


PĀRSKATS par 2011. gadu 
Talsu reģiona novadu bibliotēkas 

22.02.2012. 



SKAITĻI 
 

 2011. Talsu novadā - 31192 iedzīvotāji  - 3251 

2010. Talsu novadā – 34443 iedzīvotāji  

2011. Talsu pilsētā – 11003 iedzīvotāji  - 198 

2010. Talsu pilsētā -  11201 iedzīvotāji 

2011. Dundagas novadā – 4237 iedzīvotāji - 530 

2010. Dundagas novadā  - 4767 iedzīvotāji  

2011. Mērsraga novadā – 1638 iedzīvotāji  - 191 

2010. Mērsraga novadā - 1829  iedzīvotāji  

2011. Rojas novadā – 3967 iedzīvotāji - 468 

2010. Rojas novadā - 4435 iedzīvotāji 

 Reģionā kopā  - 4420 



Talsu reģiona novadu bibliotēkas 

 Talsu novads – 26 bibliotēkas 

 Dundagas novads – 5 

 Mērsraga novads - 1 

 Rojas novads – 2 

 



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 

2011  + vai - 2010 2009 

LASĪTĀJI  TGB 3468 - 135 3603 4038 

LASĪTĀJI NOVADOS 
KOPĀ 

15014 - 434 15448 16060 

APMEKLĒTĀJI TGB 41994 - 4095 46089 41748 

APMEKLĒTĀJI 
NOVADOS KOPĀ 

283496 -29063 312559 302818 

IZSNIEGUMS TGB 197605 - 3325 200930 196523 

IZSNIEGUMS 
NOVADOS KOPĀ 

684386 - 3319 687705 713044 



Bibliotēku krājums 

 Kopējais  krājums 407676 Ienācis fondā -
20824  Izslēgts – 27304 

 Krājuma papildināšanai – pašvaldību 
līdzekļi – Ls 55579 

 Grāmatām - Ls 34065 

 Periodikai – Ls 21514 

 Dāvinājumi – Ls 8615 

 VKKF mērķprogrammas – Ls 699 

 Projekts “Atbalsts lauku bibliotēkām” – 
Grāmatu svētki – Ls 2689 

 



PASĀKUMI 

TGB TALSU 

NOVADĀ 

DUNDAGAS 

NOVADĀ 

MĒRSRAGA 

NOVADĀ 

ROJAS 

NOVADĀ 
KOPĀ 

IZSTĀDES 35 777 116 15 54 962 

PASĀKUMI 27 360 41 7 41 449 



Pasākumi  

 Swedbankas un SEB bankas organizētas 
apmācības bibliotēkās  

 Datorprasmju apmācība  

 Pensionāru klubi / Lībagi, atzīmēja 30 
gadadienu/ 

 Interešu klubi /Valdemārpils, Īve, Kaltene, 
Lube, Roja, Spāre, Lībagi u.c./ 

 Vieta, kur cilvēkiem pulcēties / Kolka, Kaļķi, 
Abava, Kaltene, Diţstende u.c./ 

 Puķu draugi – Pļavās, Lube 

 Latvijas Benitu salidojums – piedalās Pļavas 

 



Pasākumi  

 Kolkā – sestdienas kafijas un tējas rīti 
 Dzejas dienu pasākumi novados 
 Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem / TGB, Īve, 

Valdemārpils, Stende, Talsu bērni u.c/ 
 Bibliotēkas kā vietējo rokdarbnieču tikšanās un izstāţu 

vietas / Valdemārpils, Strazde, Mazirbe, Diţstende, 
Pļavas , Spāre 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, Īve 

u.c. 



