Klintaines pagasta bibliotēka
Sadarbības projekts

„Roku rokā: lauksaimnieku e-iekļaušanās veicināšana lauku publiskajās bibliotēkās”

Tiešsaistes izglītojošs seminārs

Dārzeņu, augļu un kartupeļu uzglabāšana ziemas periodam
6.seminārs 8 semināru ciklā vidējām un mazajām lauku saimniecībām un uzņēmējiem

Norises laiks:
Norises vieta:

2012. gada 20.septembris, plkst. 10:00-13:30 / pieslēgšanās no 9:00
Interneta vietne - www.justin.tv/llkc

PROGRAMMA
Laiks
10:00-10:10

Ilgums
10 min.

10:10-11:10

60 min.

11:20-13:00

100
min.

13:00-13:30

30 min.

Saturs
Ievads, programmas izklāsts, tiešsaistes
semināru norises principi un komunikācijas
iespējas
I daļa
Augļu, dārzeņu un kartupeļu uzglabāšanas
pamatnosacījumi ziemas periodam

Lektors
LLKC Tālākizglītības
nodaļas vadītājs Andis
Kursītis
LLKC augkopības
nodaļas eksperts
Imants Missa

II daļa
Praktiska informācija optimālai augļu un
dārzeņu uzglabāšanai ziemas periodam

LLKC augkopības
nodaļas eksperts
Imants Missa

III daļa
Klausītāju jautājumi un atbildes. Atbildes uz
iepriekš saņemtajiem jautājumiem

LLKC augkopības
nodaļas eksperts
Imants Missa

SVARĪGI:



Jautājumus pirms semināra aicinām sūtīt uz e-pastu: webinari@llkc.lv
Interneta vietnei, kurā tiks nodrošināta semināra tiešsaiste, var pieslēgtie, atverot saiti
www.justin.tv/llkc vai iekopējot to datora interneta pārlūkprogrammas adreses laukā.
 Skaņa: lai dzirdētu lektoru stāstījumu, stacionārajiem datoriem sagatavojiet vai nu austiņas,
vai tumbiņas, ko pieslēgt datoram. Portatīvajiem datoriem skaņas iekārta parasti ir iebūvēta
datorā.
 Tiešsaistes laikā jautājumus varēs uzdot:
1) Ierakstot čata logā, kas datora ekrānā būs redzams blakus video logam vietnē justin.tv/llkc.
Lai šādi iesūtītu jautājumus, būs jāreģistrējas, ievadot vārdu un derīgu e-pasta adresi;
2) Izmantojot Skype: lietotājs LLKC TV (vai nu zvana, vai čata funkciju);
3) Zvanot uz mobilajiem tālruņiem Tele2 - 29324829 vai LMT - 26154330 (tiešsaistes laikā
jautājumu/atbilžu daļā plkst. 12:20-13:20);
4) rakstot jautājumus uz e-pastu: webinari@llkc.lv.

Klintaines pagasta bibliotēka
TEHNISKAIS ATBALSTS
Pieslēgšanās laikā no plkst. 9:00 līdz 10:00 un tiešsaistes laikā līdz plkst. 12:20
Tehniskā atbalsta e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv
Zvanot uz mobilajiem tālruņiem: Tele2 - 29324829 / LMT - 26154330

NODERĪGA INFORMĀCIJA
www.llkc.lv/tin sadaļā Tiešsaistes semināri ir iespēja noskatīties iepriekšējo semināru saīsināto versiju
video ierakstus.

Lai ātrāk nokļūtu uz video ierakstu arhīvu, klikšķini šeit vai uz semināra nosaukumu:
5.seminārs. ES atbalts mežsaimniecībā:
ES atbalsts mežsaimniecībā – 1.daļa 08.06.2012
ES atbalsts mežsaimniecībā – 2.daļa 08.06.2012
4.seminārs. Aktuālās un atvērtās ES atbalsta programmas laukusaimniecībām un projektu
pieteikumu sagatavošanas pamati:
ES atbalsts 2012. gadā - 1.daļa 29.05.2012
ES atbalsts 2012. gadā - 2.daļa 29.05.2012
ES atbalsts 2012. gadā - 3.daļa 29.05.2012
3.seminārs. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija:
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija 1.daļa
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija un jautājumu daļa 2.daļa
2.seminārs. ES atbalsts lauku saimniecībās 2012. gadā 26.04.2012:
ES atbalsts lauku saimniecībās 2012. gadā 1.daļa 26.04.2012.
ES atbalsts lauku saimniecībās 2012. gadā 2.daļa 26.04.2012.
ES atbalsts lauku saimniecībās 2012. gadā 3.daļa 26.04.2012.
1.seminārs. Grāmatvedības aktualitātes lauku saimniecībās 2012.gadā:
Grāmatvedības aktualitātes lauku saimniecībās 2012.gadā

Papildu informācija:
Projekta vadītājs:
Tiešsaistes nodrošinātājs:
Projekta vadītājs (LLKC):

Alita Kluša, Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāja /
klintainesbiblioteka@inbox.lv tel. 65124034, 22030312
LLKC Tālākizglītības nodaļa
Andis Kursītis, LLKC TIN vadītājs / andis.kursitis@llkc.lv

