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skatījums

Igors Rodins Deloitte Latvia strādā 
jau kopš tā izveides. Pat vēl agrāk. 
Tagad viņš ir ne tikai visas Baltijas, 
bet Centrāleiropas tirgus un 
mārketinga vadošais partneris – 
otrais cilvēks Deloitte Central 
Europe, kurā strādā trīsarpus 
tūkstoši cilvēku 17 valstīs. 

tas gan nenozīmē, ka Igors no agra rīta līdz 
vēlam vakaram sēž, ieurbies datorā un stratē
ģijās – lai gan tās viņam ir gan biznesam, gan 
dzīvei. Vienkāršas un skaidras. 

Deloitte nonāk «gandrīz nejauši»
Deloitte Igors nonāca, kā pats saka, «gandrīz 
nejauši». Laikā, kad viņš dzīvoja Londonā, 
kādā pieņemšanā draugs iepazīstināja ar 
Deloitte pārstāvi. «uzzinājis, ka esmu no 
Latvijas, viņš ieteica satikties ar personu, kas 
kompānijā bija atbildīga par jaunu biroju 
izveidi, jo tobrīd bijis aktuāls jautājums 
par biroja atvēršanu Baltijā.» 1994. gada 
rudenī, apmēram gadu pēc abu tikšanās, tika 
pieņemts lēmums atvērt Deloitte biroju Rīgā, 
un Igoram piedāvāja atgriezties Latvijā un 
strādāt jaunizveidotajā birojā.

Darba saturs būtiski mainījies
kopš biroja atvēršanas 1995. gada sākumā 
Igora pozīcija mainījusies mazāk nekā darba 
saturs. «sākotnējais amats bija nodokļu 
prakses vadītājs, nodokļu direktors, bet tā 
kā ilgi nevarējām piesaistīt augsta līmeņa 
darbiniekus citām nozarēm, krietnu laiku biju 
vienīgais augsta līmeņa darbinieks arī daudzās 
citās jomās. strādāju ar visa veida projektiem, 
tostarp ar konsultāciju projektiem, piemēram, 
Latvenergo novērtēšanu un auditu. Esot vienā 
amatā un par vienu algu bija jādara vairāki 
darbi, un tas bija fantastiski interesanti.» 
1999. gadā Igors Rodins kļuva par Deloitte 
partneri un līdzīpašnieku un arī par nodokļu 
prakses vadītāju visās Baltijas valstīs, līdz 
2003. gadā viņš pieņēma uzaicinājumu kļūt 
par vadošo partneri Centrāleiropā.

Sarežģītā biznesā stratēģijai 
jābūt vienkāršai
Pašlaik Igors ir atbildīgs par nozaru 
programmām, lielāko klientu programmu, 
programmām, kas strādā ar konkrētu valstu 

klientiem. Lai tās darbotos, nepieciešams 
noteikts plāns, vienota komanda, par kuras 
nodrošināšanu viņš atbild. 
Darbs saistīts galvenokārt ar cilvēkiem: to 
piesaisti, darbinieku motivēšanu, plānu 
izveidošanu un saskaņošanu. «jo sarežģītāks 
bizness un sazarotāka kompānija, jo vienkār
šākai un skaidrākai jābūt biznesa stratēģijai. 
Es nodarbojos ar šo stratēģiju veicināšanu, 
cenšos nodrošināt to, lai visi mūsu darbinieki 
darbotos vienā virzienā, lai sasniedzamais 
mērķis būtu skaidrs,» skaidro I. Rodins. Viens 
no instrumentiem, ar kura palīdzību to 
sasniegt, ir biļetens, ko katru otro pirmdienu 
viņš izsūta visiem Deloitte Centrāleiropas 
darbiniekiem. stratēģija Deloitte ir vienota, 
bet katrā valstī pastāv atšķirīgi taktiskie risinā
jumi, kā to piemērot. Latvijas īpatnība – ļoti 
nozīmīga skandināvu ietekme. 

Deloitte priekšrocība – zīmols 
un intelektuālais potenciāls
salīdzinājumā ar darbu kādā nelielā vietējā 
uzņēmumā Deloitte galvenā priekšrocība, 
pēc Igora teiktā, ir fantastiski spēcīgs zīmols 
un intelektuālais potenciāls, par kura piln
vērtīgāku izmantošanu vēl jādomā. Būtiskas 
ir arī iespējas konsultēties ar kolēģiem, un 
tad var dalīt atbildības nastu. «ja ir kāda 
problēma, var paļauties uz atbalstu no visas 
organizācijas. tādos grūtos brīžos Deloitte 
nodrošina plecu, palīdzību, partnerību. Varēt 
paļauties uz daudziem partneriem vai būt 
vientuļam savā biznesā – tā ir liela atšķirība.» 

Galvenais – mācēt mācīties
kā Igoram Rodinam izdevies no diplomēta 
avioinženiera pārkvalificēties par finanšu 
konsultāciju un vadības speciālistu? 
«Formālā izglītība iemāca mācīties. Šī spēja 
ļauj cilvēkam profesionāli attīstīties. Var būt 
tā, ka, atnācis uz Deloitte, darbinieks zina 
tikai vienu procentu no tām profesionālajām 
zināšanām, kas viņam jāzina. Pārējos 99 
procentus viņš var apgūt, ja iepriekš ir 

bijis labs izglītošanās process.» Piemēram, 
savulaik Lielbritānijā Deloitte ņēmis darbā 
pārsvarā tikai tos, kas nākuši no Oksfordas 
vai kembridžas, lai gan tur netiek gatavoti 
finanšu, grāmatvedības speciālisti. Pieņemti 
ģeogrāfi, filozofi, ekonomisti – noteicošais 
bijis viņu spēja mācīties. 
Bet ar aviācijas nozari Rodinam joprojām 
ir īpašas attiecības: šajā jomā strādā klienti, 
draugi, arī gandrīz visa ģimene ir saistīta ar 
aviāciju. «joprojām sekoju visam, kas notiek 
aviācijas biznesā. arī manam astoņgadī
gajam dēlam aviācija ir viens no hobijiem 
un, apceļojot citas valstis, mēs vienmēr 
apmeklējam aviācijas muzeju.» 

Brīvdienās darbam «nē»
Lai arī strādāt nākas daudz, Igors cieši no
lēmis brīvdienas darbam neziedot. tās viņš 
pavada kopā ar ģimeni, atliek laiks arī spor
tam, koncertiem, kino, teātrim, ceļošanai, 
grāmatām. Igors labprāt lasa grāmatas par 
vēsturi, mākslu, tehnisko literatūru par jūras 
navigāciju, ar kuru viņš aizrāvies. «Domāju, ka 
man ir izdevies atrast līdzsvaru starp darbu 
un ģimeni.» 

Sapnis būt labākajam
Bet visi profesionālie sapņi vēl neesot 
piepildīti. «man sapnis ir panākt, lai mūsu 
kolēģi un mūsu firma tiktu atzīti par 
labākajiem profesionāļiem, un tā rādītājs 
būtu arī Deloitte kļūšana par lielāko 
nozares kompāniju pasaulē. sapnis ir radīt 
visstiprāko, absolūti labāko komandu. Vēlos, 
lai piepildās manu kolēģu vēlmes, lai mēs 
iegūtu jaunus talantus, jaunas zināšanas, 
lai Latvijas klientiem un darbiniekiem mēs 
spētu sniegt pēc iespējas vairāk no tā, 
kas pieejams Deloitte pasaulē. Šie sapņi ir 
pietiekami reāli, bet tomēr ir ļoti daudz vēl 
jādara, lai tos īstenotu.»

Galvenais stratēģis 
Centrāleiropā 

Man sapnis ir panākt, lai 
mūsu kolēģi un mūsu firma 
tiktu atzīti par labākajiem 
profesionāļiem

No diplomēta avioinženiera par finanšu 
konsultāciju un vadības speciālistu. Igors 
Rodins uzskata, ka pamata specialitātei nav 
nozīmes – galvenais ir iemācīties mācīties
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Deloitte pētījums par darba 
ņēmēju atalgojumu
Latvijā gandrīz pusi jeb 44% darbaspēka 
izmaksu veido valstij maksājamie 
nodokļi, rāda Deloitte pētījums par darba 
ņēmēju atalgojumu. Eksperti laikrakstā 
Diena brīdina: līdz ar straujo darbaspēka 
izmaksu pieaugumu pēdējos gados, 
pastāv draudi, ka, izlīdzinoties darbaspēka 
izmaksām Eiropas savienībā, Latvija var 
zaudēt konkurētspēju, raksta analītiskais 
žurnāls Nedēļa.

Starptautiskā nekustamā 
īpašuma izstāde MIPIM
martā kannās, Francijā notika prominen
tā starptautiskā nekustamā īpašuma 
izstāde MIPIM. to apmeklēja arī vairāku at
tīstības kompāniju un finanšu institūciju 
pārstāvji – tostarp Deloitte Latvia, raksta 
laikraksts Dienas Bizness. mārtiņš Zutis, 
Deloitte Latvia vecākais menedžeris, 
sacīja, ka viņu mērķis ir iepazīties ar tām 
tirgus tendencēm, kādas vērojamas arī 
ārpus Baltijas valstīm.

Baltijas nekustamā īpašuma 
komerciālo panākumu balva
Pērn pirmo reizi notika konkurss 
Baltijas nekustamā īpašuma komerciālo 
panākumu balva, kuru rīkoja nekustamā 
īpašuma konsultāciju kompānija Colliers 
International, auditorfirma Deloitte Latvia 
un laikraksts Dienas Bizness. kā izriet no 
konkursam iesniegto biroju ēku darbības 
rezultātu analīzes, pašlaik attīstītāji ir ieinte
resēti būvēt un attīstīt B klases biroju ēkas. 
Deloitte Latvia vecākā konsultante Ilze Op
mane laikrakstam Dienas Bizness norādīja, 
ka tīrā peļņa uz vienu kvadrātmetru gan 
a klases, gan B klases biroju ēkām faktiski 
ir vienāda savukārt mārtiņš Zutis, Deloitte 
Latvia vecākais menedžeris uzsvēra, ka 
lielu daļu no izmaksām veido enerģijas 
resursi, tāpēc ir būtiski pievērst uzmanību 
efektīvai enerģijas izmantošanai. 

Elegants. Apzīmējums, kas vislabāk 
raksturo Gvido Zemribo gan kā 
juristu, gan kā cilvēku.

«Viņš apvieno sevī dziļas akadēmiskas 
zināšanas ar spēju tās pasniegt un izmantot 
eleganti. maz ir tādu advokātu runu, kas 
tiesā uzrunā, bet katra Gvido runa mani pār
steidz – kur viņš atrod tos vārdus, to ideju? 
Viņš izsakās ļoti eleganti, ļoti skaisti,» jūsmo 
Deloitte Latvia partneris jānis Zelmenis. 
Gvido ir kopā ar Deloitte nu jau teju desmit 
gadu, kopš tā laika, kad viņu uzaicināja 
kļūt par Deloitte tieslietu ekspertu. Deloitte 
Gvido uzticot tās lietas, kurās nepieciešama 
visaugstākā kvalitāte, kas mūsu tiesu sistēmā 
sākoties ar tiesas respektu pret advokātu. 
to Zemribo kungs krājis gadu gaitā, gan 
darbodamies kā advokāts, gan parādoties 
publiskajā telpā kā jurisprudences eksperts, 
gan būdams mācībspēks Latvijas universitā
tē un Latvijas Policijas akadēmijā. Vēl pietiek 
enerģijas Latvijas juristu biedrības vicepre
zidenta pienākumiem, aktivitātēm jūrmalas 
aizsardzības biedrībā, tenisam – divas, bet 
vasarā pat trīs, četras reizes nedēļā. Gvido 
nespēj arī mierīgi noraudzīties uz, viņaprāt, 
neveiksmīgiem likumu grozījumiem vai gluži 
otrādi – to nelabošanu. 

Par tiesu varu un zirgu tirgu
īpaši sāpīgi Zemribo bija raudzīties uz saeimas 
centieniem neilgi pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas viņa vadībā izstrādāto likumu 
Par tiesu varu aizvietot ar jaunu tiesu iekārtas 
likumu. «Ielikām likuma pirmajā pantā to, par 
ko šodien neviens nešaubās, bet kas skaidri 
nebija pateikts nevienā citā likumā – to, ka 
Latvijā blakus likumdošanas un izpildvarai 
pastāv neatkarīga tiesu vara.» tagad mainīts 
ne tikai likuma nosaukums, bet, pēc Zemribo 
domām, no tā izsviests ārā tiesu varas pamats, 
nav vairs arī šī pirmā panta, lai gan likuma 
uzdevums esot stiprināt tiesu varu. 
Cits īpašas uzmanības objekts – satversme. 
Būdams viens no šīs jomas labākajiem 
ekspertiem, kas līdz kaulam izstudējis 
veco demokrātiju konstitūcijas, daudzu 
slavētā lakoniskā satversme Zemribo nešķiet 
pilnības iemiesojums. 
Viņš ir pārliecināts arī par tautas prezidenta 
vēlēšanas nepieciešamību. «savulaik par to 
diskutējām ar kādreizējo Islandes prezidentu, 

kurš, būdams politologs, bilda: ja prezidentu 
ievēl parlaments, tad tās nav vēlēšanas, bet 
zirgu tirgus. to mēs redzam arī pašlaik Latvi
jā – partijas savā starpā tikai sadala posteņus.»

