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Flexible Legal Resources
Jauna recepte klientu un 
ekspertu sadarbībai
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Jauns izaicinājumu laikmets

Būtiski mainījies darba tirgus (globalizācija, 
digitalizācija un millennium paaudze)

Jaunie talanti, kā arī pieredzējušie un 
pieprasītākie juridiskie speciālisti arvien 
biežāk izvēlas būt neatkarīgi

Jaunu normatīvo prasību pieaugums un citi 
biznesa izaicinājumi rada nepieciešamību 
pēc papildu darba spēka

Prasības pret darba devēju ievērojami pieaug

Cīņa par darbiniekiem (darba apstākļi, algas) 
un iekšējo darbinieku uzturēšana prasa lielus 
resursus

Nepieciešamība samazināt ar darbiniekiem 
saistītās pastāvīgās izmaksas rada 
vajadzību meklēt alternatīvas
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Iekšējo struktūrvienību fokusa maiņa – perspektīvas 
koriģēšana

Tradicionālais darbvietu modelis Jaunā pieeja jeb fokuss 

No darba vietām, kas jāaizpilda … …uz darbu (uzdevumu), kas jāizpilda

Darbs (uzdevums) Darbs (loma, funkcija)



ekspertiem

rūpīgi atlasītajiem

no mūsu

Izvēlies kādu  
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Ekspertu pienācīgas rūpības izvērtēšanas process
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• Pretendentu pieteikuma un CV izskatīšana
• Gala novērtējums tālākai pretendenta izvērtēšanai1
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Iesnieguma 
izskatīšana

Intervijas

Darba atļaujas 
un vīzas

Kvalifikācijas 
pārbaude

Reģistru 
pārbaude

Citas nepieciešamās 
pārbaudes

• Pirmā telefonintervija ar pretendentu 
• Otrā intervija (klātesot vai caur video zvans)
• Lēmums par pienācīgas rūpības procesa sākumu

• Vīzu un darba atļauju rūpīgs novērtējums
• Ja nepieciešams, vīzas un darba atļaujas izgatavošanas pieteikšana
• Pastāvīga situācijas uzraudzība

• Rekomendāciju, pieredzes, diplomu, sertifikātu un akadēmisko ierakstu rūpīga 
pārskatīšana

• Maksātnespējas reģistra rūpīga pārbaude
• Sodu reģistra rūpīga pārbaude

• Mēs veicam visas iespējamās pienācīgās rūpības pārbaudes, kuras izvirza klients
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Ekspertu piesaistes process jūsu uzņēmumam
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1 2 3 4 5 6
Klienta 

vajadzības 
saņemšana

Klienta prasību 
noskaidrošana 
(nepieciešamo 
darbu apraksts 

un attiecīgu 
pretendentu 

piemeklēšana) 

Piemērotu 
ekspertu 

prezentēšana, 
tostarp 

pakalpojuma 
cenas 

noteikšana

Darba intervija 
ar 

potenciālajiem 
ekspertiem un 

izvēles 
veikšana

Ekspertu vai 
ekspertu 

komandas 
iesaistīšana 

klienta 
projektā

Procesu vada 
Flexible Legal 

Resources  
produkta 
vadītājs

0 1 2-3 3-8 4-9 KopumāDienas
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Konsultāciju pakalpojumu konceptsDarbaspēka nomas koncepts

PwC ekspertu piesaiste salīdzinājumā ar PwC konsultāciju
konceptu
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Klienta nodrošināta infrastruktūra
Klienta nodrošināta kvalitātes kontrole

Klienta uzraudzība
Klienta norādījumi

PwC nodrošināta infrastruktūra
PwC nodrošināta kvalitātes kontrole

PwC uzraudzība
PwC norādījumi

= Līgums ar ekspertu = Līdzdalība nodevumā = Konsultāciju līgumsKlients
Juridiskais 
Birojs PwC Eksperts

Nodevums:

Saturs

Nodevums:

Darbaspēka 
resurss

= Darba līgums= Eksperta nomas līgums
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Darbu pārdalīšana dod iespēju efektivitātei un finansiālajai 
rentabilitātei

