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1. Talsu Galvenās bibliotēkas un reģiona bibliotēku raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums  

 Talsu novada platība aizņem 1763 km
2
, un to apdzīvo 30720 iedzīvotāji. Talsu novadā 

ietilpst
 
Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētas, kā arī Ārlavas, Abavas, Balgales, 

Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes 

un Virbu pagasti. Novadā ir 25 publiskās pašvaldību bibliotēkas. 

 Talsu pilsētā darbojas 2 publiskās bibliotēkas, Talsu Galvenā bibliotēka un Talsu bērnu 

bibliotēka. Iedzīvotāju skaits Talsu pilsētā – 10070. 

 Dundagas novads ir izveidots, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastus. Novada platība 

ir 674 km
2
, un to apdzīvo 4071 iedzīvotājs. Dundagas novadā darbojas Dundagas novada 

Centrālā bibliotēka, Kaļķu, Vīdāles, Kolkas pagasta un Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēkas. 

 Mērsraga novads atrodas Ziemeļkurzemes ZA daļā, un tas ir viens no lielākajiem 

zvejniekciematiem bijušajā Talsu rajona teritorijā. Novada centrs Mērsrags atrodas 41 km 

attālumā no lielākās tuvākajā apkaimē atrodošās pilsētas (Talsiem) un 98 km no Rīgas. 

Mērsraga novada teritorijā ir 2 ciemi (Upesgrīva un Mērsrags), un tā teritorija robežojas ar 

Rojas novadu, Talsu novadu, Tukuma novadu, un Engures novadu. Mērsraga novada platība ir 

109 km
2 

un to apdzīvo 1622 iedzīvotāji. Mērsraga novadā darbojas viena publiskā pašvaldības 

bibliotēka. 

 Rojas novads atrodas Rīgas līča piekrastē. Novada platība ir 200,5 km
2
, un to apdzīvo 

3866 iedzīvotāji. Lielākās apdzīvotās vietas ir Roja (novada centrs), Rude, Kaltene, Melnsils, 

Ģipka un Valgalciems. Rojas novadā darbojas 2 publiskās pašvaldības bibliotēkas, Rojas 

novada bibliotēka un Rojas novada Kaltenes bibliotēka. 

Talsu reģiona iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus nodrošina 33 Talsu, Dundagas, Mērsraga, 

Rojas novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas.  

Talsu novadā - 25 bibliotēkas, Dundagas novadā  – 5 bibliotēkas, Mērsraga novadā – 1 bibliotēka, 

Rojas novadā – 2 bibliotēkas.  

Reģiona izglītības iestāžu bibliotēku skaits – 17 

Talsu novadā: 8 pamatskolas, 4 vidusskolas un 1 privātā vidusskola 

Dundagas novadā: 1 pamatskola un 1 vidusskola 

Rojas novadā: 1 vidusskola 

Mērsraga novadā: 1 vidusskola 

 

Ārējie apkalpošanas punkti - 6: 

2 – Talsu Galvenā bibliotēka 

1 - Talsu novada Lībagu bibliotēka 

1 – Talsu novada Valdemārpils pilsētas bibliotēka 

1 – Talsu novada Lubes bibliotēka 

1 – Mērsraga novada bibliotēka 

 

• 2017.gada sākumā tika apvienotas Talsu novada Stendes bibliotēka ar Stendes bērnu 

bibliotēku, izveidojot Stendes bibliotēku ar bērnu nodaļu. 

• vietējās nozīmes publisko bibliotēku akreditācija ir līdz 2018.gada 26.septembrim. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 211754 222958 236433 

Pašvaldības finansējums 207277 218297 232293 

Citi ieņēmumi: 4477 4661 4140 

t. sk. maksas pakalpojumi 3623 4661 3686 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 150  100 

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi 704  354 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu Galvenā bibliotēka 
 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 211754 222958 236433 

Darbinieku atalgojums (bruto) 143425 147035 157428 

Krājuma komplektēšana 13873 14863 13853 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģions 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 884825 946390 964550 

Pašvaldības finansējums 873175 939523 956357 

Citi ieņēmumi: 11677 7137 6193 

t. sk. maksas pakalpojumi 5968 7137 5739 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 290  100 

t. sk. VKKF finansējums 638   

t. sk. citi piešķīrumi 4781  354 

 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu reģions 
 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 884825 946390 964520 

Darbinieku atalgojums (bruto) 515682 568339 566519 

Krājuma komplektēšana 93120 101764 99142 

 

 

Finansējuma atbilstība bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai – pamatos nodrošina bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu, taču neveicina bibliotēku tālāku attīstību. 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Ir apstiprināts un piešķirts finansējums Talsu Galvenās bibliotēkas telpu pārbūvei. 

Finansējuma avots - Emisijas kvotu izsolīšanas instruments. 

Projekta konkurss - atklātais konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema 

enerģijas patēriņa ēkās” nolikums. 

Projekta pieteikums -  “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas 

ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos”. 

Projekta kopējās izmaksas  2 746 273,43 EUR. 
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Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 1 439 369.55 EUR. 

Talsu novada pašvaldības finansējums  1 306 903.88 EUR. 

Šobrīd projektā paredzētie darbi apturēti un nenotiek. 

 

 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 2017.gadā Talsu reģionā bibliotēkām papildus telpas nav piešķirtas, nav pārvietotas uz 

citām telpām. 

 

• Jaunu ēku būvniecība 

 Jaunu ēku būvniecība netika plānota un nav notikusi. 

 

• IKT nodrošinājums: 

 

 “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”  Talsu Galvenā bibliotēka 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 18 13 Apmierinošs   

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

2 2 Labs   

Printeri 2 1 Teicams   

Kopēšanas 

iekārtas 

 2 Apmierinošs   

Skeneri  1 Labs   

Citas iekārtas     

 
 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”  Talsu reģions 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 75 219 Apmierinošs, notiek pakāpeniska 

nomaiņa  

 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

62  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Printeri 39  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Kopēšanas 

iekārtas 

12  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Skeneri 14  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Citas iekārtas     

 

Talsu novada Ķūļciema bibliotēkā no 2017.gada janvāra līdz marta vidum notika remonts: tika 

siltinātas ārsienas un grīda, nomainītas durvis, pievienots ūdens sildītājs un veikts kosmētiskais 

remonts, ko darīja celtniecības uzņēmums SIA “RRB būvserviss”. Tagad bibliotēka kļuvusi ne tikai 

siltāka un energoefektīvāka, bet arī plašāka un gaišāka. Remonta izmaksas -16896 EUR. 

Pēc remonta bibliotēkai tika nopirktas jaunas žalūzijas. 

 Talsu novada Uguņu bibliotēkas ēkas būvniecības gads ir ap 20.gs. sākumu. Bibliotēkas 

telpu kopējā platība ir 61 m
2
, lasītāju apkalpošanas telpa 55 m

2
.
   

2017.gadā tika izremontēta 

bibliotēka. Tika nomainīti logi, nosiltinātas sienas, nomainīts grīdas segums. Pēc remonta, telpas ir 

daudz siltākas un vizuāli patīkamākas, jo no griestiem krātuves telpā vairs nekrīt uz galvas 

apmetums. Telpas remontu veica SIA “ Stendes būvnieks”. Remonta izmaksas 12280 eiro. 

Bibliotēka tika izremontēta pateicoties Vandzenes pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai Jansonei. 
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• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā. 

Notiek pakāpeniska novecojušās datortehnikas, printeru un citu iekārtu nomaiņa. 

2017. gadā reģiona bibliotēkās iegādāti: 

Dundagas novadā: 

Dundagas novada Kaļķu bibliotēkai – 1 multifunkcionālā iekārta; 

Dundagas novada Vīdāles bibliotēkai – 1 multifunkcionālā iekārta; 

Dundagas novada Centrālai bibliotēkai – 2 čeku termoprinteri; 

Dundagas novada Kolkas bibliotēkai – 1 čeku termoprinteris. 

Mērsraga novada bibliotēkā – 1 dators. 

Rojas novada bibliotēkā – 1dators. 

Talsu novadā:   
Talsu Galvenajai bibliotēkai – lasītāju karšu printeris; 

Talsu bērnu bibliotēkai – 1 multifunkcionālā iekārta, 1 dators; 

Stendes bibliotēkai – 1 dators; 

Pastendes bibliotēkai – 1 Canon krāsu printeris; 

Īves bibliotēkai – 1 čeku termoprinteris; 

Ķūļciema bibliotēkai – 1 multifunkcionālā iekārta; 

Strazdes bibliotēkai – 1 čeku termoprinteris; 

Sabiles bērnu bibliotēkai – 1 čeku termoprinteris; 

Laidzes bibliotēkai – 1 čeku termoprinteris; 

Dižstendes bibliotēkai – 1 čeku termoprinteris; 3 gaisa sausinātāji 

 

 

4. Personāls 

 
• Personāla raksturojums  

Bibliotekāro darbinieku kopskaits reģionā – 69 

Pilna darba slodze ir 61 darbiniekam, nepilnā darba slodzē strādā 5 bibliotēku vadītāji un 3 

bibliotekāri. 

Ar bibliotekāro augstāko izglītību – 11 

Ar 1 līmeņa profesionālo izglītību – 4 

Ar vidējo profesionālo izglītību –19 

Ar citu augstāko izglītību – 13 

Ar citu 1 līmeņa – 7 

Ar citu profesionālo izglītību – 5 

Ar vidējo izglītību – 10 

1 Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieks mācās Latvijas Kultūras koledžā 

Laidzes bibliotēkas bibliotekāre LNB apgūst 240 stundu programmu Informācijas un bibliotēku 

zinību pamatos. 

 Bibliotēkas vadītāja maiņa notika Talsu novada Lubes bibliotēkā, kur ilggadējā bibliotēkas 

vadītāja Anita Vītola aizgāja pensijā.  

 Talsu novada Laidzes bibliotēkā nomainījās bibliotekārs. Abās vietās uz amata vietām tika 

izsludināti konkursi. 

 

 

 

• Apbalvojumi un pateicības 

Nominācija par 2017.gada darbu “Gada bibliotēka” saņēma 2018.gada februārī Talsu 

novada Laidzes bibliotēka. 

2017.gadā novembrī Talsu novada Goda balvu saņēma Stendes bibliotēkas bibliotekāre 

Daina Caune, par  godprātīgu un profesionālu darbu Stendes bibliotēkā;  

Talsu novada Goda balva piešķirta Anitai Vītolai, ilggadējai Lubes bibliotēkas vadītājai, 

par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Lubes bibliotēkā. 
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Voldemāra Caunes balvu Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem 2017.gadā 

saņēma Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa. 

 

• Finansējums personāla attīstībai, profesionālo zināšanu pilnveidei tiek plānots Talsu 

Galvenās bibliotēkas budžetā.  

Dundagas novada Centrālā bibliotēka saņem līdzekļus no pašvaldības sava novada bibliotēku 

darbinieku darba pieredzes braucieniem uz citu reģionu bibliotēkām. 

Talsu Galvenā bibliotēka no budžeta  2017.gadā izlietojusi 4768,00 eiro kā finansējumu 

reģiona bibliotēku darbinieku profesionālai pilnveidei. Finansējums tika izlietots lektoru 

darba atmaksai, izbraukuma semināra uz Rojas novadu transporta nodrošināšanai un darba 

pieredzes apmaiņas braucienam uz Baltkrieviju – Oršas bērnu bibliotēku un Baltkrievijas 

Nacionālo bibliotēku Minskā. Arodbiedrības biedriem brauciena izmaksas atmaksāja LKDAF 

Talsu rajona bibliotēku darbinieku arodkomiteja, piešķirot 3394,00 eiro. 

 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi*/lielākie pasākumi/ 
 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Stundu 

skaits 

1. 22.03.17.  Talsu tautas nams Kultūras, sporta, 

tūrisma centrs 

Latvijas simtgades pasākumi 2,5 

2. 24.03.17. Kultūras, sporta, 

tūrisma centrs 

Kultūras, sporta, 

tūrisma centrs 

Par projektu izstrādi VKKF Kurzemes reģiona 

projektiem 

3 

3. 29.03.17. Kuldīga Kuldīgas Galvenā 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūras konference “Kas ir latviešu 

populārā literatūra – ieskats vēsturē un mūsdienu 

tendences” 

5 

4. 06.04.17. LNB TIETO, LNB Personu un institūciju autoritatīvo ierakstu veidošana 

atbilstoši RDA 

3 

      

5. 11.04.17. Talsi Talsu novada dome Par mājas lapu veidošanu un uzturēšanu 2 

6. 19.04.17. Talsi  Talsu novada dome Korupcijas novēršana: interešu konfliktu novēršana un 

valsts amatpersonu profesionālās ētikas nozīme 

korupcijas mazināšanā 

4 

7. 20.04.17. LNB LNB Profesionālās kompetences novērtēšanas vispārīgie 

jautājumi 

4 

8. 20.04.17. Novada muzejs Talsu novada dome Tikšanās ar kultūras ministri Daci Melbārdi 2 

9. 24.04.17. LNB LNB, LBB LBB 12.kongress “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas 

kopīgiem mērķiem” 

4 

10. 25.04.17. LNB LNB Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference 5,5 

11. 26.04.17. Talsi Talsu novada dome Par vispārīgo datu aizsardzību 3 

12. 23.05.17. KISC KISC Datubazu resursi un rīki informatīvajā darbā 6,5 

13. 25.,26.05.17

. 

Valmiera  LNB, Valmiera Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku 

direktoru 2017.gada pavasara sanāksme 

12 

14. 6.,7.06.17. Jelgava  LNB Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs 12 

15. 19.,20.07.17

. 

Kazdanga  Liepājas CZB Kurzemes bibliotekāru vasaras nometne “Kas zina, ko 

grib – spēj, ko grib” 

7,5 

16. 20.,21.09.17

. 

Madona  LNB, Madona Bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas 

notikums – rītdienas vēsture” 

10 

17. 18.10.17. LNB LNB Reģiona galveno bibliotēku metodiķu seminārs                                                                                            5 

18. 08.11.17. LNB LNB Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem 6 

19. 14.11.17. LNB TIETO, LNB Bibliogrāfisko ierakstu veidošana atbilstoši RDA 4 

20. 22.11.17. LNB LNB Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku 

direktoru 2017.gada rudens sanāksme 

5 

21. 24.11.17. Liepāja  Liepājas CZB Liepājas CZB – 240. “Laiks. Cilvēki. Bibliotēka” 7,5 

22. 29.11.17. LNB LATABA Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi 

bibliotēkās 

4 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Problēmas ir sakarā ar darbinieku novecošanos un paredzamajām prasībām bibliotēku 

darbinieku izglītības jomā. Jaunie darbinieki tiek pieņemti ar humanitārām izglītībām un 

nosacījumu, ka LNB Mācību centrā jāapgūst nepieciešamās profesionālās zināšanas. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji(lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 

 “Bibliotēkas pamatrādītāji”  Talsu Galvenā bibliotēka 
  

2015 

 

2016 

 

2017 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2703 3079 3323 +14%;  +8% 

t. sk. bērni 344 371 368 + 8%;  -0,8% 

Fiziskais apmeklējums 31576 29664 28910 -6%;  -3% 

t. sk. bērni 1291 780 704 -66%;  -10% 

Virtuālais apmeklējums 9914 13301 163624 +34%;  +1230% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

30883 38245 58199 +24%;  +52% 

Izsniegums kopā 175520 172798 187242 -2%;  +8% 

t. sk. grāmatas 82625 90157 77791 +9%;  -15% 

t. sk. periodiskie izdevumi 84754 82494 106947 -3%;  +29% 

t. sk. bērniem 899 151 288 -95%;  +91% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

41 44 48 +7%;  +9% 

Iedzīvotāju skaits 10377 10147 10070 -2%;  -0,8% 

 

 

 “Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu reģions 
  

2015 

 

2016 

 

2017 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 14419 14691 14464 +2%;  -1,5% 

t. sk. bērni 4678 4453 4425 -5%;  -0,6% 

Fiziskais apmeklējums 262452 246132 224490 -6%;  -10% 

t. sk. bērni 93726 84119 68838 -11%;  -22% 

Virtuālais apmeklējums 32949 16258 164510 -49%;  +1012% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

30883 38245 59142 +24%;  +55% 

Izsniegums kopā 650771 616471 617760 -6%;  +0,2% 

t. sk. grāmatas 342913 334728 307709 -2%;   -9% 

t. sk. periodiskie izdevumi 284536 268345 307452 -6%;  +15% 

t. sk. bērniem 116689 96200 93316 -21%;  -3% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

34 36 36 +2%;   - 

Iedzīvotāju skaits 42135 41177 40279 -2%;  -2% 

 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

• Ārējie apkalpošanas punkti - 6: 

• 2 – Talsu Galvenā bibliotēka 

• 1 - Talsu novada Lībagu bibliotēka 

• 1 – Talsu novada Valdemārpils pilsētas bibliotēka 

• 1 – Talsu novada Lubes bibliotēka 

• 1 – Mērsraga novada bibliotēka 

 

2017. gadā Talsos divos grāmatu izsniegšanas punktos ir 41 lasītājs. Talsos, Celtnieku ielā 

ir 10 lasītāji. Kad grāmata ir aiznesta mājās, arī ģimenes locekļiem rodas interese palasīt.  Jau 

vairākus gadus viena no   ,,Adax-2” kundzēm ir čaklāko lasītāju vidū. Viena kundze ir 

ratiņkrēslā, viņai grāmatas aiznes draudzene. Apkalpošanas vietā nav piekļuves cilvēkiem 

ratiņkrēslos. Visvairāk lasa daiļliteratūru, detektīvus, par ievērojamiem cilvēkiem, “Lata 

romānus”, par Latvijas vēsturi.  Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centrā ,,Stūrīši” ir 31 
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lasītājs. Klausāmgrāmatas tiek vestas arī uz Sarkanā Krusta aprūpes centra filiāli Stendē. Tur 

klausās pasakas, stāstiņus. Daļai gulošo iemītnieku romāni ir grūti uztverami.  Reizi mēnesī 

papildinu un nomainu detektīvus, vēsturiska satura literatūru, monogrāfijas, fantastiku un 

daiļliteratūru. Svarīga ir literatūra krievu valodā. Laba sadarbība izveidojusies ar Ventspils 

Neredzīgo bibliotēku. ,,Stūrīšos” piepulcējušies divi grāmatu un mūzikas klausītāji. Aprūpes 

centra ,,Stūrīši” iemītnieki noskatījās Renāra Vimbas filmu ,,Es esmu šeit”.  

