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2021. gads ienesis arī jaunus pakalpojumus Talsu Galvenās bibliotēkas darbā. 

 

❖  bibliotēku nedēļas ietvaros, ārpusē pie bibliotēkas ēkas tika atklāti grāmatu soliņi 

„Grāmatas Tev”.  

❖ iespēju klausīties mūzikas plates un kompaktdiskus uz vietas bibliotēkā.  

❖ ieviests jauns pakalpojums – e-grāmatu lasītāju izsniegšana. Šajos e-grāmatu 

lasītājos pieejamas dažādu žanru e-grāmatas angļu valodā. E-grāmatu lasītājus 

izsniedzam uz vietas lasītavā, kā arī uz mājām.  

❖ Tika veiktas izmaiņas tehnoloģiju telpā un tā padarīta bibliotēkas apmeklētājiem 

ērtāka.  

❖ veidotas video instrukcijas un pamācības, kas palīdzētu cilvēkiem orientēties 

jaunajos pakalpojumos un dažādu bibliotēkas piedāvāto ierīču un tehnoloģiju 

lietošanā. Izveidojām video pamācības ierīcei, kas paredzēta cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem, e-grāmatu lasītājiem, informācijas stendam un Talsu 

novada bibliotēku kopkataloga izmantošanai. Šīs instrukcijas tika pievienotas 

bibliotēkas tīmekļa vietnes pakalpojumu sadaļā. 

❖ Talsu Galvenā bibliotēka pirmo reizi rīkoja Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 

krēslas stundas lasījumu pieaugušajiem. 

❖  Bibliotēkā pirmo reizi tika rīkotas arī radošās darbnīcas. Šī pasākuma ietvaros, 

iepazīstinājām ģimenes ar mūsu 3D printeri un 3D pildspalvām.  

❖  Šajā gadā pirmo reizi tika rīkoti hibrīdpasākumi – atsevišķi pasākumi notika 

bibliotēkas telpās un apmeklētājiem bija iespēja gan pasākumu apmeklēt 

klātienē, gan to skatīties tiešraidē bibliotēkas Facebook lapā (sk. 9. pielikumu). 

❖ Lasītāju apkalpošanas nodaļa pirmo reizi gatavoja tematiskās izstādes, kas tika 

sagatavotas gan virtuālā, gan tradicionālā formā. Izstādes bija iespējams 

apskatīt Talsu Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, kā arī bibliotēkā uz vietas 

(sk. 8. pielikumu). 

❖ 2021. gadā Talsu Galvenajai bibliotēkai tika izveidots sociālās platformas TikTok 

konts. Talsu Galvenā bibliotēka ieviesa arī dažādas jaunas aktivitātes, 

piemēram, dažādus konkursus – dzejas, foto u.c., kas norisinājās sociālajā 

vietnē Facebook. Šajā sociālajā vietnē tika veidoti arī regulāri ieraksti 

"Bibliotekārs iesaka" - vizuāli uzskatāmā formā veidoti ieteikumi lasītājiem, lai 

pievērstu uzmanību mazāk pamanītām, augstvērtīgām vai pašu bibliotekāru 
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lasītām grāmatām. Informācijai par grāmatu un autoru tiek pievienots 

personisks bibliotekāra viedoklis īsrecenzijas (atsauksmes) formā. (skat.5.nod.) 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

❖ Novadpētniecības lasītava aizvien aktīvāk gatavo resursus un aktivitātes 

interneta lietotājiem, atbildīgi veicot darbu attālinātajā režīmā un domājot par 

bibliotēkas apmeklētājiem un sabiedrību kopumā, kas ierobežota klātienes 

darbībām un spiesta aktīvāk izmantot interneta resursus. Novadpētniecības 

lasītava pasākumus rīko arī sabiedrības daļai, kas nav nodrošināta ar tehniskiem 

līdzekļiem (viedtālruņiem, datoriem), dodot iespēju tos apmeklēt klātienē vai, 

izmantojot bibliotēkas datorus.  

❖ hibrīdpasākumu organizēšana Kopš 2021. gada visas Novadpētniecības 

lasītavas tikšanās sarunu ciklā “Mazpilsētas stāstnīca” tika nodrošinātas 

internetā. Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

(skat.7.nod.) 

Veiksmīgākie lasītveicināšanas pasākumi 

❖ Skaļās lasīšanas sacensība 

❖ Grāmatu svētki 2021 

❖ Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 

❖ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

❖ Aktivitāte “Paņem grāmatu, saņem dāvanu” 

❖ 3D printera un 3D pildspalvu radošā darbnīca 

❖ Ziemassvētku eglīte ģimenēm  

❖ Sabiles bibliotēkā Pirmais pasākums ,, Sabiles radio”, kurā frekvencē FM123 

varēja sekot līdzi šī gada Paldies pasākuma tiešraidei ,,No visas sirds’!” 

Sabiles bibliotēkas bērnu nodaļas darbinieces lasīja Imanta Ziedoņa Lāča 

Andreja pasakas. 

