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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

2009. gadā Talsu novadā dzīvo 34620 iedzīvotāji, Talsu
pilsētā – 11362
Dundagas novada iedzīvotāju skaits – 4813
Rojas novada iedzīvotāju skaits - 6242
Novadu iedzīvotāju kopskaits samazinājies par 535
iedzīvotājiem
Talsu, Dundagas, Rojas novadu skolās mācās 4105
skolēni
Talsu pilsētas skolās mācās 2085 skolēni



Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Novadu pašvaldību pakļautībā ir 35 publiskās bibliotēkas
Novados ir 3 pilsētu bibliotēkas, 4 bērnu bibliotēkas, 25 pagastu
bibliotēkas
2008. gadā, apvienojoties Rojas un Mērsraga pagastiem,
izveidojās Rojas novads
2009. gadā tika izveidoti Dundagas un Talsu novadi
TGB abonementā 2009. gada maijā tika uzsākta automatizēta
lasītāju apkalpošana
2009. gadā Valdemārpils pilsētas bibliotēka paplašināja telpas,
bērnu apkalpošanas nodaļa pārcēlās uz atsevišķām telpām 2.
stāvā
2009. gadā uz citām, plašākām telpām pārcēlās Īves bibliotēka
2009. gadā uz iedzīvotājiem pieejamākām, labākām telpām
pārcēlās Dižstendes bibliotēka



Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

Novadu iedzīvotāju bibliotekārais  aptvērums – 35%
Talsu pilsētā – 49%
Talsu pilsētā skolēnu bibliotekārais aptvērums – 76%

2006. 2007. 2008. 2009.

Lietotāji TGB 3727 3665 3670 4038

Lietotāji kopā novados 15145 14687 14914 16060

Apmeklētāji TGB 35830 36285 38966 41748

Apmeklētāji kopā novados 227832 226867 248635 302818

Izsniegums TGB 217164 207494 193395 196523

Izsniegums kopā novados 693329 659177 632400 713044



TALSU BĒRNU bibliotēkas 
izmantošanas dinamika

2006 2007 2008 2009

Skolēnu  skaits no 1. 
– 12. klasei

2665 2504 2380 2085

Lietotāju skaits 1711 1445 1459 1587

Izsniegums 39773 36888 34617 44654

Apmeklējumu skaits 19372 18105 17752 23035



Darba rādītāji

Darba rādītāji TGB Novados vidēji

2009 2008 2009 2008

Apmeklējumu skaits uz 1 
lasītāju

10,3 10,6 18,9 12,8

Izsnieguma skaits 1 lasītājam 48,7 52,7 44,4 43,4

Grāmatu fonda apgrozība 2,8 2,6 1,7 1,62

Izsniegums uz 1 bibliotekāro 
darbinieku

16377 13813 11012 9667

Vidējais izsniegums uz 1 
apmeklētāju

4,7 4,96 2,35 3,4

Presenter
Presentation Notes
Bibliotēku pieejamu lietotājiem sākam ar visu Talsu skolu pirmklasnieku aicināšanu iepazīt bibliotēku, tās telpas, bibliotēkas veiktās funkcijas un visu to, ko mazais lasītājs varētu darīt bibliotēkā, ja viņš kļūtu par lasītāju.Izsniegšanas punkti



Krājuma komplektēšanas
un organizācijas politika

2009. gadā TGB lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji:
grāmatas - 62581
audiovizuālie dokumenti - 1784
elektroniskie dokumenti -101
2009. gadā periodiskie izdevumi - 16 laikraksti  un 53  žurnāli
12 interneta darba vietas bibliotēkas apmeklētājiem
1 darba vieta redzes invalīdiem
DB NAIS 
DB LURSOFT
DB LURSOFT laikrakstu bibliotēka
DB LETONIKA
DB NOZARE 
Talsu rajona elektroniskais kopkatalogs (www.biblioteka.ventspils.lv)
elektroniskā analītikas datu bāze ( no 2002.gada aprīļa )
elektroniskā novadpētniecības datu bāze ( no 2003.gada jūnija )
tradicionālie katalogi un kartotēkas 



