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Latvijā profesiju klasificēšanai tiek izmantots profesiju klasifikators, kas ir veidots ar 

mērķi veikt darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu, kas atbilstu starptautiskajai praksei, 

piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju jeb ISCO-08. Profesiju 

klasifikators ir ietverts arī Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 

"Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 

kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību". 

Visas klasifikatorā minētās profesijas ir klasificētas saskaņā ar Starptautiskās Darba 

organizācijas noteiktiem kodiem, nosakot katras kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās 

darbības pamatuzdevumus un iekļaujot arī noteiktu profesiju standartus (1. tiešsaistes avots).  

 Tulkotāja profesijai klasifikatorā ir piešķirts profesijas kods 2643. Kods liecina, ka 

tulkotāja profesija pieder pie 2. pamatgrupas – vecākie speciālisti, 26. apakšgrupas – juridisko 

un kultūras lietu vecākie speciālisti, 264. mazās grupas jeb rakstniekiem, žurnālistiem un 

lingvistiem. Tulki, tulkotāji un lingvisti ir apvienoti zem viena profesijas koda 2643 (2. 

tiešsaistes avots). 

 Tulkotāja profesijas standarts paredz, ka "tulkotājs ir speciālists, kas tulko tekstus no 

vienas valodas otrā; tulko dažāda tipa tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta 

lietojuma īpatnībām; orientējas tulkojamo dokumentu nozarē un izmanto nozarē lietoto 

terminoloģiju; rediģē paša un citu tulkotos tekstus" un "tulkotājs strādā tulkošanas birojos vai 

citos uzņēmumos, kuriem nepieciešami tulkošanas pakalpojumi, kā arī starptautisku 

organizāciju tulkošanas nodaļās vai kā individuālais komersants vai pašnodarbinātais" (3. 

tiešsaistes avots). Kā redzams no profesiju standarta, tulkotāja profesijas standarts ir skaidri 

definēts, kas liecina, ka tulkotāja profesija Latvijas darba tirgū ir apstiprināta kā standarta 

profesija, ar profesionālajai darbībai noteiktām nepieciešamajām profesionālajām 

kompetencēm, pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kā arī 

pienākumiem un no tiem izrietošajiem uzdevumiem.  

 Profesijas standartā apkopotas profesionālam tulkotājam nepieciešamās kompetences, 

kas sevī ietver ne tikai profesionālās kompetences, bet arī individuālās kompetences, sociālās 

kompetences un metodoloģiskās kompetences, piemēram, spēju analizēt, vērtēt un izmantot 

tulkošanas nozares pētījumus (3. tiešsaistes avots). Kopumā profesionālam tulkotājam ir 

nepieciešamas 20 kompetences, lai profesionāli veiktu savus darba pienākumus.  
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 Profesionālam tulkotājam nepieciešamo prasmju daudzums arī ir vērā ņemams, sākot 

ar valodu prasmēm, prasmēm pielietot mūsdienu tulkošanas metodes un beidzot ar 

komunikatīvajām prasmēm un vispārēju inteliģences attīstīšanu (piemēram, tulkotājam ir 

jāspēj "orientēties un prast papildināt zināšanas par ekonomiskajiem, politiskajiem, 

sociālajiem un kultūras procesiem") (3. tiešsaistes avots).  

 Aplūkojot profesijas standartā noteiktās profesionālam tulkotājam nepieciešamās 

zināšanas, nav šaubu, ka profesionālam tulkotājam ir nepieciešama augstākā izglītība, kas 

būtu saistīta ar tulkošanas nozari, jo tulkotājam ir jābūt priekšstatam par tulkošanas teorijām, 

informācijas vadību, saskarsmes psiholoģiju, kā arī pamatzināšanām politikā, ekonomikā, 

sociālajos un kultūras procesos. Papildus tam, tulkotājam jāpiemīt izpratnei par 

tulkojumzinātnes un tulkošanas metodiku, lietišķo valodniecību, profesionālajiem terminiem 

valsts valodā un vismaz divās svešvalodās, starpkultūru komunikāciju un komercdarbības 

pamatiem. Savukārt ikdienas lietošanas līmenī tulkotāja zināšanas ietver viņa darba valodas 