 

 

1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 

 

• Īss situācijas apraksts: 

✔ bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

✔ informācija par padotībā esošajām iestādēm  
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2021.gads Latvijā vēsturē ieies kā administratīvi teritoriālās reformas gads.  Talsu 

novadam pievienojās Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi un no 2021. gada 1. jūlija 

izveidota Talsu novada administratīvā teritorija, kas ir sestā lielākā teritorija Latvijā. 

To veido četras pilsētas – Talsi, Sabile, Stende un Valdemārpils, un 18 pagasti – Abava, 

Ārlava, Balgale, Dundaga, Ģibuļi, Īve, Kolka, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, 

Lube, Mērsrags, Roja, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi ar administratīvo centru 

Talsu pilsētā. Kopējā Talsu novada teritorija – 2749 km2, iedzīvotāju skaits 38293. 

Talsu novadā ir 31 publiskā  pašvaldību bibliotēka: Talsu Galvenā, Abavas, Ausekļu, 

Balgales, Dundagas, Kaļķu, Vīdāles, Kolkas, Mazirbes, Pastendes, Spāres, Stendes, 

Sabiles, Dižstendes, Lībagu, Strazdes, Virbu, Rojas, Kaltenes, Vandzenes, Valdgales, 

Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lubes, Mērsraga, Nogales, Pļavu, Uguņu, 

Valdemārpils. 

Ārējie apkalpošanas punkti - 5: 

2 – Talsu Galvenā bibliotēka 

1 - Talsu novada Lībagu bibliotēka 

1 – Talsu novada Valdemārpils pilsētas bibliotēka 

1 – Mērsraga pārvaldes pagasta bibliotēka 

Izglītības iestāžu bibliotēku skaits – 17 

Talsu novadā: 2 sākumskolas, 8 pamatskolas, 7 vidusskolas 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

 

No 2021. gada 1. septembra Talsu novada Sabiles bibliotēka tiek apvienota ar Sabiles 

bērnu bibliotēku izveidota Sabiles bibliotēka ar Bērnu nodaļu. 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Dundagas novada centrālā 

bibliotēka darbību oficiāli pārtrauc ar 2021.gada 1.oktobri - saskaņā ar 31.08.2021. 

Talsu novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 8.punkts, lēmums Nr. 178). 

Dundagas, Kaļķu un Vīdales bibliotēkas kļūst par Dundagas pagasta pārvaldes 

struktūrvienībām, savukārt Kolkas un Mazirbes bibliotēkas – par Kolkas pagasta 

pārvaldes struktūrvienībām. 
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Ar Talsu novada domes 31.08.2021. lēmumu apstiprināts Rojas pagasta 

pārvaldes nolikums saskaņā ar kuru Rojas novada bibliotēka kļūst par Rojas pagasta 

pārvaldes iestādi – Rojas pagasta bibliotēku ar bērnu nodaļu. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) 

definētajiem virzieniem un uzdevumiem 

 

Pārskatot Talsu novada kultūrvides attīstības plānu 2021.- 2023., var secināt, ka 

pārskata perioda ir izpildīti un uzsākti izpildīt vairāki izvirzītie uzdevumi: 

 

❖ izvērtētasTGB un novada bibliotēkas  un veikta to darbības analīze. TNP 

rīkojums Nr.4-1e/122 (04.06.2021) TGB pieņēmusi zināšanai un uzsākusi TGB 

pakalpojumu pilnveidošanu (ieviesti e-grāmatu lasītāji, ierīce vājredzīgajiem, 

vinilplates CD atskaņotājs, organizētas 3D printera un pildspalvu meistarklases) 

❖ Piedalījāmies  LNB Bibliotēkas attīstības centra pētījumā par aktuālo vidējo 

bibliotekāru atalgojumu, un to izraisītajiem riskiem Talsu novadā. TGB 

izstrādājusi priekšlikumus par turpmāk veicamajām darbībām. Iesniegti TNP 

15.12.2021 Sniegti priekšlikumi personāla daļai par "TNP institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma" izstrādei (Sociālo garantiju, 

apdrošināšanu nodrošināšanai augsti kvalificētiem speciālistiem) 14.09.2021 

❖ Veikts novada bibliotēku telpu tehniskais izvērtējums TNP rīkojums Nr.4-

1e/122 (04.06.2021).  

❖ Izstrādāts plāns TGB tehnoloģiju telpas labiekārtošanai ( 3D printera 

izvietojums, plašu un CD kolekciju izvietošanai, datorvietu nodrošināšana ar 

ADOBE Creative Cloud pakotni, Fhotoshop, Illustrator, In Desing, Premiere 

726 un atpūtas zvilnis) 

❖    Izvērtēts TGB un novadu bibliotēku materiāltehniskās bāzes nodrošinājums 

TNP rīkojums Nr.4-1e/122 (04.06.2021). Veiktas krājuma inventarizācijas 3 

novada bibliotēkās (Vandzene (krājums: 9099), Valdemārpils (krājums 12151) 

un Stende (krājums 13629)) 

❖      Sagatavots 2022.gada kultūras satura piedāvājums TGB un novada 

bibliotēkām. Izvērtēti novada bibliotēku darba laiki. 