Kopējā bibliotēku krājuma kustība

TGB Talsu bērnu 
bibliotēka

Novados kopā

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Krājums gada 
sākumā

75271 76417 21974 26566 429413 446269

Krājumā ienācis 3537 3209 1080 1210 20758 27238

No krājuma 
izslēgts

8085 4355 1584 5802 32854 44094

Krājums gada 
beigās

70735 75271 21470 21974 417317 429413



Samazinājies projektos un dāvinājumos iegūto 
grāmatu skaits:
VKKF mērķprogramma “Jaunu grāmatu un 
citu izdevumu iegāde publiskajām 
bibliotēkām”– 192 - 2008. gadā - 924
VKKF mērķprogramma Bērnu žūrija – 171 –
2008. gadā - 540
Lauku bibliotēku atbalsta fonds – 482 – 2008. 

gadā - 679
Dāvinājumi – 3283 – 2008. gadā - 2490



Informācijas resursu un attīstības nodaļa 
grāmatas komplektē 25 novadu 
bibliotēkām
10 bibliotēkas komplektē pašas
Elektroniskajā katalogā datus par 
grāmatām pievieno IRAN darbinieki
Rekataloģizācija TGB veikta 89 %



Informācijas pakalpojumu attīstība

Darbā izmantojam:
LNB DB
DB  NAIS 
DB  LURSOFT
DB  LURSOFT laikrakstu bibliotēka
DB  LETONIKA
DB  NOZARE 
DB  LIKUMI.LV
Talsu, Dundagas, Rojas novadu elektroniskais kopkatalogs
Novadu novadpētniecības DB
Izmanto arī tradicionālās metodes – tematiskās mapes, 
kartīšu analītiskās kartotēkas un uzziņu izdevumus.



Automatizācija

TGB elektroniskajā kopkatalogā 2009. gadā ievadīts 
2891 nosaukums
Elektroniskajā kopkatalogā pavisam ir - 41493 ieraksti
Novadpētniecības DB  - 27810 ieraksti
Analītikas DB - 14927 ieraksti
Autoritatīvajā DB - 4121 ieraksts



Automatizācija

Talsu, Dundagas, Rojas novadu bibliotēku 
lietotājiem pieejami:
Talsu, Dundagas, Rojas novadu elektroniskais 
katalogs ( www.biblioteka.ventspils.lv)
Elektroniskā analītikas datu bāze 
Elektroniskā novadpētniecības datu bāze

http://www.biblioteka.ventspils.lv/


ALISE

ALISE 4i pieejama 15 novadu bibliotēkās:
Valdemārpils pilsētas ar bērnu nodaļu
Sabiles pilsētas
Stendes pilsētas
Talsu bērnu
Dundagas novada centrālā
Rojas novada
Balgales
Lībagu 
Valdgales 
Pastendes
Spāres
Rojas novada Mērsraga pagasta
Dundagas novada Kolkas pagasta
Vandzenes
Virbu



Starpbibliotēku abonements

2009. TGB Talsu 
novadā

Dundagas 
novadā

Rojas 
novadā

Kopā 

SBA kopskaits 914 3009 163 542 3714

Saņemtas 53 1663 123 273 2059

Izsniegtas 861 1346 40 269 1655



Novadpētniecības darbs

Rajona novadpētniecības DB  ir – 24196 ieraksti

2009. gadā ievadīti 4131 ieraksti

LNB Bibliogrāfijas institūtam 2008. gadā aizsūtīti 853 
ieraksti



Novadpētniecība 

Talsu bērnu bibliotēka izveidojusi jaunu mapi:

Talsu rajona preses vēsture un grāmatniecība.
Procesā ir darbs pie izdevuma ” Es pakūru uguntiņu „, 
kas tiek veidots kā datu banka par personībām un viņu 
devumu pilsētas un Latvijas labā.
Pilnveidota un papildināta slaidrāde par Talsiem un 
novadu, arī izzinoši materiāli par novada kultūru, vēsturi, 
folkloru un dabas bagātībām.



Novadpētniecība

TGB

• Izveidojusies laba sadarbība ar Talsu kolekcionāru 
Imantu Tamsonu un Talsu mākslinieku Jāni Lagzdiņu, 
kura tēvs ir Lāčplēša kara ordeņa 
kavalieris. Sadarbības rezultātā tiek papildināti 
bibliotēkas fondi ar biogrāfiskiem datiem un 
fotogrāfijām, dodot iespēju veidot izstādes par 
katru mūsu novadnieku, Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri, atsevišķi.



