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Pēdējo gadu laikā pieprasījums pēc tulkošanas pakalpojumiem ir strauji pieaudzis, ko 

veicinājušas arī globalizācijas tendences un moderno tehnoloģiju attīstība. Eiropā 

tirdzniecības sakaru nostiprināšana un Eiropas Savienības paplašināšanās ir palielinājusi 

nepieciešamību pēc tulku un tulkotāju pakalpojumiem. Tomēr mūsdienās tulki un tulkotāji ir 

ne tikai tulkošanas pakalpojumu sniedzēji, viņi darbojas arī kā  kultūrvidutāji un bieži 

uzņemas ekstralingvistisku lomu. Pēdējo desmitgažu laikā bija vērojamas arī daudzas 

izmaiņas tulkošanas jomā, ko ietekmējusi organizāciju un tehnoloģiju attīstība. Interneta, 

informāciju tehnoloģiju attīstības un datorizēto tulkošanas rīku izveides rezultātā tulkojumu 

kvalitāte mūsdienās ietver arī izpildes ātrumu. Daudzas organizācijas un uzņēmumi visā 

pasaulē, cenšoties samazināt izdevumus un koncentrējoties uz savām pamataktivitātēm, dod 

priekšroku ārpakalpojumiem, līdz ar to arvien vairāk tulku un tulkotāju strādā kā 

līgumspeciālisti.   

 Tulkošanas joma Latvijā vēl arvien nav pietiekoši labi izpētīta, un pagaidām nav veikti 

pētījumi un aptaujas, kas palīdzētu saprast tulkošanas pakalpojumu tirgus situāciju un 

attīstības tendences, kā arī nav datu par tulkiem un tulkotājiem. Situāciju sarežģī arī fakts, ka 

šobrīd Latvijā nav tulku un tulkotāju profesionālās asociācijas vai arodbiedrības. Kaut gan 

informāciju tehnoloģiju attīstība ļauj tulkiem un tulkotajiem apmainīties ar informāciju un 

apspriest savu profesionālo darbību dažādās elektroniskajās diskusiju grupās, kā arī 

profesionālajās konferencēs un semināros, šie jautājumi nav pētīti sistemātiski. 

 Latvijas tulku un tulkotāju profesionālās darbības pētījuma mērķi ir iegūt vispārēju 

informāciju par Latvijā strādājošiem tulkiem un tulkotājiem, kā arī latviešu tulkiem un 

tulkotājiem, kas strādā ārzemēs; apkopot demogrāfiskos datus par tulkiem un tulkotājiem; 

pētīt un analizēt moderno tehnoloģiju izmantošanu tulkošanas jomā; pētīt un analizēt tulku un 

tulkotāju sadarbību ar pasūtītājiem; iegūt informāciju par tulku/tulkotāju darba vidi, darba 

režīmu un apmierinātību ar darbu.  

Šī pētījuma rezultāti parādīs kopējo situāciju un tendences tulkošanas nozarē Latvijā, 

kas var būt noderīgi gan pieredzējušiem tulkiem un tulkotājiem, gan iesācējiem, gan 

tulkojumu birojiem, kā arī datorizētās tulkošanas rīku izplatīšanā un ar tulkošanu saistītajās 

studiju programmās.   

Pētījumam tika izstrādāta anketa, kas ietver 32 jautājumus. Jautājumus var iedalīt 

septiņās grupās: demogrāfiskie dati; izglītība, darba pieredze un nodarbinātības veids; darba 

valodas; izmantotais tehniskais aprīkojums; darba devēji un pasūtītāji; darba režīms un darba 
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vide; arodslimības un apmierinātība ar darbu. Anketas tika sagatavotas latviešu, krievu un 

angļu valodā. 

Pētījuma mērķauditorija bija Latvijā dzīvojošie tulki un tulkotāji, kā arī latviešu tulki 

un tulkotāji, kas dzīvo un strādā ārzemēs. Anketas tika sūtītas potenciālajiem respondentiem 

ar tulkojumu biroju starpniecību, kā arī izplatītas Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu 

fakultātes Rakstiskās tulkošanas maģistra programmas un Konferenču tulkošanas maģistra 

programmas vidū. 

Tulku un tulkotāju aptauja tika uzsākta 2011. gada septembrī un noslēgta 2012. gada 

martā. Tika aizpildītas 123 anketas. Anketas, kas tika nosūtītas elektroniski, bija trīs valodās, 

un respondenti varēja izvēlēties aizpildīšanai anketu latviešu, krievu vai angļu valodā. 83 

anketas tika aizpildītas latviešu valodā, 38 anketas tika aizpildītas krievu valodā, bet divas 

anketas tika aizpildītas angļu valodā. 

Pēc anketu apstrādes pētījumam tika izmantotas 120 anketas. Trīs anketas nebija 

pilnībā aizpildītas, tāpēc tās pētījumā netika izmantotas. 

Pirmā sadaļa ietver tulku un tulkotāju vispārējos demogrāfiskos datus: dzimumu, 

vecumu un dzīvesvietu.  

Otrā sadaļa ietver datus par tulku un tulkotāju iegūto izglītību, darba pieredzi 

tulkošanas jomā, informāciju par viņu nodarbinātības veidu (pašnodarbinātie speciālisti vai 

algoti darbinieki), kā arī datus par to, ar kādu tulkošanu – rakstisku vai mutisku – viņi 

nodarbojas. Kaut gan Latvijā šobrīd nav zvērināto tulku un tulkotāju institūta, sabiedrībā tiek 

plaši lietots jēdziens „zvērināts tulks/tulkotājs” attiecībā uz tiem speciālistiem, kuru 

tulkojumus apliecina notāri, tāpēc anketā tika iekļauts jautājums par to, vai respondenti ir 

„zvērināti” tulki vai tulkotāji. 

Trešā sadaļa ietver jautājumus par tulku un tulkotāju dzimto valodu, par tulkojumu 

daudzumu dzimtajā valodā, kā arī par respondentu darba valodām. Tiek pētīta korelācija starp 

darba valodu skaitu un tulku/tulkotāju vecumu un izglītību. Trešajā sadaļā tiek analizētas 

tulku un tulkotāju specializācijas jomas, kā arī pētīta korelācija starp specializācijas jomām un 

darba valodu skaitu. 

Ceturtā sadaļa ietver jautājumus par tulku un tulkotāju izmantoto datoraprīkojumu, 

datorizētās tulkošanas rīkiem, tiek noskaidrota visizplatītākā datorizētās tulkošanas 

programma Latvijas tulku un tulkotāju vidū. 

Piektā sadaļa ietver informāciju par tulku un tulkotāju sadarbību ar tiešajiem 

klientiem, Latvijas un ārzemju tulkojumu birojiem. Tika apkopoti dati par vidējo pasūtījumu 

skaitu mēnesī un tulkojumu apjomu mēnesī. Sadaļa ietver arī informāciju par ienākumu daļu 

no tulkošanas. 
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Sestā sadaļa ietver informāciju par darba drošību, darba un atpūtas režīmu. Tiek 

izskatīti daži ar arodveselību saistīti jautājumi, kā arī noskaidrota tulku un tulkotāju 

apmierinātība ar savu profesiju. 

 

1. Tulku un tulkotāju demogrāfiskie dati 

1.1. Tulku un tulkotāju dzimums 

120 pētījuma respondentu vidū ir 25 vīrieši (21%) un 95 sievietes (79%). Līdzīga 

situācija – sieviešu kārtas tulkotāju pārsvars – ir vērojama arī citās valstīs. Lielbritānijas 

līgumtulku aptaujā vairākums respondentu ir sievietes (63%)
1
. Krievijā veiktajā aptauja 

„Tulku/tulkotāju veselība” 27,07% (72) ir vīrieši un 55,64% (148) ir sievietes
2
. 2007. gada 

Austrālijas nacionālās tulku un tulkotāju aptaujas rezultāti uzrādīja, ka par tulkiem un 

tulkotājiem Austrālijā strādā pārsvarā sievietes
3
. Atbilstoši 2007. gada algoto tulkotāju 

aptaujai, ko veica Ontārio tulku un tulkotāju asociācija, 81% ir sievietes un 19% ir vīrieši
4
. 

 

1.1. attēls. Latvijas tulku/tulkotāju dzimums  

Sieviešu pārsvars tulku un tulkotāju vidū Latvijā var būt skaidrojams ar profesijas 

augsto prestižu sieviešu vidū.  

Tagad tulkošanas profesijā dominē sievietes. Tam ir gan ekonomiski (samērā zemais 

izcenojums ir pieņemams otram ienākumu avotam), gan sociāli (tulkošana dod iespēju strādāt 

nepilnu darba dienu un pēc elastīga grafika) iemesli. Pastāv arī viedoklis, ka tulku profesijas 

                                                 
1
  Fulford H., Granell-Zafra J. Translation and Technology: a Study of UK Freelance Translators. 

Available from http://www.jostrans.org/issue04/art_fulford_zafra.pdf [Accessed April 21, 2012]. 
2
  Krievijā veiktā aptauja “Tulka/tulkotāja veselība”. 

http://www.trworkshop.net/polling/statistics_user.php?sid=37332 
3
  Slatyer H. (2007) The Kaleidoscope of practice. A national survey of translators and interpreters in 

Australia. http://www.ausitconference.org/documents/The_kaleidoscope_of_practice.pdf 
4
  Results of the 2007 Survey of Salaried Translators. The Association of Translators and Interpreters of 

Ontario (ATIO). http://www.atio.on.ca/info/sal_survey/sal_tran_survey_results.php 
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feminizācija ir skaidrojama ar lielākām sieviešu dotībām un noslieci uz valodām un 

saskarsmi. Augsts sieviešu procents tulku vidē ir saistīts ar profesijas prestiža samazināšanos 

un ar to, ka tulkošana tiek uzskatīta par pakalpojumu sfēras profesiju (Pochhacker:2010). 