❖         Izvērtēšanas un klasifikācijas rezultātā (TNP rīkojums Nr.4-1e/122 

(04.06.2021) apvienota Sabiles un Sabiles bērnu bibliotēkas, izveidojot Sabiles 

bibliotēku ar bērnu nodaļu. Optimizēts amata vietu skaits Pastendes (1), Laidzes 
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(1), Lībagu (0,5), Dižstendes (0.5), Sabiles pilsētas (1) un Sabiles bērnu 

bibliotēkās (1). 

❖ Organizētas dažādas aktivitātes un pasākumi, lai raisītu cilvēku interesi un 

piesaistītu bibliotēkai.  Organizējām tikšanos ar rakstniekiem, personībām, 

rīkojām koncertus, radošās darbnīcas u.c. Radošajās darbnīcās popularizējām 

bibliotēkā pieejamās tehnoloģijas. Regulāri veidojām arī dažādas aktivitātes 

sociālajos tīklos, piemēram, konkursus. Izveidojām arī bibliotēkas TikTok 

kontu, kurā regulāri filmējam informatīvus video par bibliotēkā piejamajiem 

pakalpojumiem, jaunumiem, pasākumiem, aktivitātēm un ikdienas darbu, lai 

radītu izpratni un interesi mūsu darbā. Veidojam arī videoinstrukcijas esošajiem 

un jaunajiem pakalpojumiem. Iekārtojām bibliotēkas Tehnoloģiju telpu, kurā 

pieejamas dažādas tehnoloģijas vienuviet. 

❖ 2021. gadā tika aktīvāk strādāts pie digitālu resursu veidošanas un attālinātās 

auditorijas sasniegšanas. Talsu Galvenā bibliotēka turpina veidot 

bibliogrāfiskus ierakstus bibliotēku informācijas sistēmā Alise, kas pieejama 

ikvienam interneta lietotājam, sūta datus arī uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

sistēmu;  papildina pašu veidoto ievērojamu novadnieku datubāzi "Dižļaudis".  

Novadpētniecības lasītava  sagatavojusi 10 virtuālās izstādes, ikgadējo 

Novadnieku jubilāru kalendāru, sešas viktorīnas par novadniekiem, 24 

informātīvas videoepizodes "Novadpētniecības lasītavas jaunumi", 

informatīvus vizuāļus internetā "#Intreresantifakti" (piemēram, vizuālis par 

Talsos ražotiem ēdamrīkiem sasniedzis 127,7 tūkstošus lielu auditoriju 

Facebook lapā), informatības skrejlapas klātienes lietotājiem 

"Novadpētniecības lasītavas jaunumi", sagatavojusi četras lekcijas 

vidusskolēniem, ko vada pēc pieprasījuma attālināti, virtuālus apsveikumus 

novadniekiem jubilāriem. Tiek sniegtas uzziņas klātienē un attālināti, sūtītas 

materiālu digitālas kopijas pēc pieprasījuma. 

❖ Novadpētniecības lasītava 2021. gadā iesniedza pašvaldībā sarakstu ar Talsu 

kapsētās apglabātajām ievērojamiem literātiem un citām personām, lai tiktu 

noteiktas kapu kopu atrašanās vietas. Plānots attīstīt tā saucamo "kapu tūrismu" 

- karti ar aprakstiem par apglabātajām ievērojamām personām Talsos un 

tuvākajā apkārtnē. Otra ideja, ko nākotnē plānots realizēt, ir maršruts "Nakts 

pastaiga pa Talsiem" - karte ar objektiem un vietām Talsos, kas īpaši izceļas 

tumsā. 
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❖ Talsu Galvenā bibliotēka 2021. gadā izveidoja aptaujas anketas ar mērķi 

noskaidrot, kādus pakalpojumus, pasākumus, aktivitātes bibliotēkas 

apmeklētāji vēlētos, lai bibliotēka ievieš un organizē. Daļa aptaujāto atzina, ka 

vēlētos piedalīties lasītāju klubiņā vai domubiedru grupā. Šajā gadā strādāsim 

pie lasītāju kluba izveides. Regulāri organizētas aktivitātes pirmskolas, 

pamatskolas un vidusskolas auditorijai. 

Neskatoties, ka covid-19 pandēmijas ierobežojumi ārkārtīgi apgrūtināja bibliotēku 

darbu visā novadā, var secināt, ka bibliotēku darbiniekiem jaunas idejas darbam un 

motivācija strādāt nav mazinājusies. Jāaktivizē darbs novada bibliotēkās. 

