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2020.gada darba prioritātes 

 

Talsu Galvenās bibliotēkas galvenās darba prioritātes bija  

 Adaptācija jaunajās telpās,  

 Talsu Galvenās bibliotēkas prezentēšana 

 Bibliotēku vēstures konkurss 

 Talsu Galvenās bibliotēkas un Talsu Bērnu  krājuma apvienošana 

 Telpu maiņa Laucienas bibliotēkai 

 Telpu maiņa Dundagas novada Mazirbes bibliotēkai 

 Novadpētniecības materiālu digitalizācija un datu bāžu papildināšana (Dižļaudis, 

  

Jauni pakalpojumi 

 

 Grāmatu nodošanas kaste , 

 Digitalizācijas tehnika, 

 Iedzīvotāju apkalpošana bezkontakta režīmā 

 Informācijas sniegšana tiešsaistē 

 

                  Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

 

 2020.gads Latvijas un visas pasaules vēsturē iezīmējas ar jaunas, ļoti lipīgas elpceļu slimības 

parādīšanos un tās ārkārtīgi strauju izplatību pilnīgi visā pasaulē. Šo slimību sauc par Covid -19. 

Cilvēkiem organisms uz šo slimību reaģē dažādi - sākot no vieglām elpceļu saslimšanām līdz 

nopietnām komplikācijām (pneimonijas, nieru mazspējas) un pat nāvei.  

Kas ir bijis Covid-19 infekcijas avots dabā, pagaidām droši nav zināms. Uzliesmojums sākās 2019. 

gada decembrī Uhaņā, Dienvidķīnā. Iespējams, ka Covid-19 tika pārnests no dzīvnieku pasaules, jo 

daļa saslimušo bija saistīti ar Uhaņas Dienvidķīnas Jūras produktu un dzīvnieku tirgu. Taču pagaidām 

vēl ir pārāk maz pētījumu, lai droši apgalvotu, tieši kā un vai Covid-19 pārnests no dzīvnieku 

pasaules.  

2020. gada martā Pasaules veselības organizācija (PVO) izsludināja Covid-19 pandēmiju. Pandēmija 

ir plaša mēroga saslimšanu epidēmija, kas skar vairākus kontinentus vai visu pasauli. Covid-19 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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pandēmija ir skārusi visu pasauli, gada griezumā veidojot gan I, gan II vilni – pavasarī un 

rudens/ziemas sezonās. Latvijā martā tika izsludināta ārkārtas situācija. Šai periodā mēs vēl maz 

zinājām par šo slimību. Bibliotēkas strādāja pavisam jaunā, neierastā - bezkontakta režīmā. 

Lietotāji sev vajadzīgās grāmatas pasūtīja attālināti (telefoniski, e- pastā vai BIS ALISE vidē), 

bibliotekārs apstrādāja pasūtījumus un sagatavoja pasūtīto grāmatu paciņas, kuras atstājām tam 

speciāli paredzētā vietā. Cilvēki izlasītās grāmatas ievietoja grāmatu nodošanas kastē un paņēma 

sagatavoto paciņu. Tālāk bibliotēkas telpās lietotājus nelaidām. Tas tika darīts tamdēļ, ka šī jaunā 

slimība izplatās pilienu veidā (uzšķaudot, izelpojot, runājot). Mums visiem tika mācīts, ka pēc 

iespējas biežāk rūpīgi jāmazgā vai jādezinficē rokas, jāaizsedz mute un deguns ar speciālām maskām. 

Šajā pavasara periodā Latvijai klājās salīdzinoši labi (ļoti smagi, piem., bija Itālijā, tur ļoti daudz 

cilvēku nomira).2 bibliotēkas.  

Vasaras periodā ārkārtas stāvoklis tika atcelts, bet sākoties rudenim slimība atkal pieņēmās spēkā un 

novembrī atkārtoti tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Šajā periodā bibliotēka lietotājus gan apkalpo 

klātienē, bet obligāti ir jābūt sejas maskai vai sejas aizsargvairogam gan bibliotekāram, gan 

apmeklētājam (tas noteikts ar likumu visā valstī) un jādezinficē rokas. Esam pārtraukuši 

datorpakalpojumus pieaugušajiem un bērniem spēļu spēlēšanu. Pirms Ziemassvētkiem valstī tika 

apturēts arī bibliotēku darbs, proti, netika atļauts izsniegt grāmatas. Šis periods turpinājās līdz 

2021.gada 11.janvārim, ar 12.janvāri valdība atļāva atkal izsniegt grāmatas lasīšanai un bibliotēkas 

varēja atsākt darbību, ievērojot noteiktos drošības noteikumus (sejas masku, cilvēkus telpās nelaida, 

saņēma atpakaļ atnestās grāmatas, kuras cilvēki atkal atstāja grāmatu nodošanas kastē. Atsākot 

strādāt, datorus var izmantot tikai lietišķiem nolūkiem un neilgu laiku. Šis tiešām ir pārbaudījumu 

laiks mums visiem. Pandēmijas laiks ir ļoti ietekmējis bibliotēkas darbu, jo tika atcelti visi plānotie 

pasākumi, klātienes tikšanās. Mēs nodrošinām grāmatu un preses izdevumu izsniegšanu/saņemšanu. 

Tagad, gada nogalē, pieejama informācija, ka zinātnieki ir spējuši izgatavot Covid-19 vakcīnu un tas 

tiešām vieš cerību, ka nākamais gads Latvijā un visā pasaulē būs mierīgāks un sabalansētāks. 

Rudenī, atsākoties covid 19 uzliesmojumam, Talsu Galvenajā bibliotēkā daļa darbinieki sāka strādāt 

attālināti. Šāda darba forma bija iespējama tikai darbiniekiem, kuri strādā ar datu bāžu papildināšanu. 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas darbinieki strādāja maiņās, veicot attālinātu lasītāju apkalpošanu. 
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1. Talsu Galvenās bibliotēkas un reģiona bibliotēku 

raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

Talsu novada platība aizņem 1763 km2, un to apdzīvo 29689 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 darbojas Talsu Galvenā bibliotēka ar Bērnu nodaļu. Iedzīvotāju skaits Talsu pilsētā – 

9673. 

Dundagas novads ir izveidots, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastus. Novada platība ir 674 km2, 

un to apdzīvo 3781 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 1518 iedzīvotāji. Mērsraga 

novadā darbojas viena publiskā pašvaldības bibliotēka. 

Rojas novads atrodas Rīgas līča piekrastē. Novada platība ir 200,5 km2, un to apdzīvo 3629 

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  

Izglītības iestāžu bibliotēku skaits – 17 

Talsu novadā: 2 sākumskolas, 7 pamatskolas, 4 vidusskolas 

Dundagas novadā: 1 pamatskola un 1 vidusskola 

Rojas novadā: 1 vidusskola 

Mērsraga novadā: 1 vidusskola 
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 Iedzīvotāju skaita izmaiņas 

 2018 2019 2020 + vai - 

Talsi  9937 9886 9673 -2,1% 

Talsu novads 30321 30190 29689 -1,6% 

 

Dundagas novads 3959 3904 3781 -3,2% 

Mērsraga novads 1575 1542 1518 -1,6% 

Rojas novads 3743 3737 3629 -2,9% 

Kopā Talsu reģionā 39598 39373 38617 -1,9% 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā 

u. c. būtiskas izmaiņas) 

 

2020.gadā nav notikušas būtiskas pārmaiņas. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem 

 

Talsu Galvenā bibliotēka turpināja telpu un aprīkojuma apguvi jaunajās telpās. 2020.gadā notika telpu 

maiņa – Laucienes bibliotēka pārcelta uz centru, vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un Dundagas novada 

Mazirbes bibliotēka pārcelta uz bibliotēkai piemērotu dzīvokli, jo mainījās īpašnieks Mazirbes 

internātskolas ēkai, kurā līdz šim atradās bibliotēka. Remonts tika veikts arī Pļavu bibliotēkā un tās 

iekārtošanā tika izmantotas mēbeles no Talsu Galvenās bibliotēkas vecajām telpām.   

 

• Bibliotēku akreditācija (īss pārskata perioda raksturojums – notikusi akreditācija x bibliotēkām, 

akreditētas x bibliotēkas; novērojumi, secinājumi; akreditācijas ieteikumu izpilde u. tml.) 

 

Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

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

 
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 660385 2879906 651754 

Pašvaldības finansējums 224842 1862985 368006 

Citi ieņēmumi: 435543 1016921 283748 

t. sk. maksas pakalpojumi 3732 9363 3973 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi 431881 1007558 279775 
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Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģions 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 1392626 3596127 1340729 

Pašvaldības finansējums 955147 2577331 1055758 

Citi ieņēmumi: 437479 1018796 284971 

t. sk. maksas pakalpojumi 5668 11238 5196 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi 431881 1007558 279775 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 660385 2879906 228253 

Darbinieku atalgojums (bruto) 147683 212385 209937 

Krājuma komplektēšana 13980 17368 18316 

 
Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu Galvenā bibliotēka 

 
      

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 1392626 3593770* 713170 

Darbinieku atalgojums (bruto) 560612 602391 611417 

Krājuma komplektēšana 103216 99221 101753 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 
Tabula “Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums” Talsu Galvenā bibliotēka 

 

 Raksturojums / esamība 

Telpu kopējā platība m2 1457,7 

Lasītāju apkalpošanas telpas m2 428,3 

Krātuves telpa m2 109,1 

Bērnu nodaļa m2 112,9 

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, 

apmierinošs, nepieciešams 

remonts) 

Labs  

Kad veikts remonts /rekonstrukcija  2019.gadā 

Apgaismojums (labs, jāuzlabo 

atsevišķās zonās, neapmierinošs) 

Labs  

Klimatiskie apstākļi telpās Labs  

Mēbeļu, aprīkojuma atbilstība Atbilst  

Pieejamība lietotājiem ar kustību 

traucējumiem 

Pieejama  

Bibliotēkas izkārtne pie ieejas Ir  

Norāde uz bibliotēku  Ir 
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2019.gada novembrī tika atklātas jaunās telpas Talsu Galvenajai bibliotēkai. Pārskata periodā 

turpinās darbs pie teritorijas labiekārtošanas un decembrī noslēdzās tā pirmais posms, kā rezultātā 

izbūvētas kāpnes ar margām, bibliotēkas teritorijā izvietoti soliņi ar grāmatu kasti, ierīkots 

apgaismojums un uzstādīts izgaismojams pilons ar bibliotēkas nosaukumu. Bibliotēkas teritorijas 

labiekārtošanas darbi turpināsies ari 2021.gadā.  

Talsu novadā Laucienas pagastā bibliotēku jomā notika pārmaiņas. Laucienes bibliotēka pārcēlās uz 

jaunām telpām vienā ēkā ar pārvaldi. Telpas tika piemērotas bibliotēkas vajadzībām, kosmētiski 

izremontētas, ērti pieejamas visu vecuma lietotājiem. Nopietns remonts tika veikts Pļavu bibliotēkā 

– ielieta jauna grīda, mainīta telpu struktūra un aprīkojumam izmantotas pēdējos gados iegādātie 

grāmatu plaukti no Talsu Galvenās bibliotēkas iepriekšējām telpā. Telpu maiņa notika arī Dundagas 

novada Mazirbes bibliotēkā. Tika izremontēts un pielāgots bibliotēkas vajadzībām trīs istabu 

dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā. Talsu Galvenās bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas mazlietotās mēbeles 

izmantotas pārējo bibliotēku – Valdemārpils, Īves, Sabiles, Sabiles bērnu un Balgales u.c. 

labiekārtošanai. 

Rojas bibliotēka norāda, ka joprojām nav atrisināts jautājums par bibliotēkas atrašanās vietas norādi 

krustojumā pie autoostas. 

 

• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums):  

“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”  Talsu Galvenā bibliotēka 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem (skaits) Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 27 21 Teicams   

Portatīvie datori 13  Labs  

Multifunkcionālās 

iekārtas 

3 1 Labs   

Printeri 5  Teicams   

Kopēšanas 

iekārtas 

 2 Labs  

Skeneri  1 Labs   

3D print  1 Labs   

Projektori 4  Teicams   

Datu kamera  1 Teicams  

Digitalizācijas 

iekārta 

1  Teicams   

Planšetes 2 4 Labs   

E - lasītāji  4 Teicams   

Info ekrāni 3  Teicams  

Iekārtas 

pasākumiem 

1  Teicams  

Audio iekārta 1  Teicams  

Spēļu konsole 1  Teicams  

Info stends 1  Teicams  
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Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”  Talsu reģions 

 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 78 178 Apmierinošs, notiek pakāpeniska 

nomaiņa  

 

     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

53  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Printeri 31  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Kopēšanas 

iekārtas 

8  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Skeneri 11  Notiek pakāpeniska nomaiņa  

Citas iekārtas     

 

Talsu Galvenās bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir kvalitatīvs un teicamā stāvoklī, jo projekta 

ietvaros tika iegādāta jauna datortehnika. 2020.gadā tika iegādāti 8 portatīvie datori, lai nākotnē, kad 

atgriezīsies normāla darba situācija varētu nodrošināt mācību klasi gan darbinieku, gan lietotāju 

apmācībai. Iegādāti mikrofoni pasākumu organizēšanai, 3d pildspalvas bērnu nodarbībām, 

videostraumētājs tiešsaistes pasākumu organizēšanai u.c. tehnikas vienības. 

Pārskata gadā Talsu Galvenās bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas mazlietotos darbinieku datorus IT 

nodaļa sagatavoja un nodeva lietošanā pagastu bibliotēkām 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

Talsu novada bibliotēkās nomainīti visi 3TD datori, pakāpeniski tiek nomainītas un uzlabotas arī citas 

iekārtas un aprīkojums. 

 

4. Personāls 
 

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

Bibliotekāro darbinieku kopskaits reģionā – 68 

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 
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Ar citu profesionālo izglītību – 4 

Ar vidējo izglītību – 9 

960 stundu apmācību kursu pabeidza Lubes bibliotēkas vadītāja Dace Dērica, Dižstendes bibliotēkas 

vadītāja Astra Arbidāne un Stendes bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Inta Ulmane. 

2020. gadā notika darbinieku maiņa Talsu Galvenajā bibliotēkā. Pelnītā atpūtā devās direktora 

vietniece Biruta Lorence. Viņas vietā sāka strādāt Liene Rozenberga. Pensijā devās arī ilggadējā 

bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa. Gada otrajā pusē par Bērnu nodaļas vadītāju sāka strādāt 

Marija Marlēna Krekovska un par galveno bibliogrāfi Kitija Cietvīra. Stendes bibliotēkā bērnu nodaļā 

sāka strādāt Inta Ulmane, Dundagas Centrālajā bibliotēkā bērnu nodaļā sāka strādāt Lāsma 

Lavrenova, bet  Kaļķu bibliotēkā – Katrīna Dēvita. 

Covid 19 pandēmijas ietekmē  joprojām 13 reģiona darbinieki nav raduši iespēju nokārtot 

kvalifikācijas eksāmenu. Patreiz eksāmens atlikts uz 2021.gada martu, bet izskatās, ka arī martā 

eksāmens nenotiks. 

• Apbalvojumi un pateicības 

Talsu novada Atzinības balvu saņēma bijušā TGB Bērnu nodaļas vadītāja Ilze Jaunbērziņa par 

mūsdienīgu, kvalitatīvu un daudzpusīgu bibliotekārā pakalpojuma nodrošināšanu Talsu reģiona 

bērniem. Talsu novada Goda balvu saņēma Sabiles bērnu bibliotēkas bibliotekāre Elīna Stariņa par 

nesavtīgu, godprātīgu un radošu sabiedrisko darbu un darbu kultūras jomā, Stendes bibliotēkas 

vadītāja Dace Kalniete par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu darbu un Virbu pagasta 

bibliotēkas vadītāja Māra Krūzmane par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Virbu pagasta 

iedzīvotāju labā. 

 

• Finansējums personāla attīstībai  

Pārskata gadā profesionālajai pilnveidei izlietoti aptuveni 500 euro. 
 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Piedāvājums apmeklēto profesionālās pilnveides pasākumu tabulai (tabula nav obligāta, ja patīk, var 

izmantot, ja ne – situāciju raksturo aprakstošā veidā; tabulu var likt arī pielikumā) 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 04.03..2020 LNB 

Ziedoņa 

zāle,  

LNB sadarbībā 

ar Gētes institūtu 

Rīgā 

Medijpratības seminārs “Kā 

palīdzēt nenokļūt viltus ziņu 

gūstā: Vācijas bibliotēku 

pieredze” 

5 

2. 23.04.2020 Attālināti  LNB Latvijas Bibliotekāru 

biedrības konference 

5 

3 27.05.2020 Tiešsaistē, 

Microsoft 

Teams 

platformā 

LNB Latvijas akadēmisko,speciālo 

un publisko bibliotēku 

direktoru sanāksme 
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3 02.10.2019-

15.06.2020 

Mācību 

centrs 

“BUTS” 

Mācību centrs 

“BUTS” 

Angļu valoda bez 

priekšzināšanām 

120 

4. 26.11.2020 Tiešsaiste, 

Microsoft 

Teams 

platforma 

LNB 2020.gada rudens sanāksme 4 

5 20.11.2021 tiešsaiste LNB Ceļazīmes mediju lietošanā 
Klinta Ločmele. 
Teku, teku pa celiņu, 

datecēju saules mūžu. Igeta 

Ozoliņa 

3 

6 Oktobris - 

decembris 

 Mācības ar Kultūras 

ministrijas atbalstu 

pēc Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

pasūtījuma nodrošina 

Datorzinību centrs 

Tiešsaistes pasākumu 

organizēšana un virtuālo 

izstāžu veidošana 

48 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 

Problēma, kā jau visā bibliotekārajā sabiedrībā, ir personāla novecošanās. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

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

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 3348 4516 4054 -10% 

t. sk. bērni 377 1562 1550 -1% 

Bibliotēkas apmeklējums 28414 43479 42578 -2%                     

t. sk. bērni 562 9902 10127 +2,2% 

Virtuālais apmeklējums 87217 91061 88291 -3% 

Izsniegums kopā 146845 146078 97505 -33% 

t. sk. grāmatas 68512 82013 84353 +2,8% 

t. sk. periodiskie izdevumi 74495 59408 10835 -548% 

t. sk. bērniem 1247 6694 5895 -12% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

47 46 41,4 -9% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 1841 1843  1798 -2,4% 

Iedzīvotāju skaits 9937 9886 9798 -0,9% 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu reģions 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 14183 14162 12963 -8,5% 
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t. sk. bērni 4274 4501 4259 -5,4% 

Bibliotēkas apmeklējums 224294 220246 177245 -19,5%                     

t. sk. bērni 66250 57834 39784 -32,1% 

Virtuālais apmeklējums 87708 93817 88607 -5,5% 

Izsniegums kopā 546611 529596 424619 -20% 

t. sk. grāmatas 283918 248916 236748 -4,8% 

t. sk. periodiskie izdevumi 284303 275454 185272 -33% 

t. sk. bērniem 78867 61145 43649 -29% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

36 36 34 -5,5% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 6867 6826 6689 -2% 

Iedzīvotāju skaits 39598 39373 38617 -1,9% 

 

Talsu Galvenās bibliotēkas statistika ir ļoti raiba. Protams, vislielākās izmaiņas statistikas rādītājos 

paveica Covid-19 esamība. Ja pirmajos gada mēnešos visi statistikas rādītāji bija plusos, tad 

ierobežojumi paveica savu. Talsu Galvenā bibliotēka iedzīvotājus apkalpoja attālināti no marta vidus 

līdz jūnija sākumam un no devītā novembra līdz decembrim, kad bibliotēkas visā valstī slēdza.  

Iedzīvotāji nespēja izsekot izmaiņām apkalpošanas kārtībā, daļa vispār baidījās kaut kur iet. 

Apvienojot TGB un TBB vienu reizi uzskaitījās tie, kuri līdz šim apmeklēja abas bibliotēkas. 

Visvairāk samazinājās periodisko izdevumu izsniegums, jo lasītavas pakalpojums izpalika, arī 

datorpakalpojumi bija ierobežoti. Rezultātā, lielākie cietēji bija bērni, kuriem patika mūsu piedāvātās 

iespējas – izmantot bibliotēku kā tikšanās vietu, spēļu vietu, tehnoloģiju izmantošanas vietu. 

Noskumuši joprojām arī lasītavas pakalpojumu izmantotāji, nav iespējas atnākt uz bibliotēku palasīt 

periodiku, nenotiek pasākumi. 

Kopumā Talsu reģionā pamatrādītāju statistika arī ir ar mīnuss zīmi. Šos rādītājus tāpat ietekmēja 

Covid-19. Šo apstākļu dēļ nenotika plānotie pasākumi, līdz ar to samazinājās arī apmeklējums. 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

 

Beidzot mums ir sava izstāžu zāle, to svinam un par to priecājamies! 2020.gadā Covid pandēmijas 

starplaikos paspējām to nedaudz apgūt un sarīkot vairākus skaistas izstādes un tikšanās ar 

māksliniekiem. 

Mākslinieka Ulda Balgas fotoizstādes “Kniede “ atklāšana pulcēja visus Talsu fotokluba biedrus, kā 

arī daudzus vietējos interesentus. 
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 Pēc kultūras notikumiem izslāpušie ļaudis kupli apmeklēja Ingrīdas Ģelzes-Ozoliņas izstādes 

atklāšanu .Māksliniece gan mutiski, gan ar filmas palīdzību iepazīstināja klātesošos ar savu ģimeni 

un mākslas darbiem.  

Novadnieka Jāņa Lagzdiņa akvareļu izstāde izpelnījās lielu interesi. Mākslinieka stāstījums bija 

aizrautīgs un interesants, viņa akvareļi – iedvesmojoši. 

 

 

 Uzreiz pēc brīnišķīgās J. Lagzdiņa izstādes atklāšanas, mūsu telpu piepildīja cita veida māksla –

glezniņas, kas izteiktas vārdos un tikai iztēlē prot radīt tēlus un ainas, katram lasītājam citādākas. 

 

Sadarbībā ar Somijas vēstniecību, varējām izstādīt burvīgu zīmējumu izstādi “ Muminu ģimene”, kā 

arī “Mūsdienu plakāti no Somijas “. Grafiķes Baibas Dambergas darbi. Pieaugušos kopā ar bērniem 

aicinājām apskatīt dzejnieka Ulda Ausekļa grāmatas “Četras otas” ilustrāciju izstādi un Sabiles bērnu 

mākslas skolas audzēkņu darbus.  
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Pasākums “Radošā telpa – pirmā rinda” aicināja uz tikšanos Talsu un Tukuma novadu literātus. 

Notika savstarpēja iepazīšanās, dzejas lasīšana un pārrunas. Pasākumu cikls bija plānots kā dažādu 

interešu grupu tikšanās un radošo izpausmju vieta. 
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Kā jaunumu šogad piedāvājām saviem lasītājiem “Skaļo grāmatu”. Pasākums notika lasītavas telpās, 

darba laikā, tā, ka tajā varēja piedalīties ne vien iepriekš atnākušie klausītāji, bet arī tie, kas tajā brīdī 

bija bibliotēkas apmeklētāji. Kā pirmo  klātesošie noklausījās Noras Ikstenas un Aivara Vilipsona 

kopdarbu “Suņa dzīve”. Nākošajā skaļajā lasīšanā lasījām fragmentus no Ērika Kūļa atgadījumu 

grāmatas “Tā viš i “. Šie pasākumi guva atsaucību, tādēļ tos noteikti turpināsim. 

 

 

 

 

• E-grāmatu bibliotēka  

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

2019 124 427 

2020 137 707 
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• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētījumi, 

aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

 

Pārskata periodā lasītāju aptauja par bibliotēkā piedāvātajiem pakalpojumiem veikta Rojas 

bibliotēkas pieaugušo nodaļā. Diemžēl, sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem, aptaujāti tikai 30% 

bibliotēkas lietotāji. Atbildes sniegtas samērā līdzīgas: visbiežāk bibliotēkas pakalpojumus izmanto 

atpūtai un informācijas ieguvei, aptaujātos apmierina bibliotēkas telpas un iekārtojums, kā arī 

bibliotēkas darbinieku laipnā un profesionālā attieksme. Aptaujas rezultātā izkristalizējies tikai viens 

ierosinājums – bibliotēkai nepieciešama klusā lasītava.  

2020. gada 5. martā Laidzes bibliotēkā tika uzsākta bibliotēkas apmeklētāju aptauja ar mērķi 

noskaidrot apmeklētāju viedokli un vērtējumu par bibliotēkas darbu, lai varētu pilnveidot 

pakalpojumu kvalitāti atbilstoši apmeklētāju vajadzībām. Aptauja ir anonīma, iegūtā informācija 

izmantota apkopotā veidā.  

Aptauju tika plānots veikt 3 (trīs) mēnešu laikā, taču sakarā ar ārkārtējo situāciju un ar to saistītajiem 

ierobežojumiem aptaujas laiks tika pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam. Aptaujā pavisam 

piedalījušies 67 (sešdesmit septiņi) Laidzes bibliotēkas apmeklētāji: 51 pieaugušais (12 vīrieši un 39 

sievietes) un 16 bērni (6 zēni un 10 meitenes); pēc nodarbošanās – 29 strādājošie, 18 skolēni, studenti, 

20 pensionāri.   

Respondenti raksta, ka  nepieciešami vairāk preses izdevumi vīriešu auditorijai; vairāki respondenti 

vēlas, lai bibliotēkā notiktu filmu vakari un vairāk  literārie pasākumi. Iesaka izveidot kluso lasītavu, 

kur netraucēti lasīt un strādāt. Kāda jauna meitene vēlas lasītāju domubiedru pulciņu, kur pārrunāt 

izlasītās grāmatas.  

Nākamā bibliotēkas lietotāju aptauja tiek plānota 2022. gadā, lai noskaidrotu viedokli un vērtējumu 

par bibliotēkas darbu ierobežojumu laikā.     

