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Vai esat saskārušies ar šādām situācijām?

Vai kāds jau nav 
izstrādājis 
paraugus, ko varu 
izmantot?

Vai šie dati un 
tabulas ir pieejami 
apkopotā veidā?

Vajadzētu noskaidrot, 
ko par šo tēmu saka 
speciālisti, kas 
ikdienā ar to strādā.

Varētu sazināties ar 
speciālistiem, bet 
man nav zināmu 
kontaktu šajā 
jautājumā. 

Būtu labi salīdzināt 
šos datus ar 
starptautiskām 
tendencēm.

Varbūt ir 
pieejamas arī 
kādas mācības 
šajā jomā?
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Kādus informācijas avotus izmantojat?

Internets

Specializētie informācijas kanāli

Rokasgrāmatas

Jomas speciālisti

Mācību kursi, semināri

Pētījumi un salīdzinājumi

Publikācijas

Vietējā un starptautiskā pieredze

Vadītāji
Finanšu speciālisti 

Grāmatveži
Juristi

Nodokļu speciālisti
Personāla speciālisti
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Zināšanu krātuve, kuras uzdevums
➔ Palīdzēt uzņēmumiem kļūt efektīvākiem, piedāvājot apkopotu 

ikdienā pielietojamu informāciju

➔ Informēt par aktuāliem jaunumiem strukturētā veidā, risinot 
sabiedrībai aktuālus jautājumus

➔ Būt kā tiltam starp uzņēmējiem un PwC konsultantiem
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Zināšanu krātuve, kas piedāvā
➔ Aktuālas ziņas nodokļu, grāmatvedības, juridiskajos un citos 

uzņēmējdarbības jautājumos

➔ PwC konsultantu vietējo un starptautisko pieredzi, piemērus un 
rekomendācijas

➔ Noderīgus rīkus ikdienas darbam

➔ Publikācijas, pētījumus, mācības
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.

Noderīgi rīki3
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1 mēneša 
izmēģinājums

Bezmaksas pieeja 
saturam 

3, 6, 12 mēnešu 
abonementi 



Kādiem mērķiem izmanto MindLink.lv
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Kādu noderīgu informāciju izmanto MindLink.lv portālā?
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Toreiz... (2001.g) … un tagad (2021.g)

PVN

UIN

IIN

VSAOI

Akcīze

DRN

Muita

UVTN

Ienākumu nodoklis 

Nekustamā īpašuma nodoklis PVN UIN IIN

VSAOI DRN Muita Akcīze UVTN

Ienākumu nodoklis 

Nekustamā īpašuma nodoklis Brexit

Covid Grāmatvedība

IFRS AML GDPR NILLTFN

Transfertcenas

Juridiskie jautājumi

Personāls

Tehnoloģijas

MUN
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Toreiz... (2001.g) … un tagad (2021.g)

Apmeklējumu skaits: 
300 000

Autoru skaits:
10 PwC speciālisti

Portāla valodas: 
latviešu, angļu

Apmeklējumu skaits: 
3 400 000

Autoru skaits:
50 PwC speciālisti

Portāla valodas: 
latviešu, angļu, krievu
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Tieši tik, cik nepieciešams
Tieši tad, kad nepieciešams
Tieši Jūsu vajadzībām

Viegli 
atrodama 
informācija

Uzticams 
saturs

Ērts un 
strukturēts 
formāts -
Īsziņas

Praktiski un 
aktuāli 
piemēri

Noderīgi un 
ikdienā 
pielietojami 
rīki
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Informācijas labirinti
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Katru darba dienu 
2,5 stundas 
meklēšanai

Nodrošina
• Laika ietaupījumu
• Izmaksu ietaupījumu
• Resursu un procesu efektīvāku izmantošanu
• Kvalitatīvāku informāciju
• Peļņas gūšanu

Efektīva informācijas izmantošana

Katru nedēļu 1 
darba diena 
meklēšanai 

Gadā 5 700 USD 
uz vienu 

darbinieku  

Source: KM BENCHMARKS AND METRICS, Services Industry Report (2018, APQC - American Productivity & Quality Center)
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Lai katram izdodas atrast savus uzticamos 
informācijas avotus, kur

- smelties informāciju
- izmantot pieejamos rīkus un instrumentus
- vērsties pēc padoma
- mācīties 
- dalīties zināšanās 
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