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2018.gada informācija: 

1. Jaunās bibliotēkas telpu veidošana, gatavošanās. 2018. gada augustā beidzot tika uzsākta 

uzsākta telpu pārbūve Brīvības ielā 17a. 

2. Dzejas autobuss Dzejas dienās, skaļā lasīšana ārējās apkalpošanas punktos. 

3. Vidusskolēnu iepazīstināšana ar Datu bāzēm. 

4. Skolās piedāvājums – mācību grāmatu vākošana. 

5. Konkurss ”Meklē Rakstos”. 

 

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 30321 iedzīvotājs. 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 – 9937. 

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

platība ir 674 km
2
, un to apdzīvo 3959 iedzīvotāji. 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 1575 iedzīvotāji. Mērsraga novadā darbojas viena 

publiskā pašvaldības bibliotēka. 

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

3743 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. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 

 2016 2017 2018 

Talsi  10147 10070 9937 - 133 

Talsu novads 31294 30720 30321 - 399 

Dundagas novads 4221 4071 3959 - 112 

Mērsraga novads 1676 1622 1575 - 47 

Rojas novads 3986 3866 3743 - 123 

Kopā Talsu reģionā 41177 40279 39598 - 681 
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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.  

Izglītības iestāžu bibliotēku skaits – 18 

Talsu novadā: 9 pamatskolas, 4 vidusskolas un 1 privātā vidusskola 

Dundagas novadā: 1 pamatskola un 1 vidusskola 

Rojas novadā: 1 vidusskola 

Mērsraga novadā: 1 vidusskola 

 

 

• vietējās nozīmes publisko bibliotēku akreditācija ir līdz 2018.gada 26.septembrim, 

tika pārcelta uz 2019. gada pirmo pusi. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 222958 236433 660385 

Pašvaldības finansējums 218297 232293 224842 

Citi ieņēmumi: 4661 4140 435543 

t. sk. maksas pakalpojumi 4661 3686 3732 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi  100  

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi  354 431881 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģions 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 946390 964550 1392626 

Pašvaldības finansējums 939523 956357 955147 

Citi ieņēmumi: 7137 6193 437479 

t. sk. maksas pakalpojumi 7137 5739 5668 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi  100  

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi  354 431881 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu Galvenā bibliotēka 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 222958 236433 660385 

Darbinieku atalgojums (bruto) 147035 157428 147683 

Krājuma komplektēšana 14863 13853 13980 

 
 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu reģions 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 946390 964520 1392626 

Darbinieku atalgojums (bruto) 568339 566519 560612 

Krājuma komplektēšana 101764 99142 103216 
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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. 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir 1 439 369.55 EUR. 

Talsu novada pašvaldības finansējums  1 306 903.88 EUR. 

2018. gada otrajā pusē tika uzsākti pārtrauktie ēkas rekonstrukcijas darbi. 

 

 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 2018.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   

     

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 78 216 Apmierinošs, notiek pakāpeniska 

nomaiņa  

 

     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

61  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Printeri 36  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Kopēšanas 

iekārtas 

13  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Skeneri 14  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Citas iekārtas     
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• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā. 

Notiek pakāpeniska novecojušās datortehnikas, printeru un citu iekārtu nomaiņa. 

2018. gadā reģiona bibliotēkās iegādāti: 

Dundagas novadā: 

Dundagas novada Mazirbes bibliotēkai – 2 datori, kopētājs; 

Dundagas novada Centrālai bibliotēkai – 1 dators; 

Dundagas novada Kolkas bibliotēkai – 1 printeris. 

Rojas novada bibliotēkai – 1 teleekrāns. 

Mērsraga novada bibliotēkai – 1 dators, 1 printeris. 

Talsu novadā:   
Talsu Galvenajai bibliotēkai – apdrukas iekārta Goldpress; 

Stendes bibliotēkai – 1 dators; 

Pastendes bibliotēkai – 1 dators lietotājiem, 1 monitors darbiniekiem; 

Īves bibliotēkai – 1 dators; 

Laidzes bibliotēkai – 1 dators; 

Spāres bibliotēkai – 1 dators lietotājiem,monitors darbiniekam, laminētājs; 

Virbu bibliotēkai -  1 dators; 

Nogales bibliotēkai – 1 dators; 

Vandzenes bibliotēkai – 1 dators; 

Valdemārpils bibliotēkai – 1 A3 multifunkcionālā iekārta, a4 multifunkcionālā iekārta; 

Lībagu bibliotēka – dāvinājums no LATTELECOM 3 datori. 

 

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 – 12 

Ar citu 1 līmeņa – 9 

Ar citu profesionālo izglītību – 4 

Ar vidējo izglītību – 9 

1 Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieks mācās Latvijas Kultūras koledžā 

Laidzes bibliotēkas bibliotekāre LNB apguva 240 stundu programmu Informācijas un 

bibliotēku zinību pamatos. 

 Bibliotēkas vadītāja maiņa notika Talsu novada Valdgales bibliotēkā, kur ilggadējā 

bibliotēkas vadītāja Guna Smilgaine aizgāja pensijā.  

  

 

• Apbalvojumi un pateicības 

  Nominācija par 2018.gada darbu “Gada bibliotēka” saņēma Talsu novada Spāres 

bibliotēka. 

 2018.gadā novembrī Talsu Galvenās bibliotēkas struktūrvienības “Talsu bērnu 

bibliotēka” vadītāja, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu un ieguldījumu bērnu 

lasīšanas veicināšanā Talsu novadā Talsu novada pašvaldības Goda balvu saņēma Talsu 

bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa un Biruta Jākobsone, Valdemārpils bibliotēkas 

vadītāja, par ilggadēju, profesionālu un god-prātīgu darbu Valdemārpils bibliotēkā. 

 Rojas novada pašvaldība  izteikusi pateicību Rojas novada Kaltenes bibliotēkas 

vadītājai Egitai Jansonei. 
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     2018. gada novembrī par būtiskiem nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu bibliotēku 

darba   attīstībā Talsu novadā Talsu novada pašvaldības apbalvojumu „Talsu novada 

Atzinības balva” saņēma  Talsu Galvenās bibliotēkas direktora vietniece Biruta 

Lorence. 

 

• 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  2018.gadā izlietojusi 1200,00 eiro kā finansējumu 

reģiona bibliotēku darbinieku profesionālai pilnveidei. Finansējums tika izlietots lektoru 

darba atmaksai, izbraukuma semināram uz Dundagas novada Centrālo bibliotēku un 

Dundagas novada Kaļķu bibliotēku transporta nodrošināšanai un darba pieredzes 

apmaiņas braucienam uz Pierīgas reģiona bibliotēkām Stopiņos un Ulbrokā.  

 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi*/lielākie pasākumi/ 
 

N.p.

k. 
Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Stund

u 

skaits 

1. 5., 6.febr. LU LU Elektroniskie dokumenti: digitālā saglabāšana 16 

2. 28.februāris Gētes institūts Gētes institūts Kāds labums bibliotēkām no Vikipēdijas 6 

3. 22.marts Kuldīgas GB Kuldīgas GB Literārā konference 4 

4. 12.aprīlis LNB LNB Par darbu ar personas datiem bibliotēkās 6 

5. 18.aprīlis LNB LBB Bibliotekāru festivāls 2018. Bibliotēku ideju tirgus 5 

6. 16.maijs LNB LNB Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” 5 

7. 29., 30.maijs Saldus LNB Latvijas akadēmisko, speciālo, publisko bibliotēku direktoru sanāksme 9 

8. 19.,20.septembris Kuldīgas GB LNB Bibliotēku novadpētniecības konference 8 

9. 18.oktobris LNB LNB Reģionu galveno metodiķu seminārs 5 

10. 7.novembris LNB LNB Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem 5 

11. 28.novembris Jūrmala LNB Latvijas akadēmisko, speciālo, publisko bibliotēku direktoru sanāksme 5 

12. 30.novembris Liepāja Liepājas CZB Liepājas CZB 241.gadskārtas konference “Laiks. Cilvēki. Bibliotēka” 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. 

 Projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 

8.4.1.0/16/I/001), kuru  līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds mācās 4 reģiona bibliotēku 

darbinieki – Talsu novada Lubes bibliotēkas vadītāja Dace Dērica, Talsu novada Dižstendes 

bibliotēkas vadītāja Astra Arbidāne, Talsu Galvenās bibliotēkas vecākā bibliogrāfe Agnese 

Krauze, Dundagas novada Vīdales bibliotēkas vadītāja Santa Nagla. 

 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenam pieteikušies un tam gatavojas 14 bibliotēku 

darbinieki. 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

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

 

 “Bibliotēkas pamatrādītāji”  Talsu Galvenā bibliotēka 
  

2016 

 

2017 

 

2018 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 3079 3323 3348 +8%; +1% 

t. sk. bērni 371 368 377 -0,8%; +2% 

Bibliotēkas apmeklējums 29664 28910 28414  -3%; -2% 

t. sk. bērni 780 704 562 -10%; 20% 

Virtuālais apmeklējums 13301 163624 87217 +1230%; -53% 

Izsniegums kopā 172798 187242 146845 +8%; -21% 
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t. sk. grāmatas 90157 77791 68512 -15%;  -12% 

t. sk. periodiskie izdevumi 82494 106947 74495 +29%;  -30% 

t. sk. bērniem 151 288 1247 +91%; +433% 

Bibliotekārais aptvērums  

% no iedz. skaita pilsētā 

44 48 47 +9%; -2% 

t.sk.bērni līdz 18 g.   1841 72% 

Iedzīvotāju skaits 10147 10070 9937 -0,8%; -1,4% 

   *lasītāji bērni pilsētā Talsu Galvenajā bibliotēka – 377, Talsubērnu bibliotēkā - 945 

 

 

 “Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu reģions 
  

2016 

 

2017 

 

2018 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 14691 14464 14183 -1,5%; -2% 

t. sk. bērni 4453 4425 4274 -0,6%; -3,5% 

Bibliotēkas  apmeklējums 246132 224490 224294 -10%;  - 

t. sk. bērni 84119 68838 66250 -22%; 3,8% 

Virtuālais apmeklējums 16258 164510 87708 +1012%; -47% 

Izsniegums kopā 616471 617760 546611 +0,2%;  -12% 

t. sk. grāmatas 334728 307709 27106 -9%;  -9% 

t. sk. periodiskie izdevumi 268345 307452 284303 +15%; -7,6% 

t. sk. bērniem 96200 93316 78867 -3%; -15,5% 

Bibliotekārais aptvērums  

% no iedz. skaita reģionā 

36 36 36 - 

t.sk. bērni līdz 18 g.   6867 62% 

Iedzīvotāju skaits 41177 40279 39598 -2%; 2% 

 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

• Ārējie apkalpošanas punkti - 8: 

• 2 – Talsu Galvenā bibliotēka 

• 1 - Talsu novada Lībagu bibliotēka 

• 1 – Talsu novada Valdemārpils pilsētas bibliotēka 

• 2 – Talsu novada Lubes bibliotēka 

• 1 – Talsu novada Valdgales bibliotēka 

• 1 – Mērsraga novada bibliotēka 

 

 2018 gadā Talsu Galvenās bibliotēkas 2  ārējās apkalpošanas punktos ir 42 lasītāji. 

Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centrā ,,Stūrīši” reizi mēnesī tiek mainītas grāmatas, 

notiek priekšā lasīšana. Lasa īsus stāstus, pasakas un tēlojumus. Šeit lasa arī grāmatas krievu 

valodā. Lasa detektīvus, daiļliteratūru, ievērojamu cilvēku biogrāfijas, ceļojumu grāmatas, 

psiholoģiskas  grāmatas. Klausās vieglo mūziku.  Abās grāmatu izsniegšanas vietās lasītāju 

sastāvs ir mazliet pamainījies. Atnestās grāmatas ir ieinteresējušas uz vietas strādājošos un 

citus apmeklētājus. Kāds ir izstājies uz laiku, rodoties lielākām veselības problēmām. 

 Klausāmgrāmatas tiek vestas arī uz Sarkanā Krusta aprūpes centra filiāli Stendē. Tur 

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

papildina un nomaina detektīvus, vēsturiska satura literatūru, monogrāfijas, fantastiku un 

daiļliteratūru. Svarīga ir literatūra krievu valodā. Šogad katru mēnesi pansionātā “Stūrīši” 

rīkojām “Grāmatu rītus”, kur iemītnieki varēja klausīties latviešu autoru Ē. Hānberga, A. 

Skaiļa, J. Egles u.c. darbu lasījumus. Talsu novada Lībagu bibliotēkas darbinieks vienu reizi 

mēnesī dodas izbraukumā uz ārējās apkalpošanas punktu Lībagu skolā, kurā atkal ir savi 

ierosinājumi un vēlmes, bez uzmanības jau netiek atstāts neviens interesents. Organizējot 

pasākumus senioru klubam “Sarma” tiek uzklausīta arī šī mērķu grupa. 

 

Bibliotēku fiziska pieejamība personām ar īpašām vajadzībām –  
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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 69 bibliotēkas 

pakalpojumu izmantotājam. 16 cilvēkiem grāmatas mājās piegādā Rojas novada bibliotēka, 

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

Talsu novada Nogales Sabiles, Īves bibliotēka, Pastendes, Valdemārpils, Stendes bibliotēkas, 

Dundagas novada Kolkas bibliotēka. Arī citu bibliotēku darbinieki lasītgribētājiem grāmatas 

piegādā dzīves vietās. Izskatot bibliotēku atskaites, reģionā mājās apkalpoto lasītāju skaits 

apmēram 165. 

 

• 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 (rokdarbu, puķu draugi, veselīga dzīves veida, grāmatu draugu) 

darbojas Talsu novada Stendes, Valdemārpils, Īves, Pļavu, Laidzes, Lībagu, Lubes 

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, 

izmantot e-latviju 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  

 2018. gadā lietotāju pieprasījumi tiek izpildīti un uzziņas sniegtas, galvenokārt, 

izmantojot dažādas elektroniskās datu bāzes un bibliotēkās izveidotās tematiskās mapes. 

Dundagas novada Centrālajā bibliotēkā gada laikā fiksētas 313 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 2018.gadā sniegto uzziņu tēmas – luterānisms, 

lasīšana jauniešu vidū, krišnaīti, par Gunāru Priedi, mācīšanās traucējumi, par Gruziju, zīmju 
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un žestu valoda, renesanses māksla, Rafaēls, „Siksta Madonna”, tautasdziesmas un dzejoļi par 

Jāņiem un Līgām, par Dzidru Ritenbergu, par Dundagas vidusskolas bijušo direktoru Gunāru 

Vītolu, apsveikumi 70.gadu jubilejā, par Vīgneru Ernestu, attieksmes raksturojums 3 – 

4.gadus veciem bērniem, bibliogrāfiskā apraksta veidošana skolēnu zinātniski pētnieciskā 

darba izmantotās literatūras sarakstam, autoratlīdzības aprēķins, mēness kalendārs, 

starppilsētu autobusu satiksmes saraksti, sludinājumu meklēšana portālos par auto 

tirdzniecību, valstu starptautiskie telefonu kodi, lībiešu mitoloģija un tautastērpi, medicīniskie 

pakalpojumi Talsu veselības centrā, zāģbaļķu iepirkuma cenas. 

 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 

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 uzziņas sniedz katrs darbinieks, pie kura vēršas 

bibliotēkas lietotāji. Esam snieguši ļoti daudzveidīgas uzziņas.  Tika sagatavots hronoloģisks 

saraksts par Talsu rajona un Talsu pilsētas padomju priekššēdētājiem no 1945. gada līdz 2009. 

gadam. 