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus iedzīvotāji 

var saņemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu darbības vērtējums, 

secinājumi) 

• Ārējie apkalpošanas punkti - 6: 

• 2 – Talsu Galvenā bibliotēka 

• 1 - Talsu novada Lībagu bibliotēka 

• 1 – Talsu novada Valdemārpils pilsētas bibliotēka 

• 1 – Mērsraga novada bibliotēka 

• 1 – Talsu novada Valdgales bibliotēka 

Pārskata gadā Talsu Galvenās bibliotēkas divos ārējās izsniegšanas punktos ADAX 2 un Sociālās 

aprūpes centrā “Stūrīši” ir 30 lasītāji. Izsniegums 2020.gadā – 962. Sociālās aprūpes centrā “Stūrīši” 
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vienu reizi mēnesī notika grāmatu priekšā lasīšana, kas bija iemīļota centra iemītnieku vidū. Tāpat, 

kā iepriekšējos gadus, arī 2020. pansionāta “”Stūrīši” iemītniekus priecējām ar prozas un dzejas 

lasījumiem. Šeit klausītāji visvairāk iemīļojuši latviešu autoru darbus, piem. E. Hānbergu, A. Skaili, 

R. Ezeru, M. Svīri u. c. Grāmatu priekša lasīšanu klausījās 15 centra iemītnieki (pavisam  90 

apmeklējumi). Diemžēl, COVID- 19 pārtrauca  labi iesākto pasākumu.  

Valdemārpils bibliotēka apkalpo ārējās apkalpošanas punktu  Ārlavas pagasta Lubezerē 1x mēnesī, 

katra mēneša pēdējā nedēļā. Pārvalde nodrošina transporta pakalpojumus. Lubezeres izsniegšanas 

punktā 2020.gadā būts 5 reizes, jo bibliotēkas darbs daudz noritējis bezkontakta režīmā, kas 

samazinājis izbraukuma skaitu , līdz ar to arī izsniegumu. 

  Mērsraga bibliotēka ir ārējais apkalpošanas punkts ir  7 Upesgrīvas iedzīvotāji: nododot izlasītās 

grāmatas un atkal paņemot jaunas lasīšanai. Diemžēl arī šis pakalpojums nebija īstenojams valstī 

noteikto ierobežojumu dēļ. Valdgales bibliotēkā arī 2020. gadā turpina darboties izbraukuma 

bibliotēka. Vienu reizi mēnesī grāmatas tiek vestas uz tuvējo ciemu Cīruļiem. Katrā izbraukuma 

bibliotēkas reizē tiek apkalpoti vidēji 5 lasītāji. Iedzīvotāji to novērtē atzinīgi.  

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. 

Sabiles bibliotēkas lasītavas darbiniece 2020. gadā uzsāka lasījumus a/f Kalme, divas reizes 

nedēļā dodoties uz namiņu pie vecajiem senioriem, lasot priekšā izvēlēto grāmatu. Diemžēl, šo 

aktivitāti nācās pārtraukt jau pavasarī, jo bija jāievēro drošības pasākumi, lai Covid-19 dēļ vecie 

ļaudis netiktu apdraudēti. Un tā arī situācija gada laikā neļāva šo aktivitāti atsākt, un grāmata palika 

neizlasīta. 

Un kopš 2020. gada vasaras Laidzes bibliotēkai ir vēl viena mērķauditorija – biedrības „Latvijas 

Sarkanais Krusts” Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra „Skola” (kas ierīkots likvidētās 

Laidzes pamatskolas ēkā) iemītnieki un personāls. Darbinieces izmanto Talsu Galvenās bibliotēkas  

krājumā esošās un no Ventspils bibliotēkas neredzīgo bibliotēkas piegādātās klausāmgrāmatas. 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

 Talsu Galvenā bibliotēka ir pieejama iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, bet Talsu reģionā 

pieejamība nodrošināta 14 publiskajās bibliotēkās, divās daļēji – 1 stāvā. 16 publiskās bibliotēkas 

nav pieejamas personām ar īpašām vajadzībām.  

Pārskata gadā Talsu Galvenajai bibliotēkai turpinās sadarbība ar Ventspils Neredzīgo bibliotēku no 

kuras saņemtas 132 audiogrāmatas. Pieaudzis pieprasījums pēc audiogrāmatām latviešu valodā. 
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Audiogrāmatas izmanto 13 cilvēki. Pieņemu, ka potenciālo audiogrāmatu lietotāju skaits būtu lielāks, 

ja to varētu izmantot arī Laucienas pansionāta iemītnieki, jo nav atbilstošs tehniskais nodrošinājums. 

Noslēgta vienošanās par sadarbību starpbibliotēku abonementa ietvaros starp Valdgales bibliotēku 

un Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Bibliotēkā informācijas stendā ir pieejama svarīgākā informācija 

par audiogrāmatām, to izmantošanas iespējām. 

Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieki dzīves vietās grāmatas piegādā aptuveni 70 bibliotēkas  

lasītājiem. Pienesot grāmatas dzīves vietās, savus lasītājus apkalpo arī Talsu novada Pastendes, 

Spāres, Valdemārpils, Stendes bibliotēku darbinieki. Laidzes bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir 

pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī vecākiem ar bērnu ratiem. Iekļūšanai ēkā, kurā 

atrodas bibliotēka, ir izveidota speciāla uzbrauktuve. Pēc pieprasījuma bibliotekārs nodrošina arī 

izdevumu piegādi dzīvesvietā. Izdevumu piegāde dzīvesvietā notiek arī ar sociālā darbinieka 

starpniecību. Pašlaik šo pakalpojumu vairāk vai mazāk regulāri izmanto 8 lasītāji. 

Kolkas bibliotēkā apkalpo mājās divus lasītājus ar kustību traucējumiem.  

Kaltenes bibliotēkā pēc pieprasījuma grāmatas tiek pievestas tuvāk dzīves vietai. 2020. gadā  šo 

pakalpojumu izmantoja  9 lasītāji, no tiem 4 Valgalciemā. Grāmatas, braucot rīdziniekiem uz 

mājām, var nodot ari pa ceļam pie bibliotekāres mājām. Mērsraga bibliotēka 3 lasītājus apkalpo 

dzīves vietā.  

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

 

2020. gadu iesākām ļoti rosīgi, ar lieliem plāniem un iecerēm. Tā kā šis bija pirmais gads jaunajās 

telpās, uzņēmām ne tikai lasītājus un citus bibliotēkas izmantotājus, bet daudz laika veltījām 

dažādiem bibliotēkas prezentēšanas pasākumiem. Gada laikā mūsu telpas apskatīja un ar mūsu darbu 

iepazinās kopā 22 interesentu grupas. Mūs apmeklēja  kolēģi no dažādām  Latvijas bibliotēkām: 

Līvānu, Ventspils, Kuldīgas Liepājas, Saldus Bauskas u.c. 
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 Par bibliotēkas darbu un telpām stāstījām dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, kā arī dažādām 

interešu grupām: Vācu valodas draugu klubiņš, Senioru grupas,  Talsu Rotari klubs, vēstures maģistri, 

Talsu vidusskolas absolventu grupa un citi. Katra ekskursija bija kā mazs publisks pasākums, kurā 

rādījām dažādas iespējas, ko piedāvā mūsdienīga bibliotēka.  
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Pirmais tiešsaistes pasākums bija piedalīšanās Valmieras bibliotēku darbinieku seminārā. Tā kā 

pandēmija sāka ierobežot pieredzes mācību braucienus, tad sagatavojām prezentāciju par mūsu 

telpām, darba aktualitātēm un ZOOM platformā par to informējām Valmieras reģiona bibliotekārus.  

Nozīmīgs notikums mūsu bibliotēkai bija Kultūras ministra Naura Puntuļa  ierašanās. Ministrs un 

viņa pavadoņi apskatīja telpas un pārrunāja kultūras norises Talsu novadā. 
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Talsu komersantu klubs bibliotēkā rīkoja uzņēmēju un pašvaldības sanāksmi, kurā piedalījās 

ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.  

2020.gadā Strazdē atkal sāk darboties senioru klubiņš “Dzērvenīte”. Senioru kopā sanākšanas 

organizē bibliotēkas vadītāja. 8.janvārī tiek rīkots pirmais pasākums “Senioru pēcpusdiena”. 

Pasākumu apmeklē 14 seniori. Pasākumā tiek apspriesta klubiņa tālākā darbība. 

11.martā Strazdes bibliotēkā tiek rīkots senioru pasākums “Stiprās sievietes”. Šajā pasākumā 

apmeklētājiem tiek demonstrēta prezentācija par ceļojumu Apvienoto Arābu emirātos, kuru 

sagatavojusi Daina Rezonga. Kā arī apmeklētājus priecē Virbu sākumskolas teātra pulciņš ar izrādi 

“Zaķim svētki”, režisore Ieva Jakimova. 

Strazdes bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar Strazdes audēju kluba bijušo vadītāju Annu Leivaldi, 

kura labprāt savu darbu izstādes iekārto Strazdes bibliotēkā. 5.martā tiek rīkota Annas Leivaldes 

radošo darbu izstādes “Mirdzošo pērļu pasaule gleznās” atklāšana. Apskatei ir izliktas dažādas pērļu 

gleznas. Pasākumu apmeklē 32 apmeklētāji. Pasākumā autore iepazīstina ar pērļu gleznu gatavošanas 

tehniku, muzikālo sveicienu sniedz strazdenieks Andris Priede.  
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Laidzes bibliotēkai izveidoja ciešāku sadarbību ar Laidzes pirmsskolas izglītības iestādi “Papardīte” 

– tās audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Tika aizsākta aktīvāka sadarbošanās arī ar Laidzes 

pagasta senioru kluba „Brūklenājs” dalībniekiem.  

Tā kā pie Pļavmuižas saieta nama darbojas Puķu draugu klubiņš “Pojene” un visus  19 gadus to vada 

Pļavu bibliotēkas vadītāja, tad pasākumi pieaugušajiem ir tieši šiem lietotājiem . 

Augustā Pļavu bibliotēkā radošā darbnīca “Kā dvielis kļūst par puķu podu”  interesentiem radās 

iespēja no cementa maisījuma un veciem dvieļiem radīt jaunus puķu podus. 

Valdemārpils bibliotēkā organizētas radošās darbnīcas   interesentiem, gan dāmu klubiņā “Skārleta”, 

gan rokdarbu pulciņā “Pīnīte”. Interesants bijis dāmu klubiņa pasākums  kopā ar bijušo 

valdemārpilnieci, režisori un aktrisi Inesi Pudžu, dāvājot iespēju apmeklētājiem iepazīt aktrises darbu 

režijā, kino un teātra mākslā(16 apmeklētāji). 

 Rokdarbu pulciņš “Pīnīte” dalībnieki šajā gadā paspēja tikties 2 adītprasmes nodarbībās un 2 

radošajās nodarbībās. Rokdarbnieces aktīvi piedalījās vietējo kultūras darbinieku organizētajā 

aktivitātē “Netradicionālais Jāņu vainags”, veidojot Jāņu vainagus no dažādiem materiāliem. 

 Vasarā organizēta rokdarbu pulciņa nodarbība brīvā dabā, kurā ikviens interesents varēja sev 

izgatavot  puķu podu. Dažādie puķu podi ar ziediem papildināja Valdemārpils pilsētas svētku 

noformējumu dabā. Kopā pulciņa pasākumos piedalījušies 79 interesenti. 
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  Rudens pusē pie Valdemārpils bibliotēkas pirmo reizi sāka darboties lasītāju klubs, kurā piedalījās 

8 apmeklētāji. Par lasītāja kluba vadītāju ievēlēja Guntu Krauleri . 

Stendes bibliotēkā darbojas dāmu klubiņš “Efeja”, kurš ierobežojumu dēļ ir mazliet ar savu darbību 

pieklusis. Februārī notika tikšanās ar fizioterapeiti Daci Vieško, kur uzzinājām kas ir pilates. Tā ir 

ārstnieciska vingrošanas sistēma, kur iekļauta spēka koncentrēšanās, elpošanas, līdzsvara treniņi. 

Trenere Dace  iemācīja vienkāršākos vingrinājumu, ko var pašas izpildīt. Gada sākumā bija  tikšanās 

ar Talsu novada muzeja speciālistu Guntaru Tanni par Talsu novada muzeja ceļojošo izstādi Brīvības 

cīņu laiks Talsu apriņķī”, kura  bija izvietota bibliotēkas vestibilā un pastāstīja par 1991.gada barikāžu 

laiku Rīgā. Interesanta prezentācija, sarunas bija ar kartupeļu audzētāju, kolekcionāru Elviju Braunu..  

Jau 30 gadu Lībagu bibliotēkā darbojas senioru klubs Sarma. Bibliotēka organizē senioriem ik 

mēneša tikšanos ar dažādiem vietējiem cilvēkiem, vasarā tiek organizēta kopēja ekskursija. 

 

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

 

2020. gadā visās Talsu reģiona bibliotēkās tika sniegtas dažāda rakstura uzziņas – precizējošās un 

adresālās, faktogrāfiskās, tematiskās uzziņas. Uzziņu darbs norit individuāli un atsevišķi netiek 

uzskaitīts. Uzziņas tika pieprasītas telefoniski, e-pastā un WhatsApp. 

Uzziņu un informācijas darbā palīgs ir  abonētās datubāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka  

www.news.lv un citas LNB piedāvātas iespējas. Bibliotēkas lietotāji tiek informēti par to 

izmantošanas iespējām. Covid laikā iedzīvotājiem laba iespēja, bija bezmaksas pieeja Letonikas 

attālinātajai datubāzei. 2020.gadā Talsu Galvenā bibliotēka abonēja Britannica Library Edition. 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

 

Pārskata gadā Talsu Galvenās   bibliotēkas galvenā prioritāte gada sākumā un nedaudz vasaras 

mēnešos, bija bibliotēkas prezentācijas pasākumi, tāpēc  mazāk uzmanību pievērsām iedzīvotāju 

organizētajām apmācībām. Atlikušajos gada mēnešos organizēt apmācības liedza Covid pandēmijas 

ierobežojumi. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

  Talsu  novada pašvaldības informācija tiek nodrošināta visās Talsu reģiona bibliotēkās. 

 Informācijas avoti  

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu laikraksts “Talsu Vēstis” 

Talsu novada informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” 

Rojas novada informatīvais izdevums “Banga” 

http://www.news.lv/
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Mērsraga informatīvais izdevums “Mērsraga Avīze” 

Talsu novada pašvaldības tīmekļa  vietnē – talsunovads.lv 

Rojas novada pašvaldības tīmekļa vietne -  www.roja.lv 

Mērsraga novada tīmekļa vietne – www.mersrags.lv  

 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana” + īsi, aprakstoši 

(vai visām reģiona bibliotēkām ir “ALISE”, kādus moduļus izmanto, kataloga veidošanas 

dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.) 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2020) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2020) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

 49 35 35 35 35 922 2582 

 

Bibliotēku skaitā ietilpst 32 publiskās un 17 skolu bibliotēkas, no tām ALISĒ strādā  26 publiskās 

un 9 skolu bibliotēkas. 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

618 762 922 +21% 

 

Sakarā ar Covid 19 situāciju valstī autorizēto lietotāju skaits pieaug, pamatā tas notiek lielākajās 

bibliotēkās, kur lasītāji vairāk izmanto ALISES sistēmu un vēlas lasīt 3TD e-bibliotēkā. 

 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

 

Pārskata gadā Talsu Galvenajā bibliotēkā aktīvi turpinās digitalizācijas process. Atskaites gadā 

digitalizēti 67 teksta dokumenti, 138 attēlizdevumi, 32 kartogrāfiskie izdevumi un pavisam kopā 10 

digitālās kolekcijas.  

Laidzes bibliotēkā aktuāls jautājums par novadpētniecības materiālu digitalizāciju. 2020. gada 14. 

oktobrī klātienes seminārā TGB par novadpētniecības jautājumiem Laidzes bibliotēkas vadītāja 

ierosināja sagatavot grafiku TGB digitalizācijas aparatūras izmantošanai arī pagasta bibliotēkām, lai 

nozīmīgākie novadpētniecības materiāli tiktu digitalizēti, padarot tos pieejamus attālināti. Laidzes 

bibliotēkai darba plānā ir digitalizēt informatīvo izdevumu (sākotnēji – biļetens) “Laidze” (1988-

2009), kas varētu tikt iekļauts Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijā Periodika.lv     

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 tabula “SBA rādītāji” + secinājumi 

http://www.mersrags.lv/
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 pieprasījumu analīze pēc izvēles 

 
Tabula “SBA rādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

74 139 173 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

923 919 967 

 

Tabula “SBA rādītāji” Talsu reģions 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

1307 1591 1659 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

1516 1569 1591 

 

Bibliotēkas lēnām mācās izmantot SBA pakalpojumus, lai daudzveidīgāk varētu komplektēt un 

izmantot katras bibliotēkas individuālo krājumu un neveidotos mazizmantoto grāmatu uzkrājums. 

Covid 19 apstākļos netika nodrošinātas tematisko grāmatu kopas no TGB krājuma, vairāk tika 

izpildīti lasītāju individuālie pieprasījumi. Atsevišķām bibliotēkām SBA pakalpojumus jāpiedāvā 

aktīvāk bieži vien šo pakalpojumu, it sevišķi tālākām bibliotēkām traucē izmantot grāmatu piegādes 

iespēja. 

Talsu Galvenā bibliotēkā no   Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņemti 7 materiāli. Mūsu novadnieka 

Edgara Vadoņa 2 grāmatas nosūtītas Ventspils pilsētas bibliotēkai. Materiāli par biblioterapiju 

nosūtīti Valdemārpils pilsētas bibliotēkai.  Viens ieskenēts materiāls nosūtīts Kuldīgas Galvenajai 

bibliotēkai.  

Īves bibliotēkas lietotāju pieprasījumu apmierināšanai aktīvi tiek izmantots SBA. Citu bibliotēku 

fondu izmantošana nodrošina lasītāju pieprasījumu apmierināšana gan pēc nozaru literatūras, gan pēc 

daiļliteratūras. Jebkura iedzīvotāju pieprasījuma apmierināšana vairo bibliotēkas prestižu sabiedrībā, 

kā arī veicina iedzīvotāju vēlmi un vajadzību bibliotēku apmeklēt biežāk. Izmantojot SBA ir iespēja 

pašvaldības bibliotēkā neiegādāties mazpieprasītus jaunākos iespieddarbus, bet tos saņemt no  

lielākām bibliotēkām.  

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

TGB darbinieki regulāri gatavoja videorullīšus par grāmatu jaunumiem abonementā, 

novadpētniecības lasītavā un bērnu nodaļā. Tika gatavota arī  tematiska rakstura informācija. Šī 

informācija tika ievietota sociālajā tīklā Facebook. Dažāda veida informāciju gatavoja un sociālajos 

tīklos ievietoja arī Pastendes, Spāres, Stendes, Sabiles bērnu u.c. bibliotēkās. Šī informācija ir aktuāla 
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un noderīga aktīviem sociālo tīklu lietotājiem. Diemžēl mīts par to, ka sociālo tīklu lietotāji ir lielākā 

iedzīvotāju daļa ir nepatiess. Laukos dzīvojošie ļoti maz ir sociālo tīklu lietotāji un šādā veidā 

informācija līdz viņiem nenokļūst.  

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu  

 

Talsu Galvenā bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 2016.-2020.gadam (pievienota 

pielikumā). Pēc reģionālās reformas paredzēts izstrādāt jaunu krājuma komplektēšanas politiku 

vienotu dokumentu visām Talsu novada bibliotēkām. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

13980 17368 18316 

t. sk. grāmatām 11624 14628 15814 

t. sk. bērnu grāmatām  1402 2057 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2356 2740 2505 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

1,80 1,76 1,89 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

14004 17368 18316 

 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu reģionā 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

102916 99221 101753 

t. sk. grāmatām 76079 72454 74682 

t. sk. bērnu grāmatām 9985 10721 13706 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 26837 26762 27071 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

2,16 2,52 2,63 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

102916 99221 101753 

 

Pašvaldību finansējums krājuma iegādei ir labs.  

Talsu Galvenā bibliotēka īpašu uzmanību pievērsa grāmatu iepirkumam krievu un angļu valodā. 

Ļoti labs papildinājums visu reģiona krājumiem bija projekts “Vērtīgāko grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām”. Projektā saņemti 1386 eksemplāri par summu 12323.02 euro. LNB 
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projekta “Turpinot pilsonisko izglītību”  ietvaros pārskata gadā, reģiona publisko un skolu 

bibliotēkas papildināja savus krājumus ar 60 eksemplāriem par summu 149,86 euro. Papildinājums 

bibliotēku krājumiem ir arī dažādi dāvinājumi – Talsu Galvenā bibliotēka saņēmusi 369 eksemlārus 

par summu 2148,40 euro un Talsu reģions – 2026 eksemplārus par summu 11420.38 euro 

 

• Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 

 

Rekataloģizācija Talsu reģiona publiskajās bibliotēkās veikta pilnībā un krājums ievadīts 100%. 

Pārskata gadā strādā pie skolu bibliotēku krājuma rekataloģizācijas. 2020.gadā pilnībā pabeigrta 

Talsu pamatskolas krājuma rekataloģizācija. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 

 

Pārskata periodā liels darbs veikts savienojot, izvērtējot nu jau kopīgo Talsu Galvenās bibliotēkas 

krājumu. Tika atlasītas dubletes, kuras radās apvienojot TGB un bērnu bibliotēkas krājumu. Saturā 

labās grāmatas piedāvājām pagastu bibliotēkām. Tās, kuras nebija nepieciešamas kolēģiem, aizvedām 

uz Talsu autoostu, kur izveidots Tautas grāmatu plaukts iedzīvotājiem. 

2020.gadā krājuma pārbaude veikta arī Lubes un Sabiles bibliotēkās. Pārējās plānotās krājuma 

pārbaudes netika veiktas sakarā ar Covid 19. 

 

• Krājuma rādītāji: 

 tabula “Krājuma rādītāji” 

 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais izvērtējums: 

jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes 

izpēte u. c.) 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 2816 3161 3493 

t. sk. grāmatas 1675 1793 2089 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 268 349 386 

t. sk. bērniem  227 354 

Izslēgtie dokumenti 4373 7233 7236 

Krājuma kopskaits 65437 77711 73968 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,19 1,06 1,3 

Periodisko izdevumu apgrozība 11,5 8,46 1,5 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” Talsu reģions 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 25133 24303 26458 

t. sk. grāmatas 9980 9420 11271 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1645 1710 2266 

t. sk. bērniem 1620 1731 1923 
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Izslēgtie dokumenti 29906 28377 28872 

Krājuma kopskaits 350574 346500 344086 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,88 0,72 0,8 

Periodisko izdevumu apgrozība 6,64 6,27 4,1 

  

Darbs ar krājumu notiek regulāri jaunieguvumu skaits ir pietiekams. Bibliotēku darbinieki nopietni 

strādājuši pie kvalitātes uzlabošanas attīrot no nolietotās un novecojušās literatūras.  

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

 pašu veidotās datubāzes  

Noteikti jāpiemin, ka bibliotekāri 2020. gadā uzsāka ļoti laikietilpīgu, taču ļoti nozīmīgu darbu – 

elektronisku bērnu ilustratoru datu bāzes veidošanu, kas būs pieejama un lietojama ikvienam 

iedzīvotājam. Plānots, ka arī turpmāk tik pārskatītas visas kartotēkas un izveidotas elektroniskas datu 

bāzes, lai tās varētu izmanto attālināti no jebkuras vietas.  

 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

+ secinājumi 

 

     Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu Galvenā bibliotēka 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 80 1104 108 

News 288 481 357 

Britanica   33516 

 

 

 

     Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”Talsu reģions 

 

Datubāze 2018 2019 2020 

Letonika 3124 3511 1743 

News 784 1564 1850                                                        

    

 

Prieks, iegādājoties Britannica datubāzi, esam pratuši ieinteresēt bibliotēkas lietotājus un datubāzr 

tiek izmantota. 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 

 

 

 Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieki  regulāri veidoja publiskus jauno grāmatu apskatus jauniešiem, 

kas arī guva lielu atsaucību. Mērsragā regulāri notiek Jauno Grāmatu dienas. 

Talsu Galvenās bibliotēkas lasītavā pieejami 94 periodiskie izdevumi.  Lasītavā apmeklētāji joprojām 

visvairāk izvēlas lasīt vietējo avīzi “Talsu vēstis” un Latvijas avīzi”. No žurnāliem populārākie ir 

izdevumi par vēsturi un medicīnu :”Ilustrētā vēsture”, “Nezināmā vēsture”, “Ievas veselība”, “Ko 
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ārsti tev nestāsta”. Labprāt lasa sieviešu žurnālus “”Lilita”, “Santa”,”Una”.Topā ir arī “Vakara ziņas”, 

“Kas jauns”” un “Privātā dzīve”. 

LASĪTĀKĀS GRĀMATAS -2020 Talsu Galvenajā bibliotēkā  

 Latviešu literatūra 

D. Rukšāne ,, Krieva āda’’ , R.,2020 

D. Judina ,,Dēls’’, R.,2020 

 D. Judina ,,Slazdā’’ , R., 2020 

D. Judina ,, Mēmais’’, R., 2020 

I. Grenoberga ,, Sestā sieva’’, R.,2020 

Ārvalstu literatūra 

 Dž. Devero ,, Skūpstu ezers’’, R.,2020 

R. Kērtisa ,, Mēs satikāmies decembrī ‘’, R.,2020 

K. Lekberga ,, Ragana’’ , R., 2020 

O. Karlena ,, Kalendāra meitene ‘’ 1. daļa , R.,2020 

S.Lundberija ,, Sarkanā adrešu grāmatiņa’’ , R.,2020 

Nozaru literatūra 

L.Šmite ,, Valentīns Skulme’’ , R.,2020 

D. Mazvērsīte  ,, Melnbaltās dziesmas ‘’ , R., 2020 

R .Pļavnieks ,, Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības policija’’ , R.,2020 

P.  Strubergs ,, Papua Jaungvineja tuvplānā’’ , R., 2020 

L. Dūmiņa ,, Artūra Skrastiņa Spogulija’’ , R.,2020 

Īves bibliotēkā ar katru gadu lielāku popularitāti iegūst Laikrakstu bibliotēka. Lietotāji novērtē 

iespēju klusumā, siltumā un gaumīgi iekārtotajās telpās iespēju palasīt aktuālos laikrakstus. 

