Talsu reģiona bibliotēku
darba pārskats
2015.gads
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Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums
2015. gadā Talsu novadā dzīvoja 31954 iedzīvotāji, bet Talsu pilsētā – 10377.
Dundagas novadā 4354, Rojas novadā 4115 iedzīvotāji, Mērsraga novadā 1712 iedzīvotāji.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iedzīvotāju skaits, pēc statistikas datiem, bijušajā rajona
teritorijā samazinājies par 587 iedzīvotājiem.
Talsi ir viena no gleznākajām Latvijas pilsētām, kas atrodas skaistā Vanemas
paugurainē Ziemeļkursas vidusdaļā, kura aizņem 7,8 km2 lielu platību. Iedzīvotāju skaits
10377. Talsi lepojas ar deviņiem pakalniem – Pilskalnu, Baznīckalnu, Dzirnavkalnu,
Ķēniņkalnu, Leču kalnu, Sauleskalnu, Tiguļkalnu, Krievragkalnu un Vilkmuižas kalnu.
Iepriekšējos gados pēc rekonstrukcijas atklāja Sauleskalna estrādi, Talsu tautas namu un
Radošo sētu. Pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā tika nodota Talsu mūzikas skola un promenāde
ap Talsu ezeru. Šie ieguvumi ļoti uzlabo Talsu pilsētas kultūrvidi.
Talsos darbojas Talsu Galvenā bibliotēka un Talsu bērnu bibliotēka un katrā skolā ir
skolas bibliotēka.
Talsu novada platība aizņem 1763 km2, un to apdzīvo 31954 iedzīvotāji. Talsu novadā
ietilpst Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētas, kā arī Ārlavas, Abavas, Balgales,
Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes
un Virbu pagasti. Novadā ir 26 publiskās pašvaldību bibliotēkas.
Dundagas novads ir izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Dundagas un Kolkas
pagastus. Novada platība ir 674 km2, un to apdzīvo 4354 iedzīvotāji. Novadā atrodas Slīteres
Zilie kalni, Slīteres nacionālais parks un septiņi dabas liegumi (Kaļķupes ieleja, Raķupes
ieleja, Daiku īvju audze, Kadiķu nora, Rukšu purvs, Ģipkas lankas un Pāces pļavas), kas
iekļauti Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Dundagas
novadā darbojas Dundagas novada Centrālā bibliotēka, Kaļķu, Vīdāles, Kolkas pagasta un
Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēkas.
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Mērsraga novads atrodas Ziemeļkurzemes ZA daļā, un tas ir viens no lielākajiem
zvejniekciematiem bijušajā Talsu rajona teritorijā. Mērsrags piesaista ceļotājus ar savu lielo
ainavu daudzveidību – jūrmala, ezeraine un purvaine, lagūnas, līdzenuma ainava, Baltijas
jūras, agrākās Litorīnas jūras atstātas apmežotas kāpu joslas, lauku apbūves ainavas,
urbanizētas ainavas un zeltainām kvarca smiltīm klātas pludmales. 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 1712 iedzīvotāji. Mērsraga novadā darbojas viena
publiskā pašvaldības bibliotēka.
Rojas novads atrodas Rīgas līča piekrastē. Novada platība ir 200,5 km2, un to apdzīvo
4115 iedzīvotāji. Lielākās apdzīvotās vietas ir Roja (novada centrs), Rude, Kaltene, Melnsils,
Ģipka un Valgalciems. Novada pamatvērtības veido Rīgas jūras līča piekraste, Rojas osta un
zvejniecības tradīcijas. Rojas novadā darbojas 2 publiskās pašvaldības bibliotēkas, Rojas
novada bibliotēka un Rojas novada Kaltenes bibliotēka.
Talsu Galvenā bibliotēka ir lielākā pašvaldības publiskā bibliotēka Talsu reģionā, kura
akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka. Talsu Galvenā bibliotēka ir kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram
bibliotēkas apmeklētājam neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem
nosacījumiem.
Talsu Galveno bibliotēku finansē Talsu novada dome. 2015. gadā bibliotēkai no
pašvaldības budžeta piešķirti € 211754, no maksas pakalpojumiem saņemti € 4477,-.
Talsu novada pašvaldības, veicot pašvaldības administrācijas darba optimizāciju,
nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu, uzlabojot un pilnveidojot iedzīvotājiem sniegto
pakalpojumu kvalitāti, ar domes lēmumu Nr. 427 no 01.10.2015. nolēma ar 2015. gada 1.
decembri reorganizēt Talsu novada pašvaldības iestādi Talsu Bērnu bibliotēka, pārveidojot
to par iestādes Talsu Galvenā bibliotēka struktūrvienību.
Talsu Galvenā bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs Talsu. Dundagas, Mērsraga
un Rojas novadu 33 publiskajām bibliotēkām. Ar Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu
pašvaldībām katru gadu tiek noslēgti sadarbības līgumi par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu. 2015. gadā starpnovadu norēķinos par reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanu saņemti € 3046,-.
Talsu, Dundagas un Rojas novadu iedzīvotājiem savus pakalpojumus sniedz 34
bibliotēkas – 4 pilsētu, 3 bērnu bibliotēkas, 27 pagastu bibliotēkas. Kopējais bibliotekāro
darbinieku skaits – 71.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
2015. gadā TGB lietotājiem bija pieejami dažādi informācijas nesēji:
 grāmatas - 63711
 audiovizuālie dokumenti - 1551
 elektroniskie dokumenti – 171
 seriālizdevumi - 6421
 2015. gadā periodiskie izdevumi - 9 laikraksti un 72 žurnāli
 12 interneta darba vietas bibliotēkas apmeklētājiem
 1 darba vieta redzes invalīdiem
 elektroniskā datu bāze LURSOFT
 elektroniskā datu bāze LETONIKA
 elektroniskā datu bāze LURSOFT Laikrakstu bibliotēka
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Talsu , Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu elektroniskais kopkatalogs
(http://talsi.biblioteka.lv/alise)
 elektroniskā analītikas datu bāze ( no 2002.gada aprīļa )
 elektroniskā novadpētniecības datu bāze ( no 2003.gada jūnija )
 tradicionālie katalogi un kartotēkas
 J. Tāles kartotēkas (tematiskā, dzejas, autoru, veltījumu kartotēka)
LETONIKAS DB visu gadu bija pieejama kā bezmaksas un tās izmantojamība notiek, kaut
arī varētu vēlēties lielāku bibliotēku darbinieku aktivitāti DB popularizēšanā un izmantošanā.
Bibliotēkās ir pieejama bezmaksas DB LURSOFT Laikrakstu bibliotēka. Kopskaitā reģionā
dažādas bezmaksas datu bāzes izmanto visas bibliotēkas.
Bibliotēkas krājuma papildināšanai - grāmatu iepirkumam no pašvaldības
līdzekļiem 2015. gadā piešķirti € 11583, /2014. gadā TGB izlietoti € 11320/, periodikai €
2290,- / 2014. gadā € 2239/. Bibliotēkas krājumam piešķirtie iepirkumu līdzekļi nav būtiski
mainījušies.
Kopējā bibliotēku krājumu kustība
Krājums gada sākumā
Krājumā ienācis
No krājuma izslēgts
Krājums gada beigās
Līdzekļi krājuma iepirkumam €

TGB
2014
70152
2821
2308
70665
13559

2015
70665
2844
1655
71854
13873

Reģionā kopā
2014
381445
25252
25708
380999
93216

2015
380999
20252
22717
383947
94948

Informācijas resursu attīstības nodaļas darbinieki grāmatas komplektē 26 Talsu novada
bibliotēkām. Rojas novada bibliotēka, Dundagas novada Centrālā bibliotēka un pārējās
Dundagas novada bibliotēkas, Mērsraga novada bibliotēka grāmatu iepirkumus veic gan
kopējos semināros, gan paši, taču grāmatu apstrāde un datu ievade elektroniskajā kopkatalogā
notiek TGB. Rojas novada bibliotēka elektroniskā kataloga vajadzībām sūta iepirkto
iespieddarbu sarakstus. TGB darbinieki atprečo Grāmatu svētkos saņemtās dāvanu kartes un
sadala grāmatas pa bibliotēkām, kā arī tiek apstrādāti un pa bibliotēkām sadalīti dāvinātie
iespieddarbi, no LNB saņemtie dāvinājumi un projektos saņemtās grāmatas.
Krājuma komplektēšana tiek veikta, vadoties pēc bibliotēku darbinieku pieprasījuma
un lasītāju vajadzībām. Grāmatu izdevēji piedāvā plašu nosaukumu klāstu. Mūsu uzdevums
ir ļoti rūpīgi izvērtēt un izvēlēties katrai bibliotēkai lasītāju sastāvam atbilstošākās grāmatas.
TGB krājuma iepirkuma politika ir iegādāties pēc iespējas vairāk dažādu nosaukumu
izdevumus, lai kvalitatīvi varētu nodrošināt daudzveidīgos bibliotēku pakalpojumu lietotāju
pieprasījumus. Pēdējos gados bibliotēku krājumi kļuvuši kvalitatīvāki. TGB lasītāju
apkalpošanas kvalitāti uzlabo automātiskās izsniegšanas iespējas – rezervēšana, izsniegtās
literatūras ceļš pie lietotāja, laikā neatdoto grāmatu pārskatāmība.
Bibliotēku darbiniekiem piedāvājam iespēju grāmatas iegādāties semināros, uzaicinot
tajos piedalīties izdevniecības un grāmatu tirgotājus. Ilggadīgs un uzticams partneris ir IK
„Virja”, ar viņiem izveidojusies ļoti laba sadarbība, dažas reizes gadā izmantojam arī grāmatu
bāzes Latvijas Grāmata pakalpojumus. Sadarbojamies ar Zvaigznes ABC un Jāņa Rozes
grāmatu veikaliem Talsos.
IRAN darbinieki piedalās pašvaldību bibliotēku inventarizācijās, mainoties bibliotēku
darbiniekiem vai pārejot bibliotēkai uz jaunām telpām, vai arī kārtējās inventarizācijās. 2015.
gadā kārtējā krājuma inventarizācija notika Talsu novada Uguņu un Balgales bibliotēkās.
Inventarizāciju laikā vēlreiz izvērtē krājuma kvalitāti, salīdzina ar alfabētisko katalogu, pēc
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tam ar TGB alfabētisko kartīšu kopkatalogu, lai tālāk veiktu bibliotēku krājuma
rekataloģizāciju novadu elektroniskajā kopkatalogā.
Talsu Galvenā bibliotēka ļoti daudz strādājusi fonda kvalitātes uzlabošanā gan
abonementā, gan lasītavā. No abonementa fonda regulāri tiek atlasīta novecojusī un profilam
neatbilstošā literatūra. No lasītavas krājuma mazāk izmantotās grāmatas tiek nodotas
abonementam vai norakstītas. No Talsu Galvenās bibliotēkas fonda izslēgtas 1655 vienības.
Arī pārējās bibliotēkas regulāri uzlabo krājumu kvalitāti. Reģionā no bibliotēku
krājumiem izslēgtas 22717 vienības.
Bibliotēku pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Talsu reģiona iedzīvotāju % bibliotekārais aptvērums – 37,3 %
Talsos - Talsu Galvenajā bibliotēkā un Talsu bērnu bibliotēkā kopā – 40,7 %
Dundagas novadā – 27,7%
Mērsraga novadā – 18,3%
Rojas novadā – 24%
Talsu novadā – 34,2

Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits
Krājuma izsniegums
Krājuma kopskaits
Kārtējie izdevumi €
Izdevumi krājuma
iepirkumam €
Iedzīvotāju skaits

Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits
Krājuma izsniegums
Krājuma kopskaits
Kārtējie izdevumi €
Izdevumi krājuma
iepirkumam €
Iedzīvotāju skaits

Lasītāju skaits
Apmeklējumu skaits
Krājuma izsniegums

Talsu Galvenā bibliotēka
2014
2015
+/3453
2703
-750
41263
32867
-8396
214829
175520
-39309
70665
71854
+1189
205144
211754
+6610
13559
13873
+314

Talsu novads
2014
2015
12551
11912
229561
219636
595997
548136
298086
301348
716339
727326
74292
73533

+/-639
-9925
-47861
+3262
+10987
-759

10545

32366

- 412

10377

- 168

31954

Dundagas novads
2014
2015
+/1212
1204
-8
20060 17894 -2166
57015 53940 -3075
45889 45164 -752
91101 99008 +7907
8427
9924
+1497

Mērsraga novads
2014
2015
+/314
313
-1
5895
5632
-263
15726 16655 +929
10244 10195 -49
10115 11187 +1072
2407
2989
+582

Rojas novads
2014
2015
1030
990
21024 19290
36171 32040
26780 27240
60953 48989
8093
8502

+/-40
-1734
-4131
+460
-11946
+409

4432

1738

4186

-71

4354

-78

Talsu reģions
2014
2015
15107
14419
276540
262452
704909
650771

1712

-26

4115

+/-688
-14086
-54138
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Krājuma kopskaits
Kārtējie izdevumi €
Izdevumi krājuma iepirkumam €
Iedzīvotāju skaits

380999
846570
93216
42722

383947
886510
94948
42135

+2948
+39940
+1732
-587

Lasītāju skaits reģionā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 688,
apmeklējums samazinājies par 14086, krājuma izsniegums arī samazinājies par 54138
vienībām.
Bibliotēku pamatpakalpojumu izmantošanas intensitāti neiespējami īpaši paaugstināt,
pēc pēdējiem datiem par iedzīvotāju skaitu, tas atkal Talsu reģionā samazinājies par 587
iedzīvotājiem. Šis rādītājs neparāda īstenību, jo ļoti daudziem, pārceļoties uz citu valsti, paliek
iepriekšējā deklarētā dzīves vieta.
Analizējot TGB pamatpakalpojumu darba rādītājus, secinājums iepriekšējais: ja
bibliotēka atrastos pilsētas centrā vai tuvāk centram, tie noteikti būtu lielāki, jo joprojām
bibliotēku apmeklē dažāda veida izglītību apgūstošo cilvēku skaits. Liela daļa iedzīvotāju
nevar iztikt bez bibliotēkas pakalpojumiem, jo grāmatu lasīšana ir viņu dzīvesveids. Daudz
esam strādājuši pie fondu kvalitātes uzlabošanas, izņemot no brīvpieejas fonda nolietotos un
saturā neatbilstošos iespieddarbus. Datorlietotāju skaits arī samazinās, jo arvien vairāk
tehnoloģijas un interneta pieslēgumi cilvēkiem ir pašiem mājās.
Talsu Galvenās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas abonementa darba atskaite
2015. gadā:
Lasītāju apkalpošanas nodaļa – 2015.gads
Lasītāju skaits:
2014 – 3453
2015 – 2703
-750
Iedzīvotāju skaits ir ievērojami samazinājies pašā pilsētā. Ja 2000.gadā ir 12374
iedzīvotāji, tad 2015.gadā 10545 iedzīvotāji. Katru gadu no Alises programmas izslēdzam
lasītājus, kuri vairs nav mūsu vidū. Patīkami, ka divdesmit un trīsdesmit gadīgu lasītāju skaits
ir samērā liels. Apkopojot informāciju par čaklākajiem lasītājiem, secinām, ka viņu vidū ir ne
tikai pensionāri, kuriem būtu vairāk laika lasīšanai, bet arī skolotāji, strādnieki u.c. Bibliotēkas
apmeklējums:
2014. g. 35526
2015. g. 32 867
-2659
Bibliotēkas apmeklējums samazinājies. Tā kā mums nav elektroniskie vārti, tad ne
vienmēr ir īsti precīza uzskaite. Bibliotēka lasītājiem bijusi atvērta 309 dienas. Janvāris, marts,
oktobris, novembris ir mēneši, kad bibliotēkas apmeklētāju skaits ir vislielākais. Attiecīgi
2328, 2489, 2326, 2281. Dienā vidēji atnākuši 106 apmeklētāji. Tā 5. janvārī abonementā vien
– 113, 3. novembrī – 90. Vasaras mēnešos apmeklētāju skaits sarūk, jo ir lasītāji, kuri vasarā
pārtrauc ņemt grāmatas un bibliotēku atsāk atkal apmeklēt rudenī. Gadu noslēdzot, apkopojot
2015. gada rezultātus, atlasām 25 lasītājus, kuri gada laikā izlasījuši visvairāk grāmatu.
Lasītāju sarakstu ar viņu izlasīto grāmatu skaitu izvietojam redzamā vietā uz planšetes. Šos
lasītājus aicinām uz pasākumu janvārī ar īpašiem ielūgumiem. Aija Eberliņa izlasījusi 309
grāmatas, Gunita Briģe – 295, Zane Aņuhina – 210, Vija Saulīte – 197.
Pieprasītāko grāmatu topā:
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L. Railija ” Meitene uz kraujas”, Rīga, apgāds Zvaigzne ABC, 2014. gads – 81
izsniegums;
D. Judinas grāmata “Siers otrajai pelītei”, Rīga, apgāds Zvaigzne ABC, 2015. gads –
76 izsniegums ;
A. Boida “Atgriešanās”, Rīga, apgāds Kontinents, 2014.gads – 73 izsniegums.
Tālāk seko N.Robertsa “Kolekcionārs”, Rīga, apgāds Kontinents, 2014. gads; K.Mortone
“Noslēpumu glabātāja”, Rīga, apgāds Zvaigzne ABC, 2013. gads; Dž. Devero ”Šampānietis
brokastīs”, Rīga, apgāds Kontinents, 2014. gads. Daudz pieprasīta un lasīta arī Sanitas
Reinsones grāmata “Meža meitas”, Rīga, apgāds Dienas grāmata, 2015. gads.- 56 izsniegums,
bet visgarākās rindas bija un joprojām ir pēc Noras Ikstenas “Mātes piens”, Rīga,Dienas
grāmata, 2015. gads, arī V.Zatlera “Kas es esmu”, Rīga, apgāds Jumava, 2015. gads; L. Blauas
”Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas.”, Rīga, žurnāls Santa, 2014.gads. Skolēniem šogad
aktuāla bija G.Janovska grāmata “Solo”, R.Blaumaņa luga “Ugunī”, Dž. Orvela “Dzīvnieku
ferma”, Raiņa dzeja u.c. Studenti visvairāk pieprasījuši pedagoģijas un psiholoģijas literatūru.
Bija brīdis, kad visas G. Svences “Attīstības psiholoģijas” (7 eksemplāri) tika izsniegtas
lasītājiem. Pieprasītas bijušas arī pedagoģijas vēstures, didaktikas u.c. mācību grāmatas.
Daudzas lasītājas, kuras pārsvarā lasa daiļliteratūru, kādu grāmatu vienmēr paņem no
psiholoģijas, ezotērijas, fizioterapijas plaukta. Lasītāji – vīrieši daudz interesējas par vēsturi
un kriminālliteratūru. Piemēram, lasītas tiek V.Suvorova grāmatas “Ledlauzis” ,“Pret visiem”,
“Oblom izgāšanās” u.c. No kriminālliteratūras – A.Mariņinas darbi, Jū Nesbē “Spoks",
“Sikspārnis”, “Policija” ir pieprasītākās grāmatas. Neliels plaukts mums atvēlēts izstādēm.
Lasītāji ņem arī šeit izlikto literatūru. Abonementā bijušas 18 izstādes –
“Zāļu tējas savai veselībai”
“Skrēju pa dzīvi līdz kļuvu par dzeju” (Aspazijai-150)
“…un tas viss par teātri un aktieriem (27.marts Starptautiskā teātra diena)
”Mākslas uzdevums – saviļņot sirdi”
“Uz muzeju dienā un naktī”,
“Spēka maize cilvēkiem” (Marinai Kosteņeckai–70)
“No sapņiem par Latvijas brīvību” (18.novembris – Latvijas Republikas dzimšanas diena)
“Lai svētki ienāk jūsu mājās”.
Gandrīz visas reģiona bibliotēkas vairāk vai mazāk ir izmantojušas Galvenās
bibliotēkas fondus. Bieži grāmatas no mums ir ņēmušas Laidzes, Lībagu, Stendes bibliotēkas.
Pirmo reizi piedāvājām grāmatu kopas - izstādes. Visatsaucīgākā bija Valdemārpils bibliotēka.
Sagatavojām 6 tematiskās grāmatu kopas – izsniegtas 141 grāmatas. Sameklējām grāmatas,
kas Valdemārpils bibliotēkai pašai fondā nav:
1.No mīlestības mīlestība zied
2.Nepagurt ikdienā
3.Slavenības Latvijā un pasaulē
4.Mājai un dārzam
5.Ceļotprieks
6.Viss par teātri un aktieriem
Spodrības dienās, kuras ir 1x mēnesī, attīrām fondu no novecojušas un nolietotas literatūras,
no liekiem eksemplāriem. 2015. gadā norakstītas 825 grāmatas un brošūras par summu
1805,07 €. Gatavojoties bibliotēkas konferencei, kura notika 2.novembrī, jau gada sākumā
izstrādājām aptaujas anketas lasītājiem. Gribējām noskaidrot vērtējumu par bibliotēkas darbu,
lasītāju vēlmēm un interesēm. Anketa bija anonīma. Atbildes vajadzēja sniegt uz 12
jautājumiem, uz kuriem varēja atbildēt gan rakstiski, gan elektroniski. Aptaujā piedalījās 55
respondenti (41 iesniedza rakstiski, 14 elektroniski).
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Secinājām, ka lielākā daļa lasītāju bibliotēku apmeklē reizi mēnesī. Mazāk vai vairāk tiek
izmantoti visi sniegtie bibliotēkas pakalpojumi. Visvairāk tiek ņemtas grāmatas uz mājām. Par
e-grāmatām novērojama maza interese, arī par ārzemju datu bāzēm. Bibliotēkas pakalpojumi
tiek izmantoti brīvā laika pavadīšanai, mācībām un darbam. Sniegtie pakalpojumi, kā arī
darbinieku profesionalitāte un apkalpošanas kultūra novērtētas ļoti labi un labi. Secinājumi, ka
bibliotēka joprojām ir vieta, kur cilvēki labprāt iegriežas izglītoties, gūt informāciju,
izklaidēties un komunicēt. Vajadzētu turpināt diskusijas bibliotēkas mājas lapā arī par citiem
jautājumiem, iesaistot lielāku skaitu bibliotēkas apmeklētāju. Praktiski visi darbinieki apkalpo
kādu lasītāju, pienesot grāmatas uz mājām. Vairākus gadus nesam grāmatas Astrai Lindbergai,
Dzintrai Galviņai, Brigitai Ozoliņai, Vijai Maķevicai u.c. Šie lasītāji gadiem nākuši uz
bibliotēku, bet nu cienījamā vecuma dēļ, to vairs nevar izdarīt.
Bibliotēkas “sāpe” ir parādnieki - lasītāji, kuri neatnes grāmatas noteiktajos termiņos. Tad
zvanām, rakstām elektroniskās vēstules. Decembrī ir “piedošanas mēnesis”, kad neņemam
soda naudas. Taču 2015. gadā atsaucība bija diezgan maza. Grāmatu nodošanas kaste, kura
varētu atrasties kaut kur pilsētas centrā, varbūt šo jautājumu palīdzētu atrisināt.
Savas tradīcijas veidojam arī kolektīvā. Tā kā 2015. gads aizritēja Aspazijas un Raiņa zīmē,
tad mums notika dzejas rīti, kad lasījām šo izcilo dzejnieku dzeju.
Nu jau vairākus gadus atzīmējam ar pārsteiguma balvām čaklāko lasītāju bibliotēkas kolektīvā.
Kā balva mums visiem ir Ziemassvētku pasākums, kas noslēdzas ar koncerta vai teātra
apmeklējumu.
Atskaites gadā darba rādītāji ir samazinājušies.
Pierakstot jaunu bibliotēkas apmeklētāju, iepazīstinām ar bibliotēkas lietošanas
noteikumiem, uzdāvinām grāmatzīmi un informācijas bukletu par Talsu Galveno bibliotēku
(adrese, e-pasta adreses, telefona nr., darba laiks, pakalpojumi, ko sniedzam). No 2014. gada
abonementā ir mobilais telefons, kurš atvieglo lasītāju saziņu ar bibliotēku. Tā varam ātrāk
sazvanīt savus lasītājus, lai informētu par rezervētām grāmatām, arī lai atgādinātu par laikus
nenodotām grāmatām. Ar lasītājiem sazināmies arī ar e-pastiem.
2015 gadā TGB ir 2 ārējie apkalpošanas punkti. Talsos, Celtnieku ielā ir 9 lasītāji.
Visvairāk lasa daiļliteratūru, detektīvus, par ievērojamiem cilvēkiem, “Lata romānus”, par
Latvijas vēsturi.
Ar augusta mēnesi sākām izsniegt grāmatas Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes
centrā “Stūrīši”, kas atrodas Laidzes pagastā. Transporta pakalpojumus sniedz Latvijas
Sarkanais krusts. Centrā ir dažāda vecuma cilvēki ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem.
Ir guloši iemītnieki. Lasītājiem ir grāmatu kopa krievu valodā (krievu tautības iemītnieki). Ir
dažāda satura literatūra latviešu valodā, tā tiek mainīta un papildināta. Šajā apkalpošanas
punktā daži iemītnieki klausās literatūru (audiogrāmatas). Aprūpes centrā tika demonstrētas
latviešu filmas (no Latviešu filmu izlases). Bija 40 skatītāji. Grāmatas lasa arī aprūpētāji. Kopā
ir 17 lasītāji. Apmeklētāju skaitam ir tendence augt. Atšķirībā no otra apkalpošanas punkta, kur
lasa tikai sievietes, šeit ir arī vīrieši.
Ārējas apkalpošanas punkti reģionā:
1. Mērsraga novada bibliotēka reizi mēnesī apkalpo lasītājus Upesgrīvas Saieta namā;
2. Talsu novada Lībagu bibliotēka – izsniegšanas punkts Lībagu vecajā skolā, tur ir izveidojies
Grāmatu draugu klubiņš, kur reizi mēnesī var satikties, papļāpāt, sveikt jubilārus uzaicināt
kādu vietējo slavenību un iepazīstināt ar grāmatu jaunumiem, tematiski novadīt tikšanos;
3. Talsu novada Lubes bibliotēka – apkalpošanas punkts privātajā pansijā “Ārlava”;
4. Talsu novada Valdemārpils bibliotēka – apdzīvotā vietā – Lubezere;
5.Talsu Galvenā bibliotēka – SIA ADAX, Talsos, Celtnieku ielā;
6. Talsu Galvenā bibliotēka – Sociālās aprūpes centrs “Stūrīši”.
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Darba rādītāji

TGB
2014

Apmeklējumu skaits uz 1 lasītāju
Izsniegumu skaits 1 lasītājam
Bibliotēkas krājuma apgrozība
Izsniegums uz 1 bibliotekāro darbinieku
Vidējais izsniegums 1 apmeklējumam
Izmantotie līdzekļi 1 lasītājam
Izmantotie līdzekļi 1 apmeklējumam
Krājuma iepirkumam 1 lasītājam līdzekļi
Krājuma iepirkumam 1 iedzīvotājam
līdzekļi

11,9
62,2
3
16525
6,3
59,4
5
3,9
1,7

Reģionā vidēji
2014
2015

2015
12,2
64,9
2,44
13501
5,3
78,34
6,44
5,13
1,33

18,3
46,7
1,9
10366
2,5
56
3,1
6,2
2,2

18,2
45,1
1,69
9296
2,47
61,48
3,33
6,58
2,25

Starpbibliotēku abonements
2015 gadā 24 reģiona bibliotēkas izmantojušas Talsu Galvenās bibliotēkas fondu. Šī saraksta
priekšgalā jau vairākus gadus ir Valdemārpils bibliotēka, Laidzes bibliotēka, Lībagu bibliotēka,
Rojas novada bibliotēka, Stendes bibliotēka, Spāres bibliotēka, Dundagas novada Kolkas pagasta
bibliotēka un Īves bibliotēka. Pieprasītākās ir grāmatas par psiholoģiju, ievērojamiem cilvēkiem,
mājas un apkārtnes iekārtošanu, izdaiļošanu, ceļojumu apraksti, Latvijas vēsture. Stendes un Ausekļu
bibliotēkas ņēmušas grāmatas krievu valodā (piedzīvojumu, detektīvi, romantika), izmantotas
grāmatu kopas. Palīdzam sameklēt materiālus tematiskiem pieprasījumiem mums pieejamās datu
bāzēs. Aktīvi izmantojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo bibliotēku. Iesakām un dodam
padomus reģiona bibliotekāriem, kā labāk iegūt materiālus no datu bāzēm. Tiek papildināti bibliotēku
novadpētniecības fondi. Valdemārpils un Dundagas bibliotēkas saņēmušas e-pastā ieskenētus
materiālus.
Talsu Galvenā bibliotēka saņēmusi 4 grāmatas no LNB, 13 klausāmās grāmatas no Latvijas
Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāles. Viena kasete izsniegta Saldus pilsētas bibliotēkai. Šajā gadā
mums ir sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāli. Talsu, Dundagas, Rojas,
Mērsraga novadu bibliotēkām ir izsniegtas 676 grāmatas un žurnāli. 2014. gadā 586.

2015.

SBA kopskaits
Saņemtas
Izsniegtas

TGB

700
23
677

Talsu
novadā
2077
1048
1029

Dundagas Mērsraga Rojas
novadā
novadā
novadā
228
143
85

9
9

92
75
17

Kopā

2406
1275
1131

Reģiona bibliotēkām un bibliotēkas lietotājiem pēc pieprasījumiem uz e-pastu izsūtīti
skenēti materiāli no Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma. TGB elektroniski piegādāti 1541 dažādi
dokumenti, reģionā kopā 2735. Nepieciešams uzlabot, precizēt elektronisko dokumentu piegādes
uzskaiti.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
9

Talsu Galvenā
bibliotēka
Talsu novads
Dundagas novads
Mērsraga novads
Rojas novads
Reģionā kopā

Datori

Datori
apmeklētājiem

31
246
32
8
20
309

13
184
24
7
15
234

Printeri

3
32
3
1
4
46

Skeneri

Multifunkcionālās
iekārtas

1
14
1
1
2
18

3
51
8
1
3
63

Kopētāji

2
11
1
1
13

Talsu Galvenajā bibliotēkā šobrīd lietotājiem pieejami:
 Talsu reģiona elektroniskais kopkatalogs:(http://talsi.biblioteka.lv.lv/alise;
www.talsubiblioteka.lv)
 elektroniskā analītikas datu bāze (no 2002.gada aprīļa)
 elektroniskā novadpētniecības datu bāze (no 2003.gada jūnija)
 TGB elektroniskajā kopkatalogā ir 51013 ieraksti.
 Novadpētniecības datu bāzē 51547 ieraksti
 Autoritatīvajā datu bāzē 8200 ieraksti
Iegādāta un lasītājiem pieejama maksas datu bāze :
 LURSOFT DB
Bezmaksas pieejamas DB
 LURSOFT laikrakstu bibliotēka
 LETONIKA
ALISE 4i šobrīd ir 24 bibliotēkām  Valdemārpils bibliotēkai
 Stendes bibliotēkai
 Sabiles bibliotēkai
 Talsu bērnu bibliotēkai
 Balgales bibliotēkai
 Lībagu bibliotēkai
 Valdgales bibliotēkai
 Pastendes bibliotēkai
 Spāres bibliotēkai
 Vandzenes bibliotēkai
 Virbu bibliotēkai
 Laidzes bibliotēkai
 Ķūļciema bibliotēkai
 Laucienes bibliotēkai
 Īves bibliotēkai
 Dižstendes bibliotēkai
 Sabiles bērnu bibliotēkai
 Strazdes bibliotēkai
 Lubes bibliotēkai
 Dundagas novada Centrālai bibliotēkai
 Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēkai
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Mērsraga novada bibliotēkai
Rojas novada bibliotēkai
Rojas novada Kaltenes bibliotēkai

TGB ar 2010. gadu elektroniskajā katalogā atzīmē un svītrkodus līmē arī žurnāliem.
Elektroniskajā datu bāzē reģistrēti žurnāli – 8070 eksemplāri (6727 eksemplāri TGB).
IRAN darbinieki pastiprināti strādā pie bibliotēku fondu rekataloģizācijas: pievieno
eksemplārus elektroniskajā katalogā. Bibliotēku darbinieki bibliotēkās līmē grāmatās
svītrkodus. 2015. gadā pabeidza rekataloģizēt Virbu, Īves, Laidzes, Kolkas, Mērsraga
bibliotēkas krājumus.
Turpina rekataloģizēt Laucienes, Dižstendes, Strazdes, Kaltenes, Lubes, Sabiles bērnu
bibliotēku krājumus.
No 2010. gada līdz 2015. gadam SKOLU ALISĒ daļēji strādā 6 skolu bibliotēkas.
Jāatzīmē, ka skolu bibliotēku darbinieki neizrāda īpašu atsaucību šim darbam, paskaidrojot,
ka atmaksātā darba slodze ir pārāk maza, lai veiktu papildus pienākumus.
2015. gadā tika turpināta automatizētā grāmatu izsniegšana Pastendes pamatskolas
bibliotēkā. Arī Sabiles vidusskolas un Rojas vidusskolas, Laidzes profesionālās vidusskolas
bibliotēku mācību fonds tiek izsniegts, izmantojot Alises programmu.
2015. gadā Alisē lasītāju apkalpošanu uzsāka Dundagas novada Centrālā bibliotēka,
Rojas novada bibliotēka, Talsu novada Balgales un Vandzenes bibliotēkas.
Ar 2016. gadu automātisko izsniegšanu uzsāks Talsu novada Īves, Laidzes, Virbu,
Sabiles bērnu bibliotēkas, Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēka, Mērsraga novada
bibliotēka. 2015. gadā aktīvi turpinās reģiona bibliotēku krājumu sagatavošana
rekataloģizācijai. Krājumu inventarizācijas veiktas Talsu novada Uguņu un Balgales
bibliotēkās.

