
TALSU REĢIONS

TALSU GALVENĀ BIBLIOTĒKA
2015

TALSOS, 2016



2015. gada galvenās atziņas un secinājumi

 Svarīgas tradīcijas – bibliotēkas atpazīstamība
 Grāmatu svētki
 Lielie Lasīšanas svētki
 Aleksandra Pelēča literārā prēmija
 Pastariņa prēmija
 Bibliotēku nedēļas pasākumi visā reģionā

 Izstāžu daudzveidība / sadarbībā ar:
 Talsu novada muzejs – Lube, Dundaga, Stende
 Lauksaimniecības muzejs – Lībagi
 Latvijas Okupācijas muzejs – Dundaga, stundas skolēniem
 Latvijas Dabas muzejs – Dundaga
 Dabas aizsardzības pārvalde – Dundaga
 Latvijas paraolimpiskā komiteja – Dundaga
 Latvijas Nacionālā bibliotēka – Dundaga, Talsi
 Pasākumu daudzveidība  - literārie, ar dabas tēmām, ar novada vēsturi 

saistīti u.c.
 IT pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšanai – vienību skaits pietiekošs, 

nepieciešams uzlabot kvalitāti un pakalpojumu daudzveidību.



2015. gada jauninājumi

 Publicitāte  - ar 2015. gada sākumu TGB ir sociālo mēdiju speciālists
 Uzsākta sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas  Ventspils filiāli
 Jauns maksas pakalpojums TGB – grāmatu vākošana
 Gada pirmajā seminārā tikšanās ar kādu populāru cilvēku – 2015. gadā 

Irina Tomsone, 2016. gadā Velga Vītola, Biruta Eglīte
 Mazajās bibliotēkās - pietuvina pašvaldības un pasta pakalpojumus 

iedzīvotājiem:
 Talsu novada Lubes bibliotēkā – katru dienu vienu stundu pasta pakalpojumi 

pieejami bibliotēkas telpās;
 Talsu novada Dižstendes bibliotēkā – reizi mēnesī pašvaldības kasieris pieņem 

komunālos un citus maksājumus;
 Talsu novada Strazdes bibliotēkas telpās darbojas pasts;
 Rojas novada Kaltenes bibliotēkā - reizi mēnesī pašvaldības kasieris pieņem 

komunālos un citus maksājumus.



2015. gada problēmas un risinājumi

 TGB telpas – problēma ļoti liela – risinājuma joprojām nav
 Lasītāju piesaistes jautājumi –
 Ārējās apkalpošanas punkti – Lībagi, Lube, Valdemārpils,  Mērsrags, TGB
 Izmaiņas darba laikos – Pastende, Spāre, Dundaga, Pļavas
 Apmeklētāju anketēšana – Virbi, Stende, Pastende, Roja, Talsi
 Grāmatu piegāde dzīvesvietās, sadarbība ar sociālo darbinieku – Laidze, 

Kolka, Pastende, Sabile, Lībagi, Talsi, Īve, Virbi
 TGB sagatavo un bibliotēkām piedāvā  tematiskas grāmatu kopas
 Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgās bibliotēkas Ventspils filiāli - klausāmo 

grāmatu piegāde 
 Novecojusi datortehnika lietotājiem
 Dundagas novada bibliotēkā iegādāti 6 jauni datori
 Bibliotēku infrastruktūras uzlabošana
 Talsu novada Laidzes bibliotēkā paplašinātas telpas
 Talsu novada Balgales, Stendes un Stendes bērnu bibliotēkās 

kosmētiskie remonti



2015. gada novadpētniecības darba
kopsavilkums

 Aleksandra Pelēča  literārā prēmija
 Tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem – R.Lagzdiņa, O.Ozols, 

I.Galēja, S.Radzobe
 TGB www.talsubiblioteka.lv Pastendes materiāls «kolhoza 

«Draudzība» vēsture»
 Novada mācība bērniem - Pagasta nedēļā viktorīna bērniem «Mūsu 

pagasts» Pastendē, 3 skolu draudzības viktorīna «Mūsu novads» 
Stendes, Pastendes, Virbu skolas

 Laidzes bibliotēkas projekts «Laidzē zaļos Dzejas koki» 
 Laidzes bibliotēkas videofilma par pagastā 18. novembrī dzimušajiem 

cilvēkiem
 Dundagas novada Vīdāles bibliotēkā veco ļaužu atmiņas diktafonā
 Balgales bibliotēkā veco māju stāsti
 Bibliotēku organizētas ekskursijas bērniem – Laidzes bērni uz Rojas 

novada Kalteni, Stendes un Sabiles bērnu bibliotēku  lasītāju kopīga 
ekskursija pa novadu

 Stendē pasākums  ielu svētkos– «Notikumi iz Stendes dzīves»

http://www.talsubiblioteka.lv/


2015. gada veiksmes stāsts

 Kurzemes reģiona bibliotekāru konference “Lasīt nozīmē izzināt pasauli”  - arī 
TGB 95 gadu jubilejas pasākums

 Laidzes bibliotēkas projekta “Laidzē zaļos Dzejas koki” noslēgums
 Latvijas TV projektā “Latvijas 97 dzimšanas diena”  - triju bibliotēku  skolēni 

lasīja savu apsveikumu valsts dzimšanas dienai – Talsu novada Īves bibliotēkā, 
Rojas novada bibliotēkā, Rojas novada Kaltenes bibliotēkā

 Rojas novada Kaltenes bibliotēka aktīvi iesaistījās LTV projektā  “Viens ciems. 
Visa Latvija”, par Rojas novada Valgalciemu.

 Pastariņa prēmija – 2015 Rojā. /no 1982. gada ik pa 2 gadiem/.
 Konkursā “BIS ALISE e-katalogs tavā kabatā” vietējās nozīmes publisko 

bibliotēku konkurencē Talsu novada Pastendes bibliotēka ieguva 1. vietu.  
Balvā iPad Air planšetdators.

 Izbraukuma semināri reģiona bibliotēku darbiniekiem;
 Cēsu Centrālā bibliotēka, Taurenes un Vecpiebalgas bibliotēkas;
 Latvijas Nacionālā bibliotēka



2016. gada prioritātes

 Talsu Galvenās bibliotēkas telpas
 Talsu Galvenās bibliotēkas akreditācija
 Kurzemes bibliotekāru 7. vasaras nometne jūlijā 

Valdemārpilī
 Pabeigt pilnveidot TGB mājas lapu
 Uzsākt novadpētniecības materiālu digitalizāciju
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