Jaunajiem neglaimo
autoritātes? «ar lielu cieņu izturos pret mūsu 
senāta Civillietu departamentu, diemžēl ne
varu tik labi atsaukties par administratīvo lietu 
departamentu. Dažkārt par tā spriedumiem 
rodas iespaids, ka tikai tāpēc, lai lietu izspriestu 
kā vajag, salikti iekšā motīvi, kas neiztur kritiku,» 
domā Zemribo. tiesās nereti nākoties redzēt 
švītīgus jaunos advokātus, «bet, kad tā mute 
tiek vērta vaļā...». un ko varot gribēt, ja izglītību 
var iegūt ne tikai augstskolās. «arī man Policijas 
akadēmijā uz lekcijām nāk 30–40 studentu, 
bet uz eksāmeniem – 150! saprotu, visi tagad 
strādā, bet no tā jau zināšanu līmenis nepaaug
stinās! turklāt eksāmenus visur kārto lielākoties 
rakstveidā, un cilvēki vairs nemāk runāt.» 
Pats pie mikrofona un kancelē jūtas kā zivs ūde
nī. Bet iedvesmu runām advokāts gūst, lasot 
dažādu oratoru spilgtāko runu kopojumus. 

Nodot stafeti, 
bet ne patiesību
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Sūtot e-pastu, sazināties ar 
advokātu Gvido Zemribo nevar. 
Tā viņam nav. Arī internetu 
viņš tikpat kā nelieto. «Esmu 
vecmodīgs – labāk izlasu kādu 
juridisku grāmatu.» 

PERsOnīBa PREsEs aPskats

Deloitte Latvia 
publicitāte Latvijas presē
Deloitte Latvia jau vairākus gadus pēc 
kārtas ir starptautiski atzīta kā pati 
labākā nodokļu konsultāciju kompānija 
visā pasaulē, kas sniedz audita, nodokļu, 
konsultāciju un juridiskos pakalpojumus.
Laikā no 2006. gada novembra līdz 
2007. gada aprīlim auditorkompānija 
Deloitte Latvia Latvijas presē ir piemi-
nēta kopumā 77 rakstos, bet, ieskaitot 
reklāmas, – pat 110 reižu!



Nauda, ko  
nedod banka, ir 
atrodama ārvalstīs
«Līdz ar banku pieaugošo 
piesardzību kredītu izsniegšanā, 
Latvijas uzņēmējiem ievērojami 
palielinājusies interese par 
finanšu investoru un ārzemju 
banku piesaisti savu projektu 
īstenošanai,» atzīst Deloitte 
finanšu konsultāciju vecākais 
menedžeris Mārtiņš Zutis.

2006. finanšu gadā Deloitte neviens 
uzņēmums nebija interesējies par 
ārvalstu finansējuma piesaisti projekta 
īstenošanai, savukārt 2007. finanšu gadā 
tādi bijuši jau trīs, un ir sagaidāms, ka 
uzņēmēju interese par ārvalstu finansē
juma piesaisti turpinās augt. 
«Šīs uzņēmumu aktivitātes saistāmas gal
venokārt ar banku pieaugošo piesardzību 
projektu attīstības kreditēšanā. Piemēram, 
nekustamā īpašuma uzņēmumam, kura 
darbība saistīta ar jaunu namu būvniecību 
un dzīvokļu pārdošanu, šobrīd saņemt 
bankas aizdevumu mājas celtniecībai 
kļūst visai sarežģīti. taču bez finanšu 
līdzekļu piesaistes uzņēmējs māju nav 
spējīgs uzbūvēt, attiecīgi apdraudēta 
ir arī viņa uzņēmuma darbība kā tāda. 
sadarbībā ar Deloitte paveras iespēja 
projekta īstenošanai piesaistīt gan ārvalstu 
banku, gan nebanku finansējumu,» 
skaidro m. Zutis. 
Viņš atzīst, ka pagaidām nekas neliecina 
par to, ka banku attieksme attīstības 
kredītu izsniegšanas jautājumos varētu 
mainīties. tas savukārt nozīmē, ka sa
ņemt kredītu vieglāk nekļūs – varbūt pat 
vēl grūtāk. tādēļ jautājums par ārvalstu 
finansējuma piesaisti kļūs tikai aktuālāks. 
to visu ņemot vērā, Deloitte attīsta 
savu darbību tieši ārvalstu finansējuma 
piesaistes jautājumos, kas Latvijas 
uzņēmējiem var sniegt reālu palīdzību.

«Nav bijis neviena uzņēmuma 
pirkšanas – pārdošanas projekta, 
kurā Deloitte ekspertiem būtu nācies 
piekāpties otras puses speciālistiem, 
tātad mūsu klienta intereses vienmēr 
ir tikušas nosargātas. Tas ir pats 
labākais darba kvalitātes rādītājs,» 
uzskata Deloitte finanšu konsultāciju 
vecākais menedžeris Mārtiņš Zutis.

Viens no pēdējā laika skaļākajiem un 
publiskākajiem Deloitte finanšu konsultantu 
darbiem bijis saistīts ar uzņēmuma Ventspils 
Nafta akciju pārdošanu. apmēram pusotra 
gada garumā Deloitte pēc Vitoil Group pasū
tījuma izstrādāja detalizētu Ventspils Naftas 
darbības analīzi, sniedzot klientam pilnīgu 
informāciju par pārdošanai izliktā uzņēmuma 
patieso stāvokli. «tas potenciālajam pircējam, 
kurš rezultātā Ventspils Naftas akcijas arī 
iegādājās, sniedza precīzu priekšstatu par 
milzīgā uzņēmuma darbību un ļāva noteikt 
arī akciju reālo cenu, par kuru tās vēlāk arī 

tika iegādātas. tas ir viens no spilgtākiem 
un plašai sabiedrībai labāk zināmiem pie
mēriem, kā Deloitte palīdz klientiem īstenot 
savu darbību, taču netrūkst arī daudzu 
citu uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas 
projektu, kuros Deloitte ir palīdzējis klientiem 
par godīgu samaksu iegādāties vai pārdot 
uzņēmumu,» atzīst mārtiņš Zutis. 
Viņš atklāj, ka ir bijis pat tā, ka gadījumos, 
kad uzņēmuma pircējs un pārdevējs nekādi 
nav varējuši vienoties par cenu un pat 
gatavojušies taisnību meklēt tiesā, Deloitte 
konsultantiem izdevies rast kompromisu, kas 
apmierinājis abas puses, tādējādi pasargājot 
firmas arī no liekiem laika un naudas tēri
ņiem tiesājoties. «starp pircēju un pārdevēju 
vienmēr pastāv cenas dilemma – pārdevējs 
to, protams, vēlas noteikt maksimāli augstu, 
turpretī pircējs ir ieinteresēts maksāt pēc 
iespējas mazāk. taču rūpīgi izanalizējot 
konkrētā uzņēmuma darbību, mums parasti 
izdodas vienoties par abām pusēm labvēlīgu 
risinājumu,» tā būtisko ieguvumu, ko sniedz 
finanšu konsultanta piesaiste darījumiem, 
skaidro m. Zutis. 

Latvijā joprojām lielākā aktivitāte ir 
vērojama nekustamā īpašuma tirgū, 
atzīst Deloitte finanšu konsultāciju 
vecākais menedžeris Mārtiņš Zutis. 

kopš 2005. gada visā pasaulē strauji 
attīstījies nekustamā īpašuma tirgus. tas 
būtiski ietekmējis arī situāciju Latvijā, kur 
interese par nekustamā īpašuma darījumiem 
joprojām ir ļoti augsta. Deloitte finanšu 
konsultāciju vecākais menedžeris m. Zutis 

atzīst, ka ar šo darījumu starpniecību Latvijā 
ieplūst liels ārvalstu finanšu apjoms, kas 
prognozējams arī turpmāk. «Lai arī pēdējā 
laikā nekustamā īpašuma tirgū ir vērojams 
tāds kā pieklusuma periods, kas, iespējams, 
stabilizēs cenas, sagaidām, ka interese 
neapsīks un arī turpmāk nekustamo īpašumu 
tirgus būs viens no aktīvākajiem. arī turpmāk 
par Latvijas nekustamā īpašuma tirgu liela 
interese saglabāsies ārvalstu investoriem, 
un viņi te ieguldīs savus finanšu līdzekļus,» 
uzskata m. Zutis. 

FInansEs

Palielinās interese par 
ārvalstu finanšu piesaisti

Nekustamā īpašuma tirgus – aktīvākais 

Saņemt kredītu vieglāk 
nekļūs – varbūt pat vēl 
grūtāk. Tādēļ jautājums 
par ārvalstu finansējuma 
piesaisti kļūs tikai 
aktuālāks
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«Mēs palīdzam uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas jautājumos rast izdevīgākos 
risinājumus – arī tad, ja tas saistīts ar plašām un sarežģītām shēmām,» atzīst finanšu 
konsultāciju vecākais menedžeris Mārtiņš Zutis
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Kopš 2006. gada, pārstāvot uzņēmēju 
intereses, Deloitte darbojas Finanšu 
ministrijas darba grupā, kas izstrādā 
grozījumus likumā par pievienotās 
vērtības nodokli (PVN). 

Deloitte vecākais menedžeris jānis Čupāns 
skaidro, ka Finanšu ministrijas izveidotā darba 
grupa debatēs ir izstrādājusi izmaiņas četros 
svarīgos jautājumos, un, iestrādātas likumā, 
šīs izmaiņas uzlabos tranzīta un importa 
preču plūsmu, kā arī ļaus nodokļu nomaksu 
vērst saimnieciski izdevīgāku. «Pirmkārt PVn 
likumā gaidāmas izmaiņas, kas uzņēmējam 
ļaus atgūt nomaksāto PVn gadījumos, kad 
radušās problēmas ar darījuma partneri. 
Piemēram, ja partneris nenorēķinās par 
saņemto pakalpojumu vai preci, cietušajam 
uzņēmējam nomaksāto nodokli būs iespēja 
atgūt atpakaļ. tādējādi jau tā no parādnieka 
cietušais uzņēmums netiks papildus sodīts arī 
no valsts puses.» 
Otra būtiska izmaiņa ir saistīta ar plānota
jiem importa preču plūsmas atbrīvojumiem 
no PVn. j. Čupāns prognozē, ka šīs izmaiņas 
ievērojami uzlabos tranzīta rādītājus un 

importa preču plūsmu. savukārt tā sauca
mie PVn grupas darījumi, kas darba grupas 
priekšlikumos ir trešā lielā grozījumu sadaļa, 
ļaus racionālāk darboties uzņēmumiem, 
kas pakalpojumus un preces pārdod savas 
grupas ietvaros. «tādiem uzņēmumiem kā, 
piemēram, Latvijas Dzelzceļš, kura struktūru 
veido mātes uzņēmums un vairāki meitas 
uzņēmumi, kas savā starpā cits citam 
pārdod dažādus pakalpojumus un preces, 
šī grozījumu sadaļa ļaus krietni atvieglot 
finanšu darbību. Proti, patlaban katru reizi 
savā starpā norēķinoties par pakalpojumiem 
un precēm, grupas uzņēmumi par tiem 
maksā arī PVn, savukārt saskaņā ar likuma 
grozījumu projektu mātes un meitas 
uzņēmumi varēs reģistrēties kā viens PVn 
maksātājs, attiecīgi arī finanšu plūsma par 
savstarpējiem darījumiem starp grupas 
biedriem būs ievērojami vienkāršota,» 
skaidro j. Čupāns.
Ceturtās būtiskākās izmaiņas paredzēs 
iespēju uzņēmējam pēc paša vēlmes ar 
PVn aplikt arī ar šo nodokli neapliekamās 
saimnieciskās darbības, kas nereti var būt 
krietni izdevīgi. «tas varētu būt saistoši 
dažādu jomu uzņēmējiem, piemēram, ne
kustamā īpašuma attīstītājiem. ja uzņēmējs, 
iegādājoties zemes gabalu, iegulda līdzekļus 
tā attīstībā, infrastruktūras uzlabošanā – pie
mēram, ceļu, komunikāciju izbūvē –, vēlāk, 
šo īpašumu pārdodot, viņš attīstībā ieguldīto 
PVn zaudē. stājoties spēkā jaunajai normai, 
īpašuma attīstītājs šos līdzekļus varētu atgūt, 
un uzņēmējiem tas būtu svarīgs ieguvums,» 
pārliecināts ir nodokļu departamenta 
vecākais menedžeris. 
jānis Čupāns stāsta, ka PVn likuma darba 
grupā saistībā ar iespējamām izmaiņām 
ir notikušas intensīvas diskusijas Finanšu 
ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un 
citu kompetentu iestāžu starpā. aizstāvot 
uzņēmēju intereses, darbā aktīvi piedalījušies 
arī Deloitte nodokļu departamenta speciā
listi – mārtiņš tols, sabīne Vuškāne un Linda 
Freimane, kas izstrādātos priekšlikumus vērtē 
kā uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgus. 
«Šobrīd jau var sacīt, ka izstrādātie grozījumi 
ir guvuši konceptuālu atbalstu, un ir sagai
dāms, ka drīzumā tie tiks arī apstiprināti val
dībā un saeimā, bet jau nākamajā gadā reāli 
stāsies spēkā. Grozījumi PVn likumā uzlabos 
mūsu konkurētspēju, un mēs sagaidām, ka 
uzņēmēji ar šīm izmaiņām būs apmierināti,» 
pārliecināts ir j. Čupāns.  