Informācijas pakalpojumu attīstība 

 Automatizētā izsniegšana/saņemšana TGB, 
Talsu bērnu bibliotēka, Pastendes 
pamatskola 

 2012. gadā automatizētā 
izsniegšana/saņemšana plānota Lībagu, 
Pastendes, Stendes bibliotēkās 

 Kopkatalogā ievadīti 53% /2010.- 47%/ no 
visu novadu bibliotēku krājuma 

 Novadpētniecības DB ir 31988 ieraksti  
 TGB iespējams saņemt e-parakstu 
 Notiek regulāra SBA izmantošana 
 
 
 



Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju nodrošinājums 

 Iegādāti  10 jauni datori 

 Palielinātas  datoru operatīvās 
atmiņas 



Novadpētniecības darbs 

 TGB sagatavoja DB “Aizgāja Kurzemnieks 
pasaulē tālu” 

 Stendē – K. Draviņa dzimtas māja - muzejs 
“Kultūras krātuve” 

 LBB Kurzemes novadpētniecības konference 
“No kājgrieţiem līdz digitalizācijai” 

 Lubē – projekts “Lubes pagasta novadnieki 
cauri laiku lokiem” 

 Abavā, Ķūļciemā – atbildība par vietējo 
novadpētniecības muzeju 

 Novadpētniecības reģionālā DB 
 Novadpētniecības mapes, kartotēkas  

 
 
 



Bibliotēku materiālā un tehniskā 
stāvokļa vērtējums 

 Remonti – Valdgales bibliotēkā, 
Dundagas bibliotēkā 

 Jaunas bibliotēkas mēbeles – 
Diţstendē, Strazdē 



Bibliotēku personāls 

 72 bibliotekārie darbinieki 

 Kultūras koledţā mācās- 1 /Mērsrags/ 

 440 – dalības kursos, mācību semināros, pieredzes 
apmaiņās 

 KM Atzinības raksti Ilzei Jaunbērziņai, Guntai Vērpējai 

 Talsu novada  domes Pateicības raksti Vinetai 
Mellenbergai, Maijai Laukmanei, Vitai Kukutei, Dzintrai 
Kristapsonei 

 Talsu novada pilsētu un pagastu Goda rakstus saņēma 
Inta Plivna, Gunita Švarcbaha, Daina Bočkore, Dagnija 
Kušnire, Līga Kārkle 



Finansiālais nodrošinājums 

 Kopējais budţets – 505788 /+11827/ 

 Grāmatu iegādei – 34065 /+9905/ 

 Periodikas iegādei – 21514 /+ 5915/ 

 Darba algas – 347850  /+ 2561/ 



Finansiālais nodrošinājums 

Dundagas novads 

 Kopējais budţets– 54554  /-10863/ 

 Grāmatu iegādei – 3230 /+316/ 

 Periodikas iegādei – 2768 /+ 824/ 

 Darba algas – 31168  /+ 385/ 



Finansiālais nodrošinājums 

Mērsraga novads  

 Kopējais budţets– 6268 

 Grāmatu iegādei – 594 

 Periodikas iegādei – 330 

 Darba algas – 3600 

 



Finansiālais nodrošinājums 

 Rojas novads 

 Kopējais budţets– 26980 

 Grāmatu iegādei – 2828 

 Periodikas iegādei – 1629 

 Darba algas – 14123 

 



Finansiālais nodrošinājums 

 Talsu novads  

 Kopējais budţets– 417986 /+22962/ 

 Grāmatu iegādei – 27413  /+10201/ 

 Periodikas iegādei – 16787  /+5331/ 

 Darba algas – 231001  /+2435/ 

 



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. 

 LNB, KIS, KM, ALISE, citas publiskās 
bibliotēkas 



Sadarbība ar citiem novadiem 

 Vienošanās par savstarpējiem 
sadarbības – pakalpojumu līgumiem 

 Vienošanās par pakalpojumu izmaksām 

 Sadarbības līgumu noslēgšana 

 



Publicitāte  

 Sabiedrības informēšana par bibliotēku 
funkcijām, pakalpojumiem 

 Informācija www.talsubiblioteka.lv; 
www.talsi.lv; www.roja.lv; 
www.dundaga.lv;  www.mersrags.lv   

 Informācija Talsu televīzijā 

 2011. gadā novadu masu mēdijos 69 
publikācijas par bibliotēkām / Talsu Vēstis, 
Talsu Novada Ziņas, Dundadznieks, Banga, 
Mērsraga Avīze/ 