Tomēr tagad tulkošana piesaista aizvien vairāk vīriešu, jo parādās arvien vairāk tehniski 

sarežģītu tulkojamo materiālu, attīstās un kļūst populāri IT tulkošanas rīki. Iespējams, ka 

pieaugošā ieinteresētība šajā nozarē ir saistīta arī ar to, ka tulkošanu bieži uztver kā alternatīvu 

bezdarbam, kā arī ar amatu un nepieciešamo iemaņu dažādību tulkošanas jomā.  

 

1.2. Tulku/tulkotāju vecums 

Lielākā daļa tulku un tulkotāju pieder divām vecuma grupām: „22–29 gadi” (41%) un 

„30–39 gadi” (36%). Neviens respondents neizvēlējās variantu „jaunāks par 21 gadu”. 10% 

atzīmēja, ka pieder pie grupas „40–49 gadi” un 13% – pie grupas „50 gadi un vairāk”.  

 

1.2. attēls. Tulku/tulkotāju vecuma grupas Latvijā 

Līdzīga situācija ir vērojama Krievijā, kur, pēc aptaujas rezultātiem, lielākās grupas 

bija „22–29 gadi” (33,46%) un „30–39 gadi” (27,82%). 1,5% bija jaunāki par 21 gadu,  

10,9% piederēja pie grupas „40–49 gadi” un tikai 9,02% bija pie „50 gadi un vairāk”. 

Rezultāti citās valstīs ir atšķirīgi: 2008. gadā Francijā veiktajā aptaujā visvairāk respondentu 

bija grupās „30–40 gadi” (35%) un „40–50 gadi” (38%).
5
 Lielbritānijā rezultāti bija šādi: 20–

29 gadi (4%), 30–39 gadi (23%), 40–49 gadi (30%), 50–59 gadi (26%) un vairāk nekā 60 gadi 

(17%). Austrālijas tulku un tulkotāju vidējais vecums ir 40–49 gadi. Ontārio tulkotāju aptaujā 

bija šādi rezultāti: 2% jaunāki par 25 gadiem, 12% ir 25–30 gadi, 23% ir 31–40 gadi, 35% ir 

41–50 gadi, 22% ir 51–60 gadi un 6% ir vecāki par 61 gadu. 

                                                 
5
  Octobre 2008 – Enquête auprès des traducteurs indépendants de la filière française de la traduction. 

http://www.tradonline.fr/medias/docs_tol/enquete-traduction/page3.html 
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1.3. attēls. Tulku/tulkotāju vecuma grupas Latvijā  

Filipa Hemonda, analizējot Dženetas Freizeras un Maikla Golda 2010. gada 

līgumtulku aptaujas rezultātus, pauda izbrīnu par faktu, ka vismazākā grupa ir „40–50 gadi”. 

Daudz respondentu bija jaunāki par 34 gadiem, un liels respondentu skaits bija vecāki par 55 

gadiem. Tomēr pastāv viedoklis, ka periods starp 40 un 50 gadiem ir karjeras uzplaukuma 

periods, kad speciālisti veiksmīgi strādā un rāda piemēru mazāk pieredzējušiem kolēģiem.
6
 

Analizējot dažādu aptauju datus, var secināt, ka Rietumeiropas valstīs, Kanādā un 

Austrālijā tulku un tulkotāju vidējais vecums ir 40–49 gadi, kad ir uzkrāta liela profesionālā 

un dzīves pieredze. Savukārt Latvijā, līdzīgi kā Krievijā, ir ļoti liels tulku un tulkotāju skaits 

vecumā no 22 līdz 40 gadiem. Situācijas ar vecuma grupām Latvijā un Krievijā var būt 

līdzīgas tāpēc, ka lielāka atvērtība pasaulei un pieprasījums pēc šīs profesijas audzis pēc 

PSRS sabrukuma. Krievijā tas arī var būt saistīts ar zemo profesijas prestižu, jo, pēc Krievijas 

sabiedriskās domas pētījumu centra 2009. gada pētījuma rezultātiem, profesijas ar viszemāko 

prestižu Krievijā ir zinātniskais darbinieks, lauksaimnieks, sportists, tulks/tulkotājs, 

psihologs.
7
 

1.3. Tulku/tulkotāju dzīvesvieta 

Tulkošanas nozarē visā pasaulē ir vērojama pašnodarbināto līgumtulku un 

līgumtulkotāju skaita palielināšanās. Agrāk daudziem lieliem uzņēmumiem un pat daudziem 

tulkošanas birojiem bija savi tulki/tulkotāji, bet tagad viņu ir ievērojami mazāk. 

Sadalījums pēc dzīvesvietas bija šāds: 21% respondentu dzīvo pilsētā ar iedzīvotāju 

skaitu virs 1 miljona, tātad – ārpus Latvijas. Daži tulki norādīja, ka strādā ES institūcijās un 

dzīvo Briselē. 62% respondentu dzīvo pilsētā ar iedzīvotāju skaitu no 100 tūkstošiem līdz 1 

                                                 
6
  http://blog.philippahammond.net/2011/05/20/iti-conference-mini-round-up/ 

7
  http://gtmarket.ru/news/state/2009/10/09/2196 
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miljonam (tajā skaitā Rīgā), 17% dzīvo pilsētā ar iedzīvotāju skaitu zem 100 tūkstošiem vai 

ciemā.  

 

1.4. attēls. Tulku/tulkotāju dzīvesvieta 

 Francijā 75% respondentu norādīja, ka dzīvo Francijā, 20% dzīvo Eiropā ārpus 

Francijas un 5% citos kontinentos. Ontārio aptaujā 96% respondentu dzīvo Ontārio, 4% dzīvo 

citur Kanādā un 2% dzīvo ārpus Kanādas. 

 

2. Tulku un tulkotāju izglītība, darba pieredze un nodarbinātības veids 

2.1. Tulku/tulkotāju izglītība 

Latvijā lielākajai daļai tulku un tulkotāju ir augstākā izglītība (95%). 66% respondentu 

ir augstākā izglītība kādā no jomām, kas saistītas ar valodu. 23% respondentu ir cita izglītība 

ar valodām nesaistītā jomā. 6% ir divas augstākās izglītības. 5% nav augstākās izglītības. 

 

2.1. attēls. Tulku/tulkotāju izglītība 
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 Austrālijā lielākajai daļai tulku un tulkotāju ir augstākā izglītība, bet ne vienmēr 

tulkošanas jomā. Pēc Lielbritānijas līgumtulku aptaujas datiem attiecībā uz izglītību un 

kvalifikāciju, lielākajai daļai (92%) aptaujas respondentu ir augstskolas diploms (vai līdzīga 

kvalifikācija no tāda paša līmeņa iestādes). Gandrīz divas trešdaļas (71%) tulkotāju ir ieguvuši 

vienu vai vairākas kvalifikācijas tulkošanā, piemēram, bakalaura vai maģistra grādu 

tulkošanā, vai pabeiguši pēcdiploma studijas tulkošanā. Ontārio tulkotāju aptaujā 76% 

respondentu norādīja, ka viņiem ir universitātes diploms tulkošanā, un 50% atzīmēja, ka 

viņiem ir augstākā izglītība citā jomā.  

 Francijas tulku un tulkotāju aptaujā 56% respondentu ir diploms tulkošanā. 29% 

uzskata, ka diploms tulkošanā palīdz iegūt tulkošanas projektus no tulkošanas birojiem. 19% 

uzskata, ka šāds diploms ļauj tulkot tekstus ārpus savas galvenās nozares, 16% norāda, ka 

diploms ļauj pieprasīt augstāku samaksu par tulkošanu. Tikai 10% respondentu uzskata, ka 

diploms tulkošanā var būt ietekmējošais faktors darbā ar tiešajiem klientiem. Apkopojot 

datus, var secināt, ka respondenti neuzskata diplomu par priekšnosacījumu veiksmīgam 

darbam tulka/tulkotāja amatā un neuzskata to par tulkotāja darba kvalitātes kritēriju. Gan 

tulkošanas biroji, gan tiešie klienti ļoti reti pieprasa, lai tulkotājam būtu diploms tulkošanas 

jomā. Tā kā tulkotāja profesija nav reglamentēta, diploms tulkošanā nav nepieciešams 

darbam. Ļoti bieži uzsver dubultās pieredzes (pieredze kādā nozarē/tulkošanā) 

nepieciešamību, ko uzskata par svarīgāko faktoru, kas palīdz iegūt tulkošanas projektus. 

Lielākā daļa respondentu norāda, ka diploms tulkošanā nekādā veidā nekorelē ar tulkošanas 

kvalitāti.
8
 

 

2.2. Tulku/tulkotāju darba pieredze 

 

 Darba pieredzes ziņā tulkus un tulkotājus var iedalīt četrās gandrīz vienādās grupās. 

17% pieredze ir mazāka par 1 gadu, kas var būt skaidrojams ar to, ka aptaujā piedalījās liels 

skaits Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās maģistra studiju 

programmas „Rakstiskā tulkošana” studentu, kas tikai nesen pievērsušies tulkošanai. 21% 

respondentu ir 1–3 gadu ilga pieredze, 35% ir 4–10 gadu pieredze un 27% tulku un tulkotāju 

ir vairāk nekā 10 gadu pieredze. 

                                                 
8
  Enquête auprès des traducteurs indépendants de la filière française de la traduction 

http://www.slideshare.net/tradonline/synthse-de-lenqute-sur-la-filire-de-la-traduction-trad-online-kdzid 

http://www.slideshare.net/tradonline/synthse-de-lenqute-sur-la-filire-de-la-traduction-trad-online-kdzid
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2.2. attēls. Tulku/tulkotāju darba pieredze 

 Lielbritānijā aptaujas respondenti pārsvarā ir pieredzējuši tulkotāji: 24% ir 6–10 gadu 

pieredze, 36% ir 11–20 gadu pieredze un 20% ir vairāk nekā 20 gadu pieredze. Pārējie 20% ar 

tulkošanu ir sākuši nodarboties nesen, un viņu pieredze ir mazāka par 5 gadiem. 