 

• Bibliotēku akreditācija  

Pārskata periodā bibliotēku akreditācija novadā nav veikta. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

• Tabula “Bibliotēkas izdevumi” + diagrammas (pēc izvēles) + vērtējums par 

finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai  

 

 

                                             Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 229753 228253 251686 

Darbinieku atalgojums (bruto) 212385 209937 232611 

Krājuma komplektēšana 17368 18316 19075 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” Talsu novads 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 701612 713170 744016 
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Pārskata periodā finansiālais nodrošinājums saglabājies stabils ar augšupejošu līkni. 

Salīdzinoši finansējums darbinieku atalgojumam divu gadu griezumā pieaudzis 

pavisam nedaudz – 5.7%.  2021.gadā tika palielināta minimālā alga un atalgojums 

pieauga tehniskajiem darbiniekiem, bet bibliotēku speciālistiem atalgojums nav bijis 

palielināts. 

Krājumam finansējums divu gadu griezumā pieaudzis par 8.1%. Kopumā finansiālais 

nodrošinājums ir labs un nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2021. gadā tiek uzsākts liels projekts- veicot Sabiles kultūras nama ēkas daļas 

pārbūvi, lai  nodrošinātu funkcionalitātes uzlabošanu un mūsdienīgu pakalpojumu 

sniegšanu ilgtermiņā saskaņā ar plānoto ēkas izmantošanas mērķi.   Sabiles pilsētas 

bibliotēkai kultūras nama 2. stāvā piešķirtas divas telpas ar kopējo platību 139,6 m2, 

no tām lasītāju apkalpošanas telpu platība 17, 3 m2.  

Pārskata periodā turpinājās 2020. gada decembrī sāktā Kaltenes kluba otrā stāva 

pārbūve, tā turpinājās līdz 2021. gada novembrim. Pārbūve skāra arī ēkas pirmo stāvu 

- kluba zāli un skatuvi. Paralēli tika veikta teritorijas labiekārtošana – autostāvietas, 

celiņi, puķu dobes. 

 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām  

 

Darbinieku atalgojums (bruto) 602391 611417 636716 

Krājuma komplektēšana 99221 101753 107300 
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 Sabiles bibliotēkas bērnu nodaļa pagaidām atrodas Talsu ielā 1/7. Apvienošanas 

rezultātā pārskata gadā piešķirtas telpas Ventspils ielā 14, kultūras nama ēkas 1.stāvā, 

šeit ir ieplānots kapitālais remonts, kuru plānots realizēt 2022 gada laikā. 

Pļavu bibliotēkā pēc 2020.gadā veiktā remonta izmainīts telpu sadalījums. Tā kā 

jauniešu skaits ir samazinājies, tad tā ir pārkārtota kā telpa pusaudžiem. Jauniešu 

grāmatu fonds papildina pieaugušo grāmatu fondu. Šajā telpā ir divi datori un 5. - 6. 

klašu grāmatu fonds. Divas telpas ir atvēlētas jaunāko klašu skolēniem un pirmsskolas 

vecuma bērniem. Bijušā datortelpa pēc remonta  ir kļuvusi par pirmsskolas vecuma 

bērnu rotaļu telpu, bet nākošajā telpā izkārtots jaunāko klašu skolēniem un pirmsskolas 

vecuma bērniem paredzētais grāmatu fonds. Rotaļu telpu, mēģinājumu starplaikos, 

visbiežāk izmanto pirmskolas vecuma bērni. 

• Jaunu ēku būvniecība 

 

Jaunu ēku būvniecība pārskata gadā netika plānota. 

 

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

vērtējums, nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas  

 

Talsu Galvenās bibliotēkas tehniskais aprīkojums ir kvalitatīvs un teicamā stāvoklī.  

tehnikas vienības uzskaitītas tabulā  

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” Talsu Galvenā bibliotēka 

 

 

  Darbiniekiem Lietotājiem Piezīmes 

Datori 27 21 2019. gads / projekts 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Talsu Galvenās 

bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 

17A, Talsos” ( turpmāk - 

projekts SGES_TGB) 

Portatīvie datori 3   2015 

2 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 
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8   2020 

Multifunkcionālās 

iekārtas 

(melnbaltās) 

1   2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

2   2013 

Multifunkcionālās 

iekārtas (krāsainās) 

1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Printeri 1   2010 

2   2013 

2   2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Printeris (tintes A3) 1   2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Karšu printeris 1   2017 

ID karšu lasītāji   18 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Skeneri 1   2010 

  1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

3D printeris   1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 
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3D pildspalvas   2 2021 

Projektori 

  

2 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

2   2013 

Datu kamera 1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Iekārta 

vājredzīgajiem 

  1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Digitalizācijas 

iekārta 

1   2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Planšetes 1  4 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

E-grāmatu lasītāji 

(Kindle) 

  4 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Info ekrāns 1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

1   2014 

Spēļu konsole 

Nintendo Switch 

  1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Interaktīvā tāfele   1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Pasākumu 

apskaņošanas 

aparatūras 

komplekts 

1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 
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Bezvadu mikrofonu 

sistēma 

1 2021 

Diktofons 2   2018 

Straumēšanas 

iekārta 

1   2020 

Audio atskaņošanas 

sistēma (CD, LP) 

