
Talsu Galvenās bibliotēkas mācību piedāvājums 2021./22. gadam 

 

Pasākuma 
nosaukums 

Norises 
vieta 

Norises laiks Mērķaudito
rija 

Apraksts Pieteikšanās un atbildīgo 
kontaktinformācija 

Informācijas resursu attīstības nodaļa 

Lekcija “Talsu dzejnieks 
Aleksandrs Pelēcis 
(10.04.1920. - 
12.10.1995.)” 

Attālināti 
(Zoom, MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 
 

10.-12. 
klase 

Lekcija ir par dzimtenes mīlestību, par 
patriotismu. Apmeklētājiiem iespēja uzzināt 
par  A.Pelēča dzīves gājumu, tai skaitā par 
piedzīvoto Sibīrijā. Nobeigumā stāstījums 
grāmatām, kas saistītas ar ievērojamo 
dzejnieku. 
 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
 
Informācijas resursu 
attīstības nodaļas 
vadītājas palīdze 
Lita Zandberga 
 
novadpetnieciba@talsi.lv 

Apmācība “Bibliotēkas 
Novadpētniecības 
datubāze - palīgs 
pētniecībā” 

Attālināti 
(Zoom, MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 
 

10.-12. 
klase 

Nodarbības laikā apmeklētāji gan teorētiski, 
gan praktiski apgūst Talsu novada bibliotēku 
kopkataloga Novadpētniecības datubāzi. 
Nodarbības laikā tiek apskatīti rīki, 
meklēšanas iespējas, saraksta izveidošana 
no  atlasītajām vienībām (aprakstiem). 
 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
 
Informācijas resursu 
attīstības nodaļas 
vadītājas palīdze 
Lita Zandberga 
 
novadpetnieciba@talsi.lv 

Lekcija “Kultūras 
mantojuma 
saglabāšana” 

Attālināti 
(Zoom, MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 10.-12. 
klase 

Lekcija par bibliotēku un sabiedrības iesaisti 
kultūras mantojuma saglabāšanā. Lekcijā: 
1)Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās 
bibliotēkas (laikrakstu, grāmatu, fotogrāfiju 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
 
Informācijas resursu 



portālu) veidošana; 
2) attēlu un fotogrāfiju digitālās kolekcijas 
zudusilatvija.lv papildināšana. 
 
Ilgums: 30 minūtes 

attīstības nodaļas 
vadītājas palīdze 
Lita Zandberga 
 
novadpetnieciba@talsi.lv 

Nodarbība “Desmit fakti 
par Talsiem” 

Attālināti/ 
klātienē 
Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā 

Pēc pieprasījuma 10.-12. 
klase 

Nodarbības laikā apmeklētāji uzzinās 
desmit interesantus faktus par Talsiem. 
Nodarbības mērķis - radīt piederības sajūtu 
pilsētai, veicināt vēlmi izzināt Talsus un 
vēsturi, radīt jaunas zināšanas par pilsētu. 
 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
 
Informācijas resursu 
attīstības nodaļas 
vadītājas palīdze 
Lita Zandberga 
 
novadpetnieciba@talsi.lv 

Lekcija “Bibliogrāfs 
Jānis Tāle” 

Attālināti Pēc 
pieprasījuma. 
 
Lekcija pieejama, 
sākot ar 2022. 
gadu. 

10.-
12.klase 

Lekcija par Talsu Galvenās bibliotēkas 
bijušo direktoru Jāni Tāli (viņa 
dzīvesgājums, dzejas rakstīšana, bibliogrāfa 
darbs) un izglābtajām 10 000 grāmatām” 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
 
Informācijas resursu 
attīstības nodaļas 
vadītājas palīdze 
Lita Zandberga 
 
novadpetnieciba@talsi.lv 

Apmācība “Jauno 
bibliotekāru apmācība 
bibliotēku informācijas 
sistēmā Alise” 

Attālināti/ 
klātienē 
Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā 
vai Talsu 

Pēc pieprasījuma Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Informācija par BIS Alise, moduļiem. 
Prakstiskā darbošanās sistēmā. 
 