 Francijā 25% respondentu ir 1–3 gadu pieredze tulkošanas jomā, 37% ir 4–10 gadu 

pieredze un 38% ir vairāk nekā 10 gadu pieredze. 

 Ontārio 9% tulkotāju ir mazāk nekā 5 gadu pieredze, 24% ir 6–10 gadu pieredze, 29% 

ir 11–20 gadu pieredze, 28% ir 21–30 gadu pieredze un 8% ir vairāk nekā 30 gadu pieredze. 

 Krievijā 5,26% ir mazāk nekā 1 gada pieredze, 21,8% respondentu ir 1–3 gadu 

pieredze, 21,8% ir 4–6 gadu pieredze, 16,92% ir 7–10 gadu pieredze, 14,66% ir 10–15 gadu 

pieredze, 8,27% ir 16–25 gadu pieredze un 4,51% ir vairāk nekā 25 gadu pieredze. 6,77% 

respondentu nav atbildējuši uz šo jautājumu. 

 

2.3. attēls. Tulku/tulkotāju darba pieredzes salīdzinājums dažādās valstīs 
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Atšķirības darba pieredzē dažādās valstīs ir skaidrojamas ar to, ka Latvijā, kur ir liels 

respondentu skaits ar nelielu pieredzi, aptaujā piedalījās daudz tulku un tulkotāju vecuma 

grupās 22–29 un 30–39 gadi, turpretim Rietumeiropas valstīs tulkiem un tulkotājiem ir lielāka 

pieredze, jo viņu vidējais vecums ir 40–49 gadi. 

 

2.3. Tulku/tulkotāju nodarbinātības veids 

 

 Jautājumā par nodarbinātības veidu bija trīs varianti: pašnodarbinātais tulks/tulkotājs, 

strādā birojā, savieno darbu birojā un līgumtulkošanu, kā arī bija iespēja dot citu atbildi. 49% 

norādīja, ka viņi ir pašnodarbinātie tulki/tulkotāji, 11% respondentu strādā birojā kā pilna 

laika algotie darbinieki. Šie dati atbilst pašreizējām pasaules tendencēm, kad uzņēmumos 

samazinās algoto tulku/tulkotāju skaits sakarā ar to, ka uzņēmumi un institūcijas arvien biežāk 

izvēlas ārpakalpojumus. 21% respondentu apvieno darbu birojā un līgumtulkošanu, 19% 

izvēlējās citu variantu: 6 respondenti norādīja, ka veic gadījuma tulkojumus dažādu iemeslu 

dēļ (pamatdarbs nav saistīts ar tulkošanu, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai tulkojumi 

ir papildu ienākumu avots), 2 respondenti apvieno pasniedzēja darbu (tajā skaitā LU), 

administratīvo darbu, piemēram, vēstniecībā, un tulkošanu, 2 respondenti norādīja, ka „strādā 

tur, kur var nopelnīt un kur maksā”, kā arī tika atzīmēts „cits variants” bez precizējuma (4 

respondenti). Citā variantā arī tika norādīts, ka respondents mācās augstskolā šajā specialitātē 

(1 respondents), ir pensionārs (2 respondenti), strādā par ES tulku (1 respondents) vai darbs 

ietver arī tulkošanu (1 respondents). 1 respondents norāda, ka strādā savā uzņēmumā. 

 

2.4. attēls. Tulku/tulkotāju nodarbinātības veidi 

 Kā var secināt, aplūkojot Latvijas tulku un tulkotāju aptaujas rezultātus, 19% 

respondentu veic gadījuma tulkojumus, kas zināmā mērā nozīmē tulkošanas 
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deprofesionalizāciju,  un 21% apvieno darbu birojā ar līgumtulkojumiem, kurus viņi veic pēc 

pamatdarba. Tādējādi 40% respondentu tulkošana nav pamatdarbs, un tai ir gadījuma raksturs, 

kas var negatīvi ietekmēt tulkojumu kvalitāti. 

 Krievijā 52,26% respondentu ir pašnodarbinātie vai līgumtulkotāji, 14,29% strādā 

birojā, 23,68% apvieno darbu birojā un līgumtulkošanu, 3,01% respondentu izvēlējās citu 

variantu. Francijas aptauja ietver jautājumu par to, vai respondentiem paralēli tulkošanai ir 

cita nodarbošanās, uz kuru 25% respondentu atbildēja apstiprinoši un 75% atbildēja noraidoši. 

Atbildot uz jautājumu par profesionālo statusu, 49% respondentu norādīja, ka ir 

pašnodarbinātās personas, 10% ir reģistrēti kā mikrouzņēmums, 13% ir līgumtulki un 12% 

izvēlējās citu variantu (kapitālsabiedrība, individuālais uzņēmējs ar ierobežotu atbildību vai 

algots darbinieks). Jāatzīmē, ka pašnodarbinātā statuss tulkotāju un tulku vidū ir ļoti populārs: 

tikai 4% vēlas strādāt algotā darbā uzņēmumā, bet 3% plāno izveidot savu tulkošanas biroju. 

 Ontārio, kur tika aptaujāti tulkotāji, kas strādā uzņēmumos, 35% respondentu norādīja, 

ka veic arī līgumtulkojumus pēc pamatdarba, bet 64% to nedara.  

Aptaujā tika iekļauts jautājums par veicamās tulkošanas veidu, lai noskaidrotu, vai 

respondenti nodarbojas gan ar mutisko, gan ar rakstisko tulkošanu, vai arī specializējās vienā 

jomā.  

 Kā redzams 2.5. attēlā, lielākā daļa tulkotāju (61 respondents) tulko tikai rakstiski, un 

otra lielā grupa (47 respondenti) tulko pārsvarā rakstiski. Tikai deviņi respondenti norādīja, ka 

viņu galvenais darba veids ir mutiskie tulkojumi, un trīs respondenti (tajā skaitā viens ES 

tulks) tulko tikai mutiski. Šīs aptaujas ietvaros nebija iespējas uzzināt, ar kādu mutvārdu 

tulkošanas paveidu nodarbojas tulki/tulkotāji, un, lai to noskaidrotu, ir nepieciešams papildu 

pētījums. 

  

2.5. attēls. Tulku/tulkotāju veiktās tulkošanas veidi 

0

10

20

30

40

50

60

70

100%
rakstiskie

80-99%
rakstiskie

50-79%
rakstiskie

5-30%
rakstiskie

100%
mutiskie

61 

31 

16 

9 

3 



© Gizeleza 2012 

 

 

2.4. Zvērināti tulki un tulkotāji 

 

„Latvijā pagaidām nav tulku sertifikācijas sistēmas, kā tas ir dažās citās valstīs, piemēram, 

Zviedrijā, kur tulka statuss tiek ļoti stingri (lai neteiktu – birokrātiski) regulēts. Latvijā, ja 

tulks ir labs un samaksa ir abām pusēm pieņemama, starp tulku un darba devēju parasti 

izveidojas gluži vai neformāla saikne un darba devēju neinteresē tulka formālā izglītība un 

kvalifikācija.”
9
 

Notariāta likuma 119. pants nosaka: „Apliecinot norakstus un tulkojumus, zvērināts 

notārs tos salīdzina ar iesniegtajiem dokumentiem. Apliecinājumos norādāmi dokumentu 

iesniedzēji. Zvērināts notārs nepārbauda iesniegto dokumentu izdošanas likumību, bet 

pārbauda tikai to atbilstību uzrādītajiem dokumentiem un to atzīmē apliecinājumā.”
10

 

Ar šo dokumentu Latvijā faktiski tiek lāpīts „caurums” normatīvajos aktos un tiek imitēta t. s. 

zvērinātu tulku esamība. Realitātē tulkojums šādā veidā faktiski netiek apliecināts un neviena 

persona neuzņemas atbildību par veiktā tulkojuma patiesumu un kvalitāti. 

Pēc Notāru padomes ieskata, zvērinātu tulkotāju/tulku institūcija būtu jāorganizē pēc 

brīvo profesiju parauga, tādējādi neieguldot šīs sistēmas izveidē valsts budžeta līdzekļus. 

Sadarbojoties Tieslietu ministrijai un Latvijas Profesionālo tulkotāju un tulku asociācijai, 

Latvijā būtu iespējams izveidot tādu institūciju, kas spētu nodrošināt zvērinātu tulku/tulkotāju 

darba kvalitātes garantijas (eksāmenus, sertifikāciju, zināšanu regulāru atjaunošanu, strīdu 

izšķiršanu gadījumos, kad šāda tulkojuma dēļ radušās nevēlamas tiesiskas sekas vai, pēc 

pakalpojuma saņēmēja domām, tas veikts nekvalitatīvi u. c.).”
11

 

Daudzās valstīs šis process, kā valodu pratējs kļūst par zvērinātu tulkotāju/tulku, ir 

visai sarežģīts. Nereti paši profesionāļi – zvērināti tulkotāji/tulki, tāpat kā advokāti un notāri, 

ir tiesīgi pieņemt tulka/tulkotāja zvērestu pēc noteikta kritēriju kopuma izpildīšanas. Ir valstis, 

kurās ar to nodarbojas valsts institūcijas. Valstis dažādi regulē, kādā veidā nodrošināt to, ka 

tulkojums, kurš tiek atzīts par tiesisku ekvivalentu oriģinālam, ir arī adekvāti iztulkots. 