Ārkārtas notikumi
piem. tiesvedība; M&A; nozīmīgs 

darījums; uzņēmumu reorganizācija

Tehniskais darbs
piem. zema riska darbi, kas var tikt 
uzticēti juristu palīgiem (standarta 
līgumu/korespondences izstrāde, 

juridiskā izpēte)

Taktiskais darbs
piem. korporatīvā pārvaldība (darba 
tiesības, GDPR, AML, un citi liela 

apjoma darbi) 

Stratēģiskais darbs
piem. jaunu produktu ieviešana un 

liela apjoma projekti

Darbības

Juridiskā 
nodaļa

Advokātu biroji/ 
Big 4

Tradicionālais modelis

FLR
speciālisti

Advokātu biroji/ 
Big 4

Juridiskā 
nodaļa

Jaunais modelis
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Kompetenču sadale
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Darbības Priekšrocības

Advokātu 
birojs

Izņēmuma gadījumi

Iekšējā 
juridiskā 

nodaļa un 
PwC FLR 

Stratēģiskais un taktiskais darbs

PwC FLR Tehniskais darbs

= Complexity of Work

Juridiskais 
Birojs

PwC FLR

Ārkārtas pasākumi
Izmantojams lielu tiesvedības procesu laikā, legal due diligence, uzņēmuma 
apvienošanā un pārņemšanā, kā arī citos ievērojamos biznesa darījumos, kurus 
advokātu biroji spēj nodrošināt pateicoties pieejamajiem zinātības un pieredzes 
resursiem un biroja tīkla infrastruktūru

Ikdienas darbs uzņēmuma pamatfunkciju nodrošināšanai, tajā skaitā, bet ne tikai 
jaunu produktu un/vai liela apjoma projektu ieviešana

ema riska juridiskais darbs, kuru var uzticēt iekšējiem juristu palīgiem, 
ārpakalpojumu sniedzējiem vai arī ārējā personāla pakalpojuma sniedzējiem, 
kuriem ir zemas pakalpojuma izmaksas.
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Nepamatoti izmantojot klasisko juridisko biroju 
pakalpojumus var tikt nelietderīgi izmantoti finanšu resursi
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21 May 2020

Atlīdzības struktūra**

Advokātu 
biroji

EUR 150 – EUR 260*EUR 30 – EUR 100*

*stundas likme

~50 – 80% 
izdevīgāk

Advokātu biroju atlīdzība svārstās no 
EUR 150 – 260 par 1 stundu, kas vidēji ir 
vairāk kā 3 reizes lielāka par PwC’s 
Flexible Legal Resources likmi

Partnera peļņa

Advokātu biroju juristu bonusi nereti tiek 
piesaistīti nostrādātajām stundām, kas var 
veicināt neefektivitāti un lielus izdevumus: 
20% bonuss pie pamatalgas vs. 0% PwC’s 
Flexible Legal Resources gadījumā

Atlīdzība un bonusi

Advokātu biroji 100% sava personāla
izmitina uz vietas premium klases birojos

Premium  biroja telpas

4:1 – advokātu biroja personāls vs.
PwC’s Flexible Legal Resources atbalsta 
personāls

Liels atbalsta 
personāls

Izmaksu veicinošie 
faktori

Aplēses

** tikai ilustratīvs raksturs
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Juridisko biroju diēta - salīdzinājums

Tradicionālie juridiskie biroji PwC’ Flexible Legal Resources

Eksperta atalgojums Fiksēta darba vieta Partneru atlīdzība
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Pārvieto savus darbiniekus citur un pieaicini atpakaļ, kad 
nepieciešams
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Darbaspēka nodrošināšana 
nepieciešamības gadījumā

Darbinieku skaita 
samazināšana

Darba līgums Ekspertu piesaistes līgumsKlients PwC FLR
Darbinieki, kurus 
paturēt uzņēmumā 

Samazināmie darbinieki
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Mēs rūpējamies par jūsu uzņēmuma vajadzībām 
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Viena eksperta 
noma