Atsaucoties uz raidījumu cikla “Literatūre” piedāvājumu, kur raidījuma vadītāji Marta Selecka un 

Gustavs Terzens aicināja ikvienu doties kopīgā lasīšanas tūrē – izlasīt 20 latviešu autoru grāmatas 

līdz 2020. gada beigām, vairākas bibliotēkas Talsu Galvenā, Dundagas Centrālā un  Pastendes 

bibliotēka  iekārtoja „Literatūres” plauktu. 

Kolkas bibliotēkā turpinās tradīcija  Nedēļas grāmata - ik nedēļu mainu grāmatu, tie ir senāk izdoti 

darbi vai grāmata - jubilāre. Grāmata ievietota groziņā. Papildus grāmatai pievienots arī kādu  

interesantu vai mazāk zināmu faktu par autoru.  
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Šajā gadā  Spāres bibliotēkā izliktas 26 izstādes. Janvārī, martā, augustā, septembrī un decembrī 

izliku izstādes “Mēneša jubilāri”. Ja mēnesi ir daudz jubilāri rakstnieki, mūziķi, aktieri, vai citas 

interesantas personības, tad izlieku vienā izstādē autoru darbus vai biogrāfijas par vairākiem 

jubilāriem. Pie katras grāmatas pielieku nelielu tekstu ar dzimšanas datiem un raksturojumu dažos 

teikumos (varētu pielīdzināt  ielaminētai grāmatzīmei). 

Atsevišķas jubilejas izstādes tika veltītas Talsiniekam Aleksandram Pelēcim un “Aleksandra 

Pelēča domu un jūtu pasaule”, Krišjānim Baronam  “Tautasdziesmai pa pēdām”, “Markam Tvenam 

– 185”, “Kultūrvēstures dokumentētājs J. Janševskis”, par Raini “Lielā talanta dzīves ceļi” 

Populārzinātnisko literatūru par dabaszinātnēm, mežiem, purviem, iežu atsegumiem, ezeriem, 

okeāniem un jūrām izstādes “Zeme, daba, tauta”, “Okeāns un jūra”. 

Izstādē “Starptautiskā dzimtās valodas diena” varēja iepazīties ar sinonīmu, senvārdu, vietvārdu, 

žargonu un pareizrakstības vārdnīcām. 

Izstādē “Praktiskas lietas” izkārtoju nozaru literatūru par būvniecību, kokapstrādi, krāsošanu, 

mezglošanu, suvenīru izgatavošanu, grozu pīšanu, mājas vīna izgatavošanu, galda klāšanu, 

ekoloģisko tīrīšanu. 

Ar psiholoģiska rakstura literatūru varēja iepazīties izstādē “Tici sev”. Likās, ka šādi darbi īpaši 

pandēmijas laikā varētu būt noderīgi. 

Uz Līgo svētku laiku izliku izstādi “Jāņu siera receptes”. Receptes no žurnāliem un 

pavārgrāmatām. Padomus veselīgam uzturam, veģetārajam uzturam, diētām un tamlīdzīgi, varēja 

smelties izstādē “Vēderpriekam un veselībai”. Par ķirbja vērtīgajām īpašībām izstāde “Rudens oga – 

ķirbis”. 

Spārenieki šogad varēja apskatīt divas gleznu izstādes: Pļavmuižas mākslas studijas “Otiņas” izstādi 

“Ziedi – otrais piegājiens un Aijas Krūmiņas gleznu izstādi. Aija Krūmiņa ir Talsu pirmskolas 

izglītības iestādes “Zvaniņš” skolotāja, gleznot sākusi nesen. 

Apmeklētājiem ļoti patika Talsu mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Divu klašu darbi : līmētās 

aplikācijas un reklāmas.. 

 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

 

Visās bibliotēkās tiek veikts darbs ar parādniekiem, zvanot, rakstot e-pastus, uzrunājot personīgi, 

sadarbojoties ar kolēģiem. Protams, Covid 19 laikā pret parādniekiem bijām saudzīgāki un soda 

naudas neprasījām. Atziņa: jo regulārāks darbs, jo mazāk parādnieku. 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie secinājumi 

pārskata periodā 
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Esam plānojuši lielāku uzmanību pievērst nozaru literatūras krājuma izvērtēšanai un jaunieguvumu 

iegādei.  Vairākās nozarēs nevaram papildināt krājumu ar  izdevumiem  latviešu valodā, jo tādi netiek 

izdoti.                                     

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 
 

Apskatot 5. nodaļas tabulu “Bibliotēkas pamat radītāji” Talsu Galvenā bibliotēka, redzams, 

ka lietotāju skaits ir samazinājies pavisam nedaudz, tikai par vienu procentu, taču  apmeklētāju skaits, 

vecumā līdz 18 gadiem, Talsu Galvenajā bibliotēkā, ir pieaudzis. Jaunās telpas un bibliotēku 

apvienošana bija īpaši vilinoša skolēniem. Šeit ir daudz vairāk brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši 

jaunas tehnoloģijas. Novērojām, ka bērni, atnākot uz bibliotēku, izmantoja dažādas iespējas. 

Piemēram, pavadīja laiku lasītavā, lasot jaunākos žurnālus vai pildot darba lapas. Pēc tam pavadīja 

laiku pie datoriem un pirms došanās mājās paņēma grāmatu.. Tāpat ļoti piesaistošs elements bija 

Nintendo Switch spēļu konsole un interaktīvā tāfele.  

Taču izvērtējot situāciju visā reģionā, var secināt, ka kopumā, radītāji ir krietni 

pasliktinājušies. Kolēģi, kuri strādā ar bērniem, īpaši izjutuši, cik strauji viss ir mainījies un Covid-

19 dēļ pazaudēti daudz apmeklētāji. Arī  pagastu bibliotekāri atzīst, ka bērni uz bibliotēku nāca ne 

tikai pēc grāmatas, bet arī pavadīt savu brīvo laiku, spēlēt spēles, pildīt darba lapas, krāsot, zīmēt u.t.t. 

Taču sākoties ierobežojumiem, īpaši bezkontakta apkalpošanai, bibliotekāri zaudēja praktiski visas 

saziņas iespējas ar bērniem un jauniešiem.  

 

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

Gads Skolēnu skaits (1.- 12. klase) 

2011. 5035 

2012. 4333 

2013. 4148 

2014. 4030 

2015. 4045 

2016. 3949 

2017. 3851 
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2018.  3844 

2019. 3834 

2020.  3491  

 

 Tabula atspoguļo skarbo realitāti par straujo skolēnu skaita samazināšanos reģionā. 

Aizvadīts pirmais gads bibliotēkas jaunajās telpās.  Bibliotēkas ēka un tās atrašanās vieta 

viennozīmīgi vērtējama, kā pluss, jo bērni un jaunieši labprātīgi vēlējās iepazīt jauno ēku un izmantot 

daudzpusīgās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tomēr pasaulē izsludinātā pandēmija un vīruss Covid-

19 ieviesa savas korekcijas visās bibliotēkās.  

Ņemot vērā, ka ar katru gadu demogrāfiskais stāvoklis Latvijā pasliktinās, samazinās arī 

skolēnu skaits, kuri ir tiešā mērķauditorija. Sākoties 2020./2021. mācību gadam, vienā no lielākajām 

Talsu skolām, Talsu Valsts ģimnāzijā, sākās renovācijas darbi. Līdz ar to lielākā daļa skolēnu tika 

pārcelti uz Virbu pamatskolas telpām. Tas arī būtiski ietekmēja apmeklētāju plūsmu, jo skolēni no 

Virbiem vēlā pēcpusdienā tika nogādāti Talsos, līdz ar to viņiem neatlika laika, lai apmeklētu 

bibliotēku. No 2020. gada marta Latvijā ir ieviesti dažādi pulcēšanās ierobežojumi, piemēram, 

mācības attālināti, līdz ar to skolēni pēc mācību stundām nedodas uz bibliotēku un nepavada brīvo 

laiku starp mācībām un ārpusskolas nodarbībām. Noteikti jāpiemin, ka no 2020. gada oktobra līdz 

2020. gada 21. decembrim bibliotēka strādāja bezkontakta režīmā un bija iespējams tikai saņemt 

grāmatas un periodikas izdevumus. No 21. decembra līdz gada beigām, ņemot vērā valstī izsludinātos 

ierobežojumus, bibliotēkas tika slēgtas pavisam.  

Gada laikā Bērnu nodaļa izveidoja 10 izstādes, noorganizēja 28 ekskursijas, 27 tematiskās 

nodarbības un 12 pasākumus, kurus kopumā apmeklēja 2209 cilvēku. 

 

• 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.) 

 

Bibliotēkas, kuras piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, 

iegādājās visu grāmatu kolekciju, jo programma to pilnībā nenodrošina. Arī Talsu Galvenās 

bibliotēkas Bērnu nodaļa programmas norises laikā bieži vien nevar nodrošināt nepieciešamo 

grāmatu skaitu, jo lasītāju ir daudz. Kā risinājums lielajam pieprasījumam - izmantot to bibliotēku 

krājumus, kuras nepiedalās programmā, izmantojot SBA grāmatu pasūtīšanas iespējas.  
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2020. gada beigās projekta “Vērtīgāko grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros, visas 

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga bibliotēkas ieguva vairākas bērnu un jauniešu grāmatas, kas 

papildināja krājumu, vai nomainīja tās grāmatas, kuras nolietojušās.  

Izaicinājums ir regulāri papildināt krājumu vecuma grupai 7. – 9. klase. Salīdzinoši reti tiek izdotas 

grāmatas tieši šim vecuma posmam. Tiek zaudēti lasītāji, jo šajā vecumā jauniešiem sāk parādīties 

daudz citas dažādas intereses un nodarbošanās.   

Bērnu nodaļā grāmatu kārtojums plauktos pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem ir sadalīts 

tēmās. Tēmas pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem tika pārskatītas un pielāgotas 

mūsdienām.   

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

 

Sev nepieciešamo informāciju bērni un jaunieši pārsvarā meklē interneta vidē. Tieši tāpēc mums 

uzziņas viņiem jāsniedz elektroniski, izmantojot sociālās platformas u.c. Laikā, kad bibliotēkas 

nevarēja izsniegt grāmatas, tika popularizētas datu bāzes, piemēram, www.letonika.lv un www.3td.lv.  

Labi izdevās novadpētniecības pasākums mazo klašu (t.i. Talsu ģimnāzijas 1.un 2. klašu) skolēniem 

par godu Talsu vārda dienai “Tava pilsēta agrāk un tagad”. Izmantojot digitālo tāfeli, bērni skatījās 

prezentāciju par Talsu 9 pakalniem, ielām, senām celtnēm. Pēc kopīgi pārrunātās prezentācijas 

bērniem komandās  jāveic uzdevumi: no fotogrāfijām jāatpazīst vieta un jānoliek pie tā kalna 

(uzraksts uz tāfeles) kur tā atrodas. Lai bērni būtu kaut cik sagatavoti šim pasākumam bija jāveic 

mājas  darbs, jāatrod teikas par Talsiem. Skolotājas šo pasākumu atzina kā labu vēstures vai 

novadpētniecības stundu, jo sagatavotais materiāls – prezentācija noderēs tālāk, pārrunājot par savu 

pilsētu un uzzinot daudz vērtīgu jaunumu par savu pilsētu.  

Janvārī notika tikšanās ar novadnieku , folkloristu, stāstnieku Gunti Pakalnu. Bērniem ļoti patika viņa 

atraktīvais stāstījum un izspēlētās lomu spēles. 

http://www.letonika.lv/
http://www.3td.lv/
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Februāri sākām veidot pasākumu ciklu “Gadskārtu ieražas”. Visas latviešu gadskārtu svinamās dienas 

ir bagātas ar dažādām izdarībām, kuru galvenais uzdevums ir veicināt labestību un atvairīt ļaunumu, 

bet diemžēl,Covid-19 dēļ, varēja notikt tikai pasākums Meteņiem. Šo pasākumu sagatavojām pēc 

senām latviešu tautas tradīcijām, sagaidījām bērnus ar meteņu dienai piemērotu - baltu galdautu klātu 

galdu uz kura svečturis un pīrādziņi, jo  Meteņos svarīga tradīcija - labi klāts galds. Izmantojām 

digitālo tāfeli un noskatījāmies filmiņu kā Meteņus svin Brīvdabas muzejā. Bērn sagatavoja mīklas, 

ticējumi par Meteņiem. Tā kā Meteņi ir pavasara gaidīšanas svētki, kas beidzās Pelnu dienā, tad tika 

sagatavots uzdevums: izgriezti no kartona „pelnu maisiņi”, kuriem otrā pusē latviskās zīmes. Tās bija 

jāatpazīst un jāpapildina uz lielās tāfeles. Vēl pēc latviešu tradīcijām šajā dienā cits citu centās izjokot, 

piekarot pie muguras vai dibena maisiņu ar pelniem. Tā arī darījām, izspēlējām spēli ar īstu pelnu 

maisiņu.  

Interesanta bija rudens izstāde “Rudens vēstules” abonementā, kurā tika izliktas grāmatas ar 

aploksnēm ar norādēm  par veicamajiem uzdevumiem. Bērni bibliotēkā uzturas arī gaidot mūzikas 

skolu, autobusu u.t.t., tāpēc, lai nebūtu garlaicīgi izlikām grāmatu izstādi ar paslēptiem uzdevumiem. 

Izpildot visus uzdevumus bērni varēja saņemt dāvaniņu. Ļoti žēl, ka pandēmijas dēļ, šī aktivitāte bija 

īsu laiciņu, bet grāmatu izsniegums palielinājās, jo veicamo uzdevumu atbildes varēja sameklēt arī 

grāmatās. 
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Visu 2020. gada septembri un oktobra sākumā notika daudz ekskursiju skolēniem, kuru laikā 

tika stāstīts par novadpētniecības darbu, ieskicējot, kur un kā meklēt sev nepieciešamo informāciju, 

piemēram, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus. Gadījumos, ja skolēni meklē jebkādu palīdzību 

uzziņu materiālu meklēšanā vai apskatē, bibliotekārs rāda, skaidro un māca, kā strādāt ar datu bāzēm 

un novadpētniecības materiāliem. Pirmskolas vecuma bērnus un pirmo klašu ekskursijas 

papildinājām ar pusstundu aktīvu iesaistīšanu grāmatu un žurnālu apskatē, spēļu spēlēšanā, iespēju 

izmantot digitālo tāfeli un lielo melno tāfeli. Bērnus sadalījām pa grupiņām 4-5 bērni un grupiņas 

rotēja, lai varētu visi apskatīt un padarboties bibliotēkā.  

Visas reģiona bibliotēkas, kuru apkalpes zonā  pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, 

nodrošina tām nodarbības, kuru laikā attīsta iemaņas un prasmes. Piemēram, organizējot tematiskos 

pasākumus par latviešu tradīcijām,  informējot par datu bāzēm un iespējām grāmatas lasīt attālināti 

u.c. .Šogad bibliotēkas sāka apgūt arī tiešsaistes pasākumu vadīšanu, organizēšu un tematisko 

nodarbību veidošanu  platformās Zoom un Facebook live. Tāpat šī gada laikā bibliotekāri ir apguvuši 

dažādus tiešsaistes rīkus, ar kuru palīdzību var veidot daudzveidīgas tiešsaistes aktivitātes, piemēram, 

www.kahoot.com. Tika izveidots erudīcijas tests par Ziemassvētkiem.  Bibliotēkas, kurām ir 

sadarbība ar skolu, organizē iepazīšanās pasākumus.  Īpaši interesantas tās ir pirmo klašu skolēniem. 

Tiek piedāvāti dažādi uzziņu pasākumi – Dzejas dienas, konkursi, literārās stundas par rakstniekiem 

par kuriem māca attiecīgajā klasē, lasīšanas semināri, radošās nodarbības u.c. lasīšanas veicināšanas 

programmas.  

Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa strādā ar visām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Kopš septembra visām mācību iestādēm tiek sūtīti saraksti ar jaunākajam grāmatām vai idejām par 

nodarbību veidošanu sadarbībā ar bibliotēku. Rudenī tika aizvadīta viena tematiskā nodarbība 

pirmsskolas vecuma bērniem “Izzini mežu”, diemžēl, citas plānotās nodarbības ierobežojumu dēļ 

nācās atcelt. Tāpat, novembra sākumā, bija plānots koncerts sadarbībā ar “Dziesmu skolu”, kurā tiktu 

godinātas grāmatas, taču nācās to atcelt. 

Dundagas centrālajā bibliotēkā gada sākumā notika ļoti interesanta tikšanās ar Gunu Hainovsku, kura 

pastāstīja abām 8 klasēm par saviem iespaidiem, apceļojot Indiju (ceļojumu Guna veikusi vienatnē). 

Bibliotēkā bija viņas fotogrāfiju izstāde, tādējādi, skolēniem bija iespēja papildus mācību grāmatā 

ietvertajam (starp citu mācību grāmatās ir izmantotas tieši Gunas ceļojuma fotogrāfijas) ļoti daudz, 

ko uzzināt par šo kolorīto zemi. 

Laidzes bibliotēkā 2020. gada 3. janvārī pirmsskolas un skolas vecuma bērni tika iepazīstināti ar 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto interaktīvo komunikācijas rīku un digitālo bibliotēku 

„Lasāmkoks”. 2020. gada 11. februārī bibliotēkā notika Vispasaules Drošāka interneta dienai veltīta 

http://www.kahoot.com/
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nodarbība skolas vecuma bērniem par drošību internetā, izmantojot Latvijas Drošāka interneta centra 

piedāvātos izglītojošos materiālus. 

2020. gada 21. februārī, kad tiek atzīmēta Starptautiskā Dzimtās valodas diena, gan 

pirmsskolas, gan skolas vecuma bērni kopā ar pieaugušajiem piedalījās Laidzes bibliotēkas lasītāju 

rokrakstu izstādes atklāšanas pasākumā. Ar šo izstādi, kurā bija aplūkojami arī bibliotēkas lasītāju 

bērnu rokraksti, tika akcentēta gan valodas nozīme, gan arī popularizēta rakstīšana ar roku, kas ir ļoti 

aktuāli mūsdienās – tehnoloģiju laikmetā. Izstādes atklāšanā jaunā paaudze uzzināja dažādus 

interesantus stāstus par agrāko laiku rakstīšanas kultūru. 

Bibliotēku nedēļā, kas norisinājās no 2020. gada 20. aprīļa līdz 26. aprīlim ar Latvijas 

Bibliotekāru biedrības izsludinātu vadmotīvu “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”, Laidzes bibliotēka 

aicināja iedzīvotājus iesaistīties attālinātās aktivitātēs, lai tiktu uzturēta aktīva saikne un nerastos 

sajūta, ka sabiedriskā dzīve apstājusies. Viena no attālinātām nodarbēm, kas tika piedāvāta bērniem 

un jauniešiem, bija aicinājums iesūtīt bibliotēkai zīmējumus un fotogrāfijas, kas apliecinātu mīlestību 

pret mūsu planētu saistībā ar to, ka 22. aprīlī tiek atzīmēta Zemes diena. No iesūtītajiem darbiem tika 

izveidota izstāde, kas bibliotēkas apmeklētajiem apskatei bija pieejama – no jūnija līdz augustam. 

Cita attālināta nodarbe bija darīt bibliotēkai zināmu savu mīļāko grāmatu vai pasaku. Arī šīs 

attālinātās nodarbes mērķis bija izstāde, par kuras līdzveidotāju katram bija iespēja kļūt.      

Augustā saistībā ar to, ka starptautiski atzīmējamo dienu kalendārā 12. augusts ir Jaunatnes 

diena, bija sagatavota izstāde skolu jauniešiem, popularizējot jauniešiem adresētos izdevumus 

bibliotēkas krājumā. Līdzīga izstāde bija sagatavota, atzīmējot Zinību dienu 1. septembrī; šajā izstādē 

uzmanība tika pievērsta grāmatām par skolu, izglītību, pedagoģiju. 

Parasti bibliotēkā katru mēnesi tiek sagatavotas vismaz divas vai trīs jaunas izstādes. Oktobrī, 

kad bija Krišjāņa Barona 185 gadu jubilejai veltīta izstāde, un vēl divas izstādes – „Mācīsimies 

tautasdziesmas!” un „Latviešu folkloras motīvi agrāko gadu Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbos”, 

bibliotēku apmeklēja Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” vecākās grupas audzēkņi, 

lai apskatītu izstādes. Bija ieplānots, ka mazie lasītāji katru mēnesi iepazīsies ar jaunākajām izstādēm, 

lai tiktu ieinteresēti regulāri apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas. Bet, tā kā Covid-19 pandēmijas 

dēļ bibliotēkas darbībā ir ierobežojumi, tika rasts veids, kā turpināt sadarboties – izvietot izstādes 

bibliotēkas logos. Piemēram, decembrī bija izstāde “Eņģeļi logos” ar vairāk nekā 40 eņģeļiem 

bibliotēkas logos. Eņģeļus veidoja Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” audzēkņi kopā 

ar vecākiem. Sirsnīgs un aizkustinošs bija veids, kādā bērni savus darbus atnesa un nodeva izstādei – 

eņģeļi tika pasniegti bibliotēkā pa logu, un, raugoties no malas, izskatījās, ka bibliotēkā “salido 

eņģeļi”. Izstādi papildināja arī vairāk nekā 20 grāmatas par eņģeļiem, daļa grāmatu uz izstādes laiku 

bija paņemtas starpbibliotēku abonementā no TGB. Arī turpmāk bērni regulāri tiks iesaistīti izstāžu 
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veidošanā, ar izstāžu dažādo tematiku pievēršot uzmanību grāmatām un popularizējot grāmatu 

lasīšanu. 

Virbu bibliotēka sadarbojas ar Virbu pamatskolu un koordinē darbu ar skolas bibliotēku. 

Regulāri skolā tiek izlikta informācija par bibliotēkā paredzētajiem pasākumiem, līdzīgu informāciju 

saņemam arī no skolas. Sākumskolas vecuma skolēniem reizēm “klases” stundas notiek bibliotēkā, 

iepriekš vienojoties ar klašu pedagogiem par tēmu un kopīgi sagatavojoties. Tēmas ir bijušas par 

populāriem latviešu bērnu rakstniekiem, pasaules līmeņa slavenībām, tautas dziesmām, gadskārtu 

tradīcijām un godiem. Jaunāko klašu bērniem īpaši patika pasākums, kura laikā tika skatītas un 

klausītas Letonikas “Runājošās pasakas”, pēc tā veikti dotie uzdevumi un pēc to veiksmīgas 

atrisināšanas saņemts pateicības raksts. Diemžēl jau ilgu laiku pasaku krājums Letonikā nav 

papildināts – ir tikai trīs pasakas, bet bērni labprāt skatītos un risinātu uzdevumus vēl.    

Valdgales bibliotēkā esošie apstākļi mācīja būt elastīgiem un pielāgoties dažādām situācijām. 

Novembrī Pūņu pamatskolas 1.-6. klašu skolēni tika aicināti piedalīties attālinātajā konkursā 

“Latvijas vārds pasaulē”.  Šoreiz tika izmantota senā un sirsnīgā metode – vēstuļu sūtīšana. No 42 

skolēniem atbildes iesniedza 28, t.i. 67% skolēnu. Visi dalībnieki saņēma balviņas, kuras sagādāja 

Valdgales pagasta pārvalde. Bērni bija neviltoti priecīgi un ļoti gaida nākošo konkursu, kurā 

piedalīties.  

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. 

 

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”: 

2019. gadā Bērnu žūrijā piedalījās 19 bibliotēkas (15 publiskās, 4 skolu), 2020. gadā 21 bibliotēka 

(17 publiskās, 4 skolu) . Daļa bibliotēku bija neapmierinātas, ka programma nenodrošina visas 

grāmatas, bet bibliotēkām tās ir jāiegādājas pašām; Lai nodrošinātu pieejamību Žūrijas grāmatām, 

bibliotēkas veiksmīgi izmanto SBA pakalpojumus. 

Dundagas novadā programmas Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2020 aktivitātēs šajā gadā sākumā 

iesaistījās 29 interesenti,: 5+ grupā – 3, 9+ grupā – 15, 11+ grupā – 9, 15+ grupā – 0, vecāku žūrija – 

2. Šī gada programmas aktivitātes, tāpat kā kopējo bibliotēkas darbu, ietekmē Covid-19 pandēmija 
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un valstī noteiktie ierobežojumi. Bibliotēkas darbinieki sākot jau ar marta mēnesi vairs nevarēja 

darboties kā ierasts ar klasēm, organizēt pasākumus, skolēniem mācības pamatā notiek attālinātā 

režīmā no mājām, bet septembrī un oktobrī, kad vēl bija klātienes stundas, tad mēs nedrīkstējām 

doties uz skolu. Līdz ar to programmas aktivitātes ir tādas “samocītas”. Aktīvi darbojas skolotājas 

Jolantas Ģērmanes klase, kur skolotāja pati iegādājās grāmatas un dod lasīt savas klases bērniem. Ar 

šo savu rīcību skolotāja vēlreiz apliecināja, ka tiešām ir godam pelnījusi pavasarī Rīgā Lielajos 

Lasīšanas svētkos viņai piešķirto Kurzemes reģiona Lasīšanas vēstneses titulu. Lepojamies!  

