
    

Vebinārs par Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu finansēšanas iespējām bibliotēkām 
2021.–2027. gadā 

Webinar on the European Structural and Investment Funds (ESIF) in 2021–2027: opportunities 
for libraries 

 

2021. gada 22. februāris / 22 February 2021 
Tiešsaistē / online, “Zoom” 

 

Latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu / In Latvian and English with simultaneous translation 
 

PROGRAMMA / PROGRAM 

9.30–10.00 Pieslēgšanās / Log in 

10.00–10.15 Atklāšana, informācija par darba kārtību / Opening, information about agenda 
Ton van Vlimmeren, EBLIDA Prezidents / President 

10.15–10.40 Domāt neiedomājamo: bibliotēku iespējas pēc-Covid laikā Eiropas struktūrfondu 
un investīciju fondu apguvē ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā / Think the 
Unthinkable: a post-Covid library agenda meeting Sustainable Development Goals 
to be funded through European Structural and Investment Funds 2021-2027 
Giuseppe Vitiello, EBLIDA Direktors / Director 

10.40–11.00 Ilgtspējīgas attīstības mērķi un bibliotēkas: kopsaucējus meklējot / Sustainable 
development goals and libraries: seeking common ground 
Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore / chief 
specialist in the Library Development Centre of the National Library of Latvia 

11.00–12.20 Līdzšinējā Latvijas bibliotēku ESIF pieredze / Latvian library experience in the 
previous ESIF period 
 

Latgales Centrālā bibliotēka / Latgale Central Library 
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts “Ģimenes digitālo aktivitāšu 
centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 
Dienvidlatgalē” (Network-DigiHubs) 
Jana Konopecka, Latgales Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja / 
public relations manager of the Latgale Central Library 
 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka / Ludza City Main Library 
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts “Interaktīvās izglītības telpa – 
efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” (OPEN UP) 
Viorika Puļča, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bibliogrāfe / chief 
bibliographer of the Ludza City Main Library 
 

Ogres Centrālā bibliotēka / Ogre Central Library 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas 
ēku 
Edgars Asars, Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas projekta vadītājs / project 
manager of the Ogre Central Library new building 
 

Latvijas Nacionālā bibliotēka / National Library of Latvia 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ERAF un ESF projekti 2017.–2020. gada plānošanas 



    

periodā 
Karīna Bandere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja / project 
manager of the National Library of Latvia 

12.20–12.40 Pārtraukums / Break 

12.40–13.20 Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un 
Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par ESIF 2021.–2027. gada plānošanas 
periodā nacionālā līmenī un bibliotēku nozari šajā kontekstā (finanšu instrumenti, 
konkursi, laika grafiki, tēmas utt.) / ESIF and its potential in library field at 
national level in 2021–2027 by the Ministry of Culture, the Ministry of 
Environmental Protection and Regional Development and the Ministry of 
Education and Science 
runātāji tiks precizēti / the speakers will be specified 

13.20–13.50 Jautājumi, atbildes, diskusija / Questions, answers, discussion 

13.50 Vebināra noslēgums / Closing of the webinar 

 
Organizē / Organized by: 
LNB Attīstības departaments / Development Department of 
the National Library of Latvia 
katrina.kukaine@lnb.lv, evija.vjatere@lnb.lv 

Latvijas Bibliotekāru biedrība / Library Association of 
Latvia 
mara.jekabsone@lnb.lv 

 
Pasākumu informatīvi atbalsta: / Informational support by: 
Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv / Latvian Libraries portal www.biblioteka.lv 
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