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


 7 semināri 

 Konsultācijas  

 Bibliotēku apmeklējumi 

 Sadarbība ar skolu bibliotekāriem 

 Darba pieredzes braucieni Bauska, 
Tukums,Dţūkste, Tume 

 Dundagas novada bibliotēkas uz 
Kuldīgu 

Metodiskais un konsultatīvais darbs 



Problēmas  

 Bibliotēku darbinieku atalgojums 

 Visu bibliotēku krājuma rekataloģizācija 

 Bibliotēku aprīkojuma atjaunošana 

 Bibliotēku telpu remonti 

 TGB telpu jautājums 

 VKKF mērķprogrammas 

 Nepietiekošs  finansējums jaunu 
datoru iegādei 

 

 



Jaunums  

 Strazdes bibliotēkā darbojas arī 
Strazdes pasta nodaļa. 



Novadpētniecība  

Talsu bērnu bibliotēka  

 

 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. 

 Savākti materiāli par novadnieku K. Dziļleju grāmatas 
veidošanai.  

 



Projektizstrāde  

 VKKF mērķprogrammā “Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas 
pakalpojumu bērniem attīstīšanā” “Bērnu ţūrija” – piedalījās 
22 bibliotēkas, ieguvums 171 grāmata par summu Ls 
575,35 

 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.  

 Talsu bērnu bibliotēkas projekts “Talsu bērnu bibliotēkas 
vēstures fotostāsts” Hipotēku un zemes bankas rīkotā 
konkursā. Ekspozīcija par 248.00 

 Talsu bērnu bibliotēkas piedalīšanās Talsu novada 
pašvaldības kultūras nodaļas projektu konkursā un iegūts 
projektors par Ls 305.00 



Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības 
raksturojums 

 Talsu bērnu bibliotēka koordinējusi 22 
bibliotēku Bērnu Žūrijas darbu. 

  Organizējusi Talsu rajona 6. “Lielos 
lasīšanas svētkus”. 

 Talsu bērnu bibliotēka organizējusi 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 
norisi novadā. Piedalījās 14 pagastu 
bibliotēkas. 

 

 



Darbs ar bērniem 

 
 Organizēti  6. Talsu reģiona  Lasīšanas svētki,  
 galvenā balva Bērnu Ţūrijas ekspertiem Nikolaja 

Puzikova koncertprogramma. 
 Talsu bērnu bibliotēkā notikusi atvērto durvju nedēļa, 

kurā vispusīgi Talsu sabiedrībai parādīts bibliotēkas 
pakalpojumu klāsts. 

 Atzīmēta Talsu bērnu bibliotēkas 60. jubileja ar Arno 
Jundzes un Silvijas Tretjakovas saistošiem 
lasījumiem. 

 Rīkotas tikšanās ar bērnu literatūras autoriem:  
    U. Ausekli, ilustratori S. Ērmani – Ļitvinu, pirmās 

grāmatas autoru M. Olti, dzejnieci A. Manfeldi. 
 



Darbs ar bērniem 

 “Mana skolotāja vaļasprieks”- tradicionālajā 
pasākumā savā pieredzē Origami mākslā 
dalījās bērnudārza audzinātāja Inese 
Blumberga; 

 “Vienaudzis – vienaudzim”- 5. klases skolnieks 
Artūrs sagatavoja prezentāciju par lasīšanas 
semināra grāmatām un prezentēja to citas 
skolas piektklasniekiem; 

 Līdzīgi – 2. vidusskolas jaunie dzejnieki runāja 
dzeju un sarunājās par dzīvi ar Vakarskolas 
audzēkņiem. 



Tikšanās ar Māri Olti 



Atklāj ekspozīciju - Hipotēku un zemes bankas 
atbalstītais projekts “Talsu bērnu bibliotēkas 
vēstures fotostāsts”. 

 



2012  

 

 

Nesot sauli citiem, arī 

 nesējs tiek apspīdēts 
Sers Dţeimss Berijs 



2011 


























































































































































































































