 

“Lielie lasīšanas svētki Talsu reģiona bērniem un jauniešiem” ir ikgadējais noslēguma pasākums 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” programmai. 2020. gadā “Lielie lasīšanas svētki” norisinājās 25. 

februārī, Talsos Sporta namā, īsi pirms pulcēšanās ierobežojumiem, līdz ar to uzskatām, ka šie svētki 

bija viens no  pēdējiem, lielajiem pasākumiem 2020. gadā. Vairākkārtējs sadarbības partneris, Sabiles 

bērnu bibliotēkas darbinieces  - vada šo pasākumu, atveidojot dažādus tēlus no gada žūrijas 

grāmatām. 2020. gadā - Ota un Pindzele, atveidoja U.Ausekļa grāmatas ,,Četras otas” tēlus. 

 

 

2020. gada mākslinieks, kurš priecēja skatītājus bija konkursa “X-faktors” dalībnieks Klāvs Ozols. 

Klāvs ne tikai sniedza muzikālus priekšnesumus, bet arī atbildēja uz iepriekš sagatavotiem 
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jautājumiem un iesaistījās visa pasākuma laikā.  Svētkos var piedalīties ikviens – gan bērni, gan 

vecāki, kuri piedalās programmā. Pārskata gadā svētkus apmeklēja ap 600 dalībnieku. Bērni, jaunieši 

un arī vecāki šos svētkus gaida un ik gadu ir motivēti piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā. 

 

Organizējot šos svētkus, bērniem tiek rādīts piemērs, ka lasītprasme ir nozīmīga, grāmatas tiek 

apbalvotas, viņi var iejusties vērtētāju lomā un jūtas piederīgi grāmatu pasaulei. 

 

“Skaļās lasīšanas sacensības”: 

Skaļās lasīšanas sacensības skolēnu un skolotāju vidū ir kļuvušas par pozitīvu pieredzi, kas sniedz 

patīkamas atmiņas, gan veselīgu konkurenci. 2020. gadā Skaļo lasīšanas sacensību 1. kārtā piedalījās 

670 5. un 6. klašu skolēni no desmit dažādām skolām. Reģionālajā finālā piedalījās desmit dalībnieki 

finālisti no Dundagas vidusskolas, Mērsraga vidusskolas, Talsu Kristīgās vidusskolas, Pūņu 

pamatskolas, Rojas vidusskolas, Stendes pamatskolas, Talsu pamatskolas, Talsu sākumskolas (tagad 

Talsu Valsts ģimnāzija), Talsu 2. vidusskolas un Valdemārpils vidusskolas.  

Reģionālais fināls norisinājās 2020. gada 11. martā, vien pāris dienas pirms ierobežojumu 

izsludināšanas. Labākos reģiona skaļos lasītājus vērtēja žūrija – Talsu novada deputāte Ilva 

Norenberga, Talsu luterāņu draudzes mācītājs Andris Ķīvičs un Artūrs Špaks, raidījuma “Bez tabu” 
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žurnālists. Talsu reģiona skaļās lasīšanas čempiona titulu ieguva Roberts Kondratovičs, kurš lasīja 

fragmentu no Dzintara Tilaka grāmatas “Labo blēņu vasara”.  

 

 

Pēc vairākiem mēnešiem, 25. septembrī, norisinājās Skaļās lasīšanas sacensību lielais fināls, kurā 

Roberts lieliski startēja, taču neieguva godalgu vietu. Skaļās lasīšanas sacensības mudina darboties 

bibliotekārus un skolotājus kopā, kā arī bērni to uzskata par veselīgu sacensību un labprāt piedalās.  
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Otro reizi Mērsraga bibliotēka piedalījās  LNB  “Skaļās lasīšanas” sacensībā 11-12 gadus veciem 5. 

un 6. klases skolēniem. Pasākumi norisinājās visā valstī. Sacensību metodika aizgūta no Holandes, 

kur šāda veida sacensības notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Jaunās lasīšanas kampaņas mērķis ir 

pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, sekmēt interesi par lasīšanu 

un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. 

      Mērsragā “Skaļās lasīšanas” sacensību uzsāka visi 5-6 klases skolēni Uz 2. kārtu no katras 

klases, tika izvirzīti trīs labākie pārstāvji. Tā 18. februāra 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 “Skaļās 

lasīšanas” čempioni kļuva Marta Šterna, lasot O. Preislera grāmatu “Mazā raganiņa”. 11. martā, 

Talsos notika reģionālais konkurss, kurā piedalījās   Mērsraga   “Skaļās lasīšanas” čempione Marta 

Šterna, godam aizstāvot Mērsraga vārdu. 



43 

 
 

 

“Grāmatu starts” 

Grāmatas ir neaizstājamas, lai izaugtu gudra, zinātkāra, izglītota un veiksmīga Latvijas nākamā 

paaudze! Bibliotēkas ir lieliskas vietas, kas iedvesmo lasīt un palīdz izaugt grāmatu draugiem. Jau 

trešo gadu pēc kārtas , TGB Bērnu nodaļa uzsāka lasīšanas veicināšanas programmu “Grāmatu 

starts”, kurā 2020. gadā piedalījās PII “Sprīdītis” grupa “Magonītes”, kuru apmeklē 22  bērni. Bija 

plānots, ka ar mazajiem lasītājiem tiksimies 1 reizi mēnesī, pirmā nodarbība norisinājās 2020. gada 

16. janvārī, otrā 18. februārī, taču trešā nodarbība martā, diemžēl nevarēja notikt. Vasaras periodā 

daudzi no mazajiem lasītājiem mācību iestādi neapmeklēja un vienojāmies, ka pabeigsim nodarbības 

rudenī, diemžēl, 2020. gada laikā noslēdzošā nodarbība nenotika. Tā tika pārcelta uz 2021.gadu. 

Dundagas Centrālajā bibliotēkā programmas Grāmatu Starts trešais gads noris no 2019.gada oktobra 

līdz 2020.gada maijam. 2019./2020.gadā šajā programmā sadarbojamies ar Dundagas pirmsskolas 

izglītības iestādes „Kurzemīte” grupiņu „ Spārīte” (5 gadus veci bērni) – 22 bērni. Programmas 

ceturtā gada aktivitātes sākas 2020.gada oktobrī un turpinās līdz 2021.gada maijam, sadarbojamies ar 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” grupiņu „Taurenītis” (4 gadus veci bērni) – 19 

bērni. 

Laidzes un Valdemārpils bibliotēkās  2020. gadā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu dēļ 

„Grāmatu starts” pirmsskolas vecuma bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem netika īstenots. Tiek 

plānots, ka to būs iespējams izdarīt 2021. gadā.  

 

“Lasīšanas stafete 2020” 

Konkurss norisinājās sadarbībā ar “Zvaigzni ABC”  no 2020. gada 9. jūnija līdz 9. augustam. Šī ir 

lieliska lasīšanas veicināšanas aktivitāte, kurā bērni un vecāki labprāt piedalās. Lai gan šajā aktivitātē 

lielākā loma ir bērniem un vecākiem, mēs jau otro gadu saņēmām balvu no aktivitātes organizatoriem 

par lasītāju iesaisti. Kā dažas mammas atzinušas, šīs sacensības ir laba motivācija lasīt, izteikt savu 

viedokli, ilustrēt, izdomāt sava stāstījuma nobeigumu un par darbu saņemt balvu. Aktivitātes balvu 

fonds ir liela motivācija bērniem piedalīties.  

Mēs par šo lasīšanas veicināšanas aktivitāti stāstām gan bērniem, gan viņu vecākiem, iedrošinām 

piedalīties, sniedzam informāciju par pildāmajiem uzdevumiem un esam blakus, ja no mums kas 

nepieciešams.  

“Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” 
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Veiksmīga lasīšanas aktivitāte, kurā piedalāmies un to novadā koordinējam jau 21. gadu. Šogad viss 

bija sagatavots Rīta lasījumam, kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, taču to apturēja 

Covid-19 saslimšanas gadījumi Talsu Galvenajā bibliotēkā, tāpēc rīta lasījumu grāmatas pēc tam 

izsniedzām pirmsskolas izglītības iestādei un viņi paši aizvadīja rīta lasījumu. Labs piemērs ir Sabiles 

bērnu bibliotēka, kura noorganizēja rīta lasījumu Zoom platformā.  

“Grāmatu svētki” 

Grāmatu svētku ietvaros bērniem un jauniešiem bija tikšanās ar rakstnieci, dramaturģi  Rasu 

Bugavičuti-Pēci, kura tikās ar Talsu pamatskolas un Valdemārpils vidusskolas skolēniem. Tāda paša 

iespēja bija arī mazākajiem, 1. klašu skolēniem, kuri Grāmatu svētku ietvaros tikās ar rakstnieci, 

ilustratori Loti Vilmu Vītiņu, kura rādīja un stāstīja par savas grāmatas “Dzejnieks un smarža” 

tapšanu. 

                                                                                                                                                                            

Grāmatu svētkos ir svarīgi, ka ar auditoriju tiekas rakstnieki, kuri rada grāmatas par mūsdienās 

aktuālām tēmām, piemēram, kā Rasa Bugavičute-Pēce ar grāmatu “Puika, kurš redz tumsā”, jo tādā 

veidā jaunieši aizdomājas par nevienlīdzību un daudz, ko mācās.  

 “10 kāpēc jālasa grāmatas” Valdemārpils bibliotēkā: 
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1.klašu skolēnu ekskursija uz bibliotēku, kuras laikā stāsta un rāda jaunākās grāmatas, iepazīstina ar 

bibliotēkas kārtību un to, ko bērni var bibliotēkā darīt. Pastāsta arī par lasīšanas veicināšanas 

programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kurā bērni labprāt piedalās, taču iesaistei jābūt arī no 

vecāku puses.  

Tāpat 1. – 4. klašu skolēniem tiek organizētas izglītojošas tematiskās mācību stundas, Dzejas dienas, 

lasījumi, grāmatu, bērnu zīmējumu, rokdarbu izstādes, tematiski pasākumi, pārrunas, radošas 

darbnīcas, animācijas filmiņu skatīšanās, medijpratības nodarbības, bibliotekārās stundas, 

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas u.c.  pasākumi, kas saistīti ar grāmatām vai lasīšanas veicināšanu.  

Vasaras nometnes “Spirgts un vesels” ietvaros, tematiska nodarbība Rojā:  

Sadarbojoties ar Rudes, Rojas un Melnsila BLPJC, dalība Rojupes BLPJC “Varavīksne” organizētajā 

vasaras nometnē. Tēma – “Spirgts un vesels”. Nodarbība notika brīvā dabā – pārgājiens, pikniks un 

sportiskas aktivitātes. Lai sagatavotos šai nodarbībai, tika izmantotas aktīvo spēļu grāmatas, 

enciklopēdijas par augiem, grāmatas par veselīgu dzīvesveidu.  

Priekšā lasīšana Rojas bibliotēkā:  

Priekšā lasīšana – 3. klases skolēni, kopskaitā 9 bērni, reizi nedēļa nāca uz bibliotēku, lai kopā  

lasītu gan BŽ grāmatas, gan pašu izvēlētās grāmatiņas. Šīs nodarbības ilga 5 mēnešus. Visa klase arī 

kolektīvi devās uz Lielajiem Lasīšanas svētkiem Talsos. 

Pirmais bibliotēkas apmeklējums:  

Mācību gada sākumā, kad ierobežojumi vēl nebija tik stingri, reģiona bibliotēkas, kuru 

teritorijā ir skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes, paspēja noorganizēt iepazīšanās ekskursijas. Šie 

pirmie apmeklējumi ir svarīgi bērniem, jo tajos pastāsta un parāda, cik dažādas iespējas ir bibliotēkās, 

iedrošina viņus nākt un pavadīt savu brīvo laiku tajās. Protams, akcents tiek likts uz to, cik daudz 

bērni var iegūt, lasot grāmatas, un pirmā apmeklējuma mērķis ir kaut mazliet ieinteresēt bērnus tajā. 

Protams, nepieciešama laba sadarbība ar skolām un skolotājiem, lai šādas nodarbības notiktu.  

Sabiles bērnu bibliotēka gadu sāk ar pirmklasnieku iepazīstināšanu ar bibliotēku. Šogad tas bija 

pasākums ar pavisam citu ievirzi : ,, Terapijas suns Basso”. ,,Lasīšanas mirklis ar Agritu Priedīti un 

terapijas suni Basso”. 
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Pastendes bibliotēkā Gada sākumā notika dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi jaunāko klašu 

skolēniem – cikls „Pasaku labirints”, kas bija iedalīts Dzīvnieku pasakas, 

Bibliotekārā stunda “Dzīvnieki” Pastendes bibliotēkā 

 Brīnumu pasakas, Sadzīves pasakas, Autoru pasakas. Kopā lasījām, pārrunājām, bildēs 

atpazinadažādus dzīvniekus, salikām krustvārdu mīklā. 

 

 Sadzīves pasaku ietvaros skatījāmies latviešu animācijas filmu “Zaķa kāposti” un pārrunājām par 

bezbiļetniekiem, par melošanu un palīdzēšanu. Noklausoties Brīnumu pasaku, bērni atbildēja uz 

jautājumiem par pasakā dzirdēto, izspēlēja brīnumu pasaku nosaukumu spēli, salika attēlu puzli (kas 
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veidota no ilustrācijas grāmatā „Brīnumu pasakas”). Savukārt 4.klases skolēniem organizējām 

pasākumu par Karlsonu, kur bērni gan guva nelielu ieskatu A.Lindgrēnes biogrāfijā un daiļradē un 

apskatīja izstādi ar viņas darbiem, gan uzzināja ko vairāk par Karlsona un Brālīša piedzīvojumiem, 

kā arī ar aizrautību iesaistījās krustvārdu mīklas minēšanā. Esam secinājuši, ka bērniem labāk patīk, 

ja ir dažāda veida uzdevumi, kuros viņi var aktīvi iesaistīties, izteikt savus vērojumus, piemērus un 

minējumus. Tāpat svarīgi, lai būtu uzskates vai video materiāli (piemēram, grāmatas, attēli, pašu 

bibliotekāru veidota filmiņa vai video fragments), kas ilustrē attiecīgo tēmu. 

Sabiles bērnu bibliotēkā Februāris- Mīlestības diena. Pasākums ar nosaukumu ,,Alberta meklē 

mīlestību”. Lieldienās bibliotēka jau ir slēgta apmeklētājiem un mēs uzsākam pasākumu un izstāžu 

sēriju ,,Sētas puses logos”. Sākam attālināto pasākumu ar video parādot un aicinot lasītājus un 

ģimenes minēt mīklas, iesūtīt atbildes un saņemt balvas. 

Kā pirmā ,, Sētas puses logos “’izstāde ,,Ak tu, krūzīt puķotā!”. Izstāde ar pievienoto vērtību- saskaitīt 

cik mazās, mini, krūzītes vari saskatīt un atrast paslēpto peli. Uzdevums nav viegls, bet īpaši bērniem 

tas liekas aizraujoši un interesanti. 

Septembrī - skolas gaitas uzsākam kopā ar bērniem ,,Sabiedrība bez atbildības - ,,Baltais lacis” ar 

atraktīvu un jautru skatījumu uz skolas sākumu, izdezinficēto skolu, tīrām rokām un distances 

ievērošanu. 

Dzejas dienu pasākums ,,Dzejas autobuss pietur Sabiles pilskalnā”. Dzejas mīļotāji no Talsiem, 

Stendes, Sabiles satiekas pilskalnā ,lai ieklausītos Sabiles dzejnieku Z. Začestes, I.Miezītes, 

L.Volbergas dzejā un klausītos V. Bumbiera dziesmās un Ivetas Sērumas dziedājumā. Pilskalnā esam 

vēju izpūsti, bet siltā zupa mūs visus sasilda un iedvesmo sarunām. 24.septembrī - dzejas dienas 

mazuļiem, izzinošs dzejas lasījums no I.Zanderes grāmatas ,,Bērns, kurš neiekrita”. Oktobra sākumā 

pasākums veltīts putnu dienām ,,Ornitologu biedrība ,,Bada dzeguze” seminārs”-atraktīvs pasākums 

par putnu migrāciju. Šis pasākumu pārnests no pavasara uz rudeni Covid-19 dēļ.  

 

• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros 

(minēt konkrētus piemērus) 

 

Ņemot vērā, ka sākot ar 2020./2021. mācību gadu tiek pielietota kompetenču izglītība, septembrī tika 

sagatavotas tematiskās nodarbības. 12. un 13. oktobrī  divām Talsu 2. vidusskolas un divām Talsu 

Valsts ģimnāzijas 1. klasēm tika noorganizēta tematiskā nodarbība – Rudens, daba, koki. Nodarbības 

laikā ar prezentācijas palīdzību tika stāstīts un rādīts kas notiek ar dabu rudenī. Visu to papildināja 

reāli paraugi – lapas, kastaņi, zīles u.c. rudens veltes. Nodarbības laikā bija jādarbojas arī praktiski, 

skolēniem bija jāatpazīst un jānosauc koku lapas, sēnes, koki u.c. Bija paredzētas vēl vairākas 

nodarbības, kas ir balstītas uz kompetenču izglītību, taču nepaguvām tās realizēt.  
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• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

Pirmsskolas izglītības iestādes: Visas reģiona bibliotēkas, kuru teritorijā vēl ir kāda skola vai 

pirmsskolas izglītības iestāde, ar tām sadarbojas un organizē dažādus tematiskus pasākumus, gan 

bibliotēkā, gan dodas ciemos uz skolām vai pirmsskolas izglītības iestādēm. Talsu Galvenās 

bibliotēkas Bērnu nodaļa sadarbojas ar piecām pirmsskolas izglītības iestādēm PII “Saulīte”, PII 

“Sprīdītis”, PII “Zvaniņš”, PII “Pīlādzītis” un PII “Kastanītis”. Nodaļā esam sadalījuši, kura no 

darbiniecēm ir atbildīga par katru no iestādēm, attiecīgi bibliotekāres sazinās ar iestāžu audzinātājām 

un pēc nepieciešamības organizē tematiskās nodarbības. Piemēram, oktobra sākumā PII “Saulīte” 

paspējām noorganizēt divas tematiskās nodarbības “Izzini mežu”. Tāpat Dzejas dienu ietvaros, 

nodarbības bibliotēkā tika organizētas ar PII “Sprīdītis” un “Zvaniņš”.  Sākoties ārkārtas situācijai un 

pastiprinātiem ierobežojumiem, regulāri sazināmies ar iestādēm un informējam par jaunajām 

grāmatām, izsniedzam tās.  

Skolas: Daudzās teritorijās, kurās ir bibliotēkas vairs nav skolu, mums palaimējies, ka Talsos ir četras 

skolas, ar kurām regulāri sadarbojamies – Talsu pamatskola, Talsu 2. vidusskola, Talsu Valsts 

ģimnāzija, Talsu Kristīgā vidusskola. Skolēni no visām skolām piedalās lasīšanas veicināšanas 

aktivitātēs – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Skaļās lasīšanas sacensības”, Ziemeļu literatūras 

nedēļa, literatūras stundas pēc skolotāju pieprasījuma. Tāpat, kā uz pirmsskolas izglītības iestādēm, 

arī skolām regulāri sūtam jaunāko grāmatu apskatus un aprakstus, diemžēl atgriezeniskā saite nav 

tāda, kā gribētos, taču tiek strādāts pie tā un meklēti dažādi kanāli, kā nokļūt līdz bērniem un 

jauniešiem. 

Ļoti veiksmīga un nozīmīga sadarbība ir izveidojusies ar Talsu Kristīgās vidusskolas skolotāju, kura 

pati ir aktīva lasītāja un regulāri seko līdzi jaunākajām grāmatām un stāsta par tām arī skolēniem. 

Sadarbība ar skolotāju tiek organizēti jauno grāmatu apskati skolēniem, kuri mācās no 5. līdz 12. 

klasei. 

 Septembrī Dzejas dienu ietvaros Pastendes bibliotēka sadarbībā ar Pastendes pamatskolu organizēja 

pasākumu, kurā piedalījās dzejniece Maija Laukmane. Pasākums bija sadalīts trīs daļās atbilstoši 

vecuma grupām, un katrā daļā bērni gan klausījās dzejnieces stāstījumā, gan uzdeva jautājumus, gan 

skaitīja autores sarakstītos dzejoļus, gan arī aktīvi iesaistījās M. Laukmanes sagatavoto uzdevumu 

pildīšanā (jaunāko un vecāko klašu skolēniem tie bija atšķirīgi). 

Dižstendes bibliotēkai regulāra sadarbība notiek arī ar bērnudārza audzinātājām, kuras nāk ar savām 

grupiņām uz bibliotēku dažādos izglītojošos nolūkos. Viens no pasākumiem bija veltīts tieši ķekatās 

iešanai. Pašā 2020.gada sākumā, kamēr vīruss vēl nebija pārņēmis pasauli, bērnudārza vecākā grupiņa 
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ar audzinātāju ieradās bibliotēkā kā ķekatnieki. Nodziedāja vairākas dziesmiņas, nodejoja iemācīto 

deju. Un pašā gada nogalē, kad viss jau atkal bija aizvērts, vai taisījās aizvērties, bērnudārzs bija 

iesaistījies novada kopējā pasākumā, kur bērni ar audzinātājām gatavoja eņģelīšus, kurus varētu 

iekarināt dažādu iestāžu logos, vai kur citus. Bērnudārza grupiņa “Taurenīši” sagādāja veselu izstādi 

no eņģelīšiem, kuri rotāja bibliotēkas izstāžu sienas.  

Iesāktais pasākums, kad reizi mēnesī braucām uz Lībagu sākumskolu ar grāmatu kasti, gada sākumā 

saistībā ar koronavīrusa pandēmiju bija jāpārtrauc.  

Decembrī Stendes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa uzsāka kustību “Grāmata dodas uz bērnudārzu 

!”. Katru mēnesi sadarbībā ar Stendes pamatskolas PII tiek sagatavotas grāmatas par noteiktu tēmu 

izstādei- lasīšanai bērnudārzā. Pirmā šāda veida izstāde bija decembrī par tēmu “ Margarita Stāraste 

un ziemas svētki”. 

Sabiles bērnu bibliotēkai cieša un interesanta sadarbība ir veidojusies ar Stendes bērnu bibliotēku. 

Katru gadu vasaru uzsākam ar čaklāko lasītāju sumināšanu- braucam ekskursijās, ejam pārgājienos. 

Kad skolas gaitas ir beigušās un ir pieejams skolas autobuss tad ir laiks bibliotekāriem sarosīties. 

Mums patīk izstaigāt dabas takas, iepazīties ar eksotiskiem zvēriem, uzkurt ugunskuru un cept 

desiņas, patīk spēlēt spēles un sportot. 

 

Citas pašvaldības iestādes: 2020. gada 13. septembrī Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa 

piedalījās pasākumā ārpus bibliotēkas telpām “Ģimenes diena”. Mūs uzrunāja Talsu Tautas nams. 

Pasākuma laikā bērniem bija iespēja piedalīties radošā nodarbībā un uzzīmēt tētim apsveikumu, jo 

tajā dienā bija Tēva diena. Kā arī varēja uztaisīt nozīmīti tētim ar dažādiem dizainiem. Šādi pasākumi 

ir ļoti vērtīgi, jo varam sasniegt auditoriju, kura nenāk uz bibliotēku un tādā veidā varam viņus 

iedrošināt atnākt pie mums ciemos.  

 

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

 

Pavisam noteikti problēmas ir Covid-19 dēļ ieviestie ierobežojumi, jo bērni un jaunieši ir 

viena no visgrūtāk sasniedzamām auditorijām. Ja viņi nevar atnākt pie mums, mēs daļu no viņiem 

varam sasniegt caur vecākiem vai skolotājiem, jo līdz 14 gadu vecumam, nav ļauts reģistrēties 

dažādos sociālajos portālos, kuros mēs viņus varētu mēģināt sasniegt. Mēs nevaram no vecākiem un 

skolotājiem prasīt 100% atdevi par labu grāmatām, jo viņi jau tā ir pārslogoti saistībā ar mācībām no 

mājām. Galvenā problēma ir tā, ka mēs nevaram viņus sasniegt, tāpēc ir jādomā dažādi radoši veidi, 

kā to izdarīt. Protams, turpinām sadarboties ar skolotājām, taču vērojams, ka arī viņas ir noslogotākas, 
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kā iepriekš, kā arī bērniem nav interese par grāmatām, ja viņi neatnāk pie mums un mēs viņus 

neiedrošinām.  

Bibliotēkas darbiniekiem, dzīvojot šajos apstākļos, ir jāpielāgojas un jāmeklē jauni, radoši 

risinājumi, pie kuriem pastiprināti strādāsim 2021. gada laikā, jo viss mainās, mainās arī mūsu 

paradumi un bērnu paradumi. Bērniem un jauniešiem ir daudz vieglāk apgūt tehnoloģijas un savā 

ziņā, viņiem pat tā ir vieglāk, kā atnākt un bibliotēku, tāpēc strādāsim pie tā, kā viņus iedrošināt 

attālināti un centīsimies ieinteresēt lasīt.  

 

 

8. Novadpētniecība 
 

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes. 

Talsu Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavas strādā ar misiju attīstīt interesi par 

Talsu pilsētu un novadu, veicināt lokālpatriotismu. Novadpētniecības lasītavā pamatā darbojas 

divi darbinieki, ar septembri ir trešais pamatsastāva darbinieks. 

Novadpētniecības lasītavas darba virzieni: 

1) Informācijas resursu attīstīšana – Novadpētniecības lasītava vāc, apstrādā, kārto un glabā ar 

Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadiem saistīto literatūru un citus materiālus; papildina 

BIS Alise datubāzi (Novadpētniecības datubāze); veido jaunus informācijas resursus, 

izmantojot pieejamos resursus (datubāze “Dižļaudis”, Novadnieku jubilāru kalendārs, mēneša 

izstādes, ticējumi Ziemassvētkos), veido grāmatu apskatus (“Novadpētniecības lasītavas 

jaunumi”), rīko pasākumu ciklu “Mazpilsētas stāstnīca” ar mērķi vākt mutvārdu vēsturi; 

2) Lasītāju apkalpošana – sniedz uzziņas, konsultācijas Novadpētniecības lasītavas 

apmeklētājiem, organizē aktivitātes (vidusskolēniem lekcijas un spēles), organizē pasākumus 

(Mazpilsētas stāstnīca), piedalās bibliotēkas pasākumu organizēšanā (A. Pelēča literārā 

prēmija, literārie vakari, grāmatu atklāšanas), piedalās ekskursiju vadīšanā pa bibliotēku. 