Talsu reģiona bibliotēku krājuma % elektroniskajā TG reģiona kopkatalogā
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2016. gada 1. janvāris
Bibliotēka
Talsu Galvenā bibliotēka
Abavas bibliotēka
Ausekļu bibliotēka
Balgales bibliotēka
Dižstendes bibliotēka
Īves bibliotēka
Ķūļciema bibliotēka
Laidzes bibliotēka
Laucienes bibliotēka
Lībagu bibliotēka
Lubes bibliotēka
Nogales bibliotēka
Pastendes bibliotēka
Pļavu bibliotēka
Sabiles bērnu bibliotēka
Sabiles bibliotēka
Spāres bibliotēka
Stendes bērnu bibliotēka
Stendes bibliotēka
Strazdes bibliotēka
Talsu bērnu bibliotēka
Uguņu bibliotēka
Valdemārpils bibliotēka
Valdgales bibliotēka
Vandzenes bibliotēka
Virbu bibliotēka
Dundagas CB
Kaļķu bibliotēka
Kolkas bibliotēka
Mazirbes bibliotēka
Vīdāles bibliotēka
Mērsraga novada bibliotēka
Rojas novada bibliotēka
Kaltenes bibliotēka

2014. gads

2015. gads

Izsniedz ALISĒ

99,9
51
60
99,9
59
71
99,9
84
58
99,9
51
43
99,9
57
56
99,9
99,9
64
99,9
99,9
99,9
52
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
45
67
57
39
99,9
99,9
47

99,9
54
63
99,9
78
99,9
99,9
99,9
81
99,9
69
45
99,9
61
99,9
99,9
99,9
69
99,9
67
99,9
59
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
46
99,9
67
41
99,9
99,9
68

2009. gads
ALISE
2015. gads
ALISE
2016.gads
2014.gads
2016.gads
ALISE
2013. gads
ALISE
2013. gads
2016. gads
2014. gads
2013. gads
2013. gads
ALISE
2012. gads
2014. gads
2014. gads
2015. gads
2016. gads
2015. gads
2016.gads

2016. gads
2015. gads
ALISE

2015. gadā Talsu Galvenajā bibliotēkā lietotāju pieprasījumi tiek izpildīti un uzziņas
sniegtas, galvenokārt, izmantojot dažādas elektroniskās datu bāzes un bibliotēkā izveidotās
tematiskās mapes. Ja abonementā biežāk izmanto LNB un Talsu novada elektronisko
kopkatalogu, tad lasītavā katra trešā uzziņa tiek sniegta, izmantojot datu bāzes LETONIKA,
LURSOFT LAIKRAKSTU BIBLIOTĒKA, GOOGLE, LATVIJA, SIETS u.c.
Ir apmeklētāji, kuri paši prot sameklēt vajadzīgo dažādos interneta elektroniskajos
resursos, ir tādi, kuriem visu sameklē bibliotekāri. Ērti un ātri pieprasījumus var apmierināt,
izmantojot daudzās pašu izveidotās tematiskās mapes. Nereti materiāli jāmeklē arī kartīšu
katalogā un kartotēkās, kuru materiāli vēl nav rekataloģizēti elektroniskajās datu bāzēs.
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Uzziņas tiek sniegtas visās nozarēs, tās ir tik daudzveidīgas, klāt nāk arvien jauni jēdzieni,
tēmas. Latviskos terminus arvien vairāk nomaina dažādi svešvārdi, pat tādi, kuru latvisko
skaidrojumu nevar atrast nevienā vārdnīcā. Viss tas apgrūtina uzziņu sameklēšanu.
Visas elektroniskās datu bāzes, kā arī kartotēkas, tiek izmantotas uzziņu sniegšanai.
Sagatavojot uzziņas, izmantojām arī LNB sagatavotās datu bāzes.
Uzziņu sniegšana. Kārtējās faktu uzziņas tiek sniegtas ļoti bieži. Atmiņā paliek lielās
uzziņa, kas prasa lielu laiku, kur jāatlasa materiāli sarakstiem, jāizmanto vairākas datu bāzes.
Grūti noskaidrot faktus par laika posmu, kas vēl nav izrakstīts no avīzes “Padomju Karogs”.
Tēmas visdažādākās : iestāžu, skolu vēsture, baznīcu vēsture, vēsturiskās ēkas, teātra vēsture,
lauksaimniecības dzīvnieku fermas, par vecajiem kultūras darbiniekiem novadā, kora vēsture,
kordiriģenti, Kubalu skolas - muzeja vēsture. Bieži atlasām materiālus arī novadu mazajām
bibliotēkām, kur ir maz periodikas izdevumu.
Regulāri jaunāko informāciju par novadā iznākušajām grāmatām sniedz laikraksts
„Talsu Vēstis”. Informāciju iedzīvotājiem publicē Talsu novada pašvaldības izdevums „Talsu
Novada Ziņas”. Tas tiek izdots 2 x mēnesī.
Ātrai informācijas meklēšanai izmantojam www.google.lv. Šajā meklētājā var atrast
arī adreses padziļinātai informācijas iegūšanai. Arvien biežāk izmantojam LNB katalogu un
analītikas DB. Uzziņu meklēšanā izmantojam arī daudzas citas datu bāzes. Neskatoties uz to,
ka daudziem ir datori un pamata prasmes to lietošanā, meklēt informāciju nākas palīdzēt vai
katram otrajam. Netrūkst arī tādu bibliotēkas lietotāju, kuri mūsu sniegtos pakalpojumus un
informāciju grib saņemt no grāmatām, mapēm, periodikas. Ir tādi, kuriem pašiem patīk
„rakties” vecās avīzēs (mums tās tiek ilgi glabātas), vecās grāmatās.
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Novadpētniecības darbs 2015. gadā.
Skaitļi un fakti. Novadpētniecības datu bāzē uz 2016. gadu ir 51275 ieraksti. Uz 2015. gadu
bija 45355 ieraksti. Skaitļi ir iespaidīgi, bet nav iespēju salīdzināt ar citu Latvijas novadu
bibliotēku datu bāzi. Par novitāti varam uzskatīt pēdējā gada laikā apgūto iespēju internetā
publicētos, ALISĒ ievietotos “Talsu Vēstu” materiālus uzreiz lasīt digitālā formā, interneta
adresē ierakstot nevis tikai “Talsu Vēstu” mājas lapas adresi, bet arī iekopējot attiecīgā raksta
nosaukumu. Digitālā veidā lasāmi arī visi “Talsu Novada Ziņu” raksti, tikai te, lai lasītu, katram
numuram ir jāapmeklē katra lapa atsevišķi. Visiem rakstiem, kuri ir internetā, cenšamies
pievienot šīs adreses. Visvairāk interneta adrešu izpelnījušies populārie Sabiles Vīna svētki,
Dižmāras gadatirgus, Talsu un pārējo pilsētu svētki, novadu Grāmatu svētki, Talsu rallijs, pirmo
reizi sarīkotie Mazie operas svētki Laidzē, Dundagas pils un Tiņģeres pils balles. Pēdējā gada
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laikā līdztekus visiem iepriekšējiem uzziņu avotiem, novadpētniecības datu bāzi esam
papildinājuši ar ierakstiem no sabiedriskās organizācijas “Aleksandra Pelēča lasītava” mājas
lapas. Šajā interneta vietnē ir daudz nozīmīgu novada vēstures pētniecības materiālu sadaļā
“Raksti par novada vēsturi 19., 20. gadsimts” un sadaļā “Deviņu Talsu pakalnu stāsti”. Te savas
publikācijas iesūtījuši novada ražīgākie pētnieki, entuziasti, kuru publikācijas ir nenovērtējams,
citur neatrodams ieguldījums ne tikai novada, bet visas Latvijas kultūras vēsturē. Visvairāk
rakstu publicējusi Talsu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Antra Grūbe, novadpētnieks,
sabiedriskās organizācijas “ A. Pelēča lasītava” dibinātājs Zigurds Kalmanis, Talsu ielu, namu,
jūrniecības un kuģniecības vēstures pētnieks Imants Tamsons, novada provinces, Laucienes
pagasta Pļavu ciema vēstures pētnieks Aldis Denčiks, erudītā arhīvu pētniece Dace Alsberga.
Vairāki no šiem rakstiem saīsinātā veidā publicēti arī “Talsu Vēstīs”, te tos var izlasīt pilnībā.
Interesantākie fakti un notikumi, ko atklāj šie pētījumi: A. Grūbe “Latviešu uzņēmējs ar
muižnieka vērienu” (par Strazdē dzimušo Ēvaldu Vilsonu (1873-1957), plaša galdniecības
uzņēmuma Rīgā izveidotāju, sporta biedrības “Marss” dibinātāju, A. Denčiks “Pļavenes
traģēdija” (Laucienes pagasta Pļavmuižas senais nosaukums), A. Denčiks “Strandējuši Rojā”,
Dace Alsberga.” Kolkasraga spīgana” un “Lībagu Tommarijas kapsēta” A. Grūbe “Pirmā
dārzniecIba Talsos”, “Jānis Īvāns – varonis, nodevējs vai upuris?” un vēl citi pētījumi.
Novadpētniecības krājumu izmantojuši, uzziņas pieprasījuši 466 bibliotēkas
lietotāji, kuri ir reģistrēti. Varētu būt vairāk, jo darbinieki reizēm nepiefiksē izstādēm un
pasākumiem paņemto, savām personiskajām vajadzībām meklēto. Kā katru gadu, arī šogad
sagatavoja sarakstu par visiem laikrakstos publicētiem rakstiem par mūsu četru novadu
bibliotēkām. Liekas, ar katru gadu šo publikāciju paliek arvien vairāk. Vai bibliotēku loma un
popularitāte augusi jeb arī žurnālisti un paši bibliotekāri kļuvuši čaklāki ? Ja 2011. gadā
bibliotēkas minētas 64 publikācijās, 2014. gadā – jau 95 un 2015. – jau 103! Lasot šos rakstus,
varam uzzināt ļoti daudz, faktiski tie dod ieskatu par attiecīgā gada svarīgākajiem notikumiem,
jubilejām ne tikai mūsu reģionā, bet visā Latvijā. Tātad, ar bibliotēkām viss ir kārtībā,
atrodamies pašā notikumu centrā, esam aktuālas atsaukties visam jaunajam, neaizmirstot par
kultūras mantojumu. 2015. gadā bibliotēku uzmanības centrā bijuši dzejnieki Rainis un Aspazija
– izstādēs, dzejas vakaros, dokumentālās filmās, konkursos, muzeju apmeklējumos. Nav
aizmirsti arī dižie novadnieki Krišjānis Barons (180) un Krišjānis Valdemārs (190). Novadu
bibliotēkās rīkotas tikšanās ar rakstniekiem, ceļotājiem, sportistiem, māksliniekiem,
fotogrāfiem. Lielākajās bibliotēkās, kur ir piemērotas telpas, nepārtraukti viena mākslinieka
darbu izstāde tiek nomainīta ar citu, bieži tās ir fotogrāfiju izstādes. Bibliotēkās tiek izstādītas
arī vietējo kolekcionāru kolekcijas. Bibliotēkas ar savu pienesumu papildinājušas arī lielos
pilsētu, pagastu svētkus. Vietējais laikraksts sagatavojis interesantas publikācijas par
labākajiem bibliotekāriem, bibliotēku vadītājiem, darbinieku apbalvojumiem, piešķirtajiem
tituliem, labākajām bibliotēkām. Bibliotēkās atvērtas un prezentētas arī vietējo dzejnieku,
publicistu grāmatas. Par savu darbu rakstījuši arī bibliotēku vadītāji un darbinieki. Ne viss ir
aprakstīts periodikas rakstos. Vispilnīgāko ieskatu par visām kultūras iestāžu aktivitātēm,
bibliotēku izstādēm sniedz Talsu novada pašvaldības laikrakstā “Talsu Novada Ziņas”
publicētie saraksti katru mēnesi.
Novads un novadnieki izstādēs un pasākumos Talsu Galvenajā bibliotēkā vietējā
presē (tikai pasākumu uzskaitījums).
“Talsu Vēstis” 2015. gada 7. janvāra numurā lasām “Talsu Galvenā bibliotēka dāvina
pirmo sarīkojumu šogad “: par bibliotēkas čaklākajiem lasītājiem dāvināto tikšanos ar Nacionālā
teātra aktrisi Irinu Tomsoni un iepazīšanos ar viņas atmiņu grāmatu “Mēness dūriens”.
18.februārī Talsu Galvenajā bibliotēkā bija tikšanās ar Slīteres Nacionālā parka darbinieku Vilni
Skuju pasākumā “Tikšanās ar zoologu un fotogrāfu Vilni Skuju”. 13. martā notika bibliotēkas
lielākais pasākums – “14. Latvijas novadu Grāmatu svētki” Talsu novada administratīvajā
centrā, Talsu bērnu bibliotēkā un Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”. 10. aprīlī
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notika Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšanai veltīts sarīkojums un prēmijai izvirzīto grāmatu
izstāde. Ilzes Kārkluvalkas rakstā “Burziņš ar piedzīvojumu garšu un zaļu piesitienu” stāstīts
par Bibliotēku nedēļas galveno pasākumu Talsu Galvenajā bibliotēkā. 28. augusta “Talsu
Vēstīs” varam izlasīt bibliotēkas direktores Vijas Nagles rakstu “Bibliotēku darbinieces vasaras
ceļos”: (par Talsu novada bibliotēku darbinieku piedalīšanos Latvijas Bibliotēku biedrības
Kurzemes nodaļas Saldus bibliotēkas rīkotajā vasaras nometnē un par braucienu uz Cēsu
pilsētas un pagastu bibliotēkām). Augustā bibliotēkas lasītavā bija skatāma izstāde, veltīta
novadniekam, aktierim Jurim Bartkevičam “Ironiskais ideālists - Jurim Bartkevičam – 65”.
Oktobra mēnesī lielā izstāde kāpņu telpā bija veltīta folkloristam, rakstniekam un publicistam
Krišjānim Baronam. 22. oktobrī bibliotēkā bija tikšanās ar teātra zinātnieci, recenzenti un kritiķi,
novadnieci Silviju Radzobi. 2. novembrī mūsu bibliotēka organizēja Kurzemes bibliotekāru
konferenci “Lasīt nozīmē izzināt pasauli”: sakarā ar Talsu Galvenās bibliotēkas 95. gadadienu.
Novembra beigās, decembrī bibliotēkas kāpņu telpā varēja iepazīties ar novadniekam Krišjānim
Valdemāram veltīto izstādi.
Secinājumi: Par neizpildīto var uzskatīt nespēju vai nevarēšanu (nevis negribēšanu)
izrakstīt lielāku apjomu retrospektīvo izrakstu, kā bijām plānojuši. Laikraksts “Padomju
Karogs” izrakstīts no 1945. līdz 1963. gadam un pēc tam, sākot ar 1999. gadu līdz 2015. gadam
izrakstīts pilnīgi. Laikā posmā no 1963. gada līdz 1999. gadam izrakstīti tie materiāli, kuri darba
gaitā bijuši vajadzīgi. Tātad no visa 70 gadu perioda izrakstīta ir apmēram puse. ALISĒ
neievietotā perioda materiālus meklējam kartīšu katalogā. Izrakstot visu jaunāko, vairāk
retrospektīvo ierakstu nevaram veikt laika trūkuma dēļ, jo arī šī perioda avīzes paliek bagātākas
nozīmīgiem faktiem, kas obligāti jāizraksta, tas prasa daudz laika.
Ir prieks un lepnums par mūsu bibliotēkas apjomīgo novadpētniecības materiālu
krājumu – grāmatām, daudzajām mapēm, audiovizuālajiem materiāliem, fotogrāfiju albumiem,
tik ļoti biezajām viesu grāmatām. Mūsu novads ir viens no tiem retajiem, kur pašu ļaudis
uzrakstījuši un izdevuši tik daudz grāmatu par novadu vai novada ļaudīm, dzimtām. Mums ir
daudz novadpētnieku- entuziastu, kas regulāri publicējas vietējā laikrakstā, sūta materiālus
interneta vietnei “Zudusī Latvija”, vienam otram lielajam laikrakstam. Šo rakstīšanas prieku
veicinājusi arī bibliotēkas, kopā ar novada domi iedibinātā Aleksandra Pelēča prēmija, kuru nu
pasniedzam jau katru gadu kā stimulu un pateicību par ieguldījumu novada kultūrvēstures
apzināšanā un saglabāšanā. Nākotnes ieceres – turpināt pamazām ar atlasi izrakstīt svarīgākos
materiālus no padomju gadu avīzes “Padomju Karogs”, sakārtot mapes, materiāliem bagātās
un biezās sistematizējot, lai vieglāk orientēties, papildināt tās ar neiepludinātiem materiāliem,
lai mapes ir tikpat bagātas kā datu bāze. Vēl tālākā perspektīvē - gādāt skenerus un digitalizēt
bagāto krājumu. Digitalizācija jau ir sākusies, bibliotēkai piedaloties jaunajā pašvaldības un
Talsu kultūras iestāžu kopējā projektā, gatavojoties Latvijas 100.gadadienai.
Turpinās elektroniskās novadpētniecības datubāzes veidošana par Talsiem no
fotogrāfijām, kuras ir bibliotēkas rīcībā, kuras pagājušā gadsimta 40, 50, 60, 70. gados
fotografējis Talsu bibliotēkas ilggadīgais vadītājs Jānis Tāle. Notiek sadarbība ar vietējo
novadpētnieku Imantu Tamsonu fotogrāfiju izzināšanā.Turpinās profila uzturēšana portālā
draugiem.lv,
https://www.facebook.com/TalsuGB/
un
tīmekļa
vietnes
https://talsubiblioteka.lv/ administrēšana.
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.
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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.
Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākums notika 10. aprīlī Talsu Galvenajā
bibliotēkā.
Aicinām līdz 2. martam rakstveidā ieteikt un iesniegt pašvaldības Apmeklētāju centrā literāros
darbus, kuri atbilst prēmijas nolikumam, bet kurus nav izvirzījusi Talsu Galvenā bibliotēka.
Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča 2015. gadā literārai prēmijai izvirzījusi grāmatas,
kuras izdotas 2014. gadā.
“Sirds uz rampas”
Darbs - apjomīgs un laikietilpīgs, vainagojies ar acīmredzamu rezultātu:
izdota K. Valdemāra Talsu tautas teātra vēstures grāmata. Vēsturiskos
materiālus vienuviet apkopojusi K. Valdemāra Talsu teātra aktrise Vita
Kukute. Grāmata ir vēsturiska liecība par cilvēkiem un notikumiem, kas
bija un ir iesaistīti nerimstošajā teātra radīšanas procesā.

“Talsu slimnīca”, Jānis Zviedrāns
Talsu slimnīcas vēsturei veltīta grāmata. Vēsturiskos materiālus
apkopojis un lasītājiem intriģējošā stāstā pārvērtis bijušais Talsu
slimnīcas ārsts Jānis Zviedrāns. Grāmata ietver notikumus, kas
piedzīvoti laikā no 1894. līdz 2013. gadam. Attaino ne tikai medicīnas
iestādē strādājošo personālu, bet precīzi iezīmē tā laika valsts iekārtu
un medicīnas personālam tik zināmo ikdienu.
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"Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā", Agris Dzenis
Vēstures zinātņu maģistra Agra Dzeņa monogrāfija - izcils pētījums par
mūsu pagātni, kura aktualitāti vēl vairāk palielina šādu darbu
nepieciešamība mūsdienu Latvijā – kā no identitātes, tā sabiedrības
procesu izpratnes viedokļa. Autors pievērsies vietējās izcelsmes
lēņavīriem, kuru galvenā privilēģija bija zemes brīvība no zemnieku
pienākumiem valsts labā – klaušām un nodevām. To vietā lēņavīri
pildīja sabiedriski prestižo dienestu armijā vai pārvaldē.
No hronikām zināma kuršu ķoniņu loma cīņās, saglabājušās senās lēņu
grāmatas, taču par tiem mūsdienās nav tapis neviens lielāks, nopietns
pētījums.

“Talsu novada muzeja RAKSTI I”
Krājumā ievietoti tematiski ļoti atšķirīgi pētījumi, ko veikuši muzeja
darbinieki, krājumu ievada LU Latvijas vēstures institūta asistenta arheologa
Rūdolfa Brieža pētījums “Luksusa dzīves veids Nurmuižā 17.-19.
gadsimtā”. Nodaļu “Aspazija Talsos” uzrakstījusi LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūta pētniece, Dr. philol. Gundega Grīnuma.

“Asprātības un neprātības”, Antra Grūbe
Grāmatas autore apkopojusi dažādus amizantus notikumus un jokus no
skolas sadzīves laika posmā no 20. gadsimta 20. gadiem līdz
mūsdienām. Tekstu papildina fotogrāfijas un skolotāja Friča
Makstnieka karikatūras.
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“Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets”
Krājuma pirmās sadaļas veido latviešu valodniecības vēsturei raksturīgais
polemikas materiāls, kas visspilgtāk raksturo K.Mīlenbaha (1853-1916)
personību un viņa laikmeta iezīmes. Grāmatā atrodamas paša K.Mīlenbaha
recenzijas un recenzijas par viņa darbiem. Sadaļā “Raksti par Kārli
Mīlenbahu” lasāms novadnieka L.Adamoviča raksts, kur varam lasīt par
K. Mīlenbahu kā skolotāju un audzinātāju Talsos.

Konkursa vērtēšanas komisija nolemj:
1) 2015. gada prēmijas fondu sadalīt divās līdzīgās daļās.
2) Piešķirt Aleksandra Pelēča literāro prēmiju 2015. gadā eiro 250,00 apmērā:
2.1. Jānim Zviedrānam par grāmatu „Talsu slimnīca”, iegūto punktu skaits – 241;
2.2. Vitai Kukutei par grāmatu „Sirds uz rampas”, iegūto punktu skaits – 241.

Novadpētniecības darbs reģiona bibliotēkās
Talsu novada Balgales bibliotēka
Novadpētniecības materiāli apkopoti mapēs: “kolhozs “Kurzeme””, “Mākslinieciskā
pašdarbība”, “Dursupes skola”, “Lauksaimniecība pagastā”, “Medicīna”, “Balgales baznīca”,
“Ievērojami objekti”, “Uzņēmēji pagastā”, ”Pagasta mājas”, “Sports”, “Ievērojami cilvēki”.
Apkopo novadpētniecības materiālus par pagasta ievērojamām vietām: Balgales baznīcu,
Galtenes svētavotu, Dursupes pamatskolu, Dursupes muižu. Lielu vērību pievērš Balgales
pagasta jaunajiem cilvēkiem, par kuru sasniegumiem sportā un kultūrā rakstīts periodiskajos
izdevumos un internetā.
Novadpētniecības materiāli tiek izmantoti pasākumos, kad apmeklētāji tiek iepazīstināti ar
bibliotēku. Skolēniem rāda mapes par skolu. Latvijas jubilejas pasākumos dod iespēju
apmeklētājiem iepazīties ar visiem materiāliem, kas ir savākti bibliotēkā. Vidusskolu
audzēkņi, rakstot savus zinātniskos darbus, izmanto novadpētniecības mapes par pagasta
ievērojamiem cilvēkiem.
2015.gadā turpina vākt un apkopot materiālus un atmiņas par Balgales pagasta esošajām
un bijušajām mājām.
2015. gadā sāka apzināt Bibliogrāfiskajā rādītājā iekļaujamās personas, kuras dzīvojušas
vai dzīvo Balgales pagastā. Grūtības rada tas, ka kādreiz daļa Balgales pagasta māju skaitījās
Zentenes, daļa Laucienes pagastā.
Talsu novada Ķūļciema bibliotēka
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Ķūļciema pagastā bibliotēka ir vienīgā iestāde, kas rūpējas par novadpētniecības
materiālu vākšanu, apstrādi, glabāšanu un popularizēšanu.
Novadpētniecības krājums ir atsevišķi izdalīts. Krājumu veido grāmatas un tematiskās mapes.
Bibliotēkā vēl arvien tiek papildināta novadpētniecības kartotēka kartīšu formā.
Tika papildinātas novadpētniecības mapes – Ievērojamas vietas - Engures ezers,
lauksaimniecība, medicīna, reliģija, tūrisms, kultūras darbs pagastā, izglītība, sports, pagasta
šodiena, bibliotēkas vēsture, dāmu klubiņš „Intra” u.c.
Bibliotēka dokumentē pagasta notikumu hroniku. Bibliotēkas vadītāja fotografē
pasākumus, tūrisma objektus, dabas skatus Ķūļciema pagastā, visu safotografēto materiālu
saglabā kā vēstures liecību.
Bibliotēkas novadpētniecības materiālus izmanto skolēni dažādu projektu izstrādē. Bibliotēkā
tiek veidotas izstādes.

Talsu novada Laidzes bibliotēka
Nepārtraukts darbs ir novadpētniecības mapju papildināšana ar izrakstiem no Talsu
novada laikrakstiem “Talsu Vēstis” un “Talsu Novada Ziņas”, no žurnāliem, grāmatām, kā arī
no citiem bibliotēkas krājuma dokumentiem. Paralēli notiek mapju noformēšana. Ar izstāžu
palīdzību popularizējam pagasta un novada iedzīvotāju vaļaspriekus, prasmes, savāktos
materiālus. Piemēram, bibliotēkā tika izstādīti laidzenieču I.Lozberes, A.Čudares, V.Alksnes
rokdarbi, kas mudināja arī citiem pievērsties adīšanai. Bērni ar interesi apskatīja vienaudzes
G.Ķēniņas talantīgos zīmējumus.
Piedaloties 25.marta represēto piemiņas pasākumā, savācām atmiņas par piedzīvoto,
par atgriešanos, par izdzīvošanu pie dažādām politiskām valdīšanām, par latvieša sīkstumu un
dzīves gudrību. Novadpētniecības krājumu papildināja arī videofilma no pasākuma, kas veltīts
Dzimtās valodas dienai. Pie mums viesojās literatūras zinātniece J.Kursīte-Pakule. Viņas
lekcija patika lieliem un maziem. Par latviešu senajām rotām un to aizsardzību stāstīja rotkalis
H.Jaunzems. Vēsturisks ieguldījums novadpētniecībā ir projekta “Laidzē zaļo Dzejas koki”
noslēgums Laidzē 4. maijā. Tagad vēsturiskos kokus grezno piemiņas un izziņas plāksnītes un
saglabājusies Talsu TV uzņemtā filma par šo pasākumu un par literatūras skolotāju A.Dresleri.
Tagad vadām ekskursijas pie šiem kokiem un izgatavojām bukletu apmeklētājiem.
Fotoizstādēs akcentējam Latvijas un novada skaistumu, kā G.Gerharda un Vītoliņu
fotogrāfijās. Atzīmējot Lāčplēša dienu, mēs organizējām grāmatas ,,Karavīra ceļš,,
prezentāciju. Tās autors Guntars Ceravs iepazīstināja Laidzes iedzīvotājus un jaunsargus ar
drosmīgā Otrā pasaules kara latviešu leģionāru rindās cīnītāja Teodora Kalnāja biogrāfiju,
apbalvojumiem. No bibliotēkā savāktajiem materiāliem un grāmatām bibliotekāre izveidoja
izstādi. Sakarā ar pagasta skolotāja, literāta, Laidzes revolucionārās rīcības komitejas
priekšsēdētāja Vilhelma Bergmaņa 140. dzimšanas dienu, tika izlikti apskatei esošie materiāli,
bet informācija mums vēl nepietiekama.
Porrtālā biblioteka.lv ievietota bibliotēkas veidota filma par Laidzes pagasta vēsturi un
pagasta pieminekļiem.
2015. gadā tika veidota videofilma par Laidzes pagastā 18. novembrī dzimušiem
cilvēkiem. Šis darbs turpināsies.
Talsu novada Vandzenes bibliotēka
Vandzenes pagasta centrā Rezidencē iekārtota rakstnieka Viļa Veldres piemiņas istaba, par
kuru rūpi tur bibliotēkas vadītāja.
Bibliotēkā glabājas plašs materiālu daudzums par Ļenina kolhoza vēsturi.
Talsu novada Valdemārpils bibliotēka
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Galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar Valdemārpils pilsētas un Ārlavas
pagasta vēsturi, kā arī novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.
Novadpētniecības materiāli izvietoti lasītavas zonā, atsevišķos plauktos ar norādi. Speciālas
uzlīmes veido novadpētniecības materiālu atpazīstamību.
2015.gadā novadpētniecības fonds papildinājies ar 6 jaunām grāmatā, kuras atrodas
bibliotēkas fondā un ievadītas novadu bibliotēku kopkatalogā - Eniņš G. Nezināmā Latvija / par Valdemārpils Elku liepu
- Vietas, kas jāredz Talsu novadā/par Ārlavas mazbānīti un Sasmakas ezera pludmali
Talsu novads/ Valdemārpils un Ārlavas pagasts
Mūsu karoga stāsti/ par Hildu Egendorfu(Kārkluvalka)
Meža enciklopēdija : 2/Valdemārpils meža muzejs; Pauls Sarma
- Garā pupa :dzeja/ valdemārpilnieces Žaklīnas Šejas dzejolis „Māmulīte”
Novadu bibliotēku kopkatalogā pieejami 51187 ieraksti par Valdemārpili un Ārlavas
pagastu. 2015.gadā kopkataloga novadpētniecības datu bāzē reģistrēti 83 jauni ieraksti, par
Valdemārpili - 69 un Ārlavas pagastu – 14.
Novadpētniecības materiāli 2015. gadā popularizēti izstādēs un pasākumos.
Tikai ar novadpētniecības materiāliem veidota izstāde par Valdemārpils skolotāju Vitāliju
Odzelēviču un galdniecības meistaru Igurdu Baņķi.
Tikšanās pasākumos ar novadniekiem tiek veidotas izstādes, kuras ietver novadpētniecības
materiālus.
Novadpētniecības materiālu mapes un grāmatas izmanto –
skolēni – referātiem un ZPD darbiem,
studenti – pētnieciskiem darbiem,
iestāžu darbinieki – informācijas ieguvei,
interesenti – redzesloka paplašināšanai
bibliotēkā - izstādēs un dažādos bibliotēkas pasākumos.
Talsu novada Sabiles bibliotēka
2015. gadā viena no lielākajām izstādēm, kurā tika izmantoti novadpētniecības
materiāli bija izstāde par izglītību Sabilē, šoreiz akcentu liekot uz skolu Sabilē.
2015. gads bibliotēkai bija ražīgs sadarbībā ar daudziem vietējiem cilvēkiem
novadpētniecības materiālu ieguvē. No vietējās dakteres tika iegūts albums ar slimnīcu
pirmsākumiem Sabilē, Ventspils ielā, no bijušās slimnīcas uzrauga foto un dažādi materiāli
par slimnīcas darbību Rīgas ielā, no vietējās puķu veikala īpašnieces tika iegūti iztrūkstošie
Sabiles Novada vēstneša numuri, no iedzīvotājiem, kuri piedalījušies barikādēs, dokumentālas
fotogrāfijas ar vietējiem iedzīvotājiem.
Talsu novada Stendes bibliotēka
2015.gadā turpinājām vākt un apkopot novadpētniecības materiālus no
periodikas par Stendi, stendeniekiem, iestādēm, kultūras dzīvi, ekonomisko situāciju pilsētā.
Savāktos materiālus kārtojam mapēs: „Stendes dome, pārvalde”, „Stendes pamatskola”,
„Stendenieki”, „Talsu Meliorators”, „Dzelzceļš Stendē”, „Kultūras dzīve”, „Mežrūpniecība”,
„Stendes aptieka”, „AGRO Stende”. Svarīga krājuma papildināšanai ir laikraksts „Talsu
Vēstis”, „Talsu Novada Ziņas” un „Stendes Ziņas” no 1995.- 2009.gadam. Atsevišķas mapes:
„K. Draviņš, V.Rūķe-Draviņa”, „Brāzmu muzejs Stendē”, „Santa Didžus”, „LTF Stendes
nodaļa” Visām mapēm rakstījām satura rādītāju, lai varētu labāk atrast vajadzīgo materiālu.
Mapē glabājas fotoizstādes „Stende agrāk un tagad” fotogrāfijas. Šajās fotogrāfijās ir
kāds objekts (ēka, vieta) fotografēts senākos laikos un tagad kā šis objekts izskatās 2012.gadā,
mape par Tautas frontes darbību Stendē.
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Decembrī, lai popularizētu novadpētniecības materiālus, notika pasākums “Notikumi
iz Stendes dzīves”, apmeklētājus iepazīstinājām ar senākiem, interesantiem notikumiem.
Izlikām arī izstādi.
Stendes novada vēstures saglabāšanai liela nozīme ir novadnieka Kārļa Draviņa
dzimtas mājai- muzejam „Kultūras Krātuve”, kurā vācam un apkopojam materiālus par
Stendes vēsturi, sadzīves priekšmetus, attēlus. No 2012.gada septembra mēnesi par galveno
atbildīgo ir Inta Ulmane, valdē ir Sandra Leja un abas Stendes bibliotekāres Dace Kalniete un
Daina Caune. Rudenī ar Latvijas dzelzceļa atbalstu tika atklāts Saules pulkstenis, kurš ir vēl
viens apskates objekts Stendē. Pavasarī tiks vēl sakārtota šī pulksteņa apkārtne.
Katru gadu rīkojām talku, lai sakārtotu Kārļa Draviņa dzimtas kapus Bungu kapsētā.
Talsu novada Spāres bibliotēka
Novadpētniecības fondam ir atšķirības zīme: Ģibuļu pagasta ģērboņa attēls uzlīmēts
grāmatas muguriņas augšdaļā. Tāda zīme ir arī novadpētniecības mapēm. ‘
Bibliotēkā ir pieejamas šādas novadpētniecības mapes:
*Spāres bibliotēkas vēsture; *Spāres bibliotēka 2001.-2005.; *Spāres bibliotēka 2006.-2008.;
*Spāres bibliotēka 2009.-2012.; *Spāres bibliotēka 2013.-2015.; *Spāre šodien (vieta un
cilvēki); *Spāres skola; *Spāres muiža; *Spāres tautas nams līdz 2010.; *Spāres tautas nams
2011.-201_.; *Spāres Dāmu klubs „Harita”(3 mapes); *Spāres Pensionāru klubs „Sarma”;
*Medicīna Spārē; *Ūdeņi un dabas objekti Spāres apkārtnē; *Spāres dārzniecība - SIA
„Spāre”; *Spāres pasts; *Dzelzceļš Ģibuļu pagastā; *Spāres aptiekas; *Tūrisms Spāres
apkārtnē; *Spāres baznīca; *Jānis Siliņš kokgiezējs, Māris Simsons kokgriezējs, Ilga Gintere
pinēja; *Tautas daiļamata meistare Māra Mertena. TLMK “Nāmetiņš”; *Māksliniece Ritma
Lagzdiņa; *Tautas daiļamata meistare Mirdza Strazdiņa; *Ornitologs Varis Liepa; *Zemnieki
un uzņēmēji Spārē; *Kapsētas un senkapi Ģibuļu pagastā; *Valdis Dīners; *Oļģerts Biete;
*Fricis Cinovskis; *Kārlis Fridrihs Grīnbergs; *Pēteris Nartišs; *Ārija Peilāne; *Fricis
Pumpurs; *Oļģerts Miza; *Arvīds Taubenbergs; *Aivars Celms; *Ģibuļu ciema vēsture;
*Kureļa grupa; *Vilma Dzene; *Teodors Rutulis;
Šajā gadā no jauna izveidota mape “Dainas un Jāņa Klišānu ģimene”. Klišānu ģimene
dzīvo Spārē “Stariņos”. Daina Klišāne 35 gadus nostrādājusi Latvijas televīzijā par mūzikas
redaktori, 42 gadus bijusi kora “Delta” diriģente. Jānis Klišāns ieguvis Nopelniem bagātā
mākslinieka goda nosaukumu, koncertmeistars Nacionālajā simfoniskajā orķestrī. Dainas un
Jāņa dēlam Mārtiņam Klišānam šogad piešķirts valsts augstākais apbalvojums Triju Zvaigžņu
ordenis.
Novadpētniecības mapes tiek regulāri papildinātas ar jaunākajām kopijām no preses un
grāmatām. Mapes papildinātas ar senākām fotogrāfijām.
Materiālus izmanto skolēni un studenti, ekskursanti un vietējie ļaudis.
Augustā bibliotēka organizēja vietējās mākslinieces Ritmas Lagzdiņas gleznu izstādes
atklāšanu, par godu viņas 70 gadu jubilejai. Uz izstādes atklāšanu bija ieradušies Jelgavas
mākslinieku biedrības mākslinieki, folkloras ansamblis “Urdzes” un citi.
Šajā gadā 7 izstādes saistās ar Ģibuļu pagasta iedzīvotājiem.
Tika izliktas abu Ģibuļu pagasta Tautas lietišķās mākslas kolektīvu “Nāmetiņš” un
“Kurši” rokdarbu izstādes.
Tika izlikta papīra salvešu kolekcijas izstāde, kolekcionāres Aīda Arhipova un Inita
Freija dzimušas Spārē, Inita arī šobrīd dzīvo Spārē. Iras Balderes kolekcijas izstāde “Kurpītes
un porcelāna vāzītes”. Ira Baldere 80-tajos gados dzīvoja Spārē, joprojām ir Ģibuļu pagasta
iedzīvotāja. Izlikta Katrīnas Vīnertes gleznu izstāde. Katrīna Vīnerte dzīvo Ģibuļu pagasta
Pastendē.
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Spāres muižā tika pulcēti interesenti grāmatas atvēršanai Fricis Kristapsons
Vīksna “Senlolots sapnis” .

