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1. Talsu Galvenās bibliotēkas un reģiona bibliotēku raksturojums
• Īss situācijas apraksts:
bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums
Talsu novada platība aizņem 1763 km2, un to apdzīvo 30190 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 24
publiskās pašvaldību bibliotēkas.
Talsu pilsētā līdz oktobrim darbojas 2 publiskās bibliotēkas, Talsu Galvenā bibliotēka ar
struktūrvienību Talsu bērnu bibliotēka. 25.novembrī, kad Talsu Galvenā bibliotēka pārcēlās uz
jaunām telpām, bērnu bibliotēka kļuva par TGB bērnu nodaļu. Iedzīvotāju skaits Talsu pilsētā – 9886.
Dundagas novads ir izveidots, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastus. Novada platība ir 674 km2,
un to apdzīvo 3904 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 km2 un to apdzīvo 1542 iedzīvotāji. Mērsraga
novadā darbojas viena publiskā pašvaldības bibliotēka.
Rojas novads atrodas Rīgas līča piekrastē. Novada platība ir 200,5 km2, 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.
Talsu reģiona iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus nodrošina 32 Talsu, Dundagas, Mērsraga,
Rojas novadu pašvaldību publiskās bibliotēkas.
Talsu novadā - 24 bibliotēkas, Dundagas novadā – 5 bibliotēkas, Mērsraga novadā – 1 bibliotēka,
Rojas novadā – 2 bibliotēkas.
Ārējie apkalpošanas punkti - 5:
2 – Talsu Galvenā bibliotēka
1 - Talsu novada Lībagu bibliotēka
1 – Talsu novada Valdemārpils pilsētas bibliotēka
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1 – Mērsraga novada bibliotēka
Izglītības iestāžu bibliotēku skaits – 20
Talsu novadā: 3 sākumskolas, 8 pamatskolas, 4 vidusskolas un 1 privātā vidusskola
Dundagas novadā: 1 pamatskola un 1 vidusskola
Rojas novadā: 1 vidusskola
Mērsraga novadā: 1 vidusskola

 Iedzīvotāju skaita izmaiņas

•

Talsi
Talsu novads

2017
10070
30720

2018
9937
30321

2019
9886
30190

+ vai -0,5%
-0,4%

Dundagas novads
Mērsraga novads
Rojas novads
Kopā Talsu reģionā

4071
1622
3866
40279

3959
1575
3743
39598

3904
1542
3737
39373

-1,4%
-2,1%
-0,1%
-0,6%

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas
struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas)
Talsu bērnu bibliotēka no Talsu Galvenās bibliotēkas struktūrvienības, pārceļoties uz jaunajām
telpām, kļuva par Bērnu nodaļu.

•

Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem
virzieniem un uzdevumiem
Talsu novada pašvaldības un arī Talsu Galvenās bibliotēkas stratēģijas plānā galvenais virziens
un uzdevums bija bibliotēkas jauno telpu pārbūve Brīvības ielā 17a. Uzdevums veiksmīgi
realizēts un 2019.gada 25.novembrī uzsākts darbs jaunās, plašās telpās.

•

Bibliotēku akreditācija (īss pārskata perioda raksturojums – notikusi akreditācija x
bibliotēkām, akreditētas x bibliotēkas; novērojumi, secinājumi; akreditācijas ieteikumu
izpilde u. tml.)

2019.gada pirmajā pusē Talsu Galvenā bibliotēka aktīvi gatavojās vietējās nozīmes bibliotēku
akreditācijai Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados. Akreditācija notika 27. un 28. maijā, bet
Kultūras ministrijas Latvijas bibliotēku padomes atzinums par bibliotēku akreditāciju tika saņemts
10.jūlijā. Kopumā

pozitīvu akreditācijas atzinumu saņēma 31 vietējās nozīmes bibliotēka.

Akreditācijas komisijas ieteikumos galvenais akcents likts uz plānošanas dokumentu izstrādes
pilnveidošanu, visām ALISES bibliotēkām uzsākt automātisko periodisko izdevumu izsniegšanu,
aktivizēt darbu ar datubāzēm www.letonika.lv un laikrakstu bibliotēku www.news.lv. Joprojām
vairākās bibliotēkās nepieciešams paplašināt bibliotēkas telpas un veikt kosmētisko remontu esošajās
telpās, kā arī aktuāla novecojušās datortehnikas nomaiņa.
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2019.gada 6.decembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā ieradās akreditācijas komisija un 17.decembrī ar
Latvijas Bibliotēku padomes lēmumu Talsu Galvenajai bibliotēkai piešķīra reģiona galvenās
bibliotēkas statusu. Akreditācijas komisijas ieteikumi:
 Izstrādājot Attīstības plānu 2021.-2024, ievērot LNB Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai.
 Izvērtēt bibliotēkas darbinieku amata aprakstus un veikt pienākumu pārdali, lai racionāli
izmantotu darbinieku resursus.
 Plānojot bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumus, lielāku vērību pievērst
digitalizācijai, medijpratībai, mācībām un praktiskajām nodarbībām par BIS ALISE,
elektronisko resursu izmantošanu darbā ar lietotājiem, mobilo tehnoloģiju izmantošanu
bibliotēku aktivitāšu organizēšanā.
 Aktīvāk popularizēt abonētās un pašu veidotās datubāzes.
 Sadarboties ar Talsu novada izglītības pārvaldi un izglītības iestādēm, lai kopkatalogā būtu
pieejama informācija par visu izglītības iestāžu bibliotēku krājumiem.

2. Finansiālais nodrošinājums
•

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” un tabula “Bibliotēkas izdevumi”

•

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi ES
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2017
236433
232293
4140
3686
100

2018
660385
224842
435543
3732

2019
2879906
1862985
1016921
9363

354

431881

1007558

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģions
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2017
964550
956357
6193
5739
100

2018
1392626
955147
437479
5668

2019
3596127
2577331
1018796
11238

354

431881

1007558

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu Galvenā bibliotēka
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2017
236433
157428
13853

2018
660385
147683
13980

2019
2879906
212385
17368
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu reģions
2017
964520
566519
99142

Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2018
1392626
560612
103216

2019
3593770*
602391
99221

*Finansiālā nodrošinājuma palielinājums 2019.gadā saistīts ar Talsu Galvenās bibliotēkas celtniecības,
aprīkojuma un tehnikas kopējām izmaksām.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
•
•

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
• Bibliotēkas infrastruktūra
Telpu kopējā platība m2
Lasītāju apkalpošanas telpas m2
Krātuves telpa m2
Bērnu nodaļa m2
Telpu tehniskais stāvoklis (labs,
apmierinošs, nepieciešams
remonts)
Kad veikts remonts /rekonstrukcija
Apgaismojums (labs, jāuzlabo
atsevišķās zonās, neapmierinošs)
Klimatiskie apstākļi telpās
Mēbeļu, aprīkojuma atbilstība
Pieejamība lietotājiem ar kustību
traucējumiem
Bibliotēkas izkārtne pie ieejas
Norāde uz bibliotēku

Raksturojums / esamība
1457,7
428,3
109,1
112,9
Labs
2019.gadā
Labs
Labs
Atbilst
Pieejama
Ir
Tiek gatavota

•

Jaunu ēku būvniecība

•

Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums,
nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles)

Talsu Galvenās bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir kvalitatīvs un teicamā stāvoklī, jo projekta
ietvaros tika iegādāta jauna datortehnika.
“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” Talsu Galvenā bibliotēka
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Tehnoloģiskais nodrošinājums
“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” Talsu Galvenā bibliotēka
Darbiniekiem
(skaits)
26
5
3

Datori
Portatīvie datori
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Lietotājiem
(skaits)
21
1

5

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
3D print
Projektori
Datu kamera
Digitalizācijas
iekārta
Planšetes

Apmierinošs

1
1

Labs
Labs
Teicams
Teicams
Teicams

1
1

E - lasītāji
Info ekrāni
Iekārtas
pasākumiem
Audio iekārta
Spēļu konsole
Info stends

Piezīmes

Teicams

2

4

2

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Teicams
Apmierinošs
Labs

4

Labs

4
3
1

Teicams
Teicams
Teicams

1
1
1

Teicams
Teicams
Teicams

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” Talsu reģions
Datori

•

Darbiniekiem
(skaits)
78

Lietotājiem
(skaits)
178

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
Apmierinošs, notiek pakāpeniska
nomaiņa

Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

53

Notiek pakāpeniska nomaiņa

31

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

8

Notiek pakāpeniska nomaiņa
Notiek pakāpeniska nomaiņa

11

Notiek pakāpeniska nomaiņa

Piezīmes

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Talsu Galvenās bibliotēkas un Talsu bērnu bibliotēkas darbinieku lietotie datori tika nodoti

pašvaldības IT nodaļai sagatavošanai darbam lietotājiem pagastu publiskajās bibliotēkās. Piecas
pagastu bibliotēkas saņēma lietotājiem dāvinājumā datorus no TET.
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4. Personāls
•

Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.)

•

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 2019.gada februārī pabeidza Latvijas Kultūras
koledžu
Laidzes bibliotēkas bibliotekāre LNB apguva 240 stundu programmu Informācijas un bibliotēku
zinību pamatos.
• Apbalvojumi un pateicības
Pārskata periodā apbalvojumu Gada bibliotekārs 2019 saņēma Sabiles bērnu bibliotēkas vadītāja
Rudīte Matisone.
Apbalvojumu par Mūža ieguldījumu bibliotēku attīstībā Talsu reģionā saņēma TGB direktores
vietniece bibliotekārajā darbā Biruta Lorence.
Pateicību par lasīšanas veicināšanu Talsu reģiona bibliotēkās saņēma TGB Bērnu nodaļas vadītāja
Ilze Jaunbērziņa.
Apbalvojumu Gada notikums kultūrā 2019 saņēma Talsu Galvenā bibliotēka.
•

Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas
braucieniem u. tml.) 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 2019. gadā izlietojusi 1450,00 eiro kā finansējumu reģiona
bibliotēku darbinieku profesionālai pilnveidei. Finansējums tika izlietots lektoru darba atmaksai,
pieredzes mācību braucienam uz Igaunijas un Somijas bibliotēkām un TGB bibliotēku darbinieku
pieredzes mācību braucienu uz RTU bibliotēku.
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.k. Norises
laiks
1.
09.04.2019

Norises
vieta
Rīga

Organizētājs(-i)

2.

Rīga

3.

20.05.2019

18.19.09.2019

Jēkabpils
Galvenā
bibliotēka

Pasākuma nosaukums,
galvenās tēmas
Pavasara konference
literatūras un bibliotēku
speciālistiem “Vārds un
attēls”
Tēma:
- Oriģinālliteratūra un
tulkotā literatūra bērniem
un jauniešiem 2018.gadā
- Jaunākais latviešu bērnu
grāmatu ilustrācijā
- lasīšanas veicināšanas
projekti bibliotēkās
:”Grāmatu starts”, “Mūsu
mazā bibliotēka”,
“Lasīšanas stafete”
- Pieredze darbā ar bilžu
grāmatām un lasītprieka
veicināšana skolas
bibliotēkā
- zviedru rakstnieces Jujas
Vīslanderes prezentācija
“Rotaļa kā bērna stāsts”

Stundu
skaits
8

LNB bibliotēku
attīstības centrs
sadarbībā ar LU
Humanitāro
zinātņu fakultātes
Latvistikas un
baltistikas nodaļu

Konference „Literatūras
zināšanas mūsdienīgam
bibliotekāram”:

4

LNB, JGB

Bibliotēku novadpētniecības
konference
Digitālais kultūras
mantojums
Latvijas bibliotēku
novadpētniecības darba
pieredze

LNB

EVA EGLĀJA-KRISTSONE
Sieviete un viņas
dienasgrāmata.
Autobiogrāfiskais naratīvs 20.
gs. 1. pusē
INGUS BAROVSKIS Jauni
pētījumi folkloristikā: pētījumi,
portāli, akcijas
OJĀRS LĀMS Postociālisma
literatūra starp pagātnes traumu
un tagadnes izvēlēm (albāņu,
bulgāru, poļu, vācu u.c.
literatūras)
EDMUNDS TRUMPA Jaunākā
lietuviešu literatūra un tās
tulkojumi latviešu valodā
IEVA KALNIŅA Laba
izklaides literatūra – latviešu
rakstniecības jaunais
izaicinājums

12
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•

4.

6.11.2019

Rīga

LNB

5.

29.11.2019

Liepāja

6.

12.12.2019

Pārventas
bibliotēka

Liepājas centrālā
zinātniskā
bibliotēka
LNB

Nozaru literatūra – ekspertu
skatījums un ieteikumi
Latviešu literatūra pasaules
tālajos ceļos
Bezatlīdzības izdevumi
bibliotēkās: ieskats aptaujas
rezultātos
UDK sistēmas aktualitātes
Mācību konkurss “”Ziņas par
krājumu, izmantojot BIS
Alise iespējas”
BIS ALISE 2019.gada
aktualitātes
LCZB 242.gadskārtas
konference
Ļaiks.Cilvēki.Bibliotēka”
Kurzemes reģionālais
seminārs “Bibliotēkas un
sabiedrības ilgtspējīga
attīstība: mēs būvējam šo
pasauli paši”

5

4

5

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.
2019.gada februārī Kultūras koledžu pabeidza Talsu Galvenās bibliotēkas sociālo mediju speciālists
Andžejs Beļēvičš.
Projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.
8.4.1.0/16/I/001), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds mācās 3 reģiona bibliotēku darbinieki –
Talsu novada Lubes bibliotēkas vadītāja Dace Dērica, Talsu novada Dižstendes bibliotēkas vadītāja
Astra Arbidāne, Dundagas novada Vīdales bibliotēkas vadītāja Santa Nagla.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenam pieteikušies un tam gatavojas 13 bibliotēku
darbinieki. Eksāmens paredzēts 2020.gada 21. un 23.aprīlī

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
•

Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.):
 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze
“Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka
Lietotāju skaits
t. sk. bērni

2017
3323
368

2018
3348
377

2019

% salīdzinot ar
iepr. gadu

4516
1562

+0,7%; +25,9%
+2,4%; +24,1%
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Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni

28910
704

28414
562

43479
9902

-1,7%; +35%
-25%

Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi

163624
187242
77791
106947

87217
146845
68512
74495

91061
146078
82013
59408

-187%; +4,3%
-27,5%; -0,5%
-13,5%; +16,5%
-43,5%; -25,4%

t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita pilsētā
t.sk.bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits

288
48

1247
47

6694
46

+433%;+537%
-0,2%; -0,2%

10070

1841
9937

1843
9886

-0,13%; -0,5%

*lasītāji bērni 1562
Statistisko rādītāju pieaugums skaidrojams ar bērnu nodaļas rādītāju piesaistīšanu TGB rādītājiem
“Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu reģions
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita reģionā
t.sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits

2019
2017
14464
4425
224490
68838
164510
617760
307709
307452
93316
36

2018
14183
4274
224294
66250
87708
546611
283918
284303
78867
36

% salīdzinot
ar iepr. gadu

14162
4501
220246
57834
93817
529596
248916
275454
61145
36

-2%; -0,15%
-3,5%; +5%
-; -2%
-4%; -14%
-188%; +6,5%
-13%; -3,2%

40279

6867
39598

6826
39373

-0,6%
-1,7%; -0,5%

-8,3%; -14%
-8,1%; -3,2%
-18,3%; -29%

Statistiskie bibliotēku darba rādītāji ir samērā stabili. Īpaši ņemot vērā to, ka gandrīz divus mēnešus TGB un
bērnu bibliotēka bija slēgtas sakarā ar telpu maiņu.

•

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
2019. gada 9. maijā, Eiropas dienā, Laidzes bibliotēka atsaucās nevalstiskās organizācijas

“Eiropas Kustība Latvijā” aicinājumam iesaistīt skolēnus piedalīties “Eiropas eksāmenā”, kas bija
pieejams tiešsaistē mājaslapā www.esmaja.lv. “Eiropas eksāmens” ir veids, kā pārbaudīt savas
zināšanas par Latviju Eiropā, izprast svarīgus lēmumus, procesus un savu nozīmi sabiedrībā.
Sabiles bērnu bibliotēkā kanisterapijas nodarbības skaļā lasīšana ar suni Basso. Martā piecus vakarus
lasījām pasaciņas reģionālajā TV (RE TV). Mūsu mīļākā pasaka ir par Mūmammu un vārnu, šo
grāmatu ir iecienījuši arī lasītāji.
Vairākās bibliotēkās Spārē, Lubē un Dižstendē vienu stundu nedēļā pieņem pastnieks.
Bibliotēku vidē populārāka kļūst arī Ēnu diena. Pārskata periodā bibliotekārus ēnoja Laidzes, Lubes
un Kūļciema bibliotēkās.
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Vīdāles bibliotēka atsaucās Naujenes novadpētniecības muzeja aicinājumam veidot lielo
Augšdaugavas musturdeķi un iesaistīties Ginesa rekorda tapšanā. Uzrunājot vietējos iedzīvotājus,
šajā akcijā iesaistījās 12 vietējās rokdarbnieces.
Pļavu bibliotēka Bibliotēkas nedēļā - 24. aprīlī Talsu novada deputāti, Laucienes pagasta
pārvaldes, skolas un bērnudārza vadītāji un vecāki tika aicināti uz labdarības koncertu “Dāvini
bibliotēkai grāmatiņu” . Visiem atnākušajiem ļoti patika Pļavmuižas saieta nama dziedātāju un
dejotāju koncerts. Visu bērnu vārdā liels paldies deputātiem Ingai Gluzdai, Ilvai Norenbergai un
Sandrai Pētersonei, ka atrada laiku atsaukties mūsu lūgumam. Bibliotēka kļuva par 15 tieši pirmskolas
vecuma bērniem domātām grāmatām bagātāka.
•

E-grāmatu bibliotēka
Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati”
2019

E-grāmatu bibliotēkas
lasītāju/autorizēto lietotāju skaits
124

E-grāmatu bibliotēkas
izsniegums
427

2019.gadā jauns pakalpojums e –grāmatu bibliotēka. Lietotāji lēnām pierod pie šī pakalpojuma.
Bibliotēku darbiniekiem vēl vairāk jāpopularizē šī iespēja lasīt grāmatas e-formātā.
•

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
(pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste
Aktīva jaunu lasītāju piesaiste notiek ar jaunās bibliotēkas atvēršanu novembra beigās un

decembrī. Vidēji decembri dienā bija 214 apmeklētāji.
Lasītāju anketēšana pārskata periodā notikusi Lubes bibliotēkā (23 respondenti) ar mērķi noskaidrot
iedzīvotāju vērtējumu par bibliotēkas darbu, lai varētu to pilnveidot, atbilstoši paustajām vēlmēm un
ierosinājumiem.
Anketēšana veikta arī Spāres bibliotēkā, kur aptaujāti 37 respondenti. Gada laikā veikta iedzīvotāju
anketēšana Īves bibliotēkā, lai noskaidrotu lietotāju apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem.
Lietotāji ir apmierināti ar plašo bibliotēkas sniegto preses izdevumu klāstu, ar iespēju bibliotēku
apmeklēt sestdienās un vakaros.
Talsu Galvenās Bibliotēkas darbinieki veciem cilvēkiem, invalīdiem grāmatas pienes arī
mājās. Tie ir 70 lasītāji.
Talsu novada bibliotēkās bibliotēku darbinieki grāmatas mājās piegādā 27 lasītājiem. Rojas
novada Kaltenes bibliotēka - 5 cilvēkiem.
Lasītāji katru mēnesi varēja iepazīties ar lasītākajām grāmatām. ,,Lasītāko grāmatu tops’’gan uz vietas bibliotēka, gan Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapā. 2019. gadā visvairāk pieprasītas
un lasītas bija


T.Baha. Kamēliju sala. R., 2018 -69. lasīt.
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L. Railija. Itāļu meitene. R.,2018 – 66. lasīt.