  Īpašs gadījums bija: meklējām materiālus kāzu albūmam, ko novadnieka autosportista 

Raimonda Strokša vecāki uzdāvināja jaunajam pārim. Bijuši pieprasījumi par novadu tautas 

tērpiem. Pieprasīti visi iespējamie materiāli par Talsu kinoteātri ,,Auseklis”, jo kinoteātris tika 

atvērts pēc remonta. Par dažādām tēmām tika meklēti materiāli datu bāzēs: Periodika, 

Letonika, News, Literatura u.c.  

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 un attiecīgās literatūras. 

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 nepieciešamo informāciju meklēt vecās avīzēs (Talsu Galvenajā bibliotēkā tās 

tiek ilgi glabātas), vecās grāmatās.  

Talsu Galvenajā bibliotēkā “Lasītāko grāmatu tops” pieejams uz izvietotām 

planšetēm un arī Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapā, kuras maina katru mēnesi. 

Informācijas saraksti par jauniznākušām grāmatām pieejami abonementā. Saņemot jauno 

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

• Bibliotēkas izglītojošā darbība 
Organizēja  apmācības Talsu 2.vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem. Tika apmācītas klases: 

10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, skolēnu kopskaits: 150. Skolēni darbojās TDRM 

bibliotēku kopkatalogā un LNB veidotajā digitālajā laikrakstu bibliotēkā periodika.lv. Tika 

veidota apmācība vienkāršajā meklēšanā un izmantoti daži rezultātu ierobežošanas 

instrumenti. Vienas nodarbības ilgums aptuveni 20 minūtes. Padziļinātai apmācībai noteikti 

nepieciešams ilgāks laiks. 

https://periodika.lndb.lv/
http://www.letonika.lv/
http://news.lv/
http://www.google.lv/
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Notika apmācības T,D,R,M bibliotēku kopkataloga lietošanā un LNB digitālajā datubāzē 

periodika.lv Talsu Kristīgajā skolā 10. un 11. klasei. Apmācīti 39 cilvēki. Apmācības Talsu 

kristīgajā skolā 12. klasei. Apmācīti 12 cilvēki. 

Notika apmācības Talsu vakara un neklātienes vidusskolas 10. un 11. klasei. Apmācīti 15 

cilvēki. Apmācīja Talsu Valsts ģimnāzijas 11.klasi bibliotēkas kopkataloga, LNB digitālās 

bibliotēkas un letonika.lv lietošanā. 

 

 

• 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.  

320 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 99% grāmatu eksemplāri. 

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

Pļavu bibliotēkās un Dundagas novada Kaļķu, Mazirbes un Vīdāles bibliotēkās. 
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BIS ALISE izmantošana 

Bibliotēka  Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Talsu Galvenā BIS  ALISE       200 

Dundagas novada centrālā ALISE-i      9 

Dundagas novada Kolkas ALISE-i      3 

Mērsraga novada  ALISE-i      3 

Rojas novada ALISE-i      17 

Rojas novada Kaltenes ALISE-i      2 

Talsu novada Sabiles ALISE-i      18 

Talsu novada Sabiles bērnu ALISE-i      7 

Talsu novada Stendes ALISE-i      10 

Talsu novada Valdemārpils ALISE-i      21 

Talsu novada Balgales ALISE-i      2 

Talsu novada Pastendes ALISE-i      110 

Talsu novada Īves ALISE-i      4 

Talsu novada Ausekļu ALISE-i      4 

Talsu novada Virbu ALISE-i      7 

Talsu novada Ķūļciema ALISE-i      2 

Talsu novada Laidzes ALISE-i      18 

Talsu novada Laucienes ALISE-i      6 

Talsu novada Lībagu ALISE-i      16 

Talsu novada Lubes ALISE-i      4 

Talsu novada Strazdes ALISE-i      5 

Talsu novada Spāres ALISE-i      26 

Talsu novada Valdgales ALISE-i      2 

Talsu novada Vandzenes ALISE-i      7 

Talsu novada Uguņu ALISE-i       

Talsu novada Dižstendes ALISE-i      26 

 
Dundagas vidusskola ALISE-i   - -  
Mērsraga vidusskola ALISE-i   -   - 
Rojas vidusskola ALISE-i       36 

Pastendes pamatskola ALISE-i       42 

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   -   - 

Pasūtīts (Web) eksemplāru – 419  (2018)  
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• 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. 

 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 Talsu Galvenajā bibliotēkā šajā gadā uzsākta Novadpētniecības digitālā krājuma 

veidošana lokālā līmenī. Ideja izveidot šādu krājumu radusies, jo pieaudzis elektroniski 

lasāmo un digitāli skatāmo novadpētniecības materiālu apjoms. Mērķis nākotnē izveidot 

analogu digitālo krājumu fiziskajam, lai mazinātu materiālu kārtojuma izjaukšanas, 

nolietošanas un pazušanas risku, lai taupītu resursus un bibliotēka spētu sekmīgāk attīstīties 

digitālajā pasaulē. 

Novadpētniecības daļa digitalizējusi un ievadījusi Novadpētniecības datubāzē Alise 4 

attēlizdevumus un 28 fotogrāfijas. Sniedzot uzziņas un informāciju attālajiem lietotājiem, 

digitalizēti 72 materiāli. Izveidotas 11 digitālās izstādes, kuras pieejamas bibliotēkas tīmekļa 

vietnē. Digitālā novadpētniecības vārdnīca “Dižļaudis” papildināta ar 12 šķirkļiem.  

 

    

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

“SBA rādītāji”    Talsu  Galvenā bibliotēka 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

45 70 74 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

732 1056 923 

 

 

 “SBA rādītāji”    Talsu reģions 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

1288 1327 1307 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

1218 1320 1516 

 

 

 Laidzes bibliotēka ņēmusi  no Talsu Galvenās bibliotēkas fonda grāmatas, žurnālus 

,,Ilustrētā vēsture”, izstādei materiālus par Jāzepu Vītolu. Čakli fondu izmantojušas: Ausekļu, 

Rojas novada, Stendes, Lībagu, Talsu bērnu un Īves bibliotēkas. Ņemta daiļliteratūra krievu 

valodā, latviešu valodā, grāmatas par vēsturi, psiholoģiju. 2018. gadā Talsu Galvenās 

bibliotēkas fondu izmantojušas 26 bibliotēkas. Tukuma novada Pūres bibliotēka ir saņēmusi 1 

grāmatu  no Talsu Galvenās bibliotēkas fonda. Turpinās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas Ventspils filiāli (51 audiogrāmata). 7 grāmatas saņemtas no Latvijas  Nacionālās 

bibliotēkas. Saņemti materiāli no16 bibliotēkām. 

 

• 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, Valdgales, Talsu Galvenajām 

bibliotēkām. 
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 Talsu Galvenajā bibliotēkā civilizētu pieejamību pakalpojumiem var nodrošināt tikai 

tad, ja tuvākā vai tālākā nākotnē bibliotēka tiks pārcelta uz citām telpām.  

 

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 
 2016 2017 2018 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

17566 13716 14004 

t. sk. pašvaldības finansējums 14863 13853 13980 

grāmatām 12548 11460 11624 

t. sk. bērnu grāmatām    

periodiskajiem izdevumiem 2315 2393 2356 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

1,85 1,70 1,80 

 

 

“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģionā 

 2016 2017 2018 

Finansējums krājuma komplektēšanai 117438 85790 86244 

t. sk. pašvaldības finansējums 101764 100219 103216 

grāmatām 75259 73231 76079 

t. sk. bērnu grāmatām 11499 10419 9985 

periodiskajiem izdevumiem 26504 26988 26837 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

2,19 2,46 2,16 

 

 

• Rekataloģizācija  

Ierakstu skaits  55573,   99 % no kopējā skaita. 

 Novadpētniecības     DB     67198  ieraksti 

         Autoritatīvajā datu bāzē    9716   ieraksts. 

Inventarizācijas  notikušas  Talsu novada  Valdgales, Īves, Lībagu, Laidzes, Virbu 

bibliotēkās un Dundagas novada Centrālajā bibliotēkā.  

2018. gadā ir ienākuši   kopā 25133  iespieddarbu, tai skaitā  32 elektroniskie resursi un 25 

audiovizuālie materiāli, 71 spēle. 

Grāmatas ienākušas 9976  eksemplāru. 

Izslēgti no krājuma  29906,  no tiem grāmatas 16403,  audiovizuālie 19, elektronisks mat. 5 

eks. un seriālizdevumi 13479 vienību. 

Kopā uz 2019. gadu  350574  eks. 
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Elektroniskajā datu bāzē  līdz 2018. gada beigām  elektroniski grāmatas izsniedz visas 

ALISES bibliotēkas. 

Alisē uz 2018. gada beigām savadītas arī visas Abavas, Mazirbes, Nogales, Pļavu bibliotēku 

grāmatas. Tās ir bibliotēkas, kurām nav Alise. 

Elektroniskajā katalogā tiek ievadīti Rojas vidusskolas, Pastendes pamatskolas, Sabiles 

pamatskolas mācību grāmatu fonds,  Valdemārpils vidusskolas, Talsu 2. vidusskolas, Talsu 

pamatskolas, Talsu Vakarskolas un neklātienes vidusskolas, Talsu Valsts Ģimnāzijas, 

Dundagas vidusskolas un Mērsraga vidusskolas bibliotēku grāmatu fonds. 

 

• Krājuma rādītāji  

“Krājuma rādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi 2820 2734 2816 

Grāmatas 1682 1633 1675 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 342 264 268 

t. sk. bērniem    

Izslēgtie dokumenti 5496 4918 4373 

Krājuma kopskaits 69178 66994 65437 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,47 1,32 1,19 

Periodisko izdevumu kopskaits 6478 6468 6497 

Periodisko izdevumu apgrozība 12,7 16,5 11,5 

 

 

 

 “Krājuma rādītāji” Talsu reģionā 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi 25359 25277 25133 

Grāmatas 10672 10288 9980 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1687 1843 1645 

t. sk. bērniem 1513 1789 1620 

Izslēgtie dokumenti 47843 31393 29906 

Krājuma kopskaits 361463 355347 350574 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,93 0,86 0,88 

Periodisko izdevumu kopskaits 42339 43821 42823 

Periodisko izdevumu apgrozība 6,34 7,01 6,64 

 

 

• 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 2016 2017 2018 

Letonika 431 78 80 

 

 2016 2017 2018 

News 200 222 288 
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“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu reģions 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 856 1715 3124 

 2016 2017 2018 

News 736 760 784 

    

 

• 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  

Ar parādniekiem strādājam regulāri, zvanam, sazināmies elektroniski. No 15.decembra 

līdz 15. janvārim rīkojam aizmāršīgo lasītāju mēnesi. Tad nav jāmaksā kavējuma nauda par 

laikā nenodotām grāmatām. Par to informējam visos saziņas līdzekļos – mūsu mājas lapā, 

avīzē. Taču ne visi kavētāji izmanto šo iespēju. 
 

 

• 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 9833 eksemplāri. Krātuve atrodas mums nepiemērotās telpās, 

kas ļoti apgrūtina darbu. Darbs jāturpina. Secinām, ka ir nozares, kur nav jaunu grāmatu, 

piemēram, mašīnbūvē, celtniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā u.c., taču iespēju robežās tās 

piekomplektējam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talsubiblioteka.lv/
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

2018. gadā strukturālas izmaiņas nav notikušas. Talsu reģionā kā patstāvīga bērnu bibliotēka 

ir tikai Sabiles bērnu bibliotēka. 

 

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

 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”Talsu bērnu bibliotēkā 

 

 2016 2017 2018 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1421 1462 1404   +3%/ - 4% 

t.sk. bērni 1000 1046 945 +4%/ - 10% 

Fiziskais 

apmeklējums 

16032 14504 16381 -10%/ + 11% 

 

t.sk. bērni 11424 10505 10700 -8%/ + 2% 

Sociālo tīklu 

apmeklējums  

(skatījumi) 

 163624   

Izsniegums kopā 28966 27044 26383 -7%/ - 2% 

t. sk. grāmatas 22025 24540 16752 +10%/ - 32% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

6919 2501 8495  -64%/ + 29% 

t. sk. bērniem 18763 18857 17836 +0.5% - 5% 

Lietotāji % no 

iedz. skaita 

apkalpes zonā 

52% 56% 52%  +4% / - 4%           

Skolēnu skaits 1848 1854 1815 -2%/ - 2% 

 

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

 

Rādītājs 2016 2017 2018 Dinamika 

+/ - salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lasītāju skaits 

bērni līdz 18 gadiem 

4453 4425 4274 -1%/ -  3% 

Apmeklējums bērni līdz 

18 gadiem 

84046 68838 66250 -18%/ - 4% 

Izsniegums 

bērni līdz 18gadiem 

96200 93316 78867 -3%/ - 15% 

 

Pamatrādītāji samazinājušies visā bibliotēku sistēmā, ieskaitot objektīvo rādītāju – skolēnu 

skaitu. Sabiles vidusskola optimizēta par Sabiles pamatskolu ar visām no tā izrietošajām 

Gads 1. – 12. klase 

2011. 5035 

2012. 4333 

2013. 4148 

2014. 4030 

2015. 4045 

2016. 3949 

2017. 3851 

2018. 3044 
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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; 

2018. gadā programmā piedalījās 20 bibliotēkas, ieskaitot četras skolu bibliotēkas. 

 Ziemeļu bibliotēku nedēļas norises organizācija Talsu reģionā; 

 Konsultācijas un organizatoriskie darbi sakarā ar Lasīšanas programmu “Grāmatu 

starts”. Šajā programmā  darbu uzsāka 6 bibliotēkas. 

 “Skaļās lasīšanas sacensības”norise Talsu reģionā. 

 Projekta “Mūsu mazā bibliotēka”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; 

 LNB Bērnu literatūras centra izbraukuma seminārs par Lasīšanas 

programmām  Latvijā. 

Darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem, tika organizēti braucieni uz Nacionālās bibliotēkas 

Bērnu literatūras centra rīkoto konferenci “Grāmatā mazais ir liels” un informatīvo semināru 

par “Skaļās lasīšanas sacensību”. 

 

Visdarbietilpīgākā ir  “Lielo lasīšanas svētku “organizēšana. Tā ir tradīcija 14 gadu garumā, 

tāpēc pazīstama, un bērniem motivācija piedalīties programmā.  

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

2018. gadā viesojās dziedātāja Elza Rozentāle un Balss pavēlnieks Everts Riekstiņš.  

Lasīšanas svētku programmai pievienojām jaunu elementu: apsveikumu grāmatām – 

laureātēm, un tas bija Burbuļu šovs 30 minūšu garumā. 

 

Krājuma veidošana un papildināšana 

  Bērnu Žūrijas bibliotēkas cenšas iegādāties 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.  

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

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

grupām 

Uzziņas bērni pārsvarā meklē Googlē 

Uzziņas jāsniedz elektroniski. Novadpētniecības pasākumos izmanto  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. Mērsraga novada bibliotekāre 

ir goda viesis bērnudārza izlaidumā. Valdemārpils bibliotēkā bērnudārza auzēkņi  nāk ar pašu 

gatavotām mantiņām izgreznot bibliotēkas egli. Laucienes pagasta bibliotekāre regulāri 

apciemo bērnudārzu, rāda jaunās grāmatas, lasa priekšā. 

 Talsu bērnu bibliotēka strādā ar visiem 5 pilsētas bērnudārziem.  Ja agrākos gados 

sadarbība bija epizodiska, tad 2018. gadā ar katru pirmsskolas iestādi tika sastādīti nodarbību 

plāni mācību gadam.  

 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( Rojas bibliotēka), vairāku bibliotēku draudzības vakari( Sabiles 

un Stendes bibliotēkas), pārrunu pēcpusdienas par BŽ grāmatām( Mērsraga bibliotēkā), 

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.  