(vismaz divas svešvalodas), prasme tulkošanas procesā lietot datoru un tulkošanas 

programmatūru, zināšanas kvalitātes vadībā un pētnieciskā darba metodoloģijā, valsts valodas 

zināšanas, zināšanas par vides aizsardzību, darba aizsardzību, darba tiesiskajām attiecībām, 

zināšanas par profesionālās ētikas un uzvedības normām un visbeidzot lietvedības pamatu 

zināšanas (3. tiešsaistes avots). 

 Autore secina, ka tulkotājam nepieciešamo kompetenču, prasmju un zināšanu loks ir 

ļoti plašs, kas liecina, ka tulkotāja profesijai pastāv noteikts statuss Latvijas darba tirgū. 

Jāatzīmē, ka profesiju klasifikatorā ir norādīts, ka profesionālam tulkotājam ir nepieciešama 

arī augstākā izglītība, kas liecina par tulkošanas nozares profesionalizāciju.  

 Latviešu valodas mutiskās tulkošanas nodaļas vadītāja Eiropas Komisijā Ieva 

Zauberga uzsver, ka profesionālam tulkotājam ir jābūt tehniski prasmīgam attiecībā uz 

tulkojumi un tulkošanas procesu un:  

 tulkojums ir jāiesniedz noteiktajā laikā un veidā; 

 tulkošanai jāizmanto moderna datortehnika; 

 loti labi jāorientējas mūsdienu informācijas tehnoloģijās; 

 jāprot komunicēt ar klientiem; 

 jāpiemīt ļoti attīstītām komunikācijas prasmēm; 

 jāspēj uzdot pārdomātus jautājumus; 

 jāspēj ātri pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus; 

 jāievēro ar tulkojumu saistītā konfidencialitāte; 
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 jāpiemīt teorētiskajām zināšanām tulkojumzinātnē, kas būtu par pamatu dažādu 

lēmumu pieņemšanai (Zauberga, 2004: 30). 

 No administratīvā un tiesiskā aspekta raugoties, lielākajā daļā pasaules valstu par 

profesionālu tulkotāju var būt jebkurš, bet ir svarīgi, lai tulkotājam būtu vismaz vēlme 

darboties tulkošanas nozarē un piemistu noteiktas prasmes šī darba veikšanai. Kopumā cilvēki 

tulkošanas nozarē ienāk no divām pretējām pusēm – "valodu nozares" un "rūpnieciskās un 

tehnoloģiju nozares", kur otrā no nozarēm ietver sevī visdažādāko nozaru zināšanas, sākot ar 

zināšanām tirdzniecībā, likumdošanā, matemātikā, grāmatvedībā, un beidzot pat ar zināšanām 

aeoronautiskajā inženierijā, t.i., šīs nozares pārstāvju pieredze un zināšanas nekādā ziņā nav 

saistītas ar valodu nozari. Atšķirīgo nozaru pārstāvju starpā bieži vien rodas domstarpības, jo 

tulkotāji no rūpnieciskās un tehnoloģiju nozares ir pārliecināti, ka tieši viņu zināšanas un 

pieredze ir vislabāk piemērota profesionāla tulkotāja darba pienākumu veikšanai. Pēc franču 

terminologa un tulkojumzinātnes pētnieka Daniela Guadeka (Daniel Gouadec) domām, 

profesionālam tulkotājam ir jāpiemīt šādām īpašībām: 

1. Izcili jāpārvalda darba valodas, it sevišķi, mērķa valoda; 

2. Jābūt multikulturāli orientētam, pateicoties audzināšanai vai iegūtajai izglītībai, turklāt 

ar kultūru šeit būt jāsaprot gan tās vispārējā nozīme, gan biznesa etiķete, gan 

korporatīvā kultūra u.tml.; 

3. Jābūt profesionālim nozarē, kurā tulkotājs ir specializējies (pateicoties izglītībai 

saistītai ar šo nozari, apmācībām vai pašmācības ceļā panāktajai specializācijai); 

4. Pilnīgai izpratnei par tulkojuma būtību, nosacījumiem un dažādajiem tulkošanas 

aspektiem;  

5. Profesionālam tulkotājam nav jācenšas pierādīt, ka viņš ir labāks par otru tulkotāju –

pats svarīgākais ir darīt savu darbu pēc iespējas profesionālāk (Gouadec, 2007:150). 