Pat ja PVN pārtikai 
pazeminās, cenas 
mazākas nekļūs
«Vienīgās skaidri prognozējamās 
sekas PVN likmes paaugstināšanai 
no līdzšinējiem 18 procentiem 
uz 20, būs cenu un inflācijas 
pieaugums,» tā, vērtējot finanšu 
ministra Oskara Spurdziņa 
priekšlikumu paaugstināt PVN 
likmi, spriež Deloitte vecākais 
menedžeris Jānis Čupāns. 

maijā O. spurdziņš Finanšu ministrijas 
speciālistiem uzdeva izvērtēt iespējas 
paaugstināt PVn likmi no līdzšinējiem 
18 procentiem uz 20, kas tika skaidrots 
ar esošā budžeta nespēju nodrošināt 
ministriju augošos pieprasījumus. Deloitte 
vecākais menedžeris prognozē PVn likmes 
paaugstināšanas iespējamās sekas.
«skatoties pavisam šauri, PVn likmes 
maiņa nenoliedzami ļaus palielināt 
valsts budžeta ienākumus. tiesa, tam 
neizbēgami būs ietekme arī uz inflāciju. 
Pat ja jautājums tiek skatīts kontekstā ar 
projektu – palielināt vispārējo PVn likmi, 
bet atsevišķām preču grupām, piemēram, 
pārtikai, to samazināt –, cenas tikai kāps. 
Loģiski būtu, ja, stājoties spēkā šādai 
normai, cenas palielinātos tām precēm un 
pakalpojumiem, kam jaunā likme ir sais
toša, savukārt tai pašai pārtikai, piemēram, 
kam PVn samazinātos uz 5 procentiem, 
cenām par attiecīgu daļu vajadzētu arī 
samazināties. taču diez vai pārtika tiešām 
kļūs lētāka – labākajā gadījumā tā paliks šā 
brīža cenā. savukārt pārtikas preces ķēdē 
iesaistīto uzņēmumu peļņa palielināsies,» 
spriež j. Čupāns.    
Viņš atzīst, ka citviet Eiropā, kur notikušas 
PVn vai citu nodokļu likmes izmaiņas, 
ir bijuši gadījumi, kad paaugstināto 
nodokli uzņēmējs kompensē no saviem 
finanšu resursiem, precei cenu vispār 
nemainot. taču arī šāda notikumu attīs
tība Latvijā esot maz ticama. tātad, ja arī 
tiks pieņemts lēmums PVn likmi tiešām 
paaugstināt, to vienlaikus samazinot 
pārtikai, iedzīvotājiem jārēķinās ar cenu 
kāpumu, kas neizbēgami ietekmēs arī 
inflāciju. 
j. Čupāns gan uzsver, ka Latvijā noteiktā 
18 procentu PVn likme kopumā nav 
augsta – citviet Eiropā tā ir 15 līdz 25 
procentu robežās. 

Deloitte cīnās par 
uzņēmējiem izdevīgu PVN

PVn
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Deloitte vecākais menedžeris Jānis Čupāns 
atzīst, ka darba grupas izstrādātie 
priekšlikumi ir guvuši konceptuālu atbalstu 
un ir sagaidāms, ka jau ar nākamo gadu 
PVN likumā gaidāmas izmaiņas, kas ļaus 
uzņēmējiem būtiski atvieglot darbību
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Gandrīz jebkuram uzņēmumam neizbēgami 
vismaz reizi gadā nepieciešama finanšu pār
skatu revīzija jeb audits. Lai arī daļa uzņēmumu 
to uzskata tikai par likumdošanas prasību 
izpildi, revidents ir arī labs palīgs akcionāram, 
kas vēlas gūt neatkarīgu viedokli par uzņē
muma darbu. Deloitte Latvijā ir pierādījis sava 
darba kvalitāti, bet ar labvēlīgo attieksmi pret 
klientu panākts, ka revidents firmā vairs nav kas 
briesmīgs un sāpīgs.
«ja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vizīte 
uzņēmumā joprojām mēdz būt vairāk nekā 
nepatīkams notikums, tad pret mūsu 
revidentiem attieksme ir labāka. Ir uzņēmumi, 
kas mūsos saskata savus sabiedrotos, cilvēkus, 
kas viņiem var palīdzēt izvairīties no kļūmēm, 
bet, ja tādas jau pielaistas, palīdzēt tās atrisināt,» 
atzīst Inguna staša, kurai pašai šajā darbības 
jomā ir jau desmit gadu ilga pieredze. 

analizējot kopējo situāciju ar uzņēmumu 
grāmatvedību Latvijā, Inguna staša uzsver, ka 
kopumā grāmatvedības līmenis ir apmierinošs. 
turklāt izrādās, Latvijā ir daudzi uzņēmumi, 
kuros grāmatvedība ir labākā līmenī nekā 
šķietami sakārtotajā anglijā. «strādājot Deloitte, 
man bija iespēja piedalīties revīzijas projektos 
anglijā. to laikā pārbaudes veicu vairākos gan 
ļoti lielos, gan arī mazos uzņēmumos un par 
redzēto biju pārsteigta. Lielajos uzņēmumos 
pastāv problēma, ka nav viena cilvēka vai 
pat mazas cilvēku grupas, kas varētu sniegt 
atbildes uz revidentu jautājumiem. turpretim 
Latvijā vairumā uzņēmumu ir galvenais 
grāmatvedis vai finanšu direktors, kas var 
nodrošināt nepieciešamo informāciju. arī 
grāmatveža darbs Latvijā noteikti ir interesan
tāks – anglijā vairums grāmatvežu parasti ir 
šauri specializējušies un pārzina tikai to, kas 

skar viņu tiešos pienākumus. Latvijā tik stingri 
izteikta specializācija ir tikai lielākajos uzņēmu
mos. Ievēroju, ka daudzos anglijas mazajos 
uzņēmumos grāmatvedības sistēma bija ļoti 
sliktā kārtībā, arī attieksme pret grāmatvedības 
sakārtošanu vieglprātīgāka. man strādāt ar 
Latvijas uzņēmumiem noteikti ir vienkāršāk un 
patīkamāk,» neslēpj Inguna.
nereti revīzija tiek veikta, piesaistot citu 
Deloitte departamentu speciālistus – nodok
ļu, It vai citus, kas var sniegt konsultācijas 
specifiskos jautājumos. tā ir iespēja piesaistīt 
klientus arī citiem departamentiem. 
«mēs esam uzņēmuma darbības pamatos, 
un revidentam ir iemesli, lai pašapziņa celtos. 
tāpat mums ir arī ko piedāvāt topošajiem 
revidentiem, kas, strādājot Deloitte, gūtu 
nenovērtējamas zināšanas un pieredzi,» 
pārliecināta ir Inguna staša. 

auDIts

Revīzija palīdz 
rast klientus 
arī citiem 
departamentiem

«Šobrīd vislabprātāk ceļotu apkārt pasaulei 
un rakstītu ceļojumu aprakstus,» neslēpj 
Deloitte riska pakalpojumu menedžere Laila 
Zviedre. savulaik viņai bijušas visas iespējas 
kļūt par pilnīgi humanitāras profesijas 
pārstāvi, un varbūt, ka kādreiz viņa tāda 
tiešām arī kļūs. taču patlaban Lailu apmierina 
arī darbs konsultāciju biznesā, un tas sniedz 
gandarījumu ikreiz, kad klientam palīdzēts.
Deloitte Riska pakalpojumu departaments 
darbojas salīdzinoši nesen. tā galvenie 

darbības virzieni – iekšējais audits, iekšējā 
kontrole, kā arī risku un darbības izvērtējums. 
te galvenais uzdevums – konstatēt vājos 
posmus uzņēmuma darbībā, ja tādi ir, un rast 
risinājumus darbības uzlabošanai. «Fakts, ka 
klientam patiešām izdodas palīdzēt, ir ļoti 
būtisks. tādēļ arī varu sacīt, ka pēc deviņiem 
auditā nostrādātiem gadiem šobrīd ir prieks 
darboties auditam it kā ļoti radniecīgā, taču 
vienlaikus arī atšķirīgā jomā,» atklāj L. Zviedre. 
tiesa, viņa arī neslēpj, ka savulaik domājusi 

Auditors, strādājot ar cipariem, var būt radošs

«Revīzija ir Deloitte pamata pakalpojums, kas 
turklāt palīdz nodrošināt klientus arī citiem 
departamentiem. Savukārt cilvēks, kas četrus 
vai vairāk gadus nostrādājis par revidentu, darba 
tirgū kļūst par vienu no pieprasītākajiem un 
labāk apmaksātajiem speciālistiem finanšu jomā. 
Iespējamais darba devējs var būt pārliecināts – 
darbinieks pratīs strādāt, viņš arī izpratīs, kā 
darbojas uzņēmums,» pārliecināta ir Deloitte vecākā 
menedžere Inguna Staša. 

par karjeru humanitārā jomā, tādēļ arī 
izmācījusies par angļu filoloģi. Bet vēlāk 
viņa izglītošanos turpināja Rīgas Biznesa 
skolā, pēc kā arī nolēmusi savu karjeru 
veidot savādāk. 
L. Zviedre atklāj, ka viņai patīk lietu kārtība, 
kāda valda eksaktajās profesijās, arī viņas 
darbā Deloitte. tomēr pazudusi nav arī 
mīlestība pret humanitārajām lietām: «tās 
mani joprojām saista, taču radošo garu varu 
izmantot arī savā darbā, un to arī daru.» 

«Mēs, revidenti, esam Deloitte uzņēmuma darbības pamats,» 
uzskata vecākā menedžere Inguna Staša
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Deloitte vadības vecākā konsultante 
Dina Briede atklāj, ka pēdējo gadu laikā 
Deloitte konsultanti īpaši daudz strādājuši ar 
TeliaSonera grupas uzņēmumiem – Latvijas 
fiksēto sakaru operatoru Lattelecom un 
mobilo sakaru operatoru LMT, bet Lietuvā 
ar Teo, kas kaimiņvalstī ir lielākais fiksēto 
telekomunikāciju nodrošinātājs, un mobilo 
sakaru operatoru Omnitel.
Ir atzīts, ka abiem Latvijas telekomunikāciju 
uzņēmumiem ir liela ietekme uz kopējo tir
gu, tādēļ to darbību kontrolē arī sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija. attiecīgi 
abiem uzņēmumiem ik gadu komisijai ir 
jāiesniedz arī auditoru ziņojums par to, ka 
telekomunikāciju uzņēmumu prasītā maksa 
par saviem pakalpojumiem ir taisnīga un 
pamatota. Šo ziņojumu sagatavošanu jau 
vairākus gadus pēc kārtas telekomunikāciju 
giganti uztic Deloitte. turklāt Lietuvā Teo tieši 

Deloitte uzticēja īstenot liela apjoma projektu 
divarpus gadu garumā jaunas izmaksu 
metodoloģijas izstrādei un palīdzībai modeļa 
uzbūvēšanā tālākai tarifu aprēķināšanai, kas 
nu tuvojas finiša taisnei. 
Dina Briede atklāj, ka pedantiskajā 
darbā, kad izsekots pilnīgi visam uzņēma 
pamatlīdzekļu kapitālam, tika pārbaudīts, 
vai esošie tīkli tiek izmantoti lietderīgi un 
vai nav atrodami risinājumi uzņēmumu 
sekmīgākai, optimālākai darbībai. «Šis bija 
smags un ļoti apjomīgs projekts, kurā ļoti 
detalizēti pārbaudīts milzīgais uzņēmuma 
pamatkapitāls – tostarp tīkli un to izmanto
šanas lietderīgums. atsevišķos gadījumos 
konstatējām, ka esošo infrastruktūru ir iespē
jams izmantot vēl efektīvāk, attiecīgi paveras 
arī jaunas iespējas ietaupīt izdevumus vai 
palielināt ienākumus, kas, kopā ņemti, var 
būt būtiski,» skaidro D. Briede.