D. Judina. Lāsts. R., 2019 -63. –lasīt.



L. Railija. Mēness māsa. R., 2019 -59. lasīt.



K. Račko. Samaitātā. R., 2018 – 59. lasīt.

Saņemot jauno grāmatu sūtījumu, veidojam informācijas sarakstus, ar kuriem iepazīstinājām
bibliotēkas lasītājus. Ķūļciema bibliotēka jauno grāmatu sarakstus izvieto arī pagastu pārvaldē.
Mērsraga bibliotēka rīko jauno grāmatu apskatu dienas.
•

Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums
•

Ārējie apkalpošanas punkti - 5:

•

2 – Talsu Galvenā bibliotēka

•

1 - Talsu novada Lībagu bibliotēka

•

1 – Talsu novada Valdemārpils pilsētas bibliotēka

•

1 – Mērsraga novada bibliotēka
2019 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 – grāmatu rīti, kuros piedalās aptuveni 20 klausītāji. Lasa īsus stāstus, pasakas un tēlojumus,
latviešu autoru E. Hānberga, A. Skaiļa, J. Egles, M. Svīres, A. Auziņa īsos stāstus. Šeit lasa arī
grāmatas krievu valodā. Labi pieprasīti ir detektīvi, daiļliteratūra, ievērojamu cilvēku biogrāfijas,
ceļojumu grāmatas, psiholoģiskas grāmatas. Cilvēki labprāt klausās arī vieglo mūziku. Abās grāmatu
izsniegšanas vietās lasītāju sastāvs ir mazliet pamainījies. Atnestās grāmatas ir ieinteresējušas uz
vietas strādājošos un citus apmeklētājus. Daļai gulošo iemītnieku romāni ir grūti uztverami. Reizi
mēnesī papildina un nomaina detektīvus, vēsturiska satura literatūru, monogrāfijas, fantastiku un
daiļliteratūru.
Talsu novada Lībagu bibliotēkas darbinieks vienu reizi mēnesī dodas izbraukumā uz ārējās
apkalpošanas punktu Lībagu skolā. Šajā reizē kopā sanāk arī lasītāju kluba dalībnieki noklausās jauno
grāmatu apskatu, diskutē par kādu literāru tēmu un apmaina grāmatas.
Mērsraga bibliotēka reizi mēnesī apkalpo bibliotekāro punktu Upesgrīvas Saieta namā. Šo
pakalpojumu izmanto aptuveni 10 Upesgrīvas iedzīvotāji nododot izlasītās grāmatas un atkal
paņemot jaunas lasīšanai.
Valdemārpils bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts darbojas Ārlavas pagasta Lubezerē 1x
mēnesī, katra mēneša pēdējā nedēļā. Pārvalde nodrošina transporta pakalpojumus. Apmeklētājiem
iespējams apmainīt grāmatas un preses izdevumus, pasūtīt interesējošo grāmatu vai sev interesējošos
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preses izdevumus. Lubezerē 4 iedzīvotāji izmanto ārējā apkalpošanas punkta pakalpojumus. Daļa
iedzīvotāju bibliotēkas pakalpojumus vēlas izmantot Valdemārpilī.
•

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas
raksturojums
No 2019.gada 25.novembra Talsu Galvenā bibliotēka beidzot ir kļuvusi pieejama iedzīvotājiem

ar īpašām vajadzībām. Jaunās bibliotēkas atrašanās vieta un pieejamība arī apmeklētājiem ar
invaliditāti noteikti veicinājusi rādītāju pieaugumu. Taču to secināsim, apkopojot 2020 gada
rezultātus, jo oktobrī un novembrī abas bibliotēkas bija slēgtas. Darbu atsākām decembra mēnesī.
Talsu novadā pieejamība nodrošināta 10 publiskajās bibliotēkās, divās daļēji – 1 stāvā. Rojas un
Mērsraga novada bibliotēkas ir pieejamas lietotājiem ar īpašām vajadzībām.
Vairākus gadus Talsu Galvenajai bibliotēkai laba sadarbība ar Ventspils Neredzīgo bibliotēku.
Šogad saņēmusi no 56 klausāmgrāmatas. Visvairāk bijušas grāmatas krievu valodā. Gada nogalē
papildinājās apmeklētāju skaits, kuri klausās ierakstus latviešu valodā.

•

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
(uzņēmēji, bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie
pasākumi – situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski

Ņemot vērā lasītāju intereses un vēlmes ir rīkoti dažāda satura pasākumi un izstādes.


Grāmatu svētku ietvaros domājam par piedāvājumu dažādām interešu grupām. Par
politiku, ceļojumiem, psiholoģiju, medicīnu u.t.t. Tiek uzrunātas pēc iespējas vairāk
izdevniecības ar saviem jaunumiem. Noslēguma pasākumā bija ,, Detektīvu meistarklase
ar lustēm un dziedāšanu’’’. To vadīja rakstniece Dace Judina un dzejnieks Artūrs Nīmanis.
Bērniem un jauniešiem notika dažādi pasākumi bērnu bibliotēkā.



Ciklā ,, Mazpilsētas stāstnīca’’ tiek aicināti dažādu profesiju pārstāvji – dzejniece Maija
Laukmane, bijusī kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, māksliniece Guna Millersone
u. c.



Pirmskolas vecuma bērni ir apmeklējuši pasaku rītus, spēlējuši galda spēles, skatījušies
multiplikācijas filmas.



Izstādē ,, Atrodi savu puķi’’ daudz vērtīgu padomu varēja smelties puķu mīļi, dārzu
īpašnieki un citi interesenti. Līdzīgi arī dārzkopjiem bija izstāde ,, Neatstāj ražu uz
lauka ‘’.
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Spāres bibliotēkai interesanta sadarbība šogad bija ar Ventspils novada Usmas bibliotēku.
Bibliotēkas vadītāja Ilze Spriņķe Usmā strādā tikai dažus gadus, agrāk viņa strādājusi par zīmēšanas
skolotāju un viņas hobijs ir zīda apgleznošana. Decembrī Spāres bibliotēkas pasākumā
“Ziemassvētku sajūtās”, tika atklāta Ilzes Spriņķes izstāde “Gleznojumi uz zīda”. Ilze stāstīja par sevi,
par zīda apgleznošanu un arī praktiski demonstrēja zīda apgleznošanas procesu.
Martā Spāres bibliotēkā dārzkopjiem tikšanās ar dārznieci Mārīti Jugāni. Mārīte informēja par
“Kurzemes sēklu” piedāvājumiem, jaunumiem, biežāk pirktajām sēklām. Skatījāmies piedāvājumu
katalogus un citus uzskates materiālus, ko Mārīte bija paņēmusi līdzi. Dārza draugi apmainījās
pieredzē par sēšanas un stādīšanas Ķnifiņiem”.
Balgales bibliotēkā jau septīto gadu notiek rokdarbnieču pulciņa “Pūrs” nodarbības. Sievietes
nāk socializēties, parunāties, just atbalstu. Rokdarbnieces ir arī aktīvas lasītājas, viņas tiek iesaistītas
pārrunās par jaunākajām grāmatām, Ziemeļvalstu lasījumos. Šogad Ziemeļvalstu lasījumā svinējām
Pepijas dzimšanas dienu, pēc tam sūtījām dāvanas norvēģu bērnudārzam. Balgales bibliotēkā rīkotas
izstādes, kurās atrādīts visu rokdarbnieču paveiktais. Decembrī bija Gaļinas Bekmanes rotu izstāde.
Pirms Ziemassvētkiem rokdarbnieces adīja zeķes vientuļajiem pensionāriem. Rokdarbu meistarklasē
Balgales bibliotēkā viesojās Elizabete Markova no Engures.
Interesanti pasākumi notikuši arī Valdemārpils bibliotēkā “Ciemos pie Dundagas
rokdarbniecēm” – rokdarbu pulciņa “Pīnīte” kopā ar Tiņģeres un Ances rokdarbniecēm viesojās pie
Dundagas rokdarbniecēm, veidojot kopīgu izstādi, daloties pieredzes apmaiņā un radošās sarunās
pavadītu patīkamus atpūtas mirkļus.
“Balta galdauta svētki” – Valdemārpils mazpulku un dāmu kluba “Skārleta” kopīgs pasākums, kurš
tiek rīkots pilsētas iedzīvotājiem 4.maijā jau vairākus gadus. Šogad svētku viesi bija Puzes folkloras
kopa “Sītava”.
“Dzejas taurenis” – sadarbībā ar kultūras darba organizatori , pilsētas svētku ietvaros, pie bibliotēkas
dzejas pusstundā viesojās valdemārpilniece Ina Anševica. Klausītāji varēja baudīt dzejas lasījumu
autores izpildījumā. Zibakcijā “Rakstītava” ikvienam bija iespēja uzrakstīt savu novēlējumu pilsētai.
Dzejas rindas un labie novēlējumi saglabāti bibliotēkas novadpētniecības materiālos “Novēlējumi
manai pilsētai”
Laidzes bibliotēkā Tematiskās izstādes bieži vien tiek apvienotas ar kādām dažādu paaudžu
lasītājiem atraktīvām akcijām, piemēram, 2019. gada jūlijā izstādes “Grāmatas par vasaru” laikā
bibliotēkas apmeklētāji varēja iesaistīties akcijā “Randiņš ar grāmatu”. Pasaules dzejas dienā, 21.
martā, katrs bibliotēkas apmeklētājs tika aicināts atbalstīt akciju “Pārsteidz ar dzejoli!”, norunājot
dzejoli, kuru zina no galvas, vai arī sameklējot sev tuvu dzejoli kādā no dzejas grāmatām bibliotēkas
krājumā. Ik gadu septembrī bibliotēka rīko Dzejas dienu pasākumu. Bibliotēkas lietotāji sevišķi
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iecienījuši pasākumus, kuros notiek tikšanās ar interesantām personībām. Latvijas valsts simtajā gadā
kā ikgadēja tradīcija visām paaudzēm tika iedibināts Daiļrunāšanas festivāls, kas notiek pagasta
svētku laikā. Kopš 2018. gada darbojas Lasītāju klubiņš, kas sekmē, lai lasīšana kļūtu par
neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu.
2019. gada pēdējā ceturksnī, kad Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja atstāja savu
amatu, pagasta pārvalde uzdeva pagasta pasākumu organizēšanu bibliotēkas vadītājai. Rīkojot
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītu koncertu kā vadmotīvs tika izmantoti
rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa tēlojumi par Latvijas gadalaikiem, ar kuriem uzstājās sabiedriski
aktīvie pagasta iedzīvotāji. Savukārt Ziemassvētku koncertā ģimenes tika iesaistītas pastāstīt savus
Ziemassvētku stāstus. Pasākumā sveica arī bibliotēkas čaklākos lasītājus 2019. gadā. Organizējot
Laidzes pagasta uzņēmēju un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņu, Laidzes bibliotēka apzināja
uzņēmīgos pagasta iedzīvotājus, kurus piesaistīt bibliotēkas regulāro lietotāju lokam, plānojot arī
kādas sadarbības iespējas tuvākajā nākotnē.
Pie Pļavmuižas saieta nama darbojas Puķu draugu klubiņš “Pojene” un visus 18 gadus to
vada Pļavu bibliotēkas vadītāja, tad pasākumi pieaugušajiem ir tieši šiem lietotājiem.
Janvārī radošajā darbnīcā ‘’Gleznot ar salvetēm” iemācījāmies no stikla pudelēm, burciņām ,
krāsainām salvetēm un svecēm radīt jaunas, krāsainas ziedu vāzes.
Jūnijā radošajā darbnīcā ”Gatavosim dārza dekorus” iemācījāmies no cementa gatavot dažādus
dekoratīvos traukus Pasākums notika ‘’Krauliņu’” mājās un labi, ka mājas saimnieks Arnis
sagatavoja cementa masu. Daudzie pašgatavotie dekoratīvie trauki tagad rotā dārzus.
21. septembrī notika kopīgā Pļavu bibliotēkas un Pļavmuižas saieta nama Atvērtā durvju diena. Tā
ir iespēja visiem interesentiem iepazīt bibliotēku un piedalīties Pļavmuižas SN dažādu interešu
kolektīvu nodarbībās. Bibliotēka piedāvāja radošajā darbnīcā “Ķirbji un ziedi” iemācīties izveidot
ziedu kompozīciju.
Tematiskais pasākums ”Hortenzijas” augustā notika Sējas novadā Astrīdas un Andra dārzā.
Lielās, krāšņās hortenziju kupenas iepriecināja katru pasākuma apmeklētāju un rosināja arī iemācīties
izaudzēt tādus hortenziju krūmus.. Ieguvām gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par hortenziju
šķirnēm, stādīšanu, audzēšanu un mēslošanu .
Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēkā turpina darboties interešu pulciņš “Kamolītis”.
Dalībnieku tikšanās notiek divas reizes mēnesī un joprojām esam saglabātas iesāktās tradīcijas. Kā
katru gadu ar publisku adīšanu skolas dārzā atzīmējām Vispasaules adīšanas dienu. Visa gada
garumā sarūpējām Ziemassvētku dāvanas mūsu mazajiem draugiem Kolkas pamatskolas internātā.
Rojas novada Kaltenes bibliotēka bibliotēku nedēļā organizēja divus pasākumus –
tikšanos ar dabas pētnieku, Šlīteres Nacionālā parka ekspertu Vilni Skuju un kaltenieces Guntas
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Rožkalnes gatavoto produkciju degustāciju. Vilnis Skuja jau komentārus neprasa – aizraujoši stāsti
par dzīvniekiem un dabu, arī par savu pieradināto jenotu. Ekspertam bija arī jāatbild uz jautājumiem.
Kā izsargāties no mežacūkām? Lai gan šis jautājums vairs nebija aktuāls, pati daba noregulēja to
skaitu. Pirms gada mežacūkas bija apsēdušas Kalteni. Tālāk sekoja jautājums par briežiem, arī tie
posta dārzus. Eksperts deva vairākus padomus, lai gan cerību maz.
Bibliotēka turpina iziet ārpus savām telpām. Valgalciemā jau trešo gadu Ritmas Zālītes mājas
pagalmā sanācām uz Baltā galdauta svētkiem. Laika apstākļu dēļ pulcējamies ,, Viļņu’’ dižistabā.
Runājām par stiprajām ciema sievām , kurām vārds ir Anna. Nolasīju brīnišķīgos Anitas Mellupas
vārdus par Veltas Vilciņas māti Annu. Viena stipra sieva bijusi un arī pārējās kaimiņienes Annas –
Kuģeniece Anna, daudzbērnu māte, Anna Bicka, kura būdama atraitne, viena skoloja savus četrus
dēlus. Anna Zandberga no ,,Gustu’’ mājām, kuģu īpašnieka atraitne un vēl citas. Māmiņas, sauciet
savas meitas par Annām! Runājām arī par kultūrvēsturisko vietu ciema jūrmalā, kur tika svinēti
jūrsvētki, lauksaimniecības biedrības karoga iesvētīšanas, mazpulcēnu svētki , kur ,,Vildu,, māju
saimniekam Valdemāram Puriņam tika pasniegts Trīszvaigņu ordenis.
Tāpat bibliotēka piedalījās Valgalciema svētku sarīkošanā, ko organizē Rojas kultūras centra
pasākumu vadītāja Dace Broka. No Simtgades zaļumballes tas ir pāraudzis par valgalciemnieku saieta
svētkiem. Katrā reizē cenšos izstāstīt arī kādu stāstu par ciemu. Bija

arī izstāde ,, Ziņas iz

Valgalciema.’’ Esmu valgalciemniece, tāpēc arī varu daudz palīdzēt, pazīstu novadniekus personīgi,
varu uzaicināt. Brīnišķīgi dziedāja Mūzikas Akadēmijas absolvente Linda Vicinska. Bija atraktīvs
pašu teātŗītis, kur arī piepalīdzēju. Atjaunojam tradīcijas, jo kādreiz valgalciemnieki spēlējuši teātri.
Bija filma ,,Gutenmorgens Vienciemā’’. Pirms filmas intervēju pašu Andri Keišu. Bija sātīga zivju
zupa un lustīga zaļumballe.
•

Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums)