Beļģijā zvērināti tulkotāji un  tulki nodod zvērestu sava apgabala pirmās instances 

tiesas prezidentam. Parasti personai ir augstskolas diploms par konkrētas valodas/valodu 

apguvi. Itālijā tiesām un vēstniecībām ir dotas tiesības nozīmēt oficiālos tulkotājus, kuri pirms 

tam nokārtojuši īpašu eksāmenu vai arī uzrādījuši apstiprinājumu savai valodas prasmei, kas 

visbiežāk ir universitātes diploms. Norvēģijā tulkotāji, kuri vēlas iegūt autorizēta 

                                                 
9
  Veisbergs A. (2007) Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 13.lpp. 

10
  Latvijas Republikas Notariāta likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59982 

11
  Piziča V. Latvijā jāizveido zvērinātu tulku/tulkotāju institūcija. 

http://www.portalslv.lv/?menu=doc&id=237433 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=59982
http://www.portalslv.lv/?menu=doc&id=237433
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tulkotāja statusu, vispirms nokārto profesionāli sarežģītu eksāmenu, kuru pieņem Valsts 

autorizēto tulkotāju asociācija, kas dibināta 1913. gadā. Tos, kuri eksāmenu nokārtojuši 

sekmīgi, pēc tam autorizē Norvēģijas valdība, dodot viņiem tiesības tulkot un parakstīt savu 

tulkojumu. Polijā tulkošanas standartus nosaka Tieslietu ministrija. Katram tulkotājam, kurš 

vēlas kļūt par zvērinātu tulkotāju, ir jānokārto eksāmens. Spānijā oficiālas iestādes pieņem 

tikai zvērinātu tulkotāju tulkojumus. Lai kļūtu par zvērinātu tulkotāju/tulku, kandidātam ir 

nepieciešams iziet Spānijas Ārlietu ministrijas sertificēšanu, tādējādi iegūstot zvērināta 

tulkotāja un tulka statusu. Ministrijā ir izveidota datubāze, lai sabiedrībai būtu pieejams 

zvērinātu tulkotāju/tulku saraksts. Vācijā tiesības nozīmēt zvērinātus tulkotājus ir federālo 

zemju tiesām. Katrā federālajā zemē šī procedūra ir atšķirīga, bet pastāv ierasta prakse – 

pirms šī statusa iegūšanas vispirms ir jānokārto īpašs eksāmens. Zviedrijā ir Tiesu padome – 

oficiāla aģentūra, kurai dotas tiesības autorizēt tulkotājus un tulkus. Lai iegūtu autorizēta 

tulka/tulkotāja statusu, kandidātam ir jānokārto Tiesu padomes organizēts eksāmens, kam ir 

augstas prasības. Autorizēti tulkojumi tiek atzīti kā juridiski saistoši, un tiem nav 

nepieciešama papildu autorizācija.
12

  

Kanādā „sertificēta tulkotāja”, „sertificēta terminologa”, „sertificēta tulka”, „sertificēta 

konferenču tulka” un „sertificēta tiesas tulka” statusu piešķir provinces iestādes, kas regulē šīs 

profesijas. Kanādas tulkotāju, terminologu un tulku padome (CTTIC) ir atbildīga par vienotu 

standartu piemērošanu profesionālai sertifikācijai visā Kanādā. CTTIC pārvalda arī dažādus 

eksāmenus, kas dod tiesības izmantot šo statusu. 

Kanādā izmanto trīs sertifikācijas mehānismus: sertifikācija, balstoties uz pieredzi; 

sertifikācija, izmantojot padomdevēju, un sertifikācijas eksāmens. Pašlaik tikai Kvebekā un 

Ņūbransvikā tiek piedāvāta sertifikācija, izmantojot padomdevēju. Kvebekas provinces 

likumdošana neļauj veikt sertifikācijas eksāmenu. Sertificēta tulkotāja, tulka vai terminologa 

statusu piešķir provinces asociācija (vai profesionālais orderis), kurā kandidāts ir pieteicies 

sertifikācijai.
13

 

Ontārio 64% respondentu norādīja, ka viņi ir Ontārio tulkotāju un tulku asociācijas 

sertificēti biedri un 36% ir kandidāti sertifikācijai. Atbildot uz jautājumi, vai viņi ir sertificēti 

citā asociācijā, 12% atbildēja apstiprinoši, bet 87% – noraidoši. 

 Latvijā uz jautājumu „Vai Jūs esat zvērināts tulks/tulkotājs?” 17% respondentu 

atbildēja „jā”, bet 83% – „nē”. 

  

                                                 
12

  Cālīte A. Kā par zvērinātiem tulkotajiem kļūst citās valstīs. 

http://www.portalslv.lv/?menu=doc&id=235053 
13

  http://www.cttic.org/certification.asp 

http://www.portalslv.lv/?menu=doc&id=235053
http://www.cttic.org/certification.asp
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3. Tulku un tulkotāju darba valodas un specializācija 

3.1. Tulku/tulkotāju dzimtā valoda 

 

Tulkošanas jomā ir plaši izplatīts priekšstats par to, ka tulkiem un tulkotājiem ir 

jātulko savā dzimtajā valodā. Šis apgalvojums tiek pamatos ar to, ka tulkotājiem ir dziļākas 

lingvistiskās un kultūras zināšanas savā dzimtajā valodā. Tulkojot dzimtajā valodā, tulkotājs 

vieglāk spēj atrast piemērotus ekvivalentus tādiem kultūras elementiem kā sākāmvārdi, 

idiomas, metaforas, vārdkopas, lamuvārdi, jo tulkotājs ir dzimis un izaudzis šajā kultūrā. 

Savukārt, otro valodu visbiežāk iemācās, nevis iegūst dzīves gaitā. Rezultātā otrās valodas 

lingvistiskās un kultūras zināšanas pastāvīgi tiek papildinātas un nekad nav pilnīgas.  

 Ņemot vērā to, ka Latvijā ir ievērojams skaits citvalodīgo iedzīvotāju, aptaujā tika 

iekļauts jautājums par tulku un tulkotāju dzimto valodu. 60% respondentu dzimtā valoda ir 

latviešu, 38% respondentu atzīmēja, ka viņu dzimtā valoda ir krievu. 2% atzīmēja, ka viņiem 

ir cita dzimtā valoda: 1 respondentam dzimtā valoda ir lietuviešu, vēl 1 respondentam - 

tadžiku. Liels krievvalodīgo respondentu skaits ir skaidrojams ar to, ka ievērojama daļa 

respondentu dzīvo Rīgā, kur ir liels krievvalodīgo iedzīvotāju skaits. 

 Pētījumā bija ietverts jautājums par to, cik daudz tulkojumu respondenti veic dzimtajā 

valodā. 31% respondentu vairāk nekā 90% tulkojumu tiek veikti dzimtajā valodā, 38% tulku 

un tulkotāju tulkojumi dzimtajā valodā ir 50–89%, 18% respondentu – 10–49%, 7% 

respondentu – mazāk nekā 10%, un 6% nesniedza atbildi uz šo jautājumu. Tādējādi var 

secināt, ka vairāk nekā trešdaļa respondentu (31%) cenšas ievērot „dzimtās valodas principu” 

un tulko pārsvarā dzimtajā valodā, un gandrīz tik pat liela grupa (38%) vairāk nekā pusi 

tulkojumu veic tikai savā dzimtajā valodā.  

  

3.1. attēls. Tulkojumi dzimtajā valodā 
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3.2. Tulku/tulkotāju darba valodas 

  

Atbildot uz jautājumu par darba valodām, kopā tika minētas 28 dažādas valodas. 

Visizplatītākās darba valodas ir latviešu (113 respondenti), angļu (101 respondenti) un krievu 

(85 respondenti). Ar citām valodām strādā neliels respondentu skaits: 20 respondenti strādā ar 

vācu valodu un 18 – ar franču valodu. Ar citām Baltijas valstu valodām strādā ļoti neliels 

tulku un tulkotāju skaits: 5 strādā ar lietuviešu valodu un 3 – ar igauņu. Sīkāku darba valodu 

sadalījumu var redzēt 3.2. attēlā.  

 

3.2. attēls. Tulku/tulkotāju darba valodas 

 Vairāk nekā puse respondentu (53%) strādā ar trīs valodām, 22% tulkotāju ir divas 

darba valodas, bet pārējie strādā ar lielāku valodu skaitu – no četrām līdz septiņām valodām. 

 

3.3. attēls. Tulku/tulkotāju darba valodu skaits 
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 Lielbritānijas līgumtulku aptaujā respondenti norādīja šādas populārākās valodu 

kombinācijas: vācu-angļu (37%), franču-angļu (37%) un spāņu-angļu (16%). Atlikušajos 10% 

ietilpst dažādas valodu kombinācijas, īpaši jāatzīmē šādas kombinācijas: angļu-vācu, krievu-

angļu un itāļu-angļu. 

 Ontārio tulkotāju aptaujā arī bija iekļauts jautājums par to, ar kādām valodu 

kombinācijām strādā respondenti, 88% norādīja, ka strādā ar Kanādas oficiālajām valodām, 

tātad valodu kombinācijā angļu-franču. 8% strādā ar ārzemju valodām un 4% strādā gan ar 

oficiālajām, gan ar ārzemju valodām. 

 Autore vēlējās noskaidrot, vai darba valodu skaits ir saistīts ar vecumu, t. i., vai ar 

vecumu darba valodu skaits pieaug. Vecuma grupā 22–29 gadi vairāk nekā puse respondentu 

(57%) strādā ar trīs valodām un trešdaļa (32%) strādā ar divām valodām. Pārējiem 11% ir no 

četrām līdz sešām darba valodām. Vecuma grupā 30–39 gadi ar divām valodām strādā tikai 

15% respondentu, vislielākā grupa (44%) strādā ar trīs valodām, un otrā lielākā grupa (29%) 

strādā ar četrām valodām. 12% respondentu ir no piecām līdz septiņām darba valodām. 

Vecuma grupās 40–49 gadi un virs 50 gadiem respondenti strādā pārsvarā ar divām (attiecīgi 

43% un 14%) vai trīs (attiecīgi 29% un 73%) valodām.  

Kaut gan salīdzinājumā ar vecuma grupu 22–29 gadi vecumā grupā 30–39 gadi 

palielinās tulku un tulkotāju skaits ar četrām valodām un samazinās speciālistu skaits ar 

divām darba valodām, tomēr divu vecāko grupu speciālisti strādā pārsvarā ar trīs valodām, un 

nevienam nav četru vai piecu darba valodu, tāpēc nevar teikt, ka darba valodu skaits korelē ar 

vecumu. Liels darba valodu skaits ir sastopams visās vecuma grupās un acīmredzot nav 

atkarīgs no vecuma.  

 

3.4. attēls. Tulku/tulkotāju darba valodu skaits un vecums 
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 Pētot savstarpējo sakarību starp darba valodu skaitu un izglītību, var redzēt, ka 

respondentu grupā, kuriem ir augstāka izglītība, kas saistīta ar valodām, ir lielāka darba 

valodu dažādība. Šajā grupā vairāk nekā puse respondentu (53%) strādā ar trīs valodām, un 

20% strādā ar divām valodām. 18% tulku un tulkotāju ir četras darba valodas un 9% 

respondentu ir no piecām līdz septiņām darba valodām. Respondentu grupā, kuriem ir ar 

valodām nesaistīta augstākā izglītība, puse (15 respondenti), līdzīgi kā pirmajā grupā, strādā 

ar trīs valodām, un trešdaļai (8 respondenti) ir divas darba valodas. Pārējie strādā ar četrām 

valodām (3 respondenti) un sešām valodām (2 respondenti).  

Salīdzinot šīs divas grupas, var atzīmēt, ka tulki un tulkotāji ar diviem augstākās 

izglītības diplomiem pārsvarā strādā ar divām vai trīs valodām, bet speciālistu vidū ar 

diplomu valodniecības nozarē ir vairāk respondentu ar lielāku darba valodu skaitu. 

Respondentu grupā ar diviem universitātes diplomiem sadalījums pēc darba valodu skaits ir 

gandrīz vienāds: divi respondenti strādā ar divām valodām, trīs respondenti strādā ar trīs 

valodām, un pa vienam respondentam strādā ar četrām un piecām valodām. Pārsteidzošā kārtā 

respondentu grupā bez augstākās izglītības tikai viens respondents strādā ar divām valodām, 

pārējiem respondentiem ir trīs, četras un piecas darba valodas. Tomēr respondentu skaits 

divās pēdējās grupas ir pārāk mazs, lai varētu veikt statistiski precīzus secinājumus. 

 

3.5. attēls. Tulku/tulkotāju darba valodu skaits un izglītība 

 

3.3. Specializācijas jomas 

 

Galvenā robeža, kas nosaka tulkojumu kategorijas, iet starp vispārējo tulkošanu un 

specializēto tulkošanu. Vispārējā tulkošana attiecas uz tādiem dokumentiem un materiāliem, 

kas nepieder ne pie vienas īpašas jomas vai īpaša veida un kuru tulkošanai nav nepieciešams 
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īpašs aprīkojums, izņemot parastu datoru un tekstu apstrādes programmu. Šī kategorija ietver 

plašu materiālu klāstu: vēstules, biogrāfijas, monogrāfijas, līgumi, recepšu grāmatas, tūrisma 

brošūras, tūristu ceļveži, preses raksti (avīzēs vai žurnālos), uzņēmumu prezentācijas, lietotāja 

rokasgrāmatas u. c. Vispārējo tekstu un materiālu tulkošana parasti neprasa specializētās vai 

tehniskās zināšanas.  

Specializētā tulkošana ir tādu materiālu tulkošana, kas attiecas uz specializēto jomu, 

kas ir paredzēti noteiktai mērķauditorijai vai kurus izmantos speciālisti noteiktos apstākļos, 

vai kas iekļaujas kādā vidē un kuriem ir nepieciešamas īpašas procedūras, rīki un protokoli. 

Visizplatītākās specializētās tulkošanas apakškategorijas ir tehniskā tulkošana, 

komerctulkošana, finanšu tulkošana, juridiskā tulkošana, biomedicīniskā un farmaceitiskā 

tulkošana, zinātniskā tulkošana, informācijas tehnoloģiju tulkošana, mārketinga un reklāmas 

tulkošana.
14

 

3.1. tabula. Tulku/tulkotāju specializācijas jomas 

ekonomika, finanses, 

uzņēmējdarbība 

 

44 

celtniecība 10 Eiropas Savienība 4 

jurisprudence 38 vispārējie teksti 8 citas jomas 26 

tehnika 28 dokumenti 8 „visu, ko dod” 12 

mārketings, reklāma 16 pedagoģija, izglītība 7 „visu, izņemot medicīnu” 3 

medicīna 15 IT 7 nav specializācijas 9 

lietišķie dokumenti, sarakste 11 teātris, filmas 6 nav atbildes 19 

 Izplatītākās specializācijas jomas ir ekonomika, finanses, uzņēmējdarbība, 

jurisprudence, tehnika, mārketings un reklāma, medicīna, lietišķie dokumenti un lietišķā 

sarakste. Mazāk izplatītas jomas ir uzskaitītas 3.1. tabulā. Citas jomas ir ļoti atšķirīgas, 

piemēram, transports, aizsardzība/drošība, kosmētika/skaistumkopšana, kultūra, mode, 

māksla, tūrisms, vide, daiļliteratūra, viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas nozare, 

valodniecība, alus brūvēšana, politikas dokumenti, kristīgos pasākumi. 12 respondenti 

atbildēja, ka tulko „visu, ko dod”, 3 respondenti tulko visu, izņemot medicīnu, 9 respondenti 

atbildēja, ka viņiem nav specializācijas, un 19 respondenti neatbildēja uz šo jautājumu. 

 Lielbritānijas līgumtulkotāju aptaujā vispopulārākās specializācijas jomas lejupejošā 

kārtībā ir šādas: uzņēmējdarbība/tirdzniecība, tehniskie tulkojumi (zinātne un tehnoloģija) un 

juridiskie tulkojumi.  

 Pētot saistību starp darba valodu skaitu un specializācijas jomām, starp tiem neizdevās 

atrast likumsakarības, jo speciālistu skaits, kuriem ir un kuriem nav specializācijas jomu, 

grupās ar dažādu darba valodu skaitu neliecina par darba valodu skaita un specializācijas 

                                                 
14

  Gouadec D. (2007), Translation as a Profession. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company, 29.-38.lpp. 
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jomu korelāciju (sk. 3.5. attēlu). Tas ir skaidrojams ar to, ka Latvijas tulkošanas tirgus ir mazs 

un nav lielas nepieciešamības specializēties pat tiem speciālistiem, kas strādā ar ļoti izplatītām 

valodām.  

 

3.6. attēls. Tulku/tulkotāju specializācijas jomas un darba valodas 

Daudzi autori uzskata, ka specializācijas jomas ir svarīgas tulkotājiem, kas strādā ar 

izplatītākajām valodām tirgū, tāpēc tika pētītas arī specializācijas jomas tulkotājiem, kas 

strādā ar trīs izplatītākajām valodām: latviešu, angļu un krievu. Apkopojot datus, var secināt, 

ka vienā vai vairākās jomās specializējas vairāk nekā puse no tiem, kas strādā ar 

populārākajām valodām: 66% respondentu, kas kā vienu no darba valodām norādīja angļu 

valodu, 65% – latviešu valodu un 70% – krievu valodu.  

 

3.7. attēls. Tulku/tulkotāju specializācijas jomas izplatītākajās darba valodās 
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4. Tulku un tulkotāju tehniskais aprīkojums 

4.1. Tulku un tulkotāju datoraprīkojums 

Straujā tehnoloģiju attīstība noveda pie revolūcijas tulkošanā, kā rezultātā mūsdienās 

tulkotāju darbarīki vairs nav pildspalva un papīrs, bet gan dators un datorizētās tulkošanas 

programmas.  

Lielākā daļa aptaujāto tulku un tulkotāju izmanto jaunu datortehniku: vairāk nekā 

pusei (54%) ir 1–3 gadu veca datortehnika, un 27% respondentu datortehnika ir jaunāka par 1 

gadu. Tikai 19% respondentu izmanto datortehniku, kas ir 3 un vairāk gadu veca. 5% 

respondentu norādīja, ka viņiem ir divi datori. 

 

4.3. attēls. Tulku/tulkotāju izmantotā datortehnika 

 

4.2. Datorizētās tulkošanas programmas 

 

Mūsdienās modernās tehnoloģijas kļūst arvien svarīgākas profesionālajās aktivitātēs. 

Datorizētā tulkošana (computer-aided translation – CAT) nozīmē programmatūru 

izmantošanu, kas palīdz tulkotājam tulkošanas procesā. Šajā gadījumā tulkošanu veic 

tulkotājs, izmantojot programmatūru, kas var atvieglot noteiktus tulkošanas aspektus. Šāda 

tulkošana ir pretstatā mašīntulkošanai, kas ir tulkošana, kuru galvenokārt veic dators ar 

nenozīmīgu cilvēka iejaukšanos, piemēram, rediģēšanu pirms vai pēc tulkošanas.  

Šobrīd visizplatītākās tulkošanas programmas, pēc dažādu autoru domām, ir Trados, 

MemoQ, Transit, Wordfast, ESTeam (Gouadec, 2007; McKay, 2011).  

 Kaut gan Latvijā modernās tehnoloģijas tiek plaši izmantotas gan sadzīvē, gan darbā, 

gandrīz puse tulku/tulkotāju (43%) tulkošanas programmas neizmanto. 37% respondentu 

norādīja, ka izmanto Trados, un 15% – ka izmanto citas programmas, tajā skaitā 5% izmanto 

19% 

54% 

27% 

Jaunāks par 1 gadu

1-3 gadus vecs

3 un vairāk gadus vecs



© Gizeleza 2012 

 

Wordfast, 3% Idiom un 2% MemoQ. Tika pieminētas šādas tulkošanas programmas: GTS, 

MS Helium, SDLX, Transit, ESTeam, New Wizard, kā arī lokalizācijas rīks Alchemy 

Catalyst. Respondenti pieminēja arī subtitru programmu (1%), SAP tulkošanas programmu 

(1%) un uzņēmuma iekšējās tulkošanas programmas (1%). Divi respondenti norādīja Google 

tulkotāju un www.translate.eu, kas ir nevis tulkošanas programmas, bet mašīntulkošanas rīki.  

