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SKAITĻI

IEDZĪVOTĀJU SKAITS Talsu reģionā

Talsu novads 33627
Talsu pilsēta 10919
Dundagas novads 4652Dundagas novads 4652
Mērsraga novads 1783
Rojas novads 4379

Iedzīvotāju skaits samazinājies par 252



Talsu reģiona bibliotēkas

�Talsu novads – 26 bibliotēkas

�Dundagas novads – 5�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.

� Darbs ar bērniem un jauniešiem.

� Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēkas 
publicitātes organizēšana.

� Bibliotēku darbinieku tālākizglītības procesa 
pilnveidošana.



DARBA RĀDĪTĀJI

2012 + vai - 2011 2010

LASĪTĀJI  TGB 3520 + 52 3468 3603

LASĪTĀJI REĢIONĀ 
KOPĀ

15047 + 33 15014 15448

APMEKLĒTĀJI TGB 42675 + 681 41994 46089APMEKLĒTĀJI TGB 42675 + 681 41994 46089

APMEKLĒTĀJI 
REĢIONĀ KOPĀ

271446 + 12050 283496 312559

IZSNIEGUMS TGB 212851 + 15246 197605 200930

IZSNIEGUMS 
REĢIONĀ KOPĀ

708957 + 24571 684386 687705



Bibliotēku krājums

� Kopējais  krājums 382942 Ienācis fondā -22532 
Izslēgts – 47266

� Krājuma papildināšanai – pašvaldību līdzekļi – Ls 56140

� Grāmatām - Ls 37946

� Periodikai – Ls 18194

� Dāvinājumi – Ls 6700

� VKKF mērķprogrammas – Ls 3984

� Programma «Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana 
grāmatu un citu izdevumu iegāde nacionālās identitātes 
un sabiedrība saliedētības veicināšanai» - Ls 3453 

� Projekts “Atbalsts lauku bibliotēkām” – Grāmatu svētki –
Ls 1049



PASĀKUMI

TGB TALSU 
NOVADĀ

DUNDAGAS 
NOVADĀ

MĒRSRAGA 
NOVADĀ

ROJAS 
NOVADĀ

KOPĀ

IZSTĀDES 46 740 142 13 49 944

PASĀKUMI 30 393 44 10 51 498



Pasākumi 

� Grāmatu Svētki

� Aleksandra Pelēča prēmija 2012

� Dzejas dienu pasākumi reģiona bibliotēkās

� E-prasmju nedēļas pasākumi� E-prasmju nedēļas pasākumi

� Bibliotēku nedēļas pasākumi

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

� Pensionāru klubi Lībagos, Lubē /31 gadu 
Lībagu bibliotēkā/



Pasākumi 

� Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem / TGB, 
Īve, Valdemārpils, Stende, Talsu bērni u.c/

� Bibliotēkas kā vietējo rokdarbnieču 
tikšanās un izstāžu vietas / Valdemārpils, tikšanās un izstāžu vietas / Valdemārpils, 
Mazirbe, Dižstende, Pļavas , Spāre u.c.

� Stendē – Kārļa Draviņa muzejs “Kultūras 
krātuve”

� Ķūļciemā – bibliotēkā tūrisma informācijas 
punkta funkcijas



Pasākumi

o Kolkā – sestdienas kafijas un tējas 
rīti

o Vieta, kur cilvēkiem pulcēties o Vieta, kur cilvēkiem pulcēties 
/Kolka, Kaļķi, Abava, Kaltene, 
Dižstende, Lube u.c.

o Swedbankas un SEB bankas 
organizētas apmācības bibliotēkas

o Banku izbraukumu darba vietas



Informācijas pakalpojumu 
attīstība
� Automatizētā izsniegšana/saņemšana 

� TGB

� Talsu bērnu bibliotēka

� Pastendes pamatskola

� 2013. gadā automatizēto izsniegšanu/saņemšanu 
uzsāks Lībagu, Pastendes, Stendes bibliotēkāsuzsāks Lībagu, Pastendes, Stendes bibliotēkās

