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Tiešsaistes izglītojošs seminārs 

 

AAkkttuuāāllāāss  uunn  aattvvēērrttāāss  EESS  aattbbaallssttaa  pprrooggrraammmmaass  llaauukkuu  

ssaaiimmnniieeccīībbāāmm  uunn  pprroojjeekkttuu  ppiieetteeiikkuummuu  ssaaggaattaavvooššaannaass  ppaammaattii 
 

4. seminārs 8 semināru ciklā vidējām un mazajām lauku saimniecībām un uzņēmējiem 

 
Norises laiks:    2012. gada 29.maijs, plkst. 10:00-13:30 / pieslēgšanās no 9:00 

Norises vieta:    Interneta vietne -  www.justin.tv/llkc  

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 

Laiks 
Stundu 
skaits 

Saturs Lektors 

10:00 - 
10:10 

10 min Ievads, programmas izklāsts, tiešsaistes 
semināru norises principi un komunikācijas 
iespējas 

LLKIC TIN vadītājs Andis Kursītis 

10:10 -
11:10 

60 min I daļa  
Aktuālās atbalsta programmas lauku 
saimniecībām 2012. gadā.  
Atvērtās programmas un vispārējs apskats. 
Programmu reģionālais sadalījums 

LLKC Ekonomikas nodaļas 
vadītāja Santa Pāvila 
 

11:20-
13:00 

100 
min 

II daļa  
Projekta pieteikuma sagatavošanas pamati, 
pieteikuma formu aizpildīšana. 
Konsultācijas iespējas par konkrētu 
projektu sagatavošanu LLKC struktūrās.  

13:00-
13:30 

30 min Interaktīvā daļa 
Klausītāju jautājumi un atbildes. Atbildes uz 
iepriekš saņemtajiem jautājumiem 

 

SSVVAARRĪĪGGII::  

 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. 

 Tiešsaistes laikā jautājumus varēs uzdot: 
1) čata logā, kas datora ekrānā būs redzams blakus video logam vietnē justin.tv/llkc. Lai 

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. 13:00-13:30); 
4) rakstot jautājumus uz e-pastu: webinari@llkc.lv. 

 

Sadarbības projekts  
 

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

http://www.justin.tv/llkc
mailto:webinari@llkc.lv
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TTEEHHNNIISSKKAAIISS  AATTBBAALLSSTTSS    
 

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 
 
 
 

PPAAPPIILLDDUU  IINNFFOORRMMĀĀCCIIJJAA::    

 

Projekta vadītājs:  Alita Kluša, Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāja / 

klintainesbiblioteka@inbox.lv tel. 65124034, 22030312 

Tiešsaistes nodrošinātājs:  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)  

Tālākizglītības nodaļa 

Projekta vadītājs (LLKC): Andis Kursītis, LLKC TIN vadītājs / andis.kursitis@llkc.lv 

 
Klintaines pagasta bibliotēkas sagatavotais projekts „Roku rokā: lauksaimnieku e-iekļaušanās veicināšana 
lauku publiskajās bibliotēkās” uzvarēja starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Electronic 
Information for Libraries) Publisko bibliotēku inovāciju programmā un ieguva iespēju realizēt šo 
semināru projektu. 
 
Projekta ietvaros plānots organizēt 8 tiešsaistes seminārus par jautājumiem, ar kuriem mazie un vidējie 
zemnieki bieži griežas lauku publiskajās bibliotēkās, kur ne vienmēr bibliotekāram ir tik specifiskas 
zināšanas vai prasmes, lai zemniekam palīdzētu. Lai nodrošinātu profesionālu un kompetentu saturu, 
semināru izstrādei un tiešsaistes semināru vadīšanai tiks pieaicināti speciālisti. Sagatavošanas darbu un 
realizāciju koordinēs projekta galvenais partneris – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
(LLKC).  
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