    2018. gada grāmatas  - laureātes tika ievietotas milzīgā Latvijas 100 gadei veltītā dāvanā. 

d)  Iepazīst populārus māksliniekus – 2018. gadā – dziedātāja Elza Rozentāle un Balss  

     pavēlnieks Everts Riekstiņš. Mākslinieki ne tikai sniedz koncertu. Lielu  uzstāšanās daļu 

     sastāda atbildes uz lasīšanas ekspertu iepriekš iesūtītiem jautājumiem. Elza Rozentāle  

     un Everts atklāja daudz jaunumu par savu dziedātāju karjeru, arī par grāmatu lasīšanu. 

e) 2018. gadā grāmatas - laureātes tika godinātas ar Burbuļu šova 30 minūšu programmu. 

    Tajā iesaistīja arī bērnus. 

Secinājumi par BŽ programmu un aktivitātēm tās sakarā. 

 Dažas bibliotēkas, kurām niecīga summa grāmatu iegādei nav apmierinātas, ka 

programma nenodrošina kolekcijas iegādi; 

 Vairākas bibliotēkas operatīvi tiek galā, izmantojot SBA 

 Daudzas bibliotēkas iegādājas pašas kolekciju un nežēlojas. 

 Lielos lasīšanas svētkus atzīst un slavē visas bibliotēkas; 

 Iesaistītie skolotāji novērtē bērnu lasīšanu šajā un jebkurā programmā. Dundagas 

bibliotēkas vadītāja palūgusi skolotājas domas par BŽ aktivitātēm. ( Skat. 

Pielikumā) 
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“Skaļās lasīšanas sacensības”. 

Talsu reģiona bibliotēkās un skolās izraisījusi pozitīvu attieksmi un darīšanas prieku. 

2018. gadā kārtīgi visus sacensības procesus izgāja 8 skolas. Talsu tautas nama visskaistākajā 

telpā Spoguļzālē notika reģionālais konkurss. Tiesnešu komanda: Rihards Lepers, Evija 

Gulbe, Maija Laukmane. Finālistiem spriedzi mazināja Mīmu grupa. 

Aizkustinošs piemērs no Rojas bibliotēkas.  

Citāts no Rojas atskaites:  

“ Es priecājos par meiteni, kura aizbrauca uz Talsiem. Pēc pasākuma un pēc raksta vietējā 

informatīvajā izdevumā “Banga”, meitenei pacēlās pašapziņa un tas nav tikai mans, 

bibliotekāres, novērojums. Šī bija tā reize, kad meitenes mamma man uzrakstīja sms ar 

pateicību. Piekritīsiet, ka bieži tā nenotiek”. 

 

Doma par skaļu lasīšanu realizējās citās bibliotēkās, kuras oficiāli nedarbojās projektā.  

Laidzes pagasta bibliotēkā regulāri( ik pa divām nedēļām) notiek skalās lasīšanas maratoni, 

bērni lasa cits citam priekšā, pārrunā un iesaka grāmatas. 

 

“Mana skolotāja vaļasprieks” Talsu bērnu bibliotēkā: 

a) izstāde un tikšanās; 

b)Talsu valsts ģimnāzijas sporta  skolotājs un 7. klases audzinātājs Singurs Zariņš; 

c) vaļasprieks: sports, mūzika, dziedāšana, prasme spēlēt daudzus mūzikas instrumentus;  

d) auditorija: audzināmā 7. klase.  

Secinājums: 

Jaunieši iepazina savu skolotāju, uzzināja, ka uz mērķi jādodas cauri grūtībām. Skolotājs 

uzdeva jautājumu: “Nosauciet 3 atziņas, ko šajā stundā ieguvāt!” Skolēni nav raduši izteikt 

savas domas, vai vispār izteikt viedokli.( tāds secinājums ir arī pēc bērnu žūrijas anketām) Uz 

skolotāja jautājumu nebija viegli atbildēt. 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi par  tēmu – Varonība: 

 

Tēma iepriecināja bibliotekārus, jo lielas iespējas tēmu atspoguļot lasījumos, arī alternatīvajos 

tekstos. 

Secinājums: 

 Liels ieguvums no Bērnu Žūrijas programmas, gan no Ziemeļu bibliotēku nedēļas ir  

tas, ka tie kļuvuši atpazīstami „zīmoli” un tiek gaidīti. 

 

Tikšanās ar rakstniekiem un tulkotājiem Talsu bērnu bibliotēkā: 

Tikšanās ar Andri Akmentiņu.  

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

Dzejniekam piedāvājām atšķirīgas auditorijas: 4. klases skolēni aktīvi atsaucās uz viņa 

aicinājumu kopīgi rakstīt dzejoli, uzklausot skolēnu idejas, par atslēgvārdu ņemt Telefons Tās 

bija fantastiskas vārda vistiešākajā nozīmē:  

 Lai mans telefons iedod man saldējumu; 

 Aplikācija, kurā izpilda  mājas darbus. 

 

7. klases skolēni vēlējas baudīt dzejnieka ģitārspēli un dziedāšanu, klausīties dzeju ( ka tikai 

neliek kaut ko darīt). 

 

Tikšanās ar dziesminieci un dzejnieci Elīnu Līci. 

Elīna līdzīga savai mammai Andai Līcei jūtīgā, smalkā dzīves uztverē. Viņas stabules spēle 

izjusta, kā cilvēka balss tik dzīva. Auditorija 9. klase, dzejniecei bija ko teikt jaunajiem 

cilvēkiem par sevis meklējumiem, izvēloties savu īsto profesiju. 
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Tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi.  

Runājām par grāmatu “Kurš no mums lidos”. Viņa pati ir ilustrējusi grāmatu. 6. klases 

skolēniem bija iespēja redzēt, kā tapušas ilustrācijas. Andra zīmē uz lielām loksnēm. Sarunā 

atklājās rakstnieces savdabīgais redzējums uz it kā vienkāršām lietām, kuras viņa pārvērš 

brīnumainās. 

 

Atklājums bija tulkotāja no lietuviešu valodas Madara Skudra.  

Stāstījumā par tulkošanas lietām, Madara iesaistīja bērnus, atklāja visādus tulkošanas 

knifiņus. Tikšanās ar mūsu otrklasniekiem bija viņas pirmā uzstāšanās.  

 

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. 

e) Lībagu pagasta bibliotēka darbojas ar Sociālās mājas ģimenēm, un bibliotekāre atzīst, ka 

    šo ģimeņu bērni atsaucīgi lasītāji un BŽ eksperti. 

 

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 

( viktorīna Latvijas simtgadei starp kaimiņu pagastiem). 

Laidzes pagasta bibliotēka 

 svētku laikā rīkojusi daiļlasīšanas festivālu ”Sidraba valodiņa”, kas pulcējis kopā dažādas 

paaudzes.  

 

Latvijas dzimšanas dienas pasākumi 

 

Dundagas 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. 

Mērsraga novada bibliotēkā projekta “Skolas soma” ietvaros organizēta viktorīna “Es mīlu, 

Tevi, Latvija” astoto un devīto klašu skolēniem: 

 Jautājumi par latviešu kino; 

 Atpazīt dziesmas pēc ievadtaktīm; 

 Svešvārdi un senvārdi; 

 Klusais telefons. 

Laucienes pagasta bibliotēkā bērnudārza bērniem organizēti Baltā galdauta svētki. 
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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 vadītāju Mairu ēnojuši trešo un ceturto klašu skolēni., 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: 

   “Grāmatā mazais ir liels”. 

    “Apaļā galda konferences”. 

     Seminārs “Skaļās lasīšanas sacensības metodika”. 

b) Liepājas konference ( izcila).  

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

e) Bērnu literatūras centra izbraukuma seminārs par Lasīšanas programmām. 

f) Talsu bērnu bibliotēkas organizētie darba un atpūtas braucieni. 2018. gadā – Vaiņodes  

    bibliotēkas un apkārtnes kultūras objektu iepazīšana. 

 

 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.  

 b) jaunā programma “Skaļās lasīšanas sacensība”. Programma patīk 

    latviešu valodas skolotājiem. Sajūta, ka vecāku attieksme pret lasīšanu mainījusies uz 

    pozitīvo pusi. 

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

    slikti rokraksti. Varbūt jātaisa kāds Latvijas mēroga projekts arī glītrakstīšanā.  

 

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

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

 

Pārskatu sagatavoja TGB struktūrvienības Talsu bērnu bibliotēka vadītāja:  

Ilze Jaunbērziņa 
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8. Novadpētniecība 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes. 

Talsu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības darba misija ir vietējās kopienas identitātes 

stiprināšana. Novadpētniecības darba mērķis ir veicināt novada izpēti  un saglabāt vietējās 

kopienas identitāti. Novadpētniecības darbs aptver bijušo Talsu rajonu, kas pastāvējis līdz 

2009. gadam (šobrīd tie ir Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi). Ikdienā 

interesentiem pieejamas uzziņas klātienē, telefoniski, e-pastā un sociālajos portālos 

(facebook.com, draugiem.lv). Apmeklētājiem tiek piedāvāts izmantot novadpētniecības 

krājumu klātienē, materiālus iespējams kopēt, skenēt, pārfotografēt. Tiek sniegta metodiska 

palīdzība novadpētniecības darba sekmīgākā organizēšanā kolēģiem reģiona bibliotēkās.  

Novadpētniecības pārskata perioda prioritātes ir:  

1) jaunākās uz novadiem attiecināmās informācijas vākšana, apstrāde, aprakstu 

ievietošana BIS Alise Novadpētniecības datubāzē; 

2) Talsu rajona laikraksta “Padomju Karogs”, kas izdots no 1945. līdz 1989. gadam,  

izrakstīšana BIS Alise Novadpētniecības datubāzē; 

3) novadpētniecības kartīšu kataloga rekataloģizācija – pārnešana Novadpētniecības 

datubāzē Alise; 

4) Mapju kolekcijas “Latvijas dzejnieki”, ko sācis veidot Jānis Tāle, rediģēšana, apstrāde, 

uz novadiem attiecināmās informācijas pludināšana Novadpētniecības mapēs; 

5) digitālās datubāzes “Dižļaudis” papildināšana; 

6) mēneša izstāžu veidošana; 

7) pilsētas vidusskolēnu apmācības Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga kopkataloga 

izmantošanā (tas sastāv no Elektroniskā kataloga un Novadpētniecības datubāzes), 

LNB digitālās bibliotēkas pielietošanā novadpētniecības darbā, letonika.lv lietošanā. 

Novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājums ir vietējās nozīmes rakstiskā kultūrvēsturiskā mantojuma liecība. 

Krājumā glabātos materiālus iespējams izmantot pētniecības darbā, skolēnu un studentu mājas 

darbos, dzimtas pētniecībā, uzņēmumu un pašvaldības vēstures izpētē. Novadpētniecības 

datubāze (BIS Alise) papildināta ar 4892 ierakstiem, no kuriem par Talsu, Rojas, Dundagas 

un Mērsraga novada bibliotēkām – 166 ierakstu (par TGB – 75 ierakstu); uz LNB aizsūtīti 

935 ieraksti. 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi: 

Novadpētniecības krājums tiek papildināts ar novadnieku grāmatām, publicētiem/ 

nepublicētiem rakstiem, kā arī tiek vākta informācija par Talsu reģion ļaudīm, institūcijām un 

notiekošajām norisēm.  

Novadpētniecības krājumā ietvertas grāmatas, seriālizdevumi, nepublicētie dokumenti, 

rokraksti, attēli, audiovizuālie materiāli, lietišķie materiāli un elektroniskie dokumenti. Talsu 

Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības krājums sastāv no 1419 grāmatām.  Krājumā ietilpst 

arī gandrīz visi laikrakstu “Padomju Karogs” (1945-1989), “Talsu Vēstis” (kopš 1989. gada) 

numuri, Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Deviņu Pakalnu Pilsēta” un “Talsu 

Novada Ziņas” izdevumi, kā arī citi novadā izdotie periodiskie izdevumi. Novadpētniecības 

krājumu bagātīgi papildina mapes: 217 tematiskās mapes, kurās atrodas sīkāk izdalītas mapes; 

vēl nesaskaitītas (bet simtos mērāmas) personāliju mapes (“Talsu novada dzejnieki”, “Talsu 

personālijas”, “Jāņa Tāles mapes”). Novadpētniecības krājuma lepnums ir bibliogrāfa Jāņa 

Tāles dzejas kartotēka. 
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 krājuma organizācija un glabāšana: 

Novadpētniecības krājums atrodas divās telpās – novadpētniecības daļā un interneta zālē. 

Šāda situācija izvērtusies ierobežotās platības dēļ.  

Fonda dalījums: grāmatas, kas sakārtotas pēc UDK nodaļām; vietējā laikraksta “Padomju 

Karogs” un “Talsu Vēstis” hronoloģiski kārtoti sējumi (ap 100 iesietu komplektu); 

audiovizuālo materiālu kolekcija (iekļauta fonotēkas krājumā); mapes (mūziķu mapes atrodas 

internetzālē) – izdalītas vairākās kopās (Tematiskās mapes, Talsu novada dzejnieki, Talsu 

personālijas). 

Šogad ar rudeni pastiprināti tiek veltīta uzmanība novadpētniecības grāmatu sakārtošanai pēc 

UDK nodaļām, ar mērķi sekmīgākai bibliotēkas krājuma pārvešanai uz jaunajām telpām 2019. 

gadā. Līdz šim bijusi prakse daļu grāmatu krājuma turēt atsevišķos plauktos un telpās, kas 

rada risku pazaudēt daļu krājuma vai apgrūtināt grāmatu pareizu salikšanu jaunajos plauktos. 

Līdz 2018. gada beigām pārskatītas un pārkārtotas aptuveni 2/3 grāmatu krājuma.  

Aktīvs darbs tiek veltīts mapju kolekcijas “Latviešu dzejnieki” rediģēšanai, lai samazinātu 

personāliju apjomu, sakarā ar to, ka reģiona galvenajā bibliotēkā tik plašs personāliju 

aptvērums nav nepieciešams. Mapju kolekcijas izveide sākta 1940-tajos gados, kad tas bija 

aktuāli. Mapes tiek papildinātas vēl joprojām, bet personas, par kurām tiek apkopota publicētā 

informācija, ir stipri ierobežotā skaitā. Mapes “Latviešu dzejnieki” tiek kārtotas alfabēta 

secībā, katrai personālijas mapei izveidota titullapa, satura rādītājs; tiek sadalīta vairākās 

nodaļās, atkarībā no materiālu daudzuma (parasti dala par autoru iegūtās ziņas, dzeju, viņa 

rakstus, notis, fotogrāfijas). 2018. gadā kopš septembra sakārtotas mapes par Albertu Cauni, 

Vili Cedriņu, Māru Cielēnu, Māri Čaklo, Aleksandru Čaku, Jūliju Dievkociņu, Kasparu 

Dimiteru, Herbertu Dorbi, Pēteri Dragunu, Dagniju Dreiku, Janu Egli, Andreju Eglīti, Viktoru 

Eglīti, Āriju Elksni, Jāni Elsbergu, Klāvu Elsbergu, Valtu Erenštreitu, Frici Forstmani, Ingu 

Gaili, Guntaru Godiņu, Arvīdu Griguli, Jāni Grotu, Olafu Gūtmani, Juri Heldu, Astrīdu 

Ivasku, Jāni Jaunsudrabiņu, Pāvilu Johansonu, Pēteri Jurciņu, Skaidrīti Kaldupi, Noru Kalnu, 

Ilzi Kalnāri, Mārtiņu Kaldruvu, Veltu Kaltiņu. 