  1 2019. gads / projekts 

SGES_TGB 

Pārvietojama skaņu 

sistēma 

1 2014 

Digitālā 

spoguļkamera 

1   2015 

Videokamera 1   2014 

Laminēšanas 

iekārta 

1 2013 

Iesiešanas (spirāles) 

iekārta 

1 2010 

Diplomdarbu 

apdrukas iekārta 

1 2017 

 

Kopumā Talsu novada bibliotēkās tehniskais aprīkojums ir labs. Nomainīti visi 3TD 

datori un pakāpeniski tiek nomainītas un uzlabotas arī citas iekārtas. Novada bibliotēkās 

(neieskaitot TGB) personāls izmanto  48 datorus, bet lietotājiem rīcībā ir 132 datori, 44 

multifunkcionālās iekārtas, 24 printeri, 10 skeneri un 7 kopētāji. Datortehnikas vecums  

ir robežās no 2013.gada līdz 2021.gadam. 
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 Pārskata gadā Valdemārpils bērnu literatūras nodaļai iegādāts sienas televizors ar 

spēļu konsoli. 

Gada notikums Kolkas bibliotēkā noteikti ir jauna datorkomplekta dāvinājums. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) aicinājumam ziedot 

datorus Latvijas bibliotēkām atsaucies arī kāds privāts ziedotājs. Andris Nīmanis 

iegādājies jaunu datorkomplektu un izvēlējies to ziedot Dundagas novada Kolkas 

pagasta bibliotēkai. 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 

Daudzās bibliotēkās nav vai ir novecojuši  portatīvie datori, kas īpaši aktuāli šobrīd, 

kad visi semināri, sapulces un citas aktivitātes pārceltas tiešsaistes režīmā un notiek 

ZOOM vai TEAM platformā. Tāpat bibliotekāra rīcībā nav darba viedtālrunis – 

pasākumu foto fiksācija, video filmēšana, Instagram konta uzturēšana tiek veikta 

lietojot personīgo tālruni. 

Stacionārie datori jāaprīko ar mikrofoniem un kamerām, lai darbinieki varētu 

pilnvērtīgi piedalīties tiešsaistes semināros un apmācībās. 

 

4. Personāls 

 

• Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla 

sastāvā u. c.) 

 

2021. gada beigās Talsu novada bibliotēkās strādāja pavisam strādāja 61 bibliotekārais 

darbinieks, no tiem nepilnā slodzē 7. 

Pārskata gadā darbinieku maiņa notika Talsu Galvenajā bibliotēkā. Pensijā devās 

ilggadējā Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle un 2021.gada 16.augustā 

direktores amatā stājas Rita Alkšbirze. Septembrī pensijā dodas arī Lasītāju 

apkalpošanas nodaļas vadītāja Zita Maķevica, kas Talsu Galvenajā bibliotēkā 

nostrādāja 51 gadu. Viņas amatu turpmāk ieņem Kitija Cietvīra. Talsu Galvenajā 

bibliotēkā darbu uzsāk arī jauna darbiniece Elza Āboliņa, kas 2021.gadā absolvēja LU 

Sociālo zinātņu fakultāti un ieguvusi bakalaura grādu bibliotēkzinātnē un informācijā. 

Izmaiņas personāla sastāvā notikušas arī novada bibliotēkās. Pensijā dodas 

Valdemārpils bibliotēkas vadītāja Biruta Jākabsone, viņas vietā amatā stājas Laidzes 
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bibliotēkas vadītāja Ieva Jaunupe,bet par Laidzes bibliotēkas vadītāju kļūst tās 

bibliotekāre Elita Lāce. Pensijā dodas arī Vandzenes biliotēkas vadītāja Biruta Kore un 

viņas vietā darbu uzsāk enerģiska jauna sieviete ar kultūras darba organizatora izglītību 

Madara Aizgrāve. Izmaiņas darbinieku sastāvā notika Pastendes, Lībagu un Dižstendes 

bibliotēkās. Pēc bibliotēku izvērtēšanas likvidēta štata vieta Pastendes bibliotēkā un 

nepilna štata vieta Dižstendes un Lībagu bibliotēkās. Apvienojot Sabiles un Sabiles 

bērnu bibliotēkas, samazinātas divas štata vietas. Sabiles bibliotēku ar bērnu nodaļu no 

2021.gada 1.septembra vada ilgadējā Sabiles bērnu bibliotēkas vadītāja Rudīte 

Matisone. 

No 13 bibliotēku darbiniekiem tikai trīs - Virbu bibliotēkas vadītāja Māra Krūzmane, 

Valdgales bibliotēkas vadītāja Gerda Engelberga un Nogales bibliotēkas vadītāja 

Vineta Reine - 2021.gada nogalē nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu. Tas saistīts ar 

Covid pandēmijas ierobežojumiem, savu lomu spēlēja arī bailes no saslimšanas, kā arī 

Covid sadarbspējīga sertifikāta neesamība. 