2020. gadā Novadpētniecības lasītavu apmeklējuši 312 lasītāji ar pieprasījumiem. Izsniegti 

124 eksemplāri grāmatu izmantošanai lasītavā, savukārt 55 eksemplāri grāmatu izsniegti 

izmantošanai ārpus lasītavas. Periodikas un mapju satura vienības netiek precīzi uzskaitītas. 

Novadpētniecības lasītavas pakalpojumi: 

3) Iespēja strādāt ar datoru, izmantot internetu, MS Office programmas un citas lietotnes; 
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4) Literatūras izsniegšana darbam lasītavā; 

5) Brīvpieeja Novadpētniecības lasītavas krājumam, mapēm; 

6) Uzziņu sniegšana; 

7) Konsultācijas informācijas meklēšanā un datubāzu lietošanā; 

8) Elektroniskā kataloga un Novadpētniecības datubāzes piekļuves nodrošināšana. 

9) Kopēšana. 

 Pārskata perioda prioritātes: 

 

10) Digitalizēšana. 

11) Papildināt Novadpētniecības elektronisko datubāzi; 

12) Veidot resursus attālinātajiem lietotājiem; 

13) Uzņemt ekskursantus jauno telpu apskatei; 

14) Organizēt konkursu “Bibliotēkas vēsture” Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga bibliotēkām. 

Novadpētniecības krājums 

Talsu Galvenās bibliotēkas Novadpētniecība lasītavas krājums ir reģionālas nozīmes literārā 

mantojuma liecība. Krājumā glabātos materiāli ir izmantojami pētniecībā, mācībās, studijās zināšanu 

paplašināšanai un padziļināšanai. BIS Alise Novadpētniecības datubāzē ir nepilni 74 tūkstoši 

ierakstu. 2020. gadā ievadīti 3498 ierakstu, no tiem anotācija pievienota 872 ierakstiem, lokālā 

anotācija pievienota 80 ierakstiem. Uz LNB aizsūtīti 1030 ierakstu. 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi: 

Novadpētniecības krājums tiek veidots no grāmatām, periodiskajiem izdevumiem (pamatā “Padomju 

Karogs” un “Talsu Vēstis”), nepublicētajiem dokumentiem, rokrakstiem, attēliem, audiovizuālajiem 

materiāliem, lietišķajiem materiāliem un elektroniskajiem resursiem. Novadpētniecības lasītava 

veido digitālu biogrāfisko ļaužu vārdnīcu – elementāru datubāzi “Dižļaudis”. Novadpētniecības 

krājums aptver informāciju par Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadiem. Novadpētniecības 

lasītavā Elektroniskajā katalogā atrodams 1741 nosaukumu grāmatas, laikraksti, diski un kasetes. 

Analītika tiek kārtota divās mapju kopās – tematiskajās un personāliju mapēs. Tiek glabāta arī Jāņa 

Tāles dzejas kartotēka un Jura Jansona aforismu kolekcija. 

Krājuma organizācija un glabāšana: 

Novadpētniecības lasītavas krājums tiek kārtots šādi: Autoru darbu grāmatas, tematiski sakārtotas 

grāmatas,  personāliju mapes, tematiskās mapes; periodiskie izdevumi. Materiāli tiek glabāti 
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Novadpētniecības lasītavā. Jāņa Tāles dzejas kartotēka tiek glabāta gan Novadpētniecības lasītavā, 

gan krātuvē. Jura Jansona aforismu kolekcija tiek glabāta krātuvē. 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Novadpētniecības lasītava veido digitālas kopijas un resursus. Daļa no digitalizētajiem materiāliem 

ir pievienota Novadpētniecības datubāzē (80 ierakstiem), daļa uzziņu sniegšanai, jaunu resursu 

veidošanai un materiālu kopiju glabāšanai. 2020. gadā tika digitalizēti vairāki manuskripti, piemēram, 

I. Tamsona pierakstu klade, S. Skromules pieraksti par E. Dinsergu, Talsu pilsētas iedzīvotāju 

uzskaites grāmata, tika digitalizēti materiāli, lai izveidotu virtuālās izstādes. 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Krājums tiek attīstīts konsekventi. Novadpētniecības lasītavas grāmatu krājums papildināts par 78 

vienībām, no tām 26 monogrāfijas ir 2020. gadā izdotas. 2020. gadā daudz grāmatu tika pārceltas no 

abonementa uz Novadpētniecības lasītavu, sakarā ar krājuma optimizēšanu. Novadpētniecības 

lasītavas grāmatu krājumā ir 1734 grāmatas.  

Šajā gadā aktuālākās grāmatas ir Madaras Eversones sastādītā grāmata “Laiku nospiedumi. Ilgoņa 

Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos” (2019), kura ieguva A. Pelēča literāro 

prēmiju, Aīdas Krūzes grāmata “Cauri gadsimtiem. Rērihu un Mierkalnu dzimtas” (2019), kura 

ieguva lasītāju simpātiju balvu A. Pelēča literārās prēmijas balsojumā.  

Savukārt no jaunākajām grāmatām aktuālākas ir I. Tamsona sastādītā “Skolotājs un vēsturnieks 

Teodors Dzintarkalns dzīvē un darbos”, A. Pēlēča “Argas vēstules”, V. Tukmaņa “Uzticība spāru 

vainagiem”, Jāņa Žildes “Pienvedēja piedzīvojumi. Trīs no Sabiles” un “Lībiešu gadagrāmata”. 

 Novadpētniecības lasītava, pateicoties sadarbībai ar novada pētniekiem, ieguva vairākas retas 

grāmatas,  piemēram, mācītāja Kārļa Beldava 1921. gadā izdotās “Cilvēka augstākā priekšrocība”, 

“Meklētāji”, Linduļa luga “Vecais Gaigals” (1926).  

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

Pārskata periodā ir bijuši dažādi uzziņu pieprasījumi. Apmeklētāji ir vēlējušies noskaidrot konkrētus 

datus vai faktus, ir arī tādi, kuri vēlējušies iegūt materiālus par noteiktu tematu. 2020. gadā tika 

sniegtas uzziņas par novadniekiem, etnogrāfiju, kultūras iestāžu vēsturi, kino, muižām, ezeriem, 

motokrosu, slimnīcu, pilsētas vēsturi, literatūru. Novadpētniecības krājumu izmantojuši gan novada 

pētnieki, skolēni, studenti, muzeja un tautas nama pārstāvji, gan Latvijas rakstnieki. 

Novadpētniecības darba popularizēšana 
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Novadpētniecības lasītavas resursi, darbs un krājums tiek popularizēti, veidojot informatīvus, 

ilustratīvus materiālus, videorullīšus, pasākumus, spēles. Sagatavotie materiāli galvenokārt tiek 

ievietoti sociālajos tīklos (facebook, instagram), bibliotēkas tīmekļa vietnē; klātienes aktivitātes un 

pasākumi tiek organizēti bibliotēkas telpās. Informācija par pasākumiem un aktivitātēm tiek ievietota 

bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, tiek veidotas afišas, kuras tiek izvietotas uz informācijas 

stendiem pilsētā, tiek uzrunātas skolas un bibliotēkas apmeklētāji. Ir novērojams milzīgs kāpums 

veidoto virtuālo aktivitāšu un pasākumu apmeklējumā. 

Spāres bibliotēkā 2020. gadā apritēja 110 gadi, kopš tika dibināta Spāres bibliotēku biedrības 

bibliotēka. Jūnijā izliku bibliotēkas dzimšanas dienai veltītu izstādi. Izstādē bija skatāms foto 

materiāls par bibliotēkas pasākumiem: izstāžu atklāšanas, tikšanās ar izstāžu autoriem, bibliotēkas 

jubileju, bērnu žūrijas pasākumi, bibliotēkas telpu atklāšana Spāres muižā. Pavisam 9 foto rāmji un 2 

kartona planšetes, kā arī 18  rokraksti: darba plāni, vēstules J. Tālem, atskaites, bibliotēkas vēstures 

mape.  

 7 nelielus ierakstus ar Spāres bibliotēkas darbinieku fotogrāfijām publicēju Spāres bibliotēkas 

facebook lapā. Facebook lapā nelielus ierakstus ar fotogrāfijām publicēju arī Spāres mākslinieces 

Ritmas Lagzdiņas 75 gadu jubilejā un Triju zvaigžņu ordeņa kavalieres, tulkotājas, atdzejotājas 

Mildas Grīnfeldes (20.04.1909.-29.09.2000.) 111 dzimšanas dienā. Milda Grīnfelde 1930-tajos gados 

strādājusi Spāres pastā par telefonisti. 

 Izliku izstādi Paulīnes Bārdas-Puskalnes (1890.-1983) jubilejā. Izstādē Paulīnas Bārdas 

dzejoļu krājumi bērniem un pieaugušajiem un P. Bārdas biogrāfijas materiāli. Paulīna Bārda 

mācījusies Pastendes skolā. 

Strazdes bibliotēkā 7.oktobrī tiek rīkota vēsturiska pēcpusdiena, kurā uz sarunu tiek aicināts Strazdes 

vēstures zinātājs Oļģerts Kristlībs. 

 2020.gadā Strazdes bibliotēka ar  novadpētniecības materiāliem ir piedalījusies dažādos 

Strazdes muižas rīkotajos pasākumos. Kā piemēram  “Lielā talka Strazdē”, kur dalībniekiem bija 

iespēja apskatīt foto albumus par Strazdes kolhoza “Varonis” darbību. 

 Ļoti apmeklēts un īpašs kopīgi veidots pasākums, bija Gaismas un skaņas instalācija “Strazdes 

mūru Baltās dāmas stāsts”, kurā vēsturiskos materiālus piedāvāja Strazdes bibliotēka. Pasākumu 

apmeklēja 500 apmeklētāji. Sižetu par pasākumu veidoja Talsu Televīzija. 
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Īves bibliotēkas vadītājai pārskata perioda patīkamākais darbs bijis pie Īves ciema 

Viljamsa bibliotēkas vēstures izveides un materiālu apkopošanas. “Visa gada garumā 

tās bija ļoti daudzas sarunas ar laika biedriem. Vēl tā bija iespēja izskatīt milzīgu 

apjomu ar Nacionālās bibliotēkas mājas lapā atrodamo elektronisko laikraksta 

“Padomju karogs” versiju. Tad apvienot to, ko par savu bibliotēku atceras vietējie 

iedzīvotāji un tā laika bibliotēkas darbinieki ar presē rakstīto un izveidot savdabīgu 

pieminekli padomju laika kultūras iestādei. Pēc šī darba secināju, ka ir mainījušās 

paaudzes, darba formas un vēl daudz kas cits, bet nemainīgs ir palicis bibliotēkas 

uzdevums izglītot sava pagasta ļaudis, rosināt un atbalstīt viņu vēlmi”. 

2020. gada sākumā Sabiles bibliotēkas krājumos nonāca viss plašais materiālu krājums, 

kas atspoguļoja Sabiles sadarbību ar Heino Holandē daudzu gadu garumā.  

 

 

Novadpētniecības lasītavas aktivitātes un pasākumi: 

15) Mazpilsētas stāstnīca – pasākumu cikls ar ievērojamiem, Talsiem nozīmīgiem ļaudīm; 

Pasākumu cikls aizsākts 2019. gada februārī. Caur sarunām iepazīstam Talsiem un novadam 

nozīmīgus ļaudis tuvāk, kā arī gūstam ieskatu par agrāko dzīvi un norisēm Talsos un Latvijā. 

Mazpilsētas stāstnīcas tiek ierakstītas diktafonā (daļa sarunu ir ierakstīta arī video formātā), lai 

saglabātu mutvārdu vēsturi. 

2020. gadā ikvienam bija iespēja apmeklēt četrus pasākumus, kuros savās atmiņās un dzīves gājumā 

dalījās pieci viesi.  

14. janvāra viesis fotogrāfs Uldis Balga. Uldis Balga dzimis Valkā, bet dzīves laikā pārcēlies uz 

Talsiem. Viņš ir Talsu fotokluba dibinātājs, kurā apvienojušies vairāki ievērojami fotogrāfi. Uldis 

Balga ir arī ugunsskulptūru meistars. 

24. februārī viesojās Intars Busulis. Latvijā populārais mūziķis, dziedātājs dalījās interesantos 

jaunības piedzīvojumos. Viņš atklāja, kādēļ spēlē trombonu, kā veicās diksilendā “Talsu sprīdīši”. 

6. augustā viesojās mākslinieks Andris Biezbārdis. Andris Biezbārdis ir autodidakts, kurš 1988. gadā 

brīnumainā kārtā ticis uzņemts Latviešu Savienības mākslinieku savienībā. Gleznotājs ir aktīvs Talsu 

Krūmu grupas biedrs, kurš ikdienā strādā aprūpes namā “Veģi”, vadot bērniem mākslas nodarbības. 

Andris Biezbārdis ir Latvijas lepnuma balvas ieguvējs. 
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29. septembrī viesojās žurnālistes Biruta Driķe un Maija Brūvere. Žurnālistes dalījās interesantos 

atgadījumos, ko piedzīvojušas darbā, skaidroja padomju laikā pastāvošo cenzūru, kā arī sīki izklāstīja 

savas bērnības un jaunības gaitas. 



57 

 
 

 

16) Aleksandra Pelēča literārā prēmija – grāmatu izvirzīšana, balsojums, vērtēšana un 

noslēgumā prēmijas pasniegšanas pasākums. Pasākuma organizēšanā iesaistīti kolēģi no 

citām nodaļām; 

17) Bibliotēkas vēsture – konkursa izstrāde un organizēšana. Konkursā piedalās visas Talsu, 

Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bibliotēkas. Valstī ieviesto ierobežojumu dēļ konkurss 

tiek pagarināts līdz 2021. gadam; 

18) Mēneša izstāde – ikmēneša izstāde, kas saistīta ar Talsu novadu taustāmā un virtuālā 

veidā. Izstādes tiek publicētas bibliotēkas tīmekļa vietnē. Informācija par Kr. Baronam veltītu 

izstādi sasniedza 1187 facebook lietotāju; 

19) Slēpņošana bibliotēkā – spēle vidusskolēniem bibliotēkas telpu un krājuma iepazīšanai; 

20) Lekcija vidusskolēniem – sagatavota un novadīta lekcija vidusskolēniem par novadnieku 

Aleksandru Pelēci; 

21) Informatīvs paziņojums par darbu ārkārtējās situācijas laikā – Novadpētniecības lasītava 

sagatavoja tekstuālu materiālu publicēšanai par darba kārtību āŗkārtējās situācijas laikā 

(rudenī/ziemā). Paziņojumu sasniedza 599 facebook lietotāji; 
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22) Apsveikums novadniekiem – programmā sagatavots apsveikums novadniecēm K. Ozoliņai 

un V. Skurstenei apaļā jubilejā. Apsveikumu novadpētniecības lasītava publicē sociālajā tīklā 

facebook. Apsveikums sasniedza 823 facebook lietotājus; 

23) Domāsim gaiši! – intervijas raidījums ar mācītāju Māri Ludviku par kritisko domāšanu, 

ierobežojumiem un svētku tradīcijām. Novadpētniecības lasītava veica video filmēšanu un 

apstrādi, publicēšanu sociālajā tīklā facebook. Videomateriāls sasniedza 770 facebook 

lietotājus; 

24) Ziemassvētku ticējumi – trīs ticējumu sagatavošana programmā un publicēšana sociālajos 

tīklos. Tika izvēlēti novadnieku iesūtītie ticējumi no grāmatas “Latviešu tautas ticējumi” 

(1940). 1. ticējums sasniedza 361, otrais – 561, trešais – 803 facebook lietotājus; 

25) Dižļaudis – biogrāfiska vārdnīca - datubāze par Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu 

personām. Datubāzes pamatā tiek izmantota Maijas Laukmanes sagatavotā nepublicētā 

vārdnīca “es pakūru uguntiņu”. Novadpētniecības lasītava veic informācijas pārbaudi, 

precizēšanu, rediģēšanu, papildināšanu un sagatavošanu publicēšanai. Ar 2020. gada 

decembra beigām divi Novadpētniecības lasītavas darbinieki apguva platformu, uz kuras 

bāzēta datubāze “Dižļaudis” un paši to papildina; 

26) Novadpētniecības lasītavas jaunumi – 2020. gadā sagatavoti 10 videorullīši par 

Novadpētniecības lasītavas jaunākajām grāmatām. Epizodes tika publicētas sociālajā tīklā 

facebook. (Sasniegto facebook lietotāju skaits līdz 2020. gada beigām : Ep1 – 2001; Ep2 – 

687; ; Ep3 – 940; Ep4 – 1311; Ep5 – 504; Ep6 – 1064; Ep7 – 640; Ep8 – 664; Ep9 – 173; 

Ep10 – 279) 

Sadarbība novadpētniecības jomā 

Novadpētniecības lasītava veido sadarbības tīklu ar personām, iestādēm un organizācijām, lai 

veicinātu interesi par novada izpēti un stiprinātu vietējās kopienas identitāti, kā arī, lai uzlabotu 

novadpētniecības lasītavas darbu. Sadarbības tīklu veido bibliotēkas (Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

Talsu reģiona bibliotēkas un citas), muzeji (Talsu novada muzejs, privātās kolekcijas un citi), arhīvi, 

Talsu pilsētas un novada vidējās izglītības iestādes, kultūras un tūrisma iestādes, novada pētnieki, 

entuziasti, literāti, vietējie pārstāvji presē un televīzijā, Talsu novada pašvaldība. 

2020. gads ievērojams ar novada pētnieku dāvinājumiem. Tika uzdāvināti vairākas retas grāmatas, 

periodisko izdevumu numuri, nepublicētie materiāli, skices.  

Novadpētniecības lasītava 2020. gadā iesaistījās LNB organizētajā projektā “Industriālais 

mantojums”, sagatavojot informāciju datubāzei un digitalizējot materiālus par metālapstrādes rūpnīcu 

‘Talsi”. 
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Novadpētniecības lasītava, bibliotēkai sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, pieņēma 80 stundu garā 

praksē studenti. Studente strādāja ļoti kvalitatīvi un viņai bija iespēja vasarā divus mēnešus strādāt 

novadpētniecības lasītavā. 

Spāres bibliotēkai un Spāres muižai novembrī uz valsts svētkiem bija iecerēts kopējs pasākums par 

Spāres ciema Ropiķiem. Ropiķi ir mazciems Ģibuļu pagastā. Bija iecerēts pārgājiens no muižas līdz 

Ropiķiem. Bibliotēkā tika izlikta izstāde “Pa Ropiķu takām un tetertakām”: 79 fotogrāfijas, 11 

avīžu raksti par mazciemu un tā iedzīvotājiem. Bijusī Ropiķu iedzīvotāja Maija Purviņa par katru 

māju uzrakstīja atmiņu stāstus. Ar savām fotogrāfijām dalījās Maija Purviņa, Modris Brikmanis, 

Ginta Pāvilsone, Anna Rozenberga. Agrāk ropiķnieki ļoti draudzīgi dzīvojuši, rīkojuši kopējus 

svētkus, jubilejas. Vai tās bijušas jubilejas, kāzas, bēres, pilngadības svētki, kaimiņi gājuši ciemos 

ar jau gataviem produktiem ko celt galdā. Fotogrāfijās pamatā 1950-tie līdz 1970-tie gadi. Žēl, ka 

nevarējām iziet pārgājienā, sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem. Bet iespējams, to darīsim pavasarī, 

ja ierobežojumi par pulcēšanos būs atcelti.  

2020.gadā Strazdes bibliotēkā ir apkopots un izveidots materiāls par Strazdes bibliotēkas atrašanās 

vietām un darbiniekiem, sākot no bibliotēkas dibināšanas. Sadarbībā ar Strazdes muižu Leģendu 

nakts pasākumam ir savākti un apkopoti dažādi materiāli par Strazdes muižas vēsturi. Apraksts un 

skaņas ieraksts atrodas Strazdes bibliotēkā. 

Nozīmīgākās ar novadpētniecību saistītās izstādes Laidzes bibliotēkā 2020. gadā: 

02.01.-31.01.2020. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta izstāde; 

21.02.-31.07.2020. Laidzes bibliotēkas lasītāju rokrakstu izstāde;  

03.03.-31.03.2020. Izstāde „25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”;  

10.06.-15.06.2020. Izstāde “14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”. 

2020. gada jūlijā Laidzes bibliotēkai bija sadarbība ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 

fakultātes 3. kursa vēstures studentu Jēkabu Akermani, kurš bibliotēkai nosūtīja savu referātu „Talsu 

ebreju kapsētas vēsturiskā attīstība un tās problemātika”. Referāts sniedz izsmeļošu informācijas 

apkopojumu par pētāmo tēmu, kā arī atklāj jautājumus par konkrētā Laidzes pagastā esošā 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas problemātiku. Referāts kā vērtīgs izziņas avots iekļauts 

bibliotēkas novadpētniecības krājumā.       

 Laidzes bibliotēka sniegusi vairākas konsultācijas par dzimtām, esošajām un zudušajām 

mājvietām pagastā.   

 Sakarā ar likvidētās Talsu 2. vidusskolas filiāles “Laidzes pamatskola” vēstures kolekcijas 

pārņemšanu 2019. gadā no 25. līdz 27. jūnijam bibliotēkas darba apjoms novadpētniecības jomā 

turpmākajiem gadiem ir apjomīgs. 2020. gadā, kad bibliotēkas darbs ar apmeklētājiem bija 
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ierobežots, radās iespēja vairāk pievērsties novadpētniecībai. Laidzes bibliotēka veica skolas vēstures 

kolekcijas priekšmetu uzskaiti. 2021. gadā, kad skolai apritētu 140. gadskārta, ir plānots sagatavot 

apskatei tās vēstures kolekcijas pastāvīgo ekspozīciju atsevišķā telpā pagasta pārvaldē.  2021. gadā 

tiks slēgta profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā 

struktūrvienība, kuras vēstures kolekcijas pārņemšanā, iespējams, Laidzes bibliotēkai arī būs 

jāiesaistās. 2020. gadā Laidzes bibliotēka Talsu novada pašvaldības apbalvojumam izvirzīja 

profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes struktūrvienības 

ilggadējo bibliotekāri Mārīti Tenbergu. Viņa kopš 2013. gada ir atbildīga arī par tehnikuma vēstures 

kolekciju, rūpējoties, lai tā tiktu saglabāta nākamajām paaudzēm. M. Tenberga ir pievērsusies 

grāmatas rakstīšanai par Laidzes tehnikuma vēsturi. Viņa sadarbojas ar Laidzes bibliotēku un pagasta 

iedzīvotājiem, vācot un apkopojot materiālus par tehnikumu. M. Tenberga apbalvošanai tika virzīta 

par ieguldījumu Laidzes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un 

popularizēšanā. 

 

Daiņa Draviņa dāvinājums Stendes “Kultūras krātuvei”  

Stendes bibliotēkā ir apskatāma planšete filologa  Kārļa Draviņa dzimtas koks “Draviņu senči 

un dzimta”. Dainis Draviņš dāvināja bibliotēkai USB atmiņas karti ar tēva Kārļa Draviņa zinātniski 

pētnieciskajiem darbiem.  

 “Kultūras krātuvē” savāktās stendenieku dāvātās fotogrāfijas sāktas aprakstīt un apkopot pa 

tematiem. 

Jauninājumi novadpētniecības lasītavas darbā 

Novadpētniecības lasītava ar 2020. gada otru pusi ir spējusi veikt darbu ar lielāku kapacitāti. Tas 

skaidrojams ar bibliogrāfa vietas aizpildīšanu. Jaunā darbiniece ir atsaucīga un ar entuziasmu piedalās 

jaunu ideju realizēšanā. 2020. gadā Novadpētniecības lasītava sākusi pievērsties tieši attālinātajiem 

bibliotēkas apmeklētājiem, jo epidemioloģiskā situācija valstī un ar to saistītie ierobežojumi ir 

traucējuši apmeklētāju plūsmu uz bibliotēku, tai skaitā Novadpētniecības lasītavu. 

 

2020. gadā Novadpētniecības lasītavas jaunumi: 

1) Novadpētniecības lasītavas jaunumi – videorullīšu veidošana, kurā Novadpētniecības 

lasītavas darbinieces stāsta par jaunākajām grāmatām. 2020. gadā tika sagatavotas 10 

(desmit)  epizodes, kurās atspoguļota informācija par 26 grāmatām. Video filmē, montē, 

skaņo un publicē sociālajā tīklā facebook divas Novadpētniecības lasītavas darbinieces; 
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2) Domāsim gaiši! – intervija ar mācītāju, kuru uzfilmēja un sagatavoja divas 

Novadpētniecības lasītavas darbinieces skatīšanai sociālajā tīklā facebook epidemioloģiskās 

situācijas laikā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus; 

3) Kā nodot grāmatas Talsu Galvenajā bibliotēkā – Novadpētniecības lasītavas darbinieces 

decembrī uzfilmēja un sagatavoju publicēšanai videorullīti par to, kā rīkoties bibliotēkas 

lietotājiem ārkārtējās situācijas laikā, jo bija pamanījušas lasītāju biežos jautājumus, 

telefonzvanus abonementam par grāmatu nodošanas/saņemšanas kārtību, lai gan sabiedrisko 

mediju speciālists jau bija ievietojis rakstisku informāciju par grāmatu nodošanas un 

saņemšanas kārtību. Video sasniedzis 1295 facebook lietotājus; 

4) Konkurss “Bibliotēkas vēsture” – konkurss Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu 

bibliotēkām. Konkursa noslēgums tika plānots līdz 2020. gada beigām, bet apstākļu 

sakritības dēļ, tās tiek pagarināts līdz 2021. gadam; 

5) Ierakstu veidošana pēc RDA standarta – apmācībās piedalījās trīs novadpētniecības 

lasītavas darbinieces, apgūstot analītisko aprakstu veidošanu pēc RDA standarta. 