Nopietns regulārs uzziņu un informācijas darbs visvairāk notiek novadpētniecības lasītavā. Tur
apmeklētāji uzdod jautājumus, kurus grib noskaidrot: par dzimtu vēsturi, dažādām personālijām,
1949.gadā deportētajiem bērniem un jauniešiem, par karaspēka daļu Talsos līdz 1990.gadam, teikas
un pasakas par Talsu novadu utt.
Šogad bija izteikti liela interese par Latvijas Brīvības cīņām (1918-1920). Īpaši par cilvēkiem no
Talsu novada un notikumiem novadā. Materiāli meklēti datu bāzē perodika.lv.
Lai iepazīstinātu pasākumu apmeklētājus ar cilvēkiem, kas viesojas bibliotēkā, meklēti materiāli par
Daigu Mazvērsīti, Karīnu Račko, Gunu Millersoni.
Lubes bibliotēkā ļoti pieprasītas ir uzziņas par dažādām ar novadpētniecību saistītām tēmām,
piemēram, par kolhozu “Cīņa”. Retāk lietotājiem jāsniedz informācija par sadzīviskiem jautājumiem
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(pašvaldības darbinieku kontaktinformācija, autobusu kursēšanas saraksts, iestāžu adreses,
pieņemšanas laiki u.tml.). Šogad populāra bija Valsts ieņēmuma dienesta rīkotā čeku loterija.
Bibliotēka daudziem iedzīvotājiem bija vienīgā vieta, kurā piekļūt internetam, lai reģistrētu čekus
loterijai. Bieži nācās palīdzēt ar informāciju, kā to izdarīt. Reizēm čekos cipari bija sīki un vajadzēja
palīdzēt tos nosaukt. Pārskata periodā bibliotēka ir sniegusi 153 uzziņas.
Dodoties ceļojumos, Spāres bibliotēkā, ekskursanti vēlas iepazīties ar ziņām par valsti, par
laikapstākļiem šai valstī ekskursijas periodā.
Šogad daudziem ģeolokācijas spēļu dalībniekiem nācies palīdzēt stāstot, kur Spārē atrodas
dažādas vietas, kas minētas slēpņu pavedienu aprakstos. Šādi uzziņas sniegtas gad tūristiem ierodoties
bibliotēkā un meklējot vajadzīgo rakstu novadpētniecības mapēs, gan bijuši telefona zvani, gan epasta vēstules. Interesanti, ka vienu no jautājumiem var atrast tikai Spāres bibliotēkas vēstures
materiālā, vai aptaujājot vietējos spāreniekus.
Citas uzziņas: maizes cepšana un lietošanas tradīcijas Latvijā; Kurā grāmatā rakstīts par Līni
Čunku; Radu rakstu pētīšana u.c.
Vecāko klašu skolēni, kas izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, ir ieinteresēti apgūt
elektroniskos informācijas resursus un informācijas meklēšanu.
Dundagas bibliotēkā pārskata gadā fiksētas 329 dažāda tematiskā uzziņa. Sniegto uzziņu
tematika ir plaša, bet visvairāk lietotājiem ir bijis vajadzīgs palīdzēt atrast atbildes sabiedrisko zinātņu
un tehnikas jomās, literatūrzinātnē un lauksaimniecībā.
•

Bibliotēkas izglītojošā darbība

Sabiles bērnu bibliotēkā Sadarbībā ar skolu –uzziņu darbs notiek bibliotekārajās stundās, piemēram,
bibliotekārā stunda „Pilsētas vēsture’’. Apskatījām un meklējām informāciju laikrakstos, periodikā,
interneta portālos un pēc tam salīdzinājām, kura informācija ir ātrāk apskatāma, kura ir
daudzpusīgāka, ticamāka.
Spāres bibliotēkā Digitālās nedēļas ietvaros no 25. līdz 27 martam bibliotēka aicināja
interesentus uz interneta prasmju apmācībām. Apmācības izmantoja 3 personas. Divas personas
mācījās kā izmantot internetu, viena persona reģistrējās portālā “Draugiem”. Ierādīju kādi ir portāla
piedāvājumi. Persona iemācījās pievienot fotogrāfijas portālā, pievienot dokumentus e-pastā un
apguva portāla Latvija.lv piedāvājumus.
Bibliotēku nedēļā Valdemārpils bibliotēkā notika bibliotekārā stunda 10 klašu skolēniem par
elektroniskā kataloga, letonikas, News.lv un citu datu bāžu izmantošanu. Bibliotekārās stundas
organizējusi arī Vandzenes bibliotēkā 1 -4 klašu skolēni iepazīstināti ar bibliotēkā esošajām
enciklopēdijām.
18

Valdemārpils bērnu nodaļā un arī citās pagastu bibliotēkās ( Pļavu, Pastendes, Laidzes,
Ķūļciema, Nogales u.c.) regulāri notiek radošās darbnīcas un viktorīnas. Bērni darbojas ar dažādiem
dabas materiāliem, papīru, audumiem un plastalīnu. Pasaku darbnīcas piesaista sākumskolas vecuma
bērnus. Radošo darbnīcu tematika ir atkarīga no gadalaikiem, dažādiem valsts svētkiem un tradīcijām.
Radošās darbnīcas iemāca bērniem komunicēt savā starpā, būt izpalīdzīgiem, radošiem un akurātiem.
•

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
Bibliotēkās pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju materiāli un informatīvie

izdevumi lietotājiem ir pieejami gan papīra, gan interneta vidē.
•

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums

Automatizētā izsniegšana/saņemšana ALISĒ darbojas 26 publiskajās bibliotēkās un 11 skolu
bibliotēkās.
572 lasītāji autorizējušies, saņēmuši piekļuves paroles Talsu reģiona elektroniskajam kopkatalogam.
Viņi rezervē un pagarina grāmatas neierodoties bibliotēkā.
Ir izvietots publiskai pieejai QR kods elektroniskā kopkataloga apmeklēšanai mobilajās ierīcēs.
No reģiona bibliotēku kopkrājuma sistēmā ALISE ievadīti 99,99% grāmatu eksemplāri.
BIS ALISE sistēmu patreiz nav paredzēts iegādāties Talsu novada Abavas, Nogales, Pļavu
bibliotēkās un Dundagas novada Kaļķu, Mazirbes un Vīdāles bibliotēkās.
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Strādā ar moduļiem

Reģions/
Pilsēta/
Novads

Bibliot
ēku
skaits

Cik
bibliotēkas
strādā ar
BIS ALISE
un ALISE-i

Autorizēti
lietotāji
(2019)

Pasūtīts
(Web)
eksemplāru
(2019)

Cirkulācija

Talsu
Galvenā
bibliotēka
Talsu novada
bibliotēkas
Dundagas
novada
bibliotēkas
Rojas novada
bibliotēkas
Mērsraga
novada
bibliotēka

1

BIS ALISE





335

547

23



5

ALISE-i
20
2



655

39





26

-

2

2





43

-

1

1





14

3

SBA

Komplektēšana
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Dundagas
vidusskola
Mērsraga
vidusskola
Rojas
vidusskola
Pastendes
pamatskola
Sabiles
pamatskola

1



-

1



-

1



1



1



Talsu
2.vidusskola
Vakara un
nekl.
vidusskola

1



1



-

Talsu
pamatskola
Talsu Valsts
Ģimnāzija
Valdemārpils
vidusskola

1



-

1



1



-

-

-



4

-





13

-





45

-



-

-

13

-

3

-



9

-

-



15

-

-



7

-

 -

Tabula “Autorizētie lietotāji”

•

Autorizēti lietotāji
(2018)

Autorizēti lietotāji
(2019)

% salīdzinot
ar iepr. gadu

618

1182

+91,2%

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 turpinās darbs pie Novadpētniecības digitālā krājuma veidošanas
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 2

attēlizdevumus. Izveidotas 12 digitālās izstādes, kuras pieejamas bibliotēkas tīmekļa vietnē. Digitālā
novadpētniecības vārdnīca “Dižļaudis” papildināta ar 7 šķirkļiem.
•

Iekšzemes un starptautiskais SBA:
 tabula “SBA rādītāji” + secinājumi
 pieprasījumu analīze pēc izvēles
“SBA rādītāji”
SBA

Talsu Galvenā bibliotēka
2017

2018

2019
20

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

70

74

139

1056

923

919

“SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

Talsu reģions

2017
1327

2018
1307

2019
1591

1320

1516

1569

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:
“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka
Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības finansējums)

2017
13716
13853
11460

2018
14004
13980
11624

2393
1,70

2356
1,80

2019
17368
17368
14628
1402
2740
1,76

“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģionā
Finansējums krājuma komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem

2017
85790
100219
73231
10419
26988

2018
86244
103216
76079
9985
26837

2019
99221
99221
72454
10721
26762
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Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības
finansējums)

•

2,46

2,16

2,52

Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā)
Rekataloģizācija talsu Reģiona bibliotēkās veikta pilnībā un krājums ievadīts 100%

•

Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Pārskata gadā krājuma inventarizācija veikta Pastendes, Spāres, Laucienes, Vandzenes,

Valdemārpils, Sabiles bērnu un Talsu Galvenajā un Talsu bērnu bibliotēkās.
•

Krājuma rādītāji
“Krājuma rādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu kopskaits
Periodisko izdevumu apgrozība

2017
2734
1633
264

2018
2816
1675
268

4918
66994
1,32
6468
16,5

4373
65437
1,19
6497
11,5

2019
3161
1793
349
227
7233
77711
1,06
7023
8,46

“Krājuma rādītāji” Talsu reģionā
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu kopskaits
Periodisko izdevumu apgrozība

•

2017
25277
10288
1843
1789
31393
355347
0,86
43821
7,01

2018
25133
9980
1645
1620
29906
350574
0,88
42823
6,64

2019
24303
9420
1710
1731
28377
346500
0,72
43920
6,27

Datubāzes:
“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu Galvenā bibliotēka
Dabubāze
Letonika

78

News

222

2017

2018

2019

80
1104

2017

2018
288

481
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“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu reģions
Dabubāze
Letonika

2017
1715

News

760

2018
3124

2017

•

2019
3511

2018
784

1564

Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles)
Mērsraga bibliotēkā jauno grāmatu dienas, Talsu galvenajā bibliotēkā ikmēneša visvairāklasīto

grāmatu tops un jauno grāmatu saraksti papīra formātā. Ķūļciema bibliotēka jauno grāmatu sarakstu
izliek pārvaldē. Pārvalžu mājas lapā jaunumu sarakstus liek Sabiles, Mērsraga u.c. bibliotēkas.
Vairākās bibliotēkās notikušas vietējo autoru grāmatu atvēršanas . Pļavu bibliotēkā “Nariņciema
stāsti”, Mazirbes bibliotēkā Gunāra Anševica grāmatas “Zagļciemnieka stāsti, Rojas bibliotēkā
“Dzintras Žuravskas jaunākās grāmatas atvēršana. Vairākas bibliotēkās notiek jaunāko grāmatu
apskati, Lībagu, TGB, Sabiles bērnu utt
•

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības

Sakarā ar Talsu Galvenās bibliotēkas un Struktūrvienības Talsu bērnu bibliotēka pārcelšanos uz
jaunām telpām krājums tika rūpīgi izvērtēts un norakstīts. Mazāk izmantotā, bet vajadzīgā literatūra
novietota krātuvē.
Reģiona bibliotēkās regulāri seko līdz krājuma kvalitātei.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
•
•

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu

Galvenie virzieni:
 Lasīšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrija” koordinācija žūrijas bibliotēkās;
2019. gadā programmā piedalījās 21 bibliotēka, ieskaitot četras skolu bibliotēkas.
 Ziemeļu bibliotēku nedēļas norises organizācija un koordinācija Talsu reģionā;
 Konsultācijas un organizatoriskie darbi sakarā ar Lasīšanas programmu “Grāmatu starts”.
Šajā programmā darbu uzsāka 6 bibliotēkas.
 Programmas “Mūsu mazā bibliotēka” koordinēšana reģionā;
 “Skaļās lasīšanas sacensības” norise Talsu reģionā.
 Pieredzes braucienu organizēšana darbā ar bērniem;
 Semināru organizēšana par bērnu bibliotekārajiem jautājumiem:
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Bērnu darba analīze Talsu reģiona bibliotēkās,



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



LNB Bērnu literatūras centra izbraukuma seminārs par Lasīšanas programmām Latvijā.

Bērnu darbiniekiem tika organizēti braucieni uz Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra rīkoto
konferenci “vārds un attēls” un informatīvo semināru par “Skaļās lasīšanas sacensību”.
Visdarbietilpīgākā ir “Lielo lasīšanas svētku “organizēšana. Tā ir tradīcija 15 gadu garumā, tāpēc
pazīstama, un bērniem motivācija piedalīties programmā.
Galvenā balva ir Latvijā populārs dziedātājs vai grupa, vai aktieris. 2019. gadā viesojās grupa
“Santehniķi” un X faktora finālists Didzis Melderis, un ģitārists Gints Smukais.
•

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte,
salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu,
alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.)

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.
•

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.
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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 audzēkņi

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.

2019. 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.
d) 2019. gada grāmatas - laureātes tika godinātas ar grupas “Santehniķi”savdabīgo
muzicēšanu ( ar pludmales čībām pa pašgatavotu cauruļu konstrukciju).
e) Iepazīst populārus māksliniekus – 2019. gadā – X faktora finālists Didzis Melderis
un ģitārists Gints Smukais. Mākslinieki ne tikai sniedz koncertu. Lielu uzstāšanās daļu
sastāda atbildes uz lasīšanas ekspertu iepriekš iesūtītiem jautājumiem.

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
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Daudzas bibliotēkas iegādājas pašas kolekciju un nežēlojas.



Lielos lasīšanas svētkus atzīst un slavē visas bibliotēkas;



Iesaistītie skolotāji novērtē bērnu lasīšanu šajā un jebkurā programmā.

“Skaļās lasīšanas sacensības”
Talsu reģiona bibliotēkās un skolās izraisījusi pozitīvu attieksmi un darīšanas prieku. 2019. gadā
kārtīgi visus sacensības procesus izgāja 9 skolas. Talsu tautas nama visskaistākajā telpā Spoguļzālē
notika reģionālais konkurss. Tiesnešu komanda: Māra Liniņa, aktieris, talsenieks Toms Liepājnieks,
Talsu izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Finālistiem spriedzi mazināja Mīmu grupa.
Doma par skaļu lasīšanu realizējās citās bibliotēkās, kuras oficiāli nedarbojās projektā.
Laidzes pagasta bibliotēkā regulāri( ik pa divām nedēļām) notiek skaļās lasīšanas maratoni, bērni
lasa cits citam priekšā, pārrunā un iesaka grāmatas.
Mērsragā SKAĻĀS LASĪŠANAS sacensību uzsāka 34 skolēni (21 skolēns no 6. klases un 13 skolēni
no 5. klases). Uz 2. kārtu no katras klases, tika izvirzīti trīs labākie pārstāvji. Tā 31. janvāra
pēcpusdienā tika noskaidrots SKAĻĀS LASĪŠANAS čempions. Rezultātus vērtēja 4 tiesneši. Vērā
ņemti tika pieci kritēriji: grāmatas izvēle, skaidra dikcija, lasīšanas temps, spēja emocionāli aizraut
klausītājus un fragmenta izvēle. Par pirmo SKAĻĀS LASĪŠANAS čempioni kļuva Egija Vanaga,
lasot A. Scillatas grāmatu “Riks. Es un mana ķertā ģimene”. 19. martā, Talsos notika reģionālais
konkurss, kurā piedalījās pirmā Mērsraga

“Skaļās lasīšanas” čempione Egija Vanaga, godam

aizstāvot Mērsraga vārdu.
“Mana skolotāja vaļasprieks”
Talsu bērnu bibliotēkā izpalika, jo rudens mēnešos notika bibliotēkas jurģi.
Bet pasākums ir ļoti iecienīts, tāpēc tas notika jaunajā bibliotēkā citādā formātā. Tika aicināts
skolotājs no iepriekšējiem “mana skolotāja vaļaspriekiem”kopā ar dēlu un mazdēlu, kuri mantojuši
viņa talantus: zīmēšana, dejošana, sportošana, dziedāšana, komponēšana un dzejas rakstīšana.
Pasākumu apmeklēja ne tikai sporta skolotāja audzēkņi, bet Talsu sabiedrība, kurai tas interesēja.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi par tēmu – Svētki Ziemeļos:
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
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tas, ka tie kļuvuši atpazīstami „zīmoli” un tiek gaidīti.
Jaunā lasīšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”
Piedalījās 9 bibliotēkas.
Programma īpaši veicināja bērnu izpratni par grāmatu, mācīja pateikt savas izjūtas un domas par
lasīto.
Uzdevumu burtnīcas bija diezgan sarežģītas, lai bērns tās izprastu. Bibliotekāram nācās krietni
pastrādāt, lai sagatavotos kārtējai nodarbībai. Toties mērķis attaisnoja līdzekļus.
Tikšanās ar rakstniekiem un ilustratoriem Talsu bērnu bibliotēkā:




grāmatu ilustratorēm Gundegu Muzikanti un Ilzi Dambi.
rakstnieci Zani Zustu”
rakstnieci Maiju Laukmani

Darbs ar palīgskolas bērniem
a)Vandzenes pagasta Uguņu bibliotēkas apkalpes zonā ir Upesgrīvas palīgskola un
bibliotekāre Anita velta bērniem lielāko daļu sava laika:
kopā lasa arī pasakas, dzeju, veido dažādus radošus darbiņus, kurus izvieto izstādēs
bibliotēkā;
b) Sabiles bērnu bibliotēkā darbs ar Veģu pansionāta bērniem.
c) 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.
Priekšā lasīšanas nodarbības:
Rojas bibliotēkā tās notiek regulāri: 2 – 3. klašu skolēni pulcējas bibliotēkā katru nedēļu trešdienās,
priekšā lasa ne tikai bibliotekāre, bet arī paši bērni.