 

Izglītība 

  

Darbinieku skaits 

Bibliotekāro darbinieku kopskaits 61 

           No tiem ar bibliotekāro izglītību  37 

                       t.sk ar maģistra grādu 

  

6 

                       t.sk. bakalauru 

  

4 

                       t.sk.1.līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 

izglītību 

14 

                       t.sk augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 2 



15 

 

                       t.sk ar 3.profesionālo kvalifikācijas līmeni 11 

             No tiem ar izglītību citās jomās  24 

                        t.sk ar maģistra grādu  3 

                         t.sk. bakalauru 13 

t.sk. vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību 8 

 

 

• Apbalvojumi un pateicības 

 

2021. gada novembrī Laidzes bibliotēkas vadītājai Ievai Jaunupei tika pasniegta Talsu 

novada pašvaldības Goda balva, kurai viņa tika izvirzīta par ieguldījumu iepriekšējā 

darbavietā – pildot Talsu novada Laidzes bibliotēkas vadītājas darba pienākumus.   

Vandzenes bibliotēkas vadītājai Birutai Korei tika piešķirta Talsu novada 
pašvaldības Goda balva par ilggadēju un godprātīgu darbu Vandzenes bibliotēkā. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norise

s laiks 

Norises vieta Organizētājs(

-i) 

Pasākuma 

nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināt

i 

 21.01 ZOOM LNB Konference”Literatūra

s zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 Attālināti 

 26.02   Informatīvs seminārs 

“Dokumentārā 

mantojuma nozīme un 

pieejamība digitālajā 

laikmetā”. 

 Attālināti 
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 19.03 ZOOM Kultūras sorta 

attīstības 

nodaļa 

Latvijas radošuma 

konference “Subject: 

Creativity” 

 Attālināti 

 25.03 ZOOM LNB nodarbība par digitālo 

kolekciju “Zudusī 

Latvija”. 

 Attālināti 

 14.04-

15.04 

tiešsaiste LBB organizētais Latvijas 

bibliotēku festivāls 

Zoom platformā. 

Iedvesmojošas uzrunas 

ar saukli “Darīt 

neticamo !”. 

Bibliotekāru festivāla 

otrā diena “Bibliotēku 

ideju tirgus” 

 Attālināti 

 23.04 ZOOM Talsu rajona 

partnerība 

Sociālo mēdiju 

komunikācija 

4 Attālināti 

 23.04 Facebook LNB Preses konference par 

KM Un izglītības un 

zinātnes M apvienoto 

atbalstu LNB lasīšanas 

veicināšanas 

programmai “Bērnu 

un jauniešu Žūŗija 

2021” 

4 Attālināti 

 30.04 Facebook, 

LNB”YouTube

” 

LNB Pavasara konference  

bērnu literatūrā un 

grāmatu mākslā “Stāv 

lappuse kā kaujas 

zirgs uz dzejas 

pakaļkājām…” 

  

4 Attālināti 
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  12.05 ZOOM LNB Bibliotēku loma 

lasīšanas veicināšanā 

3 Attālināti 

  13.05 ZOOM LNB Konference 

“Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

4 Attālināti 

  27.05 YouTube, 

Facebook 

LNB Latvijas pagastu 

bibliotekāru 6. 

kongress “Pagasta 

bibliotēka- vieta 

kopienas attīstībai” 

  

5 Attālināti 

 08.06 ZOOM Saldus pilsētas 

bibliotēka 

virtuālā simtgades 

jubilejas pasākuma 

“Literatūrzinātniekam 

Valdemāram Ancītim 

– 100” priekšlasījumu 

noklausīšanās 

 attālināti 

  29.07 ZOOM Kuldīgas 

Galvenā 

bibliotēka 

Krāsainā 

novadpētniecība 

5 Attālināti 

  20.08 ZOOM LNB Domnīca Bibliotekāri 5 Attālināti 

  22.10 ZOOM Talsu 

komersantu 

klubs 

Medijpratība, kritiskā 

domāšana tēla 

veidošana digitālajā 

vidē un padomi 

darbam ar medijiem. 

6 Attālināti 



18 

 

  27.10 ZOOM Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

Pārmaiņu vadīšana 

kultūras organizācijā: 

Paaudžu komunikācija 

un izaicinājumi 

5 Attālināti 

  04.11 ZOOM LNB medijpratības 

vebinārs 

“Medijpratība – ne 

tikai izglītības, bet 

arī veselības un 

drošības jautājums”. 

5 Attālināti 

  05.11 ZOOM Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

Pārmaiņu vadīšana 

kultūras 

organizācijā: 

Personīgās enerģijas 

menedžments 

5 Attālināti 

  10.11 ZOOM Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

Pārmaiņu vadīšana 

kultūras organizācijā: 

Jaunu mērķauditoriju 

piesaistes stratēģijas 

un komunikācijas 

instrumenti. 