Talsu novada bibliotēku elektroniskajā novadpētniecības katalogā pieejami 630
apraksti, kuros minēta Spāre.

Talsu novada Lubes bibliotēka
Lubes bibliotēkā novadpētniecības krājumā ir savākti materiāli par Lubes
pagastu, kolhozu ,,Cīņa”, par kultūras dzīvi, svarīgiem notikumiem Kopā ar pagasta padomi
savākta un izveidota Lubes pagasta vēsture no pašiem pirmsākumiem, apkopota 9 (deviņās)
mapēs, sakārtota hronoloģiskā attīstībā pa gadiem. Pārskatāma vēsture, kurā, protams, ir
piefiksēti tikai svarīgākie notikumi un cilvēki, bet dod ieskatu, kā dzīve ir attīstījusies. Darbs
tiek turpināts, bet ir grūtāk strādāt, jo pagasta sadzīve netiek atspoguļota plašsaziņas līdzekļos
un to ir grūtāk dokumentēt. Tiek turpināts strādāt pie Lubes bibliotēkas vēstures veidošanas.
Atzinīgi ir vērtēta kopā ar nevalstisko organizāciju Lubes attīstības veicināšanas
biedrību ,,Uz augšu” izstrādāto un veiksmīgi realizēto projektu ,,Lubes pagasta novadnieki
cauri laiku lokiem”, kura ietvaros izveidota novadnieku piemiņas istaba –mūzikas kritiķim un
diriģentam - Ernestam Brusubārdam, rakstniecei un dzejniecei, Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalierei - Ainai Zemdegai, tēlniecei - Valdai Malējai. Projekts tika īstenots bibliotēkai
sadarbībā ar Talsu novada muzeju. Stendu, mapju un diska izgatavošanā tika izmantoti
bibliotēkā savāktie materiāli. Muzeja darbinieces materiālus sakārtoja un apstrādāja, vizuāli
noformēja. Materiāli par novadniekiem pieejami arī elektroniskā veidā.
2008. gada 11. novembrī Lubes kapos tika atklāts piemineklis Lāčplēša ordeņa
kavalierim Ernestam Jansonam, mūsu pagasta iedzīvotājam. Katru gadu Lāčplēša dienā
11.novembrī E. Jansona atdusas vietā Lubes kapos notiek piemiņas brīdis. Tā jau ir kļuvusi
par tradīciju.
Arī 2015. gada 11. novembrī tika godināts Ernests Jansons un kapa vieta klājās
ziediem, dedzinātas svecītes. Apmeklētāju bija nedaudz un ar gadiem viņu paliek mazāk.
Pagastā ir palikuši tikai daži cilvēki, kas atceras Ernestu Jansonu.
Talsu novada Pastendes bibliotēka
Novadpētniecība – novadpētniecības materiāli tiek regulāri vākti un kārtoti.
Novadpētniecības krājumu veido grāmatas, fotoattēli, tematiskās mapes par pagasta vēsturi
un šodienu, ekonomisko un kultūras dzīvi, sportu, par ievērojamiem cilvēkiem Talsu rajonā.
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Līdz 2009. gada jūnijam pagastā tika izdota avīze „Pagasta balss”, kas atviegloja
novadpētniecības darbu. Bet uz šo brīdi savadītā informācija datubāzē ir gājusi zudumā, jo
ir dzēsti dati, kas bija Ģibuļu pagasta mājas lapā ar pieeju pagasta avīzei.
Izmantojam arī datu bāzes Zudusī Latvija un Garamantas.
TGB mājas lapā tika ievietoti vēstures apkopojumi par kolhozu „Draudzība”, kas ir
bijis Ģibuļu pagastā.
Bibliotēkas apmeklētajiem ir pieejama pagasta karte, un ir iespēja savas zināšanas
pārbaudīt erudīcijas viktorīnā.
Sadarbojamies ar novadpētniekiem Juri Šironovu, un Zigurdu Kalmani.
Popularizējot novadpētniecības materiālus un audzinot patriotisma garu jaunajā
paaudzē Pagasta svētku nedēļā Pastendes pamatskolas skolēni no 1 – 9 klasei un skolotāji
nedēļas garumā starp klašu komandām izspēlēja erudīcijas viktorīnu “Mūsu pagasts”.
Viktorīnu vadīja erudīcijas spēļu līderis Viktors Insbergs. Tā spēļu veidā skolēni iepazīst
pagastu un novadu un gūst pieredzi un zināšanas. Bērni iepazina izstādi “ Tā mēs raibi
dzīvojam”, izstādē bija fotogrāfijas no pagasta dzīves agrākos gados.
Viktorīna “ Mūsu pagasts”.
9. novembrī tikās 3 Talsu novada skolas draudzības viktorīnā “Mūsu novads”. Viktorīna
tiekas Stendes, Virbu, un Pastendes skolēnu komandas. Skolēni caur viktorīnas jautājumiem
iepazīst novadu, un veidojas sadarbība starp skolām.

Stendes, Virbu, Pastendes skolas komandas. Vadītājs Viktors Insbergs.
Dundagas novada Centrālā bibliotēka
Dundagas pagasta bibliotēkas novadpētniecības darbiniece Daiga Muželovska
elektroniski apraksta laikraksta Dundadznieks rakstus TGB novadpētniecības elektroniskajā
datu bāzē. Šis darbs norit moduļa ALISEi vidē. 2015.gadā izveidoti 118 ieraksti.
Uz vietas bibliotēkā materiāli tiek apkopoti 51 tematiskajā mapē, kas regulāri tiek
papildinātas. 2015.gadā izdalītas 4 jaunas tematiskās mapes.
Novadpētniecības materiālus pamatā izmanto skolēni mācību vielas apguvē. Materiāli
tiek izmantoti bibliotēkas izstāžu veidošanā.
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Kā veiksmīgu no piedāvātajām izstādēm darbiniece uzsver izstādi, kas bija veltīta
ilggadējai Dundagas kultūras dzīves vadītājai „Valentīnu Bernāni atceroties”. Informācija par
izstādi tika ievietota arī pašvaldības mājas lapā un to klātienē apmeklēja 25 interesenti.
Novadpētniecības materiālu grāmatu fondā ir 68 grāmatas, šī krājuma daļa pēdējos
gados ar jaunām grāmatām netiek papildināta, jo parasti atbilstošā informācija ir iekļauta kā
daļa kopējā grāmatā. Attiecīgo grāmatas nodaļu izkopējam un materiālus ievietojam atbilstošā
tematiskajā mapē. Savukārt pati grāmata tiek nodota lasītājiem.

Dundagas novada Vīdales bibliotēka
Komplektēju vēsturiskus nostāstus un veidoju aprakstus par Vīdales apskates vietām
(dižakmeņiem, Zilajiem kalniem, u.c.), kuras izmantot tūristiem un jebkuram interesentam.
Komplektēju aprakstus par vietējām saimniecībām, kā arī seriālrakstus par bijušajiem
uzņēmumiem Dundagā „Daiļrade”,”Sīrupfabrika”, u. c.) Tiek vākta informācija par vēsturiski
Vīdalē dzīvojošajiem ievērojamiem cilvēkiem (F. Adamoviču (dz.1828.g.) pedagogu,
tulkotāju, dzejnieku F.Adamoviču (dz.1863.g.), tautskolotāju J. Šultneru, mākslinieci A.
Zvirbuli, u. c.), kā arī par Dundagas pusē dzīvojošajiem, kuri krituši 1.Pasaules kara laikā.
Vācu visu iespējamo informāciju par Vīdales seno vēsturi, par bijušo baptistu baznīcu.
Izveidotas 9 mapes, kuras tiek papildinātas. 2015.gadā sāku ierakstīt diktafonā veco ļaužu
atmiņas stāstus par dažādām tēmām, kas saistītas ar Vīdali, kā arī komplektēju senas
fotogrāfijas par Vīdales ciemu.
Mērsraga novada bibliotēka
Iesaistoties sava novada vēstures izpētē, tiek atrasts komfortabls ceļš uz mūžizglītību.
Bibliotēkā tiek strādāts pie novadpētniecības materiālu vākšanas un kārtošanas.
Novadpētniecības krājumu veido grāmatas, mapes, kurās apkopo periodikā publicētos
materiālus.
Novadpētniecības materiālos var iepazīt pagasta vēsturi, ekonomiku, kultūras dzīvi,
izglītības iestādes, savus novadniekus. Informācijas apjoms nav liels, tas paver plašas iespējas
pētījumiem.
Pārskata periodā tika turpināts darbs pie novadpētniecības bāzes papildināšanas.
Novadpētniecības DB tiek ievadīti ieraksti par Mērsragu, kas pieejami TGB mājas lapā
www.talsubiblioteka.lv .
Nozīmīgs darbs paveikts sadarbojoties ar pagasta mājas lapas uzturēšanas speciālistu, jo
bibliotēkā pieejamie pagasta pašvaldības preses izdevumi: „Kurzemes Pērle” (07.03.1997. –
20.03.2001.) un „Mērsraga Avīze” (14.05.2001. – 17.12.2008.), šobrīd digitalizēti un visiem
interesentiem pieejami Mērsraga pagasta mājas lapā: http://www.mersrags.lv/Veesture.htm:
Rojas novada bibliotēka
Regulāri papildināts novadpētniecības fonds un mapes ar nozīmīgiem iespieddarbiem un
preses publikācijām par novadu un novadniekiem. Reizi ceturksnī sagatavotas izstādes ar
novadpētniecības materiāliem – Bibliotēkas viesi, Skolotāji – mūsu bibliotēkas lasītāji un
draugi, L.Vilciņas un I.Avetisjanas gleznas, Rojas mākslas skolas absolventu diplomdarbi.
Bijuši arī vairāki grāmatu atvēršanas svētki mūsu novada rakstniecei Dzintrai Žuravskai un
literātei Dzintrai Dzeguzei.
Atmiņas institūciju veiksmīga sadarbība veidojama novada lokālajā līmenī, atrodot katram
darbā atšķirīgo un kopīgo, kur bibliotēka “nepēta novada vēsturi, bet tikai fiksē” notiekošo.
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Rojas novada Kaltenes bibliotēka
Neapšaubāmi prioritāte novadpētniecībā Kaltenes bibliotēkā ir apzināt visas kuģu būvētāju un
jūrnieku dzimtas. Ir sadarbība ar vietējiem novadpētniekiem un savas dzimtas pētniekiem
Evitu Ķiršakmeni un Ilvu Liepiņu. Ilva Liepiņa nāk no Štālu un Bertliņu dzimtām. Viņa
digitalizē materiālus par savu dzimtas koku un apsolījusi to prezentēt Kaltenes bibliotēkā. To
viņa arī izdarīja par dzimtas koka senāko daļu. Solīja ierakstīt diskā. Ilvai krājumā ir unikāli
foto materiāli. Precizētāku informāciju par kuģu īpašnieku un jūrnieku dzimtām no
Valgalciema - Brunsliepām, Janķeviciem un Zandbergiem, ieguvu no astoņdesmit
astoņgadīgās valgalciemnieces Alvīnes Jansones.
Liels gods bija iepazīstināt ar novadu, un tieši ar Valgalciemu LTVprojekta Viens
ciems. Visa Latvija veidotājus. Tagad jau tas pārtapis M. Bērziņa stāstā Vienciems, kurš ziņu
portālā LSM, skatītāju balsojumā arī uzvarēja un nu tiks arī ekranizēts.
Ieguvums novadpētniecībā ir atmiņu stāsti pirmajos Kaltenes svētkos 1. augustā, kuri
saglabāti diskā. Bijušais kaltenieks, veikalnieka dēls Juris Jansons, dāvināja bibliotēkai savas
klases fotogrāfiju. Pēc tik daudziem gadiem, reti kurš pazina savu klases biedru! Kas tas par
Jansonu, kurš grib satikt savus klases un skolas biedrus, bet līdzko Juris pateica, ka dzīvojis
veikalā, tad gan –“ Nu es zin”!
Projektizstrāde
2015. gadā VKKF „Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija” piedalījās 23 pašvaldību publiskās bibliotēkas un 2 skolu bibliotēkas. 2015. gadā
bibliotēkas saņēma grāmatas par € 1929,12, 3294 eksemplārus.
Bibliotēku fondu papildinājumu iegūstam Grāmatu svētku laikā, pateicoties Lauku
bibliotēku atbalsta biedrības aktivitātēm. Krājuma papildināšanai ieguvām 509 eksemplārus
par € 4109,19.
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LNB 2014. gada kultūras projekta “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”
LNB 2015. gada kultūras projekta „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” un
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” saņemto grāmatu sadalījums Talsu reģiona bibliotēkām:
Nr.p
.k.

Bibliotēkas nosaukums

LNB projekts
Saņemto
Summa
grāmatu
EUR
skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Talsu Galvenā
Talsu bērnu
Balgales
Dižstendes
Īves
Kūļciema
Laidzes
Laucienes
Lībagu
Lubes
Pastendes
Pļavu
Sabiles
Sabiles bērnu
Stendes
Stendes bērnu
Uguņu
Valdemārpils
Valdgales
Vandzenes
Virbu
Dundagas novada Centrālā
Dundagas novada Kaļķu
Dundagas novada Kolkas pagasta
Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes
Mērsraga novada
Rojas novada
Rojas novada Kaltenes
Kopā:

61
6

635,27
44,73

1
1

6,00
9,02

4

41,02

5
2
3

36,73
14,97
20,19

1
6

10,97
68,75

3
2
24
1
1
1

16,35
8,40
273,30
12,00
9,00
7,00

22
5
149

241,30
60,00
1515,00

Bērnu žūrija
Saņemto
Summa
grāmatu
EUR
skaits

4
20
20
15
18
17
5
15
6
12
20

22,97
135,05
132,93
98,36
117,69
108,29
34,42
101,57
43,37
81,22
135,59

12

76,99

7
17
12
9
12
20
8

46,12
120,25
74,09
59,66
70,66
131,91
50,76

7

45,89

13
11
14
294

85,85
67,29
88,19
1929,12

Talsu Galvenās bibliotēkas projektizstrāde
Talsu novada Kultūras projektu konkursā projektam “Kurzemes reģiona
bibliotekāru konference “Lasīt nozīmē izzināt pasauli” ieguvām līdzfinansējumu 704 eiro.
Neliels ieskats projekta pieteikumā:
2015. gads ir Talsu Galvenās bibliotēkas 95. jubilejas gads. Talsu Galvenā bibliotēka
ir viena no novada kultūras iestādēm, kas aktīvi līdzdarbojas Talsu novada kultūrpolitikas
veidošanā un dažādu pasākumu norisē. Talsu Galvenā bibliotēka ir atbildīga par visa Talsu
reģiona - Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu bibliotekāro darbinieku izglītošanu
dažādās profesionālās jomās. Jebkuras kvalitatīvas zināšanas uzlabo bibliotekāra darbu
lietotāju kvalitatīvākai apkalpošanai. Jo īpaši jāpiedomā par lasīšanas veicināšanas
pasākumiem visu vecumu apmeklētājiem. Bibliotēku darbiniekiem svarīgi ne tikai lasīt, bet
27

arī spriest un izprast izlasīto, vērtēt to, ieteikt saviem lasītājiem, rūpēties ne tikai par jaunās
paaudzes lasītprasmēm, bet arī dažādām mūžizglītības formām, tajā skaitā lasīšanas
veicināšanu pieaugušo vidū. Lai bibliotēku darbinieki varētu akcentēt vienu no bibliotēkas
attīstības funkcijām – kultūras funkciju – būtisks ir lasīšanas emocionālais un izglītojošais
aspekts, kas lasītājus pievērš kvalitatīvai literatūrai un literārā procesa izpētei.
Šī projekta ideja sasaucas ar Kultūrpolitikas pamatnostādnēm „Radošā Latvija 2014 2020”. Tajā teikts, ka sabiedrība pieprasa kultūru. Bibliotēkas šo sapratni par kultūras vērtībām
rada caur grāmatām – kultūru kā investīciju, kurai ir paliekoša vērtība. Bibliotēka ir vieta, kur
satiekas kultūras vērtības un cilvēks. Arvien no jauna jāsekmē bibliotēkas darbinieku
izglītošana un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana.
2015.gada 2.novembrī Talsos, Talsu tautas namā notika Talsu Galvenās bibliotēkas
organizēta Kurzemes reģiona bibliotekāru konference “Lasīt nozīmē izzināt pasauli “, tādējādi
sniedzot atbalstu Kurzemes bibliotēku darbiniekiem Saldus, Liepājas, Tukuma, Kuldīgas,
Ventspils un Talsu reģionos. Konferences pamattēma ir augstvērtīgas, kvalitatīvas lekcijas un
bibliotēku darbinieku domu apmaiņa par lasīšanu kā kultūras radītāju un noturvērtību. Tāpat,
aptaujas veidā, kuru izstādājuši Talsu bibliotēkas darbinieki, tiks izzināts lasītāju viedoklis par
lasīšanu un bibliotēku darbu, konferences laikā apkopojot un izvērtējot aptaujas rezultātus.
Izvēlētā tēma par lasīšanu bibliotekāru darbā ir ļoti svarīga un nozīmīga – lasīšanas
veicināšanas pasākumi nepieciešami visu vecumu bibliotēku apmeklētājiem.
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Konferences darba kārtība

Kurzemes reģiona bibliotekāru konference

„Lasīt nozīmē izzināt pasauli”
2015. gada 2. novembris

Talsi

Programma

10.00 – 10.30
10.30 – 10.45

10.45 – 12.15

Reģistrēšanās. Rīta kafija.
Konferences atklāšana.

Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs,
Vija Nagle, Talsu Galvenās bibliotēkas direktore

„Lasīšanas teorētiskie koncepti”.
Dr.philol. Vineta Gerkena

12.15 – 13.00
Kafijas pauze. Pusdienas.
13.00 – 14.30
„Grāmata un lasīšana 21.gadsimtā”
Prof. Ilva Skulte
14.30 – 14.45 „ Pieķerts lasot ”. LNB izstādes prezentācija..
Anda Saldovere, LNB galvenā bibliotekāre,
LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs.

14.45 – 15.00

“Ko lasītāji domā par lasīšanu un bibliotēkām?”
Lasītāju aptaujas rezultātu analīze.
Zita Maķevica, Talsu Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

15.00

Konferences dalībnieku diskusija. Noslēgums.

Konference notiek Talsu tautas namā, Lielā iela 19/21, Talsos
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Publikācija laikrakrakstā “Talsu Vēstis” pēc Kurzemes bibliotekāru konferences “Lasīt
nozīmē izzināt pasauli”.

No ogu lasīšanas saujā līdz informācijas
lavīnai internetā 04.11.2015

Ilze Kārkluvalka
ilze@talsuvestis.lv
63223337
Pirmdien, 2. novembrī, Talsu Galvenā bibliotēka Talsu tautas nama telpās uzņēma vairāk nekā
simt
kolēģu
bibliotekārajā
darbā
no
visiem
Kurzemes
novadiem.
Konference «Lasīt nozīmē izzināt pasauli» mēģināja dot atbildi par 21. gadsimta lasītāja
attiecībām ar grāmatu un bibliotēku kā starpnieku lasīšanas procesā, jauno tehnoloģiju ietekmi
uz
informācijas
uzņemšanas
paradumiem.
Konference bija Talsu Galvenās bibliotēkas pastāvēšanas 95. gada vērienīgākais sarīkojums.
Kā tās dalībniekiem teica Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle, Talsos bibliotēka ir bijusi
jau 1888. gadā, bet liecības par to ir gājušas bojā, tāpēc par dibināšanas laiku pieņemts ar
dokumentiem pierādāmais 1920. gads. «Pagājušajā nedēļā Talsu bibliotēku darbinieki bija
jaunajā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur noskatījās materiālu par skaistākajām pasaules
bibliotēkām, nākotnes bibliotēkām,» stāstīja V. Nagle. «Mēs vēlāk spriedām, ka nākotnes
bibliotēkas jau ir kas ļoti skaists — ar visdažādākajām tehnoloģijām, ar daudzām citām jaunām
iespējām, un tas viss, protams, ir ļoti vajadzīgs, tajā virzienā mēs attīstāmies, bet kas tad ir
bibliotēkas pats pamats? Savā mūžā es negribētu strādāt bibliotēkā, kurā nav grāmatu!
Bibliotēkas pamatu pamats ir grāmata. Ja ir grāmata, tātad cilvēki to lasa. Tieši tāpēc mums
gribējās
šodien
tik
plaši
pārstāvētā
auditorijā
parunāt
par
lasīšanu.»
Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, sveikdams konferences dalībnieku pilno
zāli, ar gandarījumu atgādināja par sarīkojuma norises vietu — novada lepnumu — Radošo
sētu ar tautas namu un mūzikas skolu. Viņš gan nekavējās piebilst, ka tikpat labi būtu, ja arī
Talsu Galvenā bibliotēka beidzot varētu iegūt tās vajadzībām atbilstošas jaunas, labas mājas.
«Novada pašvaldība pie tā strādā, un ceru, ka bibliotēkai nebūs tagadējās, pielāgotajās, telpās
jāsagaida
sava
simtgade…»
pauda
A.Lācarus.
Par lasīšanas teorētiskajiem konceptiem runāja filoloģijas zinātņu doktore Vineta Gerkena.
Viņa novēlēja bibliotekāriem visbūtiskāko — lasītāju loka un viņu zinātkāres palielināšanos.
Kā pauda zinātniece, nav īsti pamatots sabiedrības uztraukums par lasīt vēlmes samazināšanos
jaunajā paaudzē, jo pētījumi rāda, ka lasīšana gluži vienkārši mainās. Parasts lasītājs šai
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nodarbei tērējot 6,5 stundas nedēļā, izlasot vienu teksta lappusi, maksimums, divās minūtēs.
Pie tam, parasts lasītājs no izlasītā teksta izprotot 60 procentus. Viņa mazliet sapurināja
auditoriju, paužot, ka lasot mums katra acs skatoties uz savu pusi. Labi, ka par to nedomājam
un tas mūs neattur no sev vajadzīgās informācijas, zināšanu, emociju meklēšanas rakstītajos
tekstos. Galu galā, cilvēce tomēr ir nogājusi ceļu no ēdamlietu lasīšanas iztikai un zīmju
izlasīšanai māla plāksnītēs, pergamenta, teļādas, papīra grāmatās līdz informācijas lasīšanai
interneta resursos. Lasīšanai ir izšķiroša loma dzīves kvalitātes nodrošināšanā — šo tēzi
zinātniece
nebeidzot
atgādināt
saviem
studentiem.
Runājot par bērnu ieinteresēšanu lasīt grāmatas, V. Gerkena uzteica Latvijā lielu atsaucību
ieguvušo programmu «Bērnu žūrija». Viņa uzsvēra, ka bibliotēkām ir jādomā, kā lasīšanas
procesu padarīt bērniem pievilcīgu un aizraujošu, tad lasīšana ies plašumā. Jā, kuri ir aktīvākie
lasītāji? Ir viedoklis, teica profesore, ka skolēni, cits — ka seniori, tāpat nav vienas atbildes
par to, kur lasa vairāk — laukos vai pilsētā? Lauku mazajās bibliotēkās ir lielākas apmeklētāju,
vietējo iedzīvotāju, savstarpējās komunikācijas iespējas, savukārt lielo pilsētu bibliotēkās tik
siltu attiecību starp bibliotēku darbiniekiem un lasītājiem nav lielās apmeklētāju plūsmas dēļ.
Par grāmatu un lasīšanu mūsu gadsimtā runāja Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja
profesore Ilva Skulte, savukārt ar lasītāju aptaujas rezultātiem analītiski iepazīstināja Talsu
Galvenās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Zita Maķevica.
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Lektore V.Gerkena

Lektore I. Skulte

Talsu novada Laidzes bibliotēkas projektizstrāde
Projekts “Laidzē zaļos Dzejas koki” iesākās 2014. gadā un tika pabeigts 2015. gada
4.maijā. Projekta gaitā pie Dzejas kokiem, kurus dažādos gados stādījuši republikā populāri
dzejnieki, raksnieki, kuri viesojušies Laidzē, tika izgatavotas un pieliktas piemiņas un izziņas
plāksnītes par katru koku. 2015. gada 4. maijā tas izvērtās par grandiozu noslēguma pasākumu.
Kopā ar Janīnu Kursīti, Talsu novada Dziedošiem autobusiem un Laidzes pagasta
iedzīvotājiem tika atklāts Dzejas koku komplekss.
Laidzes tehnikuma direktore Veismane I. un pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne
palīdzēja ar padomu, atbalstu un līdzfinansējumu. Tā mēs ieguvām 500 eiro piemiņas plākšņu
pasūtīšanai. Kopā ar līdzfinansējumu 800 eiro. Skolotāja Gaigala sagatavoja studentus-gidus,
kuri zinās stāstīt par Dzejas dienu vēsturi. Laidzes vēsturei tomēr vislabāk ir jābūt zināmai
mums, tādēļ ekskursijas pavada bibliotekāres. Prieks, ka Laidzes tehnikuma ilggadējās
literatūras skolotājas A.Dresleres mūža darbs literatūras lauciņā tomēr ir uzskatāmi saglabāts.

Noslēguma pasākums
Talsu novada Virbu bibliotēka
2015.gadā bibliotēka sadarbībā ar vietējo pamatskolu piedalījās projektā “Atver profesijai
durvis”. Četru dienu garumā bibliotēkā norisinājās informatīvi pasākumi dažāda vecuma
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skolēniem, kas sniedza ieskatu bibliotēkas darbā, iepazīstināja ar profesijas īpatnībām, mācību
iestādēm, kur var apgūt bibliotēku zinības utt.
Dundagas novada Centrālā bibliotēka
Sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, kopā veidojot lasīšanas veicināšanas
pasākumu VKKF mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos”
ietvaros pieteiktajā programmā “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” – notika tikšanās
Dundagā ar rakstnieku Arno Jundzi.