 

Bibliotēku fiziska pieejamība personām ar īpašām vajadzībām –  

no 33 publiskajām bibliotēkām apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām pieejamas 14  

publiskās bibliotēkas. 

 

Pārzinot savu apmeklētāju sastāvu, katrs bibliotēkas darbinieks nepieciešamības gadījumā 

savu apmeklētāju  apkalpo individuāli.  

Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieki dzīves vietās grāmatas pienes 41 bibliotēkas 

pakalpojumu izmantotājam. 11 cilvēkiem grāmatas mājās piegādā Rojas novada bibliotēka, 

Rojas novada Kaltenes bibliotēka 5. Pienesot grāmatas dzīves vietās, savus lasītājus apkalpo 

Talsu novada Nogales bibliotēka.  Grāmatas mājās piegādā Talsu novada  Sabiles, Īves 

bibliotēka, Dundagas novada Kolkas bibliotēka, arī citu bibliotēku darbinieki lasītgribētājiem 

grāmatas piegādā dzīves vietās. 

 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām (uzņēmēji, bezdarbnieki, 

imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.) – situācijas raksturojums 
 Bibliotēkās mērķgrupas izveidojušās, ņemot vērā bibliotēkas apmeklētāju intereses. 

Dažādu interešu lasītāju klubi darbojas Talsu novada Stendes, Valdemārpils, Pļavu, Laidzes, 

Lībagu bibliotēkās, Rojas novada bibliotēkā, Rojas novada Kaltenes bibliotēkā. 

 Bezdarbnieki nāk uz bibliotēku, meklējot darba vakances laikrakstā “Talsu Vēstis”, 

interneta portālos. Apmeklētājiem palīdzam veikt maksājumus internetā, izprintēt aviobiļetes 

un veikt citus nepieciešamos pakalpojumus sadarbībai ar dažādām iestādēm. 

 Uzņēmēji nav bieži viesi bibliotēkā. Viņi dažreiz meklē speciālo literatūru, taču vēlas arī 

detektīvus, fantastiku, bestsellerus. 

 

• Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs  

 2017. gadā lietotāju pieprasījumi tiek izpildīti un uzziņas sniegtas, galvenokārt, izmantojot 

dažādas elektroniskās datu bāzes un bibliotēkās izveidotās tematiskās mapes. 

 Talsu Galvenajā bibliotēkā uzziņas sniedz katrs darbinieks, pie kura vēršas bibliotēkas 

lietotāji. Esam snieguši ļoti daudzveidīgas uzziņas, pieminēšu vien dažas - par pašvaldības 

darba uzdevumiem, mērķiem, par novadpētniecības darba organizāciju mūsu bibliotēkā kopš 

atmodas gadiem, par Otrā pasaules kara notikumiem Rojas novadā, par nacionālo partizānu 

darbību novadā, par goda nosaukuma “Sporta laureāts “ ieguvējiem 1997., 1998., 1999. gadā, 

par Talsu pilsētas plānojumu un apbūvi 20. gadsimta otrajā pusē.  Meklējām arī uzziņas par 

novada literātiem emigrantiem. Interesanti, ka atkal uzrodas pieprasījumi arī par padomju 

gadu redzamākajiem nomenklatūras darbiniekiem, par kuriem bieži vien dzīves dati pieejami 

tikai arhīvos. Skolu jaunatne meklē materiālus par Oktobra svētku, 1. Maija svētku, Uzvaras 

dienas svinēšanu Talsos.  

 Bibliotēkas darbinieki tika uzrunāti iesaistīties Talsu tūrisma un informācijas centra kopā 

ar novada muzeja mākslinieci G. Millersoni organizētajā akcijā “Māksla uzzied Talsos” ar 

mērķi ilgtermiņā iepazīstināt gan vietējo sabiedrību, gan tūristus ar pilsētas skaistāko, 

savdabīgāko vietu attēlojumu gleznās. Ne bez pūlēm apzināto un savākto gleznu 

reprodukcijas tika izvietotas atbilstoši uz audekla uzgleznotajai vietai. Mums bija jāsameklē 

tūristu informēšanai nepieciešamie fakti, kalambūri, “odziņas” par katru no 19 gleznotājiem – 

gan novadniekiem, gan svešiniekiem, kuru uzmanību izpelnījusies mūsu skaistā mazpilsēta. 

Šis darbiņš bija ļoti aizraujošs, jo paši darbinieki ieguva daudz jaunas informācijas un pēc tam 

gāja vecpilsētas ielās meklēt katra mākslinieka darbu. 



10 

 

Ir apmeklētāji, kuri paši prot sameklēt vajadzīgo dažādos interneta elektroniskajos resursos, ir 

tādi, kuriem visu sameklē bibliotekāri. Uzziņas tiek sniegtas visās nozarēs, tās ir tik 

daudzveidīgas, klāt nāk arvien jauni jēdzieni, tēmas. Latviskos terminus arvien vairāk 

nomaina dažādi svešvārdi, arī tādi, kuru latvisko skaidrojumu nevar atrast nevienā vārdnīcā. 

Viss tas apgrūtina uzziņu sameklēšanu.  

 Kārtējās faktu uzziņas tiek sniegtas ļoti bieži. Reģistrētas tiek lielās uzziņas, kas prasa lielu 

laiku, kur jāatlasa materiāli sarakstiem, jāizmanto vairākas datu bāzes. Talsu Galvenās 

bibliotēkas darbinieki atlasa materiālus arī novadu mazajām bibliotēkām, kur ir maz 

periodikas izdevumu. 

Ātrai informācijas meklēšanai izmanto www.google.lv. Šajā meklētājā var atrast arī 

adreses padziļinātai informācijas iegūšanai. Tiek izmantotas LNB katalogu un analītikas DB. 

 Neskatoties uz to, ka daudziem ir datori un pamata prasmes to lietošanā, meklēt 

informāciju nākas palīdzēt vai katram otrajam. Netrūkst arī tādu bibliotēkas lietotāju, kuri 

mūsu sniegtos pakalpojumus un informāciju vēlas saņemt no grāmatām, mapēm, periodikas. 

Ir tādi, kuriem pašiem patīk „rakties” vecās avīzēs (Talsu Galvenajā bibliotēkā tās tiek ilgi 

glabātas), vecās grāmatās.  

Dundagas novada Centrālajā bibliotēkā gada laikā fiksētas 351 dažāda tematiskā 

uzziņa. Sniegto uzziņu tematika ir plaša, bet visvairāk lietotājiem ir bijis vajadzīgs palīdzēt 

atrast atbildes tehnikas un dabas zinātņu jomās, literatūrzinātnē un sabiedrisko zinātņu jomā. 

 

Kā interesantas varētu minēt šādas 2017.gadā sniegto uzziņu tēmas – Olafs Gūtmanis, 

Ķeguma HES, igauņu rakstnieks Mika Kerenens, Jānis Misiņš, dažādas atkarības, Ēriks 

Ādamsons, tomātu slimības, Eduards Veidenbaums, katoļticība Latvijā, lībiešu valoda, 

Latvijā sastopamās suņu šķirnes, celaines, Kabiles tautastērpa vainags, marihuānas 

ārstnieciskās īpašības, Valdgales tautas tērps, 2017.gada Ēnu dienas norise, veselīgs 

dzīvesveids, Lattelecom tarifi, Melngalvju nama vēsture. Ir bijuši jāatrod dzejoļi līdzjūtībai, 

dažādu žargonvārdu skaidrojumi, metāldetektora lietošanas instrukcija, Talsu Veselības centra 

ārstu pieņemšanas laiki, 4 klašu izlaiduma scenārijam daiļliteratūras darbi, kuros darbojas 

putni (beidzējiem jābūt „putnu” tēlos), tiek veikta literatūras atlase bērnudārza dažādām 

tematiskām nodarbībām par gadalaikiem putniem, Lieldienām. Esam meklējušas pasakas, 

kurās parādīts ēdiena gatavošanas process, minēti skaitļi. Palīdzējām gatavot bērnudārzam 

attīstošo spēli – meklējot vārdus, kuri sākas ar burtiem ī, ņ, ļ. Esam meklējušas informāciju 

par lilijām un rozēm, alveju, ķirbi, depresiju, senās Romas mākslu, Nobela prēmijas 

laureātiem literatūrā, pirmsskolas bērna attīstību, dzīvi Rīgā 13.gs., starppilsētu autobusu 

kustību saraksti, apdzīvotās vietas pasta indeksa noskaidrošana. 

Rojas novada bibliotēkā kā katru gadu aktīvākais uzziņu darbs bija ar skolēniem un 

studentiem projektu un dažādu pētījumu darbu izstrādē. Izmantots bibliotēkas krājums, prese, 

tematiskās mapes, kā arī interneta resursi. Uzziņas ir sniegtas arī pa telefonu un e-pastā. IT 
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dod iespēju ātri un lietotājam pieņemamā veidā atrast atbildi uz konkrētu pieprasījumu. Esam 

palīdzējuši rast atbildes gan  LNB katalogos un datubāzēs, visbiežāk https://periodika.lndb.lv, 

gan abonētajās bezmaksas datubāzēs http://www.letonika.lv/, http://news.lv/.  

Uzziņas bijušas ļoti dažādas, liela daļa saistītas ar iedzīvotāju veselību,  dārza dizaina 

veidošanu, dažādiem rokdarbu veidiem. Neskatoties uz to, ka bibliotēkas lietotāji aizvien 

vairāk paši meklē un māk atrast informāciju internetā, tomēr joprojām viņi bieži vien 

labprātāk vēršas pēc palīdzības pie bibliotekāra. 

Talsu Galvenajā bibliotēkā “Lasītāko grāmatu tops” pieejams uz izvietotām planšetēm. 

Informācijas saraksti par jauniznākušām grāmatām pieejami abonementā. Saņemot jauno 

grāmatu sūtījumu, veidojam sarakstus, lai lasītāji varētu iepazīties ar jaunieguvumiem. 

 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem. 

 Bibliotēkās ir pieejami pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju materiāli 

un informatīvie izdevumi. Bibliotēkas lietotājiem tie ir pieejami papīra formātā un interneta 

vidē. 

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

Automatizētā izsniegšana/saņemšana ALISĒ darbojas 27 publiskajās bibliotēkās un 11 skolu 

bibliotēkās.  

300 lasītāji autorizējušies, saņēmuši piekļuves paroles Talsu reģiona elektroniskajam 

kopkatalogam. Viņi rezervē grāmatas neierodoties bibliotēkā. 

Ir izvietots publiskai pieejai QR kods elektroniskā kopkataloga apmeklēšanai mobilajās 

ierīcēs. 

No reģiona bibliotēku kopkrājuma sistēmā ALISE ievadīti 96% grāmatu eksemplāri. 

BIS ALISE sistēmu patreiz nav paredzēts iegādāties Talsu novada Abavas, Nogales, Pļavu 

bibliotēkās un Dundagas novada Kaļķu, Mazirbes un Vīdāles bibliotēkās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://periodika.lndb.lv/
http://www.letonika.lv/
http://news.lv/
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BIS ALISE izmantošana 

Bibliotēka  Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplā

ru 

(2017) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Talsu Galvenā BIS  ALISE       136 43 

Dundagas novada centrālā ALISE-i      5 3 

Dundagas novada Kolkas ALISE-i      1  

Mērsraga novada  ALISE-i      1  

Rojas novada ALISE-i      9 1 

Rojas novada Kaltenes ALISE-i      1  

Talsu novada Sabiles ALISE-i      12  

Talsu novada Sabiles bērnu ALISE-i      2  

Talsu novada Stendes ALISE-i      6 2 

Talsu novada Valdemārpils ALISE-i      10  

Talsu novada Balgales ALISE-i      1  

Talsu novada Pastendes ALISE-i      84 1 

Talsu novada Īves ALISE-i      1  

Talsu novada Ausekļu ALISE-i      1  

Talsu novada Virbu ALISE-i      4  

Talsu novada Ķūļciema ALISE-i      2  

Talsu novada Laidzes ALISE-i      10  

Talsu novada Laucienes ALISE-i      4  

Talsu novada Lībagu ALISE-i      10  

Talsu novada Lubes ALISE-i      1  

Talsu novada Strazdes ALISE-i      2  

Talsu novada Spāres ALISE-i      19  

Talsu novada Valdgales ALISE-i      - - 

Talsu novada Vandzenes ALISE-i      6  

Talsu novada Uguņu ALISE-i      - - 

Talsu novada Dižstendes ALISE-i      15  

Skolu bibliotēkas 
Dundagas vidusskola ALISE-i   - - - - 
Mērsraga vidusskola ALISE-i   -   - - 
Rojas vidusskola ALISE-i       35 1 

Pastendes pamatskola ALISE-i       4 1 

Sabiles pamatskola ALISE-i   -   - - 

Talsu 2.vidusskola ALISE-i     - 2  

Vakara un nekl. vidusskola ALISE-i   - - 1  

Talsu pamatskola ALISE-i   -   - - 

Talsu Valsts Ģimnāzija ALISE-i      3  

Valdemārpils vidusskola ALISE-i   -   - - 

 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Materiālu digitalizācija un ievietošana tiešsaistē ir šī procesa sākuma posmā. Uzsākts 

reģionālā laikraksta “Talsu Vēstis” digitalizācijas process sākot ar 2016. gadu. Notiek 

atsevišķu materiālu un fotogrāfiju digitalizācija saistībā ar novadpētniecības materiāliem. 

  Ikdienas bibliotekārajā darbā sagatavotas dažādas materiālu kopas, piemēram “Motosports 

Talsos”, “Norises jaunās bibliotēkas celtniecības procesā” u.c.. Kopas veidotas pēc 
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bibliotēkas lietotāju pieprasījuma izmantojot Novadpētniecības fondā pieejamos materiālus un 

nodotas lietotājam lietošanai digitalizētā formā (skenēti materiāli, skenēti foto, u.c.) 

 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

“SBA rādītāji”    Talsu  Galvenā bibliotēka 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

23 45 70 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

677 732 1056 

 

 

 “SBA rādītāji”    Talsu reģions 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

1275 1288 1327 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

1131 1218 1320 

 

        Laucienes pagasta Ausekļu bibliotēka, Laidzes pagasta bibliotēka, Valdemārpils 

bibliotēka, Kolkas pagasta bibliotēka, Lībagu pagasta bibliotēka, Rojas novada bibliotēka un 

Īves pagasta bibliotēka ir čaklākās Talsu Galvenās bibliotēkas fonda izmantotājas. 

Pieprasītākās ir grāmatas par psiholoģiju, ievērojamiem cilvēkiem, ceļojumu apraksti, 

Latvijas vēsture. Laidzes, Ausekļu un Stendes bibliotēkas ņēmušas grāmatas krievu valodā 

(piedzīvojumi, detektīvi, romantika). Palīdzam sameklēt materiālus tematiskiem 

pieprasījumiem mums pieejamās datu bāzēs. Aktīvi izmantojam Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas digitālo bibliotēku, rakstus periodikā un news.lv. Tika sagatavoti un aizsūtīti e-

pastā Valdemārpils bibliotēkai materiāli par novadniekiem: aktrisi Inesi Pudžu, skolotāju Elgu 

Bērziņu, skolotāju Daci Maķevicu, ģimenes ārstu Kārli Vilkasti. Laidzes bibliotēkai izsniegti 

tematiski materiāli. Īves bibliotēkai meklēti materiāli par vēdekļiem, lai godam sagatavotos 

Tiņģeres pils ballei. Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu bibliotēkām ir izsniegtas 1056 

grāmatas un žurnāli. Talsu Galvenā bibliotēka saņēmusi 9 grāmatas no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas, 48 audiogrāmatas no Ventspils neredzīgo bibliotēkas, 1 grāmatu no Ventspils 

bibliotēkas un 12 grāmatas no pagastu bibliotēkām. 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

 

Apmeklētāju anketēšana 2017. gadā nav notikusi. Ir veiktas apmeklētāju aptaujas par 

periodisko izdevumu pasūtīšanu  un atsevišķu izdevumu maiņu. 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

Bibliotēku darbinieki nodrošina iedzīvotājiem maksimāli ērtāko bibliotēkas pakalpojuma 

saņemšanas veidu. Ārējie apkalpošanas punkti organizēti Mērsraga novada bibliotēkai, Talsu 

novada Lībagu, Lubes, Valdemārpils, Talsu Galvenajām bibliotēkām. 

 Talsu Galvenajā bibliotēkā civilizētu pieejamību pakalpojumiem var nodrošināt tikai tad, 

ja tuvākā vai tālākā nākotnē bibliotēka tiks pārcelta uz citām telpām.  
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6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Ir izstrādāta  un apstiprināta Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija un 

krājuma attīstības pamatprincipi 2015. – 2020. gadam. /dokuments pielikumā/ 

 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

       Bibliotēkas krājumā nozīmīga vieta ir daiļliteratūrai, kas nodrošina gan izglītības, gan 

izklaides funkciju.  Latviešu daiļliteratūru iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un vairākos 

eksemplāros. 

Talsu reģiona novadpētniecības literatūru paredzēts iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un 

vairākos eksemplāros. 
 

 “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka 
 2015 2016 2017 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

17399 17566 13716 

t. sk. pašvaldības finansējums 13873 14863 13853 

grāmatām 11583 12548 11460 

t. sk. bērnu grāmatām    

periodiskajiem izdevumiem 2290 2315 2393 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

1,76 1,85 1,70 

 

 

“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģionā 

 2015 2016 2017 

Finansējums krājuma komplektēšanai 113328 117438 85790 

t. sk. pašvaldības finansējums 93120 101764 100219 

grāmatām 66494 75259 73231 

t. sk. bērnu grāmatām 8785 11499 10419 

periodiskajiem izdevumiem 26626 26504 26988 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

2,06 2,19 2,46 

 

 

• Rekataloģizācija  

Ierakstu skaits  54005,   96 % no kopējā skaita. 