5 Attālināti 

  11.11 MS Teams   Mācīšanās un 

uzvedības motivācija 

4 Attālināti 

  16.11 MS Teams   Izglītības iestādes 

psiholoģija 

  

3 Attālināti 

  08.12 ZOOM LNB Mūzikas materiāli 

arhīvā 

www.garamantas.lv 

  

4 Attālināti 

 

http://www.garamantas.lv/
http://www.garamantas.lv/
http://www.garamantas.lv/
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• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 

Talsu novadā viena no galvenajām problēmām ir straujā personāla novecošanās. 

Neskatoties uz to, ka pārskata gadā darbu bibliotēkās ir uzsākuši arī jaunie speciālisti, 

bibliotekāro darbinieku vidējais vecums ir augsts. Talsu novadā 17 darbinieki ir 

vecumā virs 60 gadiem.     

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

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

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

analīze 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka 

 2019 2020 2021 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 4516 4054 2295 -44% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 1562 1550 884 -43% 

Bibliotēkas apmeklējums 43479 42578 24036 -44% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 9902 10127 4013 -60% 

Virtuālais apmeklējums 91061 88291 125630 +42% 

Izsniegums kopā 146078 97505 41008 -57% 

t. sk. grāmatas 82013 84353 33401 -39% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

59408 10835 3594 -66% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 6694 5895 4013 -32% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

46 41,4   

t. sk. bērni līdz 18 g. 1843 1798   

Iedzīvotāju skaits 9886 9798   

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” Talsu novads 

  2019 2020 2021 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 14162 12963 10368 -8.4% -20% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 4501 4259 3173 -5.3% -25.5% 



20 

 

Bibliotēkas 

apmeklējums 

220246 177245 132453 -19.5%   -

25.2% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 57834 39784 21267 -31.2%   -

46.5% 

Virtuālais apmeklējums 93817 88607 131001 -5.5%   +47.8% 

Izsniegums kopā 529596 424619 331949 -19.8%   -

21.8% 

t. sk. grāmatas 248916 236748 175090 -4.8%   -26% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

275454 185272 156607 -32.7%   -

15.4% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 61145 43649 34893 -28.6%   -20% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

36 34 27  -5.5%  -20.5% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 6826 6689 6644 -2%   -0.67% 

Iedzīvotāju skaits 39373 38617 38293 -1.9%   -0.84% 

 

 

Talsu Galvenās bibliotēkas pamatrādītāji 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, 

ir būtiski samazinājušies (sk. 5.1. att.). Aktīvo lietotāju skaits un bibliotēkas 

apmeklējums ir daudz mazāks, nekā tas bija gadu iepriekš. To iespējams izskaidrot ar 

to, ka 2021. gadā bibliotēkai bija jāpielāgojas dažādām izmaiņām un ierobežojumiem 

saistībā ar Covid-19 infekcijas straujo izplatību. No 2020. gada 21. decembra līdz 2021. 
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gada 11. janvārim, ievērojot Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, Talsu Galvenā bibliotēka bija slēgta. Šajā laikā bibliotēkas 

reģistrētajiem lietotājiem bija iespēja izmantot veidotās un abonētās datubāzes, kā arī 

3TD e-grāmatu bibliotēku un citus resursus. No 12. janvāra Talsu Galvenā bibliotēka 

atsāka darbu, lietotājus apkalpojot bezkontakta režīmā, bet svētdienās bija slēgta. Sākot 

ar 7. jūniju, bibliotēka atsāka lasītāju apkalpošanu klātienē, ievērojot noteiktas prasības 

– epidemioloģiskos drošības pasākumus, kas ietvēra arī uzturēšanās laika un datora 

izmantošanas laika ierobežojumus. Talsu Galvenās bibliotēkas apmeklēšanas 

noteikumi mainījās no 11. oktobra – noteikti pakalpojumi bija pieejami tikai uzrādot 

sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. 

Cilvēkiem bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta grāmatas tika izsniegtas bezkontakta 

režīmā, kā arī e-pakalpojumu izmantošana pie datora bija pieejama, iepriekš 

piesakoties. Strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19, no 21. oktobra līdz 3. novembrim 

bibliotēka tika atkārtoti slēgta un bija iespējams izmantot tikai attālinātos 

pakalpojumus. No 4. novembra Talsu Galvenā bibliotēka atsāka izdevumu rezervāciju 

un izsniegšanu bezkontakta režīmā. Savukārt no 15. novembra bibliotēkas pakalpojumi 

bija pieejami, uzrādot derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un 

personu apliecinošu dokumentu. Lasītājiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, grāmatas 

bija iespējams saņemt bezkontakta režīmā.  

Ņemot vērā, ka klātienes pakalpojumi vairākkārt tika ierobežoti, vai nebija 

pieejami vispār, 2021. gadā strauji pieaudzis virtuālais apmeklējums. Jāatzīmē, ka, 

salīdzinot visus bibliotēkas pamatrādītājus, virtuālais apmeklējums ir vienīgais 

pozitīvais rādītājs, kas, salīdzinot ar 2020. gadu, ir strauji pieaudzis.  