Novadpētniecības datubāzē daļēji tiek veidoti ieraksti pēc RDA standarta; 

6) Spēle ar tautasdziesmām – sociālā tīklā facebook izveidota spēle Kr. Barona dzimšanas 

dienas nedēļā, kurā tika aicināts ierakstīt trūkstošos vārdus 7 tautasdziesmu rindās. Plānots 

arī turpmāk veidot līdzīgas spēles. Pirmā t.dz. sasniedza 1760, otrā – 1331, trešā – 548, 

ceturtā – 1396, piektā – 612, sestā – 550, septītā – 295 facebook lietotājus; 

7) Slēpņošanas spēle – vidusskolēnu klasēm veidota spēle bibliotēkā. Tika sagatavoti 

uzdevumi ar norādēm. Spēles ilgums 15-20 minūtes. Spēles laikā skolēni apguva bibliotēka 

telpas un krājuma izvietojumu. Šāda spēle skolēniem patika, tādēļ plānots 2021. gadā 

izveidot ko līdzīgu. 

8) Apsveikumi novadniekiem – 2020. gada nogalē uzsākta apsveikumu kartiņu veidošana 

programmā un publicēšana sociālajā tīklā facebook. Tiek veidoti apsveikumi dzīvajiem 

apaļo jubileju gaviļniekiem, kas saistīti ar Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novadu; 

9) Ziemassvētku ticējumi – Novadpētniecības lasītavas sagatavotas digitālas ticējumu 

kartiņas, kuras publicētas sociālajā tīklā facebook. Šāda veida informācija ir aktuāla 

tradicionālo svētku laikā, tādēļ šāda veida aktivitāti plānots turpināt nākošajā gadā; 

10) Apgūti jauni digitālu resursu veidošanas rīki – Novadpētniecības lasītavas darbiniece (un 

vēl 7 citi reģiona bibliotēku pārstāvji) LNB organizētajos kursos apguvusi jaunus digitālo 

resursu veidošanas rīkus. Par kursos gūto pieredzi tika informēti kolēģi visās Talsu, Rojas, 

Dundagas un Mērsraga bibliotēkās, kā arī tika norādītas interneta vietnes, kur smelties 
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jaunas zināšanas. Kursi paplašinājuši iespējas veidot jaunas aktivitātes un kvalitatīvākas 

izstādes virtuālajā vidē; 

11) Attālināts darbs – 2020. gadā valstī noteikto ierobežojumu dēļ darbiniekiem periodiski 

jāstrādā attālināti. 

Virbu bibliotēkā jaunums, kas ieviests pirms diviem gadiem un tika turpināta arī 2019.gadā (bija 

plānots arī 2020.gadā) ir digitālo audio materiālu kolekcijas veidošana – tiek ierakstītas un saglabātas 

Virbu pagasta vecāko iedzīvotāju intervijas, dzīves stāsti un atmiņas par vēsturiskiem notikumiem 

laikmetu griežos. 

Tāpat tiek veidota foto attēlu kolekcija – “Virbu pagasts cauri laikiem”. Attēli ir gan digitāli, gan arī 

apskatāmi kā izstāde pagasta kultūras namā un bibliotēkā. Iemūžināti ir gan cilvēki, kas ir dzīvojuši 

un darbojušies pagastā, vēsturiskas vietas un ēkas. Foto kolekcija tiek katru gadu papildināta. 

Iesāktais darbs tiks turpināts arī nākamajos gados. 

Stendes bibliotēkā 2020. gadā novadpētniecības materiāli izmantoti izstādē “Stende un stendenieki”, 

skolnieki izmantoja apkopotos materiālus par Stendes pastu, Stendes staciju, dzelzceļu. 

 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi. 

Novadpētniecības lasītava saskaras ar vairākām problēmām: 

1) Finanšu nepietiekamība virtuālo izstāžu veidošanai – LNB organizētajos kursi viesa 

lielāku skaidrību par kvalitatīvu un pareizu virtuālo izstāžu veidošanu. Kļuva skaidrs, ka 

kvalitatīvas izstādes veidošana ir ilgs un dārgs process. Veidojot izstādes, ir jāiegulda liels 

darbs materiālu izpētē un autortiesību turētāju izmeklēšanā, kā arī bibliotēkai jāslēdz atsevišķi 

līgumi, jāpērk ārpakalpojumi un jāparedz līdzekļi autoratlīdzībām. Novadpētniecības lasītava 

mēģināja rast risinājumu kolektīva iekšienē – veidot tematiskas izstādes, izmantojot 

bibliotēkas un kolektīva radītas fotogrāfijas.  

Risinājums: turpmāk veidot nelielas tematiskas mēneša izstādes. 

2) Datubāzes “Dižļaudis” gausā papildināšana – 2020. gadā ir sagatavoti aptuveni 100 šķirkļu 

par novadniekiem, bet tikai daži tika ievietoti datubāzē.  

Risinājums tika gūts 2020. gada decembrī, divām Novadpētniecības lasītavas darbiniecēm 

apgūstot interneta platformu Mozello, uz kuras balstīta datubāze. 
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Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai apzinātas un izvirzītas 10 grāmatas 
 

 

15. aprīlī, atzīmējot Aleksandra Pelēča (1920. gada 10. aprīlis – 1995. gada 12. oktobris) simto 

dzimšanas dienu, grāmatu un novada vēstures mīļotāji atkal tiksies, lai izceltu, suminātu un 

cildinātu Talsu pusei veltītas grāmatas un uzzinātu kārtējo Aleksandra Pelēča literārās 

prēmijas laureātu. Šobrīd apzināti un prēmijai tiek izvirzīti 2019. gadā izdoti darbi, kas ir cieši 

saistīti ar Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu kultūrvēsturisko dzīvi. 

Ikviens tiek aicināts līdz 10. martam rakstiski ieteikt un iesniegt tos literāros darbus, kuri atbilst 

prēmijas nolikumam un kurus vēl nav izvirzījusi Talsu Galvenā bibliotēka, elektroniski  iesūtot  

pieteikuma anketu uz  Talsu Galvenās bibliotēkas e-pastu biblioteka@talsi.lv vai iesniedzot 

Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kareivju ielā 7, Talsos). 

Prēmijas nolikums un pieteikuma anketa pieejama bibliotēkas mājas lapā 

http://www.talsubiblioteka.lv/aleksandra-peleca-literara-premija/ 

Lasītāji par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem un saviem favorītiem varēs 

balsot no 12. marta līdz 12. aprīlim bibliotēkas mājas lapā www.talsubiblioteka.lv un www.talsi.lv, 

kā arī katrā Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada bibliotēkā uz vietas. 

 

 

Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzījusi grāmatas, kuras izdotas 

2019. gadā -  

 

Elga Kristapsone  “Mana pagasta aizmirstie vietu vārdi” 

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019 

mailto:biblioteka@talsi.lv
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Karš, kolhozi, cilvēku izsūtīšanas, lauku kolektivizācija ar viensētu nojaukšanu, svētvietu, upju un 

ceļu izpostīšana. Šie notikumi atstājuši pēdas vietvārdu mantojuma saglabāšanā nākamo paaudžu 

ģimenēs. Pienākot 1996. gadam, Elga Kristapsone 59 gadu vecumā atkārtoja Kārļa Draviņa izstaigāto 

maršrutu pa vecā Stendes pagasta robežām, lai pierakstītu saglabājušos vietvārdus. Šoreiz tas nebija 

tikai viens Stendes pagasts, bet Lībagu un Ģibuļu pagasti, jo laikmeti mainījuši senās robežas. 

“Vietvārdu vietējā (apvidus tāmiskais variants) izloksne pierakstā saglabāta pamīšus ar literāro, jo 

teicēji tā arī runāja… Es, savukārt, centos viņas savāktos materiālus apkopot ne tā kā prasa „literārais 

likums” – alfabēta kārtībā, bet tā kā un ko katrs mājas iedzīvotājs (vārds, uzvārds, meitas uzvārds, 

kad dzimis, kur dzimis un pašreizējā dzīves vieta) atceras no savas ģimenes, kaimiņa vai citu cilvēku 

stāstītā. “ 

 

Eduards Bidzāns  “Manas dzīves atmiņas”  

autorizdevums; “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018/2019 

 
Katra cilvēka dzīve ir grāmatas un stāstīšanas vērta. Eduarda Bidzāna dzīves atmiņu stāsta ceļš 

virknējas no vissenākajām bērnības atmiņām Latgalē, skolas un darba gadiem Tukuma pusē, dzīves 

līkločiem padomju laikos, kas aizceļo līdz Mērsragam un Talsiem – padomju vietējās varas kuluāri, 

saimnieciskā dzīve, sadzīve un, protams, savas dzimtas vēsture. 
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Andris Grūbe “Voi man šes!” 

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019 

 
 

Laika ritējums un dzīves līkloči bijušo Talsu valstsvīru Andri Grūbi aizveduši uz Alūksni, vecāku 

dzimtas īpašumu. Savukārt Talsos pavadīts laiks no 1944. gada līdz 1977. gadam. No 1973. gada bijis 

Talsu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs. Lasītājam piedāvāti gan komiski, gan traģikomiski 

stāstiņi, kas ļauj neierasti palūkoties uz stereotipu pārņemto dzīvi padomju varas laikā. 

 

“Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un 

attēlos”, sast. Madara Eversone 

izdevējs “Zinātne”, 2019 

 
Ilgonis Bērsons ir viens no ievērojamākajiem latviešu literatūrzinātniekiem, kurš ar latviešu literārā 

mantojuma saglabāšanu un pētniecību aktīvi nodarbojas vairāk nekā 60 gadu un ir uzkrājis bagātu 

personisko dokumentālo arhīvu. Biogrāfiski dokumentālā grāmata par Ilgoņa Bērsona profesionālo 

un radošā darba dzīvi aptver laiku no pamatskolas beigšanas 1947. gadā līdz 1990. gadam. 

Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises 

un pretrunīgumu, vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas 

kolektīvais liktenis. Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, Rakstnieku 

savienības valdes sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla "Karogs" arhīvs, lekciju konspekti, 

privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes, fotogrāfijas. 
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Aldis Denčiks “Nariņciema stāsti” 
 

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019 

 

 
 

Novadpētnieka Alda Denčika pirmajā grāmatā apkopotie stāsti ir veltījums dzimtajam ciemam, kur 

autors pavadījis savas dzīves brīnišķīgāko laiku – bērnību. Makss un Morics, Lennenbergas Emīls? 

Nē, “Nariņciema stāsti” – tie ir mazā Nariņciema “bosika” piedzīvojumi plašajā pasaulē. Ilustrācijas 

zīmējusi Talsu māksliniece Inese Mīlberga. 

 

 

 

 

 

Aīda Krūze “Cauri gadsimtiem. Rērihu un Mierkalnu dzimtas” 

 

autorizdevums, 2019 
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Grāmatā apkopota Rērihu un Mierkalnu dzimtas vēsture no 19. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. 

Abu dzimtu saknes meklējamas Ziemeļkurzemē. Dzimtas vēsture atklāj jūrnieku. Mūziķu, pedagogu 

un citu profesiju pārstāvju dzīvesdarbību un atmiņu stāstus.  

 

 

 

Antons Kivlenieks “Mana mūža grāmata” 

 

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019 

 

 

 
 

Antons Kivlenieks - Talsu BJSS treneris un direktors, pēc tam Talsu 1.vidusskolas direktors. Aktīvs 

Talsu pilsētas pensionāru apvienības vadītājs, 1996. gadā Talsu pilsētas pensionāru sociāla fonda 

dibinātājs un fonda priekšsēdētājs. Grāmata ir atmiņu stāsts, kas atklāj visā cilvēka mūžā pieredzēto 

krāšņumu un ikdienas sūrumu. 

 

 

 

 

 

Gunārs Anševics “Zagļciemnieku stāsti” 

 
‘’Domu pērles’’, 2019 
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Grāmata tapusi no dienasgrāmatu un piezīmju fragmentiem, kur stāstīts par laikiem sākot ar 1955. 

gadu, kad autora ģimene ieradās Pitragā. Stāsti ir par laivām, tīkliem, dzīves vētrās rūdītiem zvejas 

vīriem, viņu grūto, smago nodarbošanos, ko vēl grūtāku padarīja krievu laiku nesaudzīgais, 

uzraugošais režīms. 

 

 

 

Krājums “100 stāstu / 100 stories” 
 

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019 

 

 
 

Krājumā apkopotai Talsu Kristīgās vidusskolas dāvana Latvijai simtgadē, tie ir skolnieku, skolotāju, 

darbinieku stāsti par savas dzimtas cilvēkiem – cilvēkiem, kuru dzīve un izvēle palīdzēja Latviju 

izsapņot, dibināt, noturēt un atjaunot!  

 

 

“Talsu novada muzeja raksti III”, sast. Zanda Konošonoka 
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Izdevējs “Talsu novada muzejs”, 2019 

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

atspoguļo norises Talsu un kaimiņu novados no 19. gadsimta līdz pat mūsdienām, īpaši akcentējot 

Talsu novada vēsturi un kultūras mantojumu. Izdevums iznāk ik pēc trīs gadiem. 

 

 

 

 

 

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. Vērtējumam tiek atlasītas pagājušā gadā 

iznākušās grāmatas. 

 

Talsu novada dome par godu Aleksandra Pelēča (1920 – 1995) 80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja 

tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades 

pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, 

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

 

 

 

 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
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Secinājumi. Novadpētniecības lasītavas darbs 2020. gadā ir bijis spraigs. Ir uzsākts ievērojams skaits 

jaunu aktivitāšu, pielāgojoties jaunajiem darba apstākļiem. Darbs gada nogalē bija jāveic attālināti, 

aktīvāk jāstrādā virtuālajā vidē. Ir ievērojami lielāks virtuālais aktivitāšu un pasākumu apmeklējums, 

salīdzinot ar klātienes apmeklējumu.  

Nākotnes prognozes. Nākotnē darbs attālināti jāturpina, jāstrādā aktīvāk ar attālinātajiem bibliotēkas 

un sociālo tīklu lietotājiem. Tiek prognozēts attālināto lietotāju pieaugums. Jāturpina veidot digitālo 

datubāzi, papildināt Novadpētniecības datubāzi, pievienojot pilntekstus, jo tiek paredzēts digitālo 

resursu izmantojuma pieaugums. 

Nākotnes vajadzības. Lai darbs ritētu raitāk un lai būtu kvalitatīvāki virtuālie pasākumi, bibliotēkas 

jaunā tehnika un lietojumprogrammas jāapgūst padziļinātāk. Bibliotēkai jāiegādājas tehnika 

pasākumu kvalitatīvai veidošanai. Jāparedz finanses digitālo risinājumu nodrošināšanai. Noteikti ir 

jādomā par aktivitātēm kolektīva saliedēšanā un komunikācijas uzlabošanā. 

 

 

9. Projekti 

 

•      Pārskata gadā projekti nav rakstīti, esam piedalījušies kā partneri LNB rīkotajos projektos. 

 

2020. gada aprīlī Laidzes bibliotēka popularizēja patriotiskās dzejas konkursu „Latvija, cik daudz 

Tev vēlos teikt!”, ko rīkoja Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Preiļu novada domi un Eiropas 

parlamenta deputāti Inesi Vaideri 5.-12. klašu skolēniem visā Latvijā. Konkursā piedalījās Laidzes 

bibliotēkas lasītājs – sešpadsmitgadīgais Artūrs Pauls Ķēniņš. 2020. gada septembrī pēc Laidzes 

bibliotēkas ieteikuma viņš piedalījās arī jauno literatūras talantu konkursā „Bērnu literatūras maģija 

– 2020”, ko organizē Kocēnu novada dome un LNB Bērnu literatūras centrs, aicinot piedalīties bērnus 

un skolu jauniešus no visas Latvijas. Jauno literatūras talantu konkursā laidzenieks A. P. Ķēniņš par 

savu sarakstīto dzejoli guva atzinību. 
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10. Publicitāte 
 

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

pakalpojumiem 

 

Bibliotēkas nozīmi un lomu sabiedrībā nosaka piedāvātie pakalpojumi, kas vērsti gan uz sakārtotas 

vides nodrošināšanu, gan cilvēka prasmju un iemaņu pilnveidi un savstarpēju dialogu. Tēls ir 

priekšstats, kādu par sevi spēj radīt cilvēks, prece, uzņēmums. Tā kā bibliotēkas tēls spēj ietekmēt 

gan  bibliotēkas  apmeklētāju  daudzumu  un  pakalpojumu  attīstību, tad  arī  TGB pievērš lielu  

uzmanību  gan publicitātei, gan profesionālai klientu apkalpošanai ikdienā, pakalpojumu 

daudzveidībai un mūsdienīgumam. Tā  kā  bibliotēka  sākusi strādāt  jaunajās  telpās,  jūtams,  ka  

bibliotēka  arvien  vairāk  tiek  uztverta  kā mūsdienīga, moderna, visu vecumu iedzīvotājiem 

draudzīga vieta, kur ne tikai atrast grāmatas, bet arī izglītoties, pavadīt  brīvo  laiku,  apmeklēt  

pasākumus  un  izstādes,  saņemt  daudzveidīgus  pakalpojumus.  Turpinām pārliecināties par to, ka 

mūsdienīgās telpās daudz vieglāk ir nodrošināt daudzveidīgus bibliotēkas pakalpojumus dažādām 

mērķauditorijām. Līdz ar to arī vieglāk veidot bibliotēkas pozitīvo tēlu. Tiek saņemtas ļoti labas 

atsauksmes no cilvēkiem, kas bibliotēku ir apmeklējuši pirmo reizi un uztver bibliotēku, kā 

mūsdienīgu un atsaucīgu iestādi, kurā vēlas atgriezties. 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

 

Par bibliotēkas tīmekļa vietnes www.talsubiblioteka.lv tehnisko darbību un uzturēšanu atbild Talsu 

novada domes IT nodaļas. Saturiski tīmekļa vietni veido un uztur TGB Sabiedrisko mediju speciālists 

sadarbībā ar citām bibliotēkas nodaļām un novada bibliotēkām. 

Saistībā ar Talsu novada vizuālās identitātes maiņu, Talsu Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē 2020. 

gadā turpināts darbs pie vietnes identitātes, izvēļņu optimizācijas un aktuālās bibliotekārā darba 

informācijas atjaunošanas. 

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; KONTAKTI. 

http://www.talsubiblioteka.lv/
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AKTUALITĀTES – sadaļā atrodamas visas jaunākās ziņas, notikumu kalendārs novada bibliotēkās, 

informācija par pasākumiem TGB, informācija par izstādēm un virtuālās izstādes, pieprasītāko 

grāmatu tops, foto galerija. 

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. gadā atjaunota un 

pievienota sadaļa E-RESURSI 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. 2020. gadā 

pievienota sadaļa par Aleksandra Pelēča literāro prēmiju. 

Mainoties bibliotēkas atrašanās vietai, piedāvājumu un pakalpojumu klāstam, nolikumam un 

struktūrai, visa informācija bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek aktualizēta un atjaunota.  

 

Vietnes un resursi kas tiek izmantoti publicitātei un visas aktuālās informācijas izvietošanai par 

bibliotēku, tās pakalpojumiem, organizētajiem pasākumiem: 

 

 sociālie mediji 

 citas tīmekļa vietnes 

Ierobežojumi bibliotēkas darbībā Laidzes bibliotēkas darbinieces rosināja meklēt jaunas iespējas, lai 

pakalpojumi sasniegtu sabiedrību. Viens no šādiem ļoti veiksmīgiem bibliotēku popularizējošiem 

veidiem ir dažādu izstāžu izvietošana bibliotēkas logos, tādejādi bibliotēka ir kļuvusi redzamāka, 

pamanāmāka daudz plašākam vietējo iedzīvotāju lokam.                  

     2020. gada  12. augustā Laidzes bibliotēkā viesojās LTV1, filmējot bibliotēkas lasītāju Ievu 

Krūmiņu šovā „ Īstās Latvijas saimnieces”. Bibliotēkā tika parādīta sabiedriski aktīvās laidzenieces 

I. Krūmiņas aizraušanās ar grāmatu lasīšanu. Bibliotēkas vadītāja Ieva Jaunupe pastāstīja LTV1 par 

I. Krūmiņas lasīšanas paradumiem, kā arī raksturoja viņu kā personību. Laidzes bibliotēkai tas ir ļoti 

atzinīgs novērtējums, kā arī lieliska reklāma Latvijas mērogā, ka Talsu novada uzņēmēja un bijusī 

file:///C:/Users/BIRUTA/Downloads/dizlaudis.mozello.lv
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kultūras darbiniece I. Krūmiņa izvēlējās parādīt, ka bibliotēkai ir liela nozīme viņas dzīvē un 

profesionālajā darbībā.  

 2020. gadā Laidzes bibliotēkas publicitāte izpaudusies arī tādā interesantā veidā, ka 

bibliotēkas lasītāja Aiva Lindenberga, kuras aizraušanās ir fotografēšana, bibliotēkā paņemtās 

grāmatas fotografēja dažādās kompozīcijās un ievietoja fotogrāfijas savā Instagram kontā 

@aiva_lindenberg ar tēmturi #laidzesbibliotēka.       

 

 

Bibliotēkas profili sociālajos tīklos:  

 

facebook – https://www.facebook.com/TalsuGB/ 

youtube.com – TGB Lasitava 

instagram - https://www.instagram.com/tgb_talsi/ 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 

1. bibliotēkā – aktīvi tiek izmantoti info stendi, info ekrāns 

2. internetā – sociālajos medijos 

2.1. bibliotēkas mājas lapā – www.talsubiblioteka.lv. Laikā no 2020. gada janvāra līdz 2021. gada 

janvārim bibliotēkas tīmekļa vietnei bijuši  88873 skatījumi, lapu apmeklējuši 29884  apmeklētāji. 

Tīmekļa vietnes statistika tiek veikta ar Wordpress WP-Statistics rīku. 

2.2. Talsu novada portālā www.talsunovads.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://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/ ) 

2.3. publicitātei tiek izmantoti portāls www.talsunovads.lv  

2.4 reģionālajos preses izdevumos “Talsu Vēstis” un “Talsu Novada Ziņas” 

2.5. publicitātei tiek izmantots arī pašvaldības sociālo tīklu facebook profils - 

https://www.facebook.com/Talsunovads  

2.6. aktīvi tiek izmantoti sociālie tīkli https://www.facebook.com/TalsuGB (2018.  g. – 337  sekotāji, 

2019. gadā – 583 sekotāji, 2020. gadā – 1003 sekotāji 

2.7. 2020. gadā aktīvi sākts izmantot Talsu Galvenās bibliotēkas profils Instagram vietnē 

https://www.instagram.com/tgb_talsi/ . Profilā no 2020. gada septembra ievietoti 53 posti. Kontam ir 

182 sekotāji. 

 

http://www.talsubiblioteka.lv/
http://www.talsunovads.lv/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/
http://www.talsunovads.lv/
https://www.facebook.com/Talsunovads
https://www.facebook.com/TalsuGB
https://www.instagram.com/tgb_talsi/
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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. Talsu novada pašvaldība turpina sadarbību ar radio “SWH”, tā šajā informatīvajā kanālā nonāk arī 

aktuālākā un nozīmīgākā informācija par TGB aktualitātēm. 

 

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”.  

 

Lasītāju ieinteresēšanai 2020.gadā Kolkas bibliotēkas Facebook lapā, regulāri ievietoju informāciju  

par grāmatu jaunumiem un izstādēm Kolkas bibliotēkā, dalos informācijā par saistošiem rakstiem 

literatūra.lv , kā arī aktuālo  informāciju par e-grāmatām, interesantus faktus par kultūras dzīves 

norisēm, popularizēju radio lasījumus. Vairāki lasītāji priecājušies par iespēju klausīties grāmatas 

aktieru lasījumos.  

2020.gadā vairākas bibliotēkas Facebook lapā izveidojušas savus kontus – Sabiles bērnu, Stendes, 

Pastendes, Spāres, Dundagas bibliotēkas. 

 

Mūsu bibliotēka aktīvi piedalījās Talsu Vārda dienas svinēšanā, kā arī kā orientēšnās sacensību 

kontrolpunkts. Talsu Vārda diena pulcēja tik daudz ciemiņu, ka mūsu plašajās telpās gandrīz nepietika 

vietas. Bijām sagatavojuši nelielu konkursu par Talsiem un bibliotēku, bet piedalīties gribētāju bija 

tik daudz, ka vadītāja gandrīz zaudēja balsi jautājot, bet apmeklētāji pareizās atbildes sauca korī.  

Folklorists un stāstnieks Guntis Pakalns pasākuma apmeklētājus pārsteidza, savu stāstījumu 

papildinot ar dažādiem aksesuāriem, mūzikas instrumentiem, kā arī ar plašu videomateriālu.  

                                                         

Ar Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības gādību, pie mums viesojās publiciste un rakstniece 

Marina Kosteņecka. Šo iespēju garām nelaida liels pulks interesentu, kas, klausoties aizrautīgajā 

viešņā, ne reizi vien arī pasmaidīja, jo pēc vārda kabatā viņai nebija jāmeklē, un arī savdabīgās runas 

izteiksme lika par sevi manīt. Saruna bija par nesen iznākušo atmiņu krājumu “Mans divdesmitais 

gadsimts”, rakstnieces dzīvesstāstu, radošo darbību un lomu Latvijas vēstures notikumos. 

http://www.talsutv.lv/
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Savā atskaitē nevaru nepieminēt tikšanos ar mūsu novadnieku, mākslinieku un mūziķi Intaru Busuli. 

Tikšanās bija paredzēta ciklā “Mazpilsētas stāstnīcas”, kuras norisinās intīmā gaisotnē pie tējas tases. 