 

• Krājuma pārbaude- 

Inventarizācijas  notikušas: 

Talsu novada Stendes bibliotēkā ar bērnu nodaļu; 

Talsu bērnu bibliotēkā /abās bibliotēkās tika izmantots Alises inventarizācijas modulis/; 

Talsu novada Lubes bibliotēkā; 

Talsu novada Abavas bibliotēkā. 
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• Krājuma rādītāji  

“Krājuma rādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 2844 2820 2734 

Grāmatas 1648 1682 1633 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 274 342 264 

t. sk. bērniem    

Izslēgtie dokumenti 1655 5496 4918 

Krājuma kopskaits 71854 69178 66994 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,3 1,47 1,32 

Periodisko izdevumu kopskaits 6421 6478 6468 

Periodisko izdevumu apgrozība 13,2 12,7 16,5 

 

 

 

 “Krājuma rādītāji” Talsu reģionā 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 25665 25359 25277 

Grāmatas 10753 10672 10288 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1679 1687 1843 

t. sk. bērniem 1224 1513 1789 

Izslēgtie dokumenti 22717 47843 31393 

Krājuma kopskaits 383947 361463 355347 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,89 0,93 0,86 

Periodisko izdevumu kopskaits 49510 42339 43821 

Periodisko izdevumu apgrozība 5,75 6,34 7,01 

 

 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes: 

bezmaksas datu bāzes – 

Letonika 

News – Lursoft Laikrakstu bibliotēka 

Maksas datu bāze – Lursoft pieejama Talsu Galvenajā bibliotēkā. 

Datu bāzes pieejamas bibliotēkas telpās. 

 

 

 “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu Galvenā bibliotēka 

Dabubāze 2015 2016 2017 

 Šķirkļi  Sesijas  Škirkļi  Sesijas  Skatījumi  Sesijas  

Letonika 48 40 112 431 66 78 

 2015 2016 2017 

News 225 200 222 

    

 

 

“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu reģions 

Dabubāze 2015 2016 2017 

 Šķirkļi  Sesijas  Škirkļi  Sesijas  Skatījumi   Sesijas  

Letonika 907 719 612 856 1715 1105 

 2015 2016 2017 

News 1120 736 760 
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• Krājuma un datubāzu popularizēšana 

  Bibliotēkas krājumu popularizē, izliekot izstādes. TGB mājas lapā www.talsubiblioteka.lv  

pieejami jaunienākušās literatūras saraksti, tie skatāmi arī abonementā. 

Pie katra apmeklētāja datora ir informācija par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm un to 

izmantošanas iespējām. 

 

• Darbs ar parādniekiem  

Darbs ar parādniekiem tiek veikts regulāri, izmantojot e-pastus, telefoniskus atgādinājumus, 

sociālos tīklos u.c. Decembrī sociālos tīklos, preses izdevumos tiek izsludināts Talsu Galvenās 

bibliotēkas aicinājums izmantot  grāmatu atdošanas laiku no 15.12. līdz 15.01. bez sodu naudas 

maksām. 

 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

 Aktīvi tiek strādāts ar bibliotēkas krājumu. Regulāri tiek attīrīts krājums no saturā 

novecojušas un nolietotas literatūras. Pašvaldība Talsu Galvenajai bibliotēkai ir atradusi pagaidu 

telpas grāmatu krātuvei. Gatavojoties bibliotēkas pārcelšanai uz citām telpām, intensīvi izvērtējot 

krājumu, daļa no krājuma tiek pārvietota uz neaktīvo daļu – krātuvi. Līdz gada beigām krātuvē 

pārcelti 7643 eksemplāri. Krātuve atrodas mums nepiemērotās telpās, kas apgrūtina darbu. Darbs 

jāturpina. Secinām, ka ir nozares, kur nav jaunu grāmatu, piemēram, mašīnbūvē, celtniecībā, 

ķīmiskajā rūpniecībā u.c., taču iespēju robežās tās piekomplektējam. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

2017. gadā strukturālas izmaiņas notikušas, iekļaujot Stendes bērnu bibliotēku  Stendes bibliotēkā 

kā bērnu nodaļu. Talsu reģionā kā patstāvīga bērnu bibliotēka ir tikai Sabiles bērnu bibliotēka. 

 

“Skolēnu skaits” Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā 

Gads 1. – 12. klase 

2011. 5035 

2012. 4333 

2013. 4148 

2014. 4030 

2015. 4045 

2016. 3949 

2017. 3851 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talsubiblioteka.lv/
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“Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu bērnu bibliotēkā 

 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1523 1421 1462 -7%/  +3% 

t.sk. bērni 1116 1000 1046 -10%/ +4% 

Fiziskais apmeklējums 17875 16032 14504 -10%/ -10% 

t.sk. bērni 13356 11424 10505 -14%/ -8% 

Virtuālais apmeklējums 831 142   

Sociālo tīklu apmeklējums  (skatījumi)     

Izsniegums kopā 31632 28966 27044 -8%/ -7% 

t. sk. grāmatas 27509 22025 24540 -20%/ +10% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3328 6919 2501 +52%/ -64% 

t. sk. bērniem 22166 18763 18857 -15%/ +0.5% 

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā 60% 52% 56%  -8%/ +4%            

Skolēnu skaits 1848 1889 1854 +2%/ -2% 

 

 “Darba ar bērniem un jauniešiem  pamatrādītāji” Talsu reģiona bibliotēku sistēmā 

Rādītājs 2015 2016 2017 Dinamika 

+/ - salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lasītāju skaits 

bērni līdz 18 gadiem 

4678 4453 4425 -5%/ -1% 

Apmeklējums bērni līdz 18 gadiem 93726 84046 68838 -10%/ -18% 

Izsniegums bērni līdz 18gadiem 116689 96200 93316 -18%/ -3% 

 

 Pamatrādītāji samazinājušies visā bibliotēku sistēmā, ieskaitot objektīvo rādītāju – skolēnu skaitu. 

Sabiles vidusskola optimizēta par Sabiles pamatskolu ar visām no tā izrietošajām sekām. Stendes 

pamatskolā ir apvienotās klases. Tāda situācija neapmierina vecākus, un viņi izvēlas sūtīt bērnus uz 

drošākas nākotnes skolām. Lielāks kļūst braucošo skolēnu skaits, bērni atkarīgi no autobusa, vairs 

neapmeklē vietējo bibliotēku, kurā līdz šim varēja padzīvoties. Un neapmeklē arī centra bibliotēku, 

jo no skolas sola jākāpj autobusā, lai nokļūtu mājās.  

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija   

Galvenie virzieni: 

 Lasīšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrija” koordinācija žūrijas 

bibliotēkās; 

2017. gadā programmā piedalījās 24 bibliotēkas, ieskaitot trīs skolu bibliotēkas. 

 Ziemeļu bibliotēku nedēļas norises organizācija Talsu reģionā; 
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 Konsultācijas un organizatoriskie darbi sakarā ar Lasīšanas programmu “Grāmatu starts”. 

Šajā programmā  darbu uzsāka 4 bibliotēkas. 

 “Skaļās lasīšanas sacensības” norise Talsu reģionā. 

 Pieredzes braucienu organizēšana darbā ar bērniem; 

 Semināru organizēšana par bērnu bibliotekārajiem jautājumiem:   

 Bērnu darba analīze Talsu reģiona bibliotēkās, 

 Ziemeļu bibliotēku nedēļas organizēšana Talsu reģiona bibliotēkās; 

 “Skaļās lasīšanas sacensības” – laba iespēja ieinteresēt bērnus par lasīšanu; 

 Pakalpojumi bērniem un jauniešiem(Inguna Stranga, RCB speciāliste) 

      

 Bērnu darbiniekiem tika organizēti braucieni uz Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 

centra rīkoto konferenci “Es piederu šeit” un informatīvo semināru par “Skaļās lasīšanas 

sacensību” un “Grāmatu startu”. 

 

Visdarbietilpīgākā ir  “Lielo lasīšanas svētku “organizēšana. Tā ir tradīcija 13 gadu garumā, tāpēc 

pazīstama, un bērniem motivācija piedalīties programmā.  

Galvenā balva ir Latvijā populārs dziedātājs vai grupa, vai aktieris. 

2017. gadā viesojās dziedātājs Markus Riva. 

 

Krājuma veidošana un papildināšana 

  Bērnu Žūrijas bibliotēkas cenšas iegādāties šīs programmas grāmatu kolekciju, jo 

programma to pilnībā nenodrošina. Arī Talsu bērnu bibliotēka “Bērnu žūrijas” norises laikā nevar 

apmierināt pieprasījumu. Risinājums ir izmantot to bibliotēku krājumus, kuras nepiedalās 

programmā, izmantojot SBA. Nelietderīgi būtu sapirkt vairākus eksemplārus, lai pēc gada tie 

iegultu plauktā. Vairākas bibliotēkas izteikušas priekšlikumu kolekcijā iekļaut tikai 5 grāmatas 

katrai grupai. 

 Bibliotēkas seko līdzi savam lasītāju skaitam, palielinot vai samazinot grāmatu iepirkumu 

un arī pieprasījumu pa tēmām. Piemēram, Balgales pagastā bērnu skaits samazinājies, tāpēc 

grāmatas tiek pirktas mazāk. Ģibuļu pagasta Pastendes bibliotēkā lasītāju bērnu daudz, tāpēc 

iepirkumu palielina. 

 Jebkurā gadījumā pieprasījumu var apmierināt, izmantojot SBA, tikai bibliotekāram klāt 

nāk rūpes atgādāt un aizgādāt grāmatu. Laidzes, Pastendes, Talsu bērnu bibliotēkas ļoti rūpējas par 

saviem lasītājiem, izmantojot SBA priekšrocības.  

 

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

Uzziņas bērni pārsvarā meklē Googlē. 

Uzziņas jāsniedz elektroniski. Izmanto tomēr arī gados uzkrātās mapes. Skolēni lūdz palīdzību 

zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā, gan noformējot, gan materiālu atlasē. Tajā brīdī ari lasītājs 

tiek mācīts, kā orientēties grāmatas saturā.  

 Talsu bērnu bibliotēku apmeklē studenti, kuri apgūst pirmskolas un sākumskolas pedagoga 

studijas. Šiem studentiem tiek mācīts, kā attālināti izmantot elektronisko katalogu, aiztaupot laiku 

liekam bibliotēkas apmeklējumam, lai viņš jau mājās redzētu, kuras grāmatas dabūjamas. 

 Bibliotēkas ar bērnudārzu savā apkalpes zonā teicami sastrādājas: bibliotēkas iepazīšanas 

ekskursijas, regulāras bērnu darbu izstādes, ikmēneša tematiski apmeklējumi ar piemērotu 

bibliotekāra stāstījumu, latviešu tradīciju pasākumi. 

 Talsu bērnu bibliotēka uzsāka bibliotekāro darbu visās Talsu pirmsskolas izglītības 

iestādēs – 5. Ja agrākos gados sadarbība bija epizodiska, tad 2017. gadā ar katru pirmsskolas 

iestādi tika sastādīti nodarbību plāni mācību gadam.  
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 Veiksmīgi darbojas bibliotēkas ar jebkādu skolu savā teritorijā: pirmo klašu ekskursijas uz 

bibliotēku, Dzejas dienas, konkursi, literārās stundas par rakstniekiem, kurus māca attiecīgā klasē, 

lasīšanas semināri, uz kuriem jāizlasa 30 lappuses, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi, kuri 

ir iecienīta darba forma gandrīz visās bibliotēkās. Nobeidzot “Bērnu žūrijas programmu, 

bibliotēkas rīko pasākumus: ekspertu ekskursijas uz kaimiņu bibliotēku ar velosipēdiem, vairāku 

bibliotēku draudzības vakari, pārrunu pēcpusdienas par BŽ grāmatām, kopīga filmu skatīšanās. 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

“Lielie lasīšanas svētki Talsu reģiona bērniem un jauniešiem”: 

a) Bērni svētkus gaida – motivēti piedalīties programmā; 

b) Svētkos var piedalīties visi eksperti; 

c) Bērni redz, ka grāmata tiek godināta, ka lasīšana – arī gods.  

Lasīšanas svētki notiek sporta namā, tāpēc jādomā par pievilcīgu noformējumu. 2017. gada 

grāmatas  - laureātes tika šūpotas skaistās bērza koka šūpolēs un aizvadītas uz skaistām, krāsainām 

mājiņām ar košiem dakstiņu jumtiem. Pirmo vietu ieguvušās grāmatas, protams, ieguva lielāko 

mājiņu.  

d)  Iepazīst populārus māksliniekus – 2017. gadā Markus Riva. 

 Mākslinieki ne tikai sniedz koncertu. Lielu  uzstāšanās daļu sastāda atbildes uz lasīšanas ekspertu 

iepriekš iesūtītiem jautājumiem. Markus Riva brīvi un atklāti stāstīja par sevi, un mēs guvām 

priekšstatu par pievilcīgu, jūtīgu un dziļi domājošu cilvēku, uzzina, ka šis populārais cilvēks arī 

lasa grāmatas. 

e) 2017.gadā grāmatas - laureātes tika godinātas ar labiem muzikāliem priekšnesumiem, ko 

sniedza pamatskolas muzikālie skolēni. 

    

Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums 10. un 11. klasēm Talsu bērnu bibliotēkā: 

Lektore - Latviešu valodas aģentūras lingviste Dite Liepa. Spraigais un humora pārpilnais 

stāstījums par ikdienas valodas lietošanu jauniešiem ļoti noderēja. 

 

“Mana skolotāja vaļasprieks” Talsu bērnu bibliotēkā: 

a) izstāde un tikšanās; 

b)Talsu 2. vidusskolas direktors un skolotājs Oļegs Solovjovs; 

c) vaļasprieks: sports; 

d) auditorija: 3. klase, kura piedalās sporta projektos. 

Secinājums: 

Bērni tuvāk iepazina savu direktoru, uzzināja, ka uz mērķi jādodas cauri grūtībām, bet ne vienmēr 

jātiecas būt pirmajam.  

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi par  tēmu – Ziemeļu salas: 

Talsu bērnu bibliotēkā viesojās Radio 1 žurnāliste Paula Gulbinska un fotogrāfs Gints Ivuškāns. 

Talsu skolēni dzīvoja līdzi ceļotāju piedzīvojumiem skarbajā Islandē. 

Ziemeļu bibliotēku nedēļai daudzas bibliotēkas izvēlējās pirātu tēmu- Sabiles bērni, Mērsraga, 

Pastendes u.c. bibliotēkas. 

Secinājums: 

Liels ieguvums no Bērnu Žūrijas programmas, gan no Ziemeļu bibliotēku nedēļas ir  
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tas, ka tie kļuvuši atpazīstami „zīmoli” un tiek gaidīti. 

 

Tikšanās ar rakstniekiem un ilustratoriem Talsu bērnu bibliotēkā: 

Tikšanās ar Ievu Samausku.  

Ja aicinām ciemos rakstnieku, nodarbinām viņu vairākas reizes, bet mazākās auditorijās. Ieva 

Samauska ir pieklusināta, toties viņas saruna ar bērniem ir pārdomāta, gudra un īsta. 

3. klasei dzejniece stāstīja  par to, kā pie viņas atnāk dzejas tēli, iesaistīja bērnus tēlu izdomāšanā 

un raksturošanā. Saruna ar 5. un 6. klasi bija par grāmatas tulkojumu angļu valodā. Viņa aicināja 

bērnus norunāt dzejoļus gan latviešu, gan angļu valodā, lai skolēni izjustu atšķirības valodas 

plūdumā. 

Dzejas kāpnes Ģibuļu pagasta Pastendes bibliotēkā. Skolā organizēts konkurss par Maijas 

Laukmanes dzejoļiem. No tiem veidotas kāpnes, kuras nonākušas Pastendes bibliotēkā kā skaists 

Dzejas dienu dekors. 

 

Tikšanās ar māksliniekiem Tomu Kalninski un viņa mammu Natāliju Kugajevsku Grāmatu 

svētku ietvaros. Izmantojot Grāmatu svētku priekšrocības, ka pieejams izdevniecību transports, 

mākslinieku ģimene viesojās arī pie 15 km attālās Valdemārpils bibliotēkas lasītājiem. 

Mākslinieki ir radījuši grāmatu “Zaķa garauša laimes zemē”. Mākslinieki bija sagatavojuši uz 

grīdas liekamus zīmējamos ruļļus. Visiem bērniem bija iespēja zīmēt un radīt pašiem savus tēlus 

vai papildināt jau zināmos no grāmatiņas. Bērniem tas bija nepieredzēts piedzīvojums. Zīmējumus 

bērni aiznesa uz savu skolu un klasē izritināja savus mākslas darbus. 

 

Pārsteigums māmiņai Māmiņas dienā: derīgo padomu stunda Talsu bērnu bibliotēkā. 

Pasākumā iesaistījām 11. klases skolnieci, kura savu māmiņu sveic ar dziesmām un ģitāras spēli 

un arī 11. klases skolēnu, kurš mācīja piektklasniekiem uztaisīt filmiņu, sastāvošu no ģimenes 

bildēm, apsveikuma vārdiem un mūzikas. Savukārt bibliotekāre Dzintra mācīja sameklēt 

apsveikuma vārdus no grāmatām un receptes vienkāršiem, bet gardiem ēdieniem. 

 

Darbs ar palīgskolas bērniem 

Vandzenes pagasta Uguņu bibliotēkas apkalpes zonā ir Upesgrīvas palīgskola un bibliotekāre 

Anita velta bērniem lielāko daļu sava laika: 

a) Bērni piedalās BŽ programmā, grāmatas lasa kopā, pārrunā, uzzīmē izprasto, izpilda anketas; 

b) Kopā lasa arī pasakas, dzeju, veido dažādus radošus darbiņus, kurus izvieto izstādēs bibliotēkā; 

c) Talsu bērnu bibliotēkā darbs ar krīžu centra bērniem. 

d) Sabiles bērnu bibliotēkā darbs ar Veģu pansionāta bērniem. 

 

Jauno grāmatu popularizēšana Valdemārpils bibliotēkā: 

a) 3. klases audzinātāja ir ieinteresēta, lai viņas  audzināmie lasītu grāmatas; 

b) regulāri kolektīvi dodas uz bibliotēku un noklausās apskatu; 

c) pēc divām nedēļām ierodas bibliotēkā  un sniedz nelielu stāstījumu katrs par savu grāmatu, 

nosaucot arī autoru un ilustratoru. 

 

Pirmais bibliotēkas apmeklējums: 

a) bibliotēkas iepazīšanas ekskursijas organizē visas bibliotēkas, kurām teritorijā ir bērnudārzs vai 

skola; 

b) Sabiles bērnu bibliotēkā īpaši atraktīvi  tiek uzņemti jaunie lasītāji. Katru gadu  citi tēli: 

Sarkangalvīte, Pepija, Lēnais lācis, 2017. gadā – Čigānmeitēns Ringla. 

 

Pagasta svētkus izmanto grāmatas reklamēšanai Ģibuļu pagasta Pastendes bibliotēkā: 

Aktivitāte – “Lēciens pēc grāmatas”. Uzdevums – lēkt klasītes…galā grāmata ar mēles mežģiem 

un jāpin pīnīte priekš telefona maisiņa, to arī saņem dāvanā.  
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Latvijas dzimšanas dienas pasākumi 

 

Dundagas novada centrālajā bibliotēkā  bērnudārza grupiņas iepazīstinātas ar Latvijas simboliem. 