Projektizstrāde

VKKF mērķprogrammā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām” tika piešķirts 1 komplekts reģiona galvenajai
bibliotēkai – saņēmām 192 eksemplārus par summu Ls 1151,42
VKKF mērķprogrammā “Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu
bērniem attīstīšanā” “Bērnu žūrija” – piedalījās 22 bibliotēkas, ieguvums
171 grāmata par summu Ls 802,08
Talsu novada Laidzes bibliotēkas projekts „ Darīsim paši” tika atbalstīts
Talsu novada fonda un Hipotēku bankas rīkotajā konkursā, kurā papildus
bibliotēkas labiekārtošanai ieguva Ls 300,- plauktu izgatavošanai
Rojas novada bērnu bibliotēkas projekts „Pastariņa prēmija”, kurš tapa
sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un VKKF finansiālu atbalstu. Šis
projekts ne tikai sniedza materiālu atbalstu labākajiem latviešu bērnu
grāmatu autoriem un ilustratoriem, bet arī stimulē rakstniekus pievērsties
bērnu grāmatu rakstīšanai.



Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības 
raksturojums

Semināri
4 darba semināri
Semināros tiek uzaicināti republikas vadošie
speciālisti dažādās darba jomās, piem. LNB, IT
ALISE, KIS, DB uzturētāji, dažādu izdevniecību un
grāmatu apgādu darbinieki, rakstnieki
1 izbraukuma seminārs uz Ventspili – modernāko
bibliotēku Baltijā

Talsu, Dundagas, Rojas novadu kultūras darbinieku
diena. Nomināciju “Mūsdienīgākā bibliotēka – 2009”
saņēma Īves bibliotēka.



Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības 
raksturojums

Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja I. Jaunbērziņa ar
prezentāciju piedalījusies Hāgas publisko bibliotēku
asociācijas sanāksmē un Nīderlandes bibliotēku pieredzi
darbā ar bērniem seminārā stāstījusi Talsu novada
bibliotekāriem.
Talsu bērnu bibliotēka koordinējusi 25 bibliotēku Bērnu
Žūrijas darbu.
Organizējusi Talsu rajona 4. “Lielos lasīšanas

svētkus”.
Talsu bērnu bibliotēka organizējusi Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas norisi novadā. Piedalījās 16 pagastu
bibliotēkas.



Darbs ar bērniem

Lai organizētu 4. rajona Lasīšanas svētkus, Talsu 
rajona padome atbalstīja pasākumu ar Ls 500,-

Kopā ar Talsu novada fondu jau 4. gadu organizē 
akciju Talsu bērnu bibliotēkas labākajiem lasītājiem. 
2009. gadā  šīs akcijas rezultātā 15 lasītāji no 1. –
12. klasei saņēma dažādu Latvijas izdevniecību 
grāmatu dāvinājumus, ziedus, labus vārdus no fonda 
vadības. 



Talsu bērnu bibliotēka

Rīkotas tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku, 
arhitektu un grāmatas “Rīgas peles Ēdolē “autoru 
Pēteri Blūmu un jauno talantīgo rakstnieci Kristīni 
Ulbergu – Rubīni.

A.L.Puškaiša 150. jubilejai veltīts ceļojums - spēle pa 
pasaku tēva vietām Talsos, arī literatūras stundas –
ekskursijas Talsu ielās.

“Mana skolotāja vaļasprieks”- 2 izstādes un 
praktiskas nodarbības ar kulturoloģijas un 
darbmācības skolotāju Andu Dzeni.



Talsu bērnu bibliotēka

Piedalīšanās Ge Money bankas akcijā “Dāvini no 
sirds” ar 26 darbiem. “Deviņu pakalnu tējas” ieguva 
balvu.

Ceļojošās izstādes – 3:
- Frankofonā komiksu gadsimts
- UNESCO organizētā -“Pirmais vārds”
- Ingunas Radziņas leļļu izstāde



Ge Money balvu ieguva
“Deviņu pakalnu tējas”



Puškaiša ceļojuma spēles noslēgumā no āboliem tiek 
veidots vārds’” Kurbads “



Pagastu bibliotēku aktivitātes
darbā ar bērniem

Bērnu jaunrades veicināšana - pasaku, haiku 
sacerēšana.
Radošās darbnīcas dažādām interešu grupām( sveču 
liešana, troļļi no čiekuriem, eņģelīši no dažādiem 
materiāliem, filcētas rotas utt.)
Ekskursijas ( Engures dabas parks, orhideju taka, 
putnu vērošanas tornis, vikingu takas Rojas un 
Kaltenes apvidū), izmantojot vietējo personību 
resursus.