Šoreiz ar mākslinieku tikties bija ieradies milzīgs pulks apmeklētāju, kas piepildīja skatītāju zāli. Un 

Intars nelika vilties. Tikšanās izvērtās interesanta, aizraujoša un dzirkstoša humora pilna. 
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Diemžēl, līdz ar šo pasākumu, pandēmijas laika aizliegumi mums neļāva īstenot visus pavasarī 

iecerētos un atzīmējamos notikumus, bet tikko varēja, mēs turpinājām darbu ar jaunu sparu. 

Mēs iepazinām dzejnieces Intas Poudžiunas dzejoļu krājumu “Dvēselei atvēlēt laiku “. Gan pati 

autore, gan redaktore Elīna Lāce klātesošos iepazīstināja ar grāmatā ierakstītajiem dzejoļiem, un 

katram ļāva acu priekšā iztēloties savu stāstu. Lasījumu papildināja lieliski attēli uz ekrāna un mūzika.  
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Dažas dienas vēlāk mūsu bibliotēkā ar savu jaunāko grāmatu viesojās  “Pitraga hronists” Gunārs 

Anševics. Atklāšanas svētki noritēja omulīgā gaisotnē, autoram daloties atmiņās par aizgājušajiem 

laikiem un notikumiem, kas aprakstīti viņa darbā.  
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Rudens sezonu atklājām ar, pie mums jau tradicionālajiem, grāmatu svētkiem- pēc kārtas jau 

deviņpadsmitajiem. Svētku apmeklētāji par vislabākajām cenām varēja iegādāties grāmatas, ko 

tirgoja apgādi “Zvaigzne ABC”, “Jumava”, “Latvijas mediji”, “Avots”un”Kontinents”. 
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Atklāšanā  Kristīnes Brokas  audzēkņu muzikāls apsveikums, Domes priekšsēdētājas Sandras 

Pētersones uzruna, bibliotēkas direktores  V.Nagles ievadvārdi. 

Šai reizē ar saviem jaunumiem dižojās un klātesošos iepazīstināja apgādu “Jumava” un “Latvijas 

mediji “pārstāvji.  

Detektīvu mīļotāji priecājās par tikšanos ar  jauno latviešu kriminālromānu rakstnieci   Leldi 

Kovaļovu, kuras pirmais romāns “Bezvēsts pazudušās” izmantots par pamatu seriālam.  
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Uz vistālākajām pasaules vietām un ar visnoslēpumainākajām pasaules mistērijām iepazināmies kopā 

ar pasaules latviešu klaidoņu brālību Pētera Struberga vadībā. 

Par muzikāli lirisku svētku izskaņu gādāja aktieris Mārtiņš Vilsons ar dēlu Gustavu Vilsonu 

kompozīcijā “Sanāk sanāk, kas samaksājuši…”Klausījāmies Māra Čaklā dzeju un dziesmas ar 

dzejnieka vārdiem. 
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Godinot Dzejas dienas, mūsu bibliotēka aicināja dzejas mīļotājus doties izbraukumā, sekojot Talsu 

novadā atstātajām literārajām pēdām un laika nospiedumiem. Literārie piedzīvojumi tika meklēti 

Stendes “Kultūras krātuvē” .Tās pārzine Inta Ulmane pastāstīja par unikālu vides objektu – saules 

pulksteni, apmeklētāji apskatīja “Kultūras krātuvē “ esošos sadzīves priekšmetus un protams klausījās 

dzeju, ko lasīja vietējā dzejniece un vēstures mīļotāja Svetlana Pētersone, Tālāk ceļš veda uz Lielvirbu 

muižu, kuras komplekss ir skaisti atjaunots. 



82 

 
 

 

Dzejas brauciens kulminēja Sabiles pilskalnā, kur dzeju un mūziku baudījām kopā ar karstu 

kurzemnieku zupu. Šis pasākums ir labs bibliotēku sadarbības piemērs – Talsu Galvenās, Stendes un 

Sabiles bibliotēku piemērs. 
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Mēs vienmēr godā esam turējuši Talsos dzīvojošo rakstnieku un dzejnieku Aleksandru Pelēci. 2020. 

gads ir A.Pelēča   100gades gads. Pandēmijas dēļ viņa jubileju nevarējām atzīmēt īstajā laikā – aprīlī, 

tāpēc viņa  atceres pasākumi notika  rudenī. Simtgades pasākumus sākām ar piemiņas plāksnes 

atklāšanu pie nama, kurā dzīves laikā mita dzejnieks. Plāksnes atklāšanā piedalījās Talsu novada 

Domes pārstāvji, bibliotēkas darbinieki, kā arī pilsētas iedzīvotāji,  kuri cienīja un mīlēja dzejnieka 

darbus. 

 

 Apciemojām dzejnieku viņa atdusas vietā.  Aleksandra Pelēča simtgadei veltītajā pasākumā 

bibliotēkā par sirsnīgu un muzikālu gaisotni gādāja mūziķi Lineta Muižniece un Raitis Rērihs. 

Klātesošie varēja noskatīties Zigurda Kalmaņa veidotu videofilmu, kuras galvenais varonis – jubilārs 

Aleksandrs Pelēcis. Filmā viņš – savā ikdienas vidē, mājās starp grāmatām, ar stāstiem par sevi, 

saviem draugiem un domubiedriem. Sanākušie bija arī pirmie, kuri ieskatījās jaunākajā A. Pelēča 

grāmatā ‘’Agras vēstules” Z. Kalmaņa sastādījumā. Neizpalika dzejnieka laikabiedru un draugu 

atmiņu stāstījumi. Simtgadei veltītajos pasākumos iekļāvās arī A. Pelēča prēmijas pasniegšanas 

svinības. Prēmiju  šogad saņēma Madaras Eversones sastādītā grāmata “Laiku nospiedumi” Ilgoņa 

Bērsona dzīve dienasgrāmatās.  
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Lasītāju balvu saņēma Aīda Krūze par grāmatu “Cauri gadsimtiem”. Dzejnieka Aleksandra Pelēča 

dzīvei un daiļradei veltīto izstādi papildināja dažas īpašas, dzejniekam piederošas lietas: kā viesu 

grāmatas, ar  rokām iesieta grāmata tāšu vākos, sadzīves priekšmeti. Simtgadei par godu, tika 

izveidota ceļojošā izstāde par A. Pelēča dzīvi un daiļradi. 
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Neparasts, pārsteidzošs un interesants izvērtās pasākums “Dainu kods mūsdienu cilvēka dvēselē.” 

Tikāmies klātienē ar Ievu Sentivani- Auziņu. Mūsu viešņa runāja par latvju dainām, kuras jau 

divdesmit gadus atdzejo angļu valodā. Viņas skatījums uz latviešu tautas dziesmām visus pārsteidza 

un sajūsmināja. Autorei iznākušas jau divas grāmatas un drīz gaidāma trešā. Viešņai līdzi bija 

draudzene Ingūna Grīnberga, kura aicināja visus uz kopīgu dziedāšanu, un sintezatora pavadījumā 

visi pasākuma dalībnieki dziedāja savas mīļākās tautas dziesmas.  
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Ļoti žēl, ka pandēmijas dēļ izpalika sagatavots pasākums pensionāru biedrībai. Vecie ļaudis būtu 

varējuši apskatīt plašu Ērika Hānberga grāmatu izstādi, dzirdējuši stāstu par rakstnieka dzīvi un 

daiļradi, kā arī iepazinušies ar fragmentiem no populārākajiem darbiem.  

Mūsu lasītavā paredzēta vieta novadniekiem veltītām izstādēm. 2020. gadā apmeklētāji varēja tuvāk 

iepazīt mākslinieku Andri Biezbārdi, Talsu Tautas teātra režisoru, scenogrāfu Alfrēdu Podnieku, 

aktieri Juri Pučku, skolotāju Sofiju Dravnieci, aktieri Juri Bartkeviču un aktrisi Ritu Meirāni.  

Pirms katra publiska pasākuma lasītavā var apskatīt izstādi, kas iepazīstina ar gaidāmo viesi: piem. 

“Pie mums viesos rakstniece un publiciste Marina Kosteņecka”, “Iepazīsim jauno autori Leldi 

Kovaļovu”, ”Ceļosim kopā ar Latviešu Klaidoņu Brālību “ u.c. 

Tāpat piedāvājam lasītājiem apskatīt tematiskas izstādes :”Rudens atspulgi “, “Vakara romāns”, 

“Iepazīsim Latvijas muižas un pilis “, “”Sieviete- tu esi skaistākā no puķēm”(Fr.Bārda ). Ar izstādēm 

sveicam pazīstamas personas nozīmīgās jubilejās :piem.” Rakstniecei Gundegai Repšei – 60 “, 

“”Dzejniecei Liānai Langai – 60 “, “Tu vienmēr būsi savās grāmatās – Māris Čaklais”. Izstādes tika 

veltītas ari rakstniekiem : Skaidrītei  Gailītei  un Paulam Bankovskim, Aleksandram Grīnam un 

Krišjānim Baronam u.c. 
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Lasītavā apmeklētāji joprojām visvairāk izvēlas lasīt vietējo avīzi “Talsu vēstis” un Latvijas avīzi”. 

No žurnāliem populārākie ir izdevumi par vēsturi un medicīnu :”Ilustrētā vēsture”, “Nezināmā 

vēsture”, “Ievas veselība”, “Ko ārsti tev nestāsta”. Labprāt lasa sieviešu žurnālus “”Lilita”, 

“Santa”,”Una”.Topā ir arī “Vakara ziņas”, “Kas jauns”” un “Privātā dzīve”. 

Šogad sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem Spāres bibliotēkā bija tikai trīs pasākumi.  

Janvārī savu gleznu izstādi “Ziedi – otrais piegājiens” Spāres bibliotēkā atklāja Pļavmuižas 

mākslas studija “Otiņas”. Atklāšanā piedalījās 4 no izstādes autorēm. Lai gan studija “Otiņas” 

darbojas deviņus gadus, šī bija pirmā reize, kad autores ierodas uz izstādes atklāšanu. Pļavmuižas 

tautas nama vadītāja Dina Bērziņa stāstīja par studijas dibināšanu, pieredzi, dalībniekiem, sarunā 

iesaistījās arī studijas vadītāja Lolita Bētiņa un dalībnieces Irēne Briede un Linda Gaila. Izdevās 

sirsnīgs, interesants pasākums. (14 apmeklētāji).  

 Februārī bibliotēkā atklāja Jura Haberkorna kolekcijas izstādi “Telegrammas”. J. Haberkorns 

uz izstādes atklāšanu bija paņēmis līdz savu kolekciju divās mapēs. Bija neliela vilšanās, kad izstādē 

tika atstātas tikai 39 telegrammas. Var jau saprast, ka kolekcionārs telegrammas pērk un viņš baidās, 

ka kāda no tām varētu pazust. Žēl tikai, ka izstādes organizēšanas sākumā viņš neinformēja, ka izstādē 

nebūs visa viņa kolekcija. (Pie tam, kolekcionārs bibliotēkai jau vairākkārt bija piedāvājis savas 

kolekciju izstādes). Lai nu kā, bet atklāšanas pasākums bija interesants. J. Haberkorns stāstīja par 

saviem vaļaspriekiem, gan telegrammu, gan citu lietu kolekcionēšanu.  (14 apmeklētāji). 

 Septembrī Spāres bibliotēkas apmeklētājus priecēja “Dzejiska pēcpusdiena ar Elīnu Lāci”. 

Tikšanās laikā Elīna stāstīja par sevi, par savu romānu “Tas brīdis, kad”, un “Taurenis vēderā” 

tapšanu. Lai nodotos tikai rakstīšanai Elīna aizgājusi no žurnālistes darba laikrakstā “Talsu Vēstis”, 

jo bijusi sajūta, ka ir uz izdegšanas robežas. Elīna stāstīja par rakstīšanas procesu, līdzībām ar pašas 

dzīvi, par rakstīšanai izraudzīto vietu. Elīna saka, ka prototipu grāmatā nav un grāmatas varonē Sofijā 

nav jāmeklē līdzība ar Elīnu. Pasākuma laikā Elīna lasīja arī savu dzeju. Elīnai pašai lielāku prieku 

sagādā prozas rakstīšana, nekā dzejas rakstīšana. 

Būdama žurnāliste, Elīna daudz rakstījusi par Spāri un tās ļaudīm, tādēļ viņa saka, ka Spāre viņai ir 

mīļa un viņai pie mums patīk būt. Varbūt arī tāpēc pasākums bija jauks un sirsnīgs. 
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Izstādes. Šajā gadā izliktas 26 izstādes.  

Janvārī, martā, augustā, septembrī un decembrī izliku izstādes “Mēneša jubilāri”. Ja mēnesi ir 

daudz jubilāri rakstnieki, mūziķi, aktieri, vai citas interesantas personības, tad izlieku vienā izstādē 

autoru darbus vai biogrāfijas par vairākiem jubilāriem. Pie katras grāmatas pielieku nelielu tekstu ar 

dzimšanas datiem un raksturojumu dažos teikumos (varētu pielīdzināt  ielaminētai grāmatzīmei). 

Atsevišķas jubilejas izstādes tika veltītas Talsiniekam Aleksandram Pelēcim un “Aleksandra 

Pelēča domu un jūtu pasaule”, Krišjānim Baronam  “Tautasdziesmai pa pēdām”, “Markam Tvenam 

– 185”, “Kultūrvēstures dokumentētājs J. Janševskis”, par Raini “Lielā talanta dzīves ceļi” 

Populārzinātnisko literatūru par dabaszinātnēm, mežiem, purviem, iežu atsegumiem, ezeriem, 

okeāniem un jūrām izstādes “Zeme, daba, tauta”, “Okeāns un jūra”. 

Izstādē “Starptautiskā dzimtās valodas diena” varēja iepazīties ar sinonīmu, senvārdu, vietvārdu, 

žargonu un pareizrakstības vārdnīcām. 

Izstādē “Praktiskas lietas” izkārtoju nozaru literatūru par būvniecību, kokapstrādi, krāsošanu, 

mezglošanu, suvenīru izgatavošanu, grozu pīšanu, mājas vīna izgatavošanu, galda klāšanu, 

ekoloģisko tīrīšanu. 

Ar psiholoģiska rakstura literatūru varēja iepazīties izstādē “Tici sev”. Likās, ka šādi darbi īpaši 

pandēmijas laikā varētu būt noderīgi. 

Uz Līgo svētku laiku izliku izstādi “Jāņu siera receptes”. Receptes no žurnāliem un 

pavārgrāmatām. Padomus veselīgam uzturam, veģetārajam uzturam, diētām un tamlīdzīgi, varēja 

smelties izstādē “Vēderpriekam un veselībai”. Par ķirbja vērtīgajām īpašībām izstāde “Rudens oga – 

ķirbis”. 

 Spārenieki šogad varēja apskatīt divas gleznu izstādes: Pļavmuižas mākslas studijas “Otiņas” 

izstādi “Ziedi – otrais piegājiens un Aijas Krūmiņas gleznu izstādi. Aija Krūmiņa ir Talsu pirmskolas 

izglītības iestādes “Zvaniņš” skolotāja, gleznot sākusi nesen. 

Apmeklētājiem ļoti patika Talsu mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Divu klašu darbi : 

līmētās aplikācijas un reklāmas.. 
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 Strazdes bibliotēkā 19.septembrī tiek rīkots literāri muzikāls dzejas dienas pasākums, kuru 

apmeklē 45 apmeklētāji. Pasākumā ar savas dzejas lasījumiem, ģitārspēles pavadījumā, uzstājas 

dzejniece Rota Tesļuka. Pasākuma muzikālajā daļā uzstājas Balgales BLPC bērnu vokālais ansamblis 

“Cielaviņas”, vadītāja Marta Kučere. Muižas lielajā zālē tiek izliktas dažādas kompozīcijas no 

bibliotēkas norakstītajām grāmatām un žurnāliem. 

 

Notikums Kolkā 18.jūnijā bija LNB Atbalsta biedrības organizētā tikšanās ar Marinu Kosteņecku, 

kuru vadīja biedrības direktore. K.Pētersone. Tik daudz gaišuma un spēka! 

Dzejas dienu pasākums Mērsraga bibliotēkā. “Pirms pieciem gadiem Informācijas centrs uzņēma 

viesos Aspaziju un Raini – Dzejas dienu ietvaros, un arī šogad, Raiņa dzimšanas dienai par godu, 

tikāmies Mērsraga Informācijas centrā. Latvijas Rakstnieku savienība jau kopš Raiņa 100. jubilejas 

svinībām 1965. gadā rīko ikgadējās Dzejas dienas. Tātad, 2020. gadā jau 55. reizi! Dzejas dienas, 

savā ziņā, ir cilvēkmīlestības apliecinājums dzejai un dzejniekiem. Bet dzeja pati – kā gleznošana ar 

vārdiem. Tā kā ne katram no mums ir lemts kļūt par šīs krāsainās mākslas radītāju, īpašs prieks, ja 

tomēr dzīvē izdodas piedzīvot iepazīšanos ar šāda veida gleznotājiem. Kopā ar Mērsraga 

Informācijas centra vadītāju Ingu Hartiku viesos uzņēmām -  bibliotekāri un dzejnieci no Rīgas vienā 

personā – Daigu Lapāni, kā arī vēl vienu dzejnieci, mūziķi Maritu Snipki no Jūrmalas un komponistu 

Uldi Tomsonu.”  

 

Augustā Kaltenes bibliotēka piedalījās kārtējo Valgalciema svētki - Valgalciema  zaļumballe 

organizēšanā. Kaltenes bibliotēkas vadītāja piedalījās ar “Egitas stāsti”,.  Jauks bija brīdis, kad Dzelžu 

māju saimniecei Indrai Zigatei pasniedzu 1877. gadā izgatavotu Valdegāles un Strazdmuižas četru 

māju Dzelžu, Ķieku, Punķu un Gustu  robežu karti. 1880. gadā tika noslēgts pirkuma līgums starp 

Vandzenes muižu un Valdegāles muižu. Vandzenes muižas pēdējais īpašnieks barons Nikolass fon 

Heikings nopirka  no Valdegāles barona Augusta fon Firksa šīs četras sētas. Vēlāk Dzelžu mājas no 

barona izpirka kuģu būvētājs Artūrs Ķiršteins, kuŗš būvēja stiprus kuģus, tai skaitā trīsmastu 

gafelšoneri ,,Tēviju’’ 1890. gadā, kas jau 1892. gadā veica pirmo transatlantijas reisu, bet viņa būvētā 

,,Magdalēna’’kuģoja 28 gadus un ,, Mors’’31 gadu, kad  viņu nogremdēja vācu torpēda. Svētki bija 

kupli apmeklēti. Par šo pasākumu var izlasīt Daces Brokas rakstā ,,Zaļumballei būt’’- Banga, 2020, 

28.augustā. 

Dzejas Buss Stendē 

Talsu Galvenā bibliotēkas uzaicinātie dzejas mīļotāji lielā pulkā no Talsiem viesojās “Kultūras 

krātuvē”, apskatīja Saules pulksteni, iepazinās ar Stendes pilsētas vēsturi. Šo dzejas pasākumu 
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sagatavoja bibliotekāres, meklēja dzejoļus, noformēja, visu kopā salika un vadīja bērnu nodaļas 

bibliotekāre Inta Ulmane. Stendeniece Svetlana Pētersone lasīja pašas sarakstīto dzeju par Stendi, 

dalījās vēstures stāstos par seniem laikiem, jo viņa ir piedzīvojusi , kā Stende izaug un izveidojās par 

pilsētu. Citu dzejnieku sarakstīto dzeju lasīja arī bibliotekāres Daina Caune, Inta Ulmane. Pie 

“Kultūras krātuves” bijām izlikušas dzejoļus  izkopētus, saliktus uz kartona, kuros ir par Stendi un 

Stendes apkārtni, jo ne visus varējām nolasīt šajā tikšanās reizē.       

Sabiles bibliotēkā 6.martā tikšanās ar Ingunu Baueri. Dzejas buss Sabiles pilskalnā. Sadarbībā ar 

Sabiles bērnu bibliotēku, Sabiles kultūras namu. 

Tikšanās ar divām kolorītām Ances dāmām  

Dundagas bibliotēka ceturtdien, 27.februārī dienas viducī plkst. 14:30 aicina uz tikšanos ar divām 

interesantām viešņām no Ances.  

Tikšanās ar filmas „Mazbānīša līnija Ventspils – Dundaga 1934. – 1962.gads” veidotāju Selgu 

Puriņu. Filma skatītājus aizved atpakaļ 20. gadsimtā, Ziemeļkurzemē, kur šī līnija bija milzīga dzīves 

sastāvdaļa dažādu ciemu ļaudīm. Filma tapusi sadarbībā ar Ventspils novada domi. 

Guntas Grietēnas dzejas grāmatas „Manas zemes elpa” atvēršanas svētki Ancē notika pavisam nesen 

- šī gada 4.janvārī. Kā liecina Selgas Puriņas 14.01.2020. publikācija izdevumā „Ventspils 

Novadnieks”, tas ir bijis liels pārsteigums visiem anceniekiem. Grāmata sanākusi vizuāli ļoti 

pievilcīga un dzejā skartas mums visiem tik tuvās tēmas - pieķeršanās dzimtajai zemei un vecāku 

mājām, paaudžu saikne, dabas skaistums visos gadalaikos...  

Guntas bērnība un skolas gadi aizritējuši Dundagā. Šeit pabeigta pamatskola (8.klases), pirmā klases 

audzinātāja bijusi Zauere Rita. Mājas „Meļķi” gan vairs neesot, nodegušas. Guntas kundze 

(dz.uzvārds Treize) dzīvojusi lielā divstāvu ēkā uz vecā Nevejas ceļa, kopā 8 ģimenes pa abiem 

stāviem. Pēc skolas beigšanas sākusi strādāt Ances skolas virtuvē un šī ir viņas pirmā un arī vienīgā 

darba vieta.  
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Tikšanās ar Arnoldu Auziņu un filmas «Es dzīvoju priecīgi» izrāde Dundagas 

pilī 

 

Skaistā, saulainā 8. marta dienā Dundagas pilī pulcējās mūsu novadnieka Arnolda Auziņa 

talanta cienītāji, lai satiktos ar pašu dzejnieku, rakstnieku un publicistu, kā arī ar  filmas «Es dzīvoju 

priecīgi» režisori Ingu Nesteri un filmas radošo komandu. 

Ar ko Arnolds Auziņš tik īpašs, tuvs un interesants? Tikšanās ar autoru Dundagā ir notikušas 

daudzas reizes un katru reizi viņš ir spējis pārsteigt un sajūsmināt klausītājus ar interesantiem 

stāstījumiem un dzejas lasījumiem. 

Personība ar ārkārtīgi bagātu dzīves pieredzi. Piedzīvojis neapšaubāmi dažādus un sarežģītus laikus 

Latvijā, pāri visam stāvējis ar savu smalko humora sajūtu un vieglu prieku par dzīvi  un cilvēkiem, 

ko saglabājis līdz pat šodienai. Pats autors ir sacījis: «Esmu pārliecināts, ka humora izjūta ir liela 

Dieva dāvana. Tā ļauj nenovecot un liek vienmēr būt labā formā». 
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Pārliecināts Latvijas patriots un nacionālās pašapziņas sargātājs, ko gadu gaitā pierādījis gan ar 

saviem vārdiem, gan darbiem. Bagāta autoram ir ne vien dzīves pieredze , bet arī radošo darbu 

apjoms. A. Auziņš darbojies dažādos žanros, rakstot gan bērniem, gan pieaugušajiem. Lielu daļu sava 

radošā darba mūža veltījis publicistikai, sarakstīdams piecas vēsturiskas grāmatas, bet pavisam 

sarakstījis vairāk kā 70 grāmatu. Viņa dzejoļi atdzejoti angļu, krievu, lietuviešu, gruzīnu, somu un 

bulgāru valodā. 

Sagaidot cildeno dzīves jubileju — nākamgad autoram paliks 90 gadi —, Arnolds Auziņš 

memuārliteratūras un jautru atgadījumu cienītājus aicina iepazīties ar atmiņām par savu jaunību un 

darba gadiem grāmatā «Es dzīvoju priecīgi» ar intriģējošo apakšvirsrakstu «Nerātnības mūža 

garumā». Pēc šīs grāmatas arī tapusi filma ar tādu pašu nosaukumu «Es dzīvoju priecīgi». 

Ļoti laba, interesanta un saistoša filma, kas ļāva skatītājiem vēl tuvāk iepazīt Arnoldu Auziņu  kā 

nenogurstošu, erudītu un interesantu cilvēku sadzīvē,  darbā un atpūtā. 

Paldies Arnoldam Auziņam un filmas radošai komandai, par doto  tikšanās iespēju pie mums 

Dundagā! 

 Smaida Šnikvalde, 

Dundagas Kultūras pils kultūras darba organizatore 

 

Filmas pirmizrādē pulcējušies daudzi mūsu novadnieka talanta un dzīvesziņas cienītāji 

Dundagas Centrālā bibliotēka izstāžu zālē dundadzniekus priecēja ļoti interesantas izstādes Dabas 

aizsardzības pārvaldes dizaineres – mākslinieces Daigas Segliņas oriģinālzīmējumu izstādes “Daba  

zīmējumos”, Antas Rugātes fotogrāfiju izstāde “Katram sava strande”,mākslinieces Brigitas 

Ektermanes gleznu izstāde “Ziedi” u.c. 

 darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 
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Pulcēšanās un citi COVID ārkārtējās situācijas ierobežojumi, kā darbā, tā sadzīvē  liek pārskatīt un 

meklēt jaunas iespējas gan publicitātes jomā, gan bibliotekārā darba iespējās. Skaidri un uzskatāmi 

redzams, ka sociālo tīklu izmantojums gandrīz divkāršojies. Sociālie tīkli kļūst arvien nozīmīgāka 

informatīvā platforma, lasītāju piesaistei, iesaistīšanai un informēšanai. Līdz ar sekotāju apjoma 

palielināšanos, palielinājies arī publikāciju skaits un veids - tiešsaistes konkursi, radoši uzdevumi, 

video vēstījumi un informatīvi video sižeti papildinājuši un aizvietojuši bibliotēkas klātienes 

pasākumus, tiešsaistes un ierakstu straumēšana. Sociālo tīklu informatīvo plūsmu var iedalīt trīs 

galvenajos virzienos – informācija un ieraksti bērnu un jauniešu auditorijai, novadpētniecības 

lasītavas pakalpojumu un ar novadu saistītās informācijas aktualizēšana, un ieraksti pieaugušo 

auditorijas informēšanai un iesaistei. 