Bērni noskatījušies vidusskolēnu sagatavotu video par Dundagu. 

Talsu bērnu bibliotēkā notikusi erudīcijas spēle ceturto klašu skolēniem, kuras laikā skolēni 

ieguvuši zināšanas par Latviju- novadiem, simboliem, dabu, rakstniekiem u. c. 

 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums. 

Sadarbības tīkls: 

Bērnudārzi, skolas, tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri, pašvaldības, sporta centri, policija, 

vietējās avīzes. Protams, Bērnu literatūras centrs, sistēmas bibliotēkas. 

Bibliotekāri ir iemācījušies sastrādāties ar jebko, ko var ieinteresēt savās aktivitātēs. 

Mērsraga novada bibliotēkas vadītājai Mairai ir bijusi ēna, un tas jau liecina par viņas kā 

bibliotekāres cieņas vērtu statusu.  

 

Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

Bibliotekāri papildina teorētiskās, radošās, praktiskās zināšanas nepārtraukti: 

a) Nacionālās bibliotēkas  Bērnu literatūras centra konferences un semināri: 

   “Es piederu šeit”. 

    “No grāmatu starta līdz mediju un informācijpratībai bibliotēkās”. 

     Seminārs “Lasi skaļi, lasi klusi – lasi”. 

b) Liepājas konferences ( izcilas). 2017. gadā: “Laiks. Cilvēki. Bibliotēka”. 

c) Talsu Galvenās bibliotēkas semināri, kuros regulāri pieaicināti lektori darbā ar bērniem; 

e) Talsu Galvenās bibliotēkas rīkotie pieredzes braucieni uz bibliotēkām. 2017. gadā –  

    ekskursija uz Baltkrievijas bibliotēkām; 

f) Talsu bērnu bibliotēkas organizētie darba un atpūtas braucieni. 2017. gadā – Olaines  

   vidusskolas bibliotēka un Ziemeļblāzmas bibliotēka. 

 

 Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

a) Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija „ir vislabākā programma pasaulē.  

    Bērni gaida jauno kolekciju, gaida Lielos lasīšanas svētkus. Tomēr lasītāju skaits samazinās.    

Ir cerība uz jauno programmu “Skaļās lasīšanas sacensība”. Programma patī latviešu valodas 

skolotājiem. 

b) Bērniem atrofējas lasīšanas tīri tehniskās prasmes, grūti savākt anketas. Bērniem ļoti  slikti   

rokraksti. 

c) Latvijas mēroga problēma, ka nav sadarbības un vienota koncepcija attieksmē pret lasīšanu        

Kultūras un Izglītības ministrijai. Tas, ka atsevišķi skolotāji uzdod lasīt, neglābj kopējo 

nelasīšanas situāciju.  Ģimenes attieksme ir svarīga, bet arī tajās dominē nelasīšana. Skolotāja 

sacītajam vēl ir respekts, ja bērniem skolā uzdotu lasīt, tad rezultāti būtu. 

d) Cerība mostas par lasīšanas kā nodarbes saglabāšanu, ja ne uzplaukumu, ka centrālie masu 

mēdiji: radio1, Latvijas televīzija veido sižetus par lasīšanas stilīgumu. 

e) Problēma ir morāli un fiziski novecojusi datortehnika. Bibliotekāri vēlas strādāt ar 

mūsdienīgām metodēm un piedāvāt tās bērniem un jauniešiem.  

Pārskata daļu sagatavoja TGB struktūrvienības Talsu bērnu bibliotēka vadītāja: Ilze Jaunbērziņa 
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8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 Novadpētniecības darba virzieni: 

1) novadpētniecības krājuma veidošana par novadniekiem un bijušo Talsu rajonu, kas 

pastāvēja līdz 2009. gadam un šobrīd sadalīts Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados; 

2) digitālo resursu veidošana, lai attālajiem lietotājiem un bibliotekāriem būtu elektroniski 

pieejami visi ieraksti par novadpētniecības krājumā esošajiem materiāliem; 

3) novadpētniecības materiālu popularizēšana un aktualizēšana novadā, veidojot izstādes, 

pasākumus un digitāli aplūkojamus materiālus; 

4) novada pētniecības veicināšana 

 

 Pakalpojumi: 

1) uzziņu sniegšana apmeklētājiem; 

2) novadpētniecības krājuma izmantošanas nodrošināšana lasītavā (krājumā ir ietvertas gan 

grāmatas, gan izveidots plašs mapju klāsts, kas sadalīts 17 kolekcijās; 

3) piekļuves nodrošināšana novadpētniecības elektroniskajam katalogam Alise, bibliotēkas 

tīmekļa vietnei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā datubāzē periodika.lv visiem 

ievietotajiem pilntekstiem un citiem interneta resursiem un lapām; 

4) informācijas meklēšana un sniegšana par novadu vai novadnieku pēc pieprasījuma. 

 Prioritātes: 

1) jaunāko informācijas avotu aprakstīšana un jaunākās analītikas veidošana 

novadpētniecības elektroniskajā katalogā; 

2) bijušā Talsu rajona laikraksta “Padomju Karogs” analītisko ierakstu veidošana 

novadpētniecības elektroniskajā katalogā; 

3) novadpētniecības kartotēkas rekataloģizācija; 

4) digitālās vārdnīcas veidošana; 

5) novadpētniecības popularizēšana digitālajā vidē. 

 

• Novadpētniecības krājums: 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Krājumā atrodas grāmatas, periodika, tematiskās un personāliju mapes, dokumenti, rokraksti, 

nepublicētie dokumenti (pelēkā literatūra), fotogrāfijas, audiovizuālie materiāli, brošūras, 

bukleti, vimpeļi un viesu grāmatas, kurās atrodas uz bibliotēkas pasākumiem uzaicināto viesu 

un viešņu vēlējumi, zīmējumi un autogrāfi.  

Krājums tiek komplektēts dažādās nozarēs, tiek vākta informācija par novadniekiem un 

novadu. Krājumā saglabāti pašu novadnieku veidotie, publicētie, izdotie darbi, kā arī reti un 

nozīmīgi darbi. Krājums tiek papildināts, ņemot vērā tendences un apmeklētāju vēlmes. 

 

 krājuma organizācija un glabāšana 

Krājumā grāmatas tiek organizētas pa nozarēm un novada rakstnieku un dzejnieku daiļdarbi 

alfabētiski. Periodiskie izdevumi tiek iesieti sējumos un kārtoti hronoloģiski dilstošā secībā. 

Veidotās kolekcijas tiek kārtotas mapēs vai atvilktnēs. Bibliotēkas novadpētniecības daļā 

atrodas 17 kolekcijas (Tematiskā dzeja, kas veltīta mātei; Personas un personālijas dzejā; 

Dzejas tematiskā kartotēka; Tradīcijas; Autoru tautību kartotēka; Dzejoļu autoru kartotēka; 

Talsu novada dzejnieki; Latviešu dzejnieki; Veltījumi personālijām; Talsu personālijas; 

Ievērojamas vispasaules personālijas; Mūzikas mapes; Komponētās dzejas kartotēka; Cittautu 

dzeja un atdzejojumi; Tematiskā dzeja; Jāņa Tāles mapes; Tematiskās mapes). 

Turpinās novadpētniecības kartotēkas rekataloģizācija. Katalogs sastāv no 20 880 kartītēm, 

aptverot rakstus no grāmatām, avīzēm, žurnāliem, kalendāriem un citiem izdevumiem par 

bijušo Talsu rajonu un novadniekiem. Rekataloģizācija nepieciešama, jo kartotēkā esošās 

kartītes ir pieejamas tikai fiziskā formātā un liela daļa aprakstu nav ievadīti BIS Alise 

elektroniskajā novadpētniecības datubāzē. Tas nozīmē, ka attālināti lietojot bibliotēkas 
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novadpētniecības datubāzi, nav iespējams redzēt visus aprakstus par novadpētniecības 

krājumā esošajiem materiāliem. Lai atvieglotu un paātrinātu bibliotekāru darbu, kā arī lai 

radītu iespēju ikvienam novadpētniecības datubāzes lietotājam iegūt pilnīgu informāciju no 

jebkuras vietas pasaulē par bibliotēkā pieejamajiem novadpētniecības avotiem, nepieciešams 

visus aprakstus no kartotēkas pārvērst elektroniskajā versijā bibliotēku informācijas sistēmā 

Alise.  

Elektroniskā novadpētniecības datubāze Alise tiek regulāri papildināta ar  aprakstiem par 

novada laikraksta “Talsu Vēstis” jaunākajiem rakstiem, par avīzes “Padomju Karogs” 

nozīmīgākajiem rakstiem par novadpētniecības krājumā esošajiem un vēl neaprakstītajām 

vizuālajiem materiāliem un rokrakstiem. 

 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

Ir uzsākta digitālās vārdnīcas “Dižļaudis” veidošana un šķirkļu ievietošana Talsu Galvenās 

bibliotēkas tīmekļa vietnē talsubiblioteka.lv. 18. jūlijā bibliotēka svinīgi pieņēma Maijas 

Laukmanes sagatavoto Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu Dižļaužu biogrāfisko 

vārdnīcu “Es pakūru uguntiņu” elektroniskā formātā (MS Word) ar tiesībām to izmantot pēc 

bibliotēkas ieskatiem un vajadzībām. Tiek ieguldīts darbs, sagatavojot personāliju šķirkļus 

publicēšanai. 

Tiek digitalizēti jaunākie laikraksta “Talsu Vēstis” numuri portatīvā dokumenta formātā (pdf), 

lai atvieglotu un paātrinātu novadpētniecības darbu. 

Tiek turpināta mapju “Latviešu dzejnieki” rediģēšana un digitalizēšana. 

 

 Prioritātes:  

 novada laikraksta “Talsu Vēstis” digitalizēšana;(2017.g.) 

 personāliju mapju “Latviešu dzejnieki” rediģēšana, uzlabošana, pilnveidošana; 

 jaunāko informācijas avotu aprakstīšana un jaunākās analītikas veidošana 

 novadpētniecības elektroniskajā katalogā; 

 laikraksta “Padomju Karogs” analītikas veidošana novadpētniecības elektroniskajā 

 katalogā;(1945.-1968.);(1994.-2017.); 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Grāmatu un laikrakstu krājums ir kvalitatīvs un aktuāls. Krājums tiek regulāri papildināts, jo 

novada ļaudis aktīvi veido pētījumus un izdod grāmatas, publicē rakstus, nodarbojas ar radošo 

pašizpausmi. Vairāki Latvijas līmeņa autori ir sarakstījuši darbus, kas skar Talsu novadu (arī 

bijušo rajonu) un novadniekus. Visi laikraksta “Talsu Vēstis” un “Padomju Karogs” numuri 

tiek saglabāti. Kartotēkas vairs netiek papildinātas. Mapju klāsts ir liels un saturs plašs. Tiek 

papildinātas Tematiskās mapes, Talsu personālijas, Talsu novada dzejnieki, Latviešu 

dzejnieki, Ievērojamas vispasaules personālijas, Jāņa Tāles mapes. Novadpētniecības krājums 

ir papildināts ar digitāli veidotu materiālu “Talsu tirgi 19. un 20. gadsimtā”, kas pieejams 

Talsu Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē. 

 izmantojums  

Novadpētniecības krājumā pieejamie materiāli tiek regulāri izmantoti. Visbiežāk tiek 

izmantotas grāmatas, laikrakstu iesējumi, tematiskās mapes, novada personāliju mapes un 

Jāņa Tāles mapes. 

 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības darbs tiek popularizēts dažādos veidos. Tiek veidotas taustāmas un digitālas 

izstādes (piem., “Zigurdam Kalmanim – 70”), sagatavoti digitāli materiāli par novadu (“Par 

žūpību Talsos”, “Talsu tirgi 19. un 20. gadsimtā”), tiek veidota digitālā vārdnīca “Dižļaudis”.  

Reizi gadā tiek veidots konkurss skolēniem. Tika izstrādāts un organizēts konkurss 

vidusskolēniem “Gadsimta pastaiga pa Talsiem”. Konkurss tika veidots, lai pārbaudītu skolēnu 

prasmes bibliogrāfiskās informācijas meklēšanā Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga kopkatalogā, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas kataloga un digitālās datubāzes lietošanā. 

Tiek rīkoti pasākumi, piemēram, Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšanas svētki, Novadu 16. 

Grāmatu svētki. 
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Par norisēm un izstādēm, un aktualitātēm bibliotēkā tiek sniegta informācija Talsu Galvenās 

bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālajos portālos Facebook.com un Draugiem.lv, drukātos medijos 

(visbiežāk “Talsu Vēstis”, “Talsu Novada Ziņas”), televīzijā (“Talsu Televīzija”). 

Maijā tika apmācītas divas augstskolu studentes – praktikantes. Viņas tika apmācītās arī 

novadpētniecības darbā. 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Bibliotēka sadarbojas ar vietējiem novadpētniekiem, kas pēta novada vēsturi, dzimtas un izdod 

grāmatas, ar novada skolām un bērnudārziem, ar sabiedrisko organizāciju “Aleksandra Pelēča 

lasītava”. 

 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā. 

Novadpētniecības digitālās vārdnīcas “Dižļaudis” veidošana.  

 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Rekataloģizējot novadpētniecības tematisko kartotēku, tika konstatēts, ka novadpētniecības 

krājumā vairs neeksistē vairāki materiāli, kuri kartītēs aprakstīti. Tādēļ tiek izmantota LNB 

digitālā datubāze periodika.lv, kurā iespējams atrast daļu no nepieciešamajiem materiāliem. Tiek 

izmantotas arī citas interneta vietnes, lai atrastu vajadzīgos pilntekstus. Darbinieki, kuri 

nodarbojas ar novadpētniecības darbu, sadarbojas arī ar visām reģiona bibliotēkām, lai tiktu pie 

materiāliem. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Liels darbs joprojām tiek ieguldīts laikraksta “Padomju Karogs” izrakstīšanai, arī jaunākās 

literatūras aprakstīšanai elektroniskajā katalogā Alise. Uzsākts laikietilpīgs process 

novadpētniecības kartotēkas rekataloģizācija, kurā atrodas 20 tūkstoši kartīšu un (tas ir veidots 

līdz 2003. gadam papīra formā). Regulāri tiek papildinātas un pilnveidotas novadpētniecības 

mapes. Tiek strādāts pie laikraksta “Talsu Vēstis” digitalizēšanas un mapju “Latviešu dzejnieki” 

rediģēšanas un digitalizēšanas. 

Nākotnē jāturpina iesāktie darbi – aprakstu veidošana novadpētniecības DB, kartotēkas 

rekataloģizācija, krājuma papildināšana, pasākumu veidošana un sadarbība ar novadpētniekiem, 

izglītības, kultūras iestādēm un citiem un digitālo materiālu un vārdnīcas veidošana. 

Rojas novada bibliotēka novadpētniecības datu bāzē  izraksta materiālus no laikraksta “Banga”. 

  Skaitļi un fakti. Novadpētniecības darba apjoms pie mums ir liels, tāpēc to veic vairāki 

darbinieki. Veicam retrospektīvos analītiskos ierakstus novadpētniecības datu bāzē no padomju 

perioda rajona laikraksta “Padomju Karogs”.  Šogad ir izrakstīti raksti no 1965. līdz 1976. gadam 

ieskaitot, kopskaitā ALISĒ ievadīti 4424 ieraksti. Tāds laika apjoms ir iespējams tāpēc, ka rakstām ar 

lielu atlasi – izvēlamies rakstus par svarīgiem notikumiem, kultūras dzīvi, uzņēmumu, organizāciju, 

kolhozu vēsturi, gadadienām, celtniecību, dabas objektiem, pirmrindniekiem, sērijas “Cilvēki mums 

līdzās” un “Fotoobjektīvā labākie” ļaudīm, apbalvotajiem, vadošajiem darbiniekiem. Rūpīgi tiek 

izrakstīta rajona literārās apvienības lappuse “Avots”, raksti par novada vēsturi dažādos posmos, par 

padomju perioda varoņiem un ienaidniekiem atbilstoši valdošās ideoloģijas nostādnēm. Tāda ir bijusi 

vēsture un tāda tā jādokumentē. No tekošā gada novada periodikas uz Rīgu aizsūtīti 717 ieraksti, 

šogad īpaši daudz ierakstu veikts no grāmatām (sakarā ar retrospektīvo konversiju  no kartīšu kataloga 

ierakstiem uz elektroniskajiem) – 562 ieraksti.  

  Lasītāju apmeklējums gadā pa mēnešiem pie bibliogrāfa ir 472.  Kopējais novadpētniecības 

literatūras fonds ir 1141 vienības, tai skaitā, 1139 grāmatas. Šo fondu daudz bagātāku dara 186 lielās 

tematiskās mapes, kas papildinātas ar vairākiem simtiem apakšmapēm,  personāliju mapēm. 

Atsevišķi izdalītas novada dzejnieku un mūziķu mapes.  

  Par Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada bibliotēkām 2016. gada periodiskajos izdevumos  

atrodami 66 ieraksti.  

   Vērtīgākās, novada fondā 2016. gadā ienākušās grāmatas ir tās, ko bibliotēka izraudzījās kā 

nominantes  rakstnieka Aleksandra Pelēča prēmijai 2017.gadam. No 2016.gadā ienākošajām 

grāmatām Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča 2017.gadā literārai prēmijai izvirzījusi:  
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“Makstnieks. Fricis Makstnieks”, Inese Makstniece 

Grāmata "Makstnieks. Fricis Makstnieks" ir pazīstamā Talsu mākslinieka, gleznotāja, skolotāja, grafiķa un 

karikatūrista (1936–1994) biogrāfija. Tajā apkopoti materiāli par bērnību, studijām, pedagoģisko darbību, 

analizēts mākslinieciskais devums. Tekstu būtiski papildina fotogrāfijas, kā arī F. Makstnieka karikatūras, 
grafikas, zīmējumi. 