Sarunu vada LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa

Dundagas novada Vīdales bibliotēka
Sadarbībā ar biedrību “Visvīdale” realizēts pašvaldības konkursa AVIP projekts “Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem” Projekta ietvaros pie bibliotēkas tika izveidota klinšrozīšu dobe,
bērniem uzstādītas šūpoles, 3 soli, ciema centrā uzstādīts informatīvais stends par ciema
vēsturi, ievērojamākām personībām (J. Šultneru, F. Adamoviču), tūrisma apskates objektiem
un viesu mājām. Stends tapa sadarbībā ar Dundagas novada tūrisma informācijas centru, tā
tapšanā izmantota informācija no bibliotēkas novadpētniecības materiāliem.
Rojas novada bibliotēka
Jau kopš 1982. gada ik pa diviem gadiem Rojas novada bibliotēka un bibliotēkas bērnu
literatūras nodaļa strādā zem Pastariņa zīmes. 2015. gadā VKKF atbalstīja projektu „Pastariņa
prēmija”, piešķirot 700 eiro.
Pasākums tika organizēts sadarbojoties ar Rojas vidusskolas latviešu valodas un literatūras
skolotājiem, kā arī ar Rojas novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Tā
ietvaros diplomu un prēmiju šogad saņēma rakstniece Ieva Samauska par grāmatām „Kad
kaķēnu sauc par pelīti?”, „Ķiķināšanas gadalaiks” un “Oliņš Boliņš sēž uz soliņa”, kā arī
mākslinieks Aleksejs Naumovs par ilustrācijām J. Zvirgzdiņa grāmatai “Ahoi! Plūdi
Daugavā.” Prēmijas laureātus nosaka žūrija – 3 pārstāvji no Rojas novada sadarbībā ar bērnu
bibliotēku, kur tiek pieplusēts arī mazo lasītāju un viņu vecāku balsojums, kā arī 3 pārstāvji
no Rakstnieku savienības – māksliniece Anita Paegle, rakstnieks Valdis Rūmnieks un LNB
Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.
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Prēmijas laureāti A. Naumovs un I. Samauska ar Rīgas žūrijas locekļiem, Rojas novada
domes priekšsēdētāju un pasākuma tēliem – Grāmatu tārpiņiem
Metodiskais un konsultatīvais darbs
TGB veic metodiski konsultatīvā centra funkcijas visām Talsu reģiona 33 publiskajām
bibliotēkām. Konsultatīvā darba veikšanā iesaistīti visi bibliotēkas darba speciālisti. Darbā ar
bērniem konsultatīvu un praktisku palīdzību bibliotēku darbiniekiem sniedz Talsu bērnu
bibliotēkas darbinieki sadarbībā ar TGB.
Metodiskā darba galvenie virzieni:
 novadu bibliotēku profesionālā vadība,
 bibliotekārā darba koordinācija reģionā,
 metodiskā palīdzība publisko un skolu bibliotēku vadītājiem
Pienākumi
 mācību gada laikā plānot un noorganizēt seminārus publisko bibliotēku vadītājiem, kā
arī sadarboties ar Talsu novada izglītības pārvaldi skolu bibliotekāru semināru
organizēšanā,
 organizēt praktiskas nodarbības bibliotekāriem-iesācējiem bez bibliotekārās izglītības,
 bibliotēku apmeklējumi līdz 2 reizēm gadā,
 organizēt dažādus apmācību kursus Talsos,
 metodiski koordinēt visu publisko bibliotēku darbu gan bibliotekāro, gan ar IT saistīto
procesu jomā,
 organizēt darba pieredzes braucienu pa savu novadu bibliotēkām,
 organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz citām Latvijas bibliotēkām, iespēju
robežās arī uz tuvējām ārvalstīm,
 izpildīt bibliotekāru pieprasītās uzziņas bibliotēku darbā, sniegt nepieciešamās
konsultācijas,
 palīdzēt publiskajām bibliotēkām galveno dokumentu izstrādē (bibliotēku nolikumi,
lietošanas noteikumi u.c.),
 sagatavot nodošanai visu Talsu reģiona publisko bibliotēku gada atskaites un
kopsavilkumu Latvijas Nacionālai bibliotēkai,
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apkopot vadošos un metodiskos dokumentus (likumus, standartus u.c.), kas regulē vai
sniedz konsultācijas bibliotēku darbā,
 komplektēt metodisko materiālu fondu,
 vākt, analizēt un apkopot bibliotēku darba pieredzi, informācijas,
 koordinēt reģiona un valsts mēroga pasākumu norisi bibliotēku jomā (Bibliotēku
nedēļa, Grāmatu svētki, LBB kongresi un konferences u.c.),
 sabiedriskās attiecības, sadarbība ar kultūras un izglītības iestādēm, pašvaldībām,
 piedalīties TGB pasākumu organizēšanā,
 piedalīties TGB perspektīvās attīstības plānošanā,
 veikt organizatoriskus un metodiskus vadības pasākumus bibliotekārā darba
jautājumos TGB
TGB tiek apkopota un analizētas iesūtītās skaitliskās (gada un ceturkšņu) un tekstu (gada
pārskati un plāni) informācija par pašvaldību publiskajām bibliotēkām.
Konsultatīvais darbs krājuma komplektēšanas un organizācijas jautājumos tiek veikts pēc
bibliotēku vadītāju pieprasījuma.
Novadpētniecības un bibliogrāfiskajā uzziņu darbā tiek sniegtas konsultācijas datu bāžu,
kartotēku un tematisko mapju veidošanas jautājumos, uzziņu meklēšanā un sniegšanā,
bibliogrāfiskā apraksta standartu jautājumos.
TGB darbinieki reģiona bibliotēkās uz vietas apmāca aprakstu veidošanā novadpētniecības
datu bāzē.
Regulāri tiek sniegta metodiskā palīdzība arī attālināti pa tālruni, ar e-pastu neskaidru
darba jautājumu risināšanā. IRAN darbinieki konsultē par integrētās sistēmas ALISE
izmantošanu – bibliotekāri apgūst iemaņas informācijas meklēšanā TGB kopkatalogā un
novadpētniecības datu bāzē.
Regulāri bibliotēku vadītāji tiek informēti par kursiem un semināriem, par iespējām
piedalīties dažādu fondu projektu konkursos un citiem pasākumiem. Konsultācijas
bibliotekāriem ir sniegtas dažādās darba jomās: atskaišu rakstīšana, projektu izstrāde, jauno
tehnoloģiju izmantošana, bibliogrāfisko aprakstu veidošana elektroniskajās datu bāzēs utt.
Semināru organizēšanā iesaistās TGB galvenie speciālisti, kā arī tiek uzaicināti republikas
vadošie speciālisti dažādās darba jomās, piem. LNB speciālisti, DB uzturētāji, dažādu
izdevniecību un grāmatu apgādu darbinieki, grāmatu autori, psihologi u.c. lektori.
Katru gadu tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni. 2015. gadā organizējām
braucienu uz Cēsu reģiona bibliotēkām. Oktobrī organizējām izbraukuma semināru uz Latvijas
Nacionālo bibliotēku. Pie mums ciemojās Salaspils bibliotēkas kolēgas.
2015. gadā iesākām jaunu tradīciju – gada pirmajā seminārā pēc darba jautājumu
apmācībām, bibliotēku darbiniekiem ir iespēja tikties ar republikā zināmu kultūras cilvēku.
2015. gada janvārī bija tikšanās ar bijušo Nacionālā teātra aktrisi un grāmatas “Mēness
dūriens” autori Irinu Tomsoni.
Ir noslēgti sadarbības līgumi ar Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldībām par
sadarbību un finansējumu par pakalpojumu saņemšanu.
Katru gadu gada sākumā tiek atzīmēta Kultūras darbinieku diena, kurā sveic darba
jubilārus. TGB regulāri seko kalendāram, kurā atzīmētas visu darbinieku jubilejas – dzīves un
darba nozīmīgākie gadi. Talsu reģionā bibliotekāri saglabājuši arodbiedrību. Šī organizācija
sadarbībā ar TGB administrāciju sveic nozīmīgās darba un dzīves jubilejās, uzaicinot vietējo
pašvaldību vadītājus.
Bibliotēku vadītāji regulāri tiek informēti par jaunumiem bibliotēku darbā, dažādu akciju
un semināru organizēšanu. Šo darbu ļoti atvieglo e-pasts. Tiek domāts par to, kā organizēti
visiem kopā aizkļūt līdz semināru un konferenču norises vietām.
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TGB pašvaldību bibliotēkām nepieciešamo bibliotēkas tehniku – grāmatu pasītes, lasītāju
formulārus, lasītāju kartes, katalogu kartītes utt. pasūta pēc kopēja pasūtījuma Talsu
tipogrāfijā.
Bibliotēkas organizētie profesionālie
pasākumi

Skaits
2015.

2014.

Semināri, kursi

8

9

Pieredzes braucieni

2

2

Konsultatīvajā darbā piedalās visi Galvenās bibliotēkas speciālisti. Ikviens Galvenās
bibliotēkas darbinieks palīdz praktiski un teorētiski bibliotekārā darba jautājumos.
Semināri, kopēji reģiona pasākumi
Darbinieku vispārējo un profesionālo pilnveidi nodrošināja dažādi kursi, semināri, darba
pieredzes braucieni, kurus organizē Talsu GB.
22.01. Latvija bērnu grāmatu ilustrācijas – A. Avotiņa, Dr.paed., LU docente
Bibliotēkas darba 2014. gada atskaites sagatavošana – B. Lorence, I.Jaunbērziņa
Tematiska saruna “Dzīve kā grāmata un grāmata kā dzīve” – V.Nagle, I.Tomsone
13.02. Kultūras darbinieku diena
Tiek sveikti darba jubilāri no 20 darba gadiem:
20 darba gadi Talsu novada Pastendes bibliotēkas nodaļas vadītājai Lienei Rozenbergai
25 darba gadi Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītājai Rutai Emerbergai
25 darba gadi Talsu Galvenās bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Sanitai Balodei
25 darba gadi Talsu bērnu bibliotēkas galvenajai bibliotekārei Dzintrai Kristapsonei
30 darba gadi Talsu novada Pastendes bibliotēkas vadītājai Dzintrai Ūdrei
35 darba gadi Talsu novada Stendes bibliotēkas vadītājai Dacei Kalnietei
35 darba gadi Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēkas vadītājai Sniedzei
Švāģerei
40 darba gadi Dundagas novada centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Daigai
Muželovskai
50 darba gadi Talsu Galvenās bibliotēkas IRAN vadītāja palīgam Silvijai Skromulei

No 10 jubilāriem – 7 bibliotekāri

Nomināciju „Gada bibliotēka 2014” saņēma Rojas novada Rojas bibliotēka, vadītāja Irēna
Svitiņa par mūsdienīgu, kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanu Rojas novada
iedzīvotājiem 2014. gadā. Apbalvojums tiek pasniegts par 2014. darba gadu.
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Gada bibliotēka – Rojas novada bibliotēka

13.03. 14. Novadu Grāmatu svētki Talsos
19.03. Literatūras konference “Zināmais nezināmajā:četras sarunas par Aspaziju” Kuldīgā –
9 dalībnieki
31.03. 2014. gada bibliotēku darba pārskats – V.Nagle, B.Lorence, I.Jaunbērziņa
Prasme pasargāt sevi digitālajā vidē – E. Stūrmanis, CERT
Bibliotēku un kultūras centru sadarbības iespējas - Talsu novada Kultūras nodaļas
skatījumā – I.Jurkeviča, kultūras nodaļas vadītāja
13.05. Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā – L. Smildziņa,
Mag.paed., docente
08.07. TGB darbinieku izzinošs kultūras brauciens uz Jūrmalu – Aspazijas māja, Raiņa
priedes, Dubultu muzejs, Jūrmalas muzejs – 17 dalībnieki
22.-23.07. 6.vasaras novadpētniecības nometne Saldū “Radošums un darbs ar bērniem
bibliotēkā” – 10 dalībnieki

Talsu komanda Saldus nometnē
12.08. Mācību pieredzes brauciens uz Cēsu Centrālo bibliotēku, Taurenes un Vecpiebalgas
bibliotēkām – 52 dalībnieki
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Taurenes bibliotēka

Vecpiebalgas bibliotēka

Brīnišķigā Cēsu bibliotēka
13.10. Latvijas bibliotekāru 17.konference Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un
pārmaiņas, Ideju tirgus – 9 dalībnieki
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Ideju tirgus iekārtošana un ideju “pārdošana”
28.10. Mācību pieredzes seminārs LNB; - 50 dalībnieki
Nākotnes bibliotēka – LNB Konsultatīvā centra v.p.i. M. Jēkabsone
Skaistākās pasaules un Latvijas bibliotēkas; Slaveni cilvēki – bibliotēku darbinieki –
M.Jēkabsone, I.Kļaviņa, I.Kazaka
Iepazīšanās ar LNB ēku, telpu izvietojumu.
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Talsu reģiona bibliotēku darbinieki Latvijas Gaismas pilī
02.11. Kurzemes reģiona bibliotekāru konference “Lasīt nozīmē izzināt pasauli” – 123
dalībnieki
24.11. Lasīšana kā vērtība:par jaunākajām latviski izdotajām grāmatām – L.Piešiņa, LNB
projektu vadītāja
Ieteikumi un galvenās vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai – B.Lorence
28.11. Kurzemes bibliotekāru konference Liepājā “Veiksmes atslēga – spēja mainīties” - 6
dalībnieki
04.12. Lielā Lasītāju balva – LBAB noslēguma pasākums Olainē - 14 dalībnieki
Dundagas novada centrālā bibliotēka organizēja LNB Mācību centra izbraukuma
kursus uz vietas Dundagā „Pasākumu veiksmīgas norises nosacījumi”, pasniedzēja Inguna
Balcere, Mg.sc.educ.(grupā 13 kursanti no visa Dundagas novada (bibliotekāri un kultūras
darbinieki), piedalās R.Emerberga, D.Muželovska, I.Eihlere, I.Napska).
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Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
2015. gadā Talsu novada Laidzes bibliotēka ieguva lielu zāli, telpas un krājuma
izvietojumu pārkārtojot, iegūta nelielu pasākumu vieta.
Telpu remonti notika:
Talsu novada Balgales bibliotēkā kosmētisks remonts un jauns grīdas segums pasākumu telpā;
Talsu novada abās Stendes bibliotēkās veikts sengaidītais kosmētiskais remonts;
Talsu novada Valdgales bibliotēkai 1 telpā nomainīts grīdas segums;
Talsu novada Pastendes bibliotēkas lasītavas telpā nomainīti logi, vienā telpā grīdas segums
Dažādas jaunas mēbeles: plauktus, krēslus, biroja krēslus, galdus gada gaitā iegādājušās
Dundagas novada centrālā bibliotēka, Talsu novada Ausekļu, Laidzes, Spāres bibliotēkas,
Rojas novada Kaltenes bibliotēka, Talsu Galvenā bibliotēka.
Finansu iespēju robežās iegādāti jauni datori – Dundagas novada bibliotēkās – 6 datori, TGB
– 1 dators.
2015.gadā pašvaldība Dundagas novada centrālai bibliotēkai inventāra iegādei piešķīra
EUR 752,15. par šiem līdzekļiem tika iegādāts – ledusskapis, 2 datorkrēsli darbiniekiem,
virtuves plaukts, telefona aparāts, sistematizācijas plaukts ar krāsainām plastmasas
izvelkamām kastēm mazajām rotaļu grāmatām, kuras līdz šim turējām papīra kastēs. Pašiem
mazākajiem apmeklētājiem (piemēroti pirmsskolas vecumam) tika iegādāti 4 koši un krāsaini
galdi un 8 plastmasas krēsli.

Dundagas bibliotēkas redzamākais „inventārs” – kaķenīte POGA
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Bibliotēkas personāls
Talsu novada bibliotēkās strādā 71 darbinieks, no tiem 57 bibliotekārie darbinieki
Talsu Galvenajā bibliotēkā strādā 19 darbinieki. No tiem 15 ir bibliotekārie darbinieki.
Dundagas novada bibliotēkās 9 darbinieki, no tiem 8 bibliotekārie darbinieki.
Rojas novada bibliotēkās 4 bibliotekārie darbinieki.
Mērsraga novada bibliotēkā 1 bibliotekārais darbinieks.
Reģionā kopā strādā 70 bibliotekārie darbinieki.
Laidzes bibliotēkas bibliotekāre studē Kultūras koledžā.

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2015. gadā mazliet palielinājies visu bibliotēku finansiālais nodrošinājums. Talsu
novada dome 2012. gadā apstiprināja noteikumus „Par Talsu novada pašvaldības bibliotēku
klasifikāciju”. Talsu novada bibliotēkas tika sadalītas grupās, kur iestādes darbības
raksturojošie rādītāji ir bibliotēkā reģistrēto apmeklētāju skaits gadā, literatūras izsniegums
gadā. Noteikumus paredzēts pārstrādāt. Ar 2015. gada janvāri darba alga par 2,5% tika
palielināta Talsu novada bibliotēku darbiniekiem. Katru gadu rudenī tiek analizēti Talsu
novada bibliotēku iepriekšējā gada darba rezultāti, lai noteiktu vai bibliotēkas vadītāja darba
alga nākošajā gadā paliek līdzšinējā vai mainās.
Finansu rādītāji - 2015
Novadi

Iedzīvotāju
skaits

Lasītāju
skaits

Talsu novads
Dundagas novads
Rojas novads
Mērsraga novads
Kopā reģionā

31954
4354
4115
1712
42135

11912
1204
990
313
14419

Kopējais finansējums €
2014
716339
91101
60953
10115
€ 878508

2015
725449
59716
48067
11187
882250

+/+9110
-31385
-12886
+742
+3742

Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte
Kopā reģionā 2015. gadā tika organizēti 599 pasākumi, izliktas 999 izstādes.
Lai informētu sabiedrību par aktivitātēm bibliotēkās, regulāri sniedzam informāciju
www.talsi.lv, kur mūsu dotās ziņas ievieto mājas lapā, ļoti labs partneris publicitātes jomā ir
laikraksts „Talsu Vēstis”, „Talsu Novada Ziņas”. Par bibliotēku darbu vietējos mēdijos rakstīts
103 rakstos. Novados informāciju iegūst „Talsu Novada ziņās”, „Bangā”, „Dundadzniekā”,
„Mērsraga Avīzē” un vietējās mājas lapās – www.talsubiblioteka.lv, www.talsi.lv,
www.roja.lv, www.dundaga.lv, www.mersrags.lv. Labs sadarbības partneris ir Talsu
televīzija.
2015. gadā pilnu darba gadu strādāja sociālo mēdiju speciālists.
Turpinās aktīva bibliotēkas mājas lapas www.talsubiblioteka.lv darbība un esošās
mājas lapas pilnveidošana. 2015.gadā bibliotēkas mājas lapa ir mainījusi savu atrašanās vietu,
šobrīd tā ir pārcelta uz Talsu pašvaldības servera un sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļu notiek process mājas lapas modernizēšanai un vizuālā dizaina
maiņai. Regulāri tiek ievietota aktuālākā informācija par bibliotēkā notiekošajiem
pasākumiem un aktivitātēm. Tiek atjaunota informācija par novada bibliotēkām, tur
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notiekošajiem pasākumiem un izstādēm. Tiek kārtota un dzēsta novecojusī informācija, lai
atslogotu mājas lapas apjomu.
Turpinās bibliotēkas dalība sociālajos medijos. Sociālie mediji tiek izmantoti lai lasītājus
informētu par paredzamajiem pasākumiem un notikumiem bibliotēkā. Bibliotēkas profila
lapas atrodama sociālajos portālos – draugiem.lv (http://www.draugiem.lv/talsubiblioteka/) un
facebook.com (https://www.facebook.com/TalsuGB). Katra portāla auditorija ir atšķirīga - ja
draugiem.lv pamata auditoriju sastāda vidējās un vecākās paaudzes cilvēki, tad facebook.com
tā ir gados jaunāka. Attiecīgi, sniedzamā informācija un komunikācija tiek pieskaņota pamata
auditorijai. Lapu sekotāju skaits ir pieaudzis un turpina augt.
Informācija par Talsu Galvenajā bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem tiek nodota Talsu
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļai, tās izvietošanai “Talsu Novada ziņas” un
“Kurzemes Radio”. Regulāri tiek sniegta trūkstošā informācija par ievērojamiem novada
cilvēkiem, Talsu novada pašvaldības avīzei „Talsu Novada Ziņas”. Par svarīgākajiem
notikumiem un procesiem informācija tiek ievietota bibliotēku portālā biblioteka.lv.
Informācija par pasākumiem tiek ievietota arī portālā talsi.pilseta24.lv.
Ar 2016. gadu sākts reģionālā laikraksta “Talsu Vēstis” digitalizācijas process.
Jāatzīmē 2. novembrī notikusī Kurzemes reģiona bibliotekāru konference “Lasīt nozīmē
izzināt pasauli”, par kuru veiksmīgi tika uzrakstīts un iesniegts projekts Talsu novada kultūras
projektu konkursā, kā arī līdzdalība LBB 17.konferencē. Iespēju robežās tiek nodrošināta
bibliotēkas klātbūtne dažādos reģiona un Latvijas kultūras notikumos (grāmatu atvēršanas
pasākumi, atceres pasākumi u.c.), vācot foto, materiālus par attiecīgajiem, kas ir noderīgi
novadpētniecībai. Sociālo mēdiju speciālists sekmīgi pabeigdza Latvijas Universitātes Open
Minded piedāvātos un organizētos tiešsaistes kursi par Sociālās psiholoģijas, Komunikācijas
un Argumentācijas tēmām.
1982. gadā zvejnieku kolhozs „Banga” nodibināja „Pastariņa prēmiju” bērnu literatūrā.
Vēlākajos gados Rojas pagasts, tagad Rojas novada pašvaldība, ar VVKF atbalstu turpina šo
prēmijas pasniegšanu ik pa 2 gadiem, pasniedzot prēmiju bērnu grāmats autoram un bērnu
grāmatas ilustratoram.
Talsu Galvenā bibliotēka ar Talsu novada domes finansiālu atbalstu par godu Aleksandra
Pelēča (1920-1995) 80 gadu jubilejai iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju. To saņem
literāro darbu autori par ieguldījumu A.Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā,
mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti
Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadiem. No 2000. līdz 2014. gadam prēmiju pasniedza
ik pa diviem gadiem. Tā kā pēdējos gados prēmijai atbilstošās grāmatas bija daudz, tad TGB
ierosināja, savu novadpētnieku atbalstam, prēmiju piešķirt katru gadu. Šo priekšlikumu
deputāti atbalstīja. Mums gandarījums tagad katru gadu organizēt grāmatu atlasi un
Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšanas pasākumu.
Bibliotēkas sadarbojas ar savām skolām, pirmskolas izglītības iestādēm, brīvā laika
pavadīšanas centriem, tautas namiem, fondiem, sabiedriskajām organizācijām.
E-prasmju nedēļas aktivitātes guva atzinību konkursa “BIS ALISE e-katalogs Tavā
kabatā” vietējās nozīmes publisko bibliotēku konkurencē – Talsu novada Pastendes bibliotēka
ieguva 1. vietu, saņemot vērtīgu balvu - iPad Air planšet datoru.
Lasītāji bija ļoti ieinteresēti mobilās versijas lietošanā, tāpēc Bibliotēku nedēļā
bibliotēkas darbinieki turpināja mobilo aplikāciju izmantošanas apguvi apmeklētājiem.
Rojas novada bibliotēkas apmeklētāja pirmklasniece Estere Siverskova piedalījās
Latvijas deviņdesmit septītās dzimšanas dienas apsveikuma veidošanā.
Rojas novada Kaltenes bibliotēkā apsveikumu lasīja Alberts Freimanis. Izvēlējās V.
Lāča Zvejnieka dēlu 1940. gada izdevumu. Albertam ļoti patīk filma par Zvejnieka dēlu.
Talsu novada Īves bibliotēkā tika uzrunāta Vendija Fridrihsone apsveikuma lasīšanai.
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PASĀKUMI UN IZSTĀDES 2014. un 2015.gadā Talsu Galvenajā bibliotēkā un Talsu reģionā
TGB
IZSTĀDES
PASĀKUMI

14
54
32

15
64
28

Talsu novadā Dundagas
novadā
14
15
14
15
850 813 154 129
422 443 91
94

Mērsraga
novadā
14 15
14 14
11 14

Rojas
novadā
14 15
54 43
28 48

KOPĀ
14
15
1072 999
552 599

Pasākumi ir tradicionālā forma bibliotēku ikdienā. Bibliotēkās notiek dažāda veida
pasākumi.
Talsu Galvenajā bibliotēkā 2015. gada pirmais pasākums bija veltīts čaklākajiem
bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem.
Pasākums ,,Dzīve kā grāmata un grāmata kā dzīve’’. Sieviete brieduma gados varētu
apmierināties ar maziem svētkiem pensijas saņemšanas dienās, mazbērnu pieskatīšanu vai
vismaz kāda rokdarba knibināšanu. Nē, aktrisei Irēnai Tomsonei ar to ir par maz. Viņa saņemas
un uzraksta grāmatu. Tas ir atklāts un patiess stāstījums par savu mūžu, kurā it visa bijis pa
pilnam- gan gaišā, gan smagā. Gan tie, kas izlasījuši grāmatu ,,Mēness dūriens’’, gan tie, kas
atnāca uz tikšanos ar mākslinieci, varēja apbrīnot autores spēju ar labestīgu humoru paskatīties
atpakaļ uz piedzīvoto, nevienam neko nepārmetot, neaizvainojot, neskaužot. Dāvana tā bija
visiem, jo notika atklāta, interesanta un spridzīga saruna ne tikai par šī viena cilvēka dzīvi, bet
arī par Latvijas sabiedrībā notiekošo.
Tieši jaunā Kazas gada pirmajā dienā mūsu bibliotēkā izpalika dzeja, proza vai mūzika,
jo par dzīvniekiem, abiniekiem, zivīm, rāpuļiem un putniem cilvēku pasaulē stāstīja zoologs,
Slīteres Nacionālā parka darbinieks Vilnis Skuja. Tomēr interesantais, sulīgais stāsts
papildināts ar videofilmu fragmentiem un krāsainiem fotoattēliem, bija ne mazāk literārs un
dabas skaņu, krāsu un ritma piepildīts.
,,Parasti mēs sevi, cilvēkus, liekam dabas centrā, jo tā mums ir vieglāk un izprotamāk, bet
patiesībā daba tīri labi iztiks arī tad, kad cilvēka pasaulē vairs nebūs,’’ lika aizdomāties
runātājs. “Vairākums no sugām, kas bijušas uz zemeslodes, jau ir tur, izplatījumā. Apmēram
pirms 200 miljoniem gadu pasaulē no visām dzīvnieku sugām palika tikai pieci procenti.
Cilvēks kā suga, bez šaubām, tagad dominē. Uzspiežam visai pasaulei savu kārtību. Neesmu
nekāds viedais krauklis, bet zemes vēsturē laika periods, kurā eksistē cilvēks ir ārkārtīgi
niecīgs pretstatā gadu miljardiem”.

Zoologs Vilnis Skuja
Talsiniekiem pazīstamie Novadu Grāmatu svētki pie mums notika jau 14. reizi.
Godinot dzejnieci Aspaziju 150. dzimšanas dienā, sarīkojumu veltījām viņai, atklājot svētkus
ar dzejoli “Dzimtenei”.
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Savus izdevumus izstādei piedāvāja izdevniecības ,,Zvaigzne ABC’’, ,,Lauku Avīze’’,
,,Jumava”, ,,Nordik’’, ,,Avots’’, ,,Kontinents’’, ,,Divpadsmit’’, ,,Mansards’’. Pircēju interese
bija nepārtraukta līdz sarīkojuma beigām. Varēja apskatīt, iepazīties ar divām izstādēm:
,,Dzīve raiba kā dzeņa vēders’’, par aktieriem Voldemāru Šoriņu un Zigurdu Neimani. Kā arī
,,Īsa pamācība veselībā’’ ar tematiskiem izdevumiem, jo šī tēma ir svarīga ļoti daudziem.
Piedalījās daudz interesentu ,,Latvijas avīzes‘’ rīkotajai publiskajai diskusijai
,,Drošība- policijas un iedzīvotāju atbildība’’. Sarunu par drošības situāciju Latvijā ar Valsts
policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas priekšnieku Andi
Rinkevicu, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieku Normundu Grūbi un
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas apakškomisijas priekšsēdētāju
Alekseju Loskutovu vadīja laikraksta ,,Latvijas Avīze’’ žurnālists Atis Drēziņš. Diskusija bija
spraiga un interesanta. Iedzīvotāju interese par valsts un katra indivīda drošību ir tiešām liela.
Secinājums pēc diskusijas: Drošības uzturēšana nav tikai policijas, bet visas sabiedrības
uzdevums.
Pēc sātīgām pusdienām Grāmatu svētku apmeklētāji ar jauniem spēkiem noskaņojās
pasākumu vērtēšanai. Grāmatas ,,Sveiks, dakter” veidotājai Ilzei Apinei un žurnāla .. 36,6’’
galvenajai redaktorei Zanei Zālītei ar apmeklētājiem izveidojās saruna par dažādiem
sasāpējušiem jautājumiem veselības uzturēšanā un komunikāciju ar ārstiem.
Gluži citāds noskaņojums valdīja tikšanās laikā ar aktieri Zigurdu Neimani, mūziķi
Guntru Minkevicu un grāmatas ,,Tandēms’’ autori Ainu Liepiņu. Tur sprēgāja joki, sirsnīgi
smiekli un mūzika.
Vērtīga tradīcija šajos svētkos ir grāmatu dāvinājumi bibliotēkām un loterija ,,Laimīgais
pircējs”.

Talsu novada 14. Grāmatu svētkos
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Novadu 14. Grāmatu svētki
TALSOS, 2015. gada 13. martā

9.30 – 15.00 Grāmatu komercizstāde Talsu novada pašvaldības foajē, Kareivju iela 7
Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Nordik, Avots,
Kontinents, Divpadsmit, Mansards, Atēna
Pircēji piedalās izlozē.
9.30 – 15.00

Izstāde „Dzīve raiba kā dzeņa vēders” par aktieriem Voldemāru Šoriņu un
Zigurdu Neimani
Izstāde „Īsa pamācība veselībā”
Pieaugušajiem

10.00 Grāmatu svētku atklāšana Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Kareivju iela 7
10.30 Laikraksta „Latvijas Avīze” publiskā diskusija „Drošība – policija un iedzīvotāju
atbildība”; piedalās: VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis,
VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks
Andis Rinkevics, 12.Saeimas deputāti - Talsu novada pašvaldības lielajā zālē
12.30 Pusdienas kurzemnieku gaumē.
13.00 „Kas jāzina ejot pie ārsta?” Jautājumi un atbildes no grāmatas „Sveiks, dakter!”,
piedalās grāmatas veidotāja Ilze Apine un žurnāla „36,6 ” galvenā redaktore Zane
Zālīte (Lauku Avīze). Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
14.00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs” Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
14.30 „Smejies vesels!”. Piedalās aktieris Zigurds Neimanis, mūziķe Guntra Minkevica,
grāmatas „Tandēms” autore Aina Liepiņa.
Bērniem un jauniešiem
9.30 Padsmitniekiem jauns romāns „Spēles meistars”(Jumava) – saruna ar autori Signi
Kvaskovu (septītajām klasēm) – Talsu bērnu bibliotēkā.
10.00 "Sen tas bija, Bet bija" - lasām Raiņa un Aspazijas dzejoļus kopā ar Zvaigzni ABC
pirmskolas
izglītības iestādē "Pīlādzītis".
11.00 „Cik fantāzijas, cik patiesības” - tikšanas ar pusaudžu romānu rakstnieci Signi
Kvaskovu (sestajām klasēm) – Talsu bērnu bibliotēkā (Jumava).
12.00 „Kā top grāmatu ilustrācijas” – stunda ar māksliniecēm Agiju Staku un Zani
Raičonoku- Raišenoku (pirmajām klasēm) – Talsu bērnu bibliotēkā (Zvaigzne ABC)
13.00 Radošā darbnīca „Zīmējam kopā” ar māksliniecēm Agiju Staku un Zani
Raičonoku- Raišenoku (pirmajām klasēm) – Talsu bērnu bibliotēkā (Zvaigzne ABC)
Svētku atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Jelgavas tipogrāfija,
Latvijas Bērnu fonds, SIA Drukātava, SIA VESTA-LK, Vienotība, biedrība
„Kultūras un atbalsta centrs – ICEJ Latvija”, Talsu novada dome, Dundagas novada
dome, Mērsraga novada dome, Rojas novada dome
Sadarbibas partneris:
Informatīvie atbalstītāji: Laikraksti “Latvijas Avīze”, Talsu Vēstis, Talsu Novada Ziņas
Aleksandra Pelēča literārā prēmija
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Godinot ievērojamā talsinieka piemiņu, 2000. gadā Talsu novada pašvaldība iedibināja
Aleksandra Pelēča prēmijas piešķiršanu literāro darbu autoriem par ieguldījumu viņa daiļrades
pētniecībā un popularizēšanā un mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā,
publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem. 2015.
gadā par prēmijas cienīgām izvirzītas sešas grāmatas. Tās ir: ,,Sirds uz Rampas”- darbs par Kr.
Valdemāra Talsu tautas teātra vēsturi, J. Zviedrāns ,,Talsu slimnīca”, A.Dzenis ,,Kuršu ķoniņi
un citi lēņavīri Rietumlatvijā’’, Talsu novada muzeja raksti, A.Grūbe ,,95 Talsu valsts
ģimnāzijas asprātības un neprātības’’, I. Druviete ,,Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets’’,
R.Grūbe ,,No Vangažiem līdz Vandzenei”. Prēmijas pasniegšanas pasākums notika A. Pelēča
dzimšanas dienā, viņam būtu apritējusi 95. gadskārta. Lielisku noskaņu radīja saksafoniste
Līva Birkenšteina. Vērtēšanas komisija izlēma prēmiju piešķirt diviem izdevumiem: ,,Sirds uz
Rampas’’ un ,,Talsu slimnīca’’. Neatkarīgajā lasītāju balsojumā vislielāko punktu skaitu
nopelnīja ,,Sirds uz Rampas’’. Gards jubilejas kliņģeris tika dalīts autoriem kopā ar
līdzjutējiem.