Tematiskās un novadnieku mapes tiek papildinātas ar kopētiem, drukātiem materiāliem no 

periodikas, grāmatām, interneta vietnēm. Šajā gadā mapes minimāli tiek papildinātas ar 

laikraksta “Talsu Vēstis” izgriezumiem/kopijām, jo laikraksts tiek lokāli digitalizēts ar mērķi 

veidot digitālās mapes. 2018. gadā ir 217 tematiskās mapes ar vairākiem simtiem apakšmapju, 

vairāki simti novadnieku personāliju mapes. 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Krājums tiek veidots kvalitatīvi. Krājumu papildinājušas 100 grāmatas. Vērtīgākās grāmatas 

ir A. Pelēča prēmijas pretendentes – “Talsu namu stāsti”, ko izdevusi Aleksandra Pelēča 

lasītava; „Dievu ugunīs. K. Valdemāra Talsu tautas teātris”, sastādījuši Ausma Zute, 

Maksimilians Kvite; ,,Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu”, sastādījusi Janīna 

Kursīte; „Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto”, autori Toms Altbergs, Andris 

Biedriņš, Dainis Punculs, Artūrs Tukišs; „Filadelfija. Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā”, 

autore Luāna Loinerte; „Klusā daba ar tauri”, autors Jānis Lagzdiņš; „Lībiešu krasts. No 

Ovišiem līdz Melnsilam”, autore Baiba Šuvcāne. Grāmatas “Talsu namu stāsti” tapšanā 

novadpētniecības daļa ieguldīja milzīgu darbu 2017. gadā. Šajā gadā liels krājumā pievienoto 

grāmatu skaits, jo novadpētniecības daļā atrastas elektroniskajā datubāze neaprakstītas 

grāmatas. 

 izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem) 

Novadpētniecības fonds tiek bieži izmantots. Kopējie apmeklējuma rādītāji kritušies, bijuši 

425 apmeklējumi (2017. gadā – 472), toties izsniegto vienību skaits lasītavā pieaudzis – 365 

(2017. gadā – 110). 2018. gadā palielinājusies tendence vērsties ar jautājumiem elektroniski 
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un telefoniski, kā rezultātā cilvēkus BIS Alise nevaram atzīmēt, jo ir tādi, kas nav 

reģistrējušies bibliotēkā kā lasītāji.  

Šajā gadā bijušas vairākas apjomīgi pieprasījumi. Viens pieprasījums, kas radīja apjomīgu 

meklēšanu, bija no Talsu novada pašvaldības – nosaukt visus pilsētas priekšsēdētājus laika 

posmā no 1991. līdz 2009. gadam. Tika konstatēts, ka tāds uzskaitījums nav publicēts 

vienuviet. Šāds uzskaitījums tika sagatavots, izmantojot bibliotēkā pieejamos resursus. 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības darbs ticis popularizēts vairākos veidos – vēršoties ar apmācībām 

pie vidusskolēniem, veidojot izstādes, publicējot rakstus, attēlus laikrakstos un tīmeklī, rīkojot 

pasākumus. 

Šogad tika ieviests inovatīvs pakalpojums Talsu pilsētas vidusskolu klašu audzēkņiem. 

Skolēni tika apmācīti Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga bibliotēku kopkataloga un 

novadpētniecības datubāzes lietošanā, LNB digitālo datubāžu (periodikas, grāmatu, karšu, 

fotogrāfiju, audioierakstu kolekciju un citu), letonika.lv lietošanā. Paralēli praktiskajai 

apmācībai tika stāstīts par bibliotēkas pakalpojumiem un iespējām lietot novadpētniecības 

krājumu. Tika apmācīti skolēni un klašu, priekšmetu skolotāji no Talsu Valsts ģimnāzijas 

(115 cilv.), Talsu 2. vidusskolas (150 cilv.), Talsu Kristīgās skolas (50 cilv.) un Talsu vakara 

un neklātienes vidusskolas (15 cilv.). 

Šogad tika izveidotas 11 digitālās izstādes par ievērojamiem novadniekiem. Analogs 

tika sagatavots arī uz planšetēm bibliotēkas kāpņutelpā. Izstādes: “Latviešu valodniekam 

Kārlim Mīlenbaham – 165”, “Zigurdam Kalmanim – 70”, “Fotogrāfam, ugunsskulptūru 

veidotājam Uldim Balgam – 65”, “Mūsu novadniecei, žurnālistei Gundegai Blumbergai – 

70”, “Mūsu novadniecei, tēlniecei Artai Dumpei – 85”, “Novadniekam, operdziedātājam 

Kārlim Miesniekam – 80”, “Mūsu novadniekam, tēlniekam Harijam Sprincim – 90”, Mūsu 

novadniecei, aktrisei, režisorei Dzidrai Ritenbergai – 90”, “Novadniekam, rakstniekam Vilim 

Veldrem – 110”, “Mūsu novadniecei, gleznotājai Līgai Purmalei – 70”, “Novadniecei, 

baletdejotājai Veltai Vilciņai – 90”. Virtuālās izstādes tika ievietotas TGB tīmekļa vietnē. 

Par TGB publicēti vairāki raksti presē un internetā, informējot sabiedrību par 

pasākumiem un notikumiem bibliotēkā, tai skaitā par novadpētniecības darbu, novadniekiem. 

Bibliotēka regulāri sniegusi informāciju par gaidāmajiem pasākumiem domes informatīvajā 

izdevumā “Talsu Novada Ziņas”  un laikrakstā “Talsu Vēstis”. 

Bibliotēkā ir rīkoti vairāki nozīmīgi pasākumi, kas saistīti ar novadniekiem. Ikgadējais 

pasākums ir “Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšana”, kurā tiek godāti autori, redaktori, 

sastādītāji un izdevēji par izdotajām grāmatām. Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek 

piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava 

laikmeta un sava novada norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas 

augstāko vērtējumu. Katru gadu vērtējumam tiek atlasītas iepriekšējā gadā iznākušās 

grāmatas. Šajā gadā prēmijai tika izvirzītas 7 grāmatas: “Talsu namu stāsti” (A. Pelēča 

lasītava), “Diždundaga” (Janīna Kursīte), “Lībiešu krasts” (Baiba Šuvcāne), “Klusā daba ar 

tauri” (Jānis Lagzdiņš), “Lauku platuma dzelzceļš” (Artūrs Tukišs), “Filadelfija. Imants 

Mežaraups dzīvē un mūzikā” (Luāna Loinerte), “Dievu ugunīs” (Ausma Zute,  Maksimilians 

Kvite). Šī gada uzvarētāja grāmata – “Talsu namu stāsti”. 

 Katra gada februāra mēneša beigās pienāk brīdis ieskatīties to darbu devumā, 

kuriem ir nozīmīga saistība ar Talsu novada vai reģiona vēsturi, kultūrzīmēm un 

cilvēkiem, izvērtēt un izcelt nozīmīgāko. 
 Talsu novada dome par godu Aleksandra Pelēča (1920 – 1995) 80 gadu jubilejai 2000. 

gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par ieguldījumu A. 

Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, 

dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam. 

Rudenī norisinājās Dzejas izbraukums ar pieturām “Dzejas buss”. Tika organizēti 4 

pieturas punkti Kurzemē – Talsos Aleksandra Pelēča lasītava, Laidzē dzejas birzs, Vandzenē 

Viļa Veldres piemiņas istaba, Kaltenē bibliotēka un kultūras nams.  

Dižošanās pasākums Dundagā (cikla “Novadi dižojas” posms), kurā dundadznieki 

stāstīja par saviem sasniegumiem, uzstājās dejotāji un piedāvāja apmeklētājiem degustēt 

vietējo ražotāju produkciju. 
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Mūsu jubilāru godināšanas pasākums “Dzīves svinēšana”. Klātienē tika godināti: 

Zigurds Kalmanis, Gundega Blumberga un Gundega Grīnuma 70 gadu dzimšanas dienā. 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Novadpētniecības darbā ir izveidojies laba sadarbība ar novapētniekiem (Imantu Tamsonu, 

Antru Grūbi, Zigurdu Kalmani, Juri Šironovu un citiem), pilsētas izglītības iestādēm (piem, ar 

Talsu Valsts ģimnāziju, Talsu 2. vidusskolu, Talsu Kristīgo skolu), kultūras iestādēm, 

pašvaldību. Šajā gadā novadpētniecības daļa sadarbojās ar vairākām iestādēm, piemēram, 

pieredzes apmaiņas nolūkā 26. septembrī bibliotēkā ieradās Talsu novada muzeja pārstāvji, lai 

runātu par abu iestāžu krājumu, resursiem un meklēšanas iespējām datubāzēs. Tomēr 

bibliotēkas novadpētniecības daļa vēlas aktīvāk iesaistīt novadpētniekus un vietējos ļaudis 

novada izpētē un interesantu aktivitāšu pildīšanā. 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Septembrī no bērnu kopšanas atvaļinājumiem atgriezās divas novadpētniecības darba 

darbinieces, kuras aktīvi ģenerē idejas un plāno piesaistīt jaunus apmeklētājus un popularizēt 

novadpētniecības darbu. 

Šogad novadpētniecības daļa uzsāka ikgadēju pakalpojumu – pilsētas vidusskolēnu 

apmācības skolās Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga bibliotēku kopkataloga, LNB digitālās 

bibliotēkas (LNB veidotās datubāzes Zudusī Latvija, periodika.lv, gramatas.dlnb.lv u.c.) un 

letonika.lv, lietošanā. 

Šogad septembrī izveidota Novadpētniecības tematisko mapju pilnteksta digitālās 

glabātuves pamats, kurā laika gaitā iespējams papildināt Digitālās mapes ar resursiem.  

Septembrī izveidota “TGB novadpētniecības krājuma uzziņu grāmata”, lai vienuviet 

tiktu uzskaitīti uzziņu pieprasījumi un īsi apraksti par pieprasījumu tematiem, kā arī tiktu 

uzskaitīta izmantoto vienību, kurām nav pievienoti svītru kodi (raksti avīzēs, grāmatās, pelēkā 

literatūra u.tml.), skaits. 

2019. gadā tiek plānots ieviest jaunu aktivitāti - katru mēnesi intervēt 1 – 2 

ievērojamus novadniekus, ierakstīt sarunu diktafonā, apstrādāt materiālu un papildināt 

novadpētniecības krājumu. Šāda mērķa sasniegšanai tika iegādāts diktafons. 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi. 

Novadpētniecības krājumā iztrūkst vairāki laikraksta “Padomju Karogs” numuri. 

Risinājums ir visu trūkstošo numuru apzināšana un iegulšana no LNB digitālās datubāzes 

“periodika.lv”. Jau novembrī tika apzināta lielākā daļa trūkstošo numuru un lapaspušu. Līdz 

2018. gada beigām laikraksta digitālā versija nebija pieejama, taču kopš 2019. gada janvāra 

digitālās datubāzes krājumā ir pieejami “Padomju Karogs” numuri. 2019. gada laikā plānots 

problēmu novērst. 

Novadpētniecības daļa plāno veidot ciešāku sadarbību ar novadpētniekiem un muzeju 

novada kvalitatīvākas izpētes sekmēšanai un vietējās sabiedrības izglītošanas un 

novadpētniecības aktivitāšu iesaistē, jo novērota ļaužu pasivitātes pastiprināšanās novada 

izzināšanas procesos (daļēji tas sasaucas ar bibliogrāfa apmeklējumu skaita kritumu). 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 

Novadpētniecības darbs tiek veikts kvalitatīvi. Šajā gadā notiek pastiprināta gatavošanās 

pārvest visu krājumu uz jaunajām telpām, kas nozīmē pārbaudīt novadpētniecības krājuma 

vienības, atbrīvoties no liekajām vienībām. Šogad tiek ieviesti jauninājumi novadpētniecības 

darbā, lai tas kļūtu pieejamāks sabiedrībai un novadpētniecības plašais krājums kļūtu vizuāli 

pievilcīgāks, kā arī lai sabiedrībā novadpētniecības darbs kļūtu aizvien redzamāks un lai 

stiprinātu vietējās sabiedrības piederības sajūtu Talsiem un reģionam.  
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   Vērtīgākās, novada fondā 2018. gadā ienākušās grāmatas ir tās, ko bibliotēka izraudzījās kā 

nominantes  rakstnieka Aleksandra Pelēča prēmijai 2018.gadam. Katra gada februāra 

mēneša beigās pienāk brīdis ieskatīties to darbu devumā, kuriem ir nozīmīga saistība ar 

Talsu novada vai reģiona vēsturi, kultūrzīmēm un cilvēkiem, izvērtēt un izcelt 

nozīmīgāko. 

Prēmijas pasniegšanas pasākums nemainīgi notiks 10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā, 

Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā. 
Aicinām līdz 2. martam rakstiski ieteikt un iesniegt pašvaldības apmeklētāju centrā vai Talsu 

Galvenajā bibliotēkā literāros darbus, kuri atbilst prēmijas nolikumam, bet kurus nav 

izvirzījusi Talsu Galvenā bibliotēka. 

Lasītāji par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem un saviem favorītiem 

var balsot no 6. marta līdz 6.aprīlim bibliotēkas mājas lapā www.talsubiblioteka.lv un 

www.talsi.lv, kā arī bibliotēkas sociālajos profilos, un katrā Talsu, Rojas, Dundagas un 

Mērsraga novada bibliotēkā uz vietas. 

 

Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča 2018. gadā literārai prēmijai izvirzījusi 

grāmatas: 

 “Dievu ugunīs. Kr. Valdemāra Talsu Tautas 

teātris”sast. Ausma Zute, Maksimilians Kvite 
Grāmata aicina ieskatīties Krišjāņa Valdemāra Talsu Tautas teātra darbības posmā no  1959. 

līdz 2014. gadam.  Vēstījumā iekļauts plašs aktieru un režisoru loks, vārdos un attēlos 

iemūžināts viņu devums Talsu un novada kultūras dzīvē. Teātra vērtību arvien noteikuši 

cilvēki, kuri tajā darbojušies. Godam pieminēti arī līdz 1959. gada 19. janvārim, Tautas teātra 

goda nosaukuma piešķiršanas laikam, darbojušies aktieri. Daudzus  gadus rūpīgi vāktais 

vēstures materiāls pārtapis ievērojamā grāmatā. 

  

http://www.talsubiblioteka.lv/
http://www.talsi.lv/
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 “Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu”,sast. 

Janīna Kursīte, izdevējs – Zinātne 

Divas vasaras grupa Latvijas Universitātes pētnieku un folkloras studentu devās tradicionālās 

kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijā, lai veiktu lauka pētījumus Latvijas rietumdaļā – 

Dundagas novadā. Par novada vēsturi, paražām, ticējumiem, tradīcijām, kā arī par reģionālās 

virtuves īpatnībām iztaujāti pāri par 200 Dundagas novada iedzīvotāju. Monogrāfiskajā rakstu 

krājumā ietverti apcerējumi, kas galvenokārt balstās savāktajā mutvārdu vēstures materiālā. 

  

  

“Klusā daba ar tauri”, Jānis Lagzdiņš 

  
Akvarelista Jāņa Lagzdiņa vārds cieši saistīts ar Talsu mākslinieku kodolu, kuri veidojuši 

Talsu mākslinieku-romantiķu skolu. “Klusā daba ar tauri” ir autobiogrāfisks stāsts par radoša 

cilvēka mūžu, kurā ar dziļu cieņu runāts par saviem vecākiem, tuviniekiem, dzīves 

skolotājiem. Tekstu papildina fotoattēli, gleznu un akvareļu reprodukcijas, autora zīmējumi. 

  



29 

 

 
“Talsu namu stāsti”, Zigurds Kalmanis, Dace Alsberga, fotoattēlu apkopojums un 

apraksti – Imants Tamsons, izdevējs – Aleksandra Pelēča lasītava 

  
Talsu pilsēta vēl bija tikai miests, par pilsētas tiesībām pat nesapņoja, bet nami jau tad un vēl 

arvien zina daudz stāstu par sevi un ļaudīm, kuri staigājuši līdzās savus ikdienas ceļus. 