Bibliotēkas tīmekļa vietnē pievienota tiešsaistes reģistrācijas anketa, ko aizpildot, ātri un bez tieša 

kontakta iespējams reģistrēties bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem  - autorizētai kopkataloga 

izmantošanai, e-grāmatu bibliotēkai, bibliotēkas abonētajām datubāzēm. 

 

 

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. 

Pilsētu un pagastu bibliotēkas ir novadu pašvaldību un pārvalžu struktūrvienības. Bibliotēku 

finansiālie un saimnieciskie jautājumi tiek risināti ciešā sadarbībā ar šīm institūcijām. Katra bibliotēka 

sadarbojas ar iestādēm, biedrībām un institūcijām un interešu grupām, kas darbojas bibliotēkas 

apkalpes zonās.  Vairākās bibliotēkās Laidzes, Lībagu Talsu Galvenajā mācību praksē strādāja BUTS 

mācību programmas “klientu apkalpošana” apguvēji. 
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Vairākas bibliotēkas ceļojošo izstāžu rīkošanā regulāri sadarbojas ar  Talsu novada muzeju, Talsu 

Mākslas skolu, Talsu tautas nama Tautas lietišķās mākslas studiju “Dzīpars” un Latviešu valodas 

aģentūru. Bibliotēkas izmanto mākslas un mūzikas skolas resursus izstāžu un pasākumu organizēšanā 

Jau kopš 2010. gada Laidzes bibliotēkai ir bijis arī starptautisks sadarbības partneris – kristiešu 

organizācija “Jaunatne ar Misiju”, ar kuras pārstāvjiem no Latvijas un dažādām pasaules valstīm 

notikušas regulāras tikšanās. 2019. gadā sadarbību ar minēto organizāciju pēc savas iniciatīvas 

uzņēmās Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs, sarīkojot vienu tikšanās reizi. 2020. gadā nebija 

neviena tikšanās un netika uzturēta arī attālināta komunikācija. Ņemot vērā, ka iepriekšējos gados 

tikšanās, kurās lietderīgi un radoši tika pavadīts brīvais laiks (sarunas par skolas dzīvi, interesantas 

atjautības spēles, improvizācijas teātris, kustību rotaļas un sportiskas aktivitātes), notika vairākas 

reizes gadā un skolas vecuma bērni bija ļoti ieinteresēti uzturēt aktīvu sadraudzību, Laidzes bibliotēka 

plāno atjaunot kontaktus ar organizāciju, lai rastu kādas sadarbības iespējas arī Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas apstākļos.        

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 

Pārskata gadā sakarā ar jaunajām telpām daudzi kolēģi no dažādiem Latvijas reģioniem viesojās Talsu 

Galvenajā bibliotēkā. Apmeklēja arī Spāres, Pastendes, Kaltenes, Stendes bibliotēkas. Talsu Galvenā 

bibliotēka iepazinās ar Jūrmalas Centrālās bibliotēkas telpām  un darbu tajās. Reģiona bibliotēku 

darbinieki apmeklēja Daugavpils un Krāslavas bibliotēkas. 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

 

2020 gadā plānojām bibliotēku darbinieku pieredzes mācību braucienu uz Polijas bibliotēkām. 

Covid 19 šos plānus izjauca. 

 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 
 

• Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā 

 

Pārskata periodā galvenās prioritātes bija Jauno datu bāžu apgūšana un popularizēšana kā arī 

bibliotēku vēstures konkurss. Tā kā nomainījās direktora vietnieks bibliotekārajā darbā bija 

plānots apmeklēt visas reģiona bibliotēkas, lai iepazītos klātienē ar to darbu, bet Covid 19 

pandēmijas ierobežojumi to neatļāva.. 

 



95 

 
 

• 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 30.01.2020 TGB TGB VVBIS projekta 

realizācija. Vienotais 

datu pārraides tīkls 

pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās. 3td e-

grāmatu bibliotēkas 

resursi un rezultāti 

pirmajā darbības gadā. 
Aldis Liepa, Kultūras 

informācijas sistēmu 

centrs.   

Valsts pārvaldes 

valodu tehnoloģiju 

platforma Hugo.lv un 

tas izmantošanas 

iespējas. Kultūras 

mantojuma satura 

digitalizācija Agrita 

Sagalajeva, Kultūras 

informācijas sistēmu 

centrs.  
Programmas 

"Elektroniskās 

publikācijas Latvijas 

bibliotēkām" 

piedāvājums un 

Britannica datubāzes 

izmantošana un 

informācijas 

meklēšana tajā. Agrita 

Sagalajeva, Kultūras 

informācijas sistēmu 

centrs. 

56 2,5 

2. 08.07.2020  TGB Jūrmalas Centrālā 

bibliotēka Durbes pils, 

Ilonas rožu dārzs 

Tukuma novadā 

23 8 

3. 12.-

13.08.2020 

 TGB Apmeklējam 

Daugavpils un 

Krāslavas bibliotēkas; 

Kultūrvēsturiskos 

objektus – Rotko 

mākslas centrs, 

Šmakovkas muzejs, 

Daugavas loki, 

koncertzāle GORS, 

Andrupenes latgaļu 

sēta 

40 16 
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4 14.10.2020.  TGB Bibliotēku vēsture kā 

novadpētniecības 

darba daļa. Baiba Īvāne, 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas Informācijas 

nodaļas vadītāja. 

 

42 3 

5 28.10.2020 tiešsaiste TGB Ginta Zalcmane LNB 

datu bāžu izmantošana 

un meklēšanas iespējas 

13 2 

6 22.12. 2020 tiešsaistē TGB Informācija par KM 
rīkoto kursiem, 
Kolēģu, kas 
piedalījās KM 
rīkotajos kursos, 
neliels ieskats par 
mācībām. 
Atskaišu nodošanas 
kārtība un citi 
jautājumi.. 

56  1,5 

 

TGB darbinieki vasarā apmeklēja Jūrmalas centrālo bibliotēku. Iepazināmies ar jaunajām telpām 

kolēģu darba iespējām. 

 

 
12. un 13.augustā Talsu Galvenā bibliotēka organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz 

Latgali. Iepazinām Daugavpils un Krāslavas bibliotēkas, 
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Daugavpils cietoksni un Rotko mākslas centru, Šmakovkas muzeju. Kolēģi varēja aplūkot skaistos 

Daugavas lokus no skatu torņa Slutišķos’.  

 

Gardas pusdienas baudījām Andrupenes lauku sētā/muzejā. Rēzeknē iepazinām koncertzāli GORS.  

 

Apgūti jauni digitālu resursu veidošanas rīki – Novadpētniecības lasītavas darbiniece (un vēl 7 citi 

reģiona bibliotēku pārstāvji) LNB organizētajos kursos apguvusi jaunus digitālo resursu veidošanas 

rīkus. Par kursos gūto pieredzi 22.12.tiešsaistes seminārā  tika informēti kolēģi visās Talsu, Rojas, 
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Dundagas un Mērsraga bibliotēkās, kā arī tika norādītas interneta vietnes, kur smelties jaunas 

zināšanas. Kursi paplašinājuši iespējas veidot jaunas aktivitātes un kvalitatīvākas izstādes virtuālajā 

vidē; 

 

• Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 

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. Pārskata gadā seminārā kā lektore piedalījās 

Baiba Īvāne, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja.  

 

2021. gads  

  Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle 

 

  

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

 

 

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.  
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 LR MK izstrādātajiem Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem Nr. 317 

(2010.gada 30. martā). Bibliotēku krājumu veido un papildina atbilstoši bibliotēku 

nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas profilam. Bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri, tematiski, 

selektīvi un pēc dokumentu veidiem, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu 

lietotājus ar informāciju. 

 

 Izstrādājot krājuma komplektēšanas  koncepciju, tiek noteikti krājuma komplektēšanas 

politikas galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc Talsu Galvenās bibliotēkas nolikuma, Talsu 

novada  attīstības programmā noteiktajām prioritātēm (lauksaimniecība, tirdzniecība, 

uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība un kultūra), dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, 

lietotāju sastāva analīzes.  

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

krājuma kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes, krājuma pārbaudes, komplektēšanas un 

rekomplektēšanas procesi. 

 

Krājuma komplektēšanas uzdevumi:  

Krājuma veidošanas procesā nodrošināt Talsu novada un reģiona iedzīvotājiem:  

 pirmo saskarsmi ar grāmatu 

 iespēju izmantot  informāciju gan drukātā, gan elektroniskā formā 

 piekļuvi novadpētniecības materiāliem 

 atbalstu formālai un mūžizglītībai 

 konkurētspēju darba tirgū 

 iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un atpūsties. 

 

Galvenās lietotāju grupas: 

 

 pirmskolas vecuma bērni 

 skolēni un studenti 

 strādājošie 

 bezdarbnieki, mājsaimnieces 

 pensionāri 

 lietotāji ar īpašām vajadzībām 

 topošie un esošie uzņēmēji. 

 

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

komplektēšanā:  

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

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

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

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

“Turība” filiāle, Laidzē LLU filiāle 

 Talsu reģiona novadpētniecības literatūra. 

  

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

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

lietotāju nodrošināšana ar plašu grāmatu, periodisko izdevumu, audiovizuālo un elektronisko 

materiālu klāstu, ievērojot šādus literatūras atlases kritērijus: 

 atbilstība vietējās sabiedrības vajadzībām un interesēm 

 izdevuma kvalitāte 

 nozaru speciālistu ieteikumi 

 reģionālais un valodu aspekts 

 minēto kritēriju samērojums ar izdevuma cenu. 

Konkrētu izdevumu izvēli nosaka visu kritēriju izvērtējums un savstarpēja atbilstība. 

 

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

funkciju. Latviešu daiļliteratūru paredzēts iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un vairākos eksemplāros. 

Talsu reģiona novadpētniecības literatūru paredzēts iepirkt relatīva pilnīguma līmenī un vairākos 

eksemplāros. 

Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:  

 lasītāju pieprasījums 

 saturiskā kvalitāte 

 iesējums 

 ģeogrāfiskais aspekts – priekšroka latviešu literatūrai. 

 

Krājuma komplektēšanas avoti:  

 pirkumi 

 abonēšana 

 dāvinājumi 

 aizvietošana 

 dalība projektos. 

 

Finansējuma avoti: 

Talsu Galvenās bibliotēkas finansējumu krājuma komplektēšanā veido:  

 Talsu novada pašvaldības budžets 

 Dalība KKF mērkķprogrammā „Jaunu grāmatu iegāde publiskajām bibliotēkām”  

 Ziedojumi un dāvinājumi. 

Dāvinājumu no privātpersonām pieņemšanas kritēriji:  

 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra 

 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas 
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 Valoda – pamatā latviešu valoda, populāra daiļliteratūra, detektīvliteratūra arī krievu valodā 

 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai nodot 

Depozitārijam. 

Krājuma komplektēšanā tiek ievērotas šādas proporcijas:  

75% - grāmatas 

20% - prese 

  5% - e-resursi. 

Literatūru iepērkam:  

 IK “Virja” 

 grāmatu bāzē „Latvijas grāmata” 

 izdevniecības Zvaigzne ABC grāmatnīcā Talsos 

 J.Rozes apgāda grāmatnīcā Talsos 

 apgādos „Kontinents” un “Egmont Latvija” 

 citās izdevniecībās (nepieciešamības gadījumā). 

 

Krājuma rekomplektēšanas iemesli:  

 nolietoti iespieddarbi 

 novecojuši pēc satura 

 liekie dubleti 

 nozaudēti brīvpieejas apstākļos 

 iespieddarbi nav atgūstami lietotāju vainas dēļ 

 nozaudēti 

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

Abonētos preses izdevumus glabā:  

 avīzes 10 gadi 

 žurnāli 5 gadi, nozaru, tematiskie pēc vajadzības 

 laikrakstu „Talsu Vēstis” – bez termiņa, visi gadi 

 pašvaldības informatīvais izdevums – bez termiņa, visi gadi 

 

Talsu Galvenās  bibliotēkas  krājuma attīstības pamatprincipi: 

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

informācijas pieejamību katram Talsu reģiona iedzīvotājam. 

2. Veidojot daudzveidīgu krājumu un elektronisko dokumentu piegādi, jānodrošina 

visdažādākās informacionālās vajadzības, dažādi viedokļi. 

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

krievu, vācu valodā. 

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

nozares, atšķiras tikai komplektēšanas intensitāte. 

     5. Padziļināti komplektē tādas nozares kā: 

 Pedagoģija un psiholoģija 

 Ekonomika 

 Mārketings, menedžments, sabiedriskās attiecības 
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 Juridiskā literatūra 

 Medicīna 

 Vēsture 

 Latviešu oriģinālliteratūra 

 Reģiona novadpētniecības literatūra 

6. Pēc dokumentu veidiem tiek komplektēti:  

 Grāmatas 

 Periodiskie izdevumi 

 Audiovizuālie izdevumi 

 Elektroniskie dokumenti un datubāzes. 

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

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

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

Lursoft” plānojam  pieeju e-grāmatām. 

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

apmierināšanu: 

 Mācību un studiju veicināšanu 

 Tālākizglītības atbalstīšanu 

 Ikdienišķas informācijas un uzziņu ieguvi 

 Visu vecuma grupu lasītāju aktivitāšu  veicināšanu, 

 Kultūras mantojuma, zinātnes un mākslas attīstību, 

 Skolu un izglītības iestāžu atbalstīšanu. 

 Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu. 

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

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

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

kvalitātei, sniedzot gan praktisku, gan konsultatīvu palīdzību. 

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

bibliotēku elektronisko kopkatalogu.  

 

Talsu Galvenās bibliotēkas direktore     V.Nagle 

 

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

publikācijās 2020. gadā 

Par TGB – 12 publikāciju; 

Laidzes b.  – 3; 

Rojas b. – 2; 

Mazirbes b. – 2; 

Mērsraga b. – 1; 

Valdemārpils b. – 1; 

Sabiles b. – 1; 

Spāres b. – 1; 

Īves b. – 1; 

Lībagu b. – 1; 

Vispārīgi – 1. 

 

1 1150341 

Blumberga, Agrita.  Fiksējot saspēli starp cilvēka radīto un dabas spēku : [par 

fotogrāfa Ulda Balgas izstādes "Kniede" atklāšanu Talsu Galvenajā bibliotēkā] / 

Agrita Bluimberga; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 

14079429. - Nr.3 (2020, 10. janvārī), 3. lpp.: fotogr. 

        Fotogrāfi. Izstādes. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

2 1151144 

Fedko, Inita.  Talsu novada pašvaldības objekti izvirzīti būvniecības skatei un 

konkursam : [par Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas, Firksu-Pedvāles muižas ēkas un 

Sabiles pilsētas laukuma izvirzīšanu skatei "gada labākā būve Latvijā 2019" un 

konkursam "Latvijas Būvniecības Gada balva 2019"] / Inita Fedko // Talsu novada 

ziņas. - Nr.2 (2020, februāris), 9. lpp. 

        Bibliotēkas. Muižas - Latvija. Konkursi. Celtniecība. 

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

3 1151418 

Hartika, Inga.  Noteiktas Mērsraga bibliotēkas grāmatas - laureātes : [par Mērsraga 

bibliotēkas lasitāju iesaistīšanos programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" un 

noslēguma pasākumos Mērsragā un Talsos] / Inga Hartika; albuma foto // Talsu 

Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.18 (2020, 3. marts), 8. lpp.: fotogr. 

        Bērnu žūrija (2003). Bibliotēkas. 

        Mērsrags (Mērsraga novada centrs).  

4 1151526 

Saleniece, Aira.  Radoša tikšanās ar aktrisi : [par sieviešu klubiņa "Skārleta" 

organzēto tikšanos Valdemārpils bibliotēkā ar novadnieci aktrisi Inesi Pudžu] / Aina 

Saleniece; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra. Izglītība). - ISSN 14079429. - 

Nr.19 (2020, 6. marts), 9. lpp.: fotogr. 

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

        Valdemārpils (Talsu novads, Latvija).  

5 1151553 

Kārkliņa, Kristīne.  No apmācības celtniecībā līdz biogrāfisko romānu 

"būvniecībai" : [par tikšanos Sabiles bibliotēkā ar rakstnieci Ingunu Baueri] / Kristīne 

Kārkliņa; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.20 

(2020, 10. marts), 7. lpp.: fotogr. 

        Rakstnieki, latviešu. Bibliotēkas. 

        Sabile (Talsu novads, Latvija).  
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6 1151718 

Klabere, Dace.  Pitradznieks Gunārs Anševics prezentē savu jauno grāmatu : [par 

pasākumu Rojas bibliotēkā] / Dace Klabere // Banga. - Nr.5 (2020, 13.marts), 3.lpp.: 

fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Roja (Rojas novads). 

        BIBLIOTĒKAS.  

7 1152217 

Jaunupe, Ieva.  Būt attālināti aktīviem Bibliotēku nedēļā : [pat Laidzes bibliotēkas 

aktivitātēm Bibliotēku nedēļā] / Ieva Jaunupe // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 

14079429. - Nr.32 (2020, 24. aprīlis), 8. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Laidze ( Talsu novads, Latvija).  

8 1152756 

Balode, Mairita.  Atsāk lasītāju apkalpošanu klātienē : [par izmaiņām lasītāju 

apkalpošanā Talsu Galvenajā bibliotēkā no 10. jūnija] / Mairita Balode // Talsu 

Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 14079429. - Nr.43 (2020, 5. jūnijā), 2. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

9 1152840 

Feldmane, Asnate.  Talsus apciemojuši Mumini : [par Somijas institūta Igaunijā 

veidoto izstādi Talsu Galvenajā bibliotēkā "Muminu ģimene no Somijas" ar somu 

rakstnieces izdomātajiem tēliem - trollīšiem Muminiem] / Asnate Feldmaned; autores 

foto // Talsu Vēstis. - (Starpbrīdis). - ISSN 14079429. - Nr.47 (2020, 19. jūnijā), 9. 

lpp.: fotogr. 

        Izstādes. Bibliotēkas.  

10 1152845 

Mūrniece, Nikola.  Spāres bibliotēkai - 110 gadi : [par Ģibuļu pagasta Spāres 

bibliotēkas (vadītāja Velga Brikmane) jubilejai veltītu izstādi bibliotēkā] / Nikola 

Mūrniece; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. 

- Nr.48 (2020, 26. jūnijā), 3. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).  

11 1153046 

Feldmane, Asnate.  "Es vēlos mākslu saglabāt klasisku" : [par Talsu mākslinieka 

Jāņa Lagzdiņa gleznu izstādes "Akvareļi" atklāšanu Talsu Galvenajā bibliotēkā] / 

Asnate Feldmane; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - 

Nr.53 (2020, 14. jūlijā), 9. lpp.: fotogr. 

        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Mākslinieki. Izstādes. 

Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

12 1153047 

Feldmane, Asnate.  "Jāļauj, lai vārdi mani aizved" : [par talsenieces Intas 

Poudžiunas dzejoļu krājuma "Dvēselei atvēlēt laiku" atvēršanas pasākumu Talsu 

Galvenajā bibliotēkā] / Asnate Feldmane; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - 

(Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.53 (2020, 14. jūlijā), 9. lpp.: fotogr. 

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

        Talsi ( Latvija).  

13 1153259 

Ķiršakmene, Evelīna.  "Sirds ir jāpieliek jebkuram darbiņam klāt" : [par Īves 

pagasta bibliotēku un tās vadītāju Guntru Grīnbergu] / Evelīna Ķiršakmane; autores 

foto // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.58 (2020, 31. jūlijā), 6. 

lpp.: fotogr. 

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

        Īve (Talsu novads, Latvija).  
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14 1153423 

Fedko, Inita.  Ar savu darbu ieaudzina mīlestību, zinātkāri un lasītprieku : [par Talsu 

bērnu bibliotēķas vadītājas Ilzes Jaunbērziņas aizvadīšanu pensijā] / Inita Fedko // 

Talsu novada ziņas. - Nr.8 (2020, augusts), 8. lpp.: fotogr. 

        Bērnu bibliotēkas. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

15 1153512 

Naudiņa, Aiga.  Izvēlēts bibliotēkas bērnu nodaļas vadītājs : [par Marijas Marlēnas 

Krekovskas iecelšanu par Talsu Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītājas amatā] 

/ Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. - (Pašvaldībās). - ISSN 14079429. - Nr.64 (2020, 21. 

augustā), 6. lpp. 

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

        Talsi ( Latvija).  

16 1153727 

Naudiņa, Aiga.  Mazirbes bibliotēku pārcels uz dzīvokli : [par Dundagas novada 

domes lēmumu pārcelt Mazirbes bibliotēku no agrākās internātskolas ēkas uz 

"Skolotāju māju 2"] / Aiga Naudiņa; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - 

(Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.68 (2020, 4. septembrī), 3. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. Pamatskolas. 

        Mazirbe (Dundagas novads, Latvija).  

   

17 1153956 

Ārberga, Rota.  Lībagos viesojās Maija Laukmane un Maksimilians Kvite : [par 

Lībagu bibliotēkas organizēto Dzejas dienu pasākumu vecajā Lībagu skoliņā] / Rota 

Ārberga; albuma foto // Talsu Vēstis. - (Raksta lasītājs). - ISSN 14079429. - Nr.72 

(2020, 18. septembrī), 6. lpp.: fotogr. 

        Dzejnieki, latviešu. Bibliotēkas. 

        Lībagi (Talsu novads, Latvija).  

18 1154058 

Jaunupe, Ieva.  Literatūras lasījumi Starptautiskajā senioru dienā : [par Laidzes 

bibliotēkas organizēto izbraukumu uz Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

centru "Skola" Laidzes pagastā] / Ieva Jaunupe // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 

14079429. - Nr.74 (2020, 25. septembrī), 4. lpp. 

        Seniori. Pensionāri. Bibliotēkas. Sociālās aprūpes iestādes. Pansionāti. 

        Laidze ( Talsu novads, Latvija).  

19 1154137 

Fedko, Inita.  Sākusies Talsu Galvenās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošana - 

ieviesti satiksmes ierobežojumi : [par bibliotēkai piegulošās teritorijas 

labiekārtošanu] / Inita Fedko // Talsu Novada ziņas. - Nr.10 (2020, oktobris), 3. lpp. 

        Bibliotēkas. Sakoptība - Infrastruktūra. 

        Talsi ( Latvija).  

20 1154546 

Naudiņa, Aiga.  Informē par iespējamajām izmaiņām kultūras centru un novadu 

bibliotēku darbā : [par Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas 

sēdi par Talsu novada kultūras centru un bibliotēku izvērtēšanu ] / Aiga Naudiņa; 

Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu Vēstis. - (Pašvaldībās). - ISSN 14079429. - Nr.81 

(2020, 20. oktobrī), 5. lpp.: fotogr. 

        Pašvaldības. Bibliotēkas. Tautas nami - Saieta nami. 

        Talsu novads (Latvija).  

21 1154593 

Graudiņa, Iluta.  Lasīšana - iespēja izbēgt no ikdienas : [par aktualitātēm Rojas 

novada bibliotēkā] / Iluta Graudiņa // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 14079429. - 

Nr.82 (2020, 23. oktobrī), 2. lpp. 

        Bibliotēkas. 

        Roja (Rojas novads).  
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22 1154666 

Naudiņa, Aiga.  Situācija nav patīkama : [par koronavīrusa Covid-19 konstatēšanu 

Talsu Galvenās bibliotēkas darbiniekiem] / Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - 

ISSN 14079429. - Nr.85 (2020, 3. novembrī), 2. lpp. 

        Infekcijas slimības. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

23 1154686 

Naudiņa, Aiga.  "Pīlādzītī" konstatē "Covid-19", saslimis arī vēl viens bibliotēkas 

darbinieks : [par koronavīrusa konstatēšanu Talsu bērnudārzā "Pīlādzītis" un Talsu 

Galvenajā bibliotēkā] / Aiga Naudiņa // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 

14079429. - Nr.86 (2020, 6. novembrī), 3. lpp. 

        Infekcijas slimības. Bērnudārzi. Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija).  

24 1155118 

Jaunupe, Ieva.  Decembris Laidzes bibliotēkā : [par izstādi "Eņģeļi logos" un 

sadarbību ar Laidzes bērnudārzu] / Ieva Jaunupe; autores foto // Talsu Vēstis. - 

(Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.94 (2020, 4. decembrī), 9. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Laidze ( Talsu novads, Latvija).  

25 1155242 

Naudiņa, Aiga.  Pielāgo telpas Mazirbes bibliotēkas vajadzībām : [par Mazirbes 

bibliotēkas paredzēto pārcelšanu no internātskolas ēkas uz Skolotāju māju 2] / Aiga 

Naudiņa; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.96 

(2020, 11. decembrī), 3. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Mazirbe (Dundagas novads, Latvija).  

26 1155300 

Blumberga, Agrita.  Darbs bibliotēkā - projekts daudzu gadu garumā : [saruna ar 

jauno Talsu Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāju Mariju Marlēnu Krekovsku] 

/ pierakstīja Agrita Blumberga; stāsta Marija Marlēna Krekovska; Daiņa Kārkluvalka 

foto // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.97 (2020, 15. decembrī), 

3., 4. lpp.: fotogr. 

        Bibliotēkas. 

        Talsi ( Latvija). 

        Intervijas.  

 

 
 