 

4.1. attēls. Latvijas tulku/tulkotāju izmantotās tulkošanas programmas 

 Latvijā iegūtie dati atbilst pasaulē esošajām tendencēm. Ontārio tulkotāju aptaujā 44% 

respondentu norādīja, ka izmanto tulkošanas atmiņas programmas.  

 Lielbritānijas līgumtulkotāju aptauja ietver daudz datu par tulkotāju datorprasmēm un 

izmantotajām programmām. Dati, kas iegūti par datorprasmēm un zināšanām, norāda, ka, kaut 

gan daži tulkotāji ir apmeklējuši datorkursus/seminārus vai pabeiguši datorikas moduļus 

studiju laikā universitātē, lielākā daļa (85%) ir apguvuši datorprasmes pašmācības ceļā. Tikai 

neliels tulkotāju skaits ir ieguvis kādu oficiālo kvalifikāciju informāciju tehnoloģiju jomā. 

 Šīs aptaujas respondentus lūdza norādīt, kādas datorprogrammas viņi izmanto 

tulkošanā. 99% aptaujāto izmanto tekstu apstrādes programmas, mazāks respondentu skaits 

(25%) izmanto grafiskās vai prezentācijas programmas, piemēram, Microsoft PowerPoint. 

Interneta meklētājprogrammas tiek plaši izmantotas: tās izmanto 85% respondentu. 79% 

izmanto vārdnīcas un/vai glosārijus internetā, un 59% izmanto daudzvalodu terminoloģijas 

datu bankas. Tikai 24% tulkotāju izmanto specializētās terminoloģijas vadības sistēmas, 

piemēram, MultiTerm, Lingo un TermWatch, lai strādātu ar uzkrāto terminoloģiju. Puse no 

tulkotājiem nemaz nepazīst šīs programmas. Aplūkojot atbildes, ko snieguši tulkotāji, kas 

lieto terminoloģijas izmantošanas sistēmas, izrādījās, ka viņi specializējas tehnisko un 

zinātnisko tekstu tulkošanā. Šī tulkotāju grupa vecuma ziņā bija arī nedaudz jaunāka par 
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vidējo. Šajā grupā bija arī lielāka tulkotāju proporcija ar diplomu tulkošanā, kas iegūts 

augstskolā, un augstāks produktivitātes līmenis. 

 Tulkošanas programmas, piemēram, tulkošanas atmiņas (piemēram, Trados, Déjà Vu, 

SDLX un Transit) izmanto 28% tulkotāju. Gandrīz puse respondentu neprot izmantot šādas 

programmas. Tulkošanas programmu lietotāju profils atšķiras no vidējā respondenta tāpat kā 

iepriekš minētais terminoloģijas vadības sistēmu lietotāju profils. Tikai 5% izmanto 

mašīntulkošanu, un 75% respondentu to nepārzina. Ļoti neliels tulkotāju skaits (2%) izmanto 

lokalizācijas programmas, piemēram, Alchemy Catalyst un Passolo. 

 Kas attiecas uz mārketingu un pasūtījumu meklēšanas aktivitātēm, 21% respondentu ir 

tīmekļa vietne savu tulkošanas pakalpojumu reklamēšanai. Trešdaļa (33%) tulkotāju izmanto 

tiešsaistes tulkošanas forumus mārketingam un/vai pasūtījumu meklēšanai (piemēram, 

ProZ.com, TranslatorsCafe.com, Aquarius). Tomēr gandrīz pusei tulkotāju šīs tīmekļa vietnes 

nav zināmas. 

 Aplūkojot atbildes, ko snieguši tikai tie tulki/tulkotāji, kas izmanto tulkošanas 

programmas, izrādījās, ka 71% no tiem izmanto vienu programmu, un 97% gadījumu tā ir 

Trados. 14% respondentu izmanto divas tulkošanas programmas, un 13% izmanto trīs 

programmas. Tikai 2% tulku un tulkotāju izmanto četras tulkošanas programmas.  

 

4.2. attēls. Izmantoto tulkošanas programmu skaits 
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5. Tulku un tulkotāju darba devēji un pasūtītāji:  

 

Atšķirībā no konkrētā uzņēmumā strādājošiem tulkotājiem, līgumtulki un tulkotāji var 

sadarboties ar dažādiem pasūtītājiem. Viņi var strādāt ar tulkojumu birojiem, aģentūrām vai 

tiešajiem klientiem.  

 Aptaujā tika iekļauti jautājumi par to, vai respondenti strādā ar tiešajiem klientiem, 

Latvijas un ārzemju tulkojumu birojiem. Puse respondentu (51%) strādā ar vienu līdz pieciem 

tiešajiem pasūtītājiem, ceturtdaļa (25%) strādā ar vairāk nekā pieciem pasūtītājiem, un vēl 

viena ceturtdaļa (24%) ar tiešajiem pasūtītājiem nestrādā. Ar vienu līdz pieciem Latvijas 

tulkojumu birojiem strādā vairāk nekā puse respondentu – 56%; tikai 14% strādā ar vairāk 

nekā pieciem vietējiem tulkojumu birojiem, un gandrīz trešdaļa (30%) ar Latvijas tulkojumu 

birojiem nesadarbojas. Kas attiecas uz sadarbību ar ārzemju tulkojumu birojiem, 26% 

respondentu sadarbojas ar vienu līdz pieciem birojiem, tikai 6% strādā ar vairāk nekā pieciem 

birojiem, bet lielākā daļa respondentu – 68% – ar ārzemju birojiem nestrādā. Var secināt, ka 

Latvijā galvenie tulku un tulkotāju pasūtītāji ir Latvijas tulkojumu biroji, kā arī tiešie 

pasūtītāji. 

 

5.1. attēls. Latvijas tulku/tulkotāju sadarbība ar tiešajiem klientiem un tulkojumu birojiem 

 2008. gadā Francijā veiktajā aptaujā bija daudz jautājumu par tulku un tulkotāju 

sadarbību ar pasūtītājiem.
15

 68% respondentu strādā ar vienu līdz pieciem birojiem, un 27% 

respondentu strādā ar pieciem līdz 15 birojiem. Pašnodarbināto tulkotāju klienti (pārsvarā 

tulkojumu biroji) atrodas gan tulkotāja dzīvesvietas valstī, gan arī citās valstīs (lielākā daļa 

                                                 
15

  Octobre 2008 – Enquête auprès des traducteurs indépendants de la filière française de la traduction. 

http://www.tradonline.fr/medias/docs_tol/enquete-traduction/page3.html 
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respondentu dzīvo Francijā). Jāatzīmē, ka, neskatoties uz globalizāciju, tulkojumu tirgus 

joprojām ir vietējais – gan tulkojumu biroji, gan gala klienti atrodas vienā un tajā pašā valstī. 

 Vairāk nekā puse respondentu nekad nav strādājusi ar tiešajiem klientiem, un 

pašnodarbināto tulkotāju galvenie klienti ir tulkojumu biroji. Tulkotāji galvenokārt savus 

pakalpojumus reklamē, sazinoties ar tulkojumu birojiem (73%) un izmantojot specializētas 

interneta platformas (62%).  

 Kas attiecas uz attiecībām starp tulkotājiem un birojiem, aptaujas rezultātā tika iegūta 

šāda informācija: 

 Trīs ceturtdaļas respondentu uzskata, ka viņiem ir labas attiecības ar tulkojumu 

birojiem, tomēr viņiem ir nācies saskarties ar grūtībām sadarbības gaitā ar dažiem 

birojiem, kaut gan šīs grūtības attiecas tikai uz nelielu skaitu biroju. 

  18% respondentu raksturo savas attiecības ar birojiem kā sliktas. 

  Negatīva pieredze darbā ar tulkojumu birojiem ir saistīta pārsvarā ar maksājuma 

termiņu neievērošanu (dažreiz arī ar nemaksāšanu), kā arī ar darba izpildes termiņu 

samazināšanu. Tika pieminēts arī jautājums par tulkotāja darba nepieņemšanu. 

 Raksturojot labas attiecības ar tulkojumu biroju, visbiežāk tika pieminēta savlaicīga 

rēķinu apmaksa un atgriezeniskās saites saņemšana no gala klienta par tulkojuma 

kvalitāti, kas ļauj uzlabot darbu.
16

 

Latvijas aptaujas respondentiem pasūtījumu skaits mēnesī ir svārstīgs: trešdaļai (32%) ir 

no viena līdz pieciem pasūtījumiem, un 17% ir  no sešiem līdz 10 pasūtījumiem mēnesī 

(respondenti, kuriem līgumtulkošana nav vienīgais darbs), 29% respondentu ir 11–30 

pasūtījumi, un 15% ir vairāk nekā 30 pasūtījumi mēnesī. 

 

5.2. attēls. Pasūtījumu skaits mēnesī 

                                                 
16

  http://www.slideshare.net/tradonline/synthse-de-lenqute-sur-la-filire-de-la-traduction-trad-online-kdzid 
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 Anketā tika iekļauts jautājums par to, cik daudz lappušu respondenti mēnesī iztulko. 

Vairāk nekā trešdaļa respondentu (38%) atbildēja, ka mazāk par 50 lappusēm: šajā grupā 

ietilpst tulkotāji-iesācēji, tie, kas pārsvarā tulko mutiski, kā arī tulki/tulkotāji, kuru 

pamatdarbs nav saistīts ar tulkošanu. 22% mēnesī iztulko 50–99 lappuses, 23% iztulko 100–

190 lappuses, un 14% iztulko vairāk nekā 200 lappuses mēnesī. Pasūtījumu skaits un apjoms 

svārstās un ir atkarīgs no tulku un tulkotāju nodarbinātības veida. 