Ilgstoši strādājot ar Latvijas un 
Lietuvas lielākajiem telekomunikāciju 
uzņēmumiem, Deloitte izdevies 
pamatīgi iepazīt savus sadarbības 
partnerus, kas nu jau saucami nevis 
tikai par klientiem, bet gandrīz 
vai par draugiem. Sarunā Deloitte 
vecākā konsultante Dina Briede 
atklāj atšķirības starp abu valstu 
telekomunikāciju gigantiem.

«nezinu, kāds tam ir iemesls, bet jau pašā 
sākumā fiksēju, ka darbu, ko Lietuvā veic trīs 
četri cilvēki, Latvijā parasti dara puscilvēks, 
augstākais, viens darbinieks – īpaši, ja skatāmies 
uz LMT. nedomāju, ka latvieši sevi pārāk 
nostrādina, uz viena cilvēka pleciem uzliekot 
īpaši lielu slodzi – tas tā patiešām nešķiet, jo 
darāmā darba apjoms ir samērīgs. Drīzāk var 
domāt, ka lietuviešiem patīk strādāt mierīgi, 
nevis steidzīgi. Bet varbūt viņi šādā veidā 
nodrošinās pret saspringtām situācijām, kad, 
kādam saslimstot, vairs nav atrodams neviens, 
kas situāciju pilnībā pārzinātu. katrā ziņā šo 
atšķirību esmu pamanījusi jau no pirmajām 
uzņēmumu apmeklējumu reizēm,» atzīst Dina 
Briede. 
Vērojot milzīgo uzņēmumu amatpersonu 

cilvēciskās īpašības, Deloitte vecākajai kon
sultantei gan nākas secināt, ka lietuvieši esot 
vienkāršāki, reizēm pat mīļi un pavisam sirsnīgi: 
«mums ir izveidojušās ļoti labas attiecības 
ar Latvijas telekomunikāciju uzņēmumu 
pārstāvjiem, kas kopā ar Deloitte ir devušies 
arī slēpot uz Šveici, tādējādi tīri cilvēciskie 
kontakti, kas nenoliedzami ir būtiski arī 
veiksmīgai sadarbībai projektos un darba 
lietās, mums ir ļoti labi. tomēr šķiet, ka Lietuvas 
partneri mums patiešām ir gandrīz draugi, 
kas nebeidz un nebeidz pārsteigt. Piemēram, 
gadījās man kopā ar manu vadītāju alek
sandru Parfinoviču – Deloitte patiešām izcilāko 
speciālistu telekomunikāciju jomā – doties 
darba braucienā uz Lietuvu tieši aleksandra 
dzimšanas dienā. Pēc tam, kad nopietnās 
lietas un darbus bijām izrunājuši, pēkšņi ļoti 
lietišķie Lietuvas uzņēmuma pārstāvji cēla 
priekšā īstu dzimšanas dienas torti ar svecītēm. 
Pat man, kas partneriem bija pačukstējusi par 
aleksandra dzimšanas dienu, tas bija liels, bet 

patīkams pārsteigums. Šāda sveikšana aug
stākā līmeņa vadītāju vidū ir ļoti reta parādība, 
ko neviens arī negaida, tādēļ fakts, ka viņi bija 
īpaši centušies sagādāt pārsteigumu Deloitte 
speciālistam, ir nozīmīgs un pieminēšanas 
vērts,» atzīst Dina. tiesa, tagad jau gandrīz par 
tradīciju ir kļuvis arī tas, ka pēc tam, kad darba 
jautājumi ir nokārtoti, Deloitte konsultanti 
un Lietuvas telekomunikāciju uzņēmuma 
pārstāvji, ar kuriem ikdienā tiek strādāts pie 
projektiem, kopā dodas pavakariņot vai 
vienkārši noskatīties labu filmu. 
Dinas novērojumi liecina, ka gan Latvijā, gan 
arī Lietuvā augstākā līmeņa vadītāju posteni 
parasti ieņem vīrieši, savukārt vidējā līmeņa 
un speciālistu vidū abi dzimumi ir pārstāvēti 
līdzīgi. tiesa, viņai arī radies priekšstats, ka 
pie mums jauni cilvēki pa karjeras kāpnēm 
tomēr virzās straujāk, un biežāk augstā 
amatā ir redzams arī gados salīdzinoši jauns 
cilvēks. «Varbūt starp abu kaimiņvalstu 
uzņēmumiem un to darbiniekiem ir vēl 
kāda atšķirība, ko neesmu pamanījusi. taču 
pats svarīgākais – un tas vērojams abās 
valstīs – ir tas, ka mums ne tikai uzticas kā 
profesionāļiem, kas sniegs labāko padomu 
un radīs labāko risinājumu, bet novērtē arī 
mūsu cilvēciskās īpašības. mēs strādājam kā 
komanda, un tas darbu padara vieglāku,» ar 
gandarījumu atzīst Dina Briede.

kOnsuLtantI

Ar ko atšķiras vadītāji Latvijā un Lietuvā 

Darbu, ko Lietuvā veic trīs 
četri cilvēki, Latvijā parasti 
dara puscilvēks, augstākais, 
viens darbinieks 

Deloitte palīdz 
telekomunikāciju gigantiem

Deloitte ir Baltijā pieredzējušākais 
juridiskais, nodokļu un audita 
konsultants telekomunikāciju jomā, 
kas nu jau vairāku gadu garumā 
apkalpo Latvijas un Lietuvas lielākos 
telekomunikāciju uzņēmumus. 
Pakalpojumi sniegti arī Igaunijā. 

«Deloitte pelnīti tiek uzskatīts par 
kompetentāko un pieredzējušāko 
telekomunikāciju jomā,» ir pārliecināta 
vadības vecākā konsultante Dina Briede
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Eiropā Deloitte pakalpojumus ir izvēlējusies ne 
viena vien pasaules līmeņa mūzikas un sporta 
zvaigzne – dziedātājs Robijs Viljams, grupa 
Spice Girls un tās bijusī dalībniece, dziedātāja 
un grāmatas autore Viktorija Bekhema, viņas 
pasaulslavenais vīrs, futbolists Deivids Bek
hems un citi. Darbs ar šīm pasaules mēroga 
zvaigznēm Deloitte ir ļāvis uzkrāt ievērojamu 
pieredzi mūzikas, sporta un šovbiznesa 
specifikā, kas kompetentus pakalpojumus 
ļauj nodrošināt arī Latvijas lielākajiem mūzikas 
industrijas pārstāvjiem. 

Sperts pirmais solis mūsu 
zvaigžņu finanšu sakārtošanā
«Pagaidām gan jāatzīst, ka Latvijā mūzikas un 
šovbiznesa industrija vēl nav spēcīga un par 
finanšu sakārtošanu ne pārāk intensīvi domā. 
taču Deloitte, uzsākot sadarbību ar Prāta Vētru, 
ir spēris pirmo soli šajā virzienā, un varam 
prognozēt, ka ar laiku mūziķu un grupu intere
se par savas darbības finansiālās puses precīzu 
sakārtošanu tikai augs,» spriež V. Liberte. 
Viņa atzīst, ka mūziķu, šovbiznesa un 
sportistu apmaksas sistēmā, līgumos un 
citās finanšu, kā arī juridiskajās darbībās ir 
atšķirības no tradicionālās uzņēmējdarbības. 
Būtiski, ka Latvijā trūkst arī kompetentu 
juristu, kas mūziķiem atvieglotu darījumu 
juridiskās puses pareizu noformēšanu. tādēļ 
jārēķinās, ka nepietiekami pieredzējis mūziķis 
vai sportists, nokļuvis rūdīta zvaigžņu med-
nieka nagos, itin viegli var iekrist, parakstot 
sev neizdevīgu līgumu. savukārt Doloitte 
bagātā pieredze pasaulē, kas pieejama arī 

speciālistiem Latvijā, var noderēt ikvienam, 
kurš grasās slēgt liela apmēra līgumu un 
nevēlas palikt zaudētājos. 

Padoms varētu derēt arī 
pasaulē uzlecošām zvaigznēm
«Vērojot pašreizējo situāciju mūzikas indus
trijā, Deloitte pakalpojumi, iespējams, varētu 
būt aktuāli maestro Raimondam Paulam, 
iespējams, arī Latvijas soprānam maijai 
kovaļevskai, kas šosezon debitēja Ņujorkas 
metropolitēna operā. tāpat mūsu pakalpoju
mi varētu būt saistoši basketbola, hokeja un 
citu sporta veidu uzlecošajām zvaigznēm, kas 
piesaistījušas pasaules līmeņa klubu interesi,» 

uzskata Vita Liberte, uzsverot, ka ar Deloitte 
palīdzību mūziķu un sportistu intereses būtu 
pilnvērtīgāk aizstāvētas.

Daļa Prāta Vētras 
saimniecības ir kārtībā 
savukārt Latvijā populārākās grupas Prāta 
Vētra menedžere aija Grimze atzīst, ka pagai
dām grupa auditorfirmai uzticējusi tikai daļu 
no savām finanšu lietām, taču, ņemot vērā 
labo sadarbību, tiek apsvērta iespēja to pa

plašināt. «Biju kādā Hansabankas pasākumā, 
kur dzirdēju uzstājamies Deloitte pārstāvi. Viņš 
uz mani atstāja tiešām kompetenta un zinoša 
cilvēka iespaidu, taču tobrīd finanšu sakārto
šanas jautājums vēl nebija grupā pārrunāts, 
tādēļ nekādas tālākas darbības neuzsāku. 
Bet neilgu laiku pēc šī pasākuma pie manis 
pienāca jānis jubalts un sacīja, ka saticis kādu 
savu paziņu, kas strādā Deloitte un jautājis, 
vai mums gadījumā nav nepieciešami viņu 
pakalpojumi savas saimniecības pārbaudei 
un precīzai sakārtošanai. Ideja šķita lietderīga, 
un mēs to izmantojām – kā nekā ir labi, 
ja finanšu un nodokļu lietas kārto cilvēki, 
kas tajās ir tiešām profesionāli,» sadarbības 
sākumu atceras aija Grimze. Viņa atzīst, ka pa
gaidām Deloitte speciālistiem lūgts pārbaudīt 
daļu no Prāta Vētras saimniecības: «Pamatā 
Deloitte strādāja ar mūziķu personīgajām 
lietām, nevis grupas kopējām. Šobrīd ar 
paveikto esam apmierināti un prātojam, vai 
kompetentiem auditoriem uzticēt arī pārējo 
saimniecību.» 
a. Grimze atzīmē, ka būtisks aspekts bijis 
arī fakts, ka grupas dalībnieku finanšu lietas 
pārbaudījuši pasaules mēroga firma ar 
teicamu slavu. «tagad jebkurā pasaules 
valstī, saskaroties ar kādām neskaidrībām par 
konkrētajā valstī pastāvošajiem nodokļiem, 
līguma niansēm vai citām detaļām, esam 
droši, ka ātri vien varēsim gūt skaidrību, 
sazinoties ar savu Deloitte speciālistu. Viņš 
tūdaļ varēs sazināties ar kolēģi konkrētajā 
valstī un visas neskaidrības ātri novērst. tas ir 
būtisks ieguvums,» atzīst menedžere. 

ŠOVBIZnEss

Nodokļu konsultants 
vajadzīgs arī Prāta Vētrai

«Ņemot vērā Deloitte sekmīgo 
sadarbību ar Latvijas ievērojamāko 
šovbiznesa zvaigzni Prāta Vētru – 
pirmo mūsu valsts mūzikas 
industrijas pārstāvi, kura uzticējusi 
savas finanšu lietas kompetentai 
auditorfirmai, varam prognozēt, 
ka ar laiku viņu piemēram sekos 
arī citi lielākie Latvijas mūzikas 
industrijas pārstāvji, kuriem 
finanšu lietu sakārtošana ir tikpat 
aktuāls jautājums, kā jebkuram 
uzņēmumam,» atzīst Deloitte vecākā 
menedžere Vita Liberte.