A.Pelēča literārās prēmijas 2015. gada laureāti
Par bibliotēkas nedēļas notikumu galotni kļuva ikgadējā pasākumu kopa, kas
norisinājās visu dienu no 10.00 rītā līdz 22.00 vakarā ar kopēju nosaukumu ,,Burziņš
bibliotēkā’’. Šoreiz burziņa ciemiņi bija tādas interesantas personības kā vides tēmās
specializējusies žurnāliste Anitra Tooma un Spānijā Santjago ceļu piedzīvojusī sabilniece
Laima Začeste. Savukārt notikumu virkni ievadīja kustīgo bildīšu rīts bērniem, bet punktu
vakarā pielika ugunskurs ar sarunām un desiņu cepšanu, rotaļām un dziedāšanu.

Vides žurnāliste A.Tooma
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Pēc vasaras atelpas, rudenī pasākumu veidošanu pēc senas tradīcijas ievadām ar Dzejas
dienām. 2015.gads aizrit Raiņa un Aspazijas zīmē. Mūsu bibliotēka Raiņa 150 gadadienu
atzīmēja ar pasākumu, kura atslēgas vārdi vienojās un savijās kopējā virknē: ,,Rainis. Rija.
Dzejas dienas.’’ Vakars sākās ar improvizētu interviju ar pašu Raini:
- Kas ir visdārgākais, ko pasaule mums devusi?
- Daba dod mums par velti tikai laiku: viss cits mums jāiegūst ar pūlēm- tā Rainis.
Tomēr galvenie tikšanās viesi šoreiz bija filmu studijas ,,Rija” animatori. Jolanta Bīgele, Arnis
Zemītis un režisora asistente Sandra Biseniece – neliela, bet nozīmīga daļa no animācijas
filmas ,,Zelta zirgs’’ veidotāju komandas. Viesi stāstīja par animācijas filmas tapšanas un
veidošanas procesu, par to cik daudz darba tiek ieguldīts katrā – pat vismazākajā filmā.
Savukārt Arnis Zemītis ir mūsu pašu Talsu puisis, bakalaura grādu animācijā ieguvis
Lielbritānijā Southemptonas Solentas universitātē. Atnākušie ar lielu interesi klausījās
stāstījumos, vēroja videomateriālus par animācijas filmu tapšanas procesu un aktīvi iesaistījās
sarunā, uzdodot daudz jautājumu. Noslēgumā visi atgriezās Dzejas dienu un Raiņa jubilejas
gaisotnē, noklausoties latviešu dzejnieku rakstītos veltījumus Rainim.

Animators Arnis Zemītis
Liriski intīms bija Rainim veltītais pasākums pie kafijas tases. ,,Mīļākais dzejolis’’,
kurā klātesošie lasīja sev tuvākos Raiņa dzejoļus, pastāstot par savu pieredzi Raiņa un
Aspazijas daiļrades iepazīšanā.
Oktobrī godinot dižo dzejnieku, uz sarunu par Raini mūsdienu teātrī aicinājām teātra
pētnieci, augstskolu mācību spēku, teātra kritiķi un mūsu novadnieci Silviju Radzobi. Silvijas
Radzobes pamatīgās zināšanas savā jomā, pieredze un ļoti elastīgā konkrētas auditorijas
uztvere padarīja šo tikšanos par būtisku ieguvumu tiem, kas lasa grāmatas, tematiskās
publikācijas preses izdevumos, izrāžu recenzijas, apmeklē teātra izrādes un ir lietas kursā par
teātra mākslā notiekošo. Mazliet ar humoru, bet neuzspiežot savu viedokli, Silvija Radzobe
runāja par interneta uzvaras laikmetu, kurš tā cītīgos lietotājos veido citādu informācijas
uztveres veidu, nekā grāmatu lasītājos. Bija jūtams, ka lektore pieradusi strādāt ar studentiem
– atšķirīga viedokļa uzklausīšana, pārdomāta argumentācija un erudīcija izslēdza tukšu
runāšanu riņķī un apkārt par jubilejas gadam tapušajiem un citiem jauniestudējumiem, režisoru
un aktieru veiksmēm un klupieniem.
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Novadniece, teātra zinātniece Silvija Radzobe
Novembrī mūsu lasītājiem organizējām tikšanos ar bijušo Latvijas prezidentu Valdi
Zatleru un grāmatas līdzautori Guntu Barbāni. Tikšanās iemesls- eksprezidenta grāmata ,,Kas
es esmu’’. Tie, kuri grāmatu ir lasījuši, ar interesi varēja ieklausīties tās tapšanas stāstā. Tie,
kuri to vēl tikai lasīs, bija gatavi uzdot septītajam Latvijas prezidentam gana sarežģītus un
nopietnus jautājumus par politisko situāciju valstī un dažādiem aktuāliem jautājumiem.
Grāmata neapšaubāmi ir interesanta. Valdim Zatleram, esot prezidenta amatā, laiks Latvijai
bija īpašs. Tā sauktā ,,trekno gadu” kulminācija, politisko partiju intrigas un oligarhu
visatļautība. Arī par to visu lasām grāmatā. Tiem, kas tajā meklēs secīgu autora dzīves
aprakstu, var nākties vilties. Protams, par šī cilvēka dzīvi var uzzināt daudz, bet vēl vairāk par
viņa domām, skatījumu uz lietām un cilvēkiem. “Kas es esmu”, neapšaubāmi būs vērtīgs
uzziņu avots arī skolu jauniešiem, jo no tās uzzināmas ļoti interesantas detaļas par prezidenta
darba specifiku, sarežģītajiem procesiem, kuri ikdienā iedzīvotājiem paliek nezināmi. Ierasti,
šādos pasākumos auditoriju interesē atbildes uz jautājumiem: kāpēc rakstījāt, kā rakstījāt un
ko neuzrakstījāt? Ņemot vērā grāmatas specifiku, protams, vienmēr seko arī jautājumi par
politiku un aktualitātēm, par ko arī tika nopietni diskutēts. Uzdodot savus jautājumus,
sanākušie kļuva ļoti aktīvi. Jautājumi - vai Latvijā jau dzīvo kara apstākļos, kas notiks ar mūsu
valsti, čekas maisu atvēršana, kāpēc izjuka Reformu partija, par ko no izdarītā vislielākais
gandarījums, un vēl un vēl… Visvairāk apspriestais jautājums tomēr bija - vai Latvijai
vajadzētu uzņemt bēgļus un kas mūs sagaida. Skaļās diskusijas pierādīja tikai to, ka cilvēkos
neziņa raisa bailes. Un tieši šie jautājumi stāv pāri visiem citiem.

Eksprezidents ieraksta veltījumu TGB viesu grāmatā
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Jau Ziemassvētku noskaņās, mūsu bibliotēka uzņēma dzejnieka Aleksandra Čaka
cienītājus un dzejas mīļotājus, lai baudītu aktiera Arta Robežnieka komponētās dziesmas ar
A.Čaka dzeju un sagatavoto literāri muzikālo programmu ,,Lai slavēts vakars šis…’’. Par ko
tad tika slavēts šis vakars? Par daiļo dzimumu, protams, par mīlestību. Par jūtām, kuras tik labi
pazīst ikviens no mums. Aktiera izjustajā sniegumā ikviens atrada sev pazīstamo - jūtu
smeldzi, skurbu prieku par dzīvi, vilšanās sāpes. Ieraudzīja dzejnieka laika Rīgu - bulvāru
liepas, bālo apgaismojumu, ormaņus un nakts meitenes ar vīna sarkanām lūpām. Kā pēdējo,
visi kopā izpildīja populārāko no dziesmām ar A. Čaka vārdiem: ,,Miglā asaro logs”. Pēc
programmas klātesošajiem bija iespēja ar aktieri aprunāties. Par lomām, par gandarījumu ko
tās sniedz, par jaunākajiem iestudējumiem Dailes teātrī. ,,Galvenais - laikus nomirt uz
skatuves, lai paliktu skatītājiem sirdīs’’- ar smaidu teic mākslinieks. Vēl, kā krēms kūkai –
dažas Ziemassvētku gaidīšanas dziesmas un skaistas vakara beigas. Laimīgu jauno gadu!

Ziemssvētku brīnumu gaidot
Tostarp, izmantojot portālu vww.filmas.lv, četras reizes notika multiplikācijas filmu
rīti mūsu kaimiņiem, bērnudārza audzēkņiem, kuros bērni varēja priecāties par dažādu pasaku
tēlu piedzīvojumiem uz ekrāna. Izmantojot Nacionālā kino centra Latvijas filmu izlases
dāvinājumu, organizējām filmu izlases seansu grāmatu izsniegšanas punktā ,,Stūrīšos’’.
Notikušas divas skolēnu grupu ekskursijas, lai iepazītos ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām
katram lasītājam.
E- prasmju nedēļas ietvaros bibliotēka organizēja 4 lekcijas.
Par finansiālo aizsardzību interneta vidē informēja Swedbankas speciāliste Sandra Bērziņa.
Kā jau iepriekš rakstīts, lasītavā 2015. gadā tika izveidotas 28 izstādes. Pirms katra pasākuma,
lasītavā var apskatīt izstādi un iepazīties ar gaidāmo viesi, piemēram: ,,Dzīvnieki cilvēku
pasaulē’’- veltīta biologam Vilnim Skujam, vai ,,Katram prezidentam savs laiks’’ par
eksprezidentu Valdi Zatleru.
Izstādi, kura šogad izraisīja vislielāko skatītāju interesi, mums piedāvāja no Ventspils
Neredzīgo bibliotēkas:
,,Citāda grāmata”. Tā ir izstāde, kurā eksponētas un apskatāmas audio grāmatas – klausāmās
grāmatas (kasetēs un CD MP3 formātā), grāmatas Braila rakstā (mācību, lasāmās grāmatas, kā
arī izklaides žurnāli) un citi informācijas saziņas līdzekļi, ar kuru palīdzību tiek informēti
cilvēki ar redzes traucējumiem. Bija iespēja izmēģināt darboties pie neredzīgo raksta
rakstāmmašīnas un veco lenšu aparāta.
Pēc tam šo izstādi iekārtoja Talsu bērnu bibliotēkā, ar to iepazinās skolēni, kuri pēc tam varēja
pastāstīt savām ģimenēm par iespējām, kuras var izmantot viņu tuvinieki.
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Joprojām aktuālas un lasītājiem interesantas ir tradicionālās izstādes ar padomiem svētku un
atzīmējamo dienu svinēšanā, piemēram:
,, Pār visu zemi mīla valda’’
,,Lieldienu šūpolēs’’
,, Latvijas baltā nakts’’
,, Šis nenotveramais Ziemassvētku brīnums’’
Ne mazāku interesi saista nopietno tematu izstādes, piemēram:
,, Latvijas neatkarībai – 25’’
,, Laiks, kas iemācīja klusēt’’. Komunistiskā genocīda piemiņas upuriem.
,, Dzimtenes mīlestībai brīvdienu nav’’. Veltīta Lāčplēša dienai.
Ar izstādēm atzīmējam ievērojamu cilvēku jubilejas piemēram:
,, Mākslinieks ar saules balsi-Jānim Zāberam- 80’’.
,, Dalailama –vīrs, kas sajūsmināja pasauli’’. Tibetiešu garīgajam līderim- 80.
,,Ironiskais ideālists Juris Bartkevičs’’.
Neizpalika arī vispārīgās izstādes par interesējošām tēmām, piemēram ;
,, Dārzs atmodies’’, ,, Maģija un rituāli’’, ,,Eirovīzija ir atkal klāt’’. u. c.
Kāpņu telpas izstādēs, kuras mainām ik mēnesi, apmeklētāji varēja tuvāk iepazīties ar
Džeraldu Darelu, interjeristu Jūliju Madernieku, dzejnieci Aspaziju, pasaku meistaru
Andersenu, ,,Mazā prinča’’ autoru Antuānu Sent-Ekziperī un gleznotāju, grafiķi Sigismundu
Vidbergu. Kā arī ar rakstnieci Dzidru Rinkuli-Zemzari, režisoru Alfrēdu Amtmani-Briedīti,
Raini, Krišjāni Baronu, mūziķi Emīlu Dārziņu un mūsu novadnieku Krišjāni Valdemāru.
Dundagas novada centrālā bibliotēka savā izstāžu zālē organizē ceļojošās izstādes:
Diena kopā ar bibliotekāru (Rīgas Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde).
”Tu esi. Tu vari” Latvijas paraolimpiskās komitejas, bankas „Citadele” finansiāli
atbalstīta fotogrāfa Jura Bērziņa – Soma fotogrāfiju izstāde par Londonas 2012.gada vasaras
Paralimpiskajām spēlēm; izstādes atklāšanā piedalās fotogrāfs, bankas pārstāvis un Dundagas
novada pašvaldības priekšsēdētājs.

Fotogrāfs Juris Bērziņš – Soms
Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā”. Latvijas
Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde tiek izmantota 8. – 12.klašu vēstures stundās. Skolēni
izmanto muzeja sagatavotās darba lapas.
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Dzīvība Baltijas jūrā. Latvijas Dabas muzeja ceļojošā interaktīvā izstāde veidota
no dažādām galda spēlēm. Izstāde sniedz informatīvu materiālu par dzīvības norisēm Baltijas
jūrā, savukārt ar spēļu palīdzību atraktīvā veidā skolēni uzdod viens otram jautājumus un
meklē atbildes. Atsevišķa spēle veltīta tīrīšanas līdzekļiem, kurus ikdienā izmantojam gandrīz
katrs – tā palīdz mācīties šķirot tos videi draudzīgos un ne tik draudzīgos. Mazākie bērni
„tīrīja” jūras piekrasti no cilvēku atstātiem atkritumiem, kā arī iepazina dabīgos atkritumus un
to ko jūra pati izskalo krastā un kas nav dabai kaitīgs – putnu spalvas, akmeņi, gliemežvāki,
aļģes utml.

Dabas aizsardzības pārvaldes veidota ceļojoša izstāde „Dabas dziednīca - purvs”;
šo izstādi skolotāji izmanto bioloģijas un dabas zinību stundu norisē, pavisam bibliotēkā
notiek 10 mācību stundas. Izstādē stāstīts par purvu no neierasta rakursa – kā purvs un tā
resursi kalpo cilvēku veselības atjaunošanai un atpūtai. Purva gaiss ir tīrs no putekļiem un
dūmgāzēm, tam piemīt antibakteriālas īpašības, kas rodas no purva augu izdalītajām vielām –
fitoncīdiem. Lai arī purva dabas daudzveidība ir salīdzinoši neliela, ikviena tā daļa kalpo mūsu
veselībai. Purva dzīvnieku vērošana var kļūt par veselīgu un nomierinošu atpūtas veidu.
Daudzi ir dzirdējuši, ka zem Ķemeru nacionālā parka purviem veidojas dziednieciskie
sērūdeņi. Gan paši ūdeņi, gan ar tiem bagātinātās kūdras dūņas tradicionāli tiek izmantotas
ārstniecībā . Izstāde sniedz interesantu informāciju par purva dziednieciskajām īpašībām.
Izstādes aktivitāte „Pastaiga purvā” (8 uz grīdas novietojami podesti) ļauj pārbaudīt, kur
purvā ir droši pārvietoties un kurās vietās jābūt uzmanīgiem un labāk neiet; podesti ir
izgatavoti no porolona materiāla un tās purva vietas (atbilstošais podests), kurās var iegrimt,
uzkāpjot sāk šūpoties, savukārt, tur kur ir droši, arī podesti ir nostiprināti stingri.
No laikrakstiem lasītavā joprojām gadu no gada populārākā ir ,,Latvijas Avīze’’. No žurnāliem
vislielākā interese ir par žurnāla ,,Ieva’’ izdevumiem (Ievas māja; Ievas dārzs u.tt.). Kā arī
,,Ilustrētā vēsture’’, ,,Una’’ un ,,Dārza pasaule’’.
Pasākumus organizējot, cenšamies aptvert visa vecuma lasītājus un interesentus.
Grāmatu svētkos pasākumi ir bērnudārzā, skolās u.c.
Reģiona bibliotēkās notiek dažādas aktivitātes, piesaistot savus apmeklētājus bibliotēkai.
Jau kuro gadu katru pirmdienu ziedu laikā Lubes bibliotēkā bibliotēkas draugi sanes
ziedus no saviem dārziņiem un izdaiļo bibliotēkas telpas, tautas nama foajē, apmainās
stādiem, sēklām.
Talsu novada Īves bibliotēka
Lielāki pasākumi notiek sadarbībā ar Tiņģeres Saieta namu un izmantojam Saieta nama
zāli. Notiek tikšanās ar literātiem, katru mēnesi notiek lasītāju klubiņa „Līdzi laikam” tikšanās.
Šīs lasītāju tikšanās reizes informē par jauniem bibliotēkas darbā (jaunākās grāmatas mūsu
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fondā un Latvijā vispār izdotās), informē arī iedzīvotājus par citām bibliotēkas darba
aktualitātēm, sniedz ieskatu tuvākajos plānotajos kultūras pasākumos Saieta namā un tuvumā
esošajos kultūras namos, Iepazīstina klausītājus ar jaunāko kultūras norišu atspoguļojumu
presē un citos masu mēdijos.
Muzeja nakts ietvaros, šogad kopā ar Tiņģeres Saieta namu, organizējām, pasākumu
“Sirdsmīļo, brālīt”, kur pils pagrabā klausītājiem bija iespēja klausīties Raiņa un viņa māsas
Līzes saraksti vēstulēs. Trūcīgajā pagrabu apgaismojumā uz emocionāla mūzikas fona, ļāvām
pasākuma apmeklētājiem iepazīt Raini kā patiešām gādīgu un emocionālu cilvēku. Jau daudzu
gadu garumā iesaistāmies Ziemeļu lasījumu organizēšanā saviem lasītājiem. Rīta stundas
lasījumi skolēniem 14 apmeklētāji (lasām fragmentu no Norvēģu rakstnieces M. Parras
grāmatas ”Vafeļu sirds” - runājam par draudzību, draugu labajām un sliktajām rakstura
īpašībām, par rotaļām kopā ar draugiem) Krēslas lasījumi pieaugušajiem - 8 apmeklētāji:
Islandes ekonomika, vēsture sadzīve, virtuve, sāgu raksturojums un Egila sāgas lasījums.
Septembrī dzejas dienu noskaņās piedalījāmies A. Deģa romantiskajā un draiskajā
koncertstāstā “Mīlestība ir gaisā”: savdabīgs mīlestības un dzejas pilns, ceļojums apmeklējot
romantiskākās Eiropas pilsētas un skatījums no lidmašīnas loga.

Dzejas dienu pasākums” Mīlestība ir gaisā” kopā ar Arvīdu Deģi
Talsu novada Lībagu bibliotēka
Savstarpēji komunicējot, ir izdevies sarunāt interesantus cilvēkus, kuri brauc ciemos
un bibliotēkas veidotajos pasākumos stāsta vai rāda savus hobijus. Pie bibliotēkas jau 34 gadu
darbojās pensionāru klubs “Sarma”. Pārsvarā visi pasākumi tiek organizēti ar viņu
piedalīšanos. Katru gadu mēs braucam ekskursijā pa Latviju. Ik pa diviem mēnešiem tiek rīkoti
tematiski pasākumi, kuros piedalās kāds uzaicināts viesis. Regulāri tiek veidotas izstādes,
prezentācijas un pasākumi.
Lieldienu pasākumā pie mums ciemojās mācītājs A. Šķuburs un T.Ēce

Bērnu radošajā darbnīcā gatavotie darbi…
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Ciemojamies Lībagu skolā pie Rotas Ārbergas, kopā ielīgojām Jāņus ar skanīgām dziesmām
un pie reizes iepazināmies ar novadpētniecības materiāliem.
Sabiles novada bibliotēka
Katru mēnesi tiek veidotas divas jaunas izstādes-viena lasītavā, viena abonementā.
Lasītavā tiek izliktas netradicionālās izstādes, ko arī vairāk apmeklē, jo tās ir interesantas. Tās
tiek sagatavotas sadarbībā ar kādu vietējo iedzīvotāju, bieži vien arī bibliotēkas lasītājiem.
Daudzas no bibliotēkā izliktajām izstādēm apmeklēja arī skolotājas ar savām klasēm un arī
bērnudārza vecākās grupas audzēkņi ar audzinātājām. 2015. gadā bibliotēka piedāvāja arī 9
dažādus pasākumus. Vairāki pasākumi tika organizēti, sadarbojoties ar kultūras namu un
Sabiles vidusskolu. Kā tradīcija tika atzīmēta aktivitāte Bibliotēku nedēļā. Skolēniem tika
piedāvāts digitāls pasākums, kurā tika radīta kino atmosfēra, lai Sabiles skolēni noskatītos
animācijas filmu Zelta zirgs. Bibliotēka jau šobrīd aktīvi strādā, lai ievadītu pasākumu ciklu
Latvijai. Novembrī ar skolēniem tikās vietējais iedzīvotājs Aivars Briuņa, kurš nodarbojas ar
filatēliju. Speciāli tika izveidota pastmarku izstāde, kas bija veltīta Latvijas vēsturei. Pasākumā
filatēlists stāstīja par filatēliju un Latvijas vēstures faktiem. Vairākus pasākumus bibliotēka
organizēja Sabilei nozīmīgu kultūras pasākumu ietvaros - Vīna svētkos uz ielas bibliotēka
iekārtoja Grāmatnīcu, Karstvīna svētkos bibliotēkā bija kreppapīra darbnīca.

Tāpat bibliotēkas darbinieki katru gadu piedalās kādas kultūrai nozīmīgas vietas
sakopšanā kopā ar citiem kultūras darbiniekiem Lielās talkas ietvaros. 2015. gadā sakopām
Sabiles brīvdabas estrādes apkārtni.
Talsu novada Lubes bibliotēka
Kopš pagājušā gada rudens tika slēgta pasta nodaļa Lubes pagastā, un katru darba dienu
vienu stundu bibliotēkas telpās Lubes pagasta iedzīvotājiem ir iespēja izmantot pasta
pakalpojumus. Apmeklētāji izmanto pasta pakalpojumus un paralēli tiek apmainītas grāmatas
un žurnāli, izmantoti interneta pakalpojumi, veiktas izdrukas no datora, dokumentu kopēšanas,
skenēšanas pakalpojumi. Bibliotēka ir tikai ieguvusi, atvēlot savas telpas pasta pakalpojumu
veikšanai.
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Lielu apmeklētāju uzmanību parasti izpelnās lielās, tematiskās izstādes, kuras tiek
izvietotas blakus telpā pie bibliotēkas, gan pārvaldes gaitenī, kas ir gaišs un piemērots izstāžu
izvietošanai. Nodrošināta signalizācija. Un tā:
2015.gadā iekārtotas 7 (septiņas) tematiskās izstādes : tās ir
Talsu Tautas frontei - 25 izstāde no Talsu novada muzeja. Ļoti labs, izsmeļošs
materiāls! Lakoniski, īsi, skaidri saprotami teksti, attēli. Lielisks materiāls vēstures stundām
(janvārī)
Ulda Saulīša karikatūru izstāde; Uz lielajām planšetēm izkārtotas karikatūras ar
trāpīgiem, raksturojošiem tekstiem. Skatīta izstāde! Cilvēkiem patika!
(martā)
Kolhoza ,,CĪŅA” vēsture;
Izstāde tapa, izmantojot bibliotēkā savāktos
novadpētniecības materiālus. Papildināta ar foto materiāliem no pagasta cilvēku arhīviem. Ļoti
bagātīga izstāde! Izstāde kārtota, lai papildinātu bijušo kolhoznieku salidojumu, kas notika
aprīlī. Izstāde bija skatāma vēl mēnesi pēc pasākuma! Un tā arī bija skatīta!!! (aprīlis, maijs)
Sigitas Šternbergas gleznu izstāde; Autore beigusi Liepājas lietišķās mākslas skolu.
Izstādītas 9 viņas eļļas gleznas – pārsvarā ziedi. Patīkama, romantiska noskaņa. (jūnijs, jūlijs)
Aīdas Arhipovas papīra salvetīšu kolekcijas izstāde: izstādē izliktas kolēģes Aīdas
Arhipovas kolekcija, Apbrīnojami, cik krāšņas, daudzveidīgas var būt šis vienkāršais papīra
gabaliņš! (augusts, septembris)
Lubes pagasta rokdarbnieču izstāde; izstādē izlikti dažādās tehnikās radīti rokdarbi
- adījumi, tamborējumi, izšuvumi, pērļojumi, dekupāžas tehnikā atjaunoti darbi, aplikācijas,
apgleznojumi, gleznojumi ar eļļas krāsām. Bagātīgs darbu klāsts! (oktobris, novembris)
Gleznotājas Gunas Milersones gleznu izstāde; Manā skatījumā pavisam atšķirīga
gleznu izstāde. Daži izteicās, ka gleznas ir nesaprotamas, neuzrunā! Bet gleznotājas skatījums
ir tāds, neparasts! Tāpēc māksla ir tik daudzveidīga!
Kopumā secinu, ka tematisko izstāžu tematika ir bijusi ļoti daudzveidīga, bagātīga un
interesanta.

Mērsraga novada bibliotēka
Šogad interesenti četras reizes ir pulcējušies uz jauno grāmatu pēcpusdienām, kurās
ikvienam ir bijusi iespēja iepazīties ar bibliotēkas jaunieguvumiem. Par bibliotēkas jaunajām
grāmatām regulāri ir bijusi informācija „Mērsraga Avīzē” .
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Īpašs gandarījums ir par „Dzejas Dienu”
pasākumu:.

„Tu esi viens no mūžības,
Un viens tu paliksi līdz galam”
Rainis

Gluži kā no mūžības izkāpuši, 9.
septembra novakarē, Mērsragā ieradās
Rainis un Aspazija. Viņu tēlos iejutās,
teātra kopas „Etīde” dalībnieki Arnis
Orlovs un Edīte Drinķe. Cienījamie
dzejnieki iepazīstināja ar savu savstarpējo
saraksti, lasot pirmās vēstules, kuras bija
rakstījuši viens otram. Pasākumu kuplināja
arī citi teātra kopas dalībnieki: Valda
Zvirgzdiņa, Ritma Vinklere un Madara Brāle. „Dzejas dienu” norisi muzikāli bagātināja Aija
Barovska un Jānis Kaļiņičenko. Tika lasīta Raiņa un Aspazijas dzeja, kā arī ieklausījāmies
Raiņa paustajās atziņās, kuras savu aktualitāti nav zaudējušas mūsdienās. Viktorīna pierādīja,
ka sanākušie apmeklētāji ļoti labi orientējas Raiņa un Aspazijas daiļradē un dažādos dzīves
faktos. Kā pasākuma kulminācija izskanēja Raiņa un Mārtiņa Brauna „Saule. Pērkons.
Daugava” . Beigās visi sanākušie nodziedāja Aspazijas un Raimonda Paula „Circenīša
Ziemassvētkus, tā uz šādas mīļas un pozitīvas nots „Dzejas dienas” arī izskanēja. Vēl tikai
Raiņa un Aspazijas piemiņas foto pie Mērsraga vidusskolas audzēkņu izveidotā ziedu paklāja
(Par godu Raiņa un Aspazijas 150. gadu jubilejai), un uz tikšanos nākošajās „Dzejas dienās”!
Vēl gribu piebilst, ka pirmo reizi „Dzejas dienu” pasākums norisinājās neierastā vidē pie
informācijas centra, spriežot pēc apmeklētāju atsaucības, tas bija izdevies eksperiments. Tādēļ
ir doma, ko līdzīgu atkārtot arī nākošajā gadā.
2015. gadā apmeklētāju un lasītāju anketēšana par bibliotēkas pakalpojumu
novērtēšanu notika TGB, Talsu novada Pastendes, Stendes, Virbu bibliotēkās, Rojas novada
bibliotēkā.
TGB anketēšanas rezultāti atsevišķā lapā.
Talsos ir ļoti laba sadarbība ar Talsu novada informācijas un tūrisma centru. Tūrisma
centrs mums piegādā savus jaunākos izdevumus, informāciju. Daudzu gadu garumā labs
sadarbības partneris ir Talsu tautas nams, mūsu nepiemēroto telpu dēļ nav iespējams iekārtot
izstādes bibliotēkā, tautas nams neatsaka savas telpas. Veiksmīga sadarbība notiek ar izglītības
pārvaldi. Kā labu partneri izstāžu un pasākumu organizēšanā var minēt Talsu Novada muzeju,
Talsu Lauksaimniecības muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Dabas muzeju, Latvijas
Paraolimpisko komiteju, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Nerdedzīgo bibliotēkas
Ventspils nodaļu, arī vietējos novadniekus, savas misijas entuziastus – Z. Kalmani, I. Ķēniņu,
I. Tamsonu u.c.
Neatsverama ir sadarbība ar kolēģiem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Kultūras
ministrijas Bibliotēku nodaļu, KISC, SIA Tieto Latvia, kolēģiem citos reģionos.
Labas, profesionālas un cilvēciskas attiecības mums izveidojušās ar reģiona
bibliotekāriem. Vienmēr kopā darbojamies kā laba, saskanīga komanda.

Veiksmes stāsti
1) Talsu novada Laidzes bibliotēkā paplašinātas telpas.
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2) “BIS Alise e-katalogs tavā kabatā” konkursā – vietējas nozīmes publisko bibliotēku
konkurencē - Talsu novada Pastendes bibliotēka saņēma SIA „Tieto Latvia” sarūpēto balvu
– iPad Air planšetdatoru.
3) 2015.gadā Stendes bērnu bibliotēkas 4 lasītājas pieteicās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un
Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes rīkotajā konkursā “Plašais apvārsnis”, kurš
bija veltījums mūsu izcilajiem latviešu grāmatu autoriem Aspazijai un Rainim. Līdz finālam
tika Stendes meitene Kristiana Kristberga.
4) Rojas novada Kaltenes bibliotēka aktīvi iesaistījās projektā “Viens ciems.Visa Latvija”, tapa
filma par Valgalciemu.

2016. gada sākums

TGB direktore

Vija Nagle

TGB anketēšanas rezultāti:
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TALSU, ROJAS, DUNDAGAS UN MĒRSRAGA
NOVADA BIBLIOTĒKU PĀRSKATS
PAR DARBU AR BĒRNIEM

2015. gadā



1. Darba raksturojums, metodiskā un konsultatīvā darba
organizācija

Darbs ar bērniem un jauniešiem sastāda lielu daļu no visa bibliotekārā darba
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā.
Skolēnu skaits Talsu reģiona skolās pēdējos gados stabilizējies
Gads
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

Skolēnu skaits no 1. – 12. klasei
5035
4333
4148
4030
4045

Talsu bērnu bibliotēka reorganizēta par Talsu Galvenās bibliotēkas
struktūrvienību kopš 2015. gada 1. decembra.
Metodiskā un konsultatīvā darba funkcija attiecībā uz visu reģiona bibliotēku darbu ar
bērniem un jauniešiem ir saglabājusies.
Vairākās bibliotēkās mainīts darba laiks, lai skolēni, atgriežoties no savām skolām, vēl
paspētu izmantot savas vietējās bibliotēkas pakalpojumus. Bibliotekāri, kuru apkalpojamā
teritorijā nav skolas, savus nedaudzos bērnus un jauniešus iesaista gan „Bērnu Žūrijas”
aktivitātēs, “Ziemeļu bibliotēku” nedēļas lasījumos, gan citos tematiskos pasākumos.
Pagastos ar skolu vai bērnudārzu teritorijā, lietotāju – bērnu un jauniešu skaits pārsvarā
ir 50% un vairāk procentu no kopējā lietotāju skaita.
Galvenās bibliotēkas organizētos semināros regulāri tiek apskatītas ar bērnu darbu
saistītas tēmas:”
 LU pasniedzējas Austras Avotiņas lekcija “Latvija bērnu grāmatu ilustrācijās”,
 Bērnu darba analīze Talsu reģiona bibliotēkās,
 Ziemeļu bibliotēku nedēļas organizēšana Talsu reģiona bibliotēkās;
 “Lasīšana kā vērtība”. (Liega Piešiņa)
 Saldus vasaras konference par darbu ar bērniem. I. Jaunbērziņas prezentācija.
 Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekārajā darbā.
( Mag. paed.Ligita Smildziņa)

 2015. gadā Bērnu žūrijas programmā darbojās 27 reģiona bibliotēkas – tas ir rekords!
Žūrijas bibliotēkas netika labi nodrošinātas ar grāmatu kolekciju, tomēr bibliotekāri
neatsakās no šīs programmas, un iepērk grāmatas par saviem budžeta līdzekļiem.
Bērnu bibliotēka apkopo Talsu reģiona Bērnu Žūrijas grāmatu topu. Grāmatas laureātes
tiek godinātas Lielajos lasīšanas svētkos, kuri notiek 12. gadu Talsos.
Balva ekspertiem par darbu ir Latvijā populāra grupa. 2015. gadā tā bija “Carnival
Youth”. Lasīšanas svētki ir motivācija piedalīties programmā. Pirms Lasīšanas
svētkiem uz skolām sūtām lūgumu, lai ekspertus atbrīvo no stundām un novērtē ar labu
atzīmi literatūrā. Šādā veidā lasošie bērni tiek pagodināti un izceļas klasesbiedru vidū.
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Tas ir labi, jo nereti lasošie bērni ir klusi un kautrīgi. Šo gadu laikā grāmatas laureātes
godinātas dažādos veidos. 2015. gadā lūdzām pagastu pārvaldniekus kopā ar
bibliotekāriem attēlot grāmatas. Tā bija svētīga ideja, pārvaldnieki redzēja lielo bērnu
pūli, viņu prieku un aktīvo darbošanos.