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
Sarkangalvīte, Pepija, Lēnais lācis, Čigānmeitēns Ringla.

citi tēli:
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Pagasta svētkus izmanto grāmatas reklamēšanai Ģibuļu pagasta Pastendes bibliotēkā
Laidzes pagasta bibliotēka svētku laikā rīkojusi daiļlasīšanas festivālu ”Sidraba valodiņa”, kas
pulcējis kopā dažādas paaudzes.
Kopš 2018. gada Laidzes bibliotēka atsaucas dzejnieces Ineses Zanderes aicinājumam iesūtīt
bērnu rakstītos dzejoļus dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” konkursam. 2018. gadā konkursam tika
iesūtīts un gadagrāmatā publicēts Laidzes bibliotēkas lasītājas Danielas Bērziņas dzejolis “Dziedi,
līdz kamēr Japāna tevi dzird”. 2019. gadā “Garās pupas” dzejoļu konkursā piedalījās deviņgadīgā
laidzeniece Nellija Kraučuka. Šis konkurss ir rosinājis, ka bibliotēkā notiek dzejoļu rakstīšanas
nodarbības. Ar pašu sarakstītajiem dzejoļiem bērni uzstājas Daiļrunāšanas festivālā, tas tika aizsākts
par godu Latvijas simtgadei kā ikgadēja tradīcija, kas pulcē kopā dažādas paaudzes pagasta svētkos.
Daiļrunāšanas festivāla laikā Laidzes bibliotēkas brīvpieejas krājums tiek pārvērsts par skaistu
skatuvi. Katrs festivāla dalībnieks par ieguldījumu un panākumiem saņem bibliotēkas pateicības
rakstu.
2019. gada 31. oktobrī Laidzes bibliotēka brīvā laika pavadīšanas centra telpās dažāda
vecuma grupām sarīkoja diskotēku ar pārģērbšanos un spoku stāstu stāstīšanu “Aizbaidīsim spokus!”.
Bibliotēkas krājumā tika atrasti spoku stāsti par Laidzi, ko pasākuma dalībniekiem pastāstīja brīvā
laika pavadīšanas centra zāles pārzine Biruta Medne, pārģērbusies par atraktīvu sikspārni. Bērni
izdomāja arī paši savus spoku stāstus. Bija izveidota arī spoka istaba, kurā varēja iet baidīties.
Diskotēku vadīja Elements (profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums"
Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēknis Oskaru Oinass), kurš pastāstīja spoku stāstus no savas
bērnības un mācīja bērniem repu, kas ir viņa aizraušanās.
Jau kopš 1982. gada Rojā tiek pasniegta prēmija latviešu bērnu grāmatu autoriem un
ilustratoriem – Pastariņa prēmija. Šis, nu jau aizgājušais gads, Rojas novada bibliotēkā ir pagājies
zem Pastariņa zīmes. Maijā Rojā tika pasniegta 19. Pastariņa prēmija (prēmiju pasniedz ik pa diviem
gadiem). Prēmijas laureāti ir dzejnieks Kārlis Vērdiņš, kura poēmu bērniem “Dilles tante” Rojas
bibliotēkas lasītāji atzina par labāko bērnu grāmatu. Otrs prēmijas laureāts ir mākslinieks,
karikatūrists un grāmatu ilustrators Kristaps Auzenbergs, kura grāmatu ilustrācijas bērni novērtējā
par visasprātīgākajām un mūsdienīgākajām
Uz prēmijas pasniegšanas ceremoniju un tikšanos ar visprasīgākajiem kritiķiem – lasītājiem – ieradās
mākslinieks Kristaps Auzenbergs, bet dzejnieks Kārlis Vērdiņš nevarēja ierasties, jo tajā laikā atradās
Amerikas savienotajās valstīs, kur kopš 2016. gada Vašingtona Universitātē Sentluisā studē radošās
rakstniecības studijā. Tomēr, kā pateicību par izrādīto uzmanību, dzejnieks uz tikšanos ar lasītājiem
ieradās gada nogalē – decembrī.
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•

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
Sadarbības tīkls:

Bērnudārzi : daudzām bibliotēkām tā ir vienīgā iestāde pagastā, vienojas par kopīgām tēmām visa
gada laikā, bibliotēkās izliek bērnu darbiņus, un tos redz plašāks iedzīvotāju loks.
Skolas: tās var saukt par laimīgām bibliotēkām, kurām tās ir. Talsu reģionā 13 bibliotēku teritorijā
ir kāda skola. 15 bibliotēku teritorijās to nav. Bibliotēkās ar skolu teritorijā tiek realizētas Lasīšanas
programmas: Bērnu žūrija, Skaļās lasīšanas sacensība, Grāmatu starts, Ziemeļu literatūras nedēļas
lasījumi, literārās stundas pēc skolotāju pieprasījuma u.c. 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 profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā

•

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.
Sadaļu Darbs ar bērniem un jauniešiem sagatavoja TGB Bērnu nodaļas vadītāja I.Jaunbērziņa
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8. Novadpētniecība
•

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
Novadpētniecības darba mērķis ir veicināt novada izpēti un saglabāt vietējās kopienas identitāti.
Talsu Galvenā bibliotēka vāc, apstrādā, glabā drukātos publicētos un nepublicētos materiālus un
nodrošina piekļuvi tiem. Novadpētniecības darbs aptver bijušo Talsu rajonu, kas pastāvējis līdz
2009. gadam (šobrīd tie ir Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi). Ikdienā interesentiem
pieejams 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 novadu 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
novadu attiecināmās informācijas pludināšana Novadpētniecības mapēs;
5) digitālās datubāzes “Dižļaudis” veidošana un papildināšana;
6) mēneša izstāžu veidošana;
7) metodisks un izglītojošs darbs ar Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu bibliotēku
darbiniekiem pirms akreditācijas.
•

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 un uzņēmumu un pašvaldības vēstures izpētē. Novadpētniecības datubāze
(BIS Alise) papildināta ar 3279 ierakstiem, uz LNB aizsūtīti 946 ieraksti. Par Talsu, Rojas, Dundagas
un Mērsraga novada bibliotēkām 2019. gadā – 70 ierakstu (par TGB – 29 ierakstu).
 komplektēšana, ietverto materiālu veidi
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Novadpētniecības krājums tiek papildināts ar novadnieku grāmatām, publicētiem/ nepublicētiem
rakstiem, kā arī tek vākta informācija par bijušā Talsu rajona ļaudīm, institūcijām un rajonā
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 1650 grāmatām un diskiem. Krājumā ietilpst arī 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 vairāki
simti tematisko un personāliju mapju. 2019. gadā tika apvienotas 5 mapju kolekcijas vienā “Talsu
personālijas” (1 no Talsu bērnu bibliotēkas, 4 no TGB (“Talsu novada dzejnieki”, “Talsu
personālijas”, “Jāņa Tāles mapes”, “Mūzikas mapes”). 2019. gadā tika šķirotas Mūzikas mapes, lai
izdalītu novadniekus, jo kolekcijā bija materiāli par Latvijas, tai skaitā Talsu novadnieku, dažiem
ārzemju mūziķiem. Novadpētniecības krājuma lepnums ir bibliogrāfa Jāņa Tāles dzejas kartotēka,
kas kopš pārcelšanās uz jaunajām telpām atrodas Novadpētniecības lasītavā atjaunotos katalogu
kartīšu skapjos. Jāpiebilst, ka arī Jāņa Tāles rakstāmgalds. Krātuvē atrodas arī Jura Jansona aforismu
kolekcija – vairāki tūkstoši kartīšu.
 krājuma organizācija un glabāšana

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. 2019. gadā nenotika laikraksta “Talsu Vēstis” lokāla
digitalizēšana, sakarā ar to, ka jaunajā bibliotēkā būs digitalizētājs, ar kuru būs iespējams krietni
produktīvāk (ātrāk, kvalitatīvāk) digitalizēt materiālus.
 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana
Šajā gadā tiek turpināta 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 lasītavas darbinieki digitalizējusi un ievadījusi Novadpētniecības datubāzē Alise 2
attēlizdevumus. Izveidotas 12 digitālās izstādes, kuras pieejamas bibliotēkas tīmekļa vietnē.
Digitālā novadpētniecības vārdnīca “Dižļaudis” papildināta ar 7 šķirkļiem.
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 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums
Krājums tiek veidots kvalitatīvi. Krājumu papildinājušas 28 grāmatas. Vērtīgākās grāmatas ir
A. Pelēča prēmijas pretendentes – Antras Grūbes “Kino un dzīve Talsos (1902-1939)”; Ināras
Šteinbergas ”Toreiz Sabilē”; Visvalža Tukmaņa “Caur laikiem. Otrā daļa”; Georga Avetisjana
“Homeland”; Edgara Vadoņa “Īsie stāsti … mūža garumā”; Kārļa Mālmeistera “Kažēna atmiņas”;
Aināra Mazjāņa “Mēs esam Talsi” Diānas Bērziņas “Parunāsim par vecajiem laikiem”; Skolēnu
jaunrades konkursu darbu izlases “Sirds domas Latvijai”. Krājumā nonākušas vairākas grāmatas,
kuras tika “atrastas” pārvākšanās procesa laikā. Bibliotēka ieguva krājumā Aleksandra Pelēča bērnu
grāmatu “Čabiņš”, ko uzdāvināja Alūksnes kolēģi.
 izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem)
Novadpētniecības krājums tiek bieži izmantots. Pieaudzis attālināto interesentu loks. Jaunajās telpās
bibliotēkas novadpētniecības lasītavu apmeklē krietni lielāks interesentu skaits. Ievērojami biežāk
iegriežas novadpētnieki un skolēni. Novadpētnieki daudz vairāk dāvina materiālus bibliotēkai.
• Novadpētniecības darba popularizēšana
Novadpētniecības darbs ticis popularizēts vairākos veidos – veidojot izstādes, publicējot rakstus,
attēlus laikrakstos un tīmeklī, rīkojot pasākumus. Katru mēnesi gan klātienē, gan elektroniski
ikvienam iespēja aplūkot izstādi par kādu ievērojamu novadnieku. Tiek veidoti raksti, ievietoti
internetā un presē par notiekošo bibliotēkā. Bibliotēka regulāri sniegusi informāciju par gaidāmajiem
pasākumiem domes informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas”.
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.
Šogad tika uzsākts pasākumu cikls “Mazpilsētas stāstnīca”, ko rīko novadpētniecības daļa. Mērķis ir
vākt skaņu ieraktu no pasākuma, to ievietot bibliotēkas tīmekļa vietnē, lai ikvienam būtu iespēja
klausīties pasākumu nākotnē. 2019. gadā šie audioieraksti tiek vākti, apstrādāti, lai 2020. gadā
publicētu tīmekļa vietnē.
Šajā gadā diemžēl netika veiktas vidusskolēnu apmācības, jo rudenī – laikā, kad būtu jāapmāca klases
– norisinājās bibliotēkas pārcelšanās darbi.
Rudenī norisinājās Dzejas izbraukums ar pieturām “Dzejas buss”. Tika organizēti 4 pieturas punkti Kubalu skola, Valdemārpils bibliotēka, Lubes dzirnavas, Tiņģeres pils.
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• Sadarbība novadpētniecības jomā
Novadpētniecības darbā ir laba sadarbība ar novadpētniekiem Imantu Tamsonu, Antru Grūbi,
Zigurdu Kalmani, Juri Šironovu un citiem, pilsētas izglītības iestādēm (piem, ar Talsu Valsts
ģimnāziju, Talsu 2. vidusskolu, Talsu Mūzikas skolu), kultūras iestādēm, pašvaldību.
TGB organizēja apmācības Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu bibliotekāriem. Šajā gadā
šīm bibliotēkām bija akreditācija, tādēļ kolēģi lūdza apmācības bibliotēkas veidoto resursu un
sistēmas pārzināšanā. Rezultātā apmācībās bibliotekāres papildināja digitālās prasmes un guva jaunas
zināšanas par interneta vietnēs esošo resursu meklēšanas un izgūšanas iespējām.
• Jauninājumi novadpētniecības darbā
2019. gadā tika uzsākts pasākumu cikls “Mazpilsētas stāstnīca”. Pirmsākumi “Mazpilsētas stāstnīcai”
rodami Dzintras Žuravskas 80 gadu jubilejas pasākumam Talsu Galvenajā bibliotēkā, kad radās ideja
turpmāk aicināt novadam nozīmīgus ļaudis, lai ierakstītu pasākumu un nākotnē būtu iespēja klausīties
stāstus iz dzīves. 2019. gadā uz sarunām tika aicināti: dzejniece Maija Laukmane, bijusī ilggadējā
kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, novadpētniece Dace Alsberga, gleznotāja Guna Millersone,
rakstnieks Arnolds Auziņš, žurnālists Maksimilians Kvite, literatūras zinātnieks Ilgonis Bērsons,
māksliniece Antra Auziņa. Audiomateriāli tika iegūti un atrodas bibliotēkā, lai ar 2020. gada
pirmajiem mēnešiem tie tiktu publiskoti tīmekļa vietnē. Šie audioieraksti ir lielisks papildinājums
bibliotēkas biogrāfiskajai dižļaužu vārdnīcai, kur pie apraksta pievienots arī neliels ieraksta fragments
ar attiecīgā cilvēka sacīto.
•

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi

Šogad problēmas radīja pārcelšanās epopeja, jo kolektīvs bija cerējis ātrāk pārcelties, bet notika tā,
kā notika. Pārcelšanās process sākās jau 2018. gadā, kad tika pārbaudīts grāmatu, periodikas krājums.
Līdz 2019. gada beigām vēl nav sapludinātas novadpētniecības tematiskās mapes. Personāliju mapēs
nav izņemti dublikāti, lai gan tās ir sakārtotas. Pārvācoties ir atrasts liels apjoms materiālu, kas
jāpārbauda ar mapēs esošo materiālu saturu. Šī mapju kārtošanas problēma tiks atrisināta pakāpeniski.
Daudzi materiāli, piemēram, fotogrāfijas nav aprakstītas ne ar roku, ne BIS Alisē, kas arī tiks
pakāpeniski izdarīts.
Biogrāfiskā vārdnīca “Dižļaudis” tiek papildināta pārāk lēni. Risinājums būtu novirzīt papildus
darbinieku šī uzdevuma veikšanai.
Kopumā novadpētniecības darbā problēmas tiek risinātas.
•

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
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Bibliotēkas darbiniekiem jāpierod pie jaunās ēkas un tehnikas, jāapgūst jaunas prasmes. Nākotnē
bibliotēka pamanīs jaunas iespējas un ļaužu vajadzības, jo bibliotēka ir fiziski tuvāk lietotājam, tā tiek
biežāk apmeklēta un izskan dažādi vērtējumi, viedokļi no apmeklētāju puses.
Bibliotēkai jāturpina organizēt pieredzes apmaiņas braucieni, semināri, apmācības, lai smeltos jaunas,
svaigas idejas.
Jāveido lietotājam draudzīgāka BIS Alise sistēma – Elektroniskais katalogs un Novadpētniecības
datubāze.
“Pavasarī uzplaukst mani kailie zari”
Pasniedz Aleksandra Pelēča literāro prēmiju
“Uzmanību, uzmanību! No Talsu Galvenās bibliotēkas atiet autobuss maršrutā “Aleksandra Pelēča
literārā prēmija”. Cienījamie pasažieri, lūdzam ieņemt savas vietas”, vēstīja dispečera balss. Un tik
tiešām, katrs pasākuma viesis iztēlē iekāpa Deviņu pakalnu autobusā, kas pavasarīgā novakarē, līgani
devās ceļojumā uz Talsu un Rojas novada 9 pieturvietām. Tieši tik, lai katrā pieturā satiktu kādu
stāstu – deviņu prēmijai nominēto grāmatu autorus vai stāsta zinātājus. Izceļojot prēmijas maršutu
“Talsi – Roceži – Nogale – Kaltene – Roja – Valdemārpils – Sabile – Talsi”, klātesošos ar muzikāliem
priekšnesumiem priecēja arī Talsu pamatskolas audzēkņi un pedagoģe Gunita Pauliņa.
“Talsu novada Piederības balvu” un Aleksandra Pelēča literāro prēmiju saņēma Antra Grūbe – par
grāmatu “Kino un dzīve Talsos (1902-1939)”, pētījumu par Talsu kinoteātru vēsturisko attīstību, kino
dzīvi Talsos, un ne tikai – grāmatā atradīsiet informāciju par politisko situāciju, dažādu viedokļu cīņu
pilsētā un to, kā tā ietekmēja sadzīves norises. Grāmata ir plašs ieskats Talsu kultūras dzīvē, kura arī
aprakstītajā laikā bija tikpat pilnasinīga un iespējām bagāta, kā mūsdienās.
Lasītāju atzinības balva tika pasniegta ar SIA „Kurzemes sēklas” atbalstu. Kā katru gadu,
arī šogad lasītājiem bija iespēja līdzi just un balsot par, viņuprāt, vērtīgāko grāmatu ne tikai
internetā, bet arī

katrā

Talsu

novada

bibliotēkā. Ar pārliecinošu balsu pārsvaru, 2146

balsīm, Lasītāju atzinības balvu saņēma Ināra Šteinberga par grāmatu “Toreiz Sabilē”.
“Talsu novada Piederības balva” Aleksandra Pelēča literārās prēmijas laureātam tika pasniegta pirmo
reizi – tā ir vienotā dizainā darināta balva stiklā, veidota saskaņā ar Talsu novada vizuālās identitātes
pamatprincipiem, kur iegravēti Talsu novada logo, novada identitātes un piederības zīmes. Talsu
novada pašvaldība literāro prēmiju piešķir kopš 2000. gada literāro darbu autoriem par ieguldījumu
A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski

augstvērtīgiem

darbiem

publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam. Aleksandra
Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un
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sava

novada

norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu vērtēšanas komisijas augstāko

vērtējumu.
Piederības balvu autorei pasniedza Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un Talsu novada
Kultūras un Sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska. “Man ir sajūta, ka, izejot cauri šo
grāmatu stāstiem, mēs vienu lappusi atkal esam ielikuši mūsu visu kopīgi veidotā grāmatā… Īpašs
paldies jums, kas ir gatavi šos stāstus izpētīt gan vēstures līkločos, gan šodienas griezumā. Paldies,
ka esat gatavi to uzlikt uz papīra, uzrakstīt un izveidot tik tālu, lai šie stāsti būtu pieejami arī citiem.”,
klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētājs.
Uz literāro prēmiju un Lasītāju atzinības balvu pretendēja arī Ainārs Mazjānis “Mēs esam Talsi”,
Diāna Bērziņa “Parunāsim par vecajiem laikiem”, Talsu BJC “Sirds domas Latvijai” skolēnu
jaunrades konkursu darbu izlase, Visvaldis Tukmanis “Caur laikiem. Otrā daļa”, Georgs Avetisjans
“Homeland”, Kārlis Mālmeisters “Kažēna atmiņas”, Edgars Vadonis “Īsie stāsti … mūža garumā”.
Pieturā “Brīvības ielā 17a” par skolēnu jaunrades konkursu darbu izlasi “Sirds domas Latvijai”
stāstīja Talsu novada Bērnu un Jauniešu centra vadītāja Doloresa Lepere, šeit arī noslēdzās iztēles
ceļojums – pieturā, kurā jau drīz atradīsies arī Talsu Galvenā bibliotēka. Tādēļ droši var apgalvot,
Aleksandra Pelēča literārā prēmija savu ceļu uz jauno dzīves vietu ir atradusi, lai nākošajā gadā
atgrieztos jau tieši Aleksandra Pelēča (1920 - 1995) simtgadē.
Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzījusi grāmatas, kuras izdotas
2018. gadā –
Visvaldis Tukmanis “Caur laikiem. Otrā daļa”
izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018