Deloitte, uzsākot sadarbību 
ar Prāta Vētru, ir spēris pirmo 
soli Latvijas mūziķu finanšu 
sakārtošanā

Deloitte vecākā menedžere Vita Liberte sadarbību ar Prāta Vētru atceras kā interesantu un 
izziņas bagātu
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Lielajā sportā jau pāris gadu 
desmitu apgrozās liela nauda, tomēr 
nodokļu jautājums bieži vien bijis 
visai kutelīgs. Lai palīdzētu Latvijas 
sportistiem tikt ar to galā, Deloitte 
izveidojusi bukletu, kurā vienkāršā 
valodā izskaidrota pasaules prakse, 
kā arī paredzējusi rīkot plašāku 
semināru.

Derētu padomāt laicīgi
sporta komercializācija jau šobrīd ir sasnie
gusi milzīgus apmērus, bet naudas apjomi 
sportā neapšaubāmi turpinās augt, un 
finansiālajai līknei būs augšupejoša tendence 
arī Latvijā. «sports ir liels bizness, kurā ne
pieciešama konsultantu palīdzība, nopietna 
plānošana un precīzi aprakstīti juridiskie 
aspekti,» pārliecināta ir Deloitte menedžere 
aija Lasmane. tā kā Deloitte apkalpo ne tikai 
juridiskas, bet arī fiziskas personas, tajā skaitā 
sportistus, uzņēmums Latvijā uzņēmies tādu 
kā pioniera lomu, kas pievērstu sabiedrības, 
valsts un pašu sportistu uzmanību uz ienā
kumu un nodokļu jautājumu sakārtošanu. 
andris Biedriņš, Ernests Gulbis, māris 
Verpakovskis, kārlis skrastiņš, jeļena 
Prokopčuka – šie uzvārdi ir tikai daļa no 
tiem, kas zināmi visā sporta pasaulē. Deloitte 
īpaši vēlas pievērst jauno atlētu uzmanību 
nodokļu jautājumiem. aija Lasmane piebilst, 
ka sportistiem par savām finansēm būtu 
jādomā nevis tad, kad viņu kontā ieripo 
pirmā lielā nauda, bet gan jau pirms tam. kā 
ir tad, ja to atstāj novārtā, var pastāstīt krietns 

skaits pasaulē slavenu sportistu, piemēram, 
vācu bijusī tenisa zvaigzne Boriss Bekers.

Aicinās pie apaļā galda
a. Lasmane norāda, ka ārvalstīs sportisti 
finanšu jautājumiem sāk pievērst nopietnu 
uzmanību. Lai mēs neatpaliktu, Deloitte 
par šo tēmu sagatavojusi bukletu, kurā 
vienkāršā valodā izskaidrota pasaules prakse 
Latvijas kontekstā. «Plānojam rudenī tenisa, 
basketbola, futbola, hokeja, varbūt arī citu 
federāciju galvenās personas, no valsts 
puses kādu amatpersonu un žurnālistus 
aicināt pie apaļā galda, lai diskutētu par šīm 
problēmām,» tuvākos plānus atklāj Deloitte 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs andris 
Pudāns. Lai diskusijai būtu taustāmāks saturs, 
plānots uzaicināt arī kādus no sportistiem, 
kas, cerams, būs atsaucīgi. 
Deloitte vadītājs jānis Zelmenis norāda, ka 
ir daudz izdevīgāk naudu apgrozīt, investēt, 
laist darbībā, nevis izņemt kapitālu skaidrā 
naudā, sevišķi valstīs, kur ienākuma nodokļi 
ir ļoti augsti: «Latvijas sportistam, kurš gūst 
pietiekami lielus ienākumus, nolūkā mīkstināt 
ienākuma nodokli nebūt nav jākļūst par 
montekarlo rezidentu. Viņš var optimizēt 
savus nodokļus kaut vai tādējādi, ka pārceļ 
algu uz savu Latvijas uzņēmumu un pēc tam 
izņem to dividendēs.»
sportistiem dažādās shēmas lielākoties ir 
sarežģītas, konsultantiem – ikdiena.
andris Pudāns: «no mūsu puses uzsvars ir 
pastāstīt, kā šie jautājumi ir sakārtoti pasaulē, 
un, ja sportists savlaicīgi sāk plānot savus 
nodokļus, tad visu var sakārtot tā, ka ir 
apmierināts gan sportists, gan valsts.»

Deloitte – pionieri sportistu 
konsultēšanā Latvijā

Edgars Šneps, 
Izglītības 
un zinātnes 
ministrijas 
valsts sekretāra 
vietnieks sporta 
jautājumos:  

Deloitte aktivitātes ir apsveica
mas – sportistu un organizatoru 
izglītošana šajos jautājumos ir nepie
ciešama. Latvijas sporta zvaigznēm ir 
svarīgi uzmanību pievērst ne tikai tam, 
kā dabūt lielāku līgumu, bet arī tam, 
lai būtu sakārtoti nodokļu jautājumi. 
attīstoties valstij, palielinās iedzīvotāju 
izpratne un uzticēšanās sociālo garantiju 
sistēmai. Iedzīvotāji skatās tālāk nākotnē, 
plāno tēriņus pensijas vecumā, bērnu 
izglītošanu un tamlīdzīgi, šajā virzienā 
jādomā arī sportistiem. īpaši svarīgi 
tas ir jaunajām zvaigznēm. Latvijas 
sportisti arī šobrīd īsti neapzinās to, ka ar 
dažādiem likumīgiem paņēmieniem var 
samazināt valstij maksājamo nodokli no 
saviem ienākumiem. tas nav pietiekami 
skaidrots, tāpēc sportistu vidū valda 
uzskats, ka iespējamie ieguvumi ir 
niecīgi. taču legālai nodokļu plānošanai 
nākotnē Latvijā tiks pievērsta arvien 
lielāka nozīme, tāpēc mēs ar savu darbu 
arī cenšamies veicināt pārskatāmas, 
saprotamas un sporta sabiedrībai pre
timnākošas nodokļu sistēmas izveidi.

VIEDOkLIs

sPORts

Pasaules 20 bagātāko futbola klubu 
kopējie ieņēmumi pārsniedz 3,3 
miljardus eiro, liecina biznesa 
konsultāciju firmas Deloitte sastādītā 
rangu tabula Football Money League 
par 2005./2006. gada sezonu.

Bagātākais starp bagātākajiem ir spāņu klubs 
Real Madrid – kopējie ieņēmumi 292 miljoni 
eiro. arī ienākumu ranga tabulā otrajā vietā 
spāņi – klubs Barcelona, kurš pieredzējis šā 

gada lielāko kāpumu – par četrām pozīcijām 
uz otro vietu. «tā kā abi klubi prognozē 
ieņēmumus, kas pārsniedz 300 miljonus eiro, 
ļoti iespējams, ka arī pēc nākamās aptaujas šos 
klubus redzēsim Money League līderpozīcijās,» 
pētījumu komentē Deloitte Latvijas biroja 
partneris jānis Zelmenis. 
no anglijas pārstāvjiem augstākajā vietā ir 
Manchester United, kas šogad noslīdējis uz 
ceturto vietu. Deloitte eksperti vērš uzma
nību, ka līdz ar jaunā stadiona celtniecības 
pabeigšanu 2006./2007. gada sezonā, 

var sagaidīt šī kluba atgriešanos saraksta 
augšgalā. Interesanti, ka Manchester United 
joprojām ir visrentablākā futbola klubu 
organizācija pasaulē.
«Deloitte starptautiskie klienti ir tādas pazīs
tamas sporta zvaigznes kā Deivids Bekhems, 
futbola klubs Manchester United, 2012. gada 
Londonas olimpisko spēļu rīkotājs – anglijas 
Olimpiskā komiteja un citi. Viens no mūsu 
galvenajiem principiem ir sakārtota nodokļu 
politika Latvijas sportā un sociālās garantijas 
pašmāju sportistiem,» pauž jānis Zelmenis. 

Noteikti pasaules bagātākie futbola klubi
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«Interesanti un ļoti labi izglītoti 
kolēģi, ar kuriem vienmēr ir par ko 
runāt, teicamas karjeras izaugsmes 
perspektīvas, vērtīgi kontakti gan 
Latvijā, gan arī Baltijā un iespēja 
nemitīgi papildināt savas zināšanas,» 
šādus galvenos iemeslus finanšu 
direktora amata nomaiņai pret 
darbu Deloitte uzskaita menedžeris 
Aleksandrs Parfinovičs.   

aleksandrs darbu Deloitte uzsāka pirms 
astoņiem gadiem, vēl studējot maskavas 
universitātē. «Deloitte sāku strādāt kā 
konsultants, bet pēc diviem gadiem kļuvu par 
vecāko konsultantu. Pēc apmēram četriem 
te nostrādātiem gadiem, tikai 26 gadu 
vecumā, jau saņēmu darba piedāvājumu 
finanšu direktora postenī augstas kvalitātes 
apgaismes ķermeņu un metāla konstrukciju 
ražotājuzņēmumā sIa Sajers. Piedāvājums bija 

pārāk vilinošs, lai no tā atteiktos – jauns amats, 
jauna atbildība un apmēram 70 darbinieku liels 
kolektīvs bija kārdinošs izaicinājums, kam arī 
piekritu. tiesa, reāli šajā amatā nostrādāju tikai 
apmēram pusgadu, kad jau sapratu, ka strādāt 
viena uzņēmuma ietvaros man tomēr ir pārāk 
šaura specializācija un ātri atgriezos Deloitte,» 
savu pieredzi ar darba maiņu atklāj aleksandrs. 
Deloitte viņš atgriezās kā menedžeris un šo 
amatu ieņem joprojām. «kā finanšu direktors 
ieguvu labas iespējas savas teorētiskās 
zināšanas pārbaudīt praksē, un tās tiešām 
strādāja. Es ar darbu biju apmierināts, tāpat 
kā darba devēji ar mani. taču fakts, ka tu vari 
strādāt un attīstības virzienus meklēt tikai 
vienam uzņēmumam, nevis iepazīt un izzi
nāt daudzus – kā tas ir iespējams strādājot 
Deloitte, man tomēr lika atgriezties. turklāt 
šobrīd īpaši novērtēju faktu, ka Deloitte ir 
gados salīdzinoši jauns kolektīvs, šeit strādā 
tiešām inteliģenti un augsti izglītoti cilvēki, 
un man ir svarīgi atrasties tādu sabiedrībā,» 
tā aleksands Parfinovičs.

«Kvalitāte, ko prasa un pie kuras 
pieradina Deloitte, darba kolēģi 
un atmosfēra kolektīvā man bija 
svarīgāka pat par ievērojami augstāku 
atalgojumu, tāpēc pieņēmu lēmumu 
atgriezties atpakaļ Deloitte,» atklāj 
auditore Santa Kalēja. 

santa sāka strādāt Deloitte 2005. gada 7. janvārī, 
kad šurp atnāca no Valsts ieņēmumu dienesta 
Rīgas reģionālās iestādes. «nostrādāju šeit 
divus gadus, kad kāda cita auditorfirma mani 
pārvilināja ar ļoti labu atalgojumu. mūsdienās 
tas ir spēcīgs arguments, tādēļ, lai arī bez īpašas 
gribēšanas un ar bažām, ka pazaudēšu savus 
labos kolēģus, savas otrās mājas, piedāvāju
mam piekritu,» atceras santa. 
Viņa atklāj, ka, jau iesniedzot atlūgumu, no 
Deloitte saņēmusi apstiprinājumu, ka tiek 
novērtēta kā laba darbiniece, kas vienmēr ir 
gaidīta atpakaļ, un jau pēc pāris nedēļām to 

nolēmusi arī izmantot: «jaunajā darba vietā, 
kas arī bija auditoru kompānija, taču mazāka 
un, kā man šobrīd šķiet, arī ar zemākām 
kvalitātes prasībām, spēju nostrādāt tikai divas 
nedēļas – sāku tur strādāt 16. februārī, bet jau 
drīz biju atpakaļ savā vecajā darba vietā, savā 
iepriekšējā amatā, starp saviem kolēģiem. tās 
bija divas smagas nedēļas, kad katru dienu sev 
mēģināju rast jaunus uzmundrinājumus, taču 
labi atkal sajutos tikai atnākot atpakaļ.»
Pašreiz santa savu izvēli nenožēlo un par 
jaunu darba maiņu nedomā. «ja kādam 
labai pašsajūtai pietiek tikai ar lielu algu un 
ir pilnīgi vienalga, kādā vidē, starp kādiem 
cilvēkiem tā tiek pelnīta, tad noteikti atgrie
šanos Deloitte varētu vērtēt kā neapdomīgu. 
Bet es nepiederu pie šiem cilvēkiem, tādēļ 
tagad jūtos apmierināta. kā nekā es strādāju 
kompānijā ar ārkārtīgi augstām kvalitātes 
prasībām, labu, praksē pārbaudītu vārdu 
un nebeidzamām iespējām mācīties. katrā 
ziņā nākamreiz, saskaroties ar jauniem darba 
piedāvājumiem, būšu daudz uzmanīgāka.»

Būt finanšu 
direktoram 
bija garlaicīgāk

PERsOnāLs
Jānis Zelmenis: «Darbinieks ir mūsu vērtība.»
«Cilvēkam ir raksturīgi lolot ilūzijas, ka kaut kur citur ir labāk – tas attiecas 
arī uz darba vietu. Taču fakts, ka daļa darbinieku pēc kāda laika pie mums 
atgriežas, liecina, ka apgalvojums «aiz žoga zāle zaļāka» lielā mērā tomēr ir 
tikai ilūzijas,» atzīst Deloitte Latvia partneris Jānis Zelmenis. 
Tos, kuri lemj par nopietnām izmaiņām karjerā, viņš aicina šos plānus vispirms 
pārrunāt ar savu vadītāju. «Mums mūsu darbinieki ir svarīgi, viņi lielā mērā 
veido uzņēmuma vērtību, un tas, ko cilvēks meklē ārpusē, patiesībā ir atro-
dams arī iekšienē. Nepieciešams vien atklāti izrunāties,» tā J. Zelmenis.

Deloitte menedžeris Aleksands Parfinovičs 
atzīst, ka šobrīd ar savu darbu un darba 
vidi jūtas ļoti apmierināts un darbu mainīt 
nedomājot

Auditore Santa Kalēja jau divas 
nedēļas pēc atlūguma uzrakstīšanas 
atgriezās Deloitte

Divreiz lielāka alga no labas vietas neaizvilina



Nodokļi. Audits. Konsultācijas. Finanses. 11

Ņemot vērā Deloitte darbinieku 
lielo pieredzi ceļošanā – tātad arī 
ceļojuma somas kārtošanā, Talants 
pēta, vai ir kādas īpašas receptes, 
ko, gatavojoties braucienam, 
ievēro darījuma cilvēki, lai vienmēr 
būtu formā un nekad neaizmirstu 
vajadzīgās lietas.

Īsais un pilnais koferis
Vadības konsultāciju menedžeris aleksandrs 
Parfinovičs, dodoties braucienos, cenšas 
savas mantas salikt rokas bagāžas somā, nevis 
čemodānā. «Darījumu braucieni ir pietiekami 
bieži, lai somu krāmētu gandrīz automātiski, 
pie tam neko neaizmirstu. Ir īsais un pilnais 
kofera variants. Pirmais tiek izmantots, ja brau
ciens paredzēts uz dienu, divām, kad somā 
tiek likts svarīgākais – higiēnas lietas (zobu 
birste, dušas piederumi, skuveklis), krekls un 
zeķes, ko pārvilkt, un mobilā telefona lādētājs. 
Šis mazais komplekts, kam vajadzētu būt 
līdzi rokas bagāžā, var izrādīties ļoti noderīgs, 
ja kādā no pārsēšanās reizēm tu aizbrauc 
uz vienu valsti, kamēr tava bagāža aizceļo 
uz citu,» stāsta aleksandrs. Bet, ja brauciens 
paredzēts garāks, līdzi tiek ņemta pilnās 
komplektācijas soma, kurā ir vairāk drēbju un 
sporta tērps. Lidmašīnā, ja vien iespējams, viņš 
vislabprātāk brauc ģērbies ikdienišķi – džinsos. 
aleksandram somas sakārtošana prasa 15 līdz 
20 minūtes. 

Uzvalku valkāt tomēr ērtāk, 
nekā staipīt
tādi pat galvenie priekšmeti vienmēr pirms 
brauciena tiek ielikti arī Deloitte finanšu 
konsultāciju vecākā menedžera mārtiņa Zuša 
somā. «somā vienmēr tiek ieliktas personīgās 
higiēnas lietas – viss, sākot ar zobu birsti un 
beidzot ar skuvekli, un apģērbs. man nepatīk 
nēsāt uzvalku, tādēļ arī brauciena laikam 
labprātāk izvēlos ērtu ikdienišķu apģērbu. 
tiesa, esmu pārliecinājies, ka reizēm uzvalka 
staipīšana līdzi var būt pat vēl neērtāka 
nekā tā valkāšana. tādēļ īsos – vienu, divas 
dienas garos braucienos dodos jau ģērbies 
uzvalkā. savukārt lidojumu veltu ekonomikas 
un finanšu žurnālu lasīšanai, kas ļauj gan 
atpūsties, gan arī uzzināt ko, iespējams, 
vēlāk noderīgu. Pēdējā laika iecienītākais 
žurnāls – The Economist, ko izlasu burtiski 
no vāka līdz vākam,» stāsta mārtiņš. Viņam 

mierīga sagatavošanās braucienam prasa 
apmēram pusstundu laika.  

Nepieradušajiem var 
noderēt mantu saraksts
Vienmēr pirms brauciena savu ceļojuma somu 
kārto arī vadības konsultāciju vecākā kon
sultante Dinai Briede. «manā ceļojuma somā 
vienmēr atrodas arī matu fēns. uz viesnīcu 
fēniem paļauties nevaru, tādēļ labāk upurēju 
vietu somā. Esmu pieradusi pie mantu likšanas 
somā, tādēļ pat vizuāli zinu, kā soma izskatās 
sakomplektētā veidā, un, ja kaut ko esmu 
piemirsusi, to momentā redzu. Bet tiem, kas pie 
somu krāmēšanas vēl nav pieraduši, iespējams, 
vispareizāk ir to darīt, izmantojot lapiņu ar 
nepieciešamo mantu sarakstu,» tā Dina. 

Jābūt gatavai, ka lidmašīna kavēsies 
savukārt Deloitte vadības konsultāciju 
menedžere Gunita Smirnova atzīst, ka viņas 
ceļojuma somā vienmēr būs solīdas kurpes, ko 
pārvilkt pirms došanās uz tikšanos, kā arī peld
kostīms: «Praktiski visās viesnīcās ir baseins,» 
paskaidro Gunita. savukārt pati viņa cenšas 
vēl pirms kāpšanas lidmašīnā apģērbties tā, 
lai, izkāpjot ārā, par to vairs nebūtu jādomā: 
«Lidmašīnas mēdz kavēties, un var izrādīties, ka 
laika pārģērbties vienkārši vairs nav. tāpēc labāk 
ir pilnībā sagatavoties savlaicīgi un līdzi ņemt 
vien mazu rokas bagāžas koferi, tad nebūs 
ilgi jākavējas lidostā.» apģērbu gan ieteicams 
izvēlēties no dabīgiem, nevis sintētiskiem 
materiāliem, turklāt tādu, kas neburzās.  

PIEREDZE

Pieci ārvalstu darījuma vai mācību braucieni mēnesī ir vidējā Deloitte Latvijas biroja bilan
ce, ja neskaita augstākās vadības braucienus, kas var gadīties pat vairāki vienā nedēļā. 
Deloitte personāla vadības konsultāciju menedžere Gunita smirnova (attēlā) atzīst, ka 
braucieni uz vairākām dienām gan tepat Latvijā, gan arī ārpus tās ir aktuāla ikdienas sastāvdaļa 
ikvienam Deloitte darbiniekam: «jau uzsākot darbu, topošie darbinieki tiek sūtīti uz vispārējām 
Deloitte mācībām, un turpmākajā darbā mācību braucieni, semināri un konferences, tāpat kā 
darījuma braucieni, kļūst par visai regulāru pasākumu.» 
neskaitot darījuma braucienus uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, kurp dažādu projektu dēļ 
Deloitte darbiniekiem nākas doties visai bieži, izplatītākie braucienu galamērķi ir Prāga, 
Varšava, Barselona, amsterdama un milāna Itālijā.    
turklāt paralēli darījuma braucieniem Deloitte gādā arī par savu darbinieku interesantu un 
saistošu atpūtu, kas arī mēdz būt saistīta ar ceļojumiem. «Piemēram, pērn, pirms jaunās 
intensīvās sezonas uzsākšanas Deloitte darbinieki varēja doties kopīgā atpūtas braucienā 
ar prāmi uz stokholmu. tiek organizēti arī sportiski izbraucieni, un droši varam sacīt, ka, 
strādājot Deloitte, dažādu mērķu ceļojumi noteikti ir gaidāmi,» tā menedžere. 

Kas menedžerim 
čemodānā?

Ik mēnesi pa 
darba lidojumam



hOkEjs

Deloitte atbalsta 
Latvijas hokeja izlasi
Kas pavasarī Latvijas iedzīvotāju 
padara spriganāku nekā parasti? 
Liela daļa uz šādu jautājumu 
droši vien atbildētu – hokejs. Tā 
patiešām arī ir, bet tikai retais no 
aptaujātajiem aizdomātos, ka bez 
sponsoriem izlasi nevarētu nedz 
sagatavot, nedz aizvest uz pasaules 
čempionātu. Latvijas Hokeja 
federācijas (LHF) labvēļu vidū 
nozīmīga loma ir Deloitte Latvia.

sponsoru atrašanā bieži vien lielākā nozīme 
ir personiskajiem kontaktiem. Līdzīgi ir arī 
Deloitte Latvia un LhF sadarbībā. «Esam 
daudz strādājuši ar uzņēmumiem, kuriem 
līdzīpašnieks ir LhF prezidents kirovs 
Lipmans. mums izveidojušās labas attiecības, 
tāpēc nolēmām palīdzēt lielam klientam 
viņa ārpusbiznesa pasākumā,» skaidro 
Deloitte Latvia vadītājs jānis Zelmenis. Viņš 
arī personiski pazīst bijušos izlases spēlētājus, 
tagad trenerus hariju Vītoliņu un normundu 
sējēju, ar kuriem nejauši iepazinies Cīrihes 
lidostā. arī šiem kontaktiem ir nozīme hokeja 
atbalstīšanā.
j. Zelmenis uzskata, ka ir goda lieta palīdzēt 
komandai, kura jau desmit gadus pavasarī 
izmaina dzīves ritmu visā valstī: «tādai mazai 
valstij kā Latvija panākumi hokejā ir ļoti 
labi. Daudzi noguruši no izlases astotās 
vai desmitās vietas, cerot uz medaļām, 
bet – kurā komandu sporta veidā vēl Latvija 
pasaulē atrodas tik augstu?» kompānija 
hokeju atbalsta otro gadu, pērn piešķirot 30 
tūkstošus latu, bet šogad nedaudz mazāk. 
Pēc j. Zelmeņa domām, sadarbība ir ļoti 
laba – uzņēmumam nav mērķa konkrēti 
izmērīt, kāda ir atdeve. «ja nezinātāji painte
resējas, kas ir Deloitte, tas jau ir labi. Biznesa 
cilvēki ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs noteikti 
pazīst šo zīmolu atšķirībā no, piemēram, 
Aldara, kuru tādā somijā neviens nezina.» 

Ar fiziskajām slodzēm nomocītajiem 
Latvijas izlases hokejistiem pēc 1:3 
zaudētās pārbaudes spēles ar Vāciju 
Deloitte Latvia darbinieki sagādāja 
atspirdzinošu brīdi neformālā 
pasākumā Arēna Rīga kafejnīcā.