Ilgums: 3 stundas 

Ar pieteikšanos: 
63291596 
 
Informācijas resursu 
attīstības nodaļas  
vadītāja Aīda Arhipova 



novada 
bibliotēkā 

 
iran.tgb@talsi.lv 

Apmācība “Jauno 
bibliotekāru apmācība 
bibliotēku informācijas 
sistēmā Alise 
(meklēšana, 
norakstīšana)” 

Attālināti/ 
klātienē 
Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā 
vai Talsu 
novada 
bibliotēkā 

Pēc pieprasījuma Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Meklēšana BIS Alise, grāmatu norakstīšana. 
 
Ilgums: 1 stunda 

Ar pieteikšanos: 
63291596 
 
Informācijas resursu 
attīstības nodaļas  
bibliotekāre 
Sanita Krauze 
 
iran.tgb@talsi.lv 

Apmācība “Analītisko 
ierakstu veidošana 
Novadpētniecības 
datubāzē” 

Attālināti/ 
klātienē 
Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā  

Pēc pieprasījuma Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Apmācības dalībnieki apgūst prasmes  
veidot analītiskos ierakstus BIS Alise 
Novadpētniecības datubāzē. 
 
Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
 
Informācijas resursu 
attīstības nodaļas 
vadītājas palīdze 
Aija Ozoliņa 
 
novadpetnieciba@talsi.lv 

Apmācība “Preses 
aprakstīšana 
Elektroniskajā katalogā” 

Attālināti/ 
klātienē 
Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā  

Pēc pieprasījuma Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Praktiskas apmācības par periodisko 
izdevumu (žurnālu, avīžu) ievadīšanu 
bibliotēku informācijas sistēmā Alise. 
 
Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
 
Informācijas resursu 
attīstības nodaļas 
vadītājas palīdze Aija 
Ozoliņa 
 
novadpetnieciba@talsi.lv 



     Lasītāju apkalpošanas nodaļa 

Nodarbība 
“Atrodi mani!”  

Klātiene Pēc pieprasījuma Visi 
interesenti 

Mērķis - dalībnieki apgūst meklēšanas 
parasmes Talsu Galvenās bibliotēkas 
pieejamajā grāmatu krājumā, lai vēlāk paši 
bez palīdzības var meklēt sev interesējošās 
grāmatas. 

Pieteikšanās:  
 
25676733 
tgb_gramata@talsi.lv 
 
Lasītāju apkalpošanas 
nodaļas vecākā bibliotekāre 
Elza Āboliņa 

Talsu novada bibliotēku 
kopkataloga apguve 
 
 

Attālināti - 
Zoom/MS 
Teams 

Pēc pieprasījuma Visi 
interesenti 

Mērķis - apmācīt bibliotēkas lietotājus 
kopkataloga lietošanā - meklēšanas 
iespējas, grāmatu rezervēšana u.c. 

Pieteikšanās:  
 
25676733 
tgb_gramata@talsi.lv 
 
Lasītāju apkalpošanas 
nodaļas vecākā bibliotekāre 
Aelita Simsone 

Tematiskie semināri par 
literatūru 
 
 
 

Klātiene Pēc pieprasījuma Visi 
interesenti 

Mērķis - radīt interesi par konkrētu 
žanru/tematu utt. Ieinteresēt izlasīt 
grāmatas, par kurām tiek stāstīts. 
Darbinieks sagatavo stāstījumu un 
demonstrējumu saistībā ar kādu tēmu 
literatūrā, piemēram, dārzniecību, kādas 
valsts kriminālromāniem, grāmatām par 
konkrētām personībām utt. 

Pieteikšanās:  
 
25676733 
tgb_gramata@talsi.lv 
 
Lasītāju apkalpošanas 
nodaļas vecākā bibliotekāre 
Sarma Niedrāja 

Seminārs par 
datubāzēm “Britannica 

Attālināti - 
Zoom/MS 

Pēc pieprasījuma Visi 
interesenti 

Mērķis - iepazīstināt interesentus ar 
tiešsaistes datubāzēm, kuras pieejamas 

Pieteikšanās:  
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Online Library  Edition” 
(datubāze angļu 
valodā), “Letonika”, 
“News.lv” 
 
 

Teams Talsu Galvenās bibliotēkas apmeklētājiem - 
“Letonika.lv”, “News.lv” un “Britannica 
Online Library  Edition”. 