 Kā redzams, no profesionāla tulkotāja patiešām tiek prasīts daudz un tā nebūt nav no 

vienkāršākajām profesijām darba tirgū.  

 Diemžēl tulkotāja profesijas statusa nostiprināšanos nelabvēlīgi ietekmē tas, ka 

lielākajā daļā kultūru vēl joprojām ir saglabājies uzskats par tulkotāju kā mehānisku 

avottteksta atveidotāju (Zauberga, 2004: 29). Ne tikai sabiedrība kopumā, bet bieži vien arī 

klienti neapzinās, cik daudz dažādas prasmes ir nepieciešamas, lai kļūtu par kompetentu, t.i., 

profesionālu tulkotāju. Sabiedrībā populārs ir uzskats, ka ar labas vārdnīcas palīdzību 

praktiski jebkurš ar virspusējām valodas zināšanām var veikt tulkojumu. Papildus tam, 

tulkotājiem darba ikdienā nākas saskarties ar klientiem, pēc kuru domām tulkojumu var veikt 

pat ātrāk kā tulkotājs spēj fiziski rakstīt (Hammond, 1994: 2).  
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Tulkotāji Latvijas darba tirgū 

Tulkošanas jomas izpēte Latvijā ir sākusies salīdzinoši nesen, jo lielākā daļa pētījumu ir tikuši 

veikti pēdējo 10 gadu laikā. Viens no nesenākajiem un informācijas ziņā apjomīgākajiem 

tulkošanas jomas pētījumiem tika veikts laikā no 2011.–2012. gadam. Par pētījuma 

mērķauditoriju tika izraudzīti Latvijā dzīvojošie tulki un tulkotāji, kā arī latviešu tulki un 

tulkotāji, kas dzīvo ārzemēs. Pētījuma ietvaros tika analizētas 120 saņemtās anketas, 

apkopojot un analizējot demogrāfisko informāciju par tulkiem un tulkotājiem, mūsdienu 

tehnoloģiju izmantošanu tulkošanas jomā, tulku un tulkotāju sadarbība ar pasūtītājiem, 

tulku/tulkotāju darba vides apstākļiem, darba režīmu un kopējo apmierinātību ar darbu 

(Gizeleza, 2012). 

 No pētījuma ietvaros aptaujātajiem 120 respondentiem 25 bija vīrieši (21%) un 95 

sievietes (79%), līdz ar to aptaujas dati liecina par tulkotāja un tulka profesijas feminizāciju 

Latvijā, kas varētu būt izskaidrojams ar tulkotāja un tulka profesiju augsto prestižu sieviešu 

vidū (ibid.: 3). Profesijas feminizācija varētu būt skaidrojama arī ar sociologu vidū populāro 

viedokli, ka profesijām, kurās dominē sievietes, ir tendence būt ar zemāku atalgojumu un 

prestižu, jo sievietēm piemītošās prasmes tiek sliktāk atalgotas un nav tik prestižas kā 

vīriešiem piemītošās prasmes (Hanne, 2015: 76). Protams, profesiju feminizācija ir jāskatās 

kontekstā ar sieviešu mainīgo lomu darba tirgū, jo mūsdienās pastāvošā dzimumu vienlīdzība 

darba tirgū ir salīdzinoši jauna tendence. 

 Raugoties no cita skatupunkta, vairāki pētnieki ar situāciju analīžu veikšanu ir guvuši 

rezultātus, kas apliecina, ka profesijai piedzīvojot atalgojuma pazemināšanos, tai nav tendence 

feminizēties, un arī feminizācijai nav negatīvas ietekmes uz atalgojuma līmeni noteiktajā 

profesijā, lai gan šie divi apgalvojumi ir apstiprinājušies vairāku citu autoru 20. gadsimtā 

veiktajos pētījumos (England, Allison,Wu, Ross, 2007). 