  

5.3. attēls. Iztulkoto lappušu skaits mēnesī 

 Atbildot uz jautājumu par to, kādu daļu no kopējiem ienākumiem veido ienākumi no 

tulkošanas, lielākajai daļai respondentu tulkošana tomēr ir galvenais iztikas avots: 33% 

respondentu tulkojumi veido vairāk nekā 90% no ienākumiem, un 10% – vairāk nekā pusi no 

ienākumiem. 22% respondentu ar tulkošanu nopelna mazāk nekā pusi no saviem ienākumiem, 

un 23% ar tulkojumiem nopelna mazāk nekā 10% no visiem ienākumiem, šo divu grupu 

respondentiem ir vēl cits darbs, kas nav saistīts ar tulkošanu (divi respondenti ir pensionāri).  
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5.4. attēls. Ienākumi no tulkošanas 

 Aptaujās, kas tika veiktas dažās citās valstīs, tika ietverts jautājums par ienākumu 

līmeni. Ontārio algoto tulkotāju aptaujā 5% pelna mazāk nekā 40 000 dolāru gadā, 12% pelna 

40 000 – 50 000 dolāru, 19% pelna 50 000 – 60 000 dolāru, 22% pelna 60 000 – 70 000 

dolāru, 29% pelna 70 000 – 80 000 dolāru gadā, un 13% pelna vairāk nekā 80 000 dolāru 

gadā.
17

 Francijas tulkotāju aptaujā 60% respondentu norādīja, ka viņu ikgadējie ienākumi ir 

no 15 līdz 65 tūkstošiem eiro, un 30% respondentu ienākumi bija mazāki par 15 tūkstošiem 

eiro. 7% respondentu ienākumi bija vairāk nekā 65 tūkstoši eiro, visticamāk, šiem 

respondentiem ir individuālā uzņēmēja ar ierobežotu atbildību vai kapitālsabiedrības 

juridiskais statuss. Runājot par tendencēm, 56% respondentu atzīmēja gada ienākumu līmeņa 

paaugstināšanos 2005.–2008. gada periodā, bet 14% novēroja pretēju tendenci.
18

 

 

6. Tulku un tulkotāju darba režīms un darba vide 

6.1. Tulku un tulkotāju darba drošība un veselība  

 Atbildot uz jautājumu par to, cik stundu dienā viņi vidēji tulko, 27% respondentu 

norāda, ka tulko 1–3 stundas, un gandrīz tikpat lielas grupas – 23% un 20% tulko attiecīgi 4–6 

stundas un 7–9 stundas. 7% tulku un tulkotāju strādā pārāk daudz, tulkojot vairāk nekā 10 

stundas dienā (šajā grupā ir arī iekļautas atbildes „tik, cik vajag – dažreiz līdz pat 22 stundām 

dienā” un „līdz 20 stundām”). 4% respondentu norādīja, ka netulko katru dienu. Iegūtie dati 

ļauj secināt, ka vairums respondentu (70%) netulko ilgāk par deviņām stundām dienā, tomēr 

šajā grupā ir iekļauti arī cilvēki, kuriem ir cits paralēls vai pamatdarbs. 

 

                                                 
17
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6.1. attēls. Latvijas tulku/tulkotāju darba stundu skaits 

Francijas aptaujā tulkiem un tulkotājiem tika uzdots jautājums par nostrādāto stundu 

skaitu nedēļā. 8% strādā 0–10 stundas nedēļā. 15% strādā 10–20 stundas nedēļā, 28% strādā 

20–35 stundas nedēļā, un 49% strādā vairāk par 35 stundām nedēļā.
19

 

Aptaujā bija iekļauts jautājums par to, kā tulki un tulkotāji organizē savu darbu. Tikai 

26 respondenti norādīja, ka cenšas ievērot astoņu stundu darba dienu, 54 respondenti taisa 

pārtraukumus darbā, 52 respondentiem darba dienas garums ir atkarīgs no pasūtījumiem un 

klientiem, 11 respondenti izvēlējās citu variantu, norādot šādus variantus: „ar tulkojumiem 

strādāju papildus pēc darba”, „pielāgojos ģimenei”, „datorā iestatīta klaviatūras bloķēšana ik 

pēc 45 minūtēm pa 3 minūtēm”, „novilcinos līdz pēdējam, tad steidzami visu izdaru” un 

“daru, kamēr pabeigts”.  

 

6.2. attēls. Tulku/tulkotāju darba organizācija 

Tika uzdoti jautājumi par atvaļinājumu. 28% respondentu norādīja, ka strādā bez 

atvaļinājuma, un 21% respondentu atvaļinājums ir vienu vai divas nedēļas gadā, kas ir 

pretrunā ar LR Darba likuma 149. pantu. Tikai pusei respondentu (47%) atvaļinājums ir 3–4 

nedēļas vai ilgāk. 4% nevarēja atbildēt uz šo jautājumu (divi respondenti mācās un strādā, vēl 

divi respondenti ir pensionāri, viens respondents neprecizēja iemeslu). Pēc Krievijā veiktās 

aptaujas datiem, 20% tulku un tulkotāju strādā bez atvaļinājuma, 52% ņem atvaļinājumu 

vienu vai divas reizes gadā, un 13,5%  – vairāk nekā divreiz gadā.
20
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6.3. attēls. Tulku/tulkotāju atvaļinājums 

 Tikai 16% respondentu norādīja, ka nestrādā atvaļinājumā, 41% tulku/tulkotāju 

dažreiz strādā atvaļinājumā, un 33% bieži strādā atvaļinājumā. Pēc Krievijā veiktās aptaujas 

datiem, 60% respondentu strādā atvaļinājumā un 30% to nekad nedara.
 21

 

 

6.4. attēls. Tulku/tulkotāju darbs atvaļinājumā 

 78% respondentu strādā naktīs (bieži, dažreiz vai reti), un tikai 22% nekad nestrādā 

naktīs. Pēc Krievijas tulku un tulkotāju aptaujas datiem, 27% respondentu bieži strādā naktīs, 

26% dažreiz strādā naktīs un 23% reti strādā naktīs, savukārt 15% nekad nestrādā naktīs.
22
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6.5. attēls. Tulku/tulkotāju darbs naktīs 

 Respondentiem tika uzdots jautājums, ko viņi dara, kad viņiem nav pasūtījumu; viņi 

varēja atzīmēt jebkuru viņu situācijai atbilstošo variantu skaitu. Divas populārākās atbildes 

nav saistītas ar tulkošanu, kas norāda uz to, ka pēc saspringta darba tulki/tulkotāji izvēlas 

aktivitātes, kas nav saistītas ar tulkošanu, vai atpūtu. 

6.1. tabula. Nodarbošanās pēc tulkošanas  

Daru kaut ko, kas nav saistīts ar tulkojumiem 90 

Atpūšos 61 

Lasu grāmatas, žurnālus, skatos filmas savā darba valodā 54 

Lasu materiālus par darba tēmām 28 

Meklēju pasūtījumus 24 

Pētu tirgu 17 

Piestrādāju pie sava CV 14 

Cits variants 1 

Pasūtījumi ir vienmēr 1 

Nav atbildes 1 

Ar sportu regulāri nodarbojas gandrīz ceturtdaļa respondentu (24%). 57% tulku un 

tulkotāju nodarbojas neregulāri, 16% ar sportu nenodarbojas, un 3% norāda citu variantu 

(garas pastaigas, dārza darbi, sēņošana, ogošana). 
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6.6. attēls. Nodarbošanās ar sportu 

 Tulka un tulkotāja darbs ir saistīts ar ievērojamu emocionālo un garīgo piepūli un 

stresu, tāpēc aptaujā tika iekļauts jautājums par to, kā respondenti tiek galā ar spriedzi (varēja 

atzīmēt visus atbilstošos variantus). Visizplatītākā atbilde norāda uz to, ka vairāk nekā puse 

respondentu spēj labi adaptēties tulkošanas darbam un pat pēc saspringtas darba dienas 

turpina strādāt ierastajā režīmā. Diezgan liels respondentu skaits izvēlējās citu variantu; 

atbildes šajā grupā var sadalīt vairākās kategorijās: aktīva atpūta, grāmatas un filmas, 

saskarsme ar citiem cilvēkiem, cits darbs. Daži respondenti atzīmēja, ka viņiem tulkošana 

nerada spriedzi. 25% ņem vienu vai dažas brīvdienas pēc saspringta darba, bet 12% 

respondentu izvēlas visai neveselīgu spriedzes seku novēršanas veidu – alkoholu. 

6.2. tabula. Ciņa ar spriedzi 

Nedaru neko un turpinu strādāt ierastajā režīmā 56 

Cits variants: 

sports, pastaigas, aktīvā atpūta, ceļojumi, lūgšanas, meditācija 

 grāmatas, filmas, “lasu kaut ko bezidejisku” 

 draugi, ģimene, “eju cilvēkos” 

 mājsaimniecība,  trauku mazgāšana, cits darbs 

 nav spriedzes tulkojot, nav stresa  

45 

Pēc saspringtas darba dienas ņemu vienu vai dažas brīvdienas 30 

Alkohols palīdz atslābināties 14 

 Atbildēs uz jautājumu par trauksmi, ko izraisa periodi bez pasūtījumiem, redzams, ka 

tikai trešdaļa (29%) respondentu uztraucas, kad viņiem nav pasūtījumu. 27% tulku un 

tulkotāju norādīja, ka dažreiz uztraucas šādos gadījumos, bet 44% respondentu tas neuztrauc. 

Divi respondenti piezīmēja, ka pasūtījumi ir vienmēr. 

Lielākā daļa aptaujāto tulku un tulkotāju izmanto dažādus stimulatorus, vispopulārākie 

no tiem ir kafija un šokolāde. 25% respondentu stimulatorus neizmanto. 