Aizvadītā gada Talsu Galvenās bibliotēkas darbības situācijas izklāsts atspoguļo 

bibliotēkas pamatrādītājus – aktīvo lietotāju bibliotēkas apmeklējuma samazinājumu, 

salīdzinot ar 2020. gadu. Arī izsnieguma rādītāji ir samazinājušies (sk. 5.2. att.), jo 

bibliotēka vairākkārt tika slēgta, kā arī bibliotēkas lasītāji piedāvātās iespējas un 

pakalpojumus izmantoja daudz pasīvāk Covid-19 izplatības pieauguma un esošo 

ierobežojumu dēļ. Pozitīva tendence vērojama virtuālajā apmeklējumā – tas 2021. gadā 

ir ievērojami pieaudzis, jo cilvēkiem klātienes pakalpojumi vairākkārt nebija pieejami 

un kā alternatīvu bija iespējams izmantot elektroniskos resursus. 

 



22 

 

 
 5.1. att. Talsu Galvenās bibliotēkas pamatrādītāji 

 

 

 
 5.2. att. Izsniegums Talsu Galvenajā bibliotēkā 

 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 
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2021. gadā Talsu Galvenajā bibliotēkā tika ieviesti vairāki jauni pakalpojumi 

un jauninājumi. Šajā gadā, bibliotēku nedēļas ietvaros, ārpusē pie bibliotēkas ēkas tika 

atklāti grāmatu soliņi „Grāmatas Tev”. Tie ir grāmatu apmaiņas soliņi, kurus iespējams 

atvērt un no tiem paņemt sev interesējošu grāmatu, kā arī tajos iespējams ievietot sev 

neaktuālu literatūru, lai tā priecētu, kādu citu lasītāju. Grāmatu apmaiņa šajos soliņos 

notiek pavasarī un vasarā, bet rudens un ziemas periodā grāmatas tiek pārvietotas uz 

iekštelpām speciāli tām paredzētās grāmatu kastēs. Šīs grāmatu kastes atrodas pie 

bibliotēkas abonementa durvīm un ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir iespējams 

veikt grāmatu apmaiņu arī rudens un ziemas sezonā.  

2021. gadā ieviesām jaunu pakalpojumu – iespēju klausīties mūzikas plates un 

kompaktdiskus uz vietas bibliotēkā. Plašu un kompaktdisku atskaņotāju novietojām 

bibliotēkas lasītavas daļā, kur ikvienam, sekojot līdzi izveidotai pamācībai, bija 

iespējams austiņās klausīties dažādas mūzikas plates un kompaktdiskus. Arī decembrī 

bibliotēkā tika ieviests jauns pakalpojums – e-grāmatu lasītāju izsniegšana. Šajos e-

grāmatu lasītājos pieejamas dažādu žanru e-grāmatas angļu valodā. E-grāmatu lasītājus 

izsniedzam uz vietas lasītavā, kā arī uz mājām.  

Tika veiktas izmaiņas tehnoloģiju telpā un tā padarīta bibliotēkas 

apmeklētājiem ērtāka. Tajā ikvienam ir pieejama darba vieta – dators un tam pieslēgti 

divi monitori ērtākai strādāšanai, pieejams skeneris, ar kura palīdzību iespējams skenēt 

dažādus dokumentus, fotoattēlus, fotonegatīvus u.c., telpā atrodas arī 3D printeris, kā 

arī šajā telpā no lasītavas zonas tika pārvietots mūzikas plašu un kompaktdisku 

atskaņotājs.  

Šajā gadā tika ieviesti vairāki jauni pakalpojumi un jauninājumi, tādēļ aktīvi 

tika veidotas video instrukcijas, kas palīdzētu cilvēkiem orientēties jaunajos 

pakalpojumos un dažādu bibliotēkas piedāvāto ierīču un tehnoloģiju lietošanā. 

Izveidojām video pamācības ierīcei, kas paredzēta cilvēkiem ar redzes traucējumiem, 

e-grāmatu lasītājiem, informācijas stendam un Talsu novada bibliotēku kopkataloga 

izmantošanai. Šīs instrukcijas tika pievienotas bibliotēkas tīmekļa vietnes pakalpojumu 

sadaļā. 

Talsu Galvenā bibliotēka pirmo reizi rīkoja Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 

krēslas stundas lasījumu pieaugušajiem. Pasākums norisinājās platformā Zoom un tajā 

tika lasīts S. Salminenes romāna „Katrīna” fragments. Bibliotēkā pirmo reizi tika 

rīkotas arī radošās darbnīcas. Šī pasākuma ietvaros, iepazīstinājām ģimenes ar mūsu 3D 

printeri un 3D pildspalvām. 3D printerī bija iespējams izdrukāt savu Ziemassvētku 
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rotājumu un pēc tam ar akrila krāsām to izkrāsot. 3D pildspalvu darbnīcā bija iespējams 

izveidot savu Ziemassvētku rotