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SKAITĻI

2010. gadā Talsu novadā - 34443 iedzīvotāji, Talsu pilsētā 
– 11201
Dundagas novada iedzīvotāju skaits – 4767
Rojas novada iedzīvotāju skaits - 6244
Novadu iedzīvotāju kopskaits samazinājies par 221 
iedzīvotāju
Divu gadu laikā  - 756



Talsu reģiona novadu bibliotēkas

Talsu novads – 26 bibliotēkas
Dundagas novads – 5
Rojas novads – 4



Galvenie darba uzdevumi
Bibliotēku pakalpojumu daudzveidības nodrošinājums.
Projekta “Trešais tēva dēls” aktivitāšu realizācija.
Bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana , DB 
pieejamības nodrošināšana un lietotāju konsultēšana.
Bibliotekāro procesu tālāka automatizācija.
Darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana.
Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas 
publicitātes organizēšana.
Tālākizglītības procesa pilnveidošana.



DARBA RĀDĪTĀJI

2010 + vai - 2009 2008

LASĪTĀJI  TGB 3603 - 435 4038 3670

LASĪTĀJI NOVADOS 
KOPĀ

15448 - 612 16060 14914

APMEKLĒTĀJI TGB 46089 + 4341 41748 38966

APMEKLĒTĀJI 
NOVADOS KOPĀ

312559 + 9741 302818 248635

IZSNIEGUMS TGB 200930 + 4407 196523 193395

IZSNIEGUMS 
NOVADOS KOPĀ

687705 - 25339 713044 632400



Bibliotēku krājums

Kopējais  krājums 414156 Ienācis 
fondā -20682 Izslēgts – 23843
Krājuma papildināšanai – pašvaldības 
līdzekļi – Ls 39759
Dāvinājumi 
VKKF mērķprogrammas
Projekts “Atbalsts lauku bibliotēkām”



PASĀKUMI
TGB TALSU 

NOVADĀ
DUNDAGAS 
NOVADĀ

ROJAS 
NOVADĀ

KOPĀ

IZSTĀDES 13 762 121 67 950

PASĀKUMI 15 297 56 61 414



Pasākumi 
Swedbankas un Unibankas organizētas apmācības bibliotēkās / 
TGB, Sabiles bērni, Laidze, Stende, Dundaga, Pastende, 
Valdemārpils uc.
Datorprasmju apmācība / Laidze, Ķūļi/
Pensionāru klubi / Lībagi, Lube, Virbi, Spāre, Strazde, Lībagi 
uc./
Dāmu klubiņi / Vandzene, Spāre, Kaltene, Strazde/
Interešu klubi /Valdemārpils, Īve, Kaltene u.c./
Jauniešu iniciatīvas grupa / Virbi/
Vieta, kur cilvēkiem pulcēties / Kolka, Kaļķi, Abava, Kaltene/
Puķu draugi – Pļavās
Latvijas Benitu salidojums – Pļavās
Rakstošo klubiņš – Roja 



Pasākumi 
Kolkā – sestdienas kafijas un tējas rīti
Kolkā studijas kopā ar mācītāju A. Kostandu “Mērķtiecīgā 
dzīve”
Dzejas dienu pasākumi novados
Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem / TGB, Īve, Valdemārpils, 
Stende, Talsu bērni u.c/
Bibliotēkas kā vietējo rokdarbnieču tikšanās un izstāžu vietas / 
Valdemārpils, Strazde, Mazirbe, Dižstende, Pļavas u.c.
Bibliotēkas kā novadpētniecības materiālu vācējas un krājējas 
Abavā, Ķūļciemā, Lubē – atbildība par vietējo novadpētniecības 
muzeju, ekspozīciju
Stendē – Kārļa Draviņa muzejs “Kultūras krātuve”
Ķūļciemā – bibliotēkā tūrisma informācijas punkta funkcijas
Dokumentē pagasta hroniku – Pastende, Ķūļciems u.c.
Spāres bibliotēkai – 100
TGB – 90
Konkurss – Mūsdienīgākā bibliotēka 2010



Informācijas pakalpojumu attīstība

Automatizētā izsniegšana/saņemšana 
TGB
2011. gadā plānota TBB, Lībagu un 
Pastendes bibliotēkās
Kopkatalogā ievadīti 47% no visu 
novadu bibliotēku krājuma
Novadpētniecības DB ir 30309 ieraksti
Pieaug SBA izmantošana



Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju nodrošinājums

Datoru skaits samazinās
Trūkst finansējums jaunu iegādei
Trūkst finansējums datorpakalpojumu 
nodrošinājumam



Novadpētniecības darbs
TGB – 90 – CD diskā un papīrformātā
A. Pelēča prēmija
TGB – konkurss “Laiku zīmes Talsos 1990 - 2010”
TGB veido DB “Aizgāja Kurzemnieks pasaulē tālu”
Stendē – K. Draviņa dzimtas māja - muzejs “Kultūras 
krātuve”
Lubē – projekts “Lubes pagasta novadnieki cauri laiku 
lokiem”
Abavā – atbildība par vietējo novadpētniecības 
muzeju
Tikšanās ar populāriem novadniekiem – TGB, Kaltene, 
Roja, Lībagi, Mērsrags, Kolka uc.
Novadpētniecības mapes



Metodiskais un konsultatīvais darbs

10 semināri
Konkurss “Mūsdienīgākā bibliotēka 
2010”
Konsultācijas 
Bibliotēku apmeklējumi
Sadarbība ar skolu bibliotekāriem
Darba pieredzes braucieni



Bibliotēku materiālā un tehniskā 
stāvokļa vērtējums

Jaunas telpas – Laidzes bibliotēkai 
Jaunas bibliotēkas mēbeles – Laidze, 
Mazirbe



Bibliotēku personāls
72 bibliotekārie darbinieki
Kultūras koledžu absolvēja -2 / Roja, Mērsrags/
Kultūras koledžā mācās- 1 /Mērsrags/
TURĪBA- absolvēja – 1 /Sabile/
283 – kursi, mācību semināri, pieredzes apmaiņas 
u.c.
Talsu novada balva Par mūža ieguldījumu kultūras 
darbā TGB LAN vadītāja Zita Maķevica
KM Pateicības TGB darbiniekiem - V. Naglei, B. 
Lorencei, A.  Arhipovai, Z. Maķevicai
Talsu novada balva Gada Kultūras lepnums – TBB 
Maija Laukmane



Finansiālais nodrošinājums

Kopējais – 493961  /-11146/
Grāmatu iegādei – 24160  /+7866/
Periodikas iegādei – 15599  /+ 501/
Darba algas – 345289  /- 42354/



Kopdarbība ar pašvaldībām un 
citām institūcijām

Bibliotēku sadarbības partneri –
novadu domes, pārvaldes, novada 
izglītības pārvalde, skolas, skolu 
bibliotēkas, bērnudārzi, kultūras 
nami, muzejs, TIC u.c.
Darbs novada kultūras komisijā
Darbs pie Talsu novada kultūrpolitikas 
izstrādes



Sadarbība ar Dundagas un Rojas 
novadiem

Vienošanās par savstarpējiem 
sadarbības – pakalpojumu līgumiem
Vienošanās par pakalpojumu izmaksām
Sadarbības līgumu noslēgšana



Skolu bibliotēkas

Samazinātas slodzes
Šobrīd vidējā slodze skolas bibliotēkā ir 0,3
Uzsākta lasītāju reģistrācija Talsu Valsts 
ģimnāzijas bibliotēkā, Pastendes 
pamatskolas bibliotēkā
Uzsākta Pastendes pamatskolas bibliotēkas 
krājuma pievienošana kopkatalogam
Notiek kopēji darba semināri



Publicitāte 

Sabiedrības informēšana par 
bibliotēku funkcijām, pakalpojumiem
Informācija www.talsi.lv; 
www.roja.lv; www.dundaga.lv
Informācija Talsu televīzijā
2010. gadā novadu masu mēdijos 88 
publikācijas par bibliotēkām / Talsu 
Vēstis, Talsu Novada Ziņas, 
Dundadznieks, Banga/

http://www.talsi.lv;www.roja.lv/
http://www.roja.lv/
http://www.dundaga.lv/


Problēmas 

Visu bibliotēku krājuma rekataloģizācija
Budžets – eksistencei, ne attīstībai –
komandējumu naudas, algas utt. 
mīnusos.
TGB telpu jautājums
VKKF mērķprogrammas