Enciklopēdisks vēstījums par Talsu vecpilsētas, Lielās, Brīvības, Zvaigžņu un citu ielu namu 

vēsturi, īpašniekiem un tajos agrāk dzīvojošajiem ļaudīm. 

  

 
“Lībiešu krasts. No Ovīšiem līdz Melnsilam”, Baiba Šuvcāne,izdevējs – Latvijas Mediji  

  

Grāmata aizved uz noslēpumaino un romantisko Lībiešu krastu. Izstaigāts krasts no Ovišiem 

līdz Melnsilam, iespēja tuvāk iepazīt ciemus, tradīcijas, seno dzīvesveidu, lībiešu dzimtas, 

stiprās sievas un vīrus, to raksturus, ieklausīties nostāstos par zilajām govīm, saltkurpjiem un 

vilkačiem, Trommela pils laupītājiem un veco Taizelu. 
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“Filadelfija. Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā”, Luāna Louinerte, izdevējs – Jumava 

Grāmata ir biogrāfisks vēstījums par komponistu, diriģentu, pedagogu un ērģelnieku Imantu 

Mežaraupu laikabiedru atmiņās. Imants Mežaraups, uz dzīvi Latvijā pārcēlās 1996. gadā, 

strādāja kā pedagogs Latvijas Mūzikas akadēmijā un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas 

vidusskolā, kopš 2003. gada atgriezās Latvijā uz pastāvīgu dzīvi, dāvājot tēvu zemei savu 

talantu. Strādāja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Rīgas Doma kora skolā, 

Talsu mūzikas skolā, kā arī bija Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes kora “Amenda” 

diriģents un ērģelnieks. Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes korim “Amenda” Imants 

Mežaraups palīdzēja sasniegt augstāku profesionālās meistarības pakāpi. 

  

 
“Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto”, Toms Altbergs, Andris Biedriņš, Dainis 

Punculs, Artūrs Tukišs, izdevējs – Ventspils muzejs 

  

Grāmata veltīta t.s. lauku platuma šaursliežu dzelzceļa vēsturei Latvijā, sniedzot unikālu, līdz 

šim neapkopotu informāciju un bagātīgu ilustratīvo materiālu. Grāmata ir vēstījums par maz 

zināmām Latvijas dzelzceļa transporta vēstures lappusēm. Tajā apkopots bagātīgs faktu un 

ilustratīvais materiāls par Pirmā pasaules kara laikā būvētiem dzelzceļiem, kas Latvijas rietumu 

daļā, arī Talsu apriņķī, līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem bija nozīmīgs vietējais transporta 

līdzeklis.  
Prēmija – 500.- eiro tika piešķirta Aleksandra Pelēča lasītavai  par grāmatu “Talsu namu 

stāsti”. 
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No septembra līdz gada beigām Talsu novada Spāres bibliotēka “cēla saulītē” Spāres ļaudis 

un Spāres vēsturi. Septembrī dzejas pēcpusdienā Spāres bibliotēkā noritēja tikšanās ar Spāres 

tautas nama vadītāju Tabitu Kalniņu. Pasākuma nosaukums “Tabitas Kalniņas dāvātās 

vārsmas”. Tautas nama pasākumos Tabita bieži vien izmanto savas vārsmas, kuras radušās 

dažādās dzīves situācijās. Tās nereti pierakstītas uz avīžu maliņām, čekiem, vai citiem tuvumā 

esošiem papīrīšiem. Tabita saka, ka tā nav dzeja, tās ir tikai vārsmas, bet klausītājs jūt, ka 

tajās mājo sirsnība, dabas krāšņums, dvēseliskums, kas sasilda sirdi. Tāds sirsnīgs un mīļš bija 

arī šis pasākums, jo Spāres ļaudis mīl savu Tabitu un viņas prasmi izteikties. 

 Oktobrī Spāres bibliotēkā bija skatāma spārenieces Santas Neilandes rokdarbu izstāde 

ar 107 darbiem: adījumiem, pašas austu dvieli un svārkiem, izšūtiem un aptamborētiem 

palagiem, dvieļiem, spilvendrānām, izšūtiem tautiskajiem krekliem, pulsa sildītājiem, krellēm, 

rokas sprādzēm, auskariem un citiem. Tanī pat laikā bibliotēkā bija skatāmi arī viņas 

dzīvesbiedra Aigara Sokolova koka izstrādājumi: sālstrauki, koka karotes un lukturi. 

 Novembrī Spāres bibliotēka apmeklētājus aicināja uz Simtgadei veltīto pasākumu 

“Spāre atmiņu ceļos”. Atšķirībā no citiem pasākumiem, šis pasākums notika tautas nama zālē. 

Šim pasākumam gatavojos visu gadu. Lūdzu cilvēkiem nest senās fotogrāfijas, kur redzama 

Spāre sendienās, kā arī izjautāju, ar ko īpaša ir katra no mājām Spāres centrā. Pirmskara gados 

Spāres ciems bija biezi apdzīvots – 1934. gadā Spāres ciemā mituši 2050 iedzīvotāji, te bijuši 

8 veikali. Pasākuma laikā “izstaigājām” Spāres ielas. Tagad tikai 1 ielai ir nosaukums, agrāk 

Spārē minētas vairāk kā 8 ielas. “Pastaigu” sāku ar Spāres centru, iesākumā nolasīju 

fragmentu no Anša Vegnera dienasgrāmatas. (Dienasgrāmatu man iedeva pārkopēt viņa 

mazmeita.) Vēstījums aptvēra pagājušā gadsimta sākumu. Pasākumā iztēlojāmies, ka ejam pa 

vecajām ielām un ielūkojamies katrā namā. Pasākumā atmiņas par senajiem laikiem un 

vēsturiskus faktus sniedza astoņi pasākuma dalībnieki un es. (Apmeklētāju skaits 50) 

Tai pat laikā Spāres bibliotēkā bija izlikta novadpētniecības izstāde ar 12 foto rāmjiem un 

planšeti: par aptiekas vēsturi, pasta un telegrāfa vēsturi, fotogrāfijas: skola “Rutuļos” Spāres 

centrā, ugunsdzēsēju biedrība, aizsargu nams un biedrība, Spāres koris, dzelzceļa darbinieku 

ansamblis un teātra pulciņš, Spāres pagasta bildes 1930-tajos gados, kā arī mapes par 

ievērojamiem cilvēkiem, kas Spārē dzimuši, vai kādu laika sprīdi šeit dzīvojuši. Pasākuma 

dalībnieki ar izstādi varēja iepazīties pirms un pēc pasākuma. Par pasākumu un izstādēm 

saņēmu ļoti pozitīvas atsauksmes. Apmeklētāji pasākumu vērtēja kā sirsnīgu un interesantu, 

kurā uzzinājuši daudz jauna. Veidojot šo pasākumu, radās ideja arī nākamajai izstādei. 

Internetā meklējot vēsturiskos materiālus, atradu, ka Ventspils muzeja krājumos ir gleznas un 

akvareļi par Spāri. Muzejs labprāt piekrita šos darbus eksponēt Spāres bibliotēkas izstādē. Tie 

bija Spāres mākslinieces Irmas Leskinovičas 4 akvareļi un 2 grafikas: Spāres ezers, baznīcas 

zvanu torņi un tirguslaukums Spārē un I. Leskinovičas māja; Jāņa Straumes glezna “Spāres 

māksliniece” – Irmas Leskinovičas portrets un Friča Pumpura gleznas “Pumpuru” māja Spārē 

un “Māja Spārē”.  

Dienā, kad atvedu gleznas no Ventspils, bibliotēkā ienāca spāreniece, kurai mājās bija 6 I. 

Leskinovičas gleznas. Viņa piedāvāja, ka var izstādē izlikt arī savu kolekciju. Izveidojās 

brīnišķīga izstāde. Gleznās redzamās mājas, jau skāris “laika zobs”, tāpēc daudzi ar grūtībām 

atpazina gleznotās vietas. Lasītāja, kurai pāri astoņdesmit, apskatot izstādi teica, ka manas 

pēdējo gadu izstādes par Spāri ir bijušas vienkārši dievīgas. Tas priecē un rada gandarījumu. 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

Bibliotēka novadpētniecības darbā sadarbojas ar Ģibuļu pagasta novadpētnieku Juri Šironovu. 

J. Šironovs dalās ar materiāliem no sava personīgā novadpētniecības krājuma. 

Šajā gadā sadarbojos ar Ventspils muzeju. Bibliotēkā izliku novadpētniecības izstādi “Mans 

redzējums”, ar Irmas Leskinovičas un Friča Pumpura gleznām par Spāri un Jāņa Straumes 

Irmas Leskinovičas portretu no Ventspils muzeja mākslas nodaļas krājumiem. 
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Izstādes, pasākumi 2018 

 

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  

 

 

 Izstādes  Pasākumi  Pasākumu  apmeklētāju  skaits 

Talsu Galvenā bibliotēka 59 37 2273 

    

Kopā Talsu reģiona bibliotēkās 867 600 14725 

    

 

 

Latvijas 100. dzimšanas diena jeb 2018. gads izvērtās bagāts ar ļoti nozīmīgiem un 

daudzveidīgiem pasākumiem un izstādēm, kas pulcēja  daudz apmeklētāju. Gandarīti jūtas 

gan skatītāji, gan mēs – pasākumu rīkotāji un veidotāji. 

 Gada pirmais pasākums, kuru mēs tradicionāli veltām čaklākajiem lasītājiem, parādīja, 

ka nepieciešamas ir plašākas telpas, jo daļai skatītāju pietrūka sēdvietas.  

 Pie mums viesojās Nacionālā teātra un visas tautas iemīļotais aktieris Uldis Dumpis, 

lai gan viņš nestāstīja neko smieklīgu, visa vakara gaitā zāle šalca no apmeklētāju smiekliem 

un gavilēm. Vēl ilgi neviens negribēja izklīst, skatījās aktierim veltīto izstādi “Šarmantais 

Zemgalietis” un šķirstīja tajā izliktos materiālus. 

 Redzot daudzos apmeklētājus, kas jau laicīgi centās aizņemt labākās vietas nākamajā 

pasākumā, smējāmies: “Talsi jūk prātā”. Šoreiz pie mums ciemojās dziedātājs, raidījumu 

vadītājs Roberto Meloni. Pasākuma nosaukums “Buona sera, es esmu Roberto”. Lai gan viesi 

aicinājām stāstīt par grāmatu “Piedzīvojumi virtuvē ar Roberto”, saruna atkal raisījās ar jautru 

humoru un dziedāšanu. Tika salīdzinātas latviešu un itāliešu virtuves un abu valstu 

priekšrocības. Kārtējo reizi apmeklētāji negribēja šķirties, kā arī pētīja literāro izstādi “Pie 

mums – Roberto”.  

 Grāmatu svētki Talsos jau ir stabila tradīcija. Svētku vadītājs Andžejs pasākumu 

iesāka ar vārdiem “Pavasaris sākas, kad Talsos no siltām izdevniecībām ierodas grāmatas”. 

Reizē ar grāmatu izdevniecībām šogad pie mums laikraksta “Latvijas Avīze” un Latvijas 

Bankas saruna diskusiju ciklā “Reģionu sarunas par labklājību”. “Cik gados tad īsti 

sasniegsim pārtikušās valstis, - 10, 20, 50?” Sarunā piedalījās Latvijas Bankas padome 

loceklis Edvards Kušners, Latvijas Bankas monetārās politikas  pārvaldes vadītāja vietnieks 

Mārtiņš Bitāns un Latvijas Bankas valdes loceklis Harijs Ozols. Diskusiju vadīja “Latvijas 

Avīzes” galvenā redaktora vietnieks Ivars Bušmanis. Šī saruna par labklājību lauku reģionos 

pulcēja tiešām daudz apmeklētāju.  

“Tik daudz, cik Latvijai dosim, viņa dos mums” sirsnīgā un patriotiskā noskaņā savās 

domās un pārliecībā dalījās dzejniece un rakstniece Māra Zālīte.  Neizpalika arī tradicionālā 

izdevniecību dižošanās un loterija “Laimīgais pircējs”. Par jaunumiem “Lauku Avīzē” un 

“DienasGrāmatā” stāstīja izdevniecību pārstāvji.  

Grāmatu svētki kulminēja ar dziesminieka Goran Gora uzstāšanos. “Tikai saknes 

neatdod” – tā saucās muzikālā programma ar dzejnieka Knuta Skujenieka dzeju. Par grāmatu 

svētkiem gandarīti bija apmeklētāji un arī mēs - rīkotāji. Pasākumos varēja apskatīt Mārai 

Zālītei un Goran Goram veltītās izstādes.  

 Tūlīt pēc Grāmatu svētkiem, mūsu bibliotēkā ļoti svarīgs un nozīmīgs 

pasākums ir Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšana, kas notiek dzejnieka dzimšanas dienā.  

Autori izteicās par savām grāmatām, bija izveidoti nelieli videoklipi, veltīti katrai 

grāmatai. Muzikāli pasākumu kuplināja solists Kaspars Ulmanis ar koncertmeistari Gunitu 
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Pauliņu. Prēmiju saņēma Pelēča lasītava par grāmatu “Talsu namu stāsti”  ideju un tās 

realizēšanu 

“Burziņš” bibliotēkā no 10.00 – 22.00 iesākās kā parasti ar veltījumu pašiem 

mazākajiem lasītājiem – kustīgo bildīšu rītu bērniem.  

Nopietnākam lasītāju pulkam tikšanās ar grāmatas “100 ārstniecības augi nerviem” 

autoru Gunti Kalnieti.  

Īpašu jauniešu atsaucību ieguva tikšanās ar autobraucēju Raimondu Strokšu un stāsti 

par Talsu Ralliju. 

Notikumiem bagāto “Burziņu” noslēdzot, skatītāji varēja tikties ar iemīļoto Dailes 

teātra aktrisi Indru Briķi un žurnālisti Līgu Blauu. Katru pasākumu papildināja izstāde 

viesiem.  

Tuvojoties Mātes dienai, tika organizēts pasākumu rīts bērniem “Pie mīļās 

vecmāmiņas”. Bērni varēja klausīties pasakas, kuras pēc tam pārrunāja kopā ar “mīļo 

vecmāmiņu un viņas mazmeitiņu”, kuru lomās bija iejutušās mūsu darbinieces.  

Talsu dzimšanas dienai par godu visu dienu bibliotēkas telpās varēja skatīties filmas 

“Par un ap Talsiem”.  

Gluži praktiskus padomus un ieteikumus varēja saņemt tādos pasākumos: “Tikšanās ar 

tiesībsargu”, “Dators – ko vēl gribu zināt’, “Dziednieciskā alveja”. Praktiskus padomus un 

idejas varēja rast arī rokdarbu izstādē “Atveram pūralādi”.  

“Glezna – tā ir dzeja, kuru mēs skatām, bet dzeja – glezna, kuru dzirdam”. Šie 

Leonard oda Vinči vārdi bija moto izstādei, kas veltīta dzejas dienām. Tajā izmantotas Talsu 

novadnieku mākslinieku reprodukcijas (J. Lagzdiņš, J. Spriņģis, l. Purmale, K. Sūniņš). Un 

Talsu novada dzejnieku krājumi (M. Laukmane, A. Auziņš, V. Veldre, L. Āre u.c.).  

Dzejas dienas pasākumā bibliotēkā viesojās dzejnieks Andris Akmentiņš. 

Klausījāmies dzeju bērniem un pieaugušajiem, kā arī ģitāras spēli.  

Pavisam jauna ideja, kas izveidojās par brīnišķīgu notikumu, kuru noteikti turpināsim 

arī citos gados, bija dzejas izbraukums. Šis Dzejas autobuss pulcēja tiešām daudz braucēju.  