25676733 
tgb_gramata@talsi.lv 
 
Lasītāju apkalpošanas 
nodaļas vadītāja Kitija 
Cietvīra 

Seminārs par 
audiogrāmatām 
 
 

Attālināti - 
Zoom/MS 
Teams 

Pēc pieprasījuma Visi 
interesenti 

Mērķis - iepazīstināt interesentus ar 
audiogrāmatām, radīt interesi par tām, kā 
arī pastāstīt par pieejamību un iespējām 
Talsu Galvenajā bibliotēkā. 

Pieteikšanās:  
 
25676733 
tgb_gramata@talsi.lv 
 
Lasītāju apkalpošanas 
nodaļas vecākā bibliotekāre 
Miranda Bērzkalne 

Mūzikas plašu kolekcija 
Talsu Galvenajā 
bibliotēkā 
 
 

Klātiene Pēc pieprasījuma Visi 
interesenti 

Mērķis - iepazīstināt interesentus ar 
mūzikas plašu kolekciju un pieejamības 
iespējām Talsu Galvenajā bibliotēkā. 
Stāstījums iekļauts iepazīšanās ekskursijā 
pa bibliotēku. 

Pieteikšanās: 
 
63291597 
tgbinfo@talsi.lv 
 
Sociālo mediju speciālists 
Andžejs Beļēvičs 

Bērnu nodaļa 

Nodarbību cikls par 
latviešu gadskārtām 

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma Pirmsskolas 
vecuma 
bērni 

Nodarbības par latviešu gadskārtām un to 
tradīcijām. Līgo un Jāņi, Māras diena, 
Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, 
Meteņi, Lieldienas un Ūsiņi. Svētku 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
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svinēšana no sendienām līdz mūsdienām, 
ticējumi, mīklas, praktisks darbiņi. 
Nodarbības ilgums 30 minūtes. 

 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Dzintra Kristapsone  

Zaķu skola Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma Pirmsskolas 
vecuma 
bērni 

Nodarbība par to, kas ir Lieldienas, kādi ir 
Lieldienu ticējumi, kas jādara Lieldienās, 
pildam radošos darbus, minam mīklas un 
kopīgi rotaļājamies.  
 
Nodarbības ilgums 30 minūtes 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute  

Pavasara vēstneši Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma Pirmsskolas 
vecuma 
bērni 

Nodarbības laikā tās dalībnieki tiek 
iepazītināti ar pirmajiem pavasara 
vēstnešiem. Kā pavasarī mostas daba, kuri 
ir pirmie pavasara vēstneši, kas katram no 
mums jādara sākoties pavasarim, lai 
palīdzētu dabai atmosties? Šo un vēl daudz 
ko citu, paši mazākie uzzinās nodarbības 
laikā.  
 
Nodarbības ilgums 30 minūtes 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Dzintra Kristapsone  

Mana pilsēta Talsi Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 

Pēc pieprasījuma Pirmsskolas 
vecuma 
bērni  

Nodarbība par Talsiem, kā tie radušies, kādi 
nostāsti un teikas ir par pilsētu. Nodarības 
laikā tiek  apskatītas ievērojamākās Talsu 

Pieteikšanās: 
63237027 
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Teams) vietas, foto ekskursija pa Talsu 9 pakalniem.  
 
Nodarbības ilgums 30 minūtes. 

bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Dzintra Kristapsone  

Mazi putni, lieli putni Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma Pirmsskolas 
vecuma 
bērni un 1.- 
2. klases 
skolēni.  

Nodarbība par maziem, lieliem, plēsīgiem 
un miermīlīgiem putniem. Mazie pētnieki 
nodarbības laikā iepazīs, kādi putni 
sastopami Latvijā, kāds ir pats lielākais un 
mazākais putns pasaulē. Nodarības laikā 
būs arī jāatpazīst putni un to dziesmas.  
 
Nodarbības ilgums 30 minūtes 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Atmini pasaku! Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 1.klases - 
2.klases 
skolniekiem  

Nodarbības laikā rādīta prezentācija par 
populārākajām pasakām. No attēliem 
nodarbības dalībniekiem ir jāatpazīst 
pasakas. Jāpilda dažādi uzdevumi, 
piemēram, jāpabeidz teikums, jāatpazīst 
pasakas galvenie varoņi u.c.  
 
Nodarbības ilgums 30 minūtes) 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Vai pazīsti savu 
pilsētu?  