Bibliotēku materiālā un 

tehniskā stāvokļa vērtējums

2009. gadā Valdemārpils pilsētas bibliotēkai papildus tika
izremontētas telpas 100 m² bērnu nodaļai ēkas otrajā
stāvā. ES finansējums Ls 12888,-, pašvaldības Ls 4296,-.
Dižstendes bibliotēka pārcēlās uz citām telpām: 151,7 m².
Finansējums Ls 22204,-, no tā Ls 18764,- valsts
finansējums.
Īves bibliotēka pārcēlās uz Tiņģeres pili. Telpu platība 107
m². Pašvaldības finansējums Ls 6086,57.
Uz labākām, plašākām, lasītājiem pieejamākām telpām
pārcēlās Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes
bibliotēka.



Bibliotēkas personāls

Darbinieku kopskaits bibliotēkās – 88
Bibliotekārie darbinieki – 72

ar bibliotekāro izglītību – 40
ar maģistra grādu – 2
ar augstāko bibliotekāro izglītību – 11
ar profesionālo vidējo izglītību – 27
ar augstāko izglītību citās jomās – 11
ar profesionālo vidējo izglītību citās jomās – 7
ar vispārējo vidējo izglītību – 14
4 bibliotēkās otrs darbinieks uz 0,5 slodzi
6 bibliotēkās darbinieku slodze no 0,25 līdz 0,8 



Tālākizglītība

LU sociālo zinātņu fakultātē bakalaura grādu bibliotēku zinātne
un informātikā neklātienē ieguva Sabiles novada bērnu
bibliotēkas vadītāja Rudīte Matisone.
Liepājas PA mācās Sabiles novada bibliotēkas bibliotekāre
Evita Stariņa.
Mācības Kultūras koledžā turpina Rojas novada bibliotēkas
bibliotekāre Daiga Dambīte un Rojas novada Mērsraga
bibliotēkas vadītāja Modrīte Katkovska.



Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

Iedzīvotāju 
skaits

Lasītāju 
skaits

Kopējais 
finansējums 
Ls

Finansējums 
vienam 
lasītājam Ls

Finansējums 
vienam 
iedzīvotājam Ls

Talsi 11362 5625 193122 34,33 16,99

Kopā 
novados

45675 16060 505107 31,45 11,05



Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
TGB Novados vidēji

2009 2008 2007 2009 2008 2007

Izmantotie līdzekļi 1 
iedzīvotājam

12,15 15,94 7,27 11,05 12,2 12,6

Izmantotie līdzekļi 1 
lietotājam

34,19 49,5 87,7 31,5 35,1 39,8

Izmantotie līdzekļi 1 
apmeklējumam

3,3 4,65 8,86 1,7 2,7 2,6

Krājuma iepirkumam 1 
iedzīvotājam

0,35 0,82 0,96 0,36 1,48 1,47

Krājuma iepirkumam 1 
lietotājam

1,0 2,55 3,00 1,0 4,2 4,2



Bibliotēkas publicitāte un darbs ar 
sabiedrību

2009. gadā rajonā organizēts 381 pasākums
Bibliotēku lietotājiem apskatāmas – 796 izstādes
Apmeklētājiem pieejamai 217 datori
Informācija par bibliotēku aktivitātēm pieejama;

Laikrakstā “Talsu Vēstis”
www.talsi.lv
Talsu novada domes izdevumā “Talsu novada 
ziņas”

2009. gadā  novadu preses izdevumos par novadu 
bibliotēku aktivitātēm bijušas 70 publikācijas

http://www.talsi.lv/


Sadarbības partneri

Pašvaldības
LNB
LNB BAI
KM Bibliotēku nodaļa
Skolas
Tautas nami
Ventspils Galvenā bibliotēka 
Talsu novada fonds
ESIA
LBAF
Vietējās sabiedriskās organizācijas



Sadarbības partneri

Bibliotekārajā darbā starptautiskie sakari izveidojušies Sabiles
pilsētai. Domei ir cieša draudzība ar Nīderlandes Heino
pašvaldību, pēdējos gados šīs sadarbības ietvaros darbojas
arī bibliotēkas.
Veiksmīga sadarbība ir Ģibuļu pagasta kultūras iestādēm ar
Dānijas Brāmsnes komūnu.
Talsu novada domei ir draudzība ar Zviedriju, Sēderčepingas
pašvaldību.



Talsu, Dundagas, Rojas novadi

PALDIES PAR UZMANĪBU!
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