 

“Talsu patērētāju kooperatīvi (1920 – 1945)”,  

Dace Alsberga un Zigurds Kalmanis 

Grāmatā apskatīta labprātīga iedzīvotāju apvienošanās kopīgai saimnieciskai darbībai - patērētāju 

kooperatīvu darbība Talsos. Ieskatam tajā izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva un Ventspils Zonālā 

valsts arhīvā atrodamie dokumenti. Tos papildina raksti laikrakstos, kā arī dažas publicētās monogrāfijas. 
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“Kārļa Zariņa burvju aplis”, Anita Rožkalne 

A. Rožkalnes grāmatā stāstīts par rakstnieku K. Zariņu (1889-1978), kas vairāk pazīstams kā novelists, 

psiholoģisko, satīrisko un vēsturisko romānu autors, taču daiļrades sākumā rakstījis arī dzeju, bet brieduma 

gados - lugas, un aktīvās literārās darbības laikā bijis arī cienījams literatūras vērtētājs. Viņa draugu un 

paziņu lokā bija daudzi ievērojamākie 20. gadsimta 20.–30. gadu rakstnieki, arī teātra cilvēki un 

mākslinieki. Par viņa dzīvi ilgu laiku bija zināms vairāk mīklu un leģendu nekā faktu. Grāmatā ietverti 

muzeju un arhīvu materiāli, atmiņās un rakstnieka vēstulēs rodamā informācija un literāro ietekmju 

rekonstrukcijas mēģinājums, salīdzinot K. Zariņa dienasgrāmatās, piezīmēs, viņa bibliotēkas grāmatās. 

Sava mūža nogali rakstnieks pavadījis Talsos. 

 

“Skolotājas dzīvesstāsts”, Daina Āboliņa 

sakārtojis Mintauts Āboliņš 

Autobiogrāfisks darbs par piedzīvoto cauri laiku lokiem - Daina Āboliņa pārdzīvo divus karus, dzīvo 

Krievijas Tālajos Austrumos un Japānā, atgriežas dzimtenē, piedzīvo grūto pēckara laiku, studē un strādā 

par skolotāju, arī Dundagā un Dursupē. 
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“Pret vējiņu danci griezu”, sakārtojusi Vaira Štāle 

Grāmatas pamatā ir galvenokārt Ģibuļu pagasta deju kolektīvu dalībnieku un vadītāju atmiņas, izraksti no 

kolektīvu dienasgrāmatām un hronikām, dažādu laika periodu laikrakstu un žurnālu materiāli. Tiem 

pievienots neliels ieskats tautas deju veidošanās vēsturē Latvijā. Šodien dejas tradīcijas Ģibuļu pagastā 

turpina “Austris”, “Spriganis” un “Dzalksti”. 

 

 

“Talsu novada muzeja raksti II”, sastādītāja Zanda Konošonoka 

Muzeja speciālistu un pieaicināto autoru pētījumi apskata daudzpusīgu tēmu loku. Izdevums atspoguļo 

norises Talsu un kaimiņu novados no 11. gadsimta līdz 1990. gadiem, īpaši akcentējot Talsu novada vēsturi 

un kultūras mantojumu.Rakstu autori: Inga Doniņa, Kristiāna Skromule, Ilona Miezīte, Alīda Zigmunde, 

Guntars Tenne, Alfrēds Moseičuks, Antra Grūbe, Zanda Konošonoka, Daija Lēmane, Ona Kaudze, Jana 

Grostiņa, Guna Millersone. 
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“Caur laikiem”, Visvaldis Tukmanis 

Talsu novada vēstures zinātāja un pētnieka Visvalža Augusta Tukmaņa grāmatas „Caur laikiem. No 

Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei” 1.daļa, kas, izzinot Latvijas vēstures arhīvu dokumentu 

datus un Latvijas periodikā publicēto, sākta veidot 1996. gadā. 

Apjomīgā pētījuma pirmais sējums, kur, līdztekus interesanti veidotajai teksta daļai ar Tukmaņu dzimtas 

vairāku paaudžu dienasgrāmatu fragmentiem un laikabiedru atmiņām, izsmeļošu informatīvu materiālu 

caur laikiem par un ap Talsu novadu, īpaši – Laidzes un Ārlavas pagastiem, pieejami ap 700 dažādu 

fotogrāfiju un unikālu dokumentu attēlu. 

Prēmiju – 500.- eiro tika piešķirta Visvaldim Augustam Tukmanim par grāmatu “Cauri laikiem”. 

 

Novads un novadnieki izstādēs un pasākumos Talsu Galvenajā bibliotēkā:  
Gandrīz visas labākās, skaistākās, uz planšetēm veidotās izstādes, kas mums atrodas kāpņu telpā, 

bija veltītas novada ļaudīm vai notikumiem (bibliogrāfam, ilggadējam rajona centralizētās 

bibliotēkas vadītājam J. Tālem, māksliniekam K. Sūniņam, R. Bēmam, tēlniekam O. Feldbergam 

un citiem, izstāžu autore - noformētāja  A. Brāle). E- prasmju nedēļā mūsu jaunie darbinieki 

noorganizēja konkursu “Pastaiga pa Talsiem” Talsu vidusskolas un ģimnāzijas skolēniem (3 

komandas no katras skolas), šo notikumu papildināja arī izstāde “Mūsu pilsētai – 100”. Pasākumā 

“Nepazīstama sieviete ar pazīstamu balsi” tikāmies ar bijušo talsenieci, “Radio -1” raidījuma 

“Monopols“ vadītāju Aritu Grīnbergu.  Cikla “Rakstnieki viesojas bibliotēkā” pasākumā tikāmies 

ar rakstniekiem Jāni Lejiņu un bijušo skolotāju, skolas direktoru Vili Selecki, kuri dziļi un 

pamatīgi nodevušies gan pavisam senas, gan mūsdienu Latvijas vēstures pētniecībai. Ciklā 

“Iepazīsti novadu” šogad dižojās Rojas novada ļaudis ar pasākumu “Sapņu osta Roja”.                                            

Izstādes: 

Mūsu bibliotēkas vadītājam, bibliogrāfam, kultūras darbiniekam Jānim Tālem – 115; 

Mūsu novadniekam, gleznotājam Kārlim Sūniņam – 110; 

Mūsu pilsētai TALSI – 100; 

Mūsu novadniekam, gleznotājam Romim Bēmam – 90; 

Mūsu novadniekam, gleznotājam un ceļotājam Aleksandram Tauriņam – 100; 

Mūsu novadniekam, filologam un dzejniekam Jēkabam Lautenbaham-Jūsmiņam – 110; 

Mūsu novadniekam, tēlniekam Ojāram Arvīdam Feldbergam – 70; 

A.Pelēča gadskārtējai literārajai prēmijai nominētās grāmatas.  

Visu šo izstāžu materiāli digitalizēti un skatāmi TGB mājas lapā www.talsubiblioteka.lv . 

No pasākumiem  kā lielākais minams novadniekam, rakstniekam Aleksandram Pelēcim veltītais – 

A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšana viņa dzimšanas dienā -10. aprīlī.   

 

 

http://www.talsubiblioteka.lv/
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9.PROJEKTI 

 

 “Projektu apkopojums”  Talsu Galvenā bibliotēka 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Rakstnieks bibliotēkā Talsu novada 

pašvaldība 

353,64 Tikšanās ar rakstniekiem 

Sabiles, Laidzes, Pastendes, 

Laucienes, Valdemārpils  

bibliotēkās un Talsu 

Galvenajā bibliotēkā 

Atbalstīts  

 
        Talsu Galvenā bibliotēka laikā no 12.septembra līdz 9.novembrim realizēja projektā “Rakstnieks 

bibliotēkā” paredzētos pasākumus. Šajā laikā notika 8 pasākumi Sabiles, Laidzes, Valdemārpils, Laucienes, 

Pastendes bibliotēkās un Talsu Galvenajā bibliotēkā. 

12.septembrī ar lasītājiem Dzejas dienu pasākumā Sabiles bibliotēkā un Talsu Galvenajā bibliotēkā 

tikās dzejniece Jana Egle un dziesminieks Jānis Rūcis. 

10.oktobrī dienā Laidzes bibliotēkā ar interesentiem tikās rakstniece Inga Ābele un izdevēja , rakstniece 

Dace Sparāne. Tajā pašā dienā Valdemārpils bibliotēkā viesojās rakstniece Andra Manfelde. Vakarā triju 

rakstnieču tikšanās notika Talsu Galvenajā bibliotēkā. 

9.novembrī – Latvijas patriotisma mēnesī – bibliotēku apmeklētāji tikās ar vēsturisko romānu autoru Vili 

Selecki Laucienes bibliotēkā,  Latvijas senvēstures pētnieks, rakstnieks Jānis Lejiņš par saviem darbiem 

stāstīja Pastendes bibliotēkas apmeklētājiem. Tās pašas dienas vakarā Talsu Galvenajā bibliotēkā 

interesantā diskusijā tikās Vilis Seleckis, Jānis Lejiņš un Guntars Tenne. 

Šie autori tika izvēlēti, ņemnot vērā darbu kvalitāti, aktualitāti un sabiedrības interesi. Visi pasākumi bija 

labi apmeklēti. Tiešā saskarsme ar autoru, sarunas ar viņiem ieinteresē lasītājus rakstnieku darbu lasīšanai. 

Katra šāda tikšanās veicina latviešu rakstnieku un lasītāju mijiedarbību. 

Šī projekta mērķis – nodrošināt lasītāju tikšanos ar rakstniekiem mazajās pagasta bibliotēkās un bagātināt 

novada lauku reģionu kultūras dzīvi ar augstvērtīgiem kultūras pasākumiem. 
 

 

 “Projektu apkopojums”  Talsu reģions 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

LNB projekts 

Grāmatu starts 

VKKF, 

pašvaldības  

250 10 bērniem grāmata, pūcīte, 

mugursoma –  piedalās 6 Talsu 

reģiona bibliotēkas(Dundagas novada 

Centrālā, Talsu novada Valdemārpils, 

Sabiles bērnu, Talsu bērnu, Laidzes) 

Atbalstīts  

LNB projekts 

Bērnu žūrija 

VKKF, 

pašvaldības 

1103 Piedalās 24 bibliotēkas -  20 publiskās 

bibliotēkas, 4 skolu bibliotēkas 

Atbalstīts  

Pastariņa 

prēmija 

VKKF, 

Rojas novada 

dome 

1535 Labākais bērnu grāmatas autors un 

ilustrators 

Atbalstīts  

 

 Kopš 1982. gada, katrs otrais gads Rojas novada bibliotēkā paiet zem Pastariņa zīmes. 

Šogad Pastariņa prēmiju pasniedza 24. maijā Rojas Kultūras centrā. Abi Pastariņa laureāti, 

rakstniece Luīze Pastore un ilustratore Elīna Brasliņa, strādāja pie vienām grāmatām - grāmatu 

sērijas "Mākslas detektīvi", kurā ietilpst piecas grāmatas - "Pazudušais pērtiķis", "Svešinieka 

atnākšana", "Neredzamais cilvēks", "Operācija "Maska", "Pēdējais ķēniņš". Šajos detektīvstāstos, 

kuru varoņi ir mazie detektīvi Teo un Poga, kas izmeklē ievērojamākos Latvijas mākslinieku 

mākslas darbu noslēpumus, autore un ilustratore aicina lasītāju nokļūt mākslas aizkulisēs, doties 

piedzīvojumu un noslēpumu pilnajā pasaulē, kas atrodas otrpus gleznām.  

Tā vien šķiet, ka pagājušā gada aukstais pavasaris bija galvenais palīgs, kas mazajiem un lielajiem 

Rojas novada bibliotēkas apmeklētājiem palīdzējis no divos gados vairāk nekā 50 izdotajām bērnu 

grāmatām gandrīz vienbalsīgi izvēlēties jaunos Pastariņa prēmijas laureātus. Vērtēšanas procesā 
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tika iesaistīti gan lieli, gan mazi bibliotēkas apmeklētāji, Rojas vidusskolas skolēni, vietējā Rojas 

žūrija ar trim pieredzējušām grāmatu mīļotājām - latviešu valodas un literatūras skolotāju Mārīti 

Maurmani, Vecāku žūrijas pārstāvi Lailu Olekti un Rojas vidusskolas bibliotekāri Antru Ozollapu, 

kā arī kompetenta Rīgas žūrija - Rakstnieku savienības pārstāvis rakstnieks Valdis Rūmnieks, 

LNB bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova un māksliniece Anita Paegle. 

Lai atraktīvākā veidā bērni labāk iepazītu laureātu darbus, pasākumu vadīja GRĀMATU 

KOLEKCIONĀRS - meitene, kura kolekcionē visas Pastariņa prēmijas laureātu grāmatas. Viņas 

kolekcija tiks papildināta ar jaunajām, bet vispirms tās jāapskata un jāpašķirsta, un būtu labi, ja arī 

izlasītu, bet... piecas grāmatas nav viegli izlasīt īsā laika sprīdī! Un te nu meitenei, kura ir ļoti 

līdzīga Mākslas sērijas grāmatu varonei Pogai (11. klases skolniece Estere Sīpliņa), palīgā nāk 

kāda čakla dāma, kura ir izlasījusi grāmatas un labprāt visiem klātesošajiem par tām īsi pastāsta 

(skat pielikumā foto Nr.1 ). 

Šeit jāpiemin, ka uz prēmijas pasniegšanas ceremoniju atbrauca tikai rakstniece Luīze Pastore. 

Rakstniece, kā atzina bērni, bija sagatavojusies pasākumam. Skatītājiem bija vienreizēja iespēja 

kļūt par DETEKTĪVIEM - tika demonstrēta filmiņa par grāmatas varoņiem un viņu 

piedzīvojumiem, kopīgi analizēti notikumi, uzdoti jautājumi, prātots un secināts. Pasākuma beigās 

katrs zālē sēdošais savā īpašumā ieguva detektīva nozīmīti, savukārt rakstniecei tika piekodināts 

ātri rakstīt nākamo grāmatu (skat pielikumā foto Nr. 2). 

Savukārt, novembra beigās, bibliotēkā notika tikšanās ar Pastariņa prēmijas laureāti, mākslinieci 

un grāmatu ilustratori, Elīnu Brasliņu. 

Prēmijas pasniegšanas dienā 24. maijā, grāmatu ilustratore Elīna Brasliņa rojniekiem sūtīja 

sveicienus no Lielbritānijas, kur māksliniece piedalījās grāmatu ilustrēšanas darbnīcā un solīja 

atbraukt ciemos rudenī. Nu šī reize bija pienākusi. Uz tikšanos ar mākslinieci bija ieradušies 

skolēni no 1.- 6. klasei. Pasākuma galvenā tēma bija ILUSTRĀCIJA - kas tā ir, kā tā top un kas ir 

nepieciešams, lai veidotu ilustrāciju. Ar lepnumu varu teikt, ka mūsu bērni ir erudīti, mākslā 

zinoši, interesanti un ieinteresēti. Viņu atbildes uz mākslinieces jautājumiem bija izdomas bagātas. 

/par Pastariņa prēmiju Rojas novada bibliotēkā stāsta Iluta Graudiņa/ 

 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

 

 Talsu Galvenā bibliotēka izmanto maksimāli daudz un dažādas iespējas, lai informētu par 

bibliotēkas darbību un aktualitātēm pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku. Informācija tiek 

izplatīta interneta vidē, laikrakstos, kā arī afišu formātā. Visu aktuālo informāciju par bibliotēku, 

tās  pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem, vēsturi un šodienu var iegūt: 

 

1. bibliotēkā 

2. internetā – sociālajos medijos 

2.1. bibliotēkas mājas lapā – www.talsubiblioteka.lv, bibliotēkas mājas lapa pakāpeniski tiek 

atjaunota, papildināta un uzlabotas informatīvās sadaļas. Darbs pie pilnveides turpinās. 

Papildinātas un atjaunotas informācijas lapas par novada bibliotēkām. Arvien tiek 

papildināta novadpētniecības sadaļa. Ja pēc 2016. gada `google analytics` datiem 

bibliotēkas vietne apmeklēta 12674 reizes, tad 2017. gadā lapas apmeklējums audzis 

vairāk kā desmitkārtīgi – 163624 apmeklējumi un 43161 apmeklētāji; 

2.2. Talsu novada portālā www.talsi.lv, šeit regulāri tiek ievietota visa aktuālā informācija par 

visiem kultūras pasākumiem Talsu Galvenajā bibliotēkā un bibliotēkas rīkotajiem 

pasākumiem, portālā ir atrodama statiska informācija par katru novada bibliotēku, 

darbiniekiem, darba laikiem u.t.t; 

2.3. publicitātei tiek izmantoti portāli www.biblioteka.lv, www.news.lv pasākumu sadaļa; 

2.4. ļoti aktīvi tiek izmantoti sociālie tīkli https://www.facebook.com/TalsuGB (2016. g. -182 

sekotāji, 2017. g. – 254 sekotāji) un http://www.draugiem.lv/talsubiblioteka/ (163 

http://www.talsubiblioteka.lv/
http://www.talsi.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.news.lv/
https://www.facebook.com/TalsuGB
http://www.draugiem.lv/talsubiblioteka/
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sekotāji). Vietnē facebook.com publicēti 107 ieraksti, iesaistītie profila apmeklējumi - 

reģistrēti ap 47000. 

3. Nozīmīgākie pasākumi un notikumi tiek atspoguļoti reģionālās televīzijas Talsu TV 

raidījumos, kuri redzami interaktīvajā apraidē kanālā Re:TV, kā arī reģionālās televīzijas 

interneta portālā www.talsutv.lv. Bibliotēkas vēsturei daļa notiekošo pasākumu tiek filmēti, 

attiecīgi – daļa materiālu tiek publiskotu bibliotēkas youtube kanālā – Tgb Lasītava. 

4. Par gaidāmajiem pasākumiem informācija tiek nodota un izskan arī `Kurzemes radio`. 

5. Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” – avīze iznāk 1x 

mēnesī, katrā avīzes numurā ir pieejama pilnīga informācija par bibliotēkās notiekošajiem 

pasākumiem un izstādēm, svarīgākās norises un pasākumi tiek atspoguļota reģionālajā 

laikrakstā “Talsu Vēstis”. 2017.gadā vietējos periodiskajos izdevumos pēc novadpētniecības 

datiem saistībā ar Talsu Galveno bibliotēku un reģiona bibliotēkām publicēti 66  raksti. 

6. Talsu Galvenā bibliotēka aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos pasākumos, tādējādi popularizējot 

bibliotēku arī ārpus ierastās bibliotēkas vides. 

7. Talsu Glvenā bibliotēka izstrādāj visu reģiona bibliotēku logo. /pielikumā 

 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 Rīkojot pasākumus, ņemam vērā mūsu lasītāju vēlmes un intereses, kā arī ievērojam 

tradīcijas. 