Pirmā pietura bija “A. Pelēča lasītavā”, kur mūs laipni uzņēma šī nama saimnieki 

Zigurds Kalmanis un Maija Laukmane. Apmeklētāji varēja uzzināt, kā tapa A. Pelēča lasītava, 

ar ko tā nodarbojas. 

Tad visi ceļotāji kāpa autobusā un brauca līdz nākošajai pieturai pie Laidzes 

tehnikuma “dzejas birzī”. Tur gaidīja rakstniece Dace Priede, kura uzstājās ar 

melodeklamāciju par māti un mājas sajūtu “Māte mani auklējusi”, mūzika – Kristīne 

Afanasjeva.  

Trešā pietura –Vandzenes “Rezidence”, kur visi apmeklēja Viļa Veldres piemiņas 

istabu. Entuziaste Māra Jēkabsone iepazīstināja klausītājus ar dzejnieka īso dzīves gājumu, 

tad V.Veldres mīlestības dzeju kuru klausījāmies pie kafijas tases vietējo amatieraktieru 

izpildījumā.  

Pēdējā dzejas autobusa pietura bija Kaltenes bibliotēkā, kur tikāmies ar vietējiem 

dzejniekiem Dinu Veinbergu, Zaigu Kilmiti, Dzintru Dzeguzi, Veroniku Lāci, kā arī 

klausījāmies Dzintras Žuravskas un Laimdotas Grīnšteines dzeju bibliotekāres Egitas 

lasījumā. Dzeju papildināja deju priekšnesumi, dejotāja Brigita Puzo. 

Jūras malā baudījām uz ugunskura gatavotu laša zupu.  

Iedvesmojoties no Maijas Sepas romāna “Izlaušanās. Migrēna”, tapa muzikāli literārs 

pasākums “Dzīve bez sāpēm”, kurš, galvenokārt, pulcināja ļaudis, kurus nomoka ilgstošas 

galvassāpes. Par to izglītojošu lekciju lasīja dr. Linde Zvaune, bet ar privāto pieredzes stāstu 

dalījās Dagnija Millere-Balandīne. Ar jaunizveidoto “Latvijas galvassāpju pacientu biedrību” 

iepazīstināja tās vadītāja Līga Alberliņa. Muzikālu priekšnesumu sniedza Milleru-Balandīnu 

dziedošā ģimene. Lielu interesi izraisīja izstāde “Migrēna nav kaprīze”.  

Latvijas simtgades veltītais pasākumus cikls “Novadi dižojas” noslēdzās, iepazīstoties 

ar Dundagas novada ļaudīm un vēsturi pasākumā “Novads pie divām jūrām”. Apmeklētāji 

noskatījās video par novadu, stāstījumu par Kubalu skolas muzeju, par Slīteres bāku, Mazirbi. 

Priecēja ar dundadznieku pašdarbniekiem – deju ansambļi, koklētāji un amatieraktieri. 

Nobaudīja vietējo mājražotāju labumus un pētīja literāro izstādi “gudra kā jūra visa Dundaga 

dun”.  
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Kā jau patriotu mēnesī pienākas, novembrī mūsu Latvijai tik nozīmīgajā laikā, mūsu 

bibliotēkā godinājām 3 mūsu novadniekus apaļās jubilejās. Latvija un Talsi lepojas ar zinātņu 

doktori Gundegu Grīnumu, ar žurnālisti, daudzu grāmatu redaktori Gundegu Blumbergu un 

literātu, kultūrpētnieku un izdevēju Zigurdu Kalmani. Visas trīs jubilejas atzīmējām ar 

pasākumu “Dzīves svinēšanu”. Par mūziku un labu atmosfēru gādāja saksofoniste Līva 

Birkenšteina. Jubilāri asprātīgā veidā, reizē ar dāvanām saņēma: ekspresintervijas, 

fotoreportāžas, slepenu, negaidītu viesu ciemošanos un citus pārsteigumus.  

Draudzīgā vizītē mūsu bibliotēkā ieradās Talsu muzeja kolektīvs, lai kopīgi apspriestu 

ražīgu sadarbību novadpētniecībā. 

Tuvojoties veļu laikam, mūsu kolektīvs rīkoja talku un apmeklēja vietējo literātu un 

mūsu agrāko kolēģu pēdējās atdusas vietas.  

Gaidot ziemas saulgriežus, mūsu bibliotēkas lasītājiem jaukus brīžus sagādāja 

Liepājas dziedošo aktieru koncertapvienības “Aģenti” solisti, aktieri Edgars Pujāts, Marģers 

Eglinskis un Armands Kaušelis ar programmu “Vienīgi jums”.  

Šogad katru mēnesi pansionātā “Stūrīši” rīkojām “Grāmatu rītus”, kur iemītnieki 

varēja klausīties latviešu autoru Ē. Hānberga, A. Skaiļa, J. Egles u.c. darbu lasījumus. 

Katru mēnesi rīkojām vismaz divas literārās izstādes, veltītas kādam ievērojamam 

cilvēkam vai notikumam.  

Bez iepriekš minētājām izstādēm, vēl lasītavā varēja skatīt veltījumus novadniekiem, 

rakstniekiem Elmāram Šmeltem un Aleksandram Pelēcim, dziedātājiem Dzintaram Čīčam un 

Intaram Busulim.  

“Laiks, kas iemācīja klusēt” vēstīja par skarbajām 1949. gada marta dienām, bet “Par 

Dzimtenes vēsturi pie Balta galdauta” – par neatkarības atgūšanu. Dziesmu svētku laikā 

godinājām Talsu Tautas teātra dalībniekus.  

Kāpņu telpas izstāžu stundā varēja iepazīt latviešu valodnieku Kārli Mīlenbahu, 

fotogrāfu, ugunsskulptūru veidotāju Uldi Balgu, žurnālisti Gundegu Blumbergu un 

mākslinieci Arti Dumpi. Tēlnieku Hariju Sprinci, operdziedātāju Kārli Miesnieku, aktrisi un 

režisori dzidru Ritenbergu, gleznotāju Līgu Purmali. Rakstnieku Vili Veldri un baletdejotāju 

Veltu Vilciņu. Lieki piebilst, ka visi šie ievērojami cilvēki ir mūsu – novadnieki.  

 

 

9.PROJEKTI 

 

2018. gadā projekti netika atbalstīti. 

 

10. Publicitāte  

 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

 

Talsu Galvenās bibliotēkas tēla veidošana un publicitāte ir bibliotēkas sociālo mediju 

speciālista pamatpienākums. Bibliotēkas darbinieki izmanto maksimāli daudz un dažādas 

iespējas, lai informētu par bibliotēkas darbību un aktualitātēm pēc iespējas plašāku 

iedzīvotāju loku.  

Visu informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem, pasākumiem un citām aktivitātēm ievieto 

bibliotēkas tīmekļa vietnē, gan sociālajos tīklos, gan vietējā laikrakstā. Pirms pasākumiem 

informatīvās afišas tiek izvadātas uz pilsētas skolām, iestādēm un izliktas uz bibliotēkas un 

pilsētas afišu stendiem. Informācija un aktualitātes tiek nosūtītas uz pašvaldības tīmekļa 

vietni. 

Reizi mēnesī tiek izdots novada pašvaldības informatīvais izdevums “Talsu Novada ziņas”, 

kurā tiek publicēta informācija par gaidāmajiem notikumiem un pasākumiem, kā arī atskati 

par nozīmīgākajiem notikumiem. 
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Visu aktuālo informāciju par bibliotēku, tās pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem, 

vēsturi un šodienu var iegūt: 

 

1. Bibliotēkā uz vietas – regulāri tiek izvietotas gaidāmo pasākumu afišas, tiek popularizēti 

bibliotēkas sniegtie pakalpojumi un iespējas; 

2. Reģionālajā laikrakstā “Talsu Vēstis” un 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”. 2018. gadā 

periodiskajos izdevumos pēc novadpētniecības datiem saistībā ar Talsu Galveno 

bibliotēku publicēti 41 raksts, Talsu reģiona bibliotēkas periodiskajos izdevumos 

pieminētas 57 rakstos un publikācijās. 

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 publiskoti bibliotēkas youtube kanālā – Tgb 

Lasītava. 

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

5. Talsu Galvenā bibliotēka aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos pasākumos, tādējādi 

popularizējot bibliotēku arī ārpus ierastās bibliotēkas vides. 

Galvenie resursi, kuros tiek publicēta bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

 pašvaldības vietne 

 sociālie tīkli 

 

1. bibliotēkas mājas lapā – www.talsubiblioteka.lv, bibliotēkas mājas lapa regulāri tiek 

papildināta, tiek pievienotas jaunas un uzlabotas esošās informatīvās sadaļas. Arvien 

tiek papildināta novadpētniecības sadaļa. Pēc wordpress statistikas datiem 2018. gadā 

bibliotēkas vietne apmeklēta 87269 reizes. Mājas lapa ir galvenais bibliotēkas rupors – 

kurā tiek publicētas visas Talsu Galvenās bibliotēkas aktualitātes, informācija par 

notikumiem novadu bibliotēkās un darbā ar bērniem. Ievietojamo informāciju par 

aktualitātēm novadu bibliotēkās, sagatavo attiecīgās bibliotēkas darbinieks, kas tiek 

nosūtīta TGB Sociālo mediju speciālistam. 

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 

3. publicitātei tiek izmantoti portāls www.biblioteka.lv; portālā tiek ievietota informācija 

par gaidāmajiem pasākumiem, kā arī atskati uz svarīgākajiem notikumiem bibliotēkā. 

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

sekotāji, 2017. g. – 254 sekotāji, 2018. g. – 337 sekotāji) un 

http://www.draugiem.lv/talsubiblioteka/ (163 sekotājs). Vietnē facebook.com publicēti 

87 ieraksti, iesaistītie profila apmeklējumi - reģistrēti ap 47000. Aktīvāk TGB tiek 

izmantots Facebook profils. No novada bibliotēkām facebook tīklā aktīvi darbojas 

Pastendes, Valdemārpils, Laidzes, Abavas bibliotēka 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

2018. gadā lielāka uzmanība tika pievērsta arī attālinātiem tiešsaistes pasākumiem. Veiksmīgi 

noritēja viktorīna “Meklē Rakstos!”. Laikā no maija līdz oktobrim bibliotēkas mājas lapā un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā ik mēnesi tika publicēti trīs citāti no dažādu laiku latviešu 

literatūras daiļdarbiem. Viktorīnas dalībniekiem, no piedāvātajiem trīs autoriem bija jāizvēlas 

īstais citāta autors, jāatrod citētais darbs un citāta atrašanās vieta grāmatā. Dalībnieki atbildes 

http://www.talsutv.lv/
http://www.talsubiblioteka.lv/
http://www.talsi.lv/
http://www.biblioteka.lv/
https://www.facebook.com/TalsuGB
http://www.draugiem.lv/talsubiblioteka/
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varēja iesniegt gan klātienē bibliotēkā, sūtot uz e-pastu, gan aizpildot tiešsaistes Google Docs 

formu. Balvas konkursa uzvarētāji saņēma sadarbībā ar “Zvaigzne ABC”. 

 

 Kā bibliotēku popularizējošs tiešsaistes projekts, tiek veidota digitālā biogrāfiskā vārdnīca 

“Dižļaudis”, kurā apkopota biogrāfiska informācija par novada cilvēkiem kuru darbi un 

darbība ir nozīmīga novadam un tā kultūrvidei. Vietne atrodama adresē dizlaudis.mozello.lv, 

tāpat piekļuve datu bāzei nodrošināta no bibliotēkas mājas lapas. 

 
   

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

 Talsu Galvenās bibliotēkas darbību finansē un nodrošina Talsu novada pašvaldība, 

sniedz atbalstu dažādu pasākumu organizēšanas nodrošināšanā. SIA „Tieto Latvia” – BIS 

ALISE uzturēšanā, apmācībā. Laikraksts “Talsu Vēstis” un “Talsu novada ziņas” – 

publicitātes nodrošinājumā bibliotēkas aktivitātēm.  

Pie sadarbības partneriem noteikti var minēt Talsu skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, 

biedrību “Pelēča lasītava”, Talsu novada muzeju, Talsu tautas namu, visas reģiona 

bibliotēkas. Finansiāli bibliotēku ir atbalstījusi SIA “O. Bāres būvmateriāli”,  ieskaitot 

līdzekļus ziedojumu kontā Grāmatu svētku organizēšanai. Atbalstu sniegusi arī “Zvaigzne 

ABC”, nodrošinot balvas viktorīnas “Meklē Rakstos!” erudītākajiem dalībniekiem. 

“Kurzemes sēklas” – A.Pelēča balvas pasākumā finansē skatītāju simpātijas balvas ieguvēju. 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 

 Katru gadu notiek sadarbība Kurzemes reģiona bibliotēku starpā. 

 martā Kuldīgā notiek literatūras jautājumiem veltīta konference; 

 novembrī Liepājā Voldemāra Caunes balvas pasniegšanas pasākums, kolēģi vienmēr 

sarūpē interesantas lekcijas. 

    

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

2018. gadā Talsu Galvenās bibliotēkas kolektīvs apmeklēja Druskininku bibliotēku 

Lietubā. Bibliotēkas ēka projektēta un celta speciāli bibliotēkas vajadzībām. Celtniecību 

finansēja Lietuvas republikas Kultūras ministrija. 

 

• 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 bija 

apstādināts, gada pēdējā ceturksnī, mainoties domes priekšsēdētājam, projektu varēja 

turpināt. 

 

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, 

file:///C:/Users/BIRUTA/Downloads/dizlaudis.mozello.lv
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 metodiskā palīdzība publisko un skolu bibliotēku vadītājiem 

 

Profesionālās izglītības pasākumi bibliotekāriem 2018.gadā. 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 22.02. Talsu GB Talsu GB Aktuāli latviešu valodas 

lietojuma jautājumi, 

konsultatīvā pieredze. 

A. Pelēča lasītava – 

informācija un sadarbības 

iespējas. 

4 

2. 15.03. Talsu GB Talsu GB Vispārīgā datu aizsardzības 

regula. Fizisko personu datu 

aizsardzība. Likums. 

Rekomendācijas un 

norādījumi. 

2 

3. 24.04. Talsu GB Talsu GB Īss ieskats cilvēktiesībās, 

labas pārvaldības princips, 

tiesībsarga darbības tiesiskais 

pamatojums 

3 

4. 14.08. Talsu GB Talsu GB Mācību pieredzes brauciens 
uz Pierīgas reģiona 
bibliotēkām – Garkalnes 
novada Upesciema, Stopiņu 
novada Ulbrokas 
bibliotēkām, Latvijas 
Etnogrāfisko Brīvdabas 
muzeju 

 

 

8 

 

 

5. 4., 5., 9., 

10.,11.10. 

Talsu GB Talsu GB Digitālā saziņa ar valsti: 

dzīves situācijās noderīgi e-

risinājumi 

8 

6. 24.10. Dundaga Talsu GB Izbraukuma seminārs uz 
Dundagas un Kaļķu 
bibliotēkām. “Kurzemes 
segās Ieaustais” 

7 

7. 13.11. Talsu GB Talsu GB LNB lasīšanas veicināšanas 
programmu un kampaņu 
aktualitātes. Grāmatu starts. 
Lasīšanas veicināšanas 
programmu publicitāte. 
Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas kolekcija, tās izvēles 
principi, rezultāti. 

4 

8. 06.12 Talsu GB Talsu GB Praktiskais radošums 
labsajūtai darbā – pamats arī 
manai profesionālai 
izaugsmei. 

6 

 

 

 TGB notika IT ALISE kursi pašvaldību bibliotēku vadītājiem un darbiniekiem. 
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• Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība 

 2018. 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. 
 

 

 

 

 

 

2019. gads 

Talsu Galvenās bibliotēkas direktore    Vija Nagle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

TRG darbinieki Lietuvā 
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Dzejas buss Kaltenē 

 

 

 
Dzejas buss Laidzē 
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Kolēģi Dundagas pilī 
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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.  
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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. 

 

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. 
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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”  

 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. 
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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 

 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. 
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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. 

2018. gadā par Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga bibliotēkām publicēti raksti (57) 

1.  1138684 

Blumberga, Agrita.  "Skaļās lasīšanas maratons 2018'" : [par pasākumu Laidzes 

pagasta bibliotēkā par godu Latvijas simtgadei] / Agrita Blumberga // Talsu Vēstis. - 

(Īsvēstis). - ISSN 14079429. - Nr.6 (2018, 15. janv.), 2. lpp. 

        Bibliotēkas. Grāmatas un lasīšana. 

        Laidze ( Talsu novads, Latvija).  

2.  1138726 

Ķīviča, Anna.  Apstiprināti vairāki novadam nozīmīgi projekti : [par Talsu novada 

skolu vides uzlabošanu, Talsu Galvenās bibliotēkas projektu, Tiņģeres un Dupurkalna 

(Valdemārpilī) estrādes projektu, Celtnieku ielas projektu, Raiņa ielas pārbūvi, Talsu 

tirgus projektu] / Anna Ķīviča // Talsu novada ziņas. - Nr.11 (2018, janv.), [1]., 4. lpp. 

        Celtniecība. Remontdarbi. Arhitektūra - Projekti un plāni. Ielas. Bibliotēkas. 

Mācību iestādes. Brīvdabas estrādes. 

        Sabile (Talsu novads, Latvija). Talsi ( Latvija). Valdemārpils (Talsu novads, 

Latvija). Tiņģere (Īves pagasts, Talsu novads, Latvija).  

3.  1138867 

Lāce, Elīna.  "Pietrūkst emocionālu izrāžu - tā, ka tev bišķiņ kaklā kamols ir..." : [par 

tikšanos ar aktieri Uldi Dumpi Talsu Galvenajā bibliotēkā] / Elīna Lāce; Daiņa 

Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.9 (2018, 22. 

janv.), 5. lpp.: fotogr. 

        Aktieri. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

4.  1138929 

Jankeleviča, Mārīte.  Talsenieki turpina gaidīt : [par Talsu Galvenās bibliotēkas 

būvniecības kavēšanos] / Mārīte Jankeleviča; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - 

(Kurzemes kultūras pielikums "3K", Nr.1). - ISSN 14079429. - Nr.11 (2018, 26. janv.), 

5. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

5.  1138932 

Vilsons, Aldis.  Talsu Galvenās bibliotēkas projekts: jo ilgāk vilcināsies, jo dārgāk 

būvēs : [partijas "Talsu novada attīstībai" valdes priekšsēdētāja pausts partijas viedoklis 

par Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecības gaitu, iepriekšējā sasaukuma deputātu 

paveiktā nomelnošanu un bibliotēkas būvniecības novilcināšanu] / Aldis Vilsons // Talsu 

Vēstis. - (Apmaksāta publikācija). - ISSN 14079429. - Nr.8 (2018, 19. janv.), 7. lpp. 

        Bibliotēkas. Arhitektūra - Projekti un plāni. 

        Talsi ( Latvija).  

6.  1139027 

Jankeleviča, Mārīte.  Kādu lomu bibliotēka ieņem mūsu sabiedrībā? : [saruna ar Talsu 

Galvenās bibliotēkas direktori Viju Nagli par bibliotēkas telpu problēmām] / Mārīte 

Jankeleviča; stāsta Vija Nagle // Talsu Vēstis. - (Aktuāls komentārs). - ISSN 14079429. 



47 

 

- Nr.13 (2018, 31. janv.), 3. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

7.  1139539 

Lāce, Elīna.  Lai šogad simts krāsainu kultūras notikumu un vairāk! : [par ikgadējo 

Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu kultūras darbinieku dienu Talsu tautas namā] 

/ Elīna Lāce; Daiņa Kārkluvalka foto. - Saturā: "Gada bibliotēka" - Laidzes bibliotēka 

(vadītāja Dace Bunte, bibliotekāre Ieva Jaunupe). "Gada notikums kultūrā 2017" - "tusiš 

iekš Tals tirg" (rīkotāji Andris Jugāns un Mārtiņš Labāns). "Gada kultūras cilvēks" - 

Jānis Pētersons par scenogrāfiju un vizualizāciju pasākumos. "Gada kultūras lepnums" - 

Guna Millersone un Inese Roze par projektu "Māksla uzzied Talsos". Balva "Par mūža 

ieguldījumu kultūrā" Maijai Laukmanei. Tiek sumināti arī kultūras darba jubilāri. // 

Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.21 (2018, 19. febr.), [1]., 5. lpp.: 

fotogr. 

        Kultūras darbinieki. Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). 

        Talsu novads (Latvija). Dundagas novads, Latvija. Rojas novads (Latvija).  

8.  1139639 

Svitiņa, Irēna.  Rojas bibliotēka 2017.gadā : [atskats uz paveikto bibliotēkas darbā] / 

Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.4 (2018, 23.febr.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

9.  1139640 

Svitiņa, Irēna.  Rojas bibliotēkas izstādē krūzītes no dažādām valstīm : [par M. 

Celmiņas kolekciju] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.4 (2018, 23.febr.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

10.  1140167 

Graudiņa, Iluta.  Kas notiek bibliotēkā? : [par notikumiem Rojas novada bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļā] / Iluta Graudiņa // Banga. - Nr.6 (2018, 23.marts), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

11.  1140287 

Ķīviča, Anna.  Saņemts ekspertu slēdziens par Talsu Galvenās bibliotēkas projektu : 

[par ekspertīzē norādītajiem riskiem un vēl nepadarīto] / Anna Ķīviča // Talsu novada 

ziņas. - Nr.3 (2018, marts.), 2. lpp. 

        Celtniecība. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

12.  1140291 

Lāce, Elīna.  "Neesmu dzeguze, kas katrā 18. novembrī nokūko 18 reizes" : [par 

tikšanos ar dzejnieci, dramaturģi, rakstnieci Māru Zālīti Talsu Galvenās bibliotēkas 

rīkotajos 17. Grāmatu svētkos] / Elīna Lāce; Daiņa Kārkluvalka foto. - Pirmajā lappusē 

norādīta kļūdaina numerācija Nr. 32. Jābūt Nr.36 // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 

14079429. - Nr.36 (2018, 26. marts), [1]., 3. lpp.: fotogr. 

        Dzejnieki, latviešu. Dramaturgi. 

        Talsi ( Latvija).  

13.  1140301 

Lāce, Elīna.  Uzvarētāju godā - Stendes pamatskolas komanda : [par Pastendes 

bibliotēkas rīkoto viktorīnu "Jautājums pēc jautājuma" Pastendes, Virbu un Stendes 

pamatskolu 8. klašu komandām] / Elīna Lāce; aut. foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - 

ISSN 14079429. - Nr.36 (2018, 26. marts), 2. lpp.: fotogr. 

        Konkursi. Pamatskolas. Bibliotēkas. 

        Pastende (Talsu novads, Latvija). Stende (Talsu novads, Latvija). Virbi (Talsu 

novads, Latvija).  

14.  1140743 

Svitiņa, Irēna.  Ak, mārīt, manu kukainīt : [par M. Celmiņas vaļasprieka kolekcijas 

izstādi Rojas novada bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.7 (2018, 13.aprīlī), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

15.  1140897 

Pociusa, Inta.  Grāmatu draugi Lībagos : [par Lībagu grāmatu draugu sadarbību ar 

Lībagu bibliotēku] / Inta Pociusa; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Raksta lasītājs). - ISSN 

14079429. - Nr.44 (2018, 18. aprīlis), 5.lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Grāmatas un lasīšana. 

        Lībagi (Talsu novads, Latvija).  

16.  1140967 

Jaunupe, Ieva.  Laidzē tiksies ar grāmatas "Caur laikiem" autoru : [par Laidzes 

bibliotēkas paredzēto pasākumu Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrā - tikšanos ar 

Visvaldi Tukmani] / Ieva Jaunupe // Talsu Vēstis. - (Īsvēstis). - ISSN 14079429. - Nr.45 

(2018, 20. aprīlis), 2. lpp. 

        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Bibliotēkas. 

        Laidze ( Talsu novads, Latvija).  
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17.  1140977 

Lāce, Elīna.  Bibliotēkā - no burziņa līdz cilvēktiesībām : [par Talsu Galvenajā 

bibliotēkā Bibliotēku nedēļā paredzētajiem pasākumiem] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - 

(Izglītība). - ISSN 14079429. - Nr.45 (2018, 20. aprīlis), 8. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

18.  1140986 

Lāce, Elīna.  ""Varu apliecināt, ka bibliotēka ir gatava darīt jebko!" : [par Īves pagasta 

bibliotēkas (vadītāja Guntra Grīnberga) darbu] / Elīna Lāce; Edgara Lāča foto // Talsu 

Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.46 (2018, 23. aprīlis), [1]., 3. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Īve (Talsu novads, Latvija).  

19.  1141038 

Lāce, Elīna.  Nevis spēlēt, bet dzīvot lomā un... nesajukt prātā : [par tikšanos Talsu 

Galvenajā bibliotēkā ar aktrisi Indru Briķi un žurnālisti Līgu Blauu] / Elīna Lāce; Daiņa 

Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.47 (2018, 25. 

aprīlis), 5. lpp.: fotogr. 

        Aktrises. Žurnālistes. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

20.  1141066 

Lāce, Elīna.  Pastendē notika "Pankūku viktorīna" : [par Pastendes bibliotēkas rīkoto 

viktorīnu par Talsu novadu Ģibuļu, Stendes un Lībagu pārvalžu darbiniekiem] / Elīna 

Lāce; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Pašvaldībās). - ISSN 14079429. - Nr.48 (2018, 27. 

aprīlis), 4. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Konkursi. 

        Ģibuļi (Talsu novads). Lībagi (Talsu novads, Latvija). Stende (Talsu novads, 

Latvija). Pastende (Talsu novads, Latvija).  

21.  1141100 

Lorence, Baiba.  Ekspertīzes slēdziens par Talsu Galvenās bibliotēkas būvprojektu : 

[ekspertīzes atklātajām nepilnībām būvprojektā] / Baiba Lorence // Talsu novada ziņas. - 

Nr.4 (2018, aprīlis), 9. lpp. 

        Celtniecība. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

22.  1141715 

Svitiņa, Irēna.  Kolekcija - pārsteigums Rojas novada bibliotēkā : [par vaļasprieka 

kolekcijas izstādi ] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.10 (2018, 25.maijs), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

23.  1141735 

Jankeleviča, Mārīte.  "Būt vai nebūt - tāds ir jautājums." Nemainīgs un ilgs par 

bibliotēku : [par Talsu novada domes lēmumu lauzt līgumu ar SIA "Campaign" un 

pilnsabiedrību "Talsu statiskais spriegums" un izsludināt jaunu iepirkumu bibliotēkas 

būvniecībai] / Mārīte Jankeleviča; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - 

ISSN 14079429. - Nr.57 (2018, 23. maijs), 4. lpp.: fotogr. 

        Pašvaldības. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

24.  1141767 

Jankeleviča, Mārīte.  Nolemj slēgt vienošanos, lai ķertos klāt bibliotēkas būvniecībai : 

[par Talsu novada domes ārkārtas sēdes lēmumu slēgt vienošanos par Talsu Galvenās 

bibliotēkas ēkas būvniecību] / Mārīte Jankeleviča // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 

14079429. - Nr.59 (2018, 28. maijs), [1]., 2. lpp. 

        Bibliotēkas. Pašvaldības. Celtniecība. Remontdarbi. 

        Talsi ( Latvija).  

25.  1141819 

Ķīviča, Anna.  Izsludinās jaunu konkursu par Talsu Galvenās bibkliotēkas būvniecību : 

[par Talsu novada domes lēmumu lauzt līgumu ar piegādātāju apvienību - pilnsabiedrību 

"Talsu statiskais spriegums" un SIA "Campaign"] / Anna Ķīviča // Talsu novada ziņas. - 

Nr.5 (2018, maijs), 3. lpp. 

        Bibliotēkas. Celtniecība. 

        Talsi ( Latvija).  

26.  1141820 

 Piedalies viktorīnā "Meklē Rakstos"! : [Latvijas simtgadei, Latvijas literatūras 

popularizēšanai un lasīšanas veicināšanai veltītās viktorīnas jautājumi] / Talsu Galvenā 

bibliotēka // Talsu novada ziņas. - Nr.5 (2018, maijs), 5. lpp. 

        Bibliotēkas. Konkursi. 

        Talsi ( Latvija).  

27.  1141827 

Rake - Lasmane, Marta.  Pasniegta Aleksandra Pelēča vārdā nosauktā literārā prēmija 

: [par prēmijas pasniegšanas pasākumu Talsu Galvenajā bibliotēkā - šogad prēmiju 

saņēma grāmata "Talsu namu stāsti"] / Marta Rake - Lasmane; aut. foto // Talsu novada 

ziņas. - Nr.5 (2018, maijs), 6. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Literārās prēmijas. 
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        Talsi ( Latvija).  

28.  1141980 

Svitiņa, Irēna.  Latvijas simtgadei veltītā romāna atvēršana Rojas dienā : [par 

pasākumu Rojas novada bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.11 (2018, 8.jūnijs), 

3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

29.  1142069 

Ķīviča, Anna.  Vienošanās par Talsu Galveno bibliotēku: SIA "Campaign" atkāpjas, 

būvnieki pārskatīs izmaksas : [par SIA "Campaign" autortiesību nodošanu pašvaldībai 

un vienošanos ar "Talsu statisko spriegumu" par jaunu izcenojumu izstrādāšanu] / Anna 

Ķīviča // Talsu novada ziņas. - Nr.6 (2018, jūnijs), [1]. lpp. 

        Bibliotēkas. Pašvaldības. Celtniecība. 

        Talsu novads (Latvija).  

30.  1142099 

Graudiņa, Iluta.  Kur beidzas vārdi, tur sākas mūzika : [par Rojas bibliotēkas 

organizēto S. Brūšniecei veltīto pasākumu] / Iluta Graudiņa // Banga. - Nr.12 (2018, 

22.jūnijs), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        KULTŪRAS PASĀKUMI.  

31.  1142561 

Kārkluvalka, Ilze.  Tepat - savā zemē, savās mājās : [par Valdemārpils bibliotēkas 

vadītāju Birutu Jākobsoni sakarā ar 35 gadu darba jubileju] / Ilze Kārkluvalka; Daiņa 

Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.82 (2018, 25. 

jūl.), 5. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). 

        Valdemārpils (Talsu novads, Latvija).  

32.  1142593 

Svitiņa, Irēna.  Rojas bibliotēkas viesis - Māris Grosbahs : [par pasākumu] / Irēna 

Svitiņa // Banga. - Nr.15 (2018, 24.aug.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

33.  1142594 

Svitiņa, Irēna.  "Dziedāt māku, dancot māku..." : [par tikšanos ar B. Puzo un V. Ķiģeli 

Rojas bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.15 (2018, 24.aug.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

34.  1142653 

Brigmane, Daiga.  Talsinieki smeļas pieredzi Ulbrokas bibliotēkā : [par Talsu reģiona 

bibliotekāru viesošanos Stopiņu novadā] / Daiga Brigmane // Tēvzemīte. - (Ziņas). - 

(2018, 4. sept.). 

        Pieredzes apmaiņa. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija). Ulbroka (Stopiņu novads).  