Grāmatas 2. daļā iekļauts Valdegales (Valdgales) pagasta Laukindiņu saimnieku Tukmaņu un radu
dzimtu stāsts ar laikmetu maiņu negaidīto notikumu pavērsienu aprakstiem. Vēstīts par kolhozu
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apkalpojošo saimniecisko sistēmu darbību Talsu novadā, ārstniecības struktūrām un organizācijām
no senlaikiem līdz Atmodas sākuma gadiem. Plašais vēstījums beidzas ar represīvo un militāro
organizāciju darbības apceri, iznīcinātāju (no krievu val. istrebīķeļu) aktivitātēm Talsos un novadā.
Darbā izmantoti arī iepriekš nepublicēti dažādu novadnieku atmiņu stāsti un dienasgrāmatu
fragmenti. 2018. gada 16. decembrī Visvaldis Tukmanis devās mūžībā.
Georgs Avetisjans “Homeland”
izdevējs “Milda Books”, 2018

Fotogrāmata „Dzimtene. Valstī garākais ciems” („Homeland. The Longest Village in the Country”)
izmantojot ģeogrāfiski garāko piekrastes ciemu kā metaforu, ir konstruēts un daudzslāņains stāsts par
cilvēka dzimto vietu, dzīves ceļa garumu un atmiņām. Tas ir stāsts par zemi, cilvēka saikni ar zemi.
Ģeogrāfiski šis darbs arī kalpo kā dokumentāla liecība par valstī garāko ciemu – Kalteni –
fotogrāfijās, aprakstos un intervijās divās valodās – angļu un latviešu, kurā tiek atainota un pētīta
mūsu tautas identitāte, vēsture, atmiņas, iedzīvotāju attiecības ar apkārtējo vidi.
Georgs Avetisjans (1985) ir latviešu fotogrāfs, kurš savos projektos pievēršas savām saknēm – vai
tā būtu Kaltene, no kuras viņš nācis, vai Armēnija, ar ko saista viņa tēva dzimta. 2016. gadā
absolvējis Braitonas universitāti Lielbritānijā un ieguvis mākslas maģistra grādu fotogrāfijā.
Edgars Vadonis “Īsie stāsti … mūža garumā”
izdevējs “Von Talsen Grāmatnīca”, 2018
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Autors dzimis Ziemeļrietumu Kurzemē, Rīgas jūras līča tuvumā 14 km no Kaltenes, Nogales
pagasta ”Zaķīšu” mājās. Šis ir dzīves stāsts – stāsti, stāstiņi un epizodes no autora dzīves, kuru
dzīves ceļš nu ir aizvedis līdz Vācijai.
Kārlis Mālmeisters “Kažēna atmiņas”
izdevējs “Jumava”, 2018

Kārļa Mālmeistera (1901-1978) atmiņu stāsts par savas bērnības un jaunības gaitām Latvijā, kas ir
ceļā uz brīvību no muižnieku varas, un ārpus tās — jūras gaitās uz svešām zemēm, kur par tādu
“latvieti” neviens neko nav dzirdējis. Aprakstītie notikumi ir saistīti arī ar Talsu un Kurzemes pusi.

Antra Grūbe “Kino un dzīve Talsos (1902-1939)”
izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018
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Pētījums par Talsu kinoteātru vēsturisko attīstību, kino dzīvi Talsos un ne tikai – grāmatā atradīsiet
informāciju par politisko situāciju, dažādu viedokļu cīņu pilsētā un to, kā tā ietekmēja sadzīves
norises. Plašs ieskats Talsu kultūras dzīvē, kura arī aprakstītajā laikā bijusi tikpat pilnasinīga un
iespējām bagāta, kā mūsdienās.

Ainārs Mazjānis “Mēs esam Talsi”
autora izdevums, 2018

Fotogrāfa pirmais pieteikums bija izstāde Mēs esam Talsi, kurā 100 talsenieku portretos tika atklāts,
kādēļ Talsi ir laba vieta, kur dzīvot, veidot ģimeni un paslēpties no visām pasaules vētrām, lai atgūtu
mieru. Grāmata tapusi kā izstādes turpinājums. Katru portretu papildina stāsts, kas īsi raksturo katra
talsinieka sajūtas un personību.

Diāna Bērziņa “Parunāsim par vecajiem laikiem”
izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018
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Dzimtas atmiņas un likteņstāsti – grāmata par kādu latviešu dzimtu un dzimtas senčiem, pie Auziņu
saimes galda klēts galā Rocežos klausīti un pierakstīti.
Ināra Šteinberga “Toreiz Sabilē”
autora izdevums, 2018

Grāmatā ir iekļautas vairāk kā 600 fotogrāfijas, avīžu ziņas, 43 personu atmiņas par ļaudīm un
notikumiem Sabilē. Grāmata ir vērtīgs informācijas avots gan sabilniekiem, gan arī citiem pagātnes
notikumu pētniekiem – skaista dāvana Sabiles 765. gadā, kopš Sabiles vārds pirmo reizi minēts
rakstos, kā arī būtisks pienesums Latvijas simtgades notikumiem.
Skolēnu jaunrades konkursu darbu izlase “Sirds domas Latvijai”
izdevējs “Talsu novada BJC”, 2018
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Krājumā apkopotai labākie, laikā no 2003. gada līdz 2017. gadam, skolu radošā konkursa dalībnieku,
Talsu novada skolnieku, literārās, foto, mūzikas un vizuālās mākslas jaunrades darbi. Sirds domas
Latvijai ir krāsainas, dažādas, priecīgas un pārdomu pilnas. Krājumu sastādījusi radošā komanda –
Doloresa Lepere, Maija Laukmane, Antra Auziņa – Bajāre un Antra Vētra.
Spāres bibliotēkā piemiņas izstāde - stends Spāres Tautas daiļamata meistarei Mirdzai Strazdiņai
(1929.-2013.).
Novembrī, valsts svētku mēnesī, bibliotēka izlika novadpētniecības izstādi “Mazspāres
ciems”. Izstādē izliku 2 kartes, 2 planšetes, 7 foto rāmjus ar 31 foto, 20 rakstus un 2 mapes par
Mazspāres ciemu un tā ļaudīm. Bet to, ko bijām uzzinājušas no Mazspāres iedzīvotājiem un rakstos
lasītā, kopā ar Tabitu Kalniņu stāstījām tautas nama un bibliotēkas kopējā pasākumā “Mazspāres
māju stāsti”. Tabita pati 25 gadus dzīvoja Mazspārē, viņa stāstīja gan par pieredzēto, gan dzirdēto.
Šoreiz paši Mazspāres iedzīvotāji bija nelielā skaitā un tikai daži bija ar mieru runāt publikai.
Spārenieki vēlas, lai arī nākamgad turpinām šos atmiņu stāstus par Spāres apkārtnes ciemiem.
Pļavu bibliotēkā novembrī notika tikšanās ar grāmatas “Nariņciema stāsti” autoru Aldi Denčiku.
Aldis ir vietējais novadpētnieks, bet tagad viņu iepazinām kā rakstnieku. Viņš audzis Pļavās un turpat
ir notikuši arī viņa, grāmatā aprakstītie, nedarbi. Ļoti lepojamies, ka Aldis savai grāmatai izvēlējies
Nariņciema nosaukumu, jo tā sauc Pļavu centru. Izvērtās ļoti interesanta saruna ar Aldi ne tikai par
šo grāmatu un viņa nedarbiem, bet arī par Pļavu vēsturi un tās cilvēkiem.
Dundagas novada Mazirbes bibliotēkā decembrī notika novadnieka Gunāra Anševica bērtnības
atmiņu grāmatas “Zagļciemnieku stāsti” atvēršana.
Rojas novads, tajā skaitā Kaltene un Valgalciems ir bagāts ar savu vēsturi, tradīcijām, ievērojamiem
novadniekiem un šodienu. Rojā ir spēcīgs Jūras un zvejniecības muzejs, ar kuru bibliotēkai sāk
veidoties ciešāka sadarbība. Tā rezultātā, bibliotēka saņēma uzaicinājumu no muzeja vadītājas Ineses
Indriksones piedalīties pētniecisko darbu lasījumos Kaltenes klubā (Rojas muzeja filiālē).
Rojas bibliotēkā notiek pasākumu cikls “Tikšanās ar novadnieku”.
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Bibliotēkās tiek pierakstīti vecāko iedzīvotāju un māju stāsti – Virbu, Vīdāles Balgales un nogales
bibliotēkās.
Vēsturisko fotogrāfiju uzkrāšana Virbu, Spāres, Abavas, TGB bibliotēkās.
Kā katru gadu, arī šogad 11.novembrī Lubes kapos Lubes bibliotēkas vadītāja organizēja ziedu
nolikšanu un svecīšu iededzināšanu pie Lāčplēša ordeņa kavaliera Ernesta Jansona kapa. Pirms tam
šī vieta tika sakopta. Priecē tas, ka ziedus un svecītes bija atstājuši arī citi apmeklētāji. Tas liecina, ka
ikgadējā atceres tradīcija ir nesusi augļus, un iedzīvotāji arī bez atgādināšanas zina mūsu varoņus.
Bibliotekārs ir tas cilvēks, kurš arī pārējā gada laikā rūpējas par kapa sakopšanu, jo pašam Ernestam
Jansonam vairs nav tuvinieku, kuri to darītu.
Ik gadu Laucienes bibliotēkas vadītāja kopā ar Laucienes kultūras namu organizē pagasta ļaužu
likteņstāstu vakaru.
Vairākas bibliotēkas veidojušas lielākas savai kopienai veltītas novadpētniecības izstādes – Sabiles
bibliotēkā izstāde “kad gadiem es pāri skatos” par Sabiles amatierteātra vēsturi, Stendes bibliotēkā
izstāde “Stendes Tautas frontes nodaļai - 30”.
2019. gada 23. janvārī Laidzes bibliotēkas sarīkoja 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas
pasākumu, kurā atmiņās par barikāžu laiku dalījās bijušais kādreizējā Laidzes lauksaimniecības
tehnikuma skolotājs Viesturs Brālītis, demonstrējot diapozitīvus par Atmodas notikumiem. Savas
atmiņas pastāstīja arī citi barikāžu aizstāvji no Laidzes pagasta. Pasākumu papildināja barikāžu
aizstāvju atceres dienai veltīta izstāde.

9. Projekti
•

Tabula “Projektu apkopojums”
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums
Pastariņa prēmija
2019

Finansētājs
VKKF
Rojas novada
dome

Finansējuma
apjoms
700,860,-

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Prēmija latviešu bērnu
literatūras autoram un grāmatu
ilustratoram

Atbalstīts/
neatbalstīts
atbalstīts

10. Publicitāte
•

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
Par bibliotēkas tīmekļa vietnes www.talsubiblioteka.lv tehnisko darbību un uzturēšanu atbild

Talsu novada domes IT nodaļa. Saturiski tīmekļa vietni veido un uztur TGB Sabiedrisko mediju
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speciālists sadarbībā ar citām bibliotēkas nodaļām un novada bibliotēkām. 2015. gada sākumā
bibliotēkas mājas lapa tiek pārcelta no individuālā uzņēmēja uz Talsu novada pašvaldības uzturētu
serveri. Pastāvīgi notiek darbs pie tīmekļa vietnes satura un interfeisa uzlabošanas. Saistībā ar Talsu
novada vizuālās identitātes maiņu 2019. gadā mainīta un atjaunota arī bibliotēkas mājas lapas
identitāte, optimizētas izvēlnes un atjaunota aktuālā bibliotekārā darba informācija. Daļa pārmaiņu
bibliotēkas mājas lapā veiktas saistībā ar bibliotēkas pārcelšanos uz jauno bibliotēkas ēku un
apvienošanos ar Talsu Bērnu bibliotēku. Sākuma lapā galvenā informācija sagrupēta trīs blokos –
Aktualitātes, Aktuālais novadu bibliotēkās un Aktuālais darbā ar bērniem. Šajos blokos tiek publicēta
informācija, kas skar ne tikai TGB, bet arī notiekošo visās novada bibliotēkās. Bibliotēkas tīmekļa
vietnes informatīvā daļa sadalīta sadaļās – AKTUALITĀTES; LASĪTĀJIEM; PAR BIBLIOTĒKU;
NOVADPĒTNIECĪBA; BIBLIOTEKĀRIEM.
AKTUALITĀTES – sadaļā atrodamas visas jaunākās ziņas, notikumu kalendārs novada bibliotēkās,
informācija par izstādēm un virtuālās izstādes, pieprasītāko grāmatu tops, foto galerija un bloga vietne
“Arī bibliotekārs lasa”. Šo sadaļu ir plānots attīstīt sadarbībā ar novada bibliotekāriem.
LASĪTĀJIEM – sadaļā atrodama visa informācija, kas attiecināma uz bibliotēkas lietošanu un
pakalpojumiem – Lietošanas noteikumi, bibliotēkas pakalpojumu lietošanas ceļvedis, bibliotēkas
sniegtie bezmaksas un maksas pakalpojumi, informācija par bibliotēkā atrodamajiem periodikas
izdevumiem un lasītājiem noderīgas saites, kas sagrupētas tematiski. Ar 2020. gadu plānots pievienot
sadaļu par bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm un to izmantošanu.
PAR BIBLIOTĒKU – sadaļā atrodama informācija, kas saistīta ar bibliotēku, tās struktūru,
dokumentāciju, bibliotēkām Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadā, skolu bibliotēkām.
NOVADPĒTNIECĪBA – sadaļā atrodama informācija par Novadpētniecības darbu Talsu Galvenajā
bibliotēkā. Šajā sadaļā, kā bibliotēku popularizējošs tiešsaistes projekts, tiek veidota un papildināta
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.
Mainoties bibliotēkas atrašanās vietai, piedāvājumu un pakalpojumu klāstam, nolikumam un
struktūrai, visa informācija bibliotēkas tīmekļa vietnē pakāpeniski tiek aktualizēta un atjaunota.
2019. gada beigās pievienota sadaļa Bērniem un Jauniešiem, kas atspoguļos darbu un notikumus
Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļā. Tā kā sadaļa ir izveidota nesen, tās pilnveidošana un
papildināšana tiks turpināta. Bērnu un Jauniešu sadaļa izveidota tiešsaistes Vix Website platformā un
piekļuve tai nodrošināta no Talsu Galvenās bibliotēkas sākuma lapas.
Visu aktuālo informāciju par bibliotēku, tās pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem:
1. bibliotēkā – aktīvi tiek izmantoti info stendi, info ekrāns
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2. internetā – sociālajos medijos
2.1. bibliotēkas mājas lapā – www.talsubiblioteka.lv. Laikā no 2017 līdz 2019 gadam bibliotēkas
tīmekļa vietnei bijuši 90809 unikālie apmeklējumi.
2.2. Talsu novada portālā www.talsi.lv, šeit regulāri tiek ievietota visa aktuālā informācija par visiem
kultūras pasākumiem Talsu Galvenajā bibliotēkā un bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, portālā ir
atrodama statiska informācija par katru novada bibliotēku, darbiniekiem, darba laikiem u.t.t.
(https://talsi.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/)
2.3. publicitātei tiek izmantoti portāli talsi.lv, www.talsi24.lv, www.news.lv pasākumu sadaļa, līdz
2019. gada rudenim arī bibliotēku portāls biblioteka.lv.
2.4 reģionālajos preses izdevumos “Talsu Vēstis” un “Talsu Novada Ziņas”
2.5. aktīvi tiek izmantoti sociālie tīkli https://www.facebook.com/TalsuGB (2016. g. -182 sekotāji,
2017.

g. – 254

sekotāji,

2018.

g. – 337

sekotāji, 2019. gadā – 583 sekotāji)

un

http://www.draugiem.lv/talsubiblioteka/ (163 sekotājs)
Tomēr salīdzinoši analizējot sociālajos tīklos ievietotās informācijas lasījumu statistiku,
vērojama intereses samazināšanās, gan lietotāju, gan arī darbinieku vidū vietnē draugiem.lv, līdz ar
to samazinās tajā ievietotās informācijas daudzums un veltītais laiks profila uzturēšanai. Tas varētu
būt izskaidrojams ar lielāku rosīšanos sociālās saziņas vietnē facebook.com. 2020. gadā bibliotēkas
profils portālā draugiem.lv dzēsts.
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
4. Par gaidāmajiem pasākumiem informācija tiek nodota un izskan arī `Kurzemes radio` un “SWH”.
5. Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu novada ziņas” – avīze iznāk 1x mēnesī,
katrā avīzes numurā ir pieejama pilnīga informācija par bibliotēkās notiekošajiem pasākumiem un
izstādēm, svarīgākās norises un pasākumi tiek atspoguļota reģionālajā laikrakstā “Talsu Vēstis”.
6. Talsu Galvenā bibliotēka aktīvi piedalās pilsētas rīkotajos pasākumos, tādējādi popularizējot
bibliotēku arī ārpus ierastās bibliotēkas vides – atraktīvas aktivitātes ikgadējos Talsu Pilsētas svētkos
Nakts pastaigas ietvaros, Pilsētas svētku gājiens u.t.t.
Bibliotēkas profili sociālajos tīklos:
facebook – https://www.facebook.com/TalsuGB/
draugiem.lv – http://www.draugiem.lv/talsubiblioteka/
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youtube.com – TGB Lasitava
•

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
•

Izstādes, pasākumi 2019

Izstādes

Pasākumi

Pasākumu apmeklētāju skaits

Talsu Galvenā bibliotēka

84

90

3959

Kopā Talsu reģiona bibliotēkās

949

573

12893

Rīkojot pasākumus, mūsu mērķis ir, ne tikai izglītot klausītājus, bet arī izklaidēt, lai viņi labi
justos mūsu bibliotēkā, gūtu labus iespaidus, iepazītu ko jaunu, un ar labpatiku ierastos atkal. Ir
pasākumi, kurus rīkojam katru gadu un kuri ir kļuvuši tradicionāli. Kā pirmo var minēt Grāmatu
svētkus, no kuriem neesam atteikušies, jo Talsu iedzīvotājiem šie svētki patīk, tie ir kupli apmeklēti
un katru gadu gaidīti. Šogad, svētku pirmajā daļā, ko iesāka apbrīnojami dinamiska Talsu mūzikas
skolas sitamo instrumentu grupa, Latvijas avīzes galvenā redaktora vietnieka Ivara Bušmaņa vadībā,
vietējie iedzīvotāji diskutēja “Pa kādiem ceļiem un ar kādiem autobusiem varēsim aizbraukt pēc
novada reformas” ar amatpersonām: satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru Jāni Butānu un
uzņēmuma “Rīgas satiksme“ bijušo pagaidu valdes priekšsēdētāju Anriju Matīsu. Talsiniekiem
vienmēr ir patikuši stāsti par ceļojumiem un svešām zemēm. Kopā ar ceļotāju, fotogrāfu un vēstures
pētnieku Normundu Smaļinski šoreiz noskaidrojām “kur Latvijā atrodas Eiropas centrs”.
Izdevniecību dižošanās pasākumā jaunumi un loterija “Laimīgais pircējs“ kopā ar “Latvijas
medijiem“ un “Zvaigzne ABC“. Grāmatu svētkus noslēdza “Detektīvu meistarklase ar lustēm un
dziedāšanu“ rakstnieces Daces Judinas un mūziķa Artura Nīmaņa vadībā.
Neiztrūkstoši, katru gadu, godinot dzejnieku, notiek Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšana.
Prēmiju saņem autors, par labāko Talsu novada vai A. Pelēča popularizēšanu. Šogad konkursā
piedalījās deviņi autori ar saviem darbiem. Uzvara Antrai Grūbei par grāmatu “Kino un dzīve Talsos
1902 – 1939 “.
Bibliotēku nedēļā katru gadu notiek pasākums “Burziņš bibliotēkā visu dienu“. Jau no rīta
telpas piepilda bērni, lai piedalītos “kustīgo bildīšu “ seansos. Vēlāk ierodas skolēni, lai klausītos
stāstījumu par dzīvesstāstu vākšanu un klasificēšanu. “Par izceļošanu no Latvijas dzīvesstāstos
pagātnē un tagad “ stāsta Latvijas Universitātes filoloģijas un socioloģijas institūta pārstāves Maija
Krūmiņa un Ginta Elksne. Pievakarē interesenti pulcējās uz tikšanos ar šobrīd populāro erotisko
romānu rakstnieci Karīnu Račko.
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Par paliekošu tradīciju mūsu bibliotēkā ir kļuvis “Dzejas izbraukums“. Ar katru gadu autobuss,
ar kuru brauc dzejas mīļotāji, kļūst ietilpīgāks, jo braucēju kļūst vairāk. Šogad dzeju klausījāmies
Kubalu skolā, Valdemārpils Dupurkalna estrādē, Lubes dzirnavās un dzejnieces Ainas Zemdegas
piemiņas istabā, kā arī Tiņģeres pilī. Baudot “dzejas zupu “ konkursa veidā pārrunājām Talsu
bibliotēkas vēsturi.
Septembrī Lubes bibliotēkā tika atzīmēta novadnieces Ainas Zemdegas 95.dzimšanas diena,
kurai par godu bibliotēkā bija apskatāma izstāde “Mūsu dzejniecei Ainai Zemdegai – 95”. Dzejas
dienu ietvaros Talsu Galvenā bibliotēka organizēja dzejas busu, kuram viena no pieturvietām bija
Zemdegas dzimtās mājas Lubes dzirnavas. Lubes bibliotēka šā notikuma ietvaros rīkoja pasākumu
Toreiz un tagad Lubes dzirnavās”, kurā par Ainu Zemdegu pavisam personīgi stāstīja bijušā Lubes
bibliotēkas vadītāja Anita Vītola, jo viņai vienai no retajiem bijis tas gods dzejnieci pazīt personīgi,
kopā ar viņu svinēt svētkus un sekot līdz Lubes dzirnavu restaurācijas darbiem. Pasākumā notika
Zemdegas dzejas lasījumi un fragmentu lasījumi no autores grāmatas “Toreiz un tagad Lubes
dzirnavās”, kuros vislabāk raksturots tā laika Lubes pagasts, dzirnavu apkārtne, bānītis un stacija
atradusies netālu no dzejnieces mājām. Tie bija fragmenti, kas ieinteresēja cilvēkus izlasīt šo
rakstnieces darbu.
“Dzejas dienas Valdemārpilī” – 11.septembrī ikviens TGB Dzejas izbraukuma dalībnieks varēja
viesoties Valdemārpils bibliotēkas organizētajā dzejas pasākumā, lai iepazītos ar valdemārpilnieces
Inas Anševicas un pitradznieka Gunāra Anševica dzejas un prozas darbiem pašu autoru izpildījumā.
Pasākumu papildināja Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas direktores Ilzes Rūsas dziesmas ar
Inas Anševicas dzejas vārdiem un mūzikas skolotājas Guntas Vecvagares sacerēto mūziku. Pasākuma
dalībnieki tika cienāti ar siltu tēju un rudens veltēm.
Tradicionāli ir arī grāmatu lasīšanas rīti pansionātā “Stūrīši“. Interesenti klausījās A. Auziņa,
M. Svīres, V. Kaijaka, J. Egles un N. Ikstenas darbu fragmentus.
Lai mūsu lasītāji varētu iepazīties tuvāk ar jaunām grāmatām un to autoriem, uz tikšanās
pasākumiem aicinājām žurnālistu un sporta komentētāju Māri Rīmeni ar grāmatu “Veiksmei līdzās“,
kur autors stāsta par vairākos gadu desmitos sporta pasaulē pieredzēto. Viņš atklāj, ka atlētu ceļš
sportā nav tikai rozēm kaisīts, patiesībā tajā ir vairāk ērkšķu, nekā ziedu.
Ļoti sirsnīgs izvērtās pasākums ar muzikoloģi Daigu Mazvērsīti – grāmatas “Mans draugs –
Mārtiņš Freimanis“ autori. Stāstu par mūziķi papildināja audioieraksti ar Mārtiņa dziesmām un filma.
Mūsu bibliotēkā atklāšanu piedzīvoja Kārļa Mālmeistera atmiņu stāsts “Kažēna atmiņas“.
Tajā atrodami interesanti un aizkustinoši fakti par pirmskara laiku, kas saistīti arī ar Talsu un
Kurzemes puses ļaudīm.
Vēl šogad mūsu lasītāji iepazina rakstnieci Zani Zusti un grāmatu “Tarakāni manā galvā “.
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2019. gada sākumā mūsu novadniece, rakstniece un dzejniece Dzintra Žuravska atzīmēja
apaļu dzīves gadu jubileju. Rakstnieces tikšanās ar Talsu lasītājiem ritēja kā jauka pastaiga no
bērnības un skolas gadiem, no pirmā dzejoļa, pirmās grāmatas, līdz šodienai, kad rakstnieces devums
ir plašs un nozīmīgs.
Gada beigās beidzot piedzīvojām nozīmīgu notikumu – mūsu bibliotēka ieguva jaunas un
plašas telpas. Ar tautas dziesmu “Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā…” Baibas Veismanes izpildījumā
un Talsu domes priekšsēdētāja un citu amatpersonu uzrunām, tika pārgriezta atklāšanas lentīte.
Spēlēja Talsu simfoniskās mūzikas trio, atklāšanas pasākumu vadīja aktieris Edgars Samītis.
Apmeklētāji apskatīja bibliotēkas telpas, iepazinās ar izstādēm “Mazās gaismas pilis“ un ”Talsu
bibliotēkas mājvietas gadsimtu griežos”. Noslēgumā grupas “The Garden” koncerts. Par godu jaunās
bibliotēkas atklāšanai, talsiniekus iepriecināja Igo un Ērika Upenieka muzicēšana.
Kā jauka Ziemassvētku dāvana, mūsu lasītājiem tika aktiera Jura Hirša koncertprogramma
“Brīnumi notiek“.
Aizvadītajā gadā Rojas bibliotēkas pieaugušo nodaļā noorganizēti

11 pasākumi,

apmeklētājiem piedāvājām apskatīt 30 izstādes. Labi apmeklēta bija muzikāli literārā pēcpusdiena,
kurā savu dzeju runāja un muzicēja Helmuts Feldmanis. Īpašu publicitāti bibliotēka sasniedza ar
tematisko pēcpusdienu „Ziemeļkurzemes daba”, kurā tikāmies ar dabas pētnieku Vilni Skuju,
ieklausījāmies atraktīvajā stāstījumā un skatījāmies viņa uzņemtos fotoattēlus mūsu LG informatīvajā
ekrānā. Apmeklētājiem patika arī tikšanās ar grāmatu autoriem Inu Anševicu un Gunāru Anševicu, it
īpaši Gunāra „Zagļciemnieka stāsti”. Priecājāmies arī par muzikāli poētisko pēcpusdienu kopā ar
dzejas autorēm no tālākiem novadiem Aiju Celmu /Bauska/ un Inesi Puricku /Bauska/, ar kurām mūs
sapazīstināja dzeju autore no Rojas – Dzintra Dzeguze. Kopā ar viņām muzicēja jūrmalnieki Baiba
un Dainis Turki. Apmeklētāju interesi izraisīja arī līdz šim bibliotēkā nebijis notikums – Nacionālās
apvienības valdes izbraukuma sēde.
Mērsraga bibliotēkai ir gandarījums par Dzejas dienu pasākumu:
Mans draugs ir tas, kurš neprot dzīvot,
Kam spārni straujāki kā bezdelīgai,
Kas skumju važas iesviež vējos brīvos
Un skanēt liek pat satrūkušai stīgai.
Šogad Dzejas dienas Mērsraga bibliotēkā tika aizvadītas Austras Skujiņas zīmē. 21.
septembrī kuplā pulkā sanācām uz Dzejas dienu pasākumu „Tik vien”, kas bija veltīts Austras
Skujiņas 110 gadu jubilejai. Pasākuma laikā teatralizēti izstaigājām Austras Skujiņas īsās dzīves
gaitas. Austra Skujiņa latviešu literatūras vēsturē ir iegājusi kā traģisks stāsts par to, ko nodara
nelaimīga mīlestība. Tikai 23 gadu vecumā viņa noslīcinājās Daugavā. Viņas dzejā vārds „skumjas”
pieminēts ļoti bieži. Arī viena no populārākajām latviešu dziesmām „Meitenei kafejnīcā” ar Austras
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Skujiņas vārdiem sākas ar rindiņu: „Skumjas acis jums šovakar…” Tomēr ne jau tikai ar skumjām ir
vērts atcerēties Austru Skujiņu un viņas daiļradi. Viņa bija no citurienes. No mežiem. No jūras
brāzmainās brīvības. No vientuļajām, teiku un pasaku pārpilnajām piekrastes takām. Viņa stundām
sēdējusi kāpās ar grāmatu rokās, lasīdama Poruka dzejas vai kaut ko tikpat aizraujošu. Viņa stāvējusi
augstākās kāpas galā un kliegusi aiz laimes, vērodama nevaldāmo, pārgalvīgo, neuzveicamo jūras
spēku ,kas veļ viļņus pret krastu, to nomākdams un uzvarēdams. Viņai paticis tāds straujš, brīvs spēks.
Arī viņā bija šis brīvais spēks, kas dažreiz plosījās stiprāk par jūru un straujāk par vētru gāršā. Dzīvoja
viņa saskaņā ar sevi un dabu, iepriecināja sirdi ar skaistumu –ar ziediem, grāmatām, mūziku, ne ar
pasaules ārišķībām.
Sabiles bibliotēka notika tikšanās ar Lūciju Voldbergu pasākumā “Ar dzeju Sabilē”

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.
“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. Novembrī apmeklēta LCZB
242.gadskārtas konference Liepājā. Decembrī

Kurzemes reģionālais seminārs Pārventas

bibliotēkā.
•

Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība
2019.gada augustā Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novada bibliotekāri devās pieredzes

braucienā uz Igauniju un Somiju. Brauciena mērķis bija apskatīt jauno Helsinku pilsētas centrālo
bibliotēku Oodi. Vēl bibliotekāri viesojās Pērnavas un Tamperes bibliotēkās, kā arī apskatīja
Helsinku Nacionālo bibliotēku un Helsinku Universitātes bibliotēku.
•

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs
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2019.gadā Talsu Galvenā bibliotēka un Talsu novada pašvaldības Attīstības nodaļa kopā strādāja
pie jaunā Talsu Galvenās bibliotēkas projekta realizācijas. Septembrī jaunais objekts veiksmīgi tika
nodots.

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs
•

Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata
periodā
Pārskata periodā 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. Tiek organizēti izbraukumi uz bibliotēkām, kuru laikā tiek
sniegta praktiska palīdzība.
Metodiskā darba galvenie virzieni:


novadu bibliotēku profesionālā vadība,



bibliotekārā darba koordinācija reģionā,



metodiskā palīdzība publisko un skolu bibliotēku vadītājiem

2019. gadā galvenā metodiskā un konsultatīvā darba prioritāte bija sagatavot reģiona
bibliotēkas akreditācijai.
•

Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi
N.p
.k.

Norises
laiks

Norises
vieta

Organizētājs(-i)

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas

Dalībnieku
skaits

Stundu
skaits

1.

16.01.

TGB

TGB

Bibliotēku akreditācija:
jauninājumi un procesi.
Bibliotēku novadpētniecības
resursu un pakalpojumu
popularizēšana, bibliotēku
pieredze.
Jaunākas profesionālās literatūras
apskats.

73

6

2.

21.03.

TGB

TGB

69

6

3.

0.7.09.0.8

Digitālo prasmju pilnveidošanas
apmācības kursi
Pieredzes, mācību ekskursijas uz
Igaunijas Pērnavas bibliotēku un
Somijas Helsinku un Tamperes
bibliotēkām.

TGB

40

48

4.

25.09.

TGB

TGB

Pieturvieta: laba grāmata:
Jaunākās literatūras apskats.
Nosacījumi manas bibliotēkas
veiksmīgai un iilgtspējīgai
darbībai.
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6

Pārskata periodā, gatavojoties publisko bibliotēku akreditācijai, secinājām, ka atsevišķos darba
procesos nepieciešams uzlabot profesionālās zināšanas. Izveidojām nelielas apmācību grupiņas,
kurās atkārtojām zināšanas par ALISES visu moduļu, LNB datu bāžu, www.letonika.lv

un

www.news.lv izmantošanu.
•

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām
2019. 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.

2020. gads
Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle
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Pielikumi

Aleksandra Pelēča literārās prēmijas nominanti, žūrijas locekļi un Talsu domes vadība
No labās: Georgs Avetisjans, Maija Laukmane, Antra Vētra, Doloresa Lepere, Imants
Tamsons, Antra Grūbe, Ināra Šteinberga, Egita Murauska, Vija Nagle, Dainis Karols,
Eduards Mālmeistars un Edgars Vadonis

Antra Grūbe (no labās) saņemot Aleksandra Pelēča literāro prēmiju 2019.gada 10 aprīlī.
Sveic Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un Talsu novada Kultūras un
sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska
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Dzejas dienu pasākums – izbraukums “Dzejas buss”2019.gada.11.septembrī centrā:
Kubalu skolas vadītājs Mārcis Tālbergs, no labās TGB darbiniece Anete Brāle un TGB
direktore Vija Nagle

“Dzejas buss” pie Kubalu skolas

51

Eiropas dienas pasākums. Centrā TGB novadpētniece Lita Zandberga

18. Grāmatu svētki Talsos 2019.gada 22.martā
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Harija Hirša koncerts “Brīnumam tici” 2019.gada 4.decembrī TGB jaunajās telpās
Brīvības ielā 17a

Pirmā darba diena jaunajās telpās Brīvības ielā 17a 2019.gada 26.novembrī
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Bibliotēkas atklāšanas pasākums. Igo koncerts 2019.gada 26.novembrī. No labās: Ēriks
Upenieks, Igo.

Cikla “Skolotāja vaļasprieks” tikšanās ar Kalniņu dzimtu. No labās: Jānis Kalniņš,
Andris Kalniņš un Miks Krastiņš
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TGB darbinieki vizītē pie kolēģiem Kuldīgā 2019.gada 15.martā.No labās Zita Maķevica,
Aīda Arhiopova,

Tikšanas ar muzikoloģi un grāmatu autori Daigu Mazvērsīti 2019.gada 21.februārī
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Dzejas dienas 2019.gada septembris. Māksla Talsu ielās. Stāsta Guna Millersone

Tikšanās ar Māri Rīmeni 2019.gada 22.janvārī
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Tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko 2019.gada 25.aprīlī

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igaunijas un Somijas bibliotēkām 2019.gada 7.9.augusts
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Cikls “Mazpilsētas stāstnīca” tikšanās ar Daci Alsbergu. No labās: Agnese Krauze, Dace
Alsberga un Lita Zandberga

Cikls “Mazpilsētas stāstnīca” tikšanās ar Maksimiliānu Kviti, Arnoldu Auziņu, Ilgoni
Bērsonu. Vada Lita Zandberga
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Cikls “Mazpilsētas stāstnīca” tikšanās ar Antru Auziņu

Cikls “Mazpilsētas stāstnīca” tikšanās ar Biezo ģimeni
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Cikls “Mazpilsētas stāstnīca” tikšanās ar Dzintru Eglīti. Vada Lita Zandberga

Cikls “Mazpilsētas stāstnīca” tikšanās ar Maiju Laukmani
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Tikšanās ar Zani Zustu un “Tarakāniem manā galvā” 2019.gada 5.novembrī

Tikšanās ar Dzintru Žuravsku. Priekšnesumu sniedz PII “Pīlādzītis ” audzēkņi
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Lasīšanas programmas “Grāmatu starts” 1. nodarbība: bērni
saņēmuši pūcīšu somiņas un zina, ka tajās būs jākrāj grāmatu gudrības
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Uz katru nodarbību bērni nāk ar somiņu uz muguras… pievilcīgs skats pilsētas ielās.