  2017.gadā saviem apmeklētājiem rīkojām tematiskus pasākumus. Visvairāk apmeklētie, 

katru gadu ir Grāmatu svētki, kuros iesaistām visu vecumu un interešu grupas. Šī gada grāmatu 

svētku īpašie viesi bija rakstniece Biruta Eglīte, ārsts Anatolijs Danilāns un sparīgais ceļotājs un 

ceļojumu aprakstītājs Pēteris Strubergs. Grāmatu svētki notika sadarbībā ar Latvijas Avīzi. 

  Tik pat lielu apmeklētāju atsaucību vienmēr izpelnās A. Pelēča prēmijas pasniegšanas 

pasākums. Šo prēmiju pasniedz rakstniekam, kurš visveiksmīgāk popularizē Talsu reģionu vai 

Aleksandru Pelēci. Šī gada balvu ieguva Visvaldis Tukmanis ar savu grāmatu ,,Cauri laikiem’’.  

   Par tradīciju kļuvušais burziņš bibliotēkā no 10.00 līdz 22.00. Rīta stundās pulcinām pašus 

mazākos lasītājus, lai iepazīstinātu ar pasaku tēliem. Lekciju ar vingrojumiem ,,Vesela mugura un 

dinamiskas atpūtas pauzes’’ skolēniem un citiem interesentiem lasīja sertificēta fizioterapeite 

Silva Vilkaste. Vakarā pasākumā ,,Nepazīstama sieviete ar pazīstamu balsi’’ talsinieki tikās ar 

radiožurnālisti un mūsu novadnieci Aritu Grīnbergu. Šis pasākums uzsāka pasākumu ciklu “Talsi 

var” par godu Talsu un Latvijas simtgadei. 

  2017. gadā mūsu lasītāji varēja tikties ar brīnišķīgiem literātiem. Pie mums ciemojās 

rakstnieces A.Manfelde, I.Ābele, D. Sparāne, I.Egle. Kā arī ar rakstniekiem M. Bērziņu, J.Lejiņu, 

V. Selecki un ar dzejnieku un mūziķi Guntaru Raču. 

 Janvārī dienā reģiona bibliotēku darbiniekiem un vakarā Talsu iedzīvotājiem bija sirsnīga 

un gaiša tikšanās ar Dailes teātra aktrisi Lidiju Pupuri un grāmatas “Lida.Citādā” autori Ingrīdu 

Strodi. Nopietna un vērtējoša tikšanās ar  rakstnieci, politiķi Sandru Kalnieti. Turpinājām 2016. 

gadā iesākto ciklu ,,Dižojas kaimiņu novadi’’. To turpināja Rojas novada pārstāvji, parādot 

,,Sapņu ostu – Roju’’ lepnā un atraktīvā veidolā. 

 Kā katru gadu, tā arī 2017.gadā apmeklētāji varēja iepazīties ar tematiskajām izstādēm. 

Mūsu bibliotēkā izstādes tiek izvietotas lasītavā, abonementā un kāpnēs starp stāviem. Izstādēs 

kāpnēs izvēlamies iepazīstināt lasītājus ar mūsu izcilajiem novadniekiem. 

,,Mūsu bibliotēkas vadītājam, bibliogrāfam, kultūras darbiniekam Jānim Tālem-115’’, 

“Novadniekam, gleznotājam Kārlim Sūniņam – 110’’, ,,Mūsu pilsētai Talsi -100”, “4.maijs - 

Talsos”. 

 Izstādes mainās katru mēnesi. Lasītavā izstādes tiek izvietotas divas reizes mēnesī. Kā arī pirms 

katra pasākuma izliekam izstādi par ielūgto viesi vai pasākuma tematiku. 2017.gadā lasītavā bija 

izvietotas 29 izstādes. Kā jaunumu varu minēt izstāžu ciklu ,,Sargāsim sevi’’, kur gada garumā 

varēja skatīt padomus savas veselības stiprināšanā. Cikls tika veidots sadarbībā ar Talsu novada 

pašvaldības sabiedrības veselības speciālisti. - ,,Depresija – kā to uzvarēt”, ,,Alerģijai pa pēdām”, 

,,Gripas profilaksei”, ,,Zaļā aptieka”, ,,No slimības līdz veselībai”. 

 Ar izstādēm atgādinām lasītājiem par valstī svarīgākajiem notikumiem un norisēm. - ,,Tautas 

vienotības laiks’’(barikāžu piemiņai), ,,Tālu no dzimtenes’’ (25. marts Latvijas vēsturē), Baltā 

http://www.talsutv.lv/
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galdauta un mātes dienai veltīta grāmatu un rokdarbu izstāde “Paceļot pūra lādes vāku”, ,,Mātes 

vārda spēks”, ,,Mana sirds ir Latvijā”. 

  Kā jau iepriekš minēts, katram pasākumam arī tika izlikti bibliotēkā pieejamie materiāli, ar 

kuriem varēja iepazīties bibliotēkas un pasākuma apmeklētāji. 

 

   

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 Joprojām uzticami bibliotēkas sadarbības partneri ir Talsu novada pašvaldība, Talsu skolas, 

pirmsskolas izglītības iestādes, biedrība “Pelēča lasītava”, Talsu novada  muzejs, Talsu 

tautas nams, visas reģiona bibliotēkas. Finansiāli bibliotēku ir atbalstījusi SIA “O.Bāres 

būvmateriāli”, ieskaitot līdzekļus ziedojumu kontā Grāmatu svētku organizēšanai. 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 Katru gadu notiek sadarbība Kurzemes reģiona bibliotēku starpā. 

 martā Kuldīgā notiek literatūras jautājumiem veltīta konference; 

 jūlijā notiek 2 dienu LBB Kurzemes reģiona vasaras nometne kādā no reģioniem par 

novadpētniecības darbu vai darbu ar bērniem, 2017. gadā šo nometni organizēja Liepājas 

CZB Kazdangā. Paldies kolēģiem, bija interesanti; 

 novembrī Liepājā Voldemāra Caunes balvas pasniegšanas pasākums, kolēģi vienmēr 

sarūpē interesantas lekcijas un šajā gadā V.Caunes balvu saņēma Talsu bērnu bibliotēkas 

vadītāja Ilze Jaunbērziņa; 

    

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

2017. gadā aktivitātes nav notikušas. 

 

• Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 

 Talsu Galvenā bibliotēka kopā ar Talsu novada pašvaldības Attīstības nodaļu strādāja pie 

projekta par jauno bibliotēkas telpu un aprīkojuma plānošanas, taču projekts ir apstādināts. 

 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 

Talsu Galvenā bibliotēka veic metodiski konsultatīvā centra funkcijas visām Talsu reģiona 32 

publiskajām bibliotēkām un 17 skolu bibliotēkām. Konsultatīvā darba veikšanā iesaistīti visi 

bibliotēkas darba speciālisti. Darbā ar bērniem konsultatīvu un praktisku palīdzību bibliotēku 

darbiniekiem sniedz Talsu bērnu bibliotēkas darbinieki. Tiek organizēti izbraukumi uz 

bibliotēkām, kuru laikā tiek sniegta praktiska palīdzība. 

Metodiskā darba galvenie virzieni: 

 novadu bibliotēku profesionālā vadība, 

 bibliotekārā darba koordinācija reģionā, 

 metodiskā palīdzība publisko un skolu bibliotēku vadītājiem 

 

 

 

Profesionālās izglītības pasākumi bibliotekāriem 2017.gadā. 

 TGB seminārs: „Bibliotekāru izglītība šodien un rīt: prasības vai iespējas”, lektore KM 

vecaka referente Linda Langenfelde; „ Manas bibliotekas vizuālais tēls”, lektore LNB 

MC lektors Talivaldis Langenfelds; Tikšanās ar grāmatas autori Ingrīdu Strodi un aktrisi 

Lidiju Pupuri  

 TGB seminārs – Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši; lektore Rīgas 

Centrālās bibliotēkas speciāliste Ingūna Stranga;  
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 TGB seminārs – Efektīva laika plānošana; lektore psiholoģe, psihoterapeite Baiba 

Pumpiņa;  

 TGB organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju: iepazinām Vitebsku, 

Oršā apmeklējām Vladimira Korotkeviča vārdā nosaukto bērnu bibliotēku un Minskā 

Baltkrievijas nacionālo bibliotēku;  

 TGB seminārs: Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajās kolekcijās; 

lektore LNB speciāliste Kristina Papule;  

 TGB organizēts izbraukuma seminārs uz Rojas novada bibliotēkām - Iepazīšanās ar 

Roju un Kaltenes bibliotēku; “Folklora. No “zemās tautas” līdz zinātnei” – lektors Aldis 

Pūtelis, LU Literatūras folkloras un mākslas institūta asistents; Rojas bibliotēkas 70 gadu 

jubileja;  

 TGB organizēts seminārs. Bibliotēka - ne tikai laikmetīga un moderna, bet arī 

demokrātiska un iekļaujoša: atskats uz IFLA 83. ģenerālkonferenci Vroclavā, Polijā. – 

lektore Māra Jēkabsone,  LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre; Publisko 

bibliotēku gada pārskatu struktūra - teksta atskaites sastādīšana. – lektore Ilze 

Kļaviņa,  LNB Bibliotēku attīstības centra skolu un publisko bibliotēku projektu 

koordinatore; Par grāmatu jaunumiem latviešu valodā. - lektore Liega Piešiņa, LNB 

projektu vadītāja;  

 TGB notika IT ALISE kursi pašvaldību bibliotēku vadītājiem 

 

    

• Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība 

 2016. gadā, kopā ar Talsu novada Izglītības pārvaldi esam pārrunājuši publisko un skolu 

bibliotēku sadarbības modeli. Tā kā  mūsu novadā lauku skolu bibliotēkās darba slodzes ir 

nelielas(no 0,1 līdz 0,5), tad parasti pedagogs, kuram piemaksā par darbu skolas bibliotēkā, nav 

ieinteresēts veikt papildus darbu, t.i., strādāt ar skolu ALISI. Arī vidusskolās, kur ir pilna 

bibliotekāra darba slodze, atsaucība ir minimāla. Pašlaik reģiona elektroniskajā kopkatalogā 

ievadītas ziņas par 11 skolu bibliotēku krājumiem. Arī krājuma izsniegšana ALISES sistēmā 

notiek 11 skolu bibliotēkās. Skolu bibliotēku darbinieki tiek aicināti piedalīties publisko bibliotēku 

darbinieku semināros. Organizējām apmācības skolu bibliotēku darbiniekiem darbā ar IT 

ALISE. 

• Sadarbība ar citām iestādēm metodiskā un konsultatīvā darba jomā 

  Veiksmīga sadarbība ir ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra 

darbiniekiem, KM Bibliotēku un arhīva nodaļas speciālistiem.  Problēmas palīdz risināt 

savstarpējās konsultācijas ar citu reģionu bibliotēku direktoriem un darbiniekiem. Jebkurā situācijā, 

kas nepieciešams “drauga plecs” visi publisko bibliotēku kolēģi Latvijā ir gatavi palīdzēt un 

komunicēt par vajadzīgo tēmu. 
 

 

 

 

 

 

2018. marts 

Talsu Galvenās bibliotēkas direktore    Vija Nagle 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lnb.lv/lv/biblioteku-attistibas-instituts/biblioteku-konsultativais-centrs
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Pielikumi 
 

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bibliotēku logo: 
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TALSU GALVENĀS  bibliotēkas 

krājuma attīstības koncepcija. 2015. – 2020. 

Talsu Galvenā bibliotēka ir Talsu novada kultūras, izglītības un informācijas patstāvīgā iestāde, kuras 

uzdevums ir:  

 veidot un uzturēt  mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas krājumu, pievēršot uzmanību 

mainīgajām lietotāju vajadzībām,  

  nodrošināt  ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos 

pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū, saturīgu brīvā laika 

izmantošanu, 

 sekmēt iedzīvotāju spēju orientēties plašajā informācijas piedāvājumu klāstā. 

  

Talsu Galvenā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas saskaņā ar Talsu novada Domes 

24.02.2011. lēmumu  „Par izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam  un reģiona galvenās bibliotēkas 

funkcijas Talsu novada, Dundagas novada, Mērsraga novada, Rojas  novada pašvaldību bibliotēkām. 

Talsu GB misija ir nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai un strukturētai informācijai gan 

poligrāfiskā, gan digitālā formā, saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu iedzīvotāju vidū,  

saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, būt par informācijas padomdevēju 

klientiem.  

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika izstrādāta balstoties uz: 

 Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5.pantu, kas nosaka, ka: 

  (1) Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti 

neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas 

tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā. 

 (2) Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski, 

ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā var noteikt tikai ar likumu.  

 LR MK izstrādātajiem Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem Nr. 317 (2010.gada 30. martā). 

Bibliotēku krājumu veido un papildina atbilstoši bibliotēku nolikumā noteiktajām funkcijām un 

uzdevumiem, bibliotēkas krājuma komplektēšanas profilam. Bibliotēkas krājums tiek papildināts 

regulāri, tematiski, selektīvi un pēc dokumentu veidiem, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu 

lietotājus ar informāciju. 

  

 Izstrādājot krājuma komplektēšanas  koncepciju, tiek noteikti krājuma komplektēšanas politikas 

galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc Talsu Galvenās bibliotēkas nolikuma, Talsu novada  attīstības 

programmā noteiktajām prioritātēm (lauksaimniecība, tirdzniecība, uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība un 

kultūra), dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes.  

Komplektēšanas koncepcija nosaka, kā  tiek īstenoti Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības, krājuma 

kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes, krājuma pārbaudes, komplektēšanas un rekomplektēšanas procesi. 

Krājuma komplektēšanas uzdevumi:  

Krājuma veidošanas procesā nodrošināt Talsu novada un reģiona iedzīvotājiem:  

 pirmo saskarsmi ar grāmatu 

 iespēju izmantot  informāciju gan drukātā, gan elektroniskā formā 

 piekļuvi novadpētniecības materiāliem 

 atbalstu formālai un mūžizglītībai 

 konkurētspēju darba tirgū 

 iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un atpūsties. 
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Galvenās lietotāju grupas: 

 pirmskolas vecuma bērni 

 skolēni un studenti 

 strādājošie 

 bezdarbnieki, mājsaimnieces 

 pensionāri 

 lietotāji ar īpašām vajadzībām 

 topošie un esošie uzņēmēji. 

  

Organizējot krājumu, bibliotēkā ņemam vērā visu lietotāju grupu intereses. Prioritātes komplektēšanā:  

 uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, datubāzes u.c.) 

 izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, jurisprudence u.c.) 

 skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, dabaszinātnes, filozofija) 

 latviešu oriģinālliteratūra 

 literatūra uzņēmējdarbības atbalstam (mārketings, loģistika, finanses, grāmatvedība)  - Talsos 

“Turība” filiāle, Laidzē LLU filiāle 

 Talsu reģiona novadpētniecības literatūra. 

  

Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma komplektēšanas noteicošais faktors ir bibliotēkas lasītāju – visu 

vecumu un sociālo grupu lietotāju vajadzību, interešu un pieprasījumu ievērošana un bibliotēkas lietotāju 

nodrošināšana ar plašu grāmatu, periodisko izdevumu, audiovizuālo un elektronisko materiālu klāstu, 

ievērojot šādus literatūras atlases kritērijus: 

 atbilstība vietējās sabiedrības vajadzībām un interesēm 

 izdevuma kvalitāte 

 nozaru speciālistu ieteikumi 

 reģionālais un valodu aspekts 

 minēto kritēriju samērojums ar izdevuma cenu. 

Konkrētu izdevumu izvēli nosaka visu kritēriju izvērtējums un savstarpēja atbilstība. 

Bibliotēkas krājumā nozīmīga vieta ir daiļliteratūrai, kas nodrošina gan izglītības, gan izklaides funkciju. 

Latviešu daiļliteratūru paredzēts iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un vairākos eksemplāros. 

Talsu reģiona novadpētniecības literatūru paredzēts iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un vairākos 

eksemplāros. 

Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:  

 lasītāju pieprasījums 

 saturiskā kvalitāte 

 iesējums 

 ģeogrāfiskais aspekts – priekšroka latviešu literatūrai. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti:  

 pirkumi 

 abonēšana 

 dāvinājumi 

 aizvietošana 

 dalība projektos. 

Finansējuma avoti: 

Talsu Galvenās bibliotēkas finansējumu krājuma komplektēšanā veido:  

 Talsu novada pašvaldības budžets 

 Dalība KKF mērkķprogrammā „Jaunu grāmatu iegāde publiskajām bibliotēkām”  
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 Ziedojumi un dāvinājumi. 

 

Dāvinājumu no privātpersonām pieņemšanas kritēriji:  

 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra 

 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas 

 Valoda – pamatā latviešu valoda, populāra daiļliteratūra, detektīvliteratūra arī krievu valodā 

 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai nodot 

Depozitārijam. 

  

Krājuma komplektēšanā tiek ievērotas šādas proporcijas:  

75% - grāmatas 

20% - prese 

  5% - e-resursi. 

Literatūru iepērkam:  

 IK “Virja” 

 grāmatu bāzē „Latvijas grāmata” 

 izdevniecības Zvaigzne ABC grāmatnīcā Talsos 

 J.Rozes apgāda grāmatnīcā Talsos 

 apgādos „Kontinents” un “Egmont Latvija” 

 citās izdevniecībās (nepieciešamības gadījumā). 

 

Krājuma rekomplektēšanas iemesli:  

 nolietoti iespieddarbi 

 novecojuši pēc satura 

 liekie dubleti 

 nozaudēti brīvpieejas apstākļos 

 iespieddarbi nav atgūstami lietotāju vainas dēļ 

 nozaudēti 

 bibliotēkas profilam neatbilstoši, kurus pārvieto uz Apmaiņas krājumu vai Repozitāriju. 

Abonētos preses izdevumus glabā:  

 avīzes 10 gadi 

 žurnāli 5 gadi, nozaru, tematiskie pēc vajadzības 

 laikrakstu „Talsu Vēstis” – bez termiņa, visi gadi 

 pašvaldības informatīvais izdevums – bez termiņa, visi gadi 

 

Talsu Galvenās  bibliotēkas  krājuma attīstības pamatprincipi: 

1. Talsu Galvenā bibliotēka kā  kultūras, izglītības un informācijas iestāde nodrošina informācijas 

pieejamību katram Talsu reģiona iedzīvotājam. 

2. Veidojot daudzveidīgu krājumu un elektronisko dokumentu piegādi, jānodrošina visdažādākās 

informacionālās vajadzības, dažādi viedokļi. 

3. Bibliotēka pamatā komplektē iespieddarbus latviešu valodā, kā arī svešvalodās: angļu, krievu, 

vācu valodā. 

4. Bibliotēkas krājums ir universāls, tematiski krājuma veidošanā tiek aptvertas visas zinātņu 

nozares, atšķiras tikai komplektēšanas intensitāte. 

     5. Padziļināti komplektē tādas nozares kā: 

 Pedagoģija un psiholoģija 

 Ekonomika 

 Mārketings, menedžments, sabiedriskās attiecības 
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 Juridiskā literatūra 

 Medicīna 

 Vēsture 

 Latviešu oriģinālliteratūra 

 Reģiona novadpētniecības literatūra 

6. Pēc dokumentu veidiem tiek komplektēti:  

 Grāmatas 

 Periodiskie izdevumi 

 Audiovizuālie izdevumi 

 Elektroniskie dokumenti un datubāzes. 

7. Bibliotēkas krājumā nozīmīga vieta ir daiļliteratūrai, kas nodrošina gan izglītības, gan izklaides 

funkciju. Tā sastāda aptuveni  38 - 42% no bibliotēkas krājuma.  

8. Pieaugot pieprasījumam pēc e-resursiem, līdztekus abonētajām datubāzēm „Letonika”, Lursoft” 

plānojam  pieeju e-grāmatām. 

9. Krājuma attīstība balstās uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību 

apmierināšanu: 

 Mācību un studiju veicināšanu 

 Tālākizglītības atbalstīšanu 

 Ikdienišķas informācijas un uzziņu ieguvi 

 Visu vecuma grupu lasītāju aktivitāšu  veicināšanu, 

 Kultūras mantojuma, zinātnes un mākslas attīstību, 

 Skolu un izglītības iestāžu atbalstīšanu. 

 Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu. 

10. Bibliotēkā veido speciālu krājuma daļu – novadpētniecības izdevumu krājumu, kurā tiek vākti materiāli 

par Talsu novadu un tā iedzīvotājiem, kā arī par Dundagas, Mērsraga, Rojas novadiem. 

11. Kā reģiona galvenā bibliotēka – Talsu Galvenā bibliotēka seko reģiona novadu bibliotēku krājuma 

kvalitātei, sniedzot gan praktisku, gan konsultatīvu palīdzību. 

12. Talsu Galvenā bibliotēka veido Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību publisko un skolu 

bibliotēku elektronisko kopkatalogu.  

 

Talsu Galvenās bibliotēkas direktore     V.Nagle 

Apstiprināts  22.12.2014., rīkojums Nr. 49. 
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Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada bibliotēkas 

                 periodiskajos izdevumos 2017. gadā 

 

1 1129072 

Naudiņa, Aiga.  Izstāde LU akadēmiskajā bibliotēkā : [par Kubalu skolas - muzeja 

ceļojošo izstādi "Kas vīņ' tād i'?/ Kes nad on?"] / Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. - 

(Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.2 (2017, 6. janv.), 4.lpp. 

        Bibliotēku izstādes. Skolu muzeji. 

        Dundagas novads, Latvija.  

2 1129088 

Lāce, Elīna.  Kas kopīgs Dižstendei un Āfrikai? Ziedošs banānkoks! : [par 

eksotiskiem augiem Dižstendes bibliotēkā] / Elīna Lāce; tekstā stāsta bibliotekāre 

Astra Arbidāne; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 

14079429. - Nr.2 (2016, 6. janv.), 8. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Dižstende.  

3 1129262 

Kārkluvalka, Ilze.  Dāvana garam un dvēselei : [par Dailes teātra aktrises Lidijas 

Pupures un grāmatas "Lida. Citādā" autores Ingrīdas Strodas viesošanos Talsu 

Galvenajā bibliotēkā] / Ilze Kārkluvalka; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - 

(Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.5 (2017, 13. janv.), 6. lpp.:fotogr. 

        Aktrises. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

4 1129536 

Poriņa, Sanda.  "Lupatiņu rīts" Sabiles bērnu bibliotēkā : [par pasākumu 

pirmklasniekiem - iepazīšanās ar bibliotēku] / Sanda Poriņa; albuma foto // Talsu 

Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.8 (2017, 20. janv.), 9. lpp.: fotogr. 

        Bērnu bibliotēkas. 

        Sabile (Talsu novads, Latvija).  

5 1130630 

Svitiņa, Irēna.  Rojas novada bibliotēka piedāvā : [par tikšanos ar astroloģi 

N.Ostapenko] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.3 (2017, 10.febr.), 4.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

6 1130725 

Beļēvičs, Andžejs.  Apkopojot 2016. gada ražu - grāmatas par Talsu puses vēsturi, 

kultūrzīmēm un cilvēkiem : [par Talsu Galvenās bibliotēkas izvirzītajām grāmatām 

Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai 2017. gadā] / sagat. Andžejs Beļēvičs // Talsu 

Novada ziņas. - (Ziņas). - Nr.3 (2017, 15. febr.), 5.lpp. 

        Literārās prēmijas. 

        Talsi ( Latvija).  

7 1130822 

Blūmentāle, Sabīne.  "Vienam grāmatas ir kā maize, bez kuras nevar iztikt, bet 

citam tā nenozīmē itin neko" : [par grāmatām un lasīšanu] / Sabīne Blūmentāle; stāsta 

Kaltenes bibliotēkas vadītāja Egita Jansone // Talsu Vēstis. - (Aktuāls komentārs). - 

ISSN 14079429. - Nr.22 (2017, 22. febr.), 3. lpp. 

        Grāmatas un lasīšana. 

        Kaltene (Rojas novads).  

8 1131216 

Blūmentāle, Sabīne.  "Tā, kā tu apģērbies no ārpuses, kādam citam gribas apģērbties 

no iekšpuses" : [par tikšanos ar romāna "Svina garša" autoru rakstnieku Māri Bērziņu 

Talsu Galvenajā bibliotēkā] / Sabīne Blūmentāle; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu 

Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.25 (2017, 1. marts), 5. lpp.: fotogr. 

        Rakstnieki, latviešu. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

9 1131617 

Graudiņa, Iluta.  Rojā gatavojas Pastariņa svētkiem : [par 25. maijā paredzēto 

Pastariņa prēmijas pasniegšanu Rojā] / Iluta Graudiņa // Talsu Vēstis. - ISSN 

14079429. - Nr.33 (2017, 20. marts), 2. lpp. 
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        Literārās prēmijas. 

        Roja (Rojas novads).  

10 1131619 

Lāce, Elīna.  Grāmatas lasa arī "Stūrīšos" : [par Talsu Galvaenās bibliotēkas 

sniegtajiem pakalpojumiem sociālās aprūpes centra "Stūrīši" (Laidzes pagastā] 

iemītniekiem] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Īsvēstis). - ISSN 14079429. - Nr.33 

(2017, 20. marts), 2. lpp. 

        Sociālās aprūpes iestādes. Pansionāti. Bibliotēkas.  

11 1131646 

Lāce, Elīna.  Talsu skolotāja - "Lasīšanas vēstnese" Kurzemes reģionā : [par Talsu 

kristīgās vidusskolas skolotāju Aiju Valgelinu kā Lašišanas vēstnesi "Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijā"] / Elīna Lāce; Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhīva foto // Talsu 

Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.33 (2017, 20. marts), 5. lpp.: fotogr. 

        Bērnu žūrija (2003). Grāmatas un lasīšana. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas 

novads). Skolotāji. 

        Talsi ( Latvija).  

12 1131742 

Lāce, Elīna.  Jau 16. reizi - Grāmatu svētki : [par 31. martā paredzēto Talsu 

Galvenās bibliotēkas rīkoto Grāmatu svētku programmu] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. 

- (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.35 (2017, 24. marts), 3. lpp. 

        Talsi ( Latvija).  

13 1131770 

Svitiņa, Irēna.  Uzmirdzējums dzejā : [par D.Veinbergas dzejas pēcpusdienu Rojas 

novada bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.6 (2017, 24.marts), [1.]lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

14 1131884 

Kārkluvalka, Paula.  Veltījums pilsētas simtgadei : [par Sabiles bibliotēkas 

pasākumiem pilsētas jubilejai] / Paula Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 

14079429. - Nr.37 (2017, 29. marts), 2. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Sabile (Talsu novads, Latvija).  

15 1132228 

Lāce, Elīna.  "Ārstam mazliet jāspēlē teātris, lai patiktu pacientiņam" : [par tikšanos 

ar āsrtu gastroenterologu Anatoliju Danilānu un rakstnieku, ceļotāju Pēteri Strūbergu 

Talsu Galvenās bibliotēkas rīkotajos 16. Grāmatu svētku ietvaros] / Elīna Lāce; 

Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.40 

(2017, 5. apr.), 4. lpp.: fotogr. 

        Ārsti. Rakstnieki, latviešu. 

        Talsi ( Latvija).  

16 1132282 

Lāce, Elīna.  Talsu Galvenajā bibliotēkā aizvadīta E-prasmju nedēļa : [par e-prasmju 

un erudīcijas konkursu " Gadsimta pastaiga pa Talsiem" Talsu Galvenajā bibliotēkā] 

/ Elīna Lāce; bibliotēkas arhīva foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.41 (2017, 

7. apr.), 9. lpp.; fotogr. 

        Konkursi. 

        Talsi ( Latvija).  

17 1132530 

Lāce, Elīna.  Pasniegta Aleksandra Pelēča literārā prēmija : [par prēmijas 

pasniegšanas pasākumu Talsu Galcenajā bibliotēkā, laureātu Visvaldi Tukmani par 

grāmatu "Caur laikiem"" un lasītāju simpātiju balvu grāmatai "Pret vējiņu danci 

griezu"] / Elīna Lāce; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - 

Nr.43 (2017, 13. apr.), [1]. lpp.: fotogr. 

        Literārās prēmijas.  

18 1132668 

Kārkluvalka, Paula.  Bibliotēku nedēļa Sabilē : [par pasākumiem Sabiles 

bibliotēkā] / Paula Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.46 (2017, 24. 

apr.), 2. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Sabile (Talsu novads, Latvija).  
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19 1132708 

Beļēvičs, Andžejs.  Pasniedz Aleksandra Pelēča literāro prēmiju : [par Aleksandra 

Pelēča prēmijas pasniegšanu Talsu Galvenajā bibliotēkā un prēmijas ieguvēju - 

Visvaldi Tukmani par grāmatu "Caur laikiem"] / Andžejs Beļēvičs; aut. foto // Talsu 

novada ziņas. - (ZIņas). - Nr.7 (2017, 18. apr.), 4. lpp.; fotogr. 

        Literārās prēmijas. 

        Talsi ( Latvija).  

20 1132756 

Reinfelde, Rudīte.  Danči un nūjošana - senioriem vecums nav šķērslis : [par 

lauksaimnieci, Laucienes pensionāru kluba "Madaras" vadītāju] / Rudīte Reinfelde ; 

pierakst. Latvijas Zaļā partija ; bibliotekāres Dainas Bočkores viedoklis // Zaļo Talsi. 

- (Mūsu kandidāti). - (2017, apr.), 5.lpp. : ģīm. 

        Seniori. Pensionāri. Biedrības - "Madaras".  

21 1132762 

Graudiņa, Iluta.  "Pastariņa prēmijas 2017" laureātes - Luīze Pastore un Elīna 

Brasliņa : [par Rojas novada bibliotēkā noteiktajām šīgada prēmijas laureātēm - 

rakstnieci Luīzi Pastori un grafiķi Elīnu Brasliņu] / Iluta Graudiņa // Talsu Vēstis. - 

(Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.48 (2017, 28. apr.), 2. lpp. 

        Prēmijas literatūrā un mākslā. 

        Roja (Rojas novads).  

22 1132909 

Lāce, Elīna.  Burziņš Talsu Galvenaj;a bibliotēkā aizvadīts veiksmīgi : [par 

pasākumiem bibliotēkā 27. aprīlī visas dienas garumā] / Elīna Lāce; Edgara Lāča foto 

// Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.50 (2017, 5. maijs), 2. lpp.; fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

23 1132910 

Grīnberga, Guntra.  Arī Īvē - bibliotēku nedēļa : [par pasākumiem bibliotēku 

nedēļā Ives pagasta bibliotēkā, īpaši par tikšanos ar tulkotāju Daci Meieri] / Guntra 

Grīnberga; Baibas Kalnas foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.50 (2017, 5. 

maijs), 3. lpp.; fotogr. 

        Bibliotēkas. Tulkošana un interpretācija. 

        Īve (Talsu novads, Latvija).  

24 1132991 

Svitiņa, Irēna.  Bibliotēku nedēļa Rojas novada bibliotēkās : [par paveikto] / Irēna 

Svitiņa // Banga. - Nr.11 (2017, 12.maijs), 4.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

25 1133093 

Jankeleviča, Mārīte.  Paraksta līgumu par Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecības 

uzsākšanu : [par līguma starp Talsu novada pašvaldību un būvnieku, sabiedrību 

"Talsu statistais spriegums" parakstīšanu] / Mārīte Jankeleviča; Edgara Lāča foto // 

Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.53 (2017, 12. maijs), 3. lpp. 

        Celtniecība. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

26 1133371 

Fedko, Inita.  Šī diena mūs spārno". Paraksta līgumu par Talsu Galvenās bibliotēkas 

jaunās mājvietas pārbūvi : [par līguma parakstīšanu ar būvniecības firmu "Talsu 

statiskais spriegums" par bijušā Talsu universālveikala telpu Brīvības ielā 17a 

pārbūvi bibliotēkas vajadzībām] / Inita Fedko; Martas Rakes - Lasmanes foto // Talsu 

Novada Ziņas. - Nr.9 (2017, 17. maijs), [1]. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Celtniecība. Remontdarbi. 

        Talsi ( Latvija).  

27 1133770 

Lāce, Elīna.  Arī mūsu rokdarbnieces palīdzēs ceļā uz Ginesa rekordu : [par Talsu 

novada rokdarbnieču iesaistīšanos Naujenes novadpētniecības muzejā akcijā par 

pasaulē lielākā musturdeķa izveidošanu un ši deķa gabaliņu izstādi Valdgales pagasta 

bibliotēkā] / Elīna Lāce; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 

14079429. - Nr.63 (2017, 5. jūnijs), 7. lpp.: fotogr. 

        Rokdarbi. 
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        Valdgale (Talsu novads, Latvija).  

28 1133909 

Svitiņa, Irēna.  Rojas dienas tradīcija bibliotēkā turpinās : [par Dz.Žuravskas 

romāna "Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts" atvēršanu] / Irēna Svitiņa // Banga. - 

Nr.13 (2017, 9.jūn.), 2.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

29 1134362 

Kārkluvalka, Paula.  Harija Valtera šķiltavu kolekcija aplūkojama Sabilē : [par 

sabilnieka šķiltavu kolekcijas izstādi Sabiles bibliotēkā] / Paula Kārkluvalka // Talsu 

Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.71 (2017, 28. jūnijs), 6. lpp. 

        Kolekcionāri un kolekcionēšana. Hobiji. 

        Sabile (Talsu novads, Latvija).  

30 1134725 

 Talsu tirgi 19. un 20. gadsimtā : [par tirgu un tirdzniecību Talsos] / Talsu Galvenā 

bibliotēka, autortiesību turētājs ; mater.apkop. un sagat. Imants Tamosons, Andžejs 

Beļevičs ; rakstnieces Elizabetes Olgas Otīlijas Gerkes, Teodora Dzintarkalna, 

skolotājas Ismēnes Grundules, Herberta Segliņa, Riharda Kalniņa, Mirdzas Ābeles, 

Ata Freināta citāti. - Saturā // talsubiblioteka.lv [elektronisks resurss]. - Talsi, Talsu 

Galvenā bibliotēka, 2017. - (2017, 10.aug.), 35 lpp. : fotogr. 

        Tirgi. Gadatirgus. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). 

        Talsu novads (Latvija). Talsu pauguraine.  

31 1134917 

Lāce, Elīna.  Rīt - tikšanās ar Veltu Kociņu : [par Veltas Kociņas gleznu izstādes 

atklāšanu 2. februārī Spāres bibliotēkā un tikšanos ar autori] / Elīna Lāce // Talsu 

Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407-9429. - Nr.13 (2017, 1.feb.), 2.lpp. 

        Glezniecība. Gleznotāji. Izstādes. 

        Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).  

32 1134918 

Lāce, Elīna.  Spāreniece gleznojusi ziedus : [par Ingas Mertenas gleznu izstādi 

Spāres bibliotēkā] // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.43 (2017, 13. 

apr.), 5. lpp. 

        Glezniecība. Gleznotāji - Kompozīcija. 

        Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).  

33 1135055 

Graudiņa, Iluta.  Mandalu brīnumainā pasaule : [par izstādi Rojas bibliotēkā un 

savu vaļasprieku stāsta E.Jansone] / Iluta Graudiņa // Banga. - Nr.18 (2017, 25.aug.), 

2.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        IZSTĀDES.  

34 1135057 

Svitiņa, Irēna.  Trīs dienas Baltkrievijā : [par Rojas bibliotēku darbinieču dalību 

pieredzes apmaiņas braucienā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.18 (2017, 25.aug.), 

3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

35 1135142 

Lāce, Elīna.  Lai iepazītu tautu, jābrauc uz kataloņu Tiņģeri un uz latviešu Tiņģeri : 

[par Īves pagasta svētkiem un tikšanos ar rakstnieku Otto Ozolu Tiņģerers bibliotēkā] 

/ Elīna Lāce; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - 

Nr.87 (2017, 4. aug.), 6. lpp.: fotogr. 

        Rakstnieki, latviešu. Bibliotēkas. 

        Tiņģere (Īves pagasts, Talsu novads, Latvija).  

36 1135419 

Nagle, Vija.  "Kas zina, ko grib - spēj, ko grib" /Rainis : [par Talsu novada 

bibliotekāru piedalīšanos 8. Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārā Aizputes 

novadā Kazdangas pagastā] / Vija Nagle; foto no personiskā arhīva // Talsu novada 

ziņas. - (Ziņas). - Nr.14 (2017, 1. aug.), 4. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Semināri. 

        Talsu novads (Latvija). Aizpute (Liepājas rajons, Latvija).  
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37 1135453 Aprakstu nevar izveidot (Xml-ā nav atrasta definīcija ISBD Marc21 raksta tipam 'i'!)  

38 1135864 

Blumberga, Agrita.  "Dzejā primārais ir īstums" : [par Dzejas dienu pasākumu Talsu 

Galvenajā bibliotēkā - tikšanos ar dzejnieci Janu Egli (īstajā vārdā Jana Rūce) un 

dziesminieku Jāni Rūci] / Agrita Blumberga; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - 

(Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.106 (2017, 18. sept.), 5. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Dzejnieki, latviešu. 

        Talsi ( Latvija).  

39 1135922 

Blumberga, Agrita.  Laidzē piemin Eduardu Veidenbaumu : [par Eduarda 

Veidenbauma 150. dzimšanas dienai veltīto dzejas dienas pasākumu Laidzes 

bibliotēkā] / Agrita Blumberga; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra. Sports). 

- ISSN 14079429. - Nr.107 (2017, 20. sept.), 6. lpp.: fotogr. 

        Dzejnieki, latviešu. Bibliotēkas. 

        Laidze ( Talsu novads, Latvija).  

40 1135977 

Lāce, Elīna.  "Pastende ir skaista zeme, kur vienmēr spīd saule" : [par Ģibuļu 

pagasta svētku "Ienāc mūsu sētā" norisēm] / Elīna Lāce; Edgara Lāča foto. - Saturā: 

Tautas deju sacensības "Zelta pastala 2017". Pastendes bibliotēkas rīkotais "Lēciens 

pēc grāmatas" . Lejres pašvaldības (Dānija) delegācijas viesošanās Pastendē. 

Uzņēmuma "Brabantia" rīkotās aktivitātes. // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 

14079429. - Nr.110 (2017, 27. sept.), 5. lpp.; fotogr. 

        Pašvaldības. Bibliotēkas. Tautas nami - Saieta nami. 

        Ģibuļi (Talsu novads). Dānija. Pastende (Talsu novads, Latvija).  

41 1136000 

Lāce, Elīna.  Grāmata atnāk, kad vienam dzejolim līdzi skrien pārējie : [par Dzejas 

stundu Talsu 2. vidusskolas un Talsu sākumskolas skolēniem Talsu bērnu bibliotēkā 

ar dzejnieci, rakstnieci Ievu Samausku ] / Elīna Lāce; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu 

Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.111 (2017, 29. sept.), 6. lpp.: fotogr. 

        Rakstnieki, latviešu. 

        Talsi ( Latvija).  

42 1136260 

Loza, Līga.  Māmuļas balss : [par Talsu Tautas teātra aktrisi, bibliotekāri Margitu 

Beidiņu] / Līga Loza // Dievu ugunīs: Kr. Valdemāra Talsu Tautas teātris. - [Talsi: 

Talsu novada muzejs, 2017}. - 223. lpp. - ISBN9789934865114. 

        Teātri. Amatierteātri. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). 

        Talsi ( Latvija).  

43 1136279 

Svitiņa, Irēna.  Dzejai veltīta pēcpusdiena : [par Dzejas dienu pasākumu Rojas 

novada bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.21 (2017, 13.okt.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        DZEJAS DIENAS.  

44 1136435 

Balode, Mairita.  Dižojas Rojas novada bibliotēkas : [par Rojā paredzēto Talsu 

reģiona bibliotēku darbinieku semināru] / Mairita Balode // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - 

ISSN 14079429. - Nr.118 (2017, 16. okt), [1]., 2. lpp. 

        Bibliotēkas. Semināri. 

        Roja (Rojas novads).  

45 1136497 

Lāce, Elīna.  Rakstnieki turpinās viesoties bibliotēkā : [par tikšanios ar rakstniecēm 

Ingu Ābeli un Andru Manfeldi un redaktori Daci Sparāni Talsu Galvenajā bibliotēkā 

un turpmākajiem pasākumiem kultūras projekta "Rakstnieks bibliotēkā" aktivitāšu 

ietvaros] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.119 (2017, 

18. okt), 6. lpp. 

        Rakstnieki, latviešu. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

46 1136595 

Vicinska, Ivonna.  Vai tiešām Talsi nav pelnījuši bibliotēku ? : [par Talsu Galvenās 

bibliotēkas neatbilstību mūsdienu prasībām: vieta, telpas, pašvaldības nespēja 

"pacelt" Eiropas piesaistīto naudu nopirktās universālveikala ēkas rekonstrukcijai] / 
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Ivonna Vicinska // Talsu Ziņas. - (Viedokļi. Komentāri). - 2017,19. okt, 4 lpp.: 

fotogr. 

        Celtnes - Remonts un rekonstrukcija. Lielveikali. 

        Talsi ( Latvija).  

47 1136603 

Lāce, Elīna.  Laimīgi tie, kuriem vaļasprieks sakrīt ar darbu : [Talsu bērnu 

bibliotēkas rīkotajā pasākumā par Talsu 2. vidusskolas direktora Oļega Solovjova 

vaļasprieikiem - pastmarku krāšanu skolas laikā un skriešanu] / Elīna Lāce; Daiņa 

Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 14079429. - Nr.120 (2017, 

20. okt), 8. lpp.: fotogr. 

        Skolotāji. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Hobiji. 

        Talsi ( Latvija).  

48 1136686 

 [Areta Tālberga] : [nekrologs Talsu Galvenās bibliotēkas darbiniecei] / Talsu 

Galvenās bibliotēkas kolēģi // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.122 (2017, 25. 

okt), 7. lpp. 

        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Nekrologi. 

        Talsi ( Latvija).  

49 1136757 

Jankeleviča, Mārīte.  Mitruma savācēji Dižstendes bibliotēkai : [par pašvaldības 

līdzekļu piešķiršanu Dižstendes bibliotēkas telpu mikroklimata nodrošināšanai] / 

Mārīte Jankeleviča // Talsu Vēstis. - (Īsvēstis). - ISSN 14079429. - Nr.124 (2017, 30. 

okt.) 2. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Dižstende.  

50 1136937 

Jankeleviča, Mārīte.  Kad iedzīvotājiem gaidīt jauno bibliotēku? : [par Talsu 

Galvenās bibliotēkas būvniecības termiņiem] / Mārīte Jankeleviča; Daiņa 

Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.127 (2017, 

6. nov.) 3. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas.  

51 1136938 

Naudiņa, Aiga.  Vai izjūtat nepieciešamību pēc jaunas bibliotēkas Talsos? : 

[iedzīvotāju tbildes uz jautājumu] / Aiga Naudiņa; atbild Līga Freiberga, Līga 

Vilcāne, Brigita Osipova, Vizma // Talsu Vēstis. - (Aktuāls jautājums). - ISSN 

14079429. - Nr.127 (2017, 6. nov.) 3. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas.  

52 1137026 

Svitiņa, Irēna.  Dižojas Rojas novada bibliotēka : [par Talsu reģiona bibliotēku 

darbinieku izbraukuma semināru] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.23 (2017, 10.nov.), 

[1.]lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

53 1137037 

Klabere, Dace.  Velga Vītoliņa un viņas dzīvnieki : [par tikšanos ar rakstnieci B. 

Eglīti un zvērkopi V. Vītolu Kaltenes bibliotēkā] / Dace Klabere // Banga. - Nr.23 

(2017, 10.nov.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

54 1137157 

Lāce, Elīna.  "Vēsture diemžēl zināmā mērā ir paveiglas uzvedības sievietei līdzīga 

zinātne" : [par tikšanos Talsu Galvenajā bibliotēkā ar rakstniekiem Jāni Lejiņu un 

Vili Selecki] / Elīna Lāce; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 

14079429. - Nr.130 (2017, 13. nov.) 5. lpp.: fotogr. 

        Rakstnieki, latviešu. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

55 1137188 

Krauja, Vita.  Astoņdesmitgadnieces krāšņais mantojums : [par Latgales Centrālo 

bibliotēku Daugavpilī sakarā ar bibliotēkas 80. gadadienu] / Vita Krauja; Timura 

Subhankulova foto. - Saturā: Arī par bibliotēkas dibinātāju un vadītāju līdz 1944. 
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gadam Jāni Tāli (1902-1983) un viņa nozīmi bibliotēkas fonda saglabāšanā. Pēc kara 

J. Tāle kļuva par Talsu rajona bibliotēkas vadītāju. // Latvijas Avīze. - (Piel. 

"Kultūrzīmes", Nr.47). - ISSN 16911229. - Nr.225 (2017, 21. nov.), 4.-5. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). 

        Daugavpils. Talsi ( Latvija).  

56 1137420 

Lāce, Elīna.  Ziemeļvalstis - kontrastu un laimīgu cilvēku pilnas : [par tikšanos Talsu 

bērnu bibliotēkā ar Latvijas Radio 1 žurmālisti Paulu Gulbinsku un fotogrāfu Gintu 

Ivuškānu par Ziemēlvalstīs piedzīvoto] / Elīna Lāce; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu 

Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 14079429. - Nr.134 (2017, 24. nov.) 8. lpp.: fotogr. 

        Bērnu bibliotēkas. Žurnālisti.  

57 1137422 

Klabere, Dace.  Rojā notiek Aivara Freimaņa jaunā romāna "Katls" atvēršana : [par 

Rojas bibliotēkas organizēto pasākumu] / Dace Klabere // Banga. - Nr.24 (2017, 

24.nov.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        GRĀMATU ATVĒRŠANAS SVĒTKI.  

58 1137424 

Tamsons, Imants.  Toreiz un tagad : [par namu Talsos, K. Mīlnbaha ielā 4 un tā 

kādreizējo īpašnieku Johanu Hartmani] / Imants Tamsons; Daiņa Kārkluvalka un 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhīva foto // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 

14079429. - Nr.134 (2017, 24. nov.) 8. lpp.: fotogr. 

        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads).  

59 1137431 

Svitiņa, Irēna.  Sapņu osta Roja Talsu bibliotēkā : [par pasākumu Talsu Galvenajā 

bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.24 (2017, 24.nov.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

60 1137550 

Beļevičs, Andžejs.  Sapņu osta Roja Talsu bibliotēkā : [par Rojas novadam veltītu 

pasākumu Talsu Galvenajā bibliotēkā - Rojas pārstāvju "dižošanos" ar savu novadu 

un cilvēkiem] / Andžejs Beļevičs; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 

14079429. - Nr.135 (2017, 27. nov.) 5. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Rojas novads (Latvija).  

61 1137569 

Lāce, Elīna.  Ilze Jaunbērziņa - gada bibliotekāre darbā ar bērniem un jauniešiem : 

[par Voldemāra Caunes balvas "Gada bibkliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" 

pasniegšanu Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai] / Elīna Lāce; 

albuma foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.136 (2017, 29. nov.) 3. lpp.: 

fotogr. 

        Bibliotēkas. Apbalvojumi. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). 

        Talsi ( Latvija).  

62 1137866 

Svitiņa, Irēna.  Rokdarbu izstādes Rojas bibliotēkā : [par A.Andersones, 

I.Štūlbergas un N.Indāna vaļasprieku izstādēm] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.25 

(2017, 8.dec.), 2.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

63 1137979 

Ķīviča, Anna.  Kas notiek ar bibliotēkas projektu? : [par Talsu Galvenās bibliotēkas 

būvniecības aizkavēšanās iemesliem] / Anna Ķīviča // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - 

ISSN 14079429. - Nr.141 (2017, 11. dec.), 3. lpp. 

        Bibliotēkas. Arhitektūra - Projekti un plāni. 

        Talsi ( Latvija).  

64 1138075 

Blumberga, Agrita.  "Savulaik uzcēlu sevi no jauna!" : [par tikšanos Talsu 

Galvenajā bibliotēkā ar Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti] / Agrita 

Blumberga; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - 

Nr.145 (2017, 20. dec.), 5. lpp.: fotogr. 
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        Politiķes. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

65 1138229 

Nagle, Vija.  Sveicam un lepojamies! : [par Talsu bērnu bibliotēkas vadītājas Ilzes 

Jaunbērziņas apbalvošanu ar Voldemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar 

bērniem un jauniešiem] / Vija Nagle // Talsu novada ziņas. - Nr.18 (2017, 1. dec.), 8. 

lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). 

        Talsi ( Latvija).  

66 1139694 

Nagle, Vija.  Sveicam un lepojamies! : [par Talsu bērnu bibliotēkas vadītājas Ilzes 

Jaunbērziņas apbalvošanu ar Voldemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar 

bērniem un jauniešiem] / Vija Nagle // Talsu novada ziņas. - Nr.18 (2017, 1. dec.), 8. 

lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). 

        Talsi ( Latvija).  
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Novadu  16. Grāmatu svētki 
TALSOS, 2017. gada 31. martā 

09.00 – 15.00  Grāmatu komercizstāde  Talsu novada pašvaldības foajē, Kareivju iela 7 

                  Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Avots, Kontinents,  

Divpadsmit, LGrāmata 

10.00 – 15.00 Izstāde  “Grāmatu godinātāja – Biruta Eglīte”  

 Izstāde  “Neskaitīsim gadus. Anatolijs Danilāns” 

 Izstāde  “Dēkainais ceļotājs Pēteris Strubergs”  

 

Pieaugušajiem  

10.00   Grāmatu svētku atklāšana Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Kareivju iela 7 

10.20  Laikraksta „Latvijas Avīze” publiskā diskusija "Novadu sadarbības teritorijas vai Talsu apriņķis"; 

piedalās Jānis Eglītis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais 

sekretārs, Talsu novada  domes priekšēdētāja 1.vietnieks N.Tropiņš, Rojas novada domes 

priekšsēdētāja E.Kārkliņa, Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns, Mērsraga novada 

domes priekšsēdētājs L.Karlsons  -  Talsu novada pašvaldības lielajā zālē  

12.30  Pusdienas kurzemnieku gaumē. 

13.00 „Kā mēs dzīvojam 100 gados” – virtuāls ceļojums laikā kopā ar grāmatas “Ceturtais 

bauslis”(Lauku Avīze) autori Birutu Eglīti  -  Talsu novada pašvaldības lielajā zālē. 

14.00  „Lauku Avīzes” un “Jumavas” dižošanās /jaunumi/-  Talsu novada pašvaldības lielajā zālē. 

14.40 „Vecums mīkstpēdiņiem nav domāts”- saruna ar dakteri Anatoliju Danilānu un rakstnieku un 

ceļotāju Pēteri Strubergu(Jumava) - Talsu novada pašvaldības lielajā zālē. 

 

Bērniem un jauniešiem 

9:30    “Zīmējam nākotnes mežu” Tikšanās ar jauno autoru-mākslinieku  Tomu Kalninski un 

mākslinieci Natāliju Kugajevsku(Zvaigzne ABC) -  Talsu bērnu bibliotēkā (3. klasēm)  

10:30 “Lai top skaists mūsu mežs” Tikšanās ar jauno autoru Tomu Kalninski un mākslinieci 

Natāliju Kugajevsku(Zvaigzne ABC) – Talsu bērnu bibliotēkā 3.klasei 

10:40 Tikšanās ar fantastikas rakstnieci un tulkotāju Lauru Dreiži(ZvaigzneABC) – Talsu 

pamatskolā 7. un 8.klasei 
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12:00 “Sveicināti zaķa Garauša laimes zemē” Tikšanās ar jauno autoru Tomu Kalninski un 

mākslinieci Natāliju Kugajevsku(Zvaigzne ABC) – Valdemārpils bibliotēkā 3. un 4. klasei 

13:00 Fantastika, fantāzija, romantika un tulkošana ... rakstnieces Lauras Dreižes 

vizītkarte(Zvaigzne ABC) – tikšanās Talsu bērnu bibliotēkā 7. un 8.klasei 

 

Svētku atbalstītāji:  Latvijas Avīze, Talsu novada dome. 
 

Informatīvie atbalstītāji: laikraksti „Latvijas Avīze”, Talsu Vēstis, Talsu Novada Ziņas, Banga, 

Dundadznieks, Mērsraga Avīze, Talsu TV, 

http://www.talsubiblioteka.lv, www.talsi.lv, www.roja.lv, 

www.dundaga.lv, www.mersrags.lv 

 

Publisko bibliotēku TOP 10 grāmatu saraksts - 2017 
   Talsu Galvenā bibliotēka   
 Nr.p.k

.  Autors Nosaukums Izdevējs Izsniegumu skaits 
 1 Linka Šarlote Maldi  Zvaigzne ABC 121 
 2 Moja Džodžo Pēc tevis Zvaigzne ABC 115 
 3 Ikstena Nora Mātes piens Dienas Grāmata 111 
 4 Judina Dace Septiņi vakari Lauku Avīze 104 
 5 Betsa Šarlote Pils pie ezera Zvaigzne ABC 102 
 6 Manfelde Andra Virsnieku sievas Dienas Grāmata 97 
 7 Šepetis Rūta Jūras sāļums Zvaigzne ABC 81 
 8 Indridasons Arnolds Purvs Mansards 71 
 9 Robertsa Nora Asara zirnekļa tīklā Kontinents 65 
 10 Bērziņš Māris Svina garša Dienas Grāmata 61 
 

      

 
07.02.2018. 

    

       

 

http://.talsubiblioteka.lv/
http://www.talsi.lv/
http://www.roja.lv/
http://www.dundaga.lv/
http://www.mersrags.lv/
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2017.gada bibliotēku darbinieku seminārs janvārī – KM   Linda Langenfelde 

 

 

2017.gada bibliotēku darbinieku seminārs janvārī – I.Stroda  “Lida.Citāda”, aktrise Lidija Pupure 
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2016. gada laureāte GADA BIBLIOTĒKA Sabiles bērnu bibliotēka.  Balvu pasniedz 2017. gadā 

 

 

2017. 23.02. Māris Bērziņš un Svina Garša 

 

 

 

 



51 

 

 

 
2017.28.03. Konkurss vidusskolēniem “Gadsimta pastaiga pa Talsiem” 

 

 

2017.31.03.  16. Grāmatu svētki Talsos 
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2017.24.04.  Lielā Talkas diena 

 

 

2017. 12.05.  Bibliotēku darbinieku seminārs 
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2017.gada 8.- 10.augusts  Talsu reģiona bibliotekāri Baltkrievijas  Nacionālajā bibliotēkā Minskā 

 

 

Jana Egle, Jānis Rūcis Dzejas dienās 
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Projekta “Rakstnieks bibliotēkā” dalībnieki Talsos: D.Sparāne, A.Manfelde, I. Ābele 

 

 

Projekta “Rakstnieks bibliotēkā” dalībnieki Talsos: J.Lejiņš, V.seleckis, G.Tenne 
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Seminārs Rojā un Rojas bibliotēkai jubileja 

 

 

TGB pasākums: “Sapņu osta - Roja” no cikla “Dižojas novadi” 
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Bibliotēku darbinieku seminārs kopā ar LNB darbiniekiem 

 

\ 

Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets Kazdangā 
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Aleksandra Pelēča literārās prēmijas laureāti 2017.gada 10.aprīlī 
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2017. gadā Liepājā V.Caunes balvu saņem Talsu bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa 