Latvijas hokeja federācijas atbalstītāja Deloit-
te Latvia bija parūpējusies, lai Latvijas izlases 
hokejistiem pēc zaudētās pārbaudes spēles 
vāciešiem būtu iespēja pārrunāt jaunumus 
neformālā atmosfērā. Puiši to novērtēja, jo 
sagatavošanās pasaules čempionātam krie
vijā, tobrīd ritēja triecientempā – trīs smagi 
treniņi dienā, dzīvošana Ķeizarmeža bāzē, 
treniņi pat Lieldienās. «Oi, galda hokejam 
un īstajam hokejam šis tas ir kopīgs,» pēc 
rokas iemēģināšanas galda hokeja spēlē 
atzina izlases aizsargs Oļegs sorokins, «pieci 
spēlētāji, vārtsargs, ripa un azarts. tikai ripa 
proporcionāli ir daudz lielāka nekā īstajā ho
kejā.» nesen, Zviedrijā, pērkot galda hokeju 
savam 11 gadus vecajam dēlam, Oļegam at
svaidzinājušās bērnības atmiņas – padomju 
laikos bijuši metāla spēlētāji, citādākas nūjas. 
Cīņā ar dēlu Oļegs nevarot atslābināties, 
citādāk viņam klājas plāni. 
uzbrucējs Lauris Dārziņš aktivitātēs 
neiesaistījās, bet atklāja kādu interesantu 
lietu – bērnībā viņš galda hokeja spēlēs 
parasti iejutās nhL vienības sanhosē Sharks 
lomā, jo tolaik šajā komandā toni noteica divi 

latvieši – artūrs Irbe un sandis Ozoliņš.
Šādu turnīru Deloitte rīkoja jau otro gadu. 
Pērnā gada turnīra uzvarētājs Deloitte Latvia 
menedžeris aleksandrs Parfinovičs jutās 
patiesi gandarīts, ka viņam bija iespēja 
draudzības spēlē tikties ar Oļegu sorokinu, 
kurš ir viens no viņa mīļākajiem izlases 
spēlētājiem. saspringtā mačā aleksandrs bija 
pārāks ar 3:2, turklāt izšķirošo ripu iemeta 
pagarinājumā! «jau pēc pāris minūtēm viņš 
bija priekšā ar 2:0, radās baigais stress, jo visi 
skatījās šo spēli. Pēdējā mirklī izrāvu neiz
šķirtu, un papildlaikā veiksme jau bija manā 
pusē,» aleksandra emocijas bija tik dzīvas, 
kā runājot par īsto hokeju. Viņš pēdējo reizi 
galda hokeju bija spēlējis pirms gada tieši 
Deloitte pasākumā, pirms tam – tikai bērnībā. 
«Iemaņas nepazūd,» secina aleksandrs.
Šoreiz turnīram, kurā piedalījās ap 90 cilvēku, 
bija cits uzvarētājs – sabiedrisko attiecību 
kuģa vadītājs andris Pudāns. «ja godīgi, 
pārāk grūti nebija. Divos vai trīs mačos kaut 
kāda intriga vēl bija, bet pārējos vinnēju 
diezgan pārliecinoši. Pat nezinu, vai es biju 
labs vai konkurenti švaki. Gaidīju, ka finālā 
tikšos ar iepriekšējā gada uzvarētāju Parfino
viču, bet pieveicu viņu jau priekšsacīkstēs,» tā 
a. Pudāns. Otrajā vietā palika kirils tambijevs, 
godpilnā trešā vieta Baibai Lullei.
nez, kā ir maskavā, bet varam pačukstēt 
treneriem, ka Ķeizarmežā daži hokejisti 
vakaros viesnīcas numuriņā relaksējās pokera 
spēlē. kuri? tas lai paliek noslēpums.

12

Izlases hokejisti 
pēc spēles uz ledus 
cīņas turpina uz galdiem

Oļegs Sorokins galda hokejā gan zaudēja Deloitte 
menedžerim Aleksandram Parfinovičam, taču 
pasaules čempionātā Maskavā viņš kļuva par 
izlases rezultatīvāko spēlētāju

Deloitte Latvia vadītājs Jānis Zelmenis 
galda hokeja mačā augstu rezultātu 
gan neguva, toties atpūtās teicami

Kirova Lipmana sadarbība ar Deloitte 
Latvijas hokeja izlasei deva labu atbalstītāju
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Čehijai īpašs smeķis
sekojot teicienam, ka sporta spēļu karalis ir 
futbols, arī Deloitte nu jau vairākus gadus ir 
sava futbola komanda, kas met izaicinājuma 
cimdu pretiniekiem divos turnīros – Banku 
futzāla turnīrā tepat Latvijā un tradicionālajās 
Deloitte starptautisko biroju sacensībās 
Čehijā. Pašmāju mačos komandai šogad 
izdevās necerēti labs sasniegums – kausa 
izcīņā (nevis čempionātā!) puiši aizspēlējās 
līdz pusfinālam, kur sīvā cīņā ar 0:2 nācās 
atzīt Nordea pārākumu. tā kā čempionātā 
nācies kulties pa tabulas lejasgalu, arī kausa 
izcīņā no Deloitte neviens tik labu sniegumu 
negaidīja. 

taču īpašs smeķis ir Čehijā notiekošajiem 
starptautiskajiem mačiem, tā ir iespēja 
spēkiem mēroties ar ārvalstu kolēģiem. 
Latvijas biroja komanda Čehijas mačos 
ir piedalījusies trīs reizes – aizpērn savā 
grupā mūsējie palika pēdējā – ceturtajā 
vietā, pērn jau bija trešie. Cerības, ka šogad 
izdosies pacelties līdz otrajai vietai, kas 

ļautu iekļūt izslēgšanas turnīrā, diemžēl 
nepiepildījās. mūsējie startēja kā apvienotā 
Baltijas komanda, jo palīgos nāca arī divi 
igauņi. tika pat izteiktas aizdomas, ka tieši 
lēno igauņu dēļ nenostrādāja stiprākais 
latviešu ierocis – ātrie pretuzbrukumi. taču 
komandas kapteinis uģis nerets ir paškritisks: 
«nē, paši nebijām pietiekami labi saspēlēju
šies uz lielā laukuma.»
Šoreiz arī uģis nebija glābējs. Parasti gan 
viņa kāja ir precīza kā indiānim – aizvadītajā 
sezonā nereta kontā bija 16 no komandas 
gūtajiem 22 vārtiem. 

Futbola emocijas
taču, lai arī šajā gadā mačos Čehijā uzvaras 
laurus īsti neizdevās plūkt, visi futbola 
komandas dalībnieki novērtē to, kā labu 
kopīgu atpūtu, kas uzlabo arī savstarpējās 
attiecības. atceroties kopīgi piedzīvotos 
mirkļus sacensībās ārzemēs, puiši nevar 
novaldīt smieklus. «Rumāņu līdzjutējas un 
vakars krogā!!» smejas Ivars sviridovs. Izrādās, 
pēc vakara izklaides krievijas komandas 
vārtsargs otrā dienā (kad ir jāspēlē!) knapi 
varējis iekāpt autobusā. uģis piebilst: «kazahi 
no mums aizņēmās bumbu un tā arī neat
deva, baigie!» savukārt jānis atminas, kā viņa 
spēcīgi raidītā bumba trāpījusi pa seju kādai 
albāņu līdzjutējai, kura bija nostājusies pie 
vārtiem: «Viņa tur gandrīz arī palika. Bet es 
uzreiz atvainojos, un, jācer, viss bija kārtībā.» 
«Visi sitieni jau nevar trāpīt vārtos, un pēc 
tam taču bumbai kaut kur ir jāatsitas,» Ivars 
nesekmīgi cenšas saglabāt nopietnību. 

FutBOLs

Deloitte 
futbolisti 
šokē visus
Šī gada banku kausa izcīņā futbolā 
Deloitte komanda kļuva par turnīra 
lielāko pārsteigumu – pretēji 
pesimistiskajām prognozēm tā spēja 
iekļūt pusfinālā.

Puiši spēlē, bet meitenes – atbalsta un uzmundrina. Tā futbola azartā iesaistīts viss Deloitte 
Latvia birojs. Šajā reizē, atbilstoši ekipētas, galveno atbalstītāju lomu uzņēmušās Deloitte 
Juridiskā departamenta meitenes

Deloitte nu jau 
vairākus gadus 
ir sava futbola 
komanda, kas met 
izaicinājuma cimdu 
pretiniekiem Latvijas 
banku futzāla 
turnīrā un Deloitte 
starptautisko biroju 
sacensībās Čehijā

Svarīgi ir ne tikai pašiem 
trenēties un spēlēt, bet arī 
darbībā vērot pretinieku – tā 
var vislabāk atrast konkurenta 
vājās vietas. To apzinoties, 
Deloitte futbola komanda rūpīgi 
seko līdzi arī pārējo komandu 
sniegumam uz laukuma 
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uzsākot jaunas automašīnas meklējumus, 
andris zināja, ka savu tā laika Alfa Romeo 
156, kas ir salīdzinoši mazākā un sportiskāka, 
vēlas nomainīt pret lielāku automašīnu, kas 
atbilstu mazliet draiska un mākslinieciska 
biznesa klases sedana prasībām. 
«mašīna, vismaz man, nav tikai pārvieto
šanās līdzeklis nokļūšanai no punkta a uz 
punktu B. man ir svarīgi, lai ceļā starp šiem 
punktiem es gūtu prieku, emocijas no 
mašīnas, kurā atrodos. no sastrēgumiem 
esmu iemanījies izvairīties, plānojot savu 
dienu un tikšanās tā, lai katru reizi es virzītos 
pretēji lielajai automašīnu straumei,» 
pārliecināts ir andris. 
Viņš atklāj, ka iepriekš bijis visdažādāko 
marku mašīnu īpašnieks – VW, Renault, 
Ford, Opel, SAAB, BMW, Mercedes-Benz. 
«Brīdī, kad aizdomājos par jaunas mašīnas 
iegādi, braukāju ar savu iepriekšējo Alfu, 
un šī mašīna man patiesi patika. Bet laikam 
piederu tiem cilvēkiem, kam pat tad, ja viss 
ir labi, gribas skatīties apkārt, lai uzzinātu, 
vai nevar būt vēl labāk. tāpēc tobrīd pilnībā 
norobežojos no fakta, ka man patīk mana 
mašīna, un vienkārši pētīju, ko atbilstošu 
manām vēlmēm piedāvā tirgus. Izkristalizē
jās vairāki iespējamie varianti, un katru no 
tiem rūpīgi pētīju – internetā lasīju konkrē
to mašīnu modeļu īpašnieku atsauksmes, 
viedokļus par vājajiem punktiem. svārstījos 
starp Alfu, BMW un mersedesu. Centos 
taustīt arī savas iekšējās emocijas, domājot 
par vienu vai otru modeli. tā pamazām 

piefiksēju, ka domās aizvien biežāk kā savu 
nākamo mašīnu redzu tieši Alfa Romeo 166, 
un finālā pie tās arī paliku,» savu auto 
izvēles ceļu atklāj sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītājs. 
Viņš ir pārliecināts, ka ir jādzīvo ar emocijām 
un jāgādā, lai apkārtējā vide tās sniegtu 
pozitīvas, tādēļ ir apmierināts ar savu auto 
izvēli, kas patiesi sniedzot gandarījumu un 
prieku katrā braucienā: «man ir svarīgi, lai 
mašīna būtu skaista, lai, paskatoties uz katru 

tās detaļu, justu prieku, un šobrīd man ir 
tieši tāds auto. Rīgā esmu redzējis vēl tikai 
vienu šādu Alfu – zīmīgi, ka ikdienā arī tā 
tiek noparkota netālu no Deloitte Vecrīgas 
biroja. tiesa, kā kārtīgam latvietim pienākas, 
es padomāju arī par praktisko pusi. tāpēc 
manai Alfai ir labs un jaudīgs, bet dīzeļa 
dzinējs, kas tomēr ir ekonomiskāk. turklāt 
arī, pērkot šo auto, es konstatēju, ka no 

visām manām līdzšinējām mašīnām tieši 
ar iepriekšējo Alfu es pa servisu dzīvojos 
visretāk – tās tomēr ir pamatīgi un labi 
uzbūvētas mašīnas, attiecīgi arī remonti 
liekus tēriņus neprasa.» 
Patlaban andris ar savu izvēli jūtas apmieri
nāts, un, lai arī viņš neliedzot iespēju jauno 
mašīnu stūrēt savai draudzenei, kas esot 
ļoti laba autovadītāja, vislabprātāk brauc 
pats. «man patīk braukt, un faktiski man ir 
arī sajūta, ka tā ir viena no tām lietam, ko 
daru vislabāk. man patīk braukt sportiski un 
pārliecinoši, kaut cenšos to darīt satiksmes 
noteikumu robežās – katrā ziņā rupji notei
kumus nemēdzu pārkāpt. nedaru arī pāri 
citiem satiksmes dalībniekiem, kaut gan 
viņu vājības un svārstīšanos izmantoju, lai 
tiktu uz priekšu ātrāk. un šķiet, jo vecāks, 
jo prātīgāks kļūstu – piemēram, par 
pilnīgi ikdienišķu un pašsaprotamu lietu 
man kļuvusi piesprādzēšanās ar drošības 
siksnu, tagad tā pamazām tiek audzināta 
arī pasažieriem,» savu braukšanas manieri 
raksturo andris. 
savukārt kā Latvijas ceļu kaitinošāko lietu 
viņš nosauc bedres un... ziemu: «kā viens, 
tā otrs šoferim neļauj izpausties. Liek 
koncentrēt uzmanību uz lietām, kas citādi 
galvu lieki neaizņemtu. tāpēc, cik ļoti vasarā 
es braukšanu cenšos izbaudīt, tik mierīgs 
un prātīgs pie auto stūres esmu ziemā. 
Bet tādam ziemā ir jābūt ikvienam šoferim, 
tad arī to avāriju lavīnu, par kurām dzirdam, 
sākoties ziemai, nebūtu.» 