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 1.-4.klases 
skolēniem 

Nodarbība veltīta Talsu dzimšanas dienai. 
Skolēniem jāatmin, kādas vietas tiek rādītas 
prezentācijā. Radošu uzdevumi ar ielu 
nosaukumiem, teikām, nostāstiem  par to, 
kā radušies pakalni.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
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Nodarbības ilgums 30 minūtes 

Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute  
  

Latviešu bērnu grāmatu 
ilustratori 

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 3. - 4.klases 
skolēniem 

Nodarbība par zināmiem un atpazīstamiem 
ilustratoriem, kuri ir ilustrējuši neskaitāmas 
latviešu autoru grāmatas.  Tiek rādītas 
populārāko pasaku un stāstu ilustrācijas un 
to autori.  
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute  

Ko stāsta folklora? Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 3. - 4.klases 
skolēniem 

Nodarbības laikā kopīgi tiek lasīti latviešu 
tautas ticējumi, tautas dziesmas un teikas. 
Dalībnieki uzzinās par to, kas ir folklora un 
kā tā radusies. 
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute  

Grāmatu vēsture Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 3. - 4.klases 
skolēniem 

Izzinoša nodarbība par grāmatu dažādību. 
Iepazīstinām skolēnus ar lielāko, mazāko, 
biezāko, plānāko, jaunāko, vecāko grāmatu 
bibliotēkā. Kopīgi ar skolēniem izzinām 
visas grāmatas sastāvdaļās, uzzinām, kura 
bija pirmā grāmata pasaulē u.c.  
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Jaunāko grāmatu 
apskats 

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 

Pēc pieprasījuma Visa 
vecuma 
skoleniem 

Pēc skolotāja pieprasījuma tiek sagatvota 
nodarbība par jaunākajām grāmatām 
bibliotēkā. 

Pieteikšanās: 
63237027 
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Teams)  
Nodarbības ilgums 30 - 40 minūtes.  

bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Informatīvi pasākumi 
par lasīšanas 
veicināšanas 
aktivitātēm 

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma Visa 
vecuma 
skolēniem  

Pēc skolotāja pieprasījuma tiek sagatvota 
nodarbība par lasīšanas veicināšanas 
aktivitātēm Latvijā - Grāmatu starts, Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija, Skaļās lasīšanas 
sacensības. Paskaidrojam, kā piedalīties, 
kāpēc ir vērts piedalīties u.t.t. 
 
Nodarbības ilgums 30 - 40 minūtes.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāres Vita Kukute un 
Dzintra Kristapsone  

Kā radās skolas Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 5. - 9. 
klases 
skoleniem 

Nodarbība par skolu vēsturi, kādas agrāk 
izskatījās skolas, kādi bija mācību 
priekšmeti, kura bija pirmā skola Talsos u.c. 
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Dzintra Kristapsone  

Grāmatu māksla Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 5. - 9. 
klases 
skoleniem 

Nodarbības laikā rādām vizuāli interesantas 
un citādākas grāmatas, kuras pieejamas 
Talsu Galvenajā bibliotēkā.  
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Dzintra Kristapsone  
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Vecvārdi literatūra Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 5. - 9. 
klases 
skoleniem 

Nodarbības laikā tiek rādīts, kur meklēt 
skaidrojumus (vecvārdu vārdnīcas, tezaurs, 
pielikumi grāmatās). Praktiski uzdevumi, 
kuru laikā jāatrod vecvārdu skaidrojumi.  
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Dzintra Kristapsone 

Tautas dzejniece 
Aspazija  

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 5. - 9. 
klases 
skoleniem 

Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar 
Aspazijas dzīvesstāstu un viņas radīto 
daiļradi.  
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 

Dainu tēvs Barons Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams 

Pēc pieprasījuma 5. - 9. 
klases 
skoleniem 

Nodarbība, kuras laikā skoleniem tiek 
stāstīts par Krišjāņa Barona dzīvesstāstu, 
kā viņš apkopojis latviešu tautasdziesmas.  
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Dzintra Kristapsone 
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Literārā stunda “Anna 
Brigadere” 

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 4. - 5. 
klases 
skolēniem 

Nodarbība par rakstnieci Annu Brigaderi un 
viņas grāmatām. 
 