Projektā “Mūsu mazā bibliotēka” katrai grupiņai ir savs vilcieniņš, kas ved izlasītās
grāmatas. Katrs bērns ar savu parakstu ir apliecinājis, ka grāmatu izlasījis.
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Lielie lasīšanas svētki – Zaķa Garauša laimes zemē

Grāmatas laureātes sveic grupa “Santehniķi”- ar pludmales čībām sitot pa konstrukciju
no caurulēm tiek radītas melodijas

64

Mūziķi iesaista publiku

Bērnu žūrijas ekspertiem koncertu sniedz X faktora uzvarētājs Didzis Melderis un
ģitārists Gints Smukais
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Skaļās lasīšanas tiesnešu komanda: aktieris, talsenieks, SIA “Rīgas aktieru studija”
valdes priekšsēdētājs Toms Liepājnieks, runas kultūras pasniedzēja Māra Liniņa, Talsu
izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps

Mīmu grupiņa mazināja spriedzi lasīšanas čempioniem, radīja omulīgu noskaņu un
izpalīdzēja visās situācijās.
66

Tikšanās ar grāmatu ilustratorēm Gundegu Muzikanti un Ilzi Dambi

67

Tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani

68

Tikšanās ar rakstnieci Zani Zustu, bērni izspēlē Ucipuci grāmatiņu

Izstāde Spāres bibliotēkā “Mazspāres ciems”

69

Tautasnama un bibliotēkas kopējs pasākums “Mazspāres māju stāsti”

Tikšanās ar Ilzi Spriņķi Spāres bibliotēkā
70

Ilzes Spriņķes gleznojumi uz zīda

71

Sabiles bērnu bibliotēkā nodarbība ar suni Basso
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TALSU GALVENĀS bibliotēkas
krājuma attīstības koncepcija. 2015. – 2020.
Talsu Galvenā bibliotēka ir Talsu novada kultūras, izglītības un informācijas patstāvīgā iestāde, kuras
uzdevums ir:



veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām
lietotāju vajadzībām,
nodrošināt
ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos
pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū, saturīgu brīvā laika
izmantošanu,
sekmēt iedzīvotāju spēju orientēties plašajā informācijas piedāvājumu klāstā.



Talsu Galvenā bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas saskaņā ar Talsu novada Domes
24.02.2011. lēmumu „Par izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam un reģiona galvenās bibliotēkas
funkcijas Talsu novada, Dundagas novada, Mērsraga novada, Rojas novada pašvaldību bibliotēkām.
Talsu GB misija ir nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai un strukturētai informācijai gan poligrāfiskā,
gan digitālā formā, saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu iedzīvotāju vidū, saglabāt
vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, būt par informācijas padomdevēju klientiem.

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika izstrādāta balstoties uz:


Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5.pantu, kas nosaka, ka:
(1) Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti
neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos
ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā.
(2) Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski,
ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā var noteikt tikai ar likumu.




LR MK izstrādātajiem Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem Nr. 317 (2010.gada 30. martā).
Bibliotēku krājumu veido un papildina atbilstoši bibliotēku nolikumā noteiktajām funkcijām un
uzdevumiem, bibliotēkas krājuma komplektēšanas profilam. Bibliotēkas krājums tiek papildināts
regulāri, tematiski, selektīvi un pēc dokumentu veidiem, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu lietotājus
ar informāciju.

Izstrādājot krājuma komplektēšanas koncepciju, tiek noteikti krājuma komplektēšanas politikas
galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc Talsu Galvenās bibliotēkas nolikuma, Talsu novada attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm (lauksaimniecība, tirdzniecība, uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība un
kultūra), dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes.
Komplektēšanas koncepcija nosaka, kā tiek īstenoti Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības, krājuma
kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes, krājuma pārbaudes, komplektēšanas un rekomplektēšanas procesi.

Krājuma komplektēšanas uzdevumi:
Krājuma veidošanas procesā nodrošināt Talsu novada un reģiona iedzīvotājiem:



pirmo saskarsmi ar grāmatu
iespēju izmantot informāciju gan drukātā, gan elektroniskā formā
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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.



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
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 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.

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

Mācību un studiju veicināšanu

Tālākizglītības atbalstīšanu

Ikdienišķas informācijas un uzziņu ieguvi

Visu vecuma grupu lasītāju aktivitāšu veicināšanu,

Kultūras mantojuma, zinātnes un mākslas attīstību,

Skolu un izglītības iestāžu atbalstīšanu.

Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu.
10. Bibliotēkā veido speciālu krājuma daļu – novadpētniecības izdevumu krājumu, kurā tiek vākti materiāli
par Talsu novadu un tā iedzīvotājiem, kā arī par Dundagas, Mērsraga, Rojas novadiem.
11. Kā reģiona galvenā bibliotēka – Talsu Galvenā bibliotēka seko reģiona novadu bibliotēku krājuma
kvalitātei, sniedzot gan praktisku, gan konsultatīvu palīdzību.
12. Talsu Galvenā bibliotēka veido Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību publisko un skolu
bibliotēku elektronisko kopkatalogu.

Talsu Galvenās bibliotēkas direktore

V.Nagle

Apstiprināts 22.12.2014., rīkojums Nr. 49.
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2019.gadā par Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga bibliotēkām publicēti raksti (70)
Blumberga, Agrita. Senioru klubs "Sarma" atskatījās uz paveikto : [par Lībagu bibliotēkas
senioru kluba "Sarma" gada noslēguma pasākumu] / Agrita Blumberga; Daiņa Kārkluvalka
1 1144958 foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.1 (2019, 4. janv.), 4. lpp.: fotogr.
Seniori. Pensionāri. Biedrības.
Lībagi (Talsu novads, Latvija).
Lāce, Elīna. Lasītprieks : [2018. gada 10 lasītāko grāmatu saraksts Talsu Galvenajā
bibliotēkā] / Elīna Lāce; sarkstu sagatavojusi Anete Brāle // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). 2 1144971 ISSN 14079429. - Nr.1 (2019, 4. janv.), 8. lpp.
Grāmatas un lasīšana.
Talsi ( Latvija).
Jaunupe, Ieva. Laidzes bibliotēkā notiks barikāžu aizstāvju atceres pasākums : [par
1145086
pasākumā paredzēto] / Ieva Jaunupe // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.4 (2019, 15.
3
janv.), 3. lpp.
Svitiņa, Irēna. Dubultie Ziemassvētki : [par pasākumu bibliotēkas atbalstītājiem] / Irēna
Svitiņa // Banga. - Nr.1 (2019, 11.janv.), 3.lpp.: fotogr.
4 1145098
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.
Beļēvičs, Andžejs. Novada bibliotēku lasītājiem jauna iespēja : [par jaunu pakalpojumu
bibliotēkās - "3td Grāmatu bibliotēka" - iespēju lasīt e-grāmatas tiešsaistē] / Andžejs Beļēvičs
5 1145122 // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 14079429. - Nr.5 (2019, 18. janv.), 8. lpp.
Bibliotēku pakalpojumi.
Ziemas piedzīvojumi bibliotēkā - divu grāmatu atvēršanas svētki : [par Talsu Galvenajā
bibliotēkā paredzēto pasākumu - tikšanos ar sporta žurnālistu Māri Rīmeni un apgāda
6 1145123
"Jumava" vadītāju Juri Visocki] // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 14079429. - Nr.5
(2019, 18. janv.), 8. lpp.
Novada jubilāri 2019 [digitāls resurss] : [kalendārs ar ievērojamu novadnieku apaļām
jubilejām 2019. gadā] / TGB. - Pieejams drukāts variants TGB Novadpētniecības krājumā //
Talsu Galvenā bibliotēka : Novadpētniecība [tīm.vietne] / Talsu Galvenā bibliotēka. 7 1145213 Pieejams tiešsaistē [skatīts 2019.g. 28.janv.]. - Nepieciešama programma Adobe Acrobat
Reader.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads).
Talsu rajons (Latvija).
Klabere, Dace. Skaistām emocijām pildīta tikšanās : [par Rojas novada bibliotēkas
organizēto tikšanos ar dzejnieku un mūziķi H. Feldmani] / Dace Klabere // Banga. - Nr.2
8 1145234 (2019, 25.janv.), 2.lpp.: fotogr.
Roja (Rojas novads).
KULTŪRAS PASĀKUMI.
Zandberga, Lita. Kopsolī ar sirdsgudrību, godīgumu un sirds siltumu : [par rakstnieces,
dzejnieces Dzintras Žuravskas jubilejai veltīto pasākumu Talsu Galvenajā bibkiotēkā] / Lita
Zandberga; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.6 (2019, 22.
9 1145263 janv.), 7. lpp.: fotogr.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Rakstnieki, latviešu.
Talsi ( Latvija).
Blumberga, Agrita. Būt blakus brīžos, kad dzimst leģendas : [par tikšanos Talsu
Galvenajā bibliotēkā ar žurnālistu Māri Rīmeni un apgāda "Jumava" vadītāju Juri Visocki
10 1145277
sakarā ar M. Rīmeņa grāmatas "Veiksmei līdzās" iznākšanu] / Agrita Blumberga; Daiņa
Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.7 (2019, 25. janv.), [1]., 4. lpp.:
fotogr.
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Žurnālisti.
Talsi ( Latvija).
Blumberga, Agrita. Dalījās iespaidos par stāstu "Kažēna atmiņas" : [par Kārļa Mālmeistera
grāmatas "Kažēna atmiņas" atvēršanu Talsu Galvenajā bibliotēkā / Agrita Blumberga; Daiņa
Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.8 (2019, 29. janv.), 5.
11 1145304 lpp.: fotogr.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads).
Talsi ( Latvija).
Jaunupe, Ieva. Barikāžu stāsti Laidzes bibliotēkā : [1991. gada janvāra barikāžu laika
atceres pasākumu] / Ieva Jaunupe; aut. foto; tekstā stāsta barikāžu dalībnieki Ilmārs Deksnis,
Edmunds Lācis, Andris Rorbahs, Uldis Zvejnieks // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN
12 1145603
14079429. - Nr.12 (2019, 12. febr.), 7. lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Latvija - Vēsture - Barikāžu laiks, 1991. Laidze ( Talsu novads, Latvija).
Balode, Mairita. Izstāde Kaltenes bibliotēkā : [par Valdemārpils mākslas un mūzikas skolas
audzēknes Marijas Mutores no Kaltenes darbu izstādi] / Mairita Balode // Talsu Vēstis. 13 1145662 (Īsvēstis). - ISSN 14079429. - Nr.13 (2019, 15. febr.), 2. lpp.
Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Izstādes.
Kaltene (Rojas novads). Valdemārpils (Talsu novads, Latvija).
Žuravska, Dzintra, 1939. Esiet sveicināta! [vēstule, fotogrāfijas] : [novadnieces pateicība
par viņas godināšanu 80. dzimšanas dienā Talsu Galvenās bibliotēkas direktorei Vijai Naglei]
/ Dzintra. - [Roja] : [b.i.], [2019]. - 1 lapa, 2 attīstītas krāsu fotogrāfijas, aploksne : Datorrastā
rakstīta vēstule, ar roku un melnu tinti parakstīta, krāsu foto 10X15 cm, dzeltena aploksne ar
Dzintras Žuravskas adresi un TGB adresi. - Fotogrāfijās redzama Dzintra Žuravska 80 gadu
14 1145780 jubilejas pasākumā Rojas Kultūras centrā 2019. gada 25. janvārī. Pirmajā attēlā literāte kopā
ar vijolnieku Edgaru Ziņģi.
Saturā: Esiet sveicināta [vēstule]Esiet sveicināta! [2 fotogrāfiju kopa uz 1 fotoalbuma
papīra].
Bibliotēkas. Dzimšanas dienas svinības. Rakstnieki.
Talsi ( Latvija).
Tamsons, Imants. Toreiz un tagad : [par Ezera ielu Talsos, par tur kādreiz esošajām ēkām elektrostaciju, pirti, lopkautuvi] / Imants Tamsons; Daiņa Kārkluvalka un Talsu Galvenās
bibliotēkas arhīva foto // Talsu Vēstis. - (Novada vēsture). - ISSN 14079429. - Nr.15 (2019,
15 1145786 22. febr.), 6. lpp.: fotogr.
Ielas.
Talsi ( Latvija).
Raks-Lasmane, Mārīte. Nerimstoši veicina lasīt grāmatas : [par tradicionālajiem bērnu
bibliotēkas organizētajiem Lielajiem lasīšanas svētkiem Talsu sporta namā / Mārīte Raks16 1145850 Lasmane; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.17 (2019, 1. marts),
[1]. lpp.: fotogr.
Grāmatas un lasīšana.
Talsi ( Latvija).
Jaunupe, Ieva. Notikumi Laidzes bibliotēkā : [par Drošāka interneta dienu, Ēnu dienu,
Dzimtās valodas dienu, dalību Lielajos lasīšanas svētkos un tikšanos ar muzikālo dzejnieku
Andžeju Beļēviču Laidzes pagasta bibliotēkā] / Ieva Jaunupe; aut. foto // Talsu Vēstis. 17 1145915 (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.18 (2019, 5. marts), 7. lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).
Svitiņa, Irēna. Kristāli - dabisks enerģijas avots : [par pasākumu bibliotēkā] / Irēna Svitiņa //

18 1145937 Banga. - Nr.5 (2019, 8.marts), 2.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
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Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.
Jaunupe, Ieva. Seno laiku elegantums Laidzē : [par Laidzes bibliotēkas rīkoto izstāžu
atklāšanas pasākumu Laidzes brīva laika pavadīšanas centrā] / Ieva Jaunupe // Talsu Vēstis. 19 1145961 (Starpbrīdis). - ISSN 14079429. - Nr.19 (2019, 8. marts) 8. lpp.
Izstādes.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).
Prihodjko, Dana. Grāmatu draugiem aizvadīts ražens gads : [par Lībagu bibliotēkas
bibliotekāres Intas Pēdas vadīto grāmatu draugu pulciņu Lībagu vecajā skolā] / Dana
Prihodjko // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.22 (2019, 19. marts) 8. lpp.:
20 1146053
fotogr.
Bibliotēkas. Brīvais laiks.
Lībagi (Talsu novads, Latvija).
Beļevičs, Andžejs. Literārajai prēmijai izvirzītas deviņas grāmatas : [par Talsu Galvenās
bibliotēkas izvirzītajām grāmatām Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai] / Andžejs Beļevičs
21 1146126 // Talsu novada ziņas. - Nr.3 (2019, marts) 9. lpp.:il.
Literārās prēmijas.
Talsi ( Latvija).
Graudiņa, Iluta. Notikumi seko notikumiem : [par darbu ar bērniem Rojas novada
bibliotēkā] / Iluta graudiņa // Banga. - Nr.6 (2019, 22.marts), 3.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
22 1146194
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.
Jaunupe, Ieva. Divas izstādes Laidzē : [par Laidzes bibliotēkas rīkoto Talsu nopvada muzeja
ceļojošo izstādes "Sendienu šiks" un Talsu Tautas nama leitišķās mākslas studijas "Dzīpars"
darbu izstādes atklāšanas pasākumu Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrā / Ieva Jaunupe;
23 1146199 aut. foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.24 (2019, 26. marts) 8. lpp.:
fotogr.
Izstādes. Tautas māksla. Brīvais laiks. Brīvā laika pavadīšanas centri.
Talsi ( Latvija). Laidze ( Talsu novads, Latvija).
Andronova, Valentīna. "Stīgu virpulī" : [par Talsu, Dundagas, Kandavas, Kuldīgas ,
Engures un Ventspils mūzikas skolu stīgu nodaļu audzēkņu ceturto stīgu instrumentu
salidojumu Ventspilī, Pārventas bibliotēkā] / Valentīna Andronova; albuma foto // Talsu
24 1146244
Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.25 (2019, 29. marts) 4. lpp.: fotogr.
Stīginstrumenti. Mūzikas skolas.
Talsi ( Latvija). Ventspils (Latvija).
Krauze, Renāte. "MazpilSētas stāstnīca" - iespēja pie tējas tases tikties ar novadam
nozīmīgām personībām : [par tikšanos Talsu Galvenajā bibliotēkā ar dzejnieci Maiju
Laukmani un ilggadējo kultūras nodaļas vadītāju Dzintru Eglīti pirmajos divos pasākumos no
25 1146381
cikla "MazpilSētas stāstnīca"] / Renāte Krauze; Daiņa Kārkluvalka un Andžeja Beļeviča foto
// Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.26 (2019, 2. apr.) 5. lpp.: fotogr.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Krauze, Renāte. Pulcējās labākie skaļie lasītāji : [par Talsu bērnu bibliotēkas
organizēto Talsu reģiona skolu skaļās lasīšanas konkursu] / Renāte Krauze; Daiņa
Kārkluvalka fotogr. // Talsu Vēstis. - (Izglītība). - ISSN 14079429. - Nr.26 (2019, 2. apr.) 6.
26 1146389
lpp.: fotogr.
Lasīšana. Bērnu bibliotēkas. Konkursi.
Talsu novads (Latvija). Dundagas novads, Latvija. Mērsraga novads (2010,18.12.). Rojas
novads (Latvija).
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Denčiks, Aldis. Lauksaimniecības artelis "Pļavas" : [par kolhoza "Pļavas" vēsturi no
dibināšanas līdz pievienošanai Oktes padomju saimniecībai] / Aldis Denčiks; I. Gribustes
ģimenes arhīva, autora arhīva un Pļavu bibliotēkas arhīva foto // Talsu Vēstis. - (Novada
27 1146395
vēsture). - ISSN 14079429. - Nr.26 (2019, 2. apr.) 8.-9. lpp.: fotogr.
Lauksaimniecības kolektivizācija.
Pļavas (Laucienes pagasts). Okte (Laucienes pagasts).
Jansone, Daiga. Dambretes spēlēšanas tradīcijas Talsu PII [pirmsskolas izglītības iestādē]
"Sprīdītis" : [par ikgadējo audzēkņu dambretes turnīru bērnudārzā] / Daiga Jansone. Pieejams TGB novadpētniecības krājumā. - Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF).
28 1146465
// Pirmsskolas Izglītība. - Nr.6 (2019, 28.marts), 5.-7.lp. : il. - Tiešsaistes žurnāls.
Izglītība, pirmsskolas - Latvija. Pirmsskolas izglītības iestādes - Latvija. Šahs - Latvija.
Talsi ( Latvija).
Klabere, Dace. Tikšanās ar dabas pētnieku Vilni Skuju : [par pasākumu Rojas novada
bibliotēkā] / Dace Klabere // Banga. - Nr.7 (2019, 12.aprīlis), 3.lpp.: fotogr.
1146475
Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads).
29
Roja (Rojas novads).
DABA.
Krauze, Renāte. Antra Grūbe saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju : [par kārtējās
Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākumu Talsu Galvenajā bibliotēk';a un
laureāti Antru Grūbi par grāmatu "Kino un dzīve Talsos (1902-1939)"] / Renāte Krauze;
30 1146547 Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.29 (2019, 12.
apr.) [1]., 3. lpp.: fotogr.
Literārās prēmijas. Prēmijas literatūrā un mākslā. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas
novads).
Talsi ( Latvija).
Šuvcāne, Baiba, 1947-. Kolkas Lībiešu saieta namā darba pilnas rokas : [par
pasākumiem jaunajā Lībiešu saieta namā pirmajā mēnesī pēc atklāšanas - mācībām Mājas
kafejnīcu dienām, lībiešu valodai veltītu pasākumu, zoologa Viļņa Skujas lekciju, ceļojošo
izstādi "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai", vakarēšanu ar zivju ēdienu gatavošanu un
31 1146609
plātsmaizes cepšanu saimnieces Birutas Freimanes vadībā] / Baiba Šuvcāne; Inese
Dāvidsones, LNB atbalsta biedrības arhīva un Kolkas pamatskolas arhīva foto // Talsu Vēstis.
- (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.31 (2019, 16. apr.) 5. lpp.: fotogr.
Lībieši. Tautas nami - Saieta nami.
Kolka (Dundagas novads, Latvija).
Lāce, Elīna. Bibliotēku nedēļa nepaiet garām Talsiem : [par Talsu Galvenajā bibliotēkā
paredzētajiem pasākumiem] / Elina Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.32 (2019, 24.
32 1146655 apr.) 3. lpp.
Bibliotēkas.
Fedko, Inita. Novads iegūs modernu un energoefektīvu bibliotēkas ēku : [par Talsu
Galvenās bibliotēkas ēkas Talsos, Brīvības ielā 17a būvniecības gaitu] / Inita Fedko // Talsu
33 1146716 novada ziņas. - Nr.4 (2019, aprīlis) 2. lpp.
Bibliotēkas. Celtniecība.
Talsi ( Latvija).
Svitiņa, Irēna. Pamatprincipi paliek, zināšanas jāpilnveido : [par tikšanos ar novada
dārznieci D. Zembahu Rojas bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.9 (2019, 10.maijs),
3.lpp.: fotogr.
34 1146783
Dārzkopība.
Roja (Rojas novads).
DĀRZKOPĪBA.
Grīnberga, Guntra. "Dēls var, un mamma nevar?!" : [par tikšanos Īves pagasta bibliotēkas

