē šana uz citu 
iestā di, lai tur nupin ā tu darit 
darbu tikpat slikti, kas t ā  ir par 
sankciju? Tas  nay  likumu vai 
norrnativu jautājums, bet jā bū t 
vē lmel atsijā t tos, kas strā dā  la-
bi, un tos, kas strā dā  slikti, un 
pateikt - bū s kaut kas par to, 
ka nepildi savu darbu. Nekad 
nay par vē lu mainī t  tin  uzla-
bot  šo  vidi. 

Kas vē l Latvijai bū tu Oda-
ra, lai piesaistī tu drvalstu 
investorus? 
Mums vajag tā  saucamo lifta 
stā stu — kodoligi pā ris tenor-
mos pateikt, k ā p ē c investīci-
jas bū tu j ā veic tieši Latvij ā  tin  
nekur citur. Latvijai ir, piem ē -
ram, loti izdevī ga geogrā fiskā  
atrašan ā s vieta. Protams, ir 
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Apvienojoties 
audzē  muskulus 

f°1 

P ē d ē jo gadu apvienošanis 
• 2016. gad ā  apvienojas ZAB Borenius un ZAB Cobalt (iepriekš Raidla, Lejinš 

& Norcous).  

• 2015. gad ā  tiek izveidota Battijas alianse Ellex,  par Latvijas partneri kj ū st ZAB 

LAWIN Klavinš  in  Slaidinš (Kfavinš Ellex).  

• 2015. gadā  ZAB Raidla Lejinš & Norcous Latvij ā  un Lietuvā  un Lawin Igaunij ā  
izveido jaunu advokatu biroju apvienTbu Cobalt   

• 2013. gad ā  ZAB Adversus Latvij ā , Nordeus Igaunij ā  un advokā ti  no  biroja 

Pavlov  & Mamontovas Lietuv ā  apvienojas un prenem kop īgu nosaukumu Fort. 

• 2013. gad ā  apvienojas ZAB Letlaw ar savu partneri Igaunijas ZAB Red.   

• 2013. gadā  BDO Zelmenis&Liberte pievienojas starptautiskam advok ā tu 

tī klam Varul. 

• 2011. gad ā  starptautiskais advok ā tu biroju tikls Eversbeds apvienojas ar Tuvo 

Austrumu advok ā tu biroju apvienTou KSLG.  

• 2011. gadā  ZAB Treilons&PetroviEs apvienojas ar Igaunijas biroju Tamme 

Otsmann Ruus Vabamets un Lietuvas biroju tarka SabaliauskasJankausl ■ws, 

un  mama  nosaukumu uz Triniti.  

• 2010.  gadā  ZAB Grunte & Cars paraksta vienošanos par biroja izveidi ar 

lgaunijas ZAB  Tad(  &  Co  un Lietuvas ZAB Sutkiene, Pillcauskas & Partneri.  

AVOTS: DEI, LETA 

grū ti izdom ā t ko jaunu. Agra 
es klientiem teku, ka Latvij ā  
ir labi sasniedzamas regul ējo-
gas institū cijas, var let un run ā t 
par problē mā m. Ne jau pa aiz-
mugurē jā rn durvām, bet pa ie-
ejas. Tagad situā cija ir kluvusi 
sliktā lca, birokrā tija ir palieli-
nājusies, tā pē c sanernt atbildes 
vairs nay tik viegli un jaut ā ju-
mi bieži vien tiek parsū titi no 
vienas iestā des uz citu. Tā pē c 
mums vajag jau rninē to lifta 
stā stu. Ta brauc lift ā  ar ā rzem-
niekiem, vita prasa: kas ir labs 
Latvij ā ? Un tu van i ī si pateikt, 
kas Latviju atš ķ ir no citā m val-
stim. Piernē ram, lai atvilinau 
investonis uz Latviju, varau 
mazina apgrū tinošas nodevas, 
sodus un visā das pā rā k sarež-
gitas registracijas. T ā pat javei-
dna vietē jā s uznē mējdarbības 
uzsā kšanas iesp ē jas. Ja viniem 
ies labi, Latvija dabīls labumu 
atpaka" nodoklu un nodarbin ā -
tā bas veidā . 

Ka Latvija izskatā s uz kai-
minvalstu fona? 
Kā  lai saka, piemē ram, kanip-
cija ir ne tikai Baltijas valstis, 
bet ari citur. Ja klientam ir va-
jadzigas atbildes par to, k ā  lie-
tas notiek ab ā s pā rē jā s valstīs, 
tad varu teikt, ka, piemē ram, 
no Igaunijas iest ā dē m van sa-
ne= salidzinoši skaidrā kas 
atbildes uz jautājumiem - kas 
it vajadzīgs, cik ilgu laiku tas 
prasī s, kas ir jā dara. Lietuva ir 
līdzī gā ka mums, tur art valda 
diezgan liels mudželdis dau-
dzos regulē jumos, un izpilde 
kavē jas. Ruderū  biju Amerikā  
konferenc ē  Vašingtonā , kurā  
tika zinanisld pamatots, ka ta-
j ā s valstī s, lcur tiesisk ā  vide in 

sakā rtota, ir arī  stiprā ka ekono-
mika. Sajä pē tījumā  piedalī jā s 
simts valstis, un Igaunija bija 
padsmitaj ā  vietā , kas  in augsts 
rā dītājs. Latvija un Lietuva ša-
jā  p ē tijumā  nepiedalij ā s. Es 
nezinu, kā pē c, vai nu m ē s ne-
gribam redza, ka esam slikt ā  
pozkij ā , vai arā  Latvija nebija 
uzaicinā ta piedalīties. Atkal ir 
jautājums, vai mums ir pietie-
kama vē lme mainī t lietas. 

Cik kvalitativa ir juridisk ā  
izglītī ba Latvij ā , un cik ga-
tavi ir šie jaunie cilv ē ki dar-
ba tirgum? 
Viņ i  in lot" sp ē jIgi uzsā kt dar- 
bu, jo sā k strā dā t jau studiju 

Jautājums tikai, cik lie-
lu labumu Viņ  ieguvuši no 

un cik - no prakses. To 
es nezinu, bet topošie un jaunie 
juristi ir "oil gudri un spē jtgi, 
vismaz tie, ar kuriem mums 
bijusi saskarsme. Latvijā  mā -
cībspē ku resursi bijuši ierobe-
žoti, jo esam maza valsts. Uni-
versitā tē , kurā  mā cijos Ziemel-
karolin ā , vienā  rudens un pa-
vasara semestrī  tiek piedā vā ti 
279 dažā di priekšmeti, tur ir 75 
mā cībspē ki. Salīdzinot ar Lat-
viju, tas, protams, ir loti daudz. 
Piemē ram, tur tiek pied ā vā ti 
tā di priekšmeti ka tiesiskums 
un izgtī tība, tiesības vesellbas 
sistē mā , vē lē šanu sistē rnas tie-
sābas u.c. Veselu semestri vari 
mā cīties, kā  likumi un norma-
tivi iespaido un palidz veidot 
izglitibas sistē mu. Ja mums 
bait jurist!, kas stud ē juši šā -
dus priekšmenus, tas bau 
noderigi nozar ē s, kurā s mē s 
cinā mies. Kā  mazai valstij 
mums jā anod radošas iesp ē -
jas. Varam izveidot pievilci- 

gus apstā kins, lai ieinteresau 
ā rvalstu mā cibsp ē kus. Ies ā -
kumā  praktikanti rnū su biro-
jā  dara daudz, daž ā das lietas, 
mē s gribam, lai viņ i pieskaras 
daudz ā m tē mā m un tad atrod 
to, kas viniem pat ī k. Tikai pc 
vairā kiem gadiem var ē tu 
sā kt specializ ē ties kā dā  noteik-
tā  jomā . Amerik ā , lai dab īku 
licenci un strā dā tu par juristu, 
jā mā cā s trīs gad. Pirmaj ā  ga-
d a tick m ā cīti paši pamati, bet 
otraj ā  un trešaj ā  var sat variē t 
un studa priekšmetus, kas at-
tiecas uz k ā du noteiktu jomu. 