6.3. tabula. Stimulatoru lietošana 
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Kafija 64 

Šokolāde 43 

Enerģijas dzērieni 8 

Vitamīni, uztura bagātinātāji 2 

Coca-cola 2 

Farmaceitiskie preparāti 2 

Tēja 1 

Sports un pareizs uzturs 1 

Stimulatorus neizmantoju 30 

 

Kaut gan redzes pasliktināšanās un sāpes mugurā bieži ir saistītas ar ilgstošu darbu pie 

datora, aptaujā netika iekļauti attiecīgie jautājumi, jo acu un mugurkaula slimībām var būt 

dažādi cēloņi, tādēļ, lai noskaidrotu šī stāvokļa etioloģiju, ir jāveic medicīniskie izmeklējumi 

un jākonsultējas ar ārstiem. Tomēr aptaujā tika iekļauts jautājums par sāpēm plaukstu 

locītavās, kas bieži saistītas ar karpālā tuneļa sindromu, ko izraisījis darbs pie datora. Kopējā 

situācija ir laba, 50% respondentu nekad neizjūt sāpes, 45% dažreiz jūt sāpes plaukstu 

locītavās, un tikai 5% sāpes ir biežas. 

 

6.2. Tulku un tulkotāju apmierinātība ar darbu  

 

Apmierinātība ar darbu ir termins, kas raksturo cilvēku sajūtas par veicamo darbu. 

Apmierinātību ar darbu var ietekmēt daudzi faktori – piemēram, fiziskās darba vides kvalitāte, 

attiecības ar tiešo vadītāju, spēja paveikt uzdotos darba uzdevumus utt. Lai cilvēki 

varētu produktīvi un efektīvi strādāt, ļoti būtiska ir apmierinātība ar darbu. Pētījuma „Darba 

apstākļi un riski Latvijā, 2009.–2010.” rezultāti parāda, ka kopumā nodarbinātie ir vairāk 

apmierināti nekā pašnodarbinātie. Vairāk vai mazāk apmierināti ar pašreizējo darbu ir 73,9% 

nodarbināto un 62,3% pašnodarbināto, turklāt pētījuma rezultāti liecina, ka dinamikā 

apmierināto skaits ir pieaudzis pašnodarbināto vidū (par 6,2%), bet nedaudz samazinājies 

nodarbināto vidū (par 1,1%). 

 Latvijas tulku un tulkotāju vidū apmierinātība ar profesiju ir visai augsta: profesiju 

gribētu mainīt tikai 4% respondentu. 15% par to šaubās, bet 81% profesiju mainīt nevēlas. 

Trīs respondenti, atzīmējot variantu „nē”, blakus pierakstīja komentārus “Nē, tas ir mans 

hobijs”, „Nē, noteikti nē” un „Nē, nekad, tulkotājs ir mana ideālā profesija”. 
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6.7. attēls. Latvijas tulku un tulkotāju apmierinātība ar darbu tulkošanas jomā 

 Francijā aptuveni 75% aptaujāto tulku un tulkotāju neuzskata, ka tuvāko gadu laikā 

viņu profesionālais statuss vai ienākumu līmenis mainīsies. 3% respondentu domā par 

tulkojumu biroja izveidi, bet 4% vēlas atrast algota darbinieka vietu.
23
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1. pielikums 

Aptauja latviešu valodā 

 

1. Kāds ir Jūsu dzimums? 

[  ] vīrietis 

[  ] sieviete 

 

2. Kāds ir Jūsu vecums? 

[  ] 21 gads vai mazāk 

[  ] 22-29 gadi 

[  ] 30-39 gadi 

[  ] 40-49 gadi 

[  ] 50 gadi un vairāk 

 

3. Kur Jūs dzīvojat? 

[  ] Pilsētā ar iedzīvotāju skaitu vairāk par 1 miljonu 

[  ] Pilsētā ar iedzīvotāju skaitu no 100 tūkstošiem līdz 1 miljonam 

[  ] Pilsētā/ciemā ar iedzīvotāju skaitu mazāk par 100 tūkstošiem 

 

4. Kāda ir Jūsu izglītība? 

[  ] Augstākā, saistīta ar valodām 

[  ] Cita augstākā izglītība 

[  ] Nav augstākās izglītības 

 

 

5. Jūsu darba pieredze tulka/tulkotāja amatā 

[  ] Mazāk par 1 gadu 

[  ] 1-3 gadi 

[  ] 4-10 gadi 

[  ] Vairāk par 10 gadiem 

 

6. Norādiet savu darba veidu: 

[  ] Pašnodarbinātais tulks/tulkotājs  

[  ] Strādāju birojā 
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[  ] Savienoju darbu birojā un līgumtulkošanu 

[  ] Cits variants _____________________ 

 

7. Vai Jūs esat zvērināts tulks/tulkotājs? 

[  ] Jā 

[  ] Nē 

 

8. Kāda ir Jūsu dzimtā valoda? 

[  ] latviešu 

[  ] krievu 

[  ] cita (lūdzu, norādiet, kāda: __________________) 

 

9. Ar kādām valodām Jūs strādājat? 

[  ] latviešu 

[  ] krievu 

[  ] angļu 

[  ] franču 

[  ] vācu 

[  ] citām: ___________________________ 

 

10. Kādās jomās Jūs specializējaties? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Kādas tulkošanas programmas Jūs izmantojat? Lūdzu, atzīmējiet visus atbilstošos 

variantus 

[  ] Trados 

[  ] Déjà Vu 

[  ] MemoQ 

[  ] WordFast 

[  ] citu (lūdzu, uzrakstiet, kādu): __________________ 

[  ] tulkošanas programmas neizmantoju 

 

12. Kādu tehnisko aprīkojumu (datoru, monitoru utt.) Jūs izmantojat? 
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[  ] Jaunāku par 1 gadu 

[  ] 1-3 gadu vecu 

[  ] 3 un vairāk gadu vecu 

 

13. Tiešo pasūtītāju skaits: 

[  ] Nav 

[  ] 1-5 

[  ] 6-20 

[  ] Vairāk nekā 20 

 

14. Latvijas tulkošanas biroju skaits: 

[  ] Nav 

[  ] 1-5 

[  ] Vairāk nekā 5 

 

15. Ārzemju tulkošanas biroju skaits: 

[  ] Nav 

[  ] 1-5 

[  ] Vairāk nekā 5 

 

16. Vidējais pasūtījumu skaits mēnesī: 

[  ] 1-5 

[  ] 6-10 

[  ] 11-30 

[  ] Vairāk nekā 30 

 

17. Vidējais iztulkoto lappušu skaits mēnesī: 

[  ] Mazāk par 50 

[  ] 50-99 

[  ] 100-199 

[  ] 200 un vairāk 

 

18. No tiem tulkojumi dzimtajā valodā: 

[  ] 90% un vairāk 

[  ] 50-89% 
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[  ] 10-49% 

[  ] Mazāk par 10% 

 

19. Norādiet rakstisko un mutisko tulkojumu savstarpējo attiecību Jūsu praksē 

(procentos): 

Rakstiskie tulkojumi __________ 

Mutiskie tulkojumi ___________ 

 

20. Ienākumi no tulkojumiem no kopējās Jūsu ienākumu summas: 

[  ] 90% un vairāk 

[  ] 50-89% 

[  ] 10-49% 

[  ] Mazāk par 10% 

 

21. Cik stundas dienā vidēji Jūs tulkojat? 

_______ 

 

22. Cik nedēļas gadā Jums ir atvaļinājums? 

[  ] Kas ir atvaļinājums? 

[  ] 1-2 

[  ] 3-4 

[  ] Ilgāk nekā 1 mēnesis 

 

 

 

23. Vai Jūs strādājat atvaļinājumā? 

[  ] Jā 

[  ] Dažreiz 

[  ] Nekad 

 

24. Vai Jūs bieži strādājat naktīs? 

[  ] Bieži 

[  ] Dažreiz 

[  ] Reti 

[  ] Nekad 
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25. Ko Jūs darāt, kad Jums nav pasūtījumu? Lūdzu, atzīmējiet visus atbilstošos 

variantus. 

[  ] Pētu tirgu 

[  ] Meklēju pasūtījumus 

[  ] Piestrādāju pie sava CV 

[  ] Lasu grāmatas, žurnālus un skatos filmas savā darba valodā 

[  ] Lasu materiālus par darba tēmām 

[  ] Daru kaut ko, kas nav saistīts ar tulkojumiem 

[  ] Atpūšos 

 

26. Vai Jūs uztraucaties, ja Jums nav pasūtījumu? 

[  ] Jā 

[  ] Nē 

[  ] Dažreiz 

 

27. Vai Jūs nodarbojaties ar sportu? 

[  ] Jā, aktīvi 

[  ] Dažreiz 

[  ] Veicu rīta rosmi 

[  ] Nē 

[  ] Cits variants: ___________________ 

 

 

 

28. Kā Jūs veidojat darba grafiku? Lūdzu, atzīmējiet visus atbilstošos variantus. 

[  ] Taisu pārtraukumus darbā (tulkojot rakstiski) 

[  ] Cenšos ievērot 8 stundu darba dienu 

[  ] Klienti paši veido manu grafiku 

[  ] Cits variants: __________________________________ 

 

29. Kā Jūs noņemat spriedzi? Lūdzu, atzīmējiet visus atbilstošos variantus. 

[  ] Pēc saspringtas darba dienas ņemu vienu vai dažas brīvdienas 

[  ] Alkohols palīdz atslābināties 

[  ] Nedaru neko īpašu un turpinu strādāt ierastā režīmā  
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[  ] Cits variants: __________________________________ 

 

30. Vai Jūs kādreiz jūtat sāpes plaukstu locītavās? (parasti tās izraisa ilgs darbs pie 

datora) 

[  ] Bieži 

[  ] Dažreiz 

[  ] Nekad 

 

31. Vai Jūs izmantojat stimulatorus? Ja atbilde ir „jā”, lūdzu, norādiet, kādus: 

[  ] Enerģētiskos dzērienus 

[  ] Šokolādi 

[  ] Kafiju 

[  ] Farmakoloģiskos preparātus 

[  ] Citus: ________________________ 

[  ] Stimulatorus neizmantoju 

 

32. Vai Jūs gribētu mainīt profesiju? 

[  ] Jā 

[  ] Nē 

[  ] Nezinu 

 

Paldies! 