� Kopkatalogā ievadīti 66% /2011.- 53%/ no visu 
reģiona bibliotēku krājuma

� Novadpētniecības DB ir 36956 ieraksti

� TGB iespējams saņemt e-parakstu



Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju nodrošinājums

� Reģionā iegādāti  13 jauni datori

� 6 jauni datori saņemti no v/a «Kultūras 
informācijas sistēmas» un sadalīti:

� Stendes bērnu bibliotēka 1� Stendes bērnu bibliotēka 1

� Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēka 1

� Sabiles bērnu bibliotēka 1

� Valdgales bibliotēka 1

� Talsu Galvenā bibliotēka 2

� Tiek atjaunota pārējā biroja tehnika – printeri, 
skeneri 



Novadpētniecības darbs

� Izsludināts reģiona konkurss «Labākais 
novadpētnieks». Konkursa noslēgums 2013. gada oktobrī

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

� Lubē – projekta “Lubes pagasta novadnieki cauri 
laiku lokiem” sistemātiska turpināšanalaiku lokiem” sistemātiska turpināšana

� Abavā– atbildība par vietējo novadpētniecības 
muzeju

� Novadpētniecības reģionālā DB

� Novadpētniecības mapes, kartotēkas 



Bibliotēku materiālā un 
tehniskā stāvokļa vērtējums

� Remonti –Dundagas bibliotēkā, Kolkas 
bibliotēkā

� Jaunas bibliotēkas mēbeles – Dižstendē, � Jaunas bibliotēkas mēbeles – Dižstendē, 
Stendē, Valdemārpilī, Pļavās, Lubē, 
Laucienē  



Bibliotēku personāls

� 72 bibliotekārie darbinieki

� Kultūras koledžā mācās- 1 /Mērsrags/

� Dalības kursos, mācību semināros, � Dalības kursos, mācību semināros, 
pieredzes apmaiņās

� KM Atzinības raksti Inesei Napskai, Inai 
Eihlerei, Daigai Muželovskai, Rutai 
Emerbergai



Finansiālais nodrošinājums

�Kopējais budžets – 539306 
/+33518/

�Grāmatu iegādei – 37945 /+3880/

�Periodikas iegādei – 18194 /- 3320/

�Darba algas – 299352  /+ 19460/



Kopdarbība ar pašvaldībām un 
citām institūcijām

� Bibliotēku sadarbības partneri – novadu 
domes, pārvaldes, novada izglītības 
pārvalde, skolas, skolu bibliotēkas, 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 �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; 
www.talsi.24.lvwww.talsi.24.lv

� TGB profils portālā www.draugiem.lv

� Informācija Talsu televīzijā

� 2012. gadā novadu masu mēdijos 99 
publikācijas par bibliotēkām / Talsu Vēstis, 
Talsu Novada Ziņas, Dundadznieks, 
Banga, Mērsraga Avīze/



Metodiskais un konsultatīvais 
darbs

� 6 semināri

� Konsultācijas 

� Bibliotēku apmeklējumi� Bibliotēku apmeklējumi

� Sadarbība ar skolu bibliotekāriem, SKOLU ALISE

� Darba pieredzes braucieni Līvāni, Kuldīga, Pelči, 
Ēdole

� Izbraukuma seminārs Talsu novada Laucienes, 
Balgales, Virbu, Strazdes bibliotēkās



Problēmas 

� Bibliotēku darbinieku atalgojums

� Visu bibliotēku krājuma rekataloģizācija

� Bibliotēku aprīkojuma atjaunošana

� Bibliotēku telpu remonti

� TGB telpu jautājums

� Nepietiekošs  finansējums jaunu datoru iegādei



Veiksmes stāsts

�2012. gadā uzsākta Talsu Galvenās 
bibliotēkas jauno telpu tehniskā bibliotēkas jauno telpu tehniskā 
projekta izstrāde