Ģibuļu pagasta pārvaldes
darbinieki kopā ar bibliotekāri
tēlo I.Ambjērnsena grāmatu
“Samsons un Roberts”

Talsu novada domes
priekšsēdētājs sveic Svētku
dalībniekus

Lasīšanas svētki ritēja sportiskā garā: pirmās vietas
grāmatas brauca goda apli ar velosipēdu, otrās – ar skrituļdēli, trešās – ar skrituļslidām.
Līva uz velosipēda gaida starta brīdi grāmatai “ Samsons un Roberto”. Madlēna uz
skriuļslidām jau izvizinājusi 3. vietas ieguvēju “Rozā kvarca brālība”.

Galvenā balva – grupa “Carnival Youth”

 Ziemeļu bibliotēku nedēļas pasākumu koordinēšana un konsultāciju sniegšana ir Talsu
Bērnu bibliotēkas atbildībā. Pēdējo gadu tēmas ir patikušas gan bibliotekāriem, gan
lasītājiem.
 Veiksmīgs bija darbs, organizējot Kurzemes reģiona “Plašā apvāršņa” konkursu.
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Konkurss bija grūts pārbaudījums bērniem. Bet visas ar konkursu saistītās aktivitātes
popularizēja bibliotēku darbu, un tas vērtējams pozitīvi.
 Bērnu bibliotēka ir sadarbības partneris Galvenai bibliotēkai Grāmatu svētku
organizēšanā, kuri notiek ar fonda „Atbalsts lauku bibliotēkām” gādību.
 Individuālas konsultācijas tiek sniegtas regulāri pagastu bibliotekāriem un skolu
bibliotekāriem.
 Visās bibliotēkās izveidoti bērnu stūrīši vai zonas. Vairākās bibliotēkās iegādātas
jaunas mēbeles, televizori u.c.
 Bibliotekāri gādā par bērnu interešu apmierināšanu un attīstīšanu. Mazākās bibliotēkās
bibliotekāri izvēlas Bērnu Žūrijas ekspertu grupiņu, lai regulāri katru mēnesi pulcētu viņus
kopā un runātu par saistošām tēmām. Visas bibliotēkas sadarbojas ar bērnudārzu, izliekot
bērnu darbiņus savās telpās, sagatavojot nodarbības par dažādām tēmām.
 Bibliotēkas darbā svarīgi ir uzturēt regularitāti. Mērsraga bibliotēkā parakstīta
savstarpēja vienošanās ar skolu par pirmās un piektās klases kolektīvu bibliotēkas
apmeklēšanu. Tādā veidā bērni nezaudē interesi par lasīšanu, bibliotekārei arī vienmēr
jābūt gatavai sniegt saistošu informāciju. Bibliotekāre secina, ka pēc šiem regulārajiem
apmeklējumiem sadarbība ar skolotāju uzlabojusies. Tātad skolotāja atzinusi
bibliotēkas pozitīvo ietekmi bērnu izglītošanā.
 2015. gadā bibliotēkās daudz strādāts ar praktiska novirziena lietām, tās saistot ar
grāmatām – aplicēšana, filcēšana, dekupāža, dažādu lietu izgatavošana. Izliekot bērnu
darbus bibliotēku izstādēs, arī vecāki tiek pievilināti bibliotēkas aktivitātēm. Nodarbībās
iesaistīti vietējie mācību spēki no skolām, bērnudārziem.
 Bibliotēkām ir regulāra sadarbība ar bērnudārziem – visas bibliotēkas ar bērnudārzu
teritorijā rīko bibliotēkas iepazīšanas ekskursijas un reizi mēnesī vecākās grupiņas tiek
aicinātas uz pasākumu par aktuālu tēmu. Bibliotēkā izstādēs tiek izlikti bērnu darbiņi.
 Vietējās pagastu avīzēs, arī novada presē bibliotekāru darbs un problēmas tiek regulāri
atspoguļotas.

 Veiksmīgākās aktivitātes:
Bērnu Žūrijas pasākumi.
1. Radošas darbnīcas (krāso, zīmē, veido pēc žūrijas grāmatu motīviem). Pēc tam bērnu
darbi rotā bibliotēkas telpas.
2. Saaicina potenciālos Bērnu žūrijas ekspertus, lai iepazīstinātu ar jauno kolekciju.
2015. gadā daudz izmantota kopīga lasīšana un grāmatu apspriešana, jo bērniem arvien
vairāk nepatīk pildīt anketas, tāpēc, ka viņi neprot izteikt savas domas jēdzīgos
teikumos. Šai metodei ir vairākas priekšrocības:
 var iztikt ar vienu grāmatu;
 regulāri apmeklēta bibliotēka;
 pārrunās bērni atraisās un iegūst vairāk zināšanu.
3. Ekskursijas: Laidzes, Rojas un Kaltenes bibliotēkas eksperti tiekas Kaltenē, kur
bērni sabraukuši ar velosipēdiem- notiek skaists draudzības vakars. Sabiles un Stendes
bibliotēku ekspertu draudzēšanās Kamparkalnā.
Sabiles bērnu bibliotēka uzņem ciemiņus no Upesgrīvas palīgskolas un Veģu
pansionāta.
4. Bērnu Žūrijā iesaista bērnudārza vecākās grupiņas – kolektīvi lasa grāmatiņas,
pārrunā un spriež, kā rakstīt anketā.
5. Kopīga filmas.lv skatīšanās, ja pēc žūrijas grāmatas uzņemta filma.
6. Tikšanās bibliotēkā reizi mēnesī ar Bērnu Žūrijas ekspertiem
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(mazākās bibliotēkās).
7. Mazajiem bērniem bija īpaši skaistas grāmatas, tāpēc vairākās bibliotēkās tās uzveda
kā teātri, izspēlēja.
8. „Lielie lasīšanas svētki Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bērniem”, kuri
balvā saņēma grupas “Carnival Youth” koncertu. Pagastu priekšsēdētāji piedalījās
svētkos un kopā ar bibliotekāriem izspēlēja grāmatas – laureātes.
Jaunrades izstādes un pasākumi:





bērnu praktiski darinājumi - rotas, žabo, pirkstiņlelles, dāvaniņas, eņģelīši, sveču
liešana, kartiņas simegrāfijas tehnikā, dekupāžas darbiņi, ziedi māmiņai no salvetēm.
pasaku rakstīšana.
haiku rakstīša
bērnu zīmējumi.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi par draudzības tēmu.

1. Bibliotekāri atzinīgi novērtējuši šo tēmu, jo plašas iespējas to izrādīt lasītājiem.
Pasākumi bija īpaši skaisti un daudzveidīgi. Tika izmantotas analogas grāmatas par
draudzību. Rojas bibliotēkas lasītāji Ziemeļu lasījumus novērtējuši visaugstāk starp
visiem citiem skaistiem pasākumiem.
Trešklasnieki veidoja draudzības kartes:
 zīmēja draugus vai draudzību,
 rakstīja draudzības vārdus,
 noformulēja vārdu “draudzība”, “draugs’,”labākais draugs”.
Pastendes bibliotēkā bērni viens otram dāvināja draudzības rokassprādzes.
2. Lasījumus bibliotekāri papildinājuši ar neklātienes ceļojumiem pa skaistajām Ziemeļu
zemēm, gan pašiem par tām stāstot, gan uzaicinot ceļotājus.
3. Bibliotekāri visu bērnu veikumu izliek izstādēs, lai to novērtētu pārējā sabiedrība un draugi,
un vecāki.
Uzskatu, ka liels ieguvums no Bērnu Žūrijas programmas, gan no Ziemeļu bibliotēku
nedēļas ir tas, ka tie kļuvuši atpazīstami „zīmoli” un tiek gaidīti.
Apmeklētājus piesaistoša aktivitāte vairākās bibliotēkās ir „Lielā krustvārdu mīkla”. Sabiles
bērnu bibliotēkā Lieldienu nedēļas apmeklētāji to risināja, atbildot uz asprātīgiem, gan
muļķīgiem, gan nopietnu meklēšanas darbu prasošiem jautājumiem.
Lasīšanas semināri daudzās bibliotēkās notur izsnieguma līmeni.
Vislatvijas lasīšanas dienā prezentē savu mīļāko grāmatu (Laidzes bibliotēkā).
Rainim un Aspazijai veltīti pasākumi katrā bibliotēkā. Kurzemes reģiona “Plašā apvāršņa”
konkurss lika sarosīties bibliotēkām un skolām.
Dzejas lasījumi, konkursi, prezentācijas par rakstniekiem O. Vācieti. V. Plūdoni, H. K.
Andersenu.
(Pastendes bibliotēkā, Laidzes bibliotēkā, Sabiles bibliotēkā, Valdemārpils bibliotēkā).

Interesantākās aktivitātes Talsu bērnu bibliotēkā
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Tikšanās ar rakstniekiem un ilustratoriem.
Signe Kvaskova - sesto un septīto klašu skolēniem.
Agija Staka un Zane Raičonoka – Raišenoka – pirmklasniekiem.
Māris Rungulis – Mākslas projekts ar otrām un trešām klasēm.
Signe Ērmane – Ļitvina un izdevniecība “Annele”- otrām klasēm.
Jānis Joņevs – otrām klasēm par grāmatu “Slepenie svētki”un 10. – 12. klasēm par “Jelgava –
94”.
Ceļojošās izstādes:
No Nacionālās bibliotēkas “Pieķerts lasot”un
No Ventspils Neredzīgo bibliotēkas “Citāda Grāmata”.
Abas izstādes bija vienā laikā un telpā, un sanāca veiksmīgs stāstījums, pārejot no
vienas tēmas otrā. Izstādes apmeklēja ap 300 lasītāju. Klases nāca gan speciāli uz izstādi, gan
kā papildinājumu jauno grāmatu dienās.

Bērni un jaunieši ar iejūtību klausās par neredzīgiem cilvēkiem pielāgotajiem
līdzekļiem, grāmatām, 4 punktu kombināciju, kas jāapgūst, lai spētu orientēties pasaulē.
Realizējām pirmsskolnieku lasīšanas programmu “Grāmatu starts”.
Strādājām ar bērnudārza 4-5 gadīgu bērnu grupiņu. Pirmajā reizē dāvinājām somiņu
ar sveicienu vecākiem, nākamajās reizēs – mīksto pūcīti un grāmatiņu. Bērniem devām
apjausmu par bibliotēku, par dzejoli, dziesmu un pasaku, par ilustrāciju.
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Bērni ar audzinātājām iepazīst plašo grāmatu pasauli
„Mana skolotāja vaļasprieks”
Tikšanās ar Talsu 2. vidusskolas sporta skolotāju, gleznotāju, komponistu, dziedātāju un
domājošu cilvēku Andri Kalniņu (auditorija – 10. klases skolēni)
Ziemassvētku pasākumu maratons: 13 pasākumi ar 300 apmeklētājiem no 4. līdz 16.
decembrim.
Kurzemes reģiona “Plašā apvāršņa” konkurss.
Lai sagatavotos konkursam, visu marta mēnesi klašu kolektīvi nāca uz bibliotēku klausīties
prezentāciju par Aspaziju un Raini. Skolotāji bija pateicīgi par šo informāciju, jo mācību
procesā tik padziļināti nebija jāmācās.
Mākslas projekts ar Māri Runguli.
Mācību gadu noslēdzot, Talsu sākumskola lūdza izdomāt, kā realizēt mākslas projektu
lielam skolēnu skaitam- 60 bērniem. Uzaicinājām rakstnieku Māri Runguli. Mums ir plašas
telpas, tāpēc izmantojā rotēšanas principu: trīs telpās vienlaicīgi notiek darbība:
1. Stāstījums par M. Runguli un viņa dzeju
2. Skaitāmpanti
3. Spoku stāsti.
Trīs gŗupās sadalītie bērni pēc kārtas apmeklē un darbojas katrā no vietām.
Visu informāciju noklausījušies, katrs bērns izvēlas uzzīmēt dzejoli, spoku stāstu vai
skaitāmpantu. Zīmējumus Māris Rungulis ātri novērtē. Visi 60 bērni sapulcējas zālē, saņem
rakstnieka pateicības, klausās viņa dzeju, parunājas. Māris tiek sumināts savā 65. jubilejā ar
bērnu sagatavotu dziesmu.
Dzejas dienas.
Tikšanās ar Signi Ērmani – Ļitvinu un Ilutu Moldani noizdevniecība “Annele”. Bija
iecerēts arī Uldis Auseklis, bet viņš saslima. Tikšanās bija saturīga un interesanta, bērniem
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patika, un rakstnieki jāved pie lasītājiem, ko arī darām. Mīnusiņš ir tas, ka neliels skaits bērnu
izbauda šo tikšanos Talsos ir 6 skolas, bet rakstnieku iespējams aicināt, maksimāli, pie 3
auditorijām. Dzejas dienas vēlas visas skolas. Jau otro gadu praktizējam, ka sagatavojam
aktuālu tēmu dažādām vecuma grupām, un Dzejas dienas turpinās mēnesi, kamēr atnāk visi,
kuri vēlas.
2015. gadā tēma bija Rainim un Aspazijai veltīta. Nākot uz bibliotēku, skolēniem
vajadzēja atrast sev tīkamu Raiņa vai Aspazijas dzejoli, to skaitīt un motivēt izvēli. Arī
skolotāji deklamēja un pamatoja izvēli un saistību ar mūsdienām. Vairākās klasēs atklājām
brīnišķīgus runātājus un angažējām viņus 2016. gada pasākumiem.
Bibliotekāri ir cienīti cilvēki savos pagastos un saņem pretī cilvēku mīlestību. Daudzās
atskaitēs bibliotekāri stāsta, ka lasītāji dāvina grāmatas, žurnālus, nes ziedus, ar ko rotāt
bibliotēkas telpas, Adventa vainagus un citus darinājumus.
Bibliotekāri izglītojas nemitīgi, kursos apgūstot jaunas zināšanas tehnoloģijās. Pieredzes
brauciens uz Kuldīgas novada Pelču bibliotēku.
Pieredzes un atpūtas brauciens uz Cēsu novada bibliotēkām.
Talsu bērnu bibliotēkas atpūtas brauciens pa Igauniju: Paide> Palme>Pjuhticas klosteris.
8. Problēmas







Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija „ir vislabākā programma pasaulē.
Bērni gaida jauno kolekciju, gaida Lielos lasīšanas svētkus.
Bet skolnieku skaits samazinās joprojām.
Bērniem atrofējas lasīšanas tīri tehniskās prasmes, grūti savākt anketas. Bērniem ļoti
slikti rokraksti.
Ir mazas bibliotēkas ar dažiem bērniem, bet viņi vēlas lasīt BŽ. Tad bibliotekārs
piegādā savam lasītājam grāmatas no kaimiņu bibliotēkas, un anketu izpilda arī
kaimiņu bibliotēkā.
Latvijas mēroga problēma, ka nav sadarbības un vienota koncepcija attieksmē pret
lasīšanu Kultūras un Izglītības ministrijai. Tas, ka atsevišķi skolotāji uzdod lasīt,
neglābj kopējo nelasīšanas situāciju. Ģimenes attieksme ir svarīga, bet arī tajās
dominē nelasīšana. Skolotāja sacītajam vēl ir respekts, ja bērniem skolā uzdotu lasīt,
tad rezultāti būtu.
Cerība mostas par lasīšanas kā nodarbes saglabāšanu, ja ne uzplaukumu, ka centrālie
masu mēdiji: radio1, Latvijas televīzija veido sižetus par lasīšanas stilīgumu.

Talsu bērnu bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Talsu bērnu bibliotēka kopš 2015. gada 1. decembra pārtapusi par struktūrvienību.
Atrodamies tajās pašās plašajās, izremontētajās, bērniem un mums patīkamajās telpās.
Galvenā bibliotēka joprojām ir tālu un tajā pašā neapskaužamajā izskatā. Tāpēc visai
nepamatota liekas šī reorganizācija.
Bibliotēkas esošā klientūra ir bērni no 1. – 9. klasei, pirmskolas vecuma bērni, jaunieši
no 10. – 12. klasei, studenti, kuriem patīk lasīt mūsu bibliotēkā, bibliotēkas tuvumā dzīvojoši
pieaugušie cilvēki.
Bibliotēka atkārtoti akreditēta 2013. gada 11. decembrī, un tai piešķirts vietējās
nozīmes bibliotēkas statuss.
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Akreditācijas komisijas priekšlikums bija rast iespēju nomainīt bibliotēkas mēbeles.
2014. gadā bibliotēka guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektā „Harmoniska vide vismazākajiem lasītājiem”, iegūstot mēbeļu
komplektu 1. – 4. klašu abonementā par 5482,61 eiro.
2015. gadā iegādāti 5 pufi vismazāko bērnu priekam.
Bibliotēkas struktūra: 1. – 4. klašu abonements, 5. – 12. klašu abonements, lasītava,
internetlasītava.
Bibliotēkas apkalpojamā zonā ietilpst Talsu 6 skolas ar 1848 skolēniem. Potenciālā
klientūra varētu būt pilsētas 5 bērnudārzos, kaut gan lasītprasme tomēr sākas 1. klasē. Par
lasītājiem pavisam iesaistīti 1523, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 1116 jeb 73
%.
Pārējie 407 lietotāji ir studenti, skolotāji, bērnu vecāki, bibliotēkas tuvumā dzīvojoši
pensionāri un strādājošie.
Bibliotēka darbu plāno gadam un mēnesim, sadarbojoties ar 6 skolām pasākumu
organizēšanā, 3 bērnudārziem, mākslas un mūzikas skolu, Galveno bibliotēku, Talsu novada
pagastu bibliotēkām, laikraksta „Talsu Vēstis” redakciju, Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centru, Talsu novada fondu, Bērnu literatūras rakstniekiem, māksliniekiem un
tulkotājiem, fondu „Atbalsts lauku bibliotēkām”.
Galvenā bibliotēka ir pilsētas nomalē un tālu no mums. Bibliotēkas pakalpojumus
izmanto arī apkārtējo pagastu bērni un jaunieši. Pieaudzis pieaugušo lietotāju skaits, kuri
izmanto bibliotēkas pakalpojumus, kārtojot maksājumus, sūtot CV darba meklējumos
internetā.
2. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējos 5 gados

2011.
gads
1774

Skolēnu
skaits no 1. –
12. klasei
Lietotāju
1409
skaits
Izsniegums
40009
Apmeklēju
20957
mu skaits

2012.
gads
1634

2013.
gads
1795

2014.
gads
1802

2015.
gads
1848

1419

1392

1400

1523

36866
19197

32343
17440

32300
16994

31632
17875

Izvērtējot galvenos darba rādītājus, secinājums, ka izsniegums mazinājies.
Lasītājiem ir telefoni, ar kuriem nofotografēt vajadzīgo materiālu, dzejoli vai attēlu. Nav jāņem
uz mājām visa grāmata. Tas ir normāli un nekas nosodāms. Tikai slikti ir , ka bibliotekāru
darbu vērtē arī pēc izsnieguma rādītājiem. Pašvaldības finansu vadītāji paskatās bibliotēkas
rādītājus, un lēmums gatavs: “Jums nevajag tik daudz papīra, tik daudz vēl kaut ko, tik lielu
algu un pašu bibliotekāru arī nē”.
Bibliotēkas tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji, privātveikalu īpašnieki, bezdarbnieki – tā ir
lasītāju kategorija, kurai jaunās tehnoloģijas nepieciešamas, lai izdzīvotu un iegūtu aktuālāko
informāciju un izdarītu dažādus norēķinus. Bet jāpriecājas, ka mēs varam cilvēkiem būt
noderīgi, kārtojot sadzīves lietas.
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Pieaugušo lietotāju skaits.
2008.
150

2009.
402

2010.
338

211.
277

2012.
366

2013.
440

2014.
407

2015.
407

Bibliotēka apmeklētājiem pieejama darbdienās no plkst. 11.00 – 18.00,
sestdienās no plkst. 11.00 - 15.00
Maksas un bezmaksas pakalpojumi ir saskaņoti ar Talsu novada domi, pieņemti 2009.
gada 17. decembrī. Lietotāji maksā par printēšanu, kopēšanu un skenēšanu.
Lai atvieglotu lietotāju darbošanos bibliotēkas telpās, ir norādes uz visām telpām.
Informācijas stendā lietotāji iepazīstas ar bibliotēkas aktualitātēm. Talsu skolu pirmo klašu
skolēni tiek aicināti ekskursijā uz bibliotēku, kā rezultātā visi Talsu pirmklasnieki uzzina
bibliotēkas atrašanās vietu un visu interesanto, ko var redzēt un darīt bibliotēkā.
Pie lietotāju datoriem ir datoru lietošanas noteikumi, adreses datu bāzēm.
Tuvāko pagastu skolu skolēnu grupiņas reizēm brauc iepazīties ar novadā lielāko bērnu
grāmatu krātuvi. Šīs aktivitātes nav mūsu plānotas, bet pašu skolu iniciatīva.
Ir noslēgts līgums ar pilsētas bērnu krīžu centru par regulārām nodarbībām mūsu
bibliotēkā – rīta pusē, kad nav pastāvīgie bibliotēkas lietotāji, krīžu centra bērni audzinātāju
pavadībā izmanto bibliotēkas pakalpojumus. Dažreiz grupiņā ir mammas ar pavisam maziem
bērniņiem.
Apmeklētāju apmācība sākas ar kolektīvo pirmklasnieku apmeklējumu. Tad
pastāstām par lasītavas lietošanu, praktiski izmēģinām, kas lasītājam jādara ienākot lasītavā,
kur meklēt vēlamo informāciju, tāpat tiek izstāstīts par 1. – 4. klašu abonementu – kā jālieto
grāmatu meklējamais dalenītis, kā grāmatas sakārtotas utt, par datoru lietošanas iespējām.
Kolektīvajā stāstīšanas reizē lasītāji informāciju nav pilnībā uztvēruši. Individuālajiem
lietotājiem tā jāatkārto vēl daudzas reizes.
Vispār jau bērni prot strādāt ar datoru, kaut gan informācijas meklēšanā nav visai gudri.
Arī mācību referātu noformēšanā ir vajadzīga bibliotekāra palīdzība.
Datoru izmantošanas laiks mācību nolūkam ir neierobežots, bet pārējām nodarbēm 1
stunda.
Mums ir ierosinājumu kastīte. Pēc pamudināšanas bērni tur iemet kādu interesantu
domu.
Glītas telpas ir svarīgas lietotājiem. To sapratām pēc lasītāju izsaucieniem pēc remonta.
Mēbeles cenšamies iegādāties un iekārtot tā, lai apmeklētājiem būtu ērti un patīkami darboties
bibliotēkā. 2014. gadā 1. – 4. klašu abonementā iegūtas jaunas mēbeles ELFLA projekta
rezultātā, 2015. gadā 5 pufi.
Pašreiz bibliotēkā lietotājiem pieejami 8 datori. Nereti vieta pie datora jāpagaida.
Ja izdodas datormīli iedabūt lasītavā, tad viņš paskatās kādu žurnālu vai enciklopēdiju. Reizēm
pat žēl viņu atraut no lasīšanas – tik smuki tas izskatās – pilnīgi cits bērns, tāds harmonisks un
nomierinājies.
Čigānu bērni ir talantīgi zīmētāji, un dara to ar lielu aizrautību.
3. Krājuma veidošana un papildināšana
Talsu bērnu bibliotēkas krājumā ir 19621 vienības (uz 01. 01. 2016.)
Krājums pēdējos gados atbrīvots no maz pieprasītas literatūras.
2015. gadā krājums papildinājies ar 984 vienībām, bet norakstītas 935 vienības.
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Krājuma attīstības koncepcija balstās uz dažādu lietotāju grupu informācijas vajadzību
apmierināšanu:
 Mācību un studiju veicināšana,
 Skolu un izglītības iestāžu vajadzību apmierināšana,
 Individuālas izglītības atbalstīšana,
 Kultūras mantojuma, tradīciju apzināšana,
 Praktiska rakstura informācijas izziņu un padomu sniegšana,
 Izklaides un atpūtas organizēšana.

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai.
Pašvaldības līdzekļi krājuma komplektēšanai
2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g.
Ls
Ls
Ls
Ls
Lietotāji 1459
1587
1473
1409
Finansēj 3001
2225
2032
2489
ums
krājuma
komple
ktēšanai
Līdzekļi 2,1
1,4
1,39
1,7
krājuma
komple
ktēšanai
uz vienu
lietotāju

2012. g.
Ls
1419
2638

2013. g.
Ls
1392
2808

2014.
EUR
1400
3970

2015.
EUR
1523
4366

1,86

2,0

2,8

2,9

Finansējums grāmatu un periodisko izdevumu iegādei palielinājies. Krājums pamatā
tiek komplektēts, izlietojot šim nolūkam paredzētos budžeta līdzekļus.

Papildus iegūti līdzekļi grāmatu iegādei:
Kultūrkapitālfonds –
Bērnu žūrija
„Atbalsts lauku bibl”
Dāvinājumi

2012. g.
Ls 16,92 (4eks)
Ls 32,66
Ls 38,18
Ls 269,85 (81)

2013. g.
198,76
139,77
73,60
246.85

2014. g.
103,90
109,00
178,00

2015. g.
44.73
22.97(4)
76.24
382,40
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Pašvaldības finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai
Gads

2008.
LS
3001

Pašval
dības
līdzekļi
krāju
ma
kompl.
No tā: 2047
grām.
Periodi 903
kai

2009.
Ls
22225

2010.
Ls
2032

2011.
Ls
2489

2012.
Ls
2638

2013.
Ls
2808

2014.
EUR
3970

2015.
EUR
4366

1647

1411

2489

2638

2173

3074

3273

584

621

604

640

635

896

913

Krājuma attīstības dinamika, tās vērtējums
Krājuma
apjoms

Grāmatas
Seriālizdev.
Audiovizuālie
dokumenti

Pārējie
dokumenti
KOPĀ

2013. gads

2014. gads

2015. gads

Izslēgts

Ienācis

Esošais
fonds

Izslēgts

Ienācis

Esošais
fonds

Izslēgts

Ienācis

Esošais
fonds

511
540
-

573
416
5

17867
1655
52

396
530
-

474
442
5

17945
1567
31

543
392
-

516
442
26

17945
1567
57

-

-

-

1051

994

19574

926

924

19572

935

984

19572

Pēdējos gados ir pastiprināti strādāts pie bibliotēkas krājuma izvērtēšanas, attīrot
to no novecojušās un mazizmantotās literatūras. Kā redzams tabulā, vairākus gadus norakstīto
grāmatu skaits pārsniedz jaunieguvumu skaitu. Pēdējo trīs gadu laikā bibliotēkas krājuma
apjoms pakāpeniski samazinājies. Tas darīts apzināti, atbrīvojoties no mazizmantotās
literatūras. Darbu pie krājuma izvērtēšanas nepieciešams turpināt.
Bibliotēkā ir pabeigta krājuma pārklasificēšana pēc UDK.
Bibliotēkas krājumu papildinām ne tikai ar iepirktajiem iespieddarbiem, bet arī ar
dāvinājumiem. Piedalāmies Birutas Eglītes iedibinātos Grāmatu svētkos. Esam iestājušies
biedrībā „Atbalsts lauku bibliotēkām”, kā rezultātā saņemam grāmatu dāvinājumus:
2011. gadā - Ls 71,86 vērtībā
2012. gadā – Ls 38,18
2013. gadā – Ls 73,60
2014. gadā – EUR 109.00
2015. gadā – EUR 76,24
Būtisku jaunieguvumu daļu līdz šim sastādīja VKKF projektu rezultātā iegūtās grāmatas. 13.
gadu piedalāmies projektā „Bērnu Žūrija”.
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2011. gadā 7 eksemplāri par Ls 39,05
2012. gadā – 7 eksemplāri par 32,16
2013. gadā – 32 eksemplāri par Ls 139,77
2014. gadā – 13 eksemplāri par 103,90 eiro
2015. gadā – 4 eksemplāri par 22.97 eiro
4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu
attīstīšana

 Talsu bērnu bibliotēkā uzturam darba kārtībā novadpētniecības kartotēku kartīšu formā,
analītisko izrakstu kartotēku. Minētās kartotēkas reizēm tiek arī izmantotas
(bibliotekāri).
Tiek veidota ilustrāciju un dzejoļu kartotēka. Mazie lasītāji bieži meklē dzejoļus par kādu
noteiktu putnu, zvēru, apģērba gabalu, u.c. Pēc tāda principa veidotā kartotēka palīdz
pieprasījumu apmierināt īsā laikā.
No 2002. gada visi jaunieguvumi tiek ievadīti Talsu Galvenās bibliotēkas
elektroniskajā kopkatalogā. Elektroniskajā kopkatalogā ievadīti 100 % no Talsu bērnu
bibliotēkas krājuma.
2015. gadā lasītāju apkalpošanas darbs pilnībā automatizēts.
Izmantojot „Kultūras informācijas sistēmu” dotās priekšrocības, izmantojam Letoniku
bez maksas.
Abonējam pasakas.net par maksu.
Noderīga lasītāju pieprasījumu izpildīšanā ir Letonika.
Daži piemēri no Letonikas:
 Latvijas ūdenskritumi ( arī kartes)
 Dabas zonas: stepe, tundra, taiga,
 Latvijas ezeri, konkrēti ezeri, to attēli,
 Skolēni izmanto kalendāru, meža enciklopēdiju, dzejas vārdnīcu.
Citas uzziņas internetā:
 Alternatīvā medicīna,
 Dzīvnieku terapija,
 Par tērpu vēsturi un modes māksliniekiem,
 Ķīmiskie elementi,
 Pasaules nacionālie parki,
 Pirmskolas izglītība.
Ir tendence humanitāra rakstura uzziņām iet mazumā, vairāk pieprasa eksakto zinātņu tematus
un informāciju.
Uzziņas pamatā prasa zinātniski pētniecisko darbu un kursa darbu rakstīšanai.
Elektroniski sniegta informācija:
 Literatūras saraksti par noteiktu tēmu;
 Informācija par autorziņām;
 Skenēti un nosūtīti attēli, slimības lapas u.c.
Interesantākās uzziņas:
 Tās saistītas ar Talsiem. Raiņa un Aspazijas saistība ar Talsiem. Rainis viesojies
Talsos, būdams Izglītības ministrs. Aspazija viesojusies Talsos pie saviem radiem
Tīliem.
 Cik kilometru garas ir Talsu ielas, saskaitot to garumus kopā? (62km un 99 metri.)
 Vietas, kur senāk bijuši tirgi.
 Kas dzīvojis mājā, kur tagad ir bibliotēka.
75



Kāpēc Antiņu kapus tā sauc? Vai senāk Talsos dzīvojuši antiņi?