Vairāku ekspertu 
noma

Ekspertu noma plus 
advokātu birojs

Platforma

iespēja par saprātīgu cenu un 
elastīgi papildināt uz noteiktu laiku 

iekšējo juridisko departamentu, 
piesaistot komandai vienu ārējo 

ekspertu ar noteiktas jomas 
zināšanām un pieredzi. Eksperts 

strādā klienta uzraudzībā un 
kontrolē, klienta telpās vai attālināti

iespēja par saprātīgu cenu un 
elastīgi papildināt uz noteiktu laiku 

iekšējo juridisko departamentu, 
piesaistot komandai vairākus ārējos 
ekspertus, kuriem ir dažādu jomu 

zināšanas un dažāda pieredze. 
Eksperts strādā klienta uzraudzībā 

un kontrolē, klienta telpās vai 
attālināti

Vairāki eksperti (skatīt iepriekšējo 
izvēlni) plus līgums ar advokātu 

biroju sarežģītāko problēmu 
atrisināšanai (tiesvedība, M&A, 
nozīmīgs darījums; uzņēmumu 
reorganizācija un tamlīdzīgi).

Platforma caur kuru ir iespēja 
uz noteiktu laiku iznomāt citiem 

uzņēmumiem savus 
darbiniekus, kuriem konkrētā 
laika periodā nav noslodzes
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14 priekšrocības, papildinot iekšējo darba spēku ar Flexible
Legal Resources juristiem un atbilstības speciālistiem

1

2

3

4

5

6

7

Labākie speciālisti katram projektam

Nav jāmaina esošā infrastruktūra

Nav jāsatraucas par darba strīdiem

Mazākas tiešās un ar darbiniekiem saistītās 
izmaksas

Lielāka elastība visos aspektos

Atlīdzība tikai par noteiktu laika periodu

Kvalitāte par pazeminātu cenu
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Svaigs skatījums uz ikdienas procesiem un biznesu

Laika ietaupījums

Pilnīga kontrole pār darba uzdevumiem un kvalitāti

Atvieglota ar darbiniekiem saistītā lietvedība un 
grāmatvedība

Nav rekrutēšanas izmaksu un samazinātas HR 
izmaksas

Mazāks pastāvīgo darbinieku skaits

Nepieciešamās prasmes vienmēr un visur
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Indikatīva tarifu karte*

Līmenis
1 diena 
nedēļa (20%)

2 dienas 
nedēļā (40%)

3 dienas 
nedēļā (60%)

4 dienas 
nedēļā (80%)

5 dienas 
nedēļā (100%)

Jurists EUR 160 – 240 EUR 288 – 432
ietvertas dienas likmes no 

EUR 144 – 216

EUR 389 – 583
ietvertas dienas likmes no 

EUR 130 – 194

EUR 467 – 700
ietvertas dienas likmes no 

EUR 117 – 175

EUR 525 – 787
ietvertas dienas likmes no 

EUR 144 – 216

Jurists ar 
specializāciju

EUR 480 – 640 EUR 864 – 1152
ietvertas dienas likmes no 

EUR 432 – 576

EUR 1’166 – 1’555
ietvertas dienas likmes no 

EUR 389 – 518

EUR 1’400 – 1’866
ietvertas dienas likmes no 

EUR 350 – 467

EUR 1’575 – 2’100
ietvertas dienas likmes no 

EUR 315 – 420

Eksperts EUR 960 – 1’280 EUR 1’728 – 2’304
ietvertas dienas likmes no 

EUR 864 – 1152

EUR 2’333 – 3’110
ietvertas dienas likmes no 

EUR 778 – 1037

EUR 2’799 – 3’732
ietvertas dienas likmes no 

EUR 700 – 933

EUR 3’149 – 4’199
ietvertas dienas likmes no 

EUR 630 – 840

Vidējā (h) 
likme nedēļā

EUR 16–24

EUR 49–65

EUR 98–131

*atlīdzības norādītas bez PVN
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Paldies par uzmanību!

Zvērinātu advokātu birojs PricewaterhouseCoopers Legal, Kr. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, Latvija, LV90010364699. T: +371 6709 4400, F: +371 
6783 0055, www.pwclegal.lv

©2019 PricewaterhouseCoopers Legal ZAB. Visas tiesības saglabātas. PricewaterhouseCoopers Legal ir Latvijas Zvērinātu advokātu padomē 
reģistrēts zvērinātu advokātu birojs.

Ričards Freimanis

Vecākais jurists, PwC Flexible Legal 
Resources vadītājs
ricards.freimanis@pwc.com
Telefona numurs: +371 25919478