35.  1142663 

Jankeleviča, Mārīte.  Uzsākti ļoti gaidītie Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecības darbi 

: [par darbu uzsākšanu bijušā Talsu universālveikala telpās Brīvības ielā 17 a] / Mārīte 

Jankeleviča; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.89 (2018, 

10. aug.), [1]. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

36.  1142875 

Ķīviča, Anna.  Bibliotēkas būvniecībai - līdz 10% liels izmaksu samazinājums : [par 

pilnsabiedrības "Talsu statiskais spriegums" iesniegto precizēto būvdarbu tāmi] / Anna 

Ķīviča // Talsu novada ziņas. - Nr.7 (2018, jūlijs), 2. lpp. 

        Bibliotēkas. Celtniecība. Remontdarbi. 

        Talsi ( Latvija).  

37.  1142935 

Graudiņa, Iluta.  Bibliotēkā saulespuķes! : [par V. Gitendorfas vaļasprieka izstādi] / 

Iluta Graudiņa // Banga. - Nr.16 (2018, 14.sept.), 3.lpp. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

38.  1142969 

Lāce, Elīna.  Pie dzejas var doties arī ar autobusu : [par Talsu Galvenās bibliotēkas 

rīkoto Dzejas izbraukumu uz Laidzi, Vandzeni, Kalteni] / Elīna Lāce; aut. foto // Talsu 

Vēstis. - (Sports. Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.104 (2018, 14. sept.), [1]., 9. lpp.: 

fotogr. 

        Bibliotēkas. Latviešu dzeja. 

        Talsi ( Latvija). Laidze ( Talsu novads, Latvija). Vandzene (Talsu novads, Latvija). 

Kaltene (Rojas novads).  

39.  1143007 
Lāce, Elīna.  Dzejas dienas nepaiet garām arī bērnu bibliotēkai : [par tikšanos Talsu 

bērnu bibliotēkā ar dzejnieku un rakstnieku Andri Akmentiņu] / Elīna Lāce; Edgara 
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Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.106 (2018, 19. sept.), 5. 

lpp.: fotogr. 

        Bērnu bibliotēkas. Dzejnieki, latviešu. 

        Talsi ( Latvija).  

40.  1143027 

Lāce, Elīna.  Tiņģers pilī rīt Dzejas diena : [par Īves bibliotēkas rīkoto tikšanos ar 

literāti Ināru Šteinbergu] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. 

- Nr.107 (2018, 21. sept.), 3. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Īve (Talsu novads, Latvija).  

41.  1143085 

Lāce, Elīna.  Bibliotekāri kļūs par digitālajiem aģentiem : [par bibliotekāriem 

paredzētajiem kursiem "E-pakalpojumi uin e-rīki dzīves situāciju risināšanai"] / Elīna 

Lāce // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.109 (2018, 28. sept.), 3. 

lpp. 

        Bibliotēkas.  

42.  1143089 

Grīntāle, Krista.  Skolēni tikās ar dzejnieci Elīnu Līci : [par Talsu pamatskolas skolēnu 

tikšanos ar dzejnieci un dziesminieci Elīnu Līci Talsu bērnu bibliotēkā] / Krista 

Grīntāle, Rebeka Hohlova; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - 

Nr.109 (2018, 28. sept.), 6. lpp.: fotogr. 

        Dzejnieki, latviešu. Bērnu bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

43.  1143102 

Fedko, Inita.  Uzsāk būvdarbus, lai novads iegūtu jaunu bibliotēku : [par Talsu 

Galvenās bibliotēkas ēkas Brīvības ielā 17a celtniecības darbu uzsākšanu] / Inita Fedko; 

Martas Rakes - Lasmanes foto // Talsu novada ziņas. - Nr.9 (2018, septembris), 3. lpp.: 

fotogr. 

        Celtniecība. Remontdarbi. 

        Talsi ( Latvija).  

44.  1143283 

 Ko pašvaldība E. Zeldera vadībā ir paveikusi pēdējā gada laikā : [par būvniecības, 

labiekārtošanas un atjaunošanas darbiem pilsētā un novadā] / Mēs Talsiem un novadam 

- Talsu Galvenās bibliotēkas, Talsu tirgus būvniecība, bērnudārza "Vīnodziņa" 

būvniecība, bērnudārza "Zīlīte" labiekārtošana, ielu rekonstrukcija, Talsu Lauktehnikas 

infrastruktūras pilnveidošanos, Sabiles pilsētas laukuma, sinagogas, tūrisma 

informācijas centra būvniecība, Pedvāles muižas atjaunošana, mācību vides uzlabošana 

skolās, estrāžu un stadionu pārbūve, parku labiekārtošana, audita veikšana, jauna 

digitāla projektora uzstādīšanu kinoteātrī "Auseklis". // Gads novada domē. - (2018, 

okt.), [2].-[5].lpp. : il. 

        Vēlēšanu kampaņas. Politiskās partijas. Deputāti. 

        Talsi ( Latvija) - Celtnieku iela. Talsu novads (Latvija).  

45.  1143284 

 Cīņa pret korupciju E. Zelderim maksāja mēra krēslu : [par veikto izpēti SIA "Talsu 

Namsaimnieks" darbībā un finanšu plūsmā, par Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūves 

projektu un darbu novada pārvaldē] / Mēs Talsiem un novadam // Gads novada domē. - 

(2018, okt.), [5].-[6].lpp. 

        Vēlēšanu kampaņas. Politiskās partijas. Deputāti. 

        Talsi ( Latvija).  

46.  1143431 

Svitiņa, Irēna.  Dzejas svētki Rojas bibliotēkā : [par pasākumu] / Irēna Svitiņa // Banga. 

- Nr.18 (2018, 12.okt.), 3.lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

47.  1143432 

Svitiņa, Irēna.  Rotaslietu izstāde Rojas bibliotēkā : [par L. Semičenkovas vaļasprieka 

izstādi] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.18 (2018, 12.okt.), 3.lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

48.  1143540 

Blumberga, Agrita.  Laidzē atklāj lasītāju klubiņu un iedvesmo lasīšanas priekā : [par 

lasītāju klubiņa dibināšanas pasākumu Laidzes pagasta bibliotēkā ar dzejnieces Maijas 

Laukmanes, novadpētnieka Zigurda Kalmaņa un mākslinieka Andra Kalniņa 

piedalīšanos] / Agrita Blumberga; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - 

ISSN 14079429. - Nr.119 (2018, 22. okt.), 5., 6.lpp.: fotogr. 

        Biedrības. Grāmatas un lasīšana. Bibliotēkas. 

        Laidze ( Talsu novads, Latvija).  

49.  1143743  Bibliotēkas projektu novilcina gandrīz gadu un beigās lauž līgumu ar būvnieku 
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[elektroniskais resurss] : [par Talsu Galvenās bibliotēkas plānoto būvniecību bijušā 

universālveikala ēkā] / Talsu novada attīstībai, politiskā partija. - Tiešsaistes 

pakalpojums. - Izdruka TGB Novadpētniecības krājumā. - Tīmeklis WWW ; Pieejams 

TGB Novadpētniecības krājumā ; Brīvpieejas // Talsu novada attīstībai / Talsu novada 

attīstībai. - [interneta resurss].- [skatīts 2018, 2.nov.]. 

        Pilsētas plānošana. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

50.  1143750 

 Talsu Galvenās bibliotēkas projekts: domes vadībai uzdod vienoties par darbu 

uzsākšanu [elektroniskais resurss] : [par Talsu Galvenās bibliotēkas plānotas 

būvniecības virzību bijušā universālveikala ēkā] / Talsu novada attīstībai, politiskā 

partija. - Tiešsaistes pakalpojums. - Izdruka TGB Novadpētniecības krājumā. - Tīmeklis 

WWW ; Pieejams TGB Novadpētniecības krājumā ; Brīvpieejas // Talsu novada 

attīstībai / Talsu novada attīstībai. - [interneta resurss].- [skatīts 2018, 2.nov.]. 

        Pilsētas plānošana. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

51.  1143751 

 Talsu Galvenās bibliotēkas projekts: deputāti pieprasa sasaukt ārkārtas sēdi 

[elektroniskais resurss] : [par aicinājumu izskatīt Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas 

pārbūves projektu Talsu novada domes ārkārtas sēdē] / Talsu novada attīstībai, politiskā 

partija. - Tiešsaistes pakalpojums. - Izdruka TGB Novadpētniecības krājumā. - Tīmeklis 

WWW ; Pieejams TGB Novadpētniecības krājumā ; Brīvpieejas // Talsu novada 

attīstībai / Talsu novada attīstībai. - [interneta resurss].- [skatīts 2018, 2.nov.]. 

        Pilsētas plānošana. Bibliotēkas. Reģionālās pārvaldes. 

        Talsi ( Latvija).  

52.  1144089 

Svitiņa, Irēna.  Tikšanās ar mākslinieci Daigu Brinkmani : [par pasākumu Rojas 

novada bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.20 (2018, 9. nov.), 3.lpp.: fotogr. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

53.  1144312 

Svitiņa, Irēna.  Dzintra Žuravska publicējusi jau 42. grāmatu : [par dzejoļu krājuma 

"Laikmetu atšalkās" atvēršanas svētkiem Rojas novada bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // 

Banga. - Nr.21 (2018, 23.nov.), [1.]lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

54.  1144621 

Svitiņa, Irēna.  Apskati jaunas izstādes Rojas bibliotēkā : [par vaļasprieka izstādēm] / 

Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.22 (2018, 7.dec.), [1.]lpp.: fotogr. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

55.  1144704 

Jaunupe, Ieva.  Laidzes bibliotēkai - 95 gadi : [par Laidzes bibliotēkas vēsturi] / Ieva 

Jaunupe // Talsu Vēstis. - (Novada vēsture). - ISSN 14079429. - Nr.140 (2018, 12. dec.), 

6. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Laidze ( Talsu novads, Latvija).  

56.  1144754 

Fedko, Inita.  Turpinās Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūve : [par jau paveikto] / Inita 

Fedko; tekstā stāsta novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projekta 

vadītājs Jānis Znotiņš // Talsu novada ziņas. - Nr.12 (2018, decembris), 3. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

57.   1144778 

Svitiņa, Irēna.  Dāvana dzejas mīļotājiem : [par Dz. Dzeguzes dzejoļu grāmatas 

"Rītausmas ziedos" atvēršanas svētkiem Rojas bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - 

Nr.24 (2018, 21.dec.), 2.lpp.: fotogr. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  
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Pielikumi Darbam ar bērniem 

Dundagas centrālās bibliotēkas vadītājas Rutas Emerbergas un 
skolotājas Jolantas Ģērmanes domas par “Bērnu Žūrijas”aktivitāšu ietekmi uz 
bērnu lasītprieku. 

 

Kā balva pēc grāmatu lasīšanas maratona un apsveikums visām 1.- 3. vietu ieguvušām 
grāmatām bija daudzkrāsains ziepju burbuļu šovs SIA „Burbuļu birojs” izpildījumā. Muzikālu sveicienu 
sniedza dziedātāja Elza Rozentāle un Balss pavēlnieks no Ventspils Everts Riekstiņš. 

Taču šiem svētkiem pamatu pamats ir grāmatu lasīšana. Dundagas ekspertu vidū ir skolotājas 

Jolantas Ģērmanes 4.a klases visi skolēni, lūdzu, viņai dalīties savā pieredzē un pārdomās par grāmatu 

lasīšanu. 

 

„Mūsu skolas 4.a klase nu jau ceturto gadu piedalās grāmatu vērtēšanā kā 
žūrijas locekļi. Trešo gadu tie ir visi šīs klases skolēni. Bet tikai bērni paši var 
pastāstīt, cik liels, neatlaidīgs un atbildīgs darbs ir jāiegulda, lai kļūtu par žūrijas 
locekļiem.  

Savukārt es kā klases audzinātāja redzu, kā grāmatu lasīšana veido klases 
kolektīvu, kā bērni viens otru iedrošina, ieinteresē, atgādina, atbalsta. Kā mācās 
būt pacietīgi, gaidot to vienīgo grāmatu, kas vēl jāizlasa, mācās sarunāt, 
vienoties un plānot. Lai to spētu, ir vajadzīga aizrautība.  

Padomājiet! Jo vairāk bērns iesaistās ar lasīšanu saistītās aktivitātēs, jo lielākus 
panākumus viņš var gūt. Grāmatu lasīšana ietekmē un veido mūsu iztēli, 
paplašina redzesloku un vārdu krājumu, veicina prasmi mācīties, attīsta cilvēka 
personību. Lasot mums, ir laiks domāšanai. (Skatoties filmu, mums netiek dots 
laiks domāšanai.) 

Vēlos atgādināt, ka lasīšanai ir praktiska vērtība. Ja palīdzēsim bērniem apgūt 
prasmi lasīt, tā viņu acīs iegūs īpašu jēgu. Tad bērns spēs atbildēt uz jautājumu 
,,Kāda jēga mācīties?” Lasīt nozīmē uzzināt jaunus faktus, saprast kā tie savā 
starpā saistīti, atcerēties, sagrupēt un izmantot informāciju. 

Kad bērni iegūst šo prasmi un redz tās praktisko vērtību, lasīšana (mācīšanās) 
viņiem kļūst patīkama – bērni to iemīl. Savukārt mīlestība uz lasīšanu nozīmē 
panākumus mācībās un darbā. Labas attiecības ar cilvēkiem, sapratni par 
apkārtējo pasauli, prieku un gandarījumu. 

Ir pierādīts, ka bērni, kuriem vecāki lasa priekšā, ātrāk sāk pazīt burtus. Tiem, 
kas lasa grāmatas, ir daudz vieglāk apgūt svešvalodas, ir augstāki rezultāti 
matemātikā un lasīšanas uzdevumos. Uzlabojas atmiņa, spēja domāt kritiski un 
analizēt notikumus.” 
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Talsu novada domes apsveikums Lielajos lasīšanas svētkos 

 

 

 

 

Burbuļu šovs no Ogres sveic Grāmatas Laureātes Lielajos lasīšanas svētkos 
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Dziedātāja Elza Rozentāle un Balss pavēlnieks Everts Riekstiņš no Ventspils 

koncertē par godu Bērnu Žūrijas ekspertiem un lasīšanas vadītājiem 

 

 

Ezītis no Bērnu Žūrijas grāmatu kolekcijas demonstrē grāmatas laureātes 

 

Govs no Bērnu Žūrijas kolekcijas regulē rindu uz Burbuļu šovu. 
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Valdemārpils bērnudārza audzēkņi ciemos bibliotēkā, lai izgreznotu 

Ziemassvētku eglīti. 
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Valdemārpils bibliotēkā skolēni, regulāri nākot  ciemos, ar pogām izdaiļoja 

Latvijas karti  kā sveicienu 100. dzimšanas dienā. 
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Skolotāja vaļasprieks 2018 ir Talsu valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Singurs 

Zariņš 
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Ar skolotāju sarunājas viņa audzināmā 7. klase 
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Tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi 
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Otrklasnieku tikšanās  ar tulkotāju no lietuviešu valodas Madaru Skudru 
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Skaļās lasīšanas sacensības: Līva atbalstītāju komandā Gaismas pilī Nacionālajā 

finālā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskarbais žurnālists Otto 

Ozols savu rozi uzdāvina 

mūsu Līvai 
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Dzejas dienās Talsu bērnu bibliotēkā devītā klase tiekas ar dzejnieci un 

dziesminieci Elīnu Līci 
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Dzejas dienās ar Andri Akmentiņu tiekas 7. klase 
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Jaunais projekts “Mūsu mazā bibliotēka” 

Bērni svinīgi apliecina ar savu parakstu, ka izdevniecības “Liels un Mazs” 

grāmatas izlasījuši 

 

 

 

Vilcieniņš ar bērnu parakstiem ceļo pa bibliotēkas lasītavu. 
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“Grāmatu starta” Lielā Pūce ciemojās Talsu bērnu, Dundagas un Valdemārpils 

bibliotēkās 

 