 Sieviešu dominanci profesijā var skaidrot arī ar to, ka samērā zemais izcenojums ir 

pieņemams kā papildu ienākumu avots un tulkošana sievietēm dod iespēju strādāt nepilnu 

darba dienu un pēc elastīgāka darba grafika, kas ir svarīgi, apvienojot sievietes dažādās 

ikdienas lomas. Augsts sieviešu procents profesijā varētu būt skaidrojams ar to, ka tulkošanu 

galvenokārt uzskata par klientu apkalpošanasjomas profesiju (Pochhacker: 2010). Tomēr 

pēdējo gadu laikā tulkošanas nozarē iesaistās arvien vairāk vīriešu, jo pieaug nepieciešamība 

pēc tehnisku tekstu tulkošanas un arvien nepieciešamākas ir augsti attīstītas informāciju 

tehnoloģiju (turpmāk – IT) prasmes, un kā zināms, IT darba tirgū izteikti dominē vīrieši.  

 Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, Latvijā lielākajai daļai tulku un tulkotāju ir iegūta 

augstākā izglītība (95%), no kuriem 66% respondentu ir iegūta augstākā izglītība kādā no 

jomām, kas saistīta ar valodām, 23% respondentu ir izglītība ar valodām nesaistītā jomā un 
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6% ir iegūtas divas augstākās izglītības (Gizeleza, 2012: 6). Kā redzams, Latvijā galvenokārt 

ar tulkošanu profesionāli nodarbojas cilvēki, kas ir ieguvuši augstāko izglītību kādā no 

jomām, kas saistīta ar valodām.  

 Ņemot vērā to, ka tulkotāja profesijai Latvijas darba tirgū nav noteikta statusa 

(nepastāv likumā noteikta procedūra tulkotāja kvalifikācijas iegūšanai), tulkotāji var tulkot 

bez augstskolas diploma tulkošanā. Tulkotājam nav nekādu likumā paredzētu kvalifikācijas 

vai izglītības prasību un par tulkotāju var kļūt jebkurš.  

 Aptaujas dati par tulku un tulkotāju nodarbinātību apliecināja, ka 49% aptaujāto vidū 

ir pašnodarbinātie tulki/tulkotāji, 11% respondentu strādā tulkošanas birojā kā pilna laika 

algotie darbinieki, 21% respondentu apvieno darbu birojā un līgumtulkošanu un 19% 

izvēlējās citu variantu (Gizeleza, 2012: 9). Rezultāti atbilst pasaulē esošajām tendencēm, kad 

uzņēmumi arvien vairāk veic pasūtījumus tieši pie līgumtulkotājiem, nevis tulkošanas 

birojiem, līdz ar to pieaug līgumtulkotājiem pieejamo tulkojumu apjoms (Grannel, 2014: 1) . 

 Latvijā nepastāv oficiāls zvērināta tulka/tulkotāja institūts (Brice, 2011), taču uz 

jautājumu „Vai Jūs esat zvērināts tulks/tulkotājs?” 17% respondentu atbildēja „jā”, bet 83% – 

„nē” (Gizeleza, 2012: 12). Respondentu atbildes liecina par to, ka pašu tulku/tulkotāju vidū 

pastāv dezinformācija, kas, pēc autores domām,varētu liecināt par zemu profesijas prestižu, jo 

profesionālam tulkotājam būtu jābūt informētam, ka šāds zvērināta tulka/tulkotāja statuss 

Latvijā nepastāv, līdz ar to neviens tulks/tulkotājs Latvijā nevar sevi uzskatīt par zvērinātu 

tulku/tulkotāju. 

