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Eva Berlaus-Gulbe ar savu darbavietu — zvērinātu advokātu biroju Sorainen — astoĦu gadu laikā kopā izaugusi, tāpēc savu kĜūšanu 
par biroja partneri dēvē par likumsakarīgu.  
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Eva Berlaus-Gulbe starp mūziėes un juristes karjeru izvēlējās otro — un nenožēlo 

 
Ilgstoši nostrādāt vienā uzĦēmumā un negribēt mainīt darbavietu — tas nebūtu iespējams, ja nemitīgi 
netiktu piedzīvoti jauni izaicinājumi. Tā par savu pieredzi zvērinātu advokātu birojā Sorainen saka Eva 
Berlaus-Gulbe (31). Šī gada sākumā viĦa kĜuvusi par vienu no biroja partnerēm, kas nozīmē to, ka tagad 
viĦas darba ikdienā vairāk ir vadīšanas un plānošanas nekā tiešo jurista pienākumu. Eva stāsta, ka šim 
atbildīgajam amatam viĦu būtībā sagatavojuši visi astoĦi uzĦēmumā pavadītie gadi, jo viĦas un biroja 
attīstība gājusi roku rokā. Kad Eva sāka strādāt Sorainen, birojā bijuši tikai astoĦi darbinieki, tagad to ir ap 
40, darbojas arī biroji Tallinā, ViĜĦā un Minskā. "Kopā esam auguši. Biroju no iekšpuses zinu, cik vien labi 
var zināt, tāpēc varbūt ir likumsakarīgi, ka esmu kĜuvusi par partneri. Laika gaitā augusi arī kvalifikācija, 
uzticētie darbi kĜuvuši sarežăītāki," viĦa saka. 
 

Darbs izglīto 
 
Pirmā iespēja izmēăināt spēkus profesijā Evai parādījās jau pašā studiju sākumā, kad viĦa sāka strādāt par 
juristi pašvaldības uzĦēmumā Rīgas dārzi un parki. "Tagad tas šėiet diezgan neprātīgi, jo 2.kursa studente 
tā īsti jau vēl neko nezina. Bet tā bija Ĝoti laba skola, un tas noteikti bija vērtīgāk, nekā strādāt par 
pārdevēju, aukli vai gadījuma darbus, kā to darīja daudzi mani kursabiedri." Vēlāk sekoja darbs Dānijas 
palīdzības programmā Baltijas valstīm un Eiropas Integrācijas birojā, bet tagadējā darbavietā Eva nokĜuva 
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pēc sava bijušā universitātes pasniedzēja, toreizējā biroja vadītāja, uzaicinājuma. Sorainen Eva ir atbildīga 
par korporatīvajām konsultācijām visās trīs Baltijas valstīs un specializējas uzĦēmumu iegādes un 
apvienošanās darījumos, pārstāvot gan pircēju, gan pārdevēju intereses. Darbs ar dažādu nozaru liela 
mēroga kompānijām palīdzējis viĦai uzkrāt ne vien pamatīgu pieredzi jurisprudencē, bet arī plašas 
zināšanas attiecīgajās nozarēs. "Teikt, ka tā ir neformālā veidā iegūta ekonomiskā izglītība, būtu pārāk 
drosmīgi — tā vairāk ir izpratne par biznesu dažādās jomās. Ja tu neizproti klienta biznesa situāciju un 
intereses, tu viĦam nevari būt labs jurists," skaidro Eva. 
 

Gribēja patstāvību 
 
Jurista darbu Eva sauc par radošu un loăiski strukturētu reizē, tāpēc — par sev Ĝoti piemērotu. Tomēr vēlme 
pēc radoša darba savulaik viĦu varēja aizvest pilnīgi citā profesionālajā virzienā. Eva mācījās Tukuma RaiĦa 
vidusskolā, skolā ar mūzikas novirzienu, un mūzikā bijusi iekšā pilnīgi — dziedājusi trijos koros vienlaicīgi, 
mūzikas skolā apguvusi klavierspēli, dejojusi un bijusi pilnīgi pārliecināta, ka arī studēs mūziku. Pēc 
11.klases plāni krasi mainījušies un Eva tikpat nopietni nosliekusies par labu jurista profesijai. "Varbūt līdz 
galam nenoticēju savam talantam mūzikā, varbūt pa daĜai tas bija materiālu apsvērumu dēĜ, jo nāku no 
daudzbērnu ăimenes — mēs saviem vecākiem esam sešas meitas. Tajā brīdī likās, ka man jākĜūst 
patstāvīgai un neatkarīgai, jāspēj sevi nodrošināt," Eva pamato savu izvēli, ko ne brīdi neesot nožēlojusi. 
"Esmu laimīga, ka tā izdarīju." Toreizējai vidusskolniecei gan neesot bijis īstas sapratnes, ko nozīmē 
jurisprudence, — priekšstats bijis drīzāk romantisks un saistījies ar Agatas Kristi grāmatu varoĦiem, Eva 
smej. Tagad izraudzītā profesija kĜuvusi par darbu un hobiju reizē, un brīvdienas Eva bieži pavada, lasot 
speciālo juridisko literatūru. Mūzika tomēr no viĦas dzīves neesot izsvītrota. "Tas arī nekad nenotiks, jo tā ir 
daĜa no manis. Joprojām spēlēju klavieres, patīk iet uz koncertiem," Eva stāsta. ViĦa uzskata, ka, lai gan 
darbs prasa daudz laika un gari vakari birojā ir parasta parādība, atpūsties ir jāiemācās. KĜūstot par biroja 
partneri, dzīve gan esot kĜuvusi "kustīgāka", jo vairāk nākas izbraukt ārpus Latvijas, tomēr arī pienākumu ir 
vairāk, un viens no Evas jaunajiem izaicinājumiem esot iemācīties organizēt laiku tā, lai pietiek gan darbam, 
gan ăimenei, gan pašai sev. 
 