Lasītāju grupas
 Vecāki ar pirmskolniekiem, kuri izvēlas grāmatas priekšā lasīšanai;
 Vecāki ar pirmskolniekiem, kuri izvēlas grāmatas ar lieliem burtiem un zilbēm, lai
mācītos lasīt;
 Pirmskolas pedagoģijas studenti;
 8. klases jauniešu grupa, kura regulāri izvēlas grāmatas lasīšanas semināriem;
 Bērni, dinozauru grāmatu mīļotāji;
 Bērni, mājdzīvnieku grāmatu mīļotāji,
 Piedzīvojumu grāmatu mīļotāji;
 Lasītāji, kuri vēlas, lai viņiem iesaka grāmatu;
 Mazlasītāji;
 Lasītāji,kuriem interesē literatūra par profesijas izvēli;
 Pašizziņas grāmatu cienītāji;
 Interesenti par grāmatām, kurās aprakstītas izcilas personības.
Labas uzziņas atrastas adresēs: www.zalajosta.lv – par atkritumu šķirošanu, dabas aizsardzību,
www.dainuskapis.lv, www.pilis.lv, www.vikipedija.lv
Piedāvājam lasīt internetā daiļdarbus, ja pietrūkst grāmatas. Piemēram, Blaumaņa darbi tika
lasīti internetā.
Mums nav daudz literatūras angļu valodā, jo pēc tās nav liels pieprasījums, bet internetā bija
pietiekami par pieprasītajiem dzīvniekiem un pilsētām angļu valodā.
Skolās ir prasība, izmantot pēc iespējas daudzus avotus un grāmatu izmantošana ir svarīga.
Alises katalogus izmanto autora, nosaukuma, izdevējziņu precizēšanai priekš zinātniskajiem
darbiem.
Skolēniem tiek sniegta palīdzība informācijas atlasē, Word rakstu noformēšanā, Power Pointā,
informācijas pārsūtīšanā.
Bērni ar īpašām vajadzībām:
 Bērni ar palēlinātu uztveri.
Bērniem palīdz izvēlēties piemērotu grāmatu, vienkāršoti izskaidro tēmu un kā to atrast
konkrētā grāmatā.
 Bērni ar redzes problēmām.
Piedāvā grāmatas ar lielākiem burtiem vai labi pārskatāmu tekstu.
 Krīžu centra bērni.
Talsos darbojas Krīžu centrs, kurā uzņem bērnus no visas Latvijas. Centrā bērni uzturas neilgi,
viņi ir dažāda vecuma, no dažādām ģimenēm. Bibliotēkas apmeklējums ir balva par labu
uzvedību, bērni krāj punktus, un viņi var izvēlēties: iet uz picēriju vai bibliotēku.

SBA pakalpojumu dinamika

2012.
saņemts
23

izsniegts
29

2013.
saņemts
94

izsniegts
8

2014.
saņemts
26

izsniegts
84

2015.
saņemts
109

izsniegts
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5. Novadpētniecības darbs
Talsu bērnu bibliotēkas novadpētniecības kartīšu kartotēka ietver ļoti plašu materiālu
klāstu un tiek arī izmantota. Uzsākta automatizēta datu ievade, ar lielu atlasi, lai nedublētu
Galvenās bibliotēkas datus. Novadpētniecības materiālus kārtojam mapēs. To skaits šobrīd ir
110.
Maijas Laukmanes vadībā kopā turēta un apzināta jauno literātu darbošanās.
Talsu 2. vidusskolā notikušas Novada stundas 8. un 9. klašu skolēniem par dažādām
tēmām:
 Slaidrāde- ceļojums pa Lielo ielu;
 Stāstījums „Kuršu senais apģērbs un rotas”;
 „Tā viš i”- saruna par valodu, par tāmiski lībisko dialektu.
Jauno literātu sienas avīze „Dzejas putnu salidojums” regulāri papildināta ar
jauniem darbiem. Jaunie literāti var sevi izpaust dažādos dzejas pasākumos pilsētā: „Dzeja
sniegā”, radošās darbnīcās pilsētas svētku laikā u. c. Jauno literātu darbi izlasāmi literārajās
saitēs internetā ( www.satori.lv.
Sagatavots Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu radošo darbinieku jubileju un
atceru saraksts. Informācija par 2015. gada radošajiem darbiniekiem – gada jubilāriem
sniegta „Talsu Novada Ziņām”.
* Literāra stunda „Latviešu valoda – mūsu lepnums un gods” (pamatskolas klasēm)
Piedalīšanās Talsu novada tūrisma informācijas centra rīkotajā Gidu seminārā ar
literatūras apskatu „jaunākais ar Talsu novadu saistītas literatūras klāstā’.
* Latvijas valsts dzimšanas dienas laikā - sarunu stunda „Latvijas karoga vēsture”:
arī ar novadu saistīti materiāli par izsūtījuma gadiem.
Izstādes. Patiesībā lasītavā gandrīz nav tādas izstādes, kur klāt nebūtu arī kāds ar Talsu,
Dundagas, Rojas vai Mērsraga novadu saistīts fakts un materiāls. Dažas no 2015. gada
izstādēm:
 Mūsu pilsēta svin svētkus.
 Talsi vakar un šodien.
 Mūzikā dzimusi draudzība. (par Amendas svētkiem Talsos)
 Mūžs tautasdziesmās (K. Barona veikums)
 Skolotājs Andris Kalniņš un viņa vaļasprieki (no cikla “Mana skolotāja
vaļasprieks”)
6. Projektizstrāde



Talsu bērnu bibliotēka piedalījās lasīšanas programmā „Bērnu Žūrija 2015”,
iegūstot 4 grāmatas (22,97 eiro)
„Grāmatu starts”- 10 bērniem grāmata, pūcīte, mugursomiņa.
(250,00eiro)

Bērnu bibliotēka ir sadarbības partneris Galvenai bibliotēkai Grāmatu svētku
organizēšanā, kuri notiek ar fonda „Atbalsts lauku bibliotēkām” gādību.
Individuālas konsultācijas tiek sniegtas regulāri pagastu bibliotekāriem un skolu
bibliotekāriem.
Talsu 6 skolas un sadarbība ar tām ir mūsu bibliotēkas darba pamats.
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Lasītāju uzskaites precizēšanai lūdzam no skolām skolēnu sarakstus pa klasēm ar
adresēm un ja iespējams, ar telefona numuriem.
Bibliotēkas darba plāni tiek sastādīti, vadoties no skolotāju pieprasījumiem. Protams,
sākumā ir piedāvājums no mūsu puses.
Savus projektus un to realizēšanas gaitu saskaņojam ar skolām, jo vairums pasākumu
notiek mācību laikā.
8. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa
vērtējums
Stāvoklis Piezīmes, komentāri
Bibliotēkas ēkas (vai ēkas, kurā atrodas 1937.
bibliotēkas telpas) būvniecības gads
gads
Telpu kopējā platība (m2)
516,78
2008.g.
dabūta
klāt
m2
krātuve 34m2
Zāle lieliem pasākumiem

115m2

Mazo pasākumu telpa
Krātuvju telpas (m2)
Lasītāju apkalpošanas telpas (m2)

10m2
64,29 m2
170,87
m2

Direktores kabinets
Kāpņu telpa un palīgtelpas
Atpūtas istaba

16m2
65m2
16m2

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā

88

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, apmierinošs,
labs
nepieciešams remonts)
Kad pēdējo reizi ir veikta rekonstrukcija, 2013.
kapitālais vai kārtējais kosmētiskais remonts gada
aprīlī
Apgaismojuma atbilstība (labs, apmierinošs, laba
neapmierinošs)
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība
Laba

Labā stāvoklī, remontēta
2001. gadā
Vajag remontu
2008.g.remontēta
datortelpa.
2013.
gadā
kapitāli
remontēts 1. – 4. klašu
abonements
2008. g remontēts
2005. gadā remontētas
2008. g. izplānota un
remontēta
22 lasītavā
6 internetlasītavā
60- zālē

Daļa plauktu neatbilst
mūsdienu prasībām

Ēkas tehniskais stāvoklis neatbilst mūsdienu prasībām. Vajadzīgs kapitālais remonts.
Bet bibliotēkas iekštelpas ir labi izremontētas un uzturētas. Bibliotēka ir pieslēgta apsardzes
sistēmai, ir ugunsdrošības signalizācija.
Pasākumu organizēšanai ir atsevišķa zāle 3.
stāvā.
Elektroinstalācija sliktā stāvoklī ir palīgtelpās, pārējā daļā elektroinstalācija pārvilkta
2008. un 2013. gadā.
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9. Bibliotēkas personāls
Bibliotēkā strādā 5 bibliotekārie darbinieki.
Darbinieku vispārējo un profesionālo pilnveidi nodrošina dažādi kursi, semināri, pieredzes
apmaiņas braucieni. kurus organizē un apmaksā gan v/a Kultūras informācijas sistēmas”, gan
Talsu novada pašvaldība, gan Talsu galvenā bibliotēka.
Gūtās zināšanas un pieredze veicina darba kvalitātes paaugstināšanu, pakalpojumu klāsta
paplašināšanu un bibliotēkas modernizēšanu.
Izglītība (beigšanas gads)
Darbinieki (amats)

Vadītāja
Ilze Jaunbērziņa
Galvenā bibliotekāre
Vineta Mellenberga
Galvenā bibliotekāre
Maija Laukmane
Galvenā bibliotekāre
Vita Kukute
Galvenā bibliotekāre
Dzintra Kristapsone

augstākā
speciālā,
maģistra
grāds
1975.

augstākā
cita

studē

vidējā
spec.

vidējā

1978.
1973.
1986.
1983.

Profesionālās izglītības pasākumi 2015. gadā
Darbinieks
Vadītāja Ilze Jaunbērziņa

Kursu nosaukums
Latvija bērnu grāmatu ilustrācijās(A.
Avotiņa)
Prasme sevi pasargāt digitālajā vidē. ( E.
Stūrmanis)
Lasīšana kā vērtība.
Lasīt nozīmē izzināt pasauli.
Nākotnes bibliotēka.
Cēsu reģiona pieredze.
Saldus vasaras konference
par darbu ar bērniem.
Galv. bibliotekāre Vineta Latvija bērnu grāmatu ilustrācijās.
Mellenberga
Prasme sevi pasargāt digitālajā vidē.
Improvizācijas spēļu metodika. L.
Smildziņa
Lasīšana kā vērtība.
Nākotnes bibliotēka.
Cēsu reģiona pieredze.
Lasīt nozīmē izzināt pasauli.

Stundu skaits
1,5
1,5
4
8
3

2 dienas
1,5
1,5
7
4
3
8
79

Galv. bibliotekāre Dzintra Latvija bērnu grāmatu ilustrācijās.
Kristapsone
Lasīšana kā vērtība.
Nākotnes bibliotēka.
Cēsu reģiona pieredze.
Lasīt nozīmē izzināt pasauli.
Galv. bibliotekāre Maija Latvija bērnu grāmatu ilustrācijās.
Laukmane
Lasīšana kā vērtība.
Nākotnes bibliotēka.
Cēsu reģiona pieredze.
Lasīt nozīmē izzināt pasauli.
Galv. bibliotekāre Vita Latvija bērnu grāmatu ilustrācijās.
Kukute
Prasme sevi pasargāt digitālajā vidē.
Improvizācijas spēļu metodika. L.
Smildziņa
Lasīšana kā vērtība.
Nākotnes bibliotēka.
Cēsu reģiona pieredze.
Lasīt nozīmē izzināt pasauli.
Speciālās zināšanas bērnu tiesību
aizsardzībā.



1,5
4
3
8
1,5
4
3
8
1,5
1,5
7
4
3
8
8

Organizēta darba pieredzes ekskursija uz Kuldīgas novada Pelču bibliotēku.
Labi lektori bija Ziemeļvalstu biroja un BLC organizētā sanāksmē.

10. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 6 gadu laikā
Finansējums

2012. gads
LVL
40047
39477

Kopā
Pašvaldības
budžets
Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.)
Maksas
88
pakalpojumi
Sponsorējumi,
ziedojumi
Dotācijas
no 480
valsts budžeta

2013.
LVL
54231
54147

2014.
EUR
78478
74253

2015.
EUR
77381
76973

-

4077

248

84

148

160

-

-

-

-

482

Finansējums puslīdz normāls.
Krājums pamatā tiek komplektēts, izlietojot šim nolūkam budžetā paredzētos
pašvaldības līdzekļus.
Uzaicināti 8 rakstnieki un ilustratori, kuru ceļa izdevumi un neliels honorārs samaksāts
no bibliotēkas budžeta.
Bērnu bibliotēkas darbinieku pieredzes brauciens uz Pelču bibliotēku atmaksāts
no bibliotēkas budžetā tam paredzētiem līdzekļiem.
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Papildus līdzekļi iegūti:
 Kultūrkapitāls – 44,73 eiro
 Bērnu Žūrija – 22,97 eiro
 „Atbalsts lauku bibliotēkām”- 76,27 eiro
 “Grāmatu starts“ – 250,00 eiro
Kopā 393,97 eiro
11. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
2015. gada Dzejas dienās uzaicinājām izdevniecību “Annele” un ilustratori Signi
Ērmani- Ļitvinu.
Bērni iepazina ilustrācijas tapšanas procesu līdz pat bildei gatavā grāmatā. Tas bija labi,
un bērniem jāredz “dzīvi”grāmatu veidotāji.
Bet lielāka veiksme bija daudzās Raiņa stundas visām klasēm, kuras vien to gribēja.
Sagatavojām prezentāciju visiem vecumiem. Uzdevām mājas darbu – sameklēt Raiņa dzejoli,
motivēt tā izvēli un aktualitāti šodien.

Arī skolotāja bija izvēlējusies savu mīļāko
dzejoli.

5. klases bērni atraktīvi un skaisti deklamēja
Raiņa dzeju.
Pasākums ar lielu rezonansi Talsu sabiedrībā ir novada mēroga Bērnu žūrijas
noslēguma pasākums „Lielie lasīšanas svētki”. Līdzekļi tam ieplānoti budžetā. Šie svētki
sevi pierādījuši un budžeta pārrunās nav iebildumu finansējuma piešķiršanai.
2015. gada Svētku koncertu sniedza grupa „Carnival Youth”. Svētki bija ievērojami ar
to, ka grāmatas laureātes attēloja pagastu pārvaldnieki kopā ar bibliotekāriem.
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Lielo lasīšanas svētku vēsture
Gads

BŽ
vadītājs
bibliotēku
skaits

2006.

21

2007.

22

2008.

23

2009.

25

2010.

21

2011.

24

2012.

21

2013.

23

2014.

24

2015.

24

Viesis

Žurciņa
no
grāmatas
I. un D. Šūberti
„Žurka
Lauvassirds”
Cūciņa no
M.Cielēnas
grāmatas
„Rukšu
svētdiena”
Konteineru
meitene Rudīte
no M. Runguļa
grāmatas
Gaiļa kungs no
I.Zanderes
grāmatas
Lapsa
no
„Latviešu zvēri”
Viltīgā
bibliotekāre
Lapsa

Mūziķis un dziedātājs
MĀRTIŅŠ FREIMANIS

A. KUKUVASA mūzikls ar
M. CIELĒNAS vārdiem „Rukšu svētdiena
„
Dziedātāja AISHA

Mūziķis un dziedātājs no Liepājas
EDIJS ŠNIPKE
Duets Musiqq
Dziedātājs NIKOLAJS PUZIKOVS

Dailes teātra aktieri Gints Andžāns un
Kristaps Rasims
no Liepājas rokgrupa „HAILSTONE”
un

Čībiņa
„Salmenīte
Čībiņa
Klapatu Penija

Grupa „Aārzemnieki”

počtaļjons Pečkins grupa “Carnival Youth”
Un Žagata

Katru gadu aicinu svētkos piedalīties novada pašvaldību.
2015. gada Svētku uzrunā mērs Aivars Lācarus (viņš ir ārsts) ieradās uz skrituļdēļa, jo
svētkiem bija sportisks piesitiens.
Bērnu bibliotēka ņem aktīvu dalību Birutas Eglītes gadskārtējā (14) akcijā
„Atbalsts lauku bibliotēkām”. 2015. gadā bibliotēka organizēja tikšanos ar rakstnieci Signi
Kvaskovu.
Skolotāju dienas tradīcija ir kāda skolotāja vaļasprieka izstāde bibliotēkā. Pēc tam,
kad pāris nedēļās izstāde iepazīta, notiek tikšanās un praktiska darbošanās ar interesentiem.
2015. gada skolotājs bija dziedātājs, komponists, gleznotājs, sporta skolotājs Andris
Kalniņš. Tikšanās izdevās īpaši emocionāla, jo skolotājs rosināja parunāt par dzīvi.
82

Pasākums
Izstādes
Tematiskie
pasākumi

Skaits
2012.
60
u.c. 92

Apmeklējums pasākumos
2013. 2014.
64
59
97
97

2012.
3447

2013
2603

2014.
2699

12. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem.





Bērni un jaunieši kļuvuši nepacietīgi. Ja lasītājs atnāk šodien un vēlas konkrētu
grāmatu, bet tā ir izdota vai apstrādē, vai nav vēl nopirkta, tad otrreiz diez vai atnāks.
Apstrādi mēs paātrināt nevaram, un katru jaunu grāmatu, kura ieraudzīta veikalā arī pa
vienai nepirksim.
Nemainīga ir problēma ar skolu beidzējiem – grāmatu parādniekiem. Dokumentus
skolai laikam nav tiesību neizdot, ja ir parāds bibliotēkā.
Datortehnika noveco, un bibliotēkās diezgan bieži jaunieši nevar atvērt savu zinātniski
pētniecisko darbu, jo skolā viņš to rakstījis uz jaunāka modeļa datora.

2016. gada 20. februārī
Pārskatu sagatavoja Talsu bērnu bibliotēka vadītāja:
Ilze Jaunbērziņa
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Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novada bibliotēkas periodiskajos
izdevumos 2015. gadā.

Tropiņa, Krista. Saruna ar Dundagas novada pašvaldības pārstāvjiem un laikraksta
veidotājiem : [par gaidāmo tikšanos 6. janvārī Kaļķu bibliotēkā ar laikraksta
"Dundadznieks" žurnālistiem Alni Auziņu un Diānu Siliņu, novada pašvaldības
1 izpilddirektoru Visvaldi Radeli un deputāti Smaidu Šnikvaldi] / Krista Tropiņa // Talsu
Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.1 (2015, 5.janv.), 2.lpp.
Bibliotēkas.
Dundagas novads, Latvija.
Aivieksts, Aivars. Amizantie puteklīši : [par sadzīves sīkumiem - sarežģījumiem,
grāmatas ņemot uz mājām Dundagas bibliotēkā; par sabiedriskā transporta trūkumu
lībiešu ciemos, aizmirstot cilvēku daudzās vajadzības] / Aivars Aivieksts // Talsu
2
Vēstis. - (Raksta lasītājs). - ISSN 1407-9429. - Nr.2 (2015, 7.janv.), 6.lpp.
Bibliotēkas. Autobusi.
Dundagas novads, Latvija.
Tropiņa, Krista. Kaļķos apsprieda aktualitātes Dundagas novadā : [par tikšanos 6.
janvārī Kaļķu bibliotēkā ar laikraksta "Dundadznieks" žurnālistiem Alni Auziņu un
Diānu Siliņu, novada pašvaldības izpilddirektoru Visvaldi Radeli un deputāti Smaidu
3 Šnikvaldi] / Krista Tropiņa // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 1407-9429. - Nr.3
(2015, 9.janv.), 3.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Dundagas novads, Latvija.
Lāce, Elīna. Stendes pirmklasnieki iepazīs bibliotēku : [par iecerēto tematisko
pasākumu "Grāmata ir draugs" 13. janvārī Stendes bērnu bibliotēkā] / Elīna Lāce //
4 Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.4 (2015, 12.janv.), 6.lpp.
Bibliotēkas. Bērnu bibliotēkas.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Veinberga, Janita. Talsu Galvenās bibliotēkas pagaidu risinājums 13 gadu garumā :
[par darbinieku un apmeklētāju drošības apdraudējumu Talsu Galvenās bibliotēkas
šaurajās telpās, telpu nepiemētrotību pasākumu un izstāžu organizēšanai, nomaļo
bibliotēkas atrašanās vietu, nenodrošināto iekļuvi bibliotēkā cilvēkiem ar invaliditāti] /
5 Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.5 (2015,
14.janv.), 5.lpp.: fotogr.
Namu apsaimniekošana - Mājokļu ekonomika. Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes.
Personas ar speciālām vajadzībām.
Talsi ( Latvija).
Grīnberga, Guntra. "Ja nevarēšu praktiski palīdzēt, tad vismaz emocionāli atbalstīšu
!" : [par bibliotekāres lomu starp saviem Tiņģeres ļaudīm, bibliotēku un grāmatu: saruna
ar Īves pagasta bibliotēkas vadītāju] / Guntra Grīnberga; sarunājās Elīna Lāce // Talsu
6 Vēstis. - (Kultūra. Izglītība). - ISSN 1407-9429. - Nr.6 (2015, 16.janv.), 4.,9.lpp.:
fotogr.
Bibliotēkas. Grāmatas un lasīšana. Kultūras darbinieki. Internets izglītībā.
Īve (Talsu novads, Latvija).
7

Kārkluvalka, Ilze. Talsu Galvenā bibliotēka dāvina pirmo sarīkojumu šogad : [par
bibliotēkas čaklākajiem lasītājiem dāvināto sarīkojumu 22. janvārī - tikšanos ar bijušo
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Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Irinu Tomsoni un iepazīšanos ar viņas atmiņu grāmatu
"Mēness dūriens"] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Īsvēstis). - ISSN 1407-9429. Nr.7 (2015, 19.janv.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Aktrises.
Kārkluvalka, Ilze. Pirmais Talsu Galvenās bibliotēkas ciemiņš šogad : [Aktrises mūža
atmiņas: tiekoties ar aktrisi Irinu Tomsoni Talsu Galvenajā bibliotēkā un kopīgi atverot
viņas grāmatu "Mēness dūriens"] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. 8
Nr.10 (2015, 26.janv.), 2.lpp.: fotogr.
Grāmatas. Bibliotēkas. Atmiņas. Likteņstāsti. Aktrises.
Talsi ( Latvija).
Tropiņa, Krista. Dundagas bibliotēkā iepazīs paralimpisko spēļu dalībniekus : [par
Jura Bērziņa-Soma fotogrāfiju izstādes "Tu esi. Tu vari" atklāšanu 3. februārī] / Krista
9 Tropiņa // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.13 (2015, 2.febr.), 2.lpp.
Fotogrāfija. Bibliotēkas. Sports personām ar speciālām vajadzībām. Izstādes.
Dundaga (Dundagas novads, Latvija).
Jaunbērziņa, Ilze. Skolotāja ar mīlestību sirdī : [par Talsu 2. vidusskolas skolotājas
Benitas Ivanovas atsaucību, darbotiesgribu, organizējot kopīgus pasākumus, konkursus
ar Talsu bērnu bibliotēku] / Ilze Jaunbērziņa // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN
10
1407-9429. - Nr.13 (2015, 2.febr.), 6.lpp.
Bibliotēkas. Skolotāji.
Talsi ( Latvija).
Lāce, Elīna. Ar bērniem runās par svecēm : [par sveču mēneša pasākumiem Stendes
bērnu bibliotēkā] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.14 (2015,
11 4.febr.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Gadskārtu tradīcijas.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Tropiņa, Krista. Reklāma cilvēka spējām : [par Jura Bērziņa-Soma ceļojošās
fotoizstādes "Tu esi. Tu vari" ( tā stāsta par Londonas Paralimpisko spēļu atklāšanu un
autora piedzīvoto) atklāšanu Dundagas novada centrālajā bibliotēkā 3. februārī; Izziņai:
Paralimpisko spēļu vēsture (no 1948.g. Anglija)] / Krista Tropiņa // Talsu Vēstis. 12
(Sports). - ISSN 1407-9429. - Nr.15 (2015, 6.febr.), 9.lpp.: fotogr.
Fotogrāfija. Sports personām ar speciālām vajadzībām - sporta spēles. Mācību
olimpiādes. Sporta olimpiādes. Bibliotēkas. Izstādes.
Londona (Lielbritānija). Dundaga (Dundagas novads, Latvija).
Svitiņa, Irēna. Es nereāls esmu un gribu tāds būt : [par dzejniekam F. Bārdam veltīto
pasākumu Rojas novada bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.3 (2015, 13.febr.),
5.lpp.
13
Bibliotēkas. Dzejnieki, latviešu.
Roja (Rojas novads).
Svitiņa, Irēna. Sveču mēnesī sveces arī Rojas bibliotēkā : [par rojenieces I. Mecbergas
vaļasprieka izstādi] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.3 (2015, 13.febr.), 5.lpp.
14
Bibliotēku izstādes.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.
Kārkluvalka, Ilze. Četru novadu Kultūras darbinieku dienā Talsos : [par ikgadējo
kultūras darbā strādājošo godināšanu 13. februārī Talsu tautas namā] / Ilze Kārkluvalka;
15
fotogr. Dainis Kārkluvalks. - Saturā: Par Goda nosaukumu piešķiršanu: Titulu "Par
mūža ieguldījumu kultūrā " saņēma Talsu mūzikas skolas vijoļspēles pedagoģe Mārīte
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Erdmane-Hermane; Goda nosaukums "Gada kultūras cilvēks" piešķirts Talsu novada
muzeja galvenajai speciālistei mākslas jautājumos Gunai Millersonei; Par "Gada
bibliotēku" kļuvusi Rojas novada bibliotēka; Goda nosaukums "Gada kultūras lepnums"
tiek piešķirts Balgales sieviešu korim "Balgale" un Talsu tautas nama sieviešu korim
"Vaiva"; Talsu novada domes Atzinības rakstu saņem Talsu Galvenās bibliotēkas
informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja Aīda Arhipova; Godināja arī 12 darba
jubilāres] // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407-9429. - Nr.19 (2015, 16.febr.), 4.5.lpp.: fotogr.
Apbalvojumi. Kultūras darbinieki.
Talsu rajons (Latvija).
Tropiņa, Krista. Tikšanās ar iedzīvotājiem Vīdalē: pašvaldība var palīdzēt, bet arī
pašiem jābūt aktīviem : [par Dundagas novada laikraksta "Dundadznieks" pārstāvju
Aļņa Auziņa, Diānas Siliņas, novada izpilddirektora Visvalža Radeļa un deputātes
16 Guntas Abajas tikšanos ar iedzīvotājiem Vīdales bibliotēkā] / Krista Tropiņa // Talsu
Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.20 (2015, 18.febr.), 3.,5.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Dundagas novads, Latvija.
Kārkluvalka, Ilze. Atkal pienācis laiks Aleksandra Pelēča prēmijai : [par gatavošanos
kārtējās Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšanas sarīkojumam Talsu Galvenajā
bibliotēkā 10. aprīlī] / Ilze Kārkluvalka. - Saturā: Prēmijai izvirzītas sešas grāmatas "Sirds uz rampas", darbs par K. Valdemāra Talsu Tautas teātra vēsturi; J.Zviedrāns
17 "Talsu slimnīca": Talsu slimnīcas vēsturei veltīta grāmata; Agris Dzenis "Kuršu ķoniņi
un citi lēņvīri Rietumlatvijā"; "Talsu novada muzeja Raksti I "; Antra Grūbe
"Asprātības un neprātības"; "Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets" // Talsu Vēstis. (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.21 (2015, 20.febr.), 2.lpp.
Grāmatas. Bibliotēkas. Prēmijas literatūrā un mākslā - Aleksandra Pelēča prēmija.
Kārkluvalka, Ilze. Iespējams, arī mans vecvec ... tētiņš ir cirslītis : [par
mugurkaulniekiem cilvēku pasaulē: tiekoties ar Slīteres Nacionālā parka darbinieku
zoologu Vilni Skuju Talsu Galvenajā bibliotēkā 18. februārī] / Ilze Kārkluvalka // Talsu
18
Vēstis. - (Zaļā lapa). - ISSN 1407-9429. - Nr.23 (2015, 25.febr.), 4.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Zooloģija.
Dundagas novads, Latvija.
Aleksandra Pelēča 2015. gada literārā prēmija : [par Talsu Galvenās bibliotēkas
gatavošanos A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšanai] / Talsu Galvenā bibliotēka //
19 Talsu Novada Ziņas. - Nr.3 (2015, 17.febr.), 8.lpp.: grām. vāks.
Prēmijas literatūrā un mākslā - Aleksandra Pelēča prēmija. Bibliotēkas. Grāmatas.
Talsi ( Latvija).
Klabere, Dace. Rojas novada bibliotēka - "Gada bibliotēka 2014 Talsu reģionā" : [par
bibliotēkas darbu] / Dace Klabere // Banga. - Nr.4 (2015, 27.febr.), 3.lpp.
20
Bibliotēkas.
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.
Svitiņa, Irēna. Vaļasprieks - gleznošana : [par L. Vilciņas gleznu izstādi bibliotēkā] /
Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.4 (2015, 27.febr.), 6.lpp.
21
Glezniecība.
Roja (Rojas novads).
Bibliotēkas.
22

Kārkluvalka, Ilze. Lūdzu netraucēt, es lasu ! : Tiekas četru novadu Bērnu žūrijas
eksperti: [par Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada bibliotēku Bērnu žūrijas
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ekspertu tikšanos 3. martā Talsu sporta namā Lielajos lasīšanas svētkos / Ilze
Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.26 (2015, 4.marts), 1.,3.lpp.:
fotogr.
Bērnu žūrija (2003). Bibliotēkas. Grāmatas un lasīšana. Bērnu bibliotēkas.
Talsu novads (Latvija). Dundagas novads, Latvija. Rojas novads (Latvija).
Mērsraga novads (2010,18.12.).
Fedko, Inita. Grāmatu olimpiādē noskaidro labākos : [par Talsu reģiona četru novadu
biliotēku un to lasītāju pulcēšanos 3. martā Talsu sporta namā uz "Bērnu žūrijas 2014"
noslēgumu - Lielie lasīšanas svētki] / Inita Fedko // Talsu Novada Ziņas. - (Ziņas). 23
Nr.5 (2015, 16. marts), 4.lpp.: fotogr.
Bērnu žūrija (2003). Bibliotēkas. Bērnu bibliotēkas. Grāmatas un lasīšana.
Talsi ( Latvija). Talsu novads (Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Novadu Grāmatu svētkos Talsos : [par 14. Latvijas novadu
Grāmatu svētkiem Talsu novada administratīvajā centrā, Talsu bērnu bibliotēkā un
izglītības iestādē "Pīlādzītis"] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN
24
1407-9429. - Nr.31 (2015, 16.marts), 1.,5.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Bērnu bibliotēkas.
Talsu rajons (Latvija).
Mieriņa, Dace. Drošības uzturēšana nav tikai policijas, bet visas sabiedrības uzdevums
: [par Talsu Galvenās bibliotēkas un Lauku Avīzes rīkoto publisko diskusiju un iespēju
uzdot jautājumus Latvijas mēroga Valsts policijas amatpersonām, kā arī Saeimas
deputātam Aleksejam Loskutovam 13. martā, ikgadējo Grāmatu svētku laikā] / Dace
25
Mieriņa // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407-9429. - Nr.31 (2015, 16.marts),
1.,5.lpp.: fotogr.
Policija. Bibliotēkas. Sabiedriskā kārtība (tiesības). Iekšējā drošība.
Talsu rajons (Latvija).
Lāce, Elīna. Bibliotēkā - izstādes un tikšanās : [par mākslinieka Andra Biezbārža
gleznu izstādi, Aspazijas 150. dzimšanas dienas izstādi, izstādi "Latviešu leģions" un
tikšanos ar agronomu Andri Kiršentālu no 15. marta līdz 15. aprīlim Stendes bibliotēkā]
26
/ Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.30 (2015, 13.marts), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Veinberga, Janita. "Darām taču tikai savu darbu ..." : [par goda nosaukuma "Gada
bibliotēka" ieguvēju - Rojas novada bibliotēku (vadītāja - Irēna Svitiņa, galvenā
bibliotekāre Daiga Dambīte un bērnu nodaļas vadītāja Iluta Graudiņa)] / Janita
27 Veinberga // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.32 (2015, 18.marts),
5.,7.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Rojas novads (Latvija).
Veinberga, Janita. Rokdarbu izstāde Rojas bibliotēkā : [par Svetlanas Čeksyeres
izstādi] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.33 (2015, 20.marts),
28 2.lpp.
Bibliotēkas. Rokdarbi.
Roja (Rojas novads).
Kārkluvalka, Ilze. Sabiles bibliotēka piedāvā : [par bibliotēkas piedāvāto iespēju
izmantot Letonikas resursus un iesaistīties spēlē "Izzini Latvijas monētās iekaltās
29
kultūrzīmes kopā ar letonika.lv] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. Nr.33 (2015, 20.marts), 2.lpp.

