Lielais Eirovebinārs
Pieslēdzies un saņem atbildes uz visiem jautājumiem par eiro!

Kad: 25.septembrī no 10:00 līdz 16:15
С 15:00 до 16:15 всё важнoе o евро на русском языке

Kur: www.bankasoc.lv un atbalstītāju interneta lapās
Kam: darbiniekiem, uzņēmējiem, ﬁnanšu speciālistiem un
ikvienam interesantam

Bez
maksas!

Ievads
10:00

Vebināra atklāšana
Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents

Ikvienam iedzīvotājam
10:10
10:25

10:35

10:45

Kas noteikti jāzina par pāreju uz eiro
Dace Kalsone, Finanšu ministrijas Eiro projekta vadītāja
Kas notiks ar pensijām un pabalstiem?
Baiba Felsberga, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pensiju metodiskās
daļas vadītāja
Eiro un darba līgumi
Vilnis Virza, Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas galvenais
juriskonsults
Jautājumi un atbildes

Uzņēmumu vadītājiem
11:00

Pievienošanās eirozonai: šodienas bažas un nākotnes ieguvumi
Dainis Gašpuitis, SEB bankas ekonomists

11:20

Kā uzņēmumiem sagatavoties pārejai uz eiro?
Dzintars Kalniņš, Swedbank Eiro projekta Biznesa virziena vadītājs

11:40

Iniciatīva „Godīgs eiro ieviesējs”: uzņēmēju pienākumi un ieguvumi
Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

11:55

Kā efektīvi apstrādāt skaidro naudu latu un eiro paralēlās aprites periodā
Kaspars Cikmačs , bankas Citadele valdes loceklis

12:10

Naudas drošība eiro pārejas periodā un ikdienā: biežākās kļūdas un
speciālistu ieteikumi
Valsts policijas eksperts

12:20
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Finanšu speciālistiem
12:30

Galvenās izmaiņas grāmatvedības uzskaites jomā eiro ieviešanas periodā
Arta Priede, Finanšu ministrijas Grāmatvedības jautājumu darba apakšgrupas vadītāja

13:10

Galvenās izmaiņas nodokļu jomā eiro ieviešanas periodā
Daina Robežniece , Finanšu ministrijas konsultante nodokļu likumdošanas koordinācijas
jautājumos

13:40

Kases aparātu pielāgošana, kases čeki
Māris Muižnieks, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu
grāmatvedības metodikas daļas galvenais speciālists

14:00

Par eiro drošības pazīmēm, kasieriem un citām profesijām, kas apstrādā
naudu
Andris Tauriņš, Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas
tehnoloģiju daļas vadītājs

14:20

Darba līgumi un citi darba tiesisko attiecību aspekti: ieteikumi
grāmatvežu darba atvieglošanai
Līga Klemere, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas
departamenta eksperte

14:30
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Svarīgākais par eiro krievu valodā
15:00

Svarīgākais par pāreju uz eiro
Jekaterina Žarkova , bankas Citadele Eiro projekta vadītāja

15:30

Kas obligāti par pāreju uz eiro jāzina uzņēmumiem
Inga Krole-Šeninga , SEB bankas eiro projekta vadītāja

16:00
16:15

Jautājumi un atbildes
Noslēgums
Papildu informācija: 26788710, kristaps.petermanis@ka.lv