Mašīnai ir jābūt skaistai

autO

Lielāka par iepriekšējo, 
skaista, agresīva un tāda, kas 
neprasa pārāk lielus tēriņus – 
tie bija galvenie nosacījumi, 
kurus ievērojot sev jaunu 
automašīnu meklēja Deloitte 
sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītājs Andris Pudāns. Pēc 
gadu ilgiem meklējumiem 
to visu viņam arī izdevies 
atrast Alfa Romeo 166 modelī, 
kas spējot sniegt vienu no 
svarīgākajām normālas dzīves 
sastāvdaļām – milzīgu porciju 
pozitīvu emociju. 

Mašīna man nav tikai 
pārvietošanās līdzeklis 
nokļūšanai no punkta A uz 
punktu B. Man ir svarīgi, lai 
ceļā starp šiem punktiem 
es gūtu prieku, emocijas no 
auto, kurā atrodos

«Arī mašīna var būt garšīga kā zemene,» spriež Deloitte sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs 
Andris Pudāns
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«Var jau būt, ka kāds starp mednieku 
un nežēlīgu barbaru liktu vienādības 
zīmi. Taču man medības ir pati labākā 
atpūta kopš bērnības, un nekādas 
citas man nemaz nevajag,» savu 
vaļasprieku atklāj Deloitte vecākais 
konsultants Edgars Godmanis. 

tas, ka Edgars nokļūs uz medību takas, 
bija gandrīz neizbēgami. «mans tēvs bija 
mednieks, un loģiski, ka dēlam ir paaugsti
nāts risks saslimt ar šo kaislību. jau bērnībā, 
būdams padsmitgadīgs puika, medībās gāju 
kā dzinējs, bet, kad izaugu līdz vajadzīgajam 
vecumam, lai nokārtotu tiesības un drīkstētu 
šaut, iegādāties ieroci, protams, to arī darīju. 
tā ar medībām esmu saistīts kopš zēna 
kājas,» uzsverot, ka nekādus citu vaļasprieku 
viņam nav un tādus arī nevajag, stāsta 
Edgars. 
«Citiem patīk makšķerēt, ķimerēties ap 
mašīnām un ļauties daudziem vaļaspriekiem 
vienlaikus, bet man neko vairāk par 
medībām nevajag. ja jūtos noguris – braucu 
uz mežu, ja vajag padomāt – atkal uz mežu, 
ja sagribas saviesīgāku pasākumu – piedalos 

tradīcijām bagātajās kolektīvajās medībās un 
to gūstu,» vienkārši skaidro Edgars. 
Daudzajos mednieka gaitu gados Deloitte 
vecākais konsultants palicis uzticīgs diviem 
medību klubiem – Slīteres Hubertam, 
kam atļauts medīt noteiktās slīteres 
nacionālā parka teritorijās, kā arī Vidzemes 
mednieku klubam Drusti, kur vairāk notiek 
specializēšanās uz individuālajām medībām. 
tās Edgaram arī ir vistuvākās: «Reizēm ir forši 
ar veselu mednieku kolektīvu, izmantojot 
dzinējus, dzīvniekus iemānīt noteiktā lokā. 
tas ir aktīvs, atraktīvs un visnotaļ sociāls pasā
kums ar savām tradīcijām. taču individuālās 
medības, kad viens stundām ilgi nekustīgs 
sēdi slēpnī un gaidi zvēra parādīšanos, kad 
daudz jūtīgāk visu apkārt notiekošo sāk 
uztvert ikviens maņu orgāns, kad gandrīz ar 
šūnu sāc just izmaiņas mežā, manai sirdij ir 
tuvākas. Emocijas, kas pārņem dzīvnieku bei
dzot sagaidot, ir neaprakstāmas. ja ārā iznāk, 
briedis, kas var pretendēt uz, piemēram, zelta 
buļļa statusu, patiesi ir tā, ka sāk trīcēt rokas, 
aizraujas elpa, adrenalīns strauji kāpj... to nav 
iespējams ietērpt vārdos, bet šī pirmatnējā 
mednieka instinkta pamošanās man sniedz 
visu, ko var gaidīt no sakarīgas atpūtas.»
Pagaidām Edgara kolekcijā kā medību tro

fejas atrodami divi briežu ragi, divi sudraba 
medaļu kuiļi, stirnu āži un rubenis. «tas nav 
nekas īpašs, taču kādudien tiem noteikti 
pievienosies arī kāds zelta brieža bullis – tas 
ir mans un jebkura cita Latvijas mednieka 
sapnis. noteikti kādudien beidzot došos arī 
uz medībām sibīrijā, kur var nomedīt lielos 
aļņus, bet varbūt uz krieviju vilku medībās 
vai uz lāčiem kamčatkā vai kanādā. taču 
pagaidām tās ir tikai vēlmes, kuru realizācijas 
datumu nevaru nosaukt – medības tomēr ir 
stipri dārgs pasākums,» atzīst Edgars, atklājot, 
ka skarbie sibīrijas un krievijas meži viņam ir 
lielāks vilinājums nekā modīgās antilopju un 
āžu medības āfrikā.
kamēr brauciens vēl tikai tiek plānots, 
 Edgars pilnīgi apmierināts jūtas arī ar Latvi
jas mežu un dzīvnieku dažādību. tos, starp 
citu, viņš prot ne tikai medīt, bet arī teicami 
pagatavot, kaut biežāk šo lomu uzņemoties 
Edgara sieva.

Deloitte vecākais 
konsultants cer 
medīt Sibīrijā

hOBIjs

Mans tēvs bija mednieks, 
un loģiski, ka dēlam ir 
paaugstināts risks saslimt 
ar šo kaislību

Deloitte vecākais konsultants Edgars 
Godmanis pērn pīļu medību sezonas 
atklāšanā Engures ezerā sagādāja krietnu 
medījumu

Izmantojot pīļu īpatnību – ik stundu uz 
10-15 minūtēm pacelties gaisā, lai pēc tam 
pārējo stundas daļu paslēptos krūmos, arī 
mednieki, sēžot laivā, var uz brīdi atpūsties 

Pagājušajā gadā dzinēju medībās Slīteres 
nacionālajā parkā Edgaram medījumu 
mājās tomēr neizdevās atnests. Taču, mežā 
pavadītā diena tāpat sniedz gandarījumu 
un atpūtu. 
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Viņas kaujas, nerēķinoties ar savu 
saimnieku jūtām, mēdz viena otru 
apēst un regulāri liek atvērt naudas 
maku, taču viņas arī nomierina un 
ļauj sakoncentrēt domas, turklāt 
kopīgām rūpēm ir apvienojušas 
visu Deloitte finanšu konsultāciju 
departamentu, kas darbu bez zivīm 
vairs lāgā neatzīst. 

apmēra pirms trim gadiem Finanšu 
konsultāciju departaments savam 
kolēģim dzimšanas dienā uzdāvināja 
nelielu pieclitrīgu akvāriju ar zelta zivtiņu. 
Pavisam drīz sekoja nākamā jubileja, kurā 
gaviļniece dāvanā arī saņēma zelta zivtiņu, 
kas tūdaļ tika ielaista pie pirmās – tā Deloitte 
Finanšu konsultāciju departamentā aizsākās 
akvāriju kultūra, kas saistāma gan ar prieku 
un vienotām rūpēm, gan arī ar neskaitāmiem 
traģiskiem notikumiem. «Par savām zivtiņām 
centāmies ļoti rūpēties, taču kādu dienu tās 
vienkārši nomira. Protams, pārdzīvojām, un 
it kā bija arī doma, ka ar to mūsu akvāriju 
kultūra beigsies. taču zivtiņas pie sevis ļoti 
ātri pieradināja. meklējot izskaidrojumus 
traģiskajam notikumam, izdomājām, ka 
zivtiņas tik ātri aizgāja uz citām jūrām tāpēc, 
ka pieclitrīgajā akvārijā tām vienkārši bija 
pa šauru. tad pavisam ātri sagādājām 
lielāku – 50 litru akvāriju un jaunas zivtiņas. 
Lai arī tajā tāpat ar mirstību gāja traģiski, pie 
akvārija jau bijām tiktāl pieraduši, ka no tā 
neatteicāmies pat tad, kad pārēdušās nomira 
visas rijīgākās iemītnieces, un faktiski mēs 
būtu varējuši atkal mest mieru,» stāsta viena 
no aktīvākajām akvārija aprūpētājām, vecākā 
finanšu konsultante Ilze Opmane. 
samierinoties ar domu, ka zivis ir ļoti kauslīgi 

radījumi, kas gatavi nodunkāt katru, kurš 
iepeldējis nepareizajā teritorijā vai vienkārši, 
uzdrošinājies vispār parādīties akvārijā, Finanšu 
departaments jau trīs gadus ir kopis savu 
aizraušanos un kaļ arī nopietnus nākotnes 
plānus. «ar Deloitte vadības atbalstu esam 
tikuši pie 200 litru liela akvārija, kur tad pašreiz 
arī dzīvo mūsu zivis. Paši esam iemācījušies to 
tīrīt un kopt, bet ļoti augstās zivju mirstības 
dēļ regulāri nākas papildināt arī iemītnieku 
sastāvu – skumji, bet zivju bēres mums nākas 
piedzīvot stipri bieži. taču fakts, ka nu jau 
mūsu akvārijā dzīvo arī gadu vecā skalārija 
melnā mamba, arī pāris citu zivju ir noturējušās 
krietnu laiku, esam optimistiski noskaņoti un 
nepadodamies,» pārliecināti departamenta 
pozīcijas pauž Ilze. 
Izrādās, tam ir vēl kāds iemesls. Ilze atklāj, ka 
melnā mamba šajā laikā trīs reizes ir izlaidusi 
ikrus: «Pēdējā reizē patiesi cerējām izaudzēt 
zivju mazuļus – lai ikrus pasargātu no pārējiem 
akvārija iemītniekiem, kas pat pabaroti, 
gatavi apēst otru, tos atdalījām un centāmies 
uzaudzēt atsevišķi. taču kādās brīvdienās 
notika nelabojamais – barotājs ikriem sabēra 
pieaugušajām zivīm paredzēto barību un tie 
gāja bojā. Bet gan jau mums vēl viss izdosies.» 
tikmēr vērojot mūždien skrejošos un sīkos 
barbusus, kas, izrādās, esot arī vieni no 
lielākajiem akvārija kaušļiem, mazos samiņus, 
kam tīri teorētiski vajadzētu dzīvoties pa 
akvārija grunti un likvidēt visus mēslus, bet 
kuri nez kā uzzinājuši par ēdienkartē regulāri 
pieejamo zivju barību, sākuši dzīvoties pa 
akvārija vidusdaļu, ik pa laikam uzpeldot sev 
arī neraksturīgā augstumā, mierīgo mambu 
un pārējiem akvārija iemītniekiem, Ilze atzīst, 
ka bez viņiem strādāt būtu daudz grūtāk: «Ir 
forši, ka mums visiem ir viena kopīga lieta 
par ko rūpējamies, pārdzīvojam, ko kopjam 
un ar ko lepojamies.»

Finanšu konsultanti 
cer izaudzēt zivju mazuļus

sveiki, draugi! 
Lielākā vai mazākā šķirstīšanas ātrumā 
esat veiksmīgi nonākuši līdz pēdējai 
lappusei.
Talants nebūt nav jauns Deloitte 
izdevums. Mazliet mainot koncepciju, 
vizuālo un saturisko risinājumu, tā 
pamatā saglabātas labākās idejas no 
līdzšinējās uzņēmuma avīzes Nākotnes 
Skatījums. Ar šo mūsu iecere bija jūs 
nosēdināt ērtākā ādas krēslā, iedot 
jums rokā modernāku pulti un ieslēgt 
aizraujošu dokumentālo filmu par 
mums pašiem – gan tiem, kas jau strādā 
Deloitte, gan tiem talantiem, kas šajās 
publikācijās saskata savu nākotni rītdien, 
pēc mēneša vai gada. 
Deloitte nestrādā tikai auditori, juristi, 
finanšu, nodokļu un vadības konsultanti. 
Te strādā cilvēki, kas pirmām kārtām ir 
personības. Mēs zinām, uz ko spējīgi 
mūsu kolēģi, veicot konkrētus uzdevumus 
darbā, bet ne visi apjauš, kādi ir darba 
biedru personības spēju apvāršņi. Ceram, 
ka mums būs izdevies tos mazliet ieskicēt. 
Jo vairāk tāpēc, ka uzņēmuma panākumi 
ir visai cieši saistīti ar to talantu, kas katram 
dots, lai attīstītu savu personību.

Pietiek pāris minūtes pasēdēt pie akvārija, lai domas noskaidrotos un spriedze, stress pazustu, 
tāpēc to nāk izmantot arī kolēģi no citiem departamentiem, atzīst Deloitte vecākā finanšu 
konsultante Ilze Opmane

 Andris Pudāns, 
Deloitte sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītājs
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