Turpina mācīties 
 
Laika plānošana pa jaunam nav vienīgā lieta, kas Evai jāapgūst. Jāpilnveido arī vadības prasmes. "To, cik 
daudz jāiemācās, tu saproti, tikai sākot darīt. Bet man Ĝoti patīk, jo tas nozīmē, ka attīstība notiek, viss 
turpinās," viĦa smaida. Grandiozus nākotnes projektus Eva gan pagaidām nav iecerējusi, galvenais ir vēlme 
maksimāli labi izdarīt uzticēto. Tuvākajos piecos gados viĦai birojā iespēju personīgajai izaugsmei 
netrūkšot. "Vēl ir, kur augt, — ja ne gluži vertikālā karjerā, tad plašumā un kvalifikācijas ziĦā noteikti. Vēl 
esmu jauna partnere." 
 
Izglītoties zināmā mērā Eva turpina, arī izglītojot citus. ViĦai pašai ir divi tiesību zinātĦu maăistra grādi 
(Latvijas Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā), un paralēli tiešajiem darba pienākumiem viĦa, līdzīgi 
citiem biroja kolēăiem, piedalās dažādās starptautiskās konferencēs un semināros, veido publikācijas par 
tiesību jautājumiem, kā arī lasa lekcijas dažādos uzĦēmumos un Stokholmas Ekonomikas augstskolas 
biznesa vadības maăistrantūras (MBA) studentiem. Juridiskās izglītības kvalitātes lauciĦā vēl esot daudz 
darāmā, īpaši privāto tiesību jomā, un praktizējoši juristi tajā var dot savu artavu. "Parasti lekcijas vairāk 
lasām biznesa cilvēkiem, kam ir interese paplašināt zināšanas. Arī mani studenti pārsvarā ir biznesa 
profesionāĜi, un man pašai ir interesanti iet uz šīm lekcijām, jo tā vienmēr ir informācijas apmaiĦa, nevis 
tikai sausa atreferēšana," saka Eva. 
 
*** 
 

Karjeras kāpnes  
 
Kopš 2008  
 
partnere zvērinātu advokātu birojā Sorainen  
 
2000—2008 
 
vecākā juriste ZAB Sorainen  
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1999—2000 
 
juriste Eiropas Integrācijas biroja sektorpolitiku departamentā 
 
1997—1999 
 
valsts sekretāra vietnieka un galvenā konsultanta Kristena Boija Jakobsena asistente Dānijas palīdzības 
programmā Baltijas valstīm 
 
1997—1999  
 
juriste pašvaldības uzĦēmumā Rīgas dārzi un parki 
 
*** 
 

Hierarhija 
 
Zvērinātu advokātu biroja Sorainen partneru padome 
 
* 
 
Sorainen partnere Eva Berlaus-Gulbe 
 
* 
 
37 juristi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas biroju Korporatīvo konsultāciju grupā

Jūrmalā 12 ha deg mežs, pieĜauj Ĝaunprātīgu dedzināšanu

Brasas cietumā ugunsgrēks izcēlās, visticamāk, no izsmēėa

papildināta – TP gatavojas Loskutova atlaišanai |34|  

Vēl var nopirkt biĜetes uz dziesmusvētkiem

Aivars OzoliĦš: Klintone izstājas, vēsture turpinās

Laila PakalniĦa: Kurš ēdīs cepuri? |2|  

Purvciemā neparastā veidā nozog seifu ar desmit tūkstošiem latu |1|  

Štokenbergs: darbaspēku ieved sliĦėi |6|  

Šlesers: VK nav jāvērtē politiskie lēmumi, kas saistīti ar nozares attīstību |9|  

Baltais vējš startē starptautiskā konkursā
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