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Lāču lācis Vinnijs Pūks Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 2. klases 
skolēniem  

Tematiskā nodarbība par godu lāča Vinnija 
Pūka 95. dzimšanas dienai.  
 
Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Viss par Niķiem un 
Stiķiem 

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 3. klases 
skolēniem  Literāra stunda saistīta ar Ērika Kūļa 80 

gadu jubileju. 

 

Nodarbības ilgums 40 minūtes. 
 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Mani draugi – koki    Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 2. - 3. 
klases 
skolēniem 

Izzinoša stunda un prezentācija par kokiem, 
kā papildinājums dabas zinību stundai. 

 

Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 
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Iepazīsim rakstnieku, 
dzejnieku Jāni Poruku 

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 4. klases 
skolniekiem Par godu Jāņa Poruka 150 dzimšanas 

dienai, tematiskā nodarbība par viņa 
daiļradi.  

Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Rudens, nāc sētiņā!  Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma Pirmsskolas 
vecuma 
bērniem 

Nodarbība pašiem mazākajiem lasītājiem 
par rudeni.  

Nodarbības ilgums 30 minūtes.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Pulkstenīti tiku- taku Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma Pirmsskolas 
vecuma 
bērniem 

Radoša nodarbība pirmsskolas vecuma 
bērniem, kuras laikā pildām darba lapas, 
zīmējam un radoši darbojamies.  

Nodarbības ilgums 30 minūtes.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Ko uzzinām no 
enciklopēdijām un 
vārdnīcām  

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 3. un 4. 
klases 
skolēniem 

Nodarbība par enciklopēdijām un vārdīcām, 
kādas atrodamas bibliotēkā. Iepazīstinām ar 
to daudzveidību un to, kādu informāciju 
iespējams iegūt.  

Nodarbības ilgums 40 minūes.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Vita Kukute 
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Vai pazīsti savu 
dzimteni Latviju?  

Klātienē Pēc pieprasījuma 3. un 4. 
klases 
skolēniem 

Radoša spēle un viktorīna par Latviju. 
Nodarbība norisinās dažādās bibliotēkas 
telpā, katrā no telpām skolēnus sagaida 
spēles, viktorīnas un radoši uzdevumi.  

Nodarbības ilgums 40 minūtes.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Nodarbību vada Vita 
Kukute, Dzintra 
Kristapsone, Vineta 
Mellenberga un Marija 
Marlēna Krekovska.  

Ceļojums Kurzemes 
pilīs un muižās  

Klātienē vai 
attālināti 
(Zoom/MS 
Teams) 

Pēc pieprasījuma 3. un 4. 
klases 
skolēniem 

Izzinoša stunda, kurā skolēni teik iepzīstināti 
ar Kurzemes muižu vēsturi. 

 

Nodarbības ilgums 40 minūtes.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute 

Ceļojums Ziemas 
pasakā kopā ar 
Kraukšķīti 

Klātienē  Pēc pieprasījuma 1.klases 
skolēniem Ziemassvētku pasākums pirmo klašu 

skolēniem.  

 

Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute un 
Vineta Mellenberga 

Iepazīsim 
Ziemassvētku rūķu 

Klātienē Pēc pieprasījuma 2.klases 
skolēniem Ziemassvētku pasākums otro klašu 

Pieteikšanās: 
63237027 
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pasauli 

 

skolēniem.  

 

Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute un 
Vineta Mellenberga 

Latviešu tautas 
tradīcijas 
Ziemassvētkos 

Klātienē Pēc pieprasījuma 3. klases 
skolēniem Nodarbības laikā tiek stāstīts par tradīcijām 

- kā svinēja Ziemassvētkus, ko lika svētku 
galdā u.c.  

Nodarbības ilgums 40 minūtes. 

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre Vita Kukute un 
Vineta Mellenberga 

Kā sagaida 
Ziemassvētkus un 
Jauno gadu citās 
valstīs 

Klātienē vai 
attālināti 

Pēc pieprasījuma 4. klases 
skolēniem Nodarbība par to, kā svētkus svin un 

sagaida citās valstīs un kā to dara Latvijā.  

 

Nodarbīas ilgums 40 minūtes.  

Pieteikšanās: 
63237027 
 
bernubiblioteka@talsi.lv  
 
Bērnu nodaļas galvenā 
bibliotekāre 
Vita Kukute un Vineta 
Mellenberga 
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