Talsu reģiona pārskats par darbu ar 
bērniem

Talsu, Dundagas, Rojas novados 
dzīvo un mācās 5035 bērni un 
jaunieši līdz 18 gadiem
Bibliotēkās ar skolu vai bērnudārzu 
teritorijā, lietotāju – bērnu un 
jauniešu skaits 50 un vairāk % no 
kopējā lietotāju skaita



Talsu reģiona pārskats par darbu ar 
bērniem

2010. gadā bija problēmas krājuma 
papildināšanā ar jaunieguvumiem 
bērnu literatūrā
Būtiski samazinājās Bērnu Žūrijas 
finansējums
Bibliotēku darbinieki par prioritāti 
izvēlas pieaugušo lasītāju intereses



Veiksmīgākās aktivitātes 
Bērnu Žūrijas pasākumi

Radošas darbnīcas (krāso burtus, ierosmi ņemot no K. 
Vērdiņa “Burtiņu zupas”. Pēc tam bērnu darbi rotā 
bibliotēkas sienas /Pļavas/
Ekskursijas /Laidzes bibliotēkas ekskursija uz kaimiņu 
pagastu, kurā kolēģe bibliotekāre iepazīstina ar 
skaistām vietām/
Mini izrādes – Lieldienās par zaķēniem, par vasaras 
dienu mežā /Lube/
Tikšanās ar leļļu meistari Ingunu Radziņu /Pastende, 
Spāre, TBB/
Lielie Lasīšanas svētki Talsu, Dundagas, Rojas novadu 
bērniem, kuri balvā saņēma dueta “Musiqq” 
koncertu



Veiksmīgākās aktivitātes

Jaunrades izstādes un pasākumi
Bērnu praktiski darinājumi /rotas, 
pirkstiņlelles, dāvaniņas, eņģelīši, 
sveču liešana, kartiņas simegrāfijas 
tehnikā, dekupāžas darbiņi/
Pasaku rakstīšana
Haiku rakstīšana
Bērnu zīmējumi



Veiksmīgākās aktivitātes
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi

Leduslācēns Ille rosinājis bibliotekāru fantāziju. Uz 
lasījumu bērni nāk ar saviem lācīšiem /Pļavas/
Illi lasījis J. Zvirgzdiņa Tobiass, radinieks būdams /Rojas 
bērnu/
Pēc lasījuma tapa radošo darbu izstāde, kura izlikta 
bibliotēkā /Stendes bērnu/
Koberbēlas “Kauninātājas meita” rosinājusi uz pārrunām 
par jūtu izpausmēm pusaudžu vidū /Īve/
Lasījumus bibliotekāri papildinājuši ar neklātienes 
ceļojumiem pa skaistajām Ziemeļu zemē /Spāre, Īve, 
Dundaga u.c./



Veiksmīgākās aktivitātes

Bibliotēkas iepazīšanas ekskursijas 
bērnudārza bērniem un 
pirmklasniekiem
Rakstnieku jubileju un tradīciju 
pasākumi



Tikšanās ar rakstniekiem

Žurnāla Zīlīte ārštata autores sēņu 
pētniece Inita Daniele un zemūdens 
pētniece Egita Zviedre /TBB/
Tikšanās ar jauno rakstnieci Dainu 
Ozoliņu /TBB/
Tikšanās ar komponisti Daci Robuli /TBB/
Tikšanās ar jauno autori Lindu Dreimani-
Nemieru /TBB/
Tikšanās ar rakstnieci un gleznotāju Laimu 
Bikši /TBB/



Bibliotekāri izglītojas

Kursos apgūst jaunas zināšanas 
tehnoloģijās
Notikuši darba pieredzes braucieni:

Preiļu galveno bibliotēka,
Liepājas “Vecliepājas Rūķis”,
Liepājas Valtera bibliotēka.

Gūta pieredze Ziemassvētku 
pasākumu organizēšanā pie 
Ziemupes Rūķa



Problēmas 
Lasīšanas veicināšanas programma Bērnu 
Žūrija ir/bija vislabākā programma
Bibliotēkas nespēj iegādāties grāmatu 
kolekcijas
Bērni jau ir pieradināti pie šīs programmas
Bērni gaida jauno kolekciju, gaida Lielos 
Lasīšanas svētkus
Skolnieku skaits samazinās
Cilvēki atbalsta bibliotēku darbību, tomēr 
tas nav problēmu risinājums



Paldies!

PALDIES PAR UZMANĪBU!
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