 Tulka un tulkotāja profesija bieži vien tiek pozicionēta vairāk kā nodarbošanās nevis 

kā profesija, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka lielai daļai tulku un tulkotāju tulkošana nav 

pamatnodarbošanās, bet ir kā papildu ienākumu avots. Latvijā veiktajā aptaujā 33% 

respondentu atbildēja, ka tulkošana ir viņu galvenais iztikas avots (veido vairāk nekā 90% no 

kopējiem ienākumiem) un 10% respondentu ienākumi no tulkošanas veidoja vairāk nekā pusi 

no ienākumiem. No aptaujātajiem tulkiem un tulkotājiem 22% respondentu tulkošanas 

ienākumi veido mazāk nekā pusi no kopējiem ienākumiem, un 23% tulkošanas ienākumi 

veido mazāk nekā 10% no visiem ienākumiem (Gizeleza, 2012: 24). 

 Aptaujas rezultāti apliecināja, ka aptuveni puse aptaujāto tulku un tulkotāju ikdienā 

netulko pilnu darba dienu, kas liecina par profesijas deprofesionalizāciju, jo paralēli tulka un 

tulkotāja darbam, tiek strādāts arī citur (Gizeleza, 2012: 25). 

 Kā noslēdzošais šajā apjomīgajā pētījumā, tika aplūkots apmierinātības ar darbu 

aspekts. Latvijā tulku un tulkotāju apmierinātība ar profesijas izvēli ir samērā augsta, jo 

profesiju gribētu mainīt tikai 4% respondentu, 15% aptaujāto nav pārliecināti, vai vēlētos 

mainīt profesiju, bet lielākā daļa respondentu – 81%, profesiju mainīt nevēlas (Gizeleza, 
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2012: 30). Būtu nepieciešami papildu pētījumi, lai skaidrotu Latvijā aptaujāto tulku un 

tulkotāju augsto apmierinātība ar profesijas izvēli.  

 2013. gadā Latvijas tulku un tulkotāju biedrība veica padziļinātu pētījumu par tulku un 

tulkotāju darba samaksu un apmierinātību ar darbu, aptaujājot 80 Latvijā strādājošus tulkus un 

tulkotājus (Gizeleza, Lapaine, 2013). 

 Aptauja atkārtoti apstiprināja sieviešu kārtas tulku un tulkotāju pārsvaru (80% 

sievietes, 20% vīrieši), kas atbilst iepriekšējās, 2012. gadā veiktās aptaujas rezultātiem 

(Gizeleza, Lapaine, 2013: 2). Aptaujas rezultāti varētu būt skaidrojami ar profesijas augsto 

prestižu Latvijas sieviešu vidū un to, kā sievietes un vīrieši vērtē tulkotāja profesiju prestižu. 

2006. gadā Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras „Pētījumā par 8. un 11. klašu 

skolēnu profesionālajiem nodomiem un priekšstatiem par profesijām” tika noskaidrots, ka 

Latvijā 8. klašu respondentes tulka profesiju novērtēja augstāk nekā zēni. Kopumā vērojama 

tendence, ka meitenes humanitāro un apkalpojošo jomu profesijas (tulka un tulkotāja profesija 

ietilpst šo profesiju grupā) vērtē augstāk nekā zēni. Tulka profesija, pēc aptaujāto 8. klašu 

meiteņu domām, ierindojas 2. vietā (54,9%) pieprasītāko profesiju sarakstā, savukārt zēniem 

tā ierindojās tikai 6. vietā (38%). Aptaujātie 11. klašu respondenti, gan zēni, gan meitenes bija 

vienisprātis, ka tulks ir starp četrām Latvijas darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Šī 

pētījuma rezultāti apliecina, ka Latvijas sabiedrība tulka (tulkotāja) profesiju uzskata par 

pieprasītu (Vaine, I., Kalēja, N., Čodere, A., Trupavniece, A., 2006).  

Jānorāda, ka nevar droši apgalvot, ka pētījuma autori ar tulka profesiju ir vēlējušies 

apskatīt tikai mutiskos tulkotājus, jo ar valodas jomu nesaistīti cilvēki retos gadījumos spēj 

nodalīt tulka un tulkotāja profesijas, līdz ar to, visticamāk arī pētījumā, kā piemēru minot 

tulka profesiju, tā tika attiecināta arī uz tulkotāja profesiju. Pētījuma rezultāti pārsteidz ar to, 

ka gan 8. klašu, gan 11. klašu skolēni tulka profesiju uzskata par vienu no pieprasītākajām 

profesijām Latvijas darba tirgū, kas varētu būt saistīts, ar skolēnu priekšstatiem par profesiju 

prestižu. Iespējams, arī vecāku priekšstati par profesiju prestižu ir ietekmējuši skolēnu 

viedokli. 

 2013. gadā veiktajā pētījumā tulku un tulkotāju vecuma grupu sadalījums ir 

saglabājies aptuveni tāds pats kā 2012. gadā veiktajā pētījumā: 36% tulku un tulkotāju bija 

vecuma grupā no 22–29 gadiem , 30% no 30–39 gadiem, 16% no 40–49 gadiem, 15% no 50 

gadiem un vairāk un 3% bija vecuma grupā "21 gads un mazāk" (Gizeleza, Lapaine, 2013: 3). 

Ņemot vērā iepriekš minētā Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras pētījuma 

rezultātus, procentuāli lielais gados jaunu tulku un tulkotāju skaits Latvijas darba tirgū varētu 

tikt skaidrots ar jauniešu priekšstatu par tulka un tulkotāju profesiju kā vienu no četrām valstī 
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pieprasītākajām profesijām, kas, iespējams, ir veicinājis jauniešu izvēli par labu tulka un 

tulkotāja profesijai.  

 Analizējot tulku un tulkotāju darba pieredzi, 2013. gada aptaujas dati liecina par 

lielāku darba pieredzi aptaujāto tulku un tulkotāju vidū – 35% respondentu darba pieredze ir 

vairāk par 10 gadiem, 25% no 6–10 gadiem, 25% no 3–6 gadiem, 13% no 1–3 gadiem un 2% 

ir pieredze tulka un tulkotāja darbā mazāk par 1 gadu, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka 

pētījuma autorēm šajā pētījumā aktīvākie respondenti bija tulki un tulkotāju ar lielāku pieredzi 

tulkošanā (Gizeleza, Lapaine, 2013: 4).  

Aptaujājot respondentus par viņu nodarbošanos, 61% norādīja, ka tulkošana ir viņu 

pamatnodarbošanās, 38% atbildēja, ka tulkošana nav galvenā nodarbošanās un 1% izvēlējās 

citu atbildi. Aptuveni trešdaļai(34%) respondentu tulkošana ir viņu vienīgais ienākumu avots, 

27% respondentu to norādīja kā pamatienākumu avotu, bet 39% respondentu tulkošana ir viņu 

blakusienākumu avots (Gizeleza, Lapaine, 2013: 5). Tas, ka tulkošana vērā ņemamai daļai 

tulku un tulkotāju nav pamatnodarbošanās, liecina par profesijas deprofesionalizāciju un 

prestiža pazemināšanos. 

 Tāpat kā 2012. gadā veiktajā pētījumā, arī šajā pētījumā tika noskaidrots, ka Latvijas 

tulku un tulkotāju vidū saglabājies augsts apmierinātības līmenis ar profesijas izvēli 

(Gizeleza, Lapaine, 2013: 14). 
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Tulkošanas nozare Latvijā 

Arī statistikas dati par tulkošanas nozari liecina par tās straujo attīstību un pieaugušo 

lomu Latvijas tautsaimniecībā. Apskatot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes 

datus par uzņēmumu skaitu, kas saskaņā ar NACE 2. redakciju, sniedz tulku un tulkošanas 

pakalpojumus, autore secina, ka laikā no 2008.–2012. gadam ievērojami pieaudzis to 

uzņēmumu skaits, kuri sniedz tulku un tulkošanas pakalpojumus (skatīt 1. attēlu). 

 

1. attēls. Tulkošanas pakalpojumu sniedzēju skaita dinamika no 2008.–2013. 

gadam (4. tiešsaistes avots) 

 Apskatot diagrammu, redzams, ka to tulku un tulkošanas pakalpojumu sniedzēju 

skaits, kuros ir 0–1 nodarbinātais, 6 gadu laikā ir pieaudzis vairāk nekā 2,5 reizes, kas ir ļoti 

ievērojams pieaugums. Šāds pieaugums varētu būt skaidrojams ar pieaugošo pašnodarbināto 

tulku un tulkotāju skaitu, kā arī pieaugošo mikrouzņēmumu skaitu. Arī to uzņēmumu skaits, 

kas sniedz tulku un tulkošanas pakalpojumus un kuros ir nodarbināti 2–9 cilvēki, ir 

piedzīvojis būtisku pieaugumu – no 70 uzņēmumiem 2008. gadā līdz 141 uzņēmumam 2013. 

gadā.  

Šāds pieaugums varētu būt skaidrojams ar pieaugošo pieprasījumu pēc tulkošanas 

pakalpojumiem un tulkotāju pieaugošo vēlmi apvienot savas profesionālās iemaņas, veidojot 

nelielus uzņēmumus, lai konkurētu ar lielākiem tulkošanas birojiem, kā arī nepieciešamību 

tulkotājiem reģistrēt savu saimniecisko darbību. Šādu attīstību varēja sekmēt arī Latvijas 

Tulku un tulkotāju biedrības nodibināšanas 2012. gadā, tādējādi vienuviet pulcējot 

profesionālus tulkus un tulkotājus, kas veicina ne tikai pieredzes apmaiņu tulku un tulkotāju 
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vidū, bet arī saimnieciskās darbības uzsākšanu, apvienojoties vairākiem tulkiem un 

tulkotājiem.  

 Tā kā šis attēls nedod iespēju uzskatāmi attēlot lielo tulkošanas uzņēmumu skaita 

dinamiku, autores atsevišķi apskatīja dinamiku uzņēmumiem ar lielāku nodarbināto skaitu 

(Skatīt 2. attēlu).  

 

2. attēls. Tulkošanas pakalpojumu sniedzēju skaita dinamika no 2008.–2013. 

gadam (ar lielāku nodarbināto skaitu) (4. tiešsaistes avots) 

 Kā redzams diagrammā, laikā no 2008.–2013. gadam uzņēmumu skaits ar 10–19 

nodarbinātajiem ir saglabājies nemainīgs – 9 uzņēmumi. Uzņēmumu skaits ar 20–49 

nodarbinātajiem 6 gadu laikā ir pieaudzis no 4 līdz 5 uzņēmumiem, visstraujāk pieaugot laikā, 

kad samazinājies lielo uzņēmumu skaits, t.i. sākot ar 2012. gadu. Lielo tulkošanas 

pakalpojumu sniedzēju skaits (ar 50–249 nodarbinātajiem) ir samazinājies no 2 uzņēmumiem 

2008. gadā līdz vienam uzņēmumam 2013. gadā.  

 Arī apskatot tulkošanā nodarbināto skaitu kopumā, vērojamas tendences, kas liecina 

par pieaugošu pieprasījumu pēc tulku un tulkotāju pakalpojumiem (Skatīt 3. attēlu) 
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(4. tiešsaistes avots) 

 Kā redzams augstāk esošajā diagrammā, 6 gadu laikā tulkošanā nodarbināto skaits ir 

pieaudzis no 914 līdz 1178, kas ir būtisks kāpums, jo procentuāli tulkošanā nodarbināto skaits 

ir palielinājies par aptuveni 28,9%.  

 Tulkošanā nodarbināto skaita dinamikas analīzei, pēc autores domām, ir nepieciešams 

detalizētāk aplūkot arī to, kā ir mainījies nodarbināto skaits atkarībā no uzņēmumā strādājošo 

personu skaita, lai noteiktu, kuri no uzņēmumiem ir piedzīvojuši izaugsmi pēdējo sešu gadu 

laikā un varētu noteikt vispārējās tendences tulku un tulkotāju nodarbinātībā (Skatīt 4. attēlu). 

 

4. attēls. Tulkošanā nodarbināto skaita dinamika dažāda lieluma uzņēmumos no 

2008.–2013. gadam (4. tiešsaistes avots) 

 Kā redzams augstāk esošajā diagrammā, tulkošanā nodarbināto skaita ievērojams 

pieaugums ir bijis tieši tajos uzņēmumos, kur ir no 2 līdz 9 nodarbinātajiem (no 244 līdz 420) 

un 0–1 nodarbinātie (no 190 līdz 447). Vislielākais nodarbināto skaita pieaugums ir bijis tajos 

uzņēmumos, kuros ir tikai viens darbinieks, kas atkārtoti apliecina, ka pieaug gan 

pašnodarbināto tulku un tulkotāju skaits, gan mikrouzņēmumu skaits. Otra skaidri redzama 

tendence ir tā, ka samazinās lielajos tulkošanas uzņēmumos nodarbināto skaits. Kā redzams 

diagrammā, no 2008. gada uzņēmumos, kuros ir 50–249 nodarbinātie (iepriekš tika apskatīts, 

ka Latvijā šajā laikposmā šādi uzņēmumi sākotnēji bija 2, pēc tam tikai 1), nodarbināto skaits 

6 gadu laikā no 251 samazinājās līdz 52, kas ir aptuveni 5 reizes. Šāds straujš nodarbināto 

skaita samazinājums varētu būt saistīts ar pieaugošo pašnodarbināto tulku un tulkotāju skaitu, 

kuri paši veido uzņēmumus ar nelielu nodarbināto skaitu.  

 Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka tulkošanas nozare Latvijā vēl 

joprojām turpina strauji attīstīties.  
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 Latvijas darba tirgū ļoti ilgi bija situācija, kad tulku un tulkotāju intereses valsts līmenī 

netika pārstāvētas ne no asociāciju, ne arodbiedrību u. tml. nevalstisko organizāciju puses. 

Iepriekšējo nevalstisko organizāciju dibinātāju centieni bija cietuši neveiksmi. Jau 1998. gadā 

tika dibināta Latvijas Tulku un tulkotāju asociācija, kas pastāvēja līdz pat 2009. gadam, taču 

informācija par tās reālu darbību tulku un tulkotāju interesēs nav atrodama (5. tiešsaistes 

avots). Gadu pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, pieaugošā nepieciešamība pēc 

nozares pakāpeniskas sakārtošanas sekmēja to, ka 2003. gadā tika dibināta Latvijas 

Profesionālo tulkotāju un tulku asociācija, taču arī tā beidza pastāvēt jau 2007. gadā un 

publiski nav pieejama nekāda informācija par šīs nevalstiskās organizācijas darbību (6. 

tiešsaistes avots). 

 Nozīmīgs pagrieziena punkts tulku un tulkotāju profesijas attīstībā Latvijā bija 

Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības (turpmāk – LTTB) dibināšana 2012. gadā. Par LTTB 

biedriem var kļūt profesionāli tulki, tulkotāji, kā arī korektori un redaktori. Šobrīd LTTB 

biedru skaits ir sasniedzis 60 biedrus, kuru vidū ir  profesionāli tulki/tulkotāji, korektori un 

redaktori. LTTB  ir izvirzījusi vairākus mērķus – "aizstāvēt Latvijas tulku un tulkotāju 

profesionālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses; veicināt tulka/tulkotāja profesijas kā brīvās 

profesijas prestižu un cieņu sabiedrībā; sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu tulkošanā, 

kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidi atbilstoši sabiedrības vajadzībām; 

sadarboties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā ārvalstu nevalstiskajām 

organizācijām; izskaidrot un izplatīt zinātnes un tehnikas sasniegumus un jauninājumus 

tulkošanā; organizēt profesionālo periodisko izdevumu izdošanu, kā arī attīstīt starptautisko 

sadarbību tulkošanas jomā" (7. tiešsaistes avots). Pēc autores domām, LTTB ar savu aktīvo 

darbību gan sociālajos tīklos, gan arī daudzajām publikācijām pašas biedrības tīmekļa vietnē, 

savā salīdzinoši īsajā pastāvēšanas laikā jau ir veicinājusi tulka/tulkotāja profesijas prestižu 

Latvijas sabiedrībā.  
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