35 1146818 organizēto tikšanos ar rakstnieci Ilgu Liepiņu (literārais pseidonīms Nella no Krotes) Tiņģeres
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pils zālē] / Guntra Grīnberga // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 14079429. - Nr.35 (2019,
3. maijs) 8. lpp.
Rakstnieki, latviešu. Bibliotēkas.
Tiņģere (Īves pagasts, Talsu novads, Latvija).
Jaunupe, Ieva. Latviešu valodas aģentūras ceļojošā izstāde Laidzes bibliotēkā : [par izstādi
"Kļūdies tā, lai citiem prieks" par interesantām valodas kļūdām] / Ieva Jaunupe // Talsu
36 1147005 Vēstis. - (Kas notiek?). - ISSN 14079429. - Nr.41 (2019, 24. maijs) 8. lpp.
Bibliotēkas. Izstādes.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).
Beļevičs, Andžejs. "Pavasarī uzplaukst mani kailie zari". Pasniedz Aleksandra Pelēča
literāro prēmiju : [par prēmijas pasniegšanu Talsu Galvenajā bibliotēkā - prēmiju saņem Antra
37 1147079 Grūbe par grāmatu "Kino un dzīve Talsos (1902-1930)"] / Andžejs Beļevičs; autora foto //
Talsu novada ziņas. - Nr.5 (2019, maijs) 5. lpp.: fotogr.
Literārās prēmijas.
Talsi ( Latvija).
Svitiņa, Irēna. Nav laika novecot : [izstāde Rojas novada bibliotēkā par I. un J. Martinovsku
vaļasprieku - svarbumbas celšanu] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.10 (2019, 24.maijs), 3.lpp.:
1147104
fotogr.
38
Bibliotēku izstādes.
Roja (Rojas novads).
Kārkliņa, Kristīne. Iepazīstina ar Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas
projektu : [par biobliotēkas teritorijas labiekārtošanas projekta publisko apspriešanu] /
39 1147659 Kristīne Kārkliņa; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. Nr.59 (2019, 26. jūlijs), 3., 9. lpp.: fotogr.
Sakoptība - Infrastruktūra.
Talsi ( Latvija).
Krauze, Renāte. Sasniegt nospraustos mērķus kopā : [pārdomas par iedzīvotāju zemo
sociālo aktivitāti pēc Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas projekta publiskās
apspriešanas] / Renāte Krauze // Talsu Vēstis. - (Žurnālista viedoklis). - ISSN 14079429. 40 1147687 Nr.60 (2019, 30. jūlijs), 3. lpp.
Sociālā līdzdalība.
Talsi ( Latvija).
Kārkliņa, Kristīne. Stāsts par iedvesmas spārniem, gleznošanu un prieku : [par
talsenieces Ingas Mertenas gleznu izstādi "Iedvesmas spārni" Pastendes bibliotēkā] / Kristīne
41 1147773 Kārkliņa; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.62 (2019, 6.
augusts), 9., 10. lpp.: fotogr.
Glezniecība. Izstādes.
Pastende (Talsu novads, Latvija).
Kārkliņa, Kristīne. Vasaras ekskursija Laidzes bibliotēkas lasītājiem : [par ekskursijā
paredzētajiem apskates objektiem] / Kristīne Kārkliņa // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN
1147822
14079429. - Nr.64 (2019, 13. augusts), 6. lpp.
42
Bibliotēkas.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).
Kārkliņa, Kristīne. Laidzes bibliotēkā netrūkst ne izstāžu, ne aktivitāšu : [par
izstādēm, novadpētniecības materiāliem, iesaistīšanos projektos un citām aktivitātēm Laidzes
43 1147837 bibliotēkā] / Kristīne Kārkliņa; Ievas Jaunupes foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN
14079429. - Nr.65 (2019, 16. augusts), 6. lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).
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Beļevičs, Andžejs. Katra bibliotēka ir oda brīvībai un priekam : [par Talsu, Rojas,
Dundagas un Mērsraga bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucienu uz Somiju un Igauniju] /
Andžejs Beļevičs; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 14079429. - Nr.67
44 1147885
(2019, 23. augusts), 8. lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Pieredzes apmaiņa.
Talsu novads (Latvija). Rojas novads (Latvija). Dundagas novads, Latvija. Mērsraga
novads (2010,18.12.). Somija. Igaunija.
Jaunupe, Ieva. Dzejas diena ar piederību Laidzei : [par Laidzes bibliotēkā paredzēto Dzejas
dienu pasākumu - tikšanso ar dzejniecēm Inu lavrinoviču un Daci Krūmiņu un pianisti Īru
Vēberi] / Ieva Jaunupe // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 14079429. - Nr.71 (2019, 6.
45 1148090
septembris), 2. lpp.
Bibliotēkas. Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads).
Laidze ( Talsu novads, Latvija).
Lāce, Elīna. Ar stāstiem un melnām dzejas ogām : [par gaidāmajiem Dzejas dienu
pasākumiem Talsu Galvenajā bibliotēkā un kinoteātrī "Auseklis"] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis.
46 1148164 - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.72 (2019, 10. septembris), 10. lpp.
Talsi ( Latvija).
Graudiņa, Iluta. Pēc pieredzes uz Somiju : [par pieredzes apmaiņas braucienu uz Somijas
bibliotēkām] / Iluta Graudiņa // Banga. - Nr.17 (2019, 13.sept.), 3.lpp.: fotogrāf.
Bibliotēkas. Pieredzes apmaiņa.
47 1148202
Roja (Rojas novads). Somija.
BIBLIOTĒKAS.
Kārkliņa, Kristīne. Sirds siltuma darbnīca - arī Lībagu bibliotēkā : [labdarības
biedrības priekšlaikus dzimušajiem mazuļiem "Sirds siltuma darbnīca" čībiņu adīšanas
48 1148276 pasākums Lībagu bibliotēkā] / Kristīne Kārkliņa; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - ISSN
14079429. - Nr.74 (2019, 17. sept.), 9. lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Labdarība - Žēlsirdība. Adīšana.
Lībagi (Talsu novads, Latvija).
Poriņa, Sanda. Esejas ar epifāniju garšu : [par Sabiles bibilotēkas organizēto Dzejas dienas
pasākumu - tikšanos ar grāmatas "Laika jautājums. Esejas ar epifāniju garšu" autori Andritu
Grīnbergu Sabiles kultūras namā] / Sanda Poriņa; autores foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). 49 1148455 ISSN 14079429. - Nr.77 (2019, 27. septembris), 7. lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Sabile (Talsu novads, Latvija).
Beļevičs, Andžejs. Katra bibliotēka ir Oda brīvībai un priekam : [par Talsu puses
bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucienu uz Somiju, Helsinku jaunās bibliotēkas Oodi
50 1148467 apmeklējumu] / Andžejs Beļevičs // Talsu novada ziņas. - Nr.9 (2019, septembris) 11. lpp.:
fotogr.
Bibliotēkas. Pieredzes apmaiņa.
Helsinki (Somija).
Svitiņa, Irēna. Anševicu tandēms Rojas bibliotēkā : [par Dzejas dienu pēcpusdienu] / Irēna
Svitiņa // Banga. - Nr.19 (2019, 11.okt.), 2.lpp.: fotogr.
51 1148856
Roja (Rojas novads).
DZEJAS DIENAS.
Fedko, Inita. Atvērs papildu grupiņas bērnudārzā "Pīlādzītis" Talsos : [par plānoto 3 grupiņu
atvēršanu līdzšinējās Talsu Galvenās bibliotēkas telpās] / Inita Fedko // Talsu novada ziņas. 52 1148915 Nr.10 (2019, septembris) 4. lpp.
Bērnudārzi.
Talsi ( Latvija).
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Naudiņa, Aiga. "Bibliotēkas ir pēdējie laukos palikušie bastioni" : [kā administratīvi
teritoriālā reforma ietekmēs bibliotēku darbu Talsu novadā] / Aiga Naudiņa; tekstā stāsta
Talsu Galvenās bibliotēas direktore Vija Nagle; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. (Mūsu cilvēks XXI gadsimtā. Administratīvi teritoriālā reforma). - ISSN 14079429. - Nr.84
53 1149128 (2019, 22. oktobris), 5. lpp.: fotogr.
Administratīvais un politiskais iedalījums. Pašvaldības. Bibliotēkas.
Talsu novads (Latvija). Dundagas novads, Latvija. Rojas novads (Latvija). Mērsraga
novads (2010,18.12.).
Klabere, Dace. Atmiņu pēcpusdiena Rojas bibliotēkā : [atmiņās dalās Rojas vidusskolas
pensionētās skolotājas S. Brūšniece, V. Burkova, V. Grosbaha, B. Andersone, Dz. Žuravska] /
Dace Klabere // Banga. - Nr.21 (2019, 8.nov.), [1.]lpp.: fotogr.
54 1149195
Bibliotēkas.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS -- atmiņas.
Raks-Lasmane, Mārīte. Pārceļas uz jauno Talsu Galvenās bibliotēkas ēku. "Mēs
nejūtamies pamesti" : [par Talsu Galvenās bibliotēkas un bērnu bibliotēkas pārcelšanos uz
jaunajām telpām Brīvības ielā 17a] / Mārīte Raks-Lasmane, Daiņa Kārkluvalka foto; tekstā
55 1149304 stāsta Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle un bērnu bibliotēkas vadītāja iLze
Jaunbērziņa // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.88 (2019, 5. nov.), [1]., 10.
lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Raks-Lasmane, Mārīte. Iedzīvotāji vienojās grāmatu ķēdē pie jaunās bibliotēkas : [par
Talsu Galvenās bibliotēkas pārvākšanos uz jaunajām telpām Brīvības ielā 17a] / Mārīte Raks56 1149341 Lasmane; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 14079429. - Nr.89 (2019,
8. nov.), 2. lpp: fotogr.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Raks-Lasmane, Mārīte. Atklās Talsu Galveno bibliotēku : [par pasākumiem Talsu
Galvenajā bibliotēkā atklāšanas dienā un nedēļā] / Mārīte Raks-Lasmane // Talsu Vēstis. 57 1149469 (Ziņas). - ISSN 14079429. - Nr.93 (2019, 22. nov.), 2. lpp.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Raks-Lasmane, Mārīte. Atklāj jaunu gaismas nesēju novadā - Talsu Galveno
bibliotēku : [par Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas Talsos, Brīvības ielā 17a atklāšanu] / Mārīte
58 1149486 Raks-Lasmane; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.94 (2019, 26.
nov.), [1]., 2. lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Raks-Lasmane, Mārīte. Fotoreportāža : [fotoreportāža no jaunās Talsu Galvenās bibliotēkas
dažas dienas pirms atklāšanas] / Mārīte Raks-Lasmane; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu
1149490
Vēstis. - (Fotoreportāža). - ISSN 14079429. - Nr.94 (2019, 26. nov.), 4.-5. lpp.: fotogr.
59
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Naudiņa, Aiga. Pitradznieks izdod atmiņu stāstu grāmatu : [par tikšanos ar Pitraga
60 1149496 iedzīvotāju Gunāru Anševicu un viņa jauno grāmatu "Zagļciemnieku stāsti" Mazirbes
bibliotēkā] / Aiga naudiņa; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. Nr.94 (2019, 26. nov.), 11. lpp.: fotogr.
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Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads).
Pitrags (Dundagas novads, Latvija). Mazirbe (Dundagas novads, Latvija).
Laukmane, Maija, 1953. Domas par Gaismotāju. Jānis Tāle : [par kādreizējo Talsu
bibliotēkas direktoru, dzejas kartotēkas veidotāju Jāni Tāli] / Maija Laukmane; albuma foto //
61 1149501
Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.95 (2019, 29. nov.), 6. lpp.: fotogr.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Fedko, Inita. Talsu Galvenās bibliotēkas jaunā ēka pieņemta ekspluatācijā : [par bibliotēkas
ēkas Talsos, Brīvības ielā 17a nodošanu] / Inita Fedko // Talsu novada ziņas. - Nr.11 (2019,
62 1149547 novembris). 2. lpp.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Jaunupe, Ieva. Ziemeļvalstu literatūras lasījumi Laidzes bibliotēkā : [par Laidzes bērnudārza
audzēkņu iepazīstināšanu ar zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas grāmatu tēliem] / Ieva
Jaunupe; autores foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.96 (2019, 3.
63 1149650
dec.), 10.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Laidze ( Talsu novads, Latvija).
Fedko, Inita. Talsos atklāta pasaules izcilāko domu kartotēka - jaunā Gaismas pils :
[par Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas Talsos, Brīvības ielā 17a atklāšanu] / Inita Fedko;
64 1149656 Andžeja Beļeviča un autores foto // Talsu novada ziņas. - Nr.12 (2019, novembris). [1]., [9].
lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Blumberga, Agrita. Tiekoties ar Kalniņu dzimtu trīs paaudzēs : [par Talsu Galvenās
bibliotēkas bērnu nodaļas rīkoto tikšanos ar skolotāju Andri Kalniņu, viņa dēlu Jāni Kalniņu
un mazdēlu Miku Krastiņu ciklā "Mana skolotāja vaļasprieks"] / Agrita Blumberga; Edgara
65 1149714
Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.97 (2019, 6. dec.), 4. lpp.:
fotogr.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Hobiji.
Talsi ( Latvija).
Svitiņa, Irēna. Muzikāli poētiska pēcpusdiena ar pirmo sniegu : [par dzejas pasākumu Rojas
bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.23 (2019, 6.dec.), 2.lpp.: fotogr.
66 1149786
Roja (Rojas novads).
DZEJA.
Blumberga, Agrita. "Mēģinu katrai lietai atrast dziļāku jēgu" : [par pasākumu Talsu
Galvenajā bibliotēkā ciklā "BazpilSētas stāstnīca" - tikšanos ar mākslinieci un audēju kopas
67 1149831 "Talse" vadītāju Antru Auziņu-Bajāri] / Agrita Blumberga; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu
Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.98 (2019, 10. dec.), 9. lpp: fotogr.
Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Mākslinieces. Aušana.
Talsi ( Latvija).
Bormane, Anita. Skaistākajā kleitā - uz bibliotēku : [saruna jaunajā Talsu Galvenās
bibliotēkas ēkā] / Anita Bormane; sarunā piedalās Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija
Nagle, TGB galvenā bibliotekāre Liene Rozenberga, bērnu nodaļas vadītāja Ilze Jaunbērziņa,
68 1149875 lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Zita Maķevica, TGB sociālo mediju speciālists Andžejs
Beļēvičs, Lībagu bibliotēkas vadītāja Īrisa Apše]; Timura Subhankulova foto // Latvijas
Avīze. - (Pielikums "Kultūrzīmes"; Nr.49). - ISSN 16911229. - Nr.245 (2019, 18. decembris),
4.-5. lpp.: fotogr.
84

Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Asis, Taiga. Ziemassvētki Lībagos : [par senioru kluba "Sarma" Ziemassvētku pasākumu
Lībagu bibliotēkā] / Taiga Asis; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Ziemassvētkos saku paldies). 69 1149984 ISSN 14079429. - Nr.103 (2019, 30. dec.), 9. lpp.: fotogr.
Seniori. Pensionāri. Bibliotēkas.
Lībagi (Talsu novads, Latvija).
Graudiņa, Iluta. Lasītāji Rojā Dilles tanti mīl : [par tikšanos ar dzejnieku, Pastariņa
prēmijas laureātu Kārli Vērdiņu Rojas novada bibliotēkā] / Iluta Graudiņa; Daigas Dambītes
70 1149985
foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.103 (2019, 30. dec.), 9. lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Bibliotēkas. Dzejnieki, latviešu.
Roja (Rojas novads).
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