87

Bibliotēkas. Internets izglītībā.
Sabile (Talsu novads, Latvija).
Lāce, Elīna. Tiņģeres bibliotēkā - divas izstādes : [par Aivara Aivieksta ( īstajā vārdā Seržāns) fotogrāfiju un eseju izstādi "Divi"] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 140730 9429. - Nr.36 (2015, 27.marts), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes. Fotogrāfija. Latviešu esejas.
Īve (Talsu novads, Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Par drošību internetā ir svarīgi runāt arī bibliotekāru vidē : [par
semināru Talsu reģiona četru novadu bibliotēku darbiniekiem 31. martā, piedaloties
Informācijas tehnoloģju drošības pārkāpumu novēršanas institūcijas pārstāvim E.
31 Stūrmanim] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407-9429. - Nr.36
(2015, 27.marts), 8.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēkas un internets. Semināri.
Talsi ( Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Sabiles bibliotēkā marta pēdējais sarīkojums veltīts veselībai : [par
žurnāla "36,6* C" radošās komandas viesošanos 27. martā Sabiles bibliotēkā] / Ilze
Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.37 (2015, 30.marts),
32
2.lpp.
Bibliotēkas. Žurnālistika. Veselība.
Sabile (Talsu novads, Latvija).
Tropiņa, Krista. E - prasmju nedēļa Pastendes bibliotēkā. Pakalpojumu pieejamība arī
aizņemtiem lasītājiem : [par iespēju iepazīties ar bibliotēkas elektroniskā kataloga
mobilo versiju un OR kodu lietošanu, iestādes piedalīšanos konkursā "BIS ALISE e33 katalogs Tavā kabatā"] / Krista Tropiņa; tekstā stāsta Pastendes bibliotēkas vadītāja
Dzintra Ūdre // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407-9429. - Nr.37 (2015, 30.marts),
7.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Bibliotēkas un internets.
Kārkluvalka, Ilze. Sabiles bibliotēkā : [par Sabiles vidusskolas skolnieces Danas
Zeberiņas krūžu kolekciju izstādē "Katrai sulu mēneša dienai - sava krūze" un paredzēto
tikšanos ar grāmatas "Latvieši ir visur" autoru Oto Ozolu 10. aprīlī] / Ilze Kārkluvalka //
34
Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.38 (2015, 2.apr.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes.
Sabile (Talsu novads, Latvija).
Lāce, Elīna. Tiksies sarunā par mākslu : [par Stendes bibliotēkā apskatāmo
mākslinieka Andra Biezbārža gleznu izstādi "Apvāršņi un horizonti"] / Elīna Lāce //
35 Talsu Vēstis. - (Īsvēstis). - ISSN 1407-9429. - Nr.39 (2015, 8.apr.), 2.lpp.
Glezniecība. Gleznotāji - Kompozīcija. Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Ikvienam ir iespēja piedalīties īpašā notikumā Talsu novada
kultūras dzīvē : [par XI Mūzikas svētku sākumu 9. aprīlī Talsu galvenajā bibliotēkā ar
videofilmas "Pa Amendas pēdām" noskatīšanos] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. 36
ISSN 1407-9429. - Nr.40 (2015, 10.apr.), 3.lpp.: fotogr.
Dokumentālās filmas. Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Talsu Galvenā bibliotēka pateicas Kasparam Pallo : [pateicība
Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
37
inspektoram K. Pallo par atsaucību un operatīvu rīcību, atgūstot nozagtu, vērtīgu
bibliotēkas grāmatu] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407-9429. -
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Nr.41 (2015, 13.apr.), 5.lpp.
Policija. Zādzības. Grāmatas. Bibliotēkas.
Ābiķe, Lūcija. "Sarma" svinēja pavasara atgriešanos : [par pensionāru kluba "Sarma"
Lieldienu svinēšanu Lībagu pagasta bibliotēkā (vadītāja Īrisa Apše) ar sākumskolas
audzēkņu sarūpētu izstādi, viesojoties pensionētajam mācītājam Aivaram Šķuburam un
38
sociālajai darbiniecei Tabitai Ēcei] / Lūcija Ābiķe // Talsu Vēstis. - (Raksta lasītājs). ISSN 1407-9429. - Nr.41 (2015, 13.apr.), 5.lpp.
Klubi. Tautas nami - Pensionāru klubi. Lieldienas. Bibliotēku izstādes. Bibliotēkas.
Bumbiera, Marta. Aleksandra Pelēča prēmija šogad pasniegta diviem grāmatu
autoriem : [par Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšanu 10. aprīlī Talsu Galvenajā
bibliotēkā, rakstnieka 95. dzimšanas dienā] / Marta Bumbiera. - Saturā: Pēc žūrijas
komisijas izvērtējuma kā labākās izrādījās divas līdzvērtīgas grāmatas. Prēmiju
39 pasniedza Jāņa Zviedrāna grāmatai "Talsu slimnīca" un Vitas Kukutes sastādītajai Talsu
teātra vēsturei veltītajai grāmatai "Sirds uz rampas" // Talsu Novada Ziņas. - Nr.7 (2015,
16.apr.), 2.lpp.: fotogr.
Literārās prēmijas - Aleksandra Pelēča prēmija. Bibliotēkas.
Talsi ( Latvija).
Lāce, Elīna. Stendenieki piedalās konkursā par Raini un Aspaziju : [par Stendes bērnu
bibliotēkas vadītājas Anitas Bērziņas un Stendes pamatskolas latviešu valodas
skolotājas Daces Kristbergas piedalīšanos Raiņa un Aspazijas jubilejas gadā Latvijas
Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes rīkotajā
40
"Plašā Apvāršņa" konkursā] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.42
(2015, 15.apr.), 5.lpp.
Bērnu bibliotēkas. Konkursi.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Svitiņa, Irēna. "Tu neesi par sevi vien, - Tevi simtas saites ar tautu sien" : [par
Aspazijai veltīto literāro pasākumu Rojas bibliotēkā] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.8
(2015, 24.apr.), 5.lpp.
41
Bibliotēkas.
Roja (Rojas novads).
Atceres pasākumi..
Kārkluvalka, Ilze. Burziņš ar piedzīvojumu garšu un zaļu piesitienu : [par tradicionālo
Bibliotēku nedēļu Latvijas bibliotēkās: par 24. aprīļa Burziņa programmu Talsu
Galvenajā bibliotēkā - kustīgo bildīšu rīts bērniem, tikšanās ar vides tēmu žurnālisti
Anitru Toomu, sabilnieces Laimas Začestes piedzīvotais ceļojumā pa Spāniju,
42
noslēgumā - teiku stāstīšana pie ugunskura] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Ziņas).
- ISSN 1407-9429. - Nr.45 (2015, 22.apr.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku nedēļa.
Talsi ( Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Sabiles bibliotēkas saime pateicas nesavtīgiem dāvinātājiem : [par
bibliotēkas darbinieču - Dagnijas Kalniņas, Evitas Stariņas un Zanes Tarasovas
uzdāvinātajiem satikšanās svētkiem bibliotēkas atbalstītājiem un palīgiem] / Ilze
43
Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.46 (2015, 24.apr.), 1.,2.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Labdarība - Žēlsirdība.
Sabile (Talsu novads, Latvija).
Puriņš, Uģis. Kā dzīve mainījusies 25 gadu laikā, kopš Latvija atguvusi neatkarību ? :
[stāsta Laidzes pagasta zemnieku saimniecības "Puriņi" saimnieks] / Uģis Puriņš;
44
saimniecības "Knaģi" īpašnieks un zivsaimnieks Mērsraga novadā Raitis Neilands; Dina
Čuba, sabiedriski aktīvs cilvēks Rojas novadā; Ruta Emerberga, Dundagas novada
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Centrālās bibliotēkas vadītāja; mater. sagat. Dace Mieriņa, Aiga Naudiņa, Krista
Tropiņa // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.48 (2015, 30.apr.), 3.lpp.
Gadadienas (institūcijām, notikumiem). Vēsture - Mācīšana un mācīšanās.
Latvija - Vēsture - Latvijas Republika 1990. 4. maijs.
Kārkluvalka, Ilze. Skolēni darina pat karogus Rainim un Aspazijai : [par Latvijas
Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes rīkoto "Plašā
Apvāršņa konkursa" otro kārtu –skolu un publisko bibliotēku reģionālo konkursu 23.
45 aprīlī Talsu tautas namā] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). - ISSN 14079429. - Nr.48 (2015, 30.apr.), 4.lpp.: fotogr.
Bērnu literatūra. Bibliotēkas.Konkursi - reģionālie konkursi.
Talsi ( Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Sabiles bibliotēkā : [par izstādi "Ziedu laiks" ar eksponētajām ziedu
turētājām - vāzēm (sadarbībā ar sabilnieci Anitu Dindendorfu)] / Ilze Kārkluvalka //
46 Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.56 (2015, 22.maijā), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes. Ziedi - ziedu vāzes.
Sabile (Talsu novads, Latvija).
Jaunbērziņa, Ilze. Sadarbībā esam tikai ieguvēji : [par Talsu mākslas skolas
absolventu ikgadējo dāvinājumu pilsētas bērnu bibliotēkai: Samantas Pluģes
diplomdarbu - ar Talsu vecpilsētas motīvu apgleznotu Talsu bērnu bibliotēkas kāpņu
telpas sienu un dilpomandes Danas Zoniņas dāvanu - restaurēto bibliotēkas apmeklētāju
47
nolietoto dīvānu] / Ilze Jaunbērziņa // Talsu Vēstis. - (Izglītība. Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.56 (2015, 22.maijā), 9.lpp.: fotogr.
Augstskolas - Nobeiguma darbi.Bibliotēkas. Glezniecība. Mēbeles - tapsēšana.
Talsi ( Latvija).
Veinberga, Janita. Rojā pasniedz tradicionālo "Pastariņa prēmiju" : [par Pastariņa
prēmijas pasniegšanas ceremoniju 26. maijā Rojas kultūras centrā (šogad balvu
pasniedza rakstniecei Ievai Samauskai un ilustratoram Aleksejam Naumovam;
pasākumu vadīja Rojas bērnu bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iluta
48 Graudiņa)] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.59 (2015,
29.maijā), 1.lpp.: fotogr.
Prēmijas literatūrā un mākslā - Pastariņa prēmija. Bērnu literatūra. Ilustratori.
Autori, latviešu.
Roja (Rojas novads).
Liepiņa, Sanita. Diplomdarbs ar paliekošu vērtību : [par Talsu mākslas skolas divu
absolventu dāvinājumu pilsētas bērnu bibliotēkai: Samantas Pluģes diplomdarbu - ar
Talsu vecpilsētas motīvu apgleznotu Talsu bērnu bibliotēkas kāpņu telpas sienu - un
49 dilpomandes Danas Zoniņas dāvanu - restaurēto bibliotēkas apmeklētāju nolietoto
dīvānu] / Sanita Liepiņa // Talsu Novada Ziņas. - Nr.10 (2015, 1.jūn.), 5.lpp.: fotogr.
Glezniecība. Mēbeles - tapsēšana.
Talsi ( Latvija).
Graudiņa, Iluta. Pastariņa prēmiju saņems rakstniece Ieva Samauska un mākslinieks
Aleksejs Naumovs : [par prēmijas laureātiem] / Iluta Graudiņa // Banga. - Nr.10 (2015,
22.maijs), 3.lpp.
50
Literārās prēmijas.
Roja (Rojas novads).
Bibliotēkas.
Svitiņa, Irēna. Justies laimīgai savā pasaulē : [par Dz. Dzeguzes dzejas kopkrājumu
51 "Mātes sirds" un "Mana pasaule" atvēršanas svētkiem Rojas bibliotēkā] / Irēna Svitiņa //
Banga. - Nr.10 (2015, 22.maijs), 4.lpp.
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Roja (Rojas novads).
Bibliotēkas.
Veinberga, Janita. Priekšauti un piena trauciņi Rojā : [par Baibas Rozenfeldes
kolekciju - izstādi Rojas novada bibliotēkā] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - ISSN
52 1407-9429. - Nr.67 (2015, 17.jūn.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes.
Roja (Rojas novads).
Ūdre, Dzintra. Pastendes bibliotēkā filmē, fotografē un, protams, daudz lasa : [stāsta
Pastendes bibliotēkas vadītāja] / Dzintra Ūdre; pierakst. Krista Tropiņa // Talsu Vēstis. 53
(Aktualitātes). - ISSN 1407-9429. - Nr.71 (2015, 1.jūl.), 3.lpp.: ģīm.
Bibliotēkas. Dokumentālās filmas. Fotogrāfija.
Kārkluvalka, Ilze. Jauns pakalpojums : [par Talsu galvenās bibliotēkas jauno
piedāvājumu - iespieddarbu ievākošanu caurspīdīgā, uzglabāšanai drošā plēves
materiālā] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407-9429. - Nr.71
54
(2015, 1.jūl.), 4.lpp.
Apvākošana.
Talsi ( Latvija).
Veinberga, Janita. "Katram savu bibIrotēku" : [par žurnāla "Ir" rīkoto labdarības
akciju ar iespēju labdariem, organizācijām abonēt šo žurnālu Latvijas bibliotēkām] /
55
Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.77 (2015, 15.jūl.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Labdarība - Žēlsirdība. Žurnālistika.
Lemberga, Agrita. Izstāde "Zāles starp zālītēm" : [par ārstniecības augu grāmatu,
periodikas izstādi Stendes pilsētas bibliotēkā / Agrita Lemberga // Talsu Vēstis. - ISSN
56 1407-9429. - Nr.77 (2015, 15.jūl.), 7.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Ārstniecības augi.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Tropiņa, Krista. Spāres bibliotēkā - "Skaistums, kas paslēpies vienkāršajā" : [par
mākslinieces Ritmas Zikmanes-Lagzdiņas jubilejas izstādes atklāšanu 30. augustā
Spāres bibliotēkā] / Krista Tropiņa // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.96 (2015,
57
28.aug.), 2.lpp.
Bibliotēkas. Bibliotēku izstādes. Grafiķi.
Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).
Nagle, Vija. Bibliotēku darbinieces vasaras ceļos : [par Talsu novada bibliotēku
darbinieku piedalīšanos Latvijas bibliotēku biedrības Kurzemes nodaļas Saldus
bibliotēkas rīkotajā vasaras nometnē jūlija mēnesī, par bijušā Talsu rajona 52 bibliotēku
darbinieku pieredzes braucienu uz Cēsu pilsētas un pagastu bibliotēkām augusta
58
mēnesī] / Vija Nagle // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.96 (2015, 28.aug.), 9.lpp.:
fotogr.
Bibliotēkas. Pieredzes apmaiņa.
Talsu rajons (Latvija). Cēsis (Latvija). Saldus (Latvija).
Lagzdons, Mārtiņš. Sestais Kurzemes bibliotekāru saiets : [par Latvijas Bibliotekāru
biedrības organizēto sesto Kurzemes bibliotekāru vasaras nometni ""Kurš cauri skatās
sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam" (Rainis) - radošums un darbs ar
59 bērniem bibliotēkā"" / Mārtiņš Lagzdons // Saldus Novada Vēstis. - Nr.58 (2015, sept.),
4.lpp.
Bibliotēkas - Darbs ar bērniem. Nometnes.
Saldus (Latvija).
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Lāce, Elīna. Stendē atzīmēja Raiņa dzimšanas dienu : [par Dzejas dienu Stendē,
Stendes pamatskolai kopā ar abu bibliotēku darbiniekiem piedaloties radošā pasākumā
"Dzejas pietura Raiņa ielā"] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.103
60
(2015, 14.sept.), 2.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Bērziņa, Anita. Dzeju lasa arī mazākie bibliotēkas apmeklētāji : [stāsta Stendes bērnu
bibliotēkas vadītāja] / Anita Bērziņa; pierakst. Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 140761
9429. - Nr.104 (2015, 16.sept.), 3.lpp.: ģīm.
Bērnu bibliotēkas - Bibliotēkas. Latviešu dzeja. Grāmatas un lasīšana.
Mieriņa, Dace. Uzdevums - ieinteresēt lasītāju : [par bērnu grāmatu ilustratores Signes
Ērmanes-Litvinas tikšanos ar mazajiem lasītājiem Talsu bērnu bibliotēkā 16. septembrī]
/ Dace Mieriņa; tekstā stāsta māksliniece S.Ērmane-Litvina // Talsu Vēstis. 62
(Sabiedrība). - ISSN 1407-9429. - Nr.105 (2015, 18.sept.), 6.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Ilustratori. Bērnu grāmatas.
Talsi ( Latvija).
Lāce, Elīna. Jubileja, kas rudeni dara bagātu : [par svinīgu un sirsnīgu Stendes
bibliotēkas vadītājas Daces Kalnietes sumināšanu apaļā jubilejā] / Elīna Lāce // Talsu
63 Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.106 (2015, 21.sept.), 2.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Kultūras darbinieki. Dzimšanas dienas svinības.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Lāce, Elīna. Spāres bibliotēkā - bruņurupuči un mākslas darbi : [par Ingas
Dombrovicas bruņurupuču kolekciju un mākslinieces Ritmas Lagzdiņas izstādi
"Skaistums, kas paslēpies vienkāršajā"] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). 64
ISSN 1407-9429. - Nr.108 (2015, 25.sept.), 9.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Kolekcionāri un kolekcionēšana. Mākslinieces. Izstādes.
Spāre (Ģibuļu pagasts, Talsu novads, Latvija).
Veinberga, Janita. Būs aplūkojamas citādas grāmatas : [par Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēkas organizēto izstādi "Citāda grāmata" Talsu
Galvenajā bibliotēkā no 30. septembra (apskatāmas klausāmās grāmatas, grāmatas
65 Braila rakstā, neredzīgiem domātās mašīnas, žurnāli Braila rakstā] / Janita Veinberga //
Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407-9429. - Nr.109 (2015, 28.sept.), 2.lpp.
Izstādes. Bibliotēkas - Neredzīgo bibliotēkas. Grāmatas Braila rakstā.
Talsi ( Latvija). Ventspils (Latvija).
Maķevica, Zita. "Rainis. Rija. Dzejas dienas" : [par Dzejas dienu pasākumu 24.
septembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā - tikšanos ar filmu studijas "Rija" un animācijas
66 filmas "Zelta zirgs" komandu] / Zita Maķevica // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. Nr.109 (2015, 28.sept.), 3.lpp.: fotogr.
Multiplikācijas filmas. Bibliotēkas.
Kārkluvalka, Ilze. Sabiles bibliotēkā : [par Andra Āboliņa vairāk nekā 350 lodīšu
pildspalvu kolekciju, par kopīgi noskatītu animācijas filmu "Zelta zirgs" pēc Raiņa
lugas motīviem; par oktobrī gaidāmo izstādi par izglītības iespējām Sabilē no seniem
laikiem līdz mūsdienām] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. 67
Nr.112 (2015, 5.okt.), 2.lpp.
Kolekcionāri un kolekcionēšana. Multiplikācijas filmas. Bibliotēkas. Skolu
vēsture.
Sabile (Talsu novads, Latvija).
68

Kārkluvalka, Ilze. Būs Dzejas diena Dižstendē : [par rojenieces Dzintras Dzeguzes un
kuldīdznieces Intas Brūkles viesošanos 10. oktobrī Dzejas dienā Dižstendes bibliotēkā] /
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Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr.113 (2015, 7.okt.), 2.lpp.
Bibliotēkas.
Dižstende.
Ābiķe, Lūcija. Lībagu seniori izgaršo mirkļus dzejas pasaulē : [par dzejas dienu
pasākumiem Lībagu bibliotēkā] / Lūcija Ābiķe // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. 69 Nr.117 (2015, 16.okt.), 10.lpp.
Pensionāru klubi. Bibliotēkas.
Lībagi (Talsu novads, Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Valentīnas Bernānes atcerei : [par Dundagas novada centrālajā
bibliotēkā iekārtoto izstādi bijušās Dundagas kultūras nama direktores V. Bernānes
atcerei] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407-9429. - Nr.118 (2015, 19.okt.),
70
2.lpp.
Kultūras darbinieki. Bibliotēkas. Klubi. Tautas nami. Bibliotēku izstādes.
Dundaga (Dundagas novads, Latvija).
Veinberga, Janita. Auskaru kolekcijas izstāde Rojā : [par Evas Zēbergas auskaru
kolekcijas izstādē Rojas novada bibliotēkā] / Janita Veinberga // Talsu Vēstis. - (Ziņas).
71 - ISSN 1407-9429. - Nr.119 (2015, 21.okt.), 2.lpp.
Rotaslietas - Auskari. Izstādes. Kolekcionāri un kolekcionēšana. Bibliotēkas.
Roja (Rojas novads).
Kārkluvalka, Ilze. Par cilvēkiem nevis uz pjedestāla, bet ar miesu un asinīm mūsu
teātra mākslā : [par tikšanos 22. oktobra vakarā Talsu Galvenajā bibliotēkā ar teātra
zinātnieci, augstskolas mācību spēku, teātra recenzenti un kritiķi Silviju Radzobi Raiņa
72 un Aspazijas 150. jubilejas gadā] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Sabiedrība). ISSN 1407 - 9429. - Nr.121 (2015, 26. okt.), 2.lpp.: fotogr.
Teātris - Vēsture. Teātra producenti un režisori. Bibliotēkas. Aktieri. Aktrises.
Talsi ( Latvija).
Klabere, Dace. Lai dzejas putniem drošs un tāls lidojums : [par Dz. Dzeguzes dzejoļu
krājuma "Neatrauj roku no manējās" atvēršanas svētkiem Rojas bibliotēkā] / Dace
73 Klabere // Banga. - Nr.20 (2015, 23.okt.), 3.lpp.
Roja (Rojas novads).
Bibliotēkas.
Svitiņa, Irēna. Izstādes Rojas bibliotēkā : [par izstādēm] / Irēna, Svitiņa // Banga. Nr.20 (2015, 23.okt.), 3.lpp.
74
Roja (Rojas novads).
Bibliotēkas..
Avotiņa, Ingrīda. Pārgājienā "Pretī Helovīnam" : [par Laucienes pagasta bērnu gājienu
"Pretī Helovīnam" Pļavmuižas saieta namā un apkārtnē (organizatores - saieta nama
vadītāja Dina Bērziņa un bibliotēkas vadītāja Benita Šuršina)] / Ingrīda Avotiņa // Talsu
75
Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr.123 (2015, 30. okt.), 2.lpp.
Gadskārtu tradīcijas - Helovīni. Klubi. Tautas nami - Saieta nami.
Pļavas (Laucienes pagasts).
Kārkluvalka, Ilze. Talsos tiekas Kurzemes bibliotekāri : [par Talsu Galvenās
bibliotēkas rīkoto Kurzemes bibliotekāru konferenci Talsos 2. novembrī: sakarā ar
Galvenās bibliotēkas 95. gadadienu] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 76
9429. - Nr.124 (2015, 2. nov.), 2.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Kongresi un konferences. Gadadienas (institūcijām, notikumiem).
Kurzeme. Talsi ( Latvija).
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Kārkluvalka, Ilze. Pieķerts lasot : [par Kurzemes novada bibliotekāru konferences
"Lasīt nozīmē izzināt pasauli" tēmai atbilsošu izstādi "Pieķerts lasot" Talsu tautas nama
foajē] / Ilze Kārkluvalka // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.125
77
(2015, 4. nov.), 3.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Grāmatas un lasīšana. Bibliotēku izstādes.
Talsu novads (Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. No ogu lasīšanas saujā līdz informācijas lavīnai internetā : [par
Talsu Galvenās bibliotēkas rīkoto konferenci "Lasīt nozīmē izzināt pasauli" 2. novembrī
Talsu tautas namā 120 bibliotēku darbiniekiem no visiem Kurzemes novadiam] / Ilze
78 Kārkluvalka; fotogr. Dainis Kārkluvalks // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 1407 9429. - Nr.125 (2015, 4. nov.), 5.lpp.: fotogr.
Kongresi un konferences. Grāmatas un lasīšana. Bibliotēkas.
Kurzeme. Talsi ( Latvija).
Lāce, Elīna. Pirmklasnieki piedalījās video apsveikuma veidošanā : [par Īves
bibliotēkas lasītājas Vendijas Fridrihsones piedalīšanos 11. novembra LTV 1 ziņu
pārraidē "Panorāma" video apsveikuma"Latvijai 97! Vārdi" veidošanā] / Elīna Lāce //
79
Talsu Vēstis. - (Izglītība). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.126 (2015, 6. nov.), 9.lpp.
Bibliotēkas. Lasītāju apkalpošana (bibliotēkas).
Latvija. Īve (Talsu novads, Latvija).
Lāce, Elīna. Bērni mācījās par Dainu tēvu : [par Stendes bērnu bibliotēkas (vadītāja
Anita Bērziņa) organizēto mācību stundu par tautasdziesmu krājēju, slaveno novadnieku
K. Baronu, gaidot viņa 180. dzimšanas / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429.
80
- Nr.127 (2015, 9. nov.), 3.lpp.
Bibliotēkas. Folkloristi.
Stende (Talsu novads, Latvija).
Lāce, Elīna. "Centīsimies dzīvot tā, kā Skalbes kaķītis māca !" : [par grāmatas "Kaķīša
dzirnavas. Vēstules pēc 100 gadiem" svinīgu atvēršanu 9. novembrī Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Ziedoņa zālē (Grāmatā publicēti arī Talsu un Rojas novada skolēnu darbi)] /
Elīna Lāce. - Saturā: Skolēnus uzrunāja pasaulslavenais komponists Ēriks Ešenvalds,
kardināls Jānis Pujāts, latviešu disidente Lidija Doroņina-Lasmane, mākslinieces
81 Džemmas Skulmes (kura pati ilustrējusi "Kaķīša dzirnaviņas") sveicienus atnesa viņas
mazdēls Jānis. Ideju par grāmatas tapšanu attīstījusi Elita Kleinhofa-Prūse, Talsu rajona
ētikas un kristīgās mācības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja // Talsu Vēstis. (Aktualitātes). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.128 (2015, 11. nov.), 1.,3.lpp.: fotogr.: ģīm.
Grāmatas. Literārās pasakas, latviešu. Grāmatu ilustrēšana. Skolēni.
Talsu rajons (Latvija).
Kārkluvalka, Ilze. Dāvinājums bibliotēkām : [par Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības dāvinājumu - Jānis Dripe. "Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts
Gunārs Birkerts"- visām 799 Latvijas publiskajām bibliotēkām] / Ilze Kārkluvalka //
82
Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.128 (2015, 11. nov.), 2.lpp.
Labdarības organizācijas. Grāmatas. Bibliotēkas.
Latvija.
Veinberga, Janita. Atvērs jaunu grāmatu : [par Dzintras Žuravskas jaunās dzejoļu
grāmatas "Balto spārnu ēnā" atvēršanu 12. novembrī Rojas novada bibliotēkā] / Janita
Veinberga // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.128 (2015, 11. nov.),
83
2.lpp.
Latviešu dzeja. Grāmatas. Bibliotēkas.
Roja (Rojas novads).
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Mieriņa, Dace. Talsenieki svin svētkus un vēl saules mūžu Latvijai : [par Latvijas
Republikas 97. gadadienas svinīgajiem pasākumiem Talsos, sākot ar ekumēnisko
dievkalpojumu, Atzinības rakstu, Gada titulu apliecinājumu rakstu pasniegšanu par
nozīmīgu un pašaizliedzīgu darbu. Par ilggadīgu un godprātīgu veikumu bibliotēku
84 attīstībā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu pasniedza Talsu
Galvenās bibliotēkas direktorei Vijai Naglei] / Dace Mieriņa // Talsu Vēstis. - (Valsts
svētkos). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.131 (2015, 20. nov.), 1.,6.,7.lpp.: fotogr.
Valsts svētki. Apbalvojumi.
Talsu novads (Latvija).
Balode, Mairita. Četrdesmit darba gadi - gan peldot, gan slīkstot, gan bohēmiski
priecājoties : [Valdemārpils bibliotēkas bibliotekāram, "Talsu Vēstu" fotogrāfam,
fotomāksliniekam, Talsu Krūmu grupas pārstāvim Dainim Kārkluvalkam 40 darba
85 gadus atzīmējot redakcijas kolektīvā] / Mairita Balode // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 9429. - Nr.131 (2015, 20. nov.), 3.lpp.: fotogr.
Bibliotēkas. Fotomāksla. Fotogrāfi. Dzimšanas dienas svinības.
Talsi ( Latvija). Valdemārpils (Talsu novads, Latvija).
Lāce, Elīna. Rīt - tikšanās ar eksprezidentu : [par Talsu Galvenās bibliotēkas
organizēto tikšanos ar eksprezidentu Valdi Zatleru 24. novembrī bernudārza "Pīlādzītis"
telpās: sakarā ar viņa grāmatas "Kas es esmu" iznākšanu] / Elīna Lāce // Talsu Vēstis. 86
ISSN 1407 - 9429. - Nr.132 (2015, 23. nov.), 1.lpp.
Bibliotēkas. Grāmatas.
Talsi ( Latvija).
Lāce, Elīna. Lai bērnu vēstules un zīmējumus redzētu ikviens, nepieciešami ziedojumi
: [par Talsu Galvenās bibliotēkas seminārā Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga
bibliotēkām pasniegto dāvinājumu - grāmatu "Kaķīša dzirnavas. Vēstules pēc 100
gadiem"] / Elīna Lāce - Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijas valdes locekle Elita
Kleinhofa-Prūse, dāvinājumu pasniedzot, atklāja, ka bērnu veidotā grāmata ir aizsākums
87
tautas dāvanas veidošanai Latvijai smtgadē. // Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN
1407 - 9429. - Nr.133 (2015, 25. nov.), 3.lpp.: fotogr.
Grāmatas. Bibliotēkas. Semināri. Vēstules - Bērnu vēstules.
Talsu novads (Latvija). Dundagas novads, Latvija. Rojas novads (Latvija).
Mērsraga novads (2010,18.12.).
Lāce, Elīna. Tikšanās ar Elīnu Zelčāni : [par tikšanos ar grāmatas "No perfekcionisma
uz mīlestību" autori E. Zelčāni 2. decembrī Dundagas novada bibliotēkā] / Aiga
Naudiņa // Talsu Vēstis. - (Īsvēstis). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.133 (2015, 25. nov.),
88
2.lpp.
Grāmatas. Bibliotēkas.
Dundaga (Dundagas novads, Latvija).
Veinberga, Janita. Kas viņš ir : Talsos tiekas ar eksprezidentu Valdi Zatleru: [par
talsenieku tikšanos ar V.Zatleru 24. novembrī pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis"
zālē Talsu Galvenās bibliotēkas organizētajā pasākumā: sakarā ar V. Zatlera un
89 līdzautores Guntas Barbānes uzrakstīto grāmatu "Kas es esmu"] / Janita Veinberga //
Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr.134 (2015, 27. nov.), 1.,3.lpp.: fotogr.
Prezidenti - Latvija. Grāmatas.
Talsi ( Latvija).
Svitiņa, Irēna. Dzejoļu krājuma atvēršanas svētki bibliotēkā : [par Dz. Žuravskas
krājumu "Balto spārnu ēnā"] / Irēna Svitiņa // Banga. - Nr.22 (2015, 27.nov.), 3.lpp.
90
Roja (Rojas novads).
BIBLIOTĒKAS.
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Veinberga, Janita. Vakars ar aktieri Arti Robežnieku : [par Dailes teātra aktiera A.
Robežnieka viesošanos Talsu Galvenajā bibliotēkā ar literāri muzikālo programmu "Lai
slavēts vakars šis ..." (A. Čaka dzeja un dziesmas ar viņa vārdiem)] / Janita Veinberga //
91 Talsu Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 1407 - 9429. - Nr.140 (2015, 11.dec.), 3.lpp.:
fotogr.
Latviešu dzeja. Bibliotēkas. Aktieri. Dziesmas.
Talsi ( Latvija).
Brūvere, Maija. "Dundag nav nekād niek viet pasoule !" : [par Valsts kultūrkapitāla
fonda finansiāli atbalstītās, Viļņa Mitlera sarakstītās, Ivara Abaja sastādītās grāmatas
"Dundznik valad" atvēršanu Dundagas centrālajā bibliotēkā] / Maija Brūvere; tekstā
stāsta Kubalu skolas muzeja pārzinis Ivars Abajs. - Saturā: Unikālā izdevuma atvēršanā
klāt bija LU Latviešu valodas institūta dialektu un izlokšņu pētniece Brigita Bušmane;
92 Kas bija Vilnis Mitlers ? Izdevumā iekļauta skaidrojošā vārdnīca ietver ap 3700 vārdu.
V. Mitlers raksta: " Izloksne ir stipri īpatnēja un ļoti lokāla"; Mazās tirāžas dēļ grāmata
būs izlasāma tikai bibliotēkās // Talsu Vēstis. - ISSN 1407 - 9429. - Nr.141 (2015,
14.dec.), 1.,7.lpp.: fotogr.
Latviešu valoda. Latviešu valoda - Dialekti. Bibliotēkas.
Dundagas novads, Latvija.
Balode, Mairita. Kaķi no Rojas ceļos uz Strazdi : [par Olgas Valdmanes kaķu
kolekcijas izstādi Rojas novada bibliotēkā un iespēju februārī to apskatīt Strazdes
pagasta bibliotēkā] / Mairita Balode // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 1407 - 9429. 93
Nr.146 (2015, 28.dec.), 2.lpp.
Kaķi. Bibliotēkas. Kolekcionāri un kolekcionēšana.
Roja (Rojas novads). Strazde (Talsu novads, Latvija).
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