Kas šogad bris aktuā ls jū su 
nozarē ? 
Noteikti nina ar ē nu ekono-
miku un maksanesp ējas jau-
tā jumiem. Runā jot par dart.- 
jumiem, ir grai nosaukt at-
seviškas nozares, kur ā s tie 
var ē tu notikt vairā k. Pag ā jušā  
vasara un nidens s ā lcums bija 
ļoti kluss. Domāju, ka vairū gs 
bija Brexit un tika gaidīti arī  
Amerikas prezidenta v ē lē ša-
nu rezult ā ti. Tas loti daudz ko 
iespaidoja. 
Tagad sliktie rezultai  in zi-
nāmi un var rtkoties 
beigā s un ziem ā  dartjurni s ā -
ka aktivizē ties. Nō  klientiem 
ir daudz jautājumu par jomā m, 
kas tiek regulē tas, piemē ram, 
bankas, apdrošingana u.c. Ko-
puma neredzu neko dramatis-
ku, ko likumdevē js vai vaIdiba 
šogad plā no darīt. Runā jot tie-
ši par advokaiem, gribu run ā t 
par ē tikas jautajumiem. Izvei-
dojusies situā cija, kad vairums 
advokā tu strā dā  godprā tīgi un 
ē tiski, tomē r sabiedrība uz-
skata, ka advokaiem ir slikta 
reputā cija un viņ i rikojas ne- 

ē tiski. Mani lad aizvaino, ka 
sliktie gadījumi tiek attiecin ā -
ti un vispā rinā ti uz advokā tiem 
kopum ā . 

Kā  to varē tu risinā t? 
Pan advokā tu kolē gij ā  bija 
mazs skand ā ts, kad Etikas ko-
misijas priekšs ē dē tā js attei-
cā s no sava amata. T varē tu 
brit dzirkstele, lai sak ā rtotu 
šos jautā jumus mū su aprindā s. 
Latvijas mazpiIs ē tā s on rajo-
nos advokā ti ilgus gadus strā dā  
an cilvekiem, un tur nay Lela 
naudas, viņ i strā dā  nesavtigi. 
Bet pa vidu, protams, gad ā s 
daži bad apples, kas met ē nu uz 
profesiju. Mums sevi j ā parā da 
pareiz ā  gaismā , lai sabiedrīb ā  
iegīku dew. In lids atbalsts 
no kolē giem, ka nozare gap 
aspektā  it jā sakarto. Far to in 
j ā runā , ja Iclusē jot tiek nodarī ts 
lielā ks kait ējums. ir j ā saprot: 
atvaino, tu slikti uzvedies un 
tā pē c sekos sankcijas. 

Kā  sp ē jat nedomā t par &it': 
bu? 
Kaisligi sekoju lidzi basketb o-
lam — īpaši New York Knicks, 
kur sp ē lē  Kristaps Porzingis. 
Bet es esmu kaisl īgs šīs ko-
mandas fans jau 40 gadus, un 
in tikai lab!, ka K. Porzingis 
pievienoj ā s manai komandai. 
Daudz lasu grā matas. Man in 
liels, fogs suns, ar kuru pat& 
staiga pa parku. Protams, in 
grit" atslē gties no darba. Tas 
j ā dara lad apzin ā ti. Kad stai-
gāju at surd, domāju par darba 
lietā m, bet pieeju tam radoši. 
Savuk ā rt, kad esmu kop ā  an 
sievu un bē rniem, tad es dar-
bu izslē dzu. 

Erina Pankavska 

Par to, vai zv ē rin ā tu 
advokā tu biroju 
apvienošan ā s 
bijusi veiksmīga, 
var spriest tikai p ē c 
ilgā ka laika 

Pē clē jo gadu laik ā  aizvien vai-
rā k zvē rinā tu advokā tu biroji 
pienem lē mumus apvienoties 
starptautiskā  'lineal, lai nostip-
rinā tu savas pozkijas. Tomē r 
nozares eksperti š ā das apvie-
nošanā s sauc par nosacit ā n3, 
savukā rt gadījurni, kad apvie-
notos biroji, kas darbojas tepat 
Latvij ā , in faktiski uz vienas 
rokas pirkstiem saskait ā mi. 
Par pamatu lē mumam apvie-
noties var bū t dažā di iemesli, 
piernē ram, iegū t lielā lcu skaitu 
speciā listu, tā dē j ā di paplaši-
not arī  jomu un klientu skaitu. 
Tomē r problē mas rada piemē -
rotu partneru atrašana. Par ap-
vienošanas sekrnigumu un pa-
tiesajiern ieguvurniem vai ne-
veiksmē m var spriest tikai p ē c 
zinā ma laika, kad apvienotais 
bin* strā dājis kä vienots un ir 
integr ē jušā s komandas. 
Jā atgā dina, ka, plem ē ram, pa-
gājušā  gada s ā kuma kopā  s ā ka 
strā dā t advokau biroju — Co-
balt (Latvij ā  iepriekš Raidla 
Lejinš &Norcous) un Borenius 
— komandas Lag& Lietuv ā , 
Igaunij ā  un Baltkrievij ā . 
(Advokā tu biroji, kuru mē rlps 
ir nodrošinā t visus biznesam 
nepieciešamos juridiskos pa-
kalpojumu, nevis specializ ē -
ties tikai atsevišk ā s jornā s, un 
kuri neredz iespēju veiksmīgi 
pietiekami atrā  Jaik patst ā vi-
gas izaugsrnes cep nodrošin ā t 
visu šo jam vienl ī dz labu at-
tī stibu, var apvienoties, lai š ā -
dā  cel ā  nodrošinā tu juridiskos 
pakalpojumus visas jom ā s,» 
norā da ZAB Tank Grunte Sut-
kiene zvē rinā ts advokas Ivars 
Grunte. Piem ē rana, advokā tu 
biroji, kas in specigi konkuren-
ces tiesībā s, bet vē las uzlabot 
nekustamo īpaštunu jomu, ap-
vienojas an tiem, kuri in sp ē cī -
gi nekustarno ipašumu join ā . 
Jā atgā dina, ka 2005. gad ā  to-
laik divi no lielā kajiem Lat-
vijas advokā tu birojiern Loze 
8z Partneri un Grunte & Cers 

apvienojoties izveidoja kop īgu 
biroju Loze, Grunte & Cers. 
Tomē r 2009. gadā  vinu cell 
šktras, atdaloties, izveidoj ā s 
vairā ki jauni zvē rinā tu advo-
kā tu biroji. Savukā rt gadu vē -
lā k Grunte & Cers parakstī ja 
vienošanos par apviencišanos 
un Baltijas mē roga advokau 
biroja izveidi Igaunijas birojs 
Tark & Co un Lietuvas Sut-
kiene, Pilkauskas & Partneri. 
«Mazā ki advokau biroji var 
bUt ieinteres ē d pieviertoties 
lielā kiem advokau birojiem, 
kuri ir ieguldījuši biznesa  at-
tī stTbā  un mā rketingā , PR, bi-
raja telpā s, aprīkojumā , tehno-
logijā s un programmatikā , un 
kuriem izdevies izveidot veik-
smigu komerciā lo sadarbību an 
birojiem Igaunij ā , Lietuvā  un 
ā rvalstis, Iai izvairitos no ne-
pieciešamības pastā vīgi veikt 
šā dus ieguldījumus,» stā sta I. 
Grunte. ZAB Fort zverin ā ts 
advokā ts Janis Līkops skaidro, 
ka advok ā ta darbs ne tikai Lat-
vijā , bet arī  citviet nay klasisks 
konsultā ciju bizness. Papildus 
eitā m atšķ irib ā m, advok ā tu 
birojā  attiecibas ar klientu it 
balstītas yak& uz personigo 
uzticību un pazī šanos. Vinš 
norā cia: «Advokā ti bieži in pie-
tiekami separā tiski us' katego-
riski, ka arī paši nay uz biznesu 
oriental. No otras puses, kopi-
ga praktiz ē šana aclvok ā tiem in 
vē rtiga on izdev ī ga.D Arvalstu 
kilenti vienrnē r Baltijas valstis 
in uzslcatījuši par vienotu tirgu 
un vietējie klienti tiecas papla-
šinā t savu biznesu ā rvalstī s,  šo  
klientu vidū  vienmē r in plepra-
sijums pē c juridisk ā  atbalsta 
visas trīs Baltijas valst ā s us' 
ā rpus tam, skaidro zvē rinā ts 
advokas I. Grunte. Savukat 
J. Likops uzsver, ka advok ā tu 
biroju veidošanā  un noturē ša-
nā  saduras divas pret ējas lute-
reses — vē lme apvienoties un 
strati kop ā , no vienas puses, 
pret kategoriskiem uzskatiem 
us' vē lmi bū t par visu indivi-
duā lam noteicē jam, no otras 
puses. cšis pretē jā s intereses 
art in t ā s, kas kombinā cijā  an 
Baltijas ierobežoto tirgu rada 
grē tibas atrast dom ājo-
§-its partnerus gas' viet ē jā , gan 
starptautiskā  līmeni, uzsver J. 
Lī kops. 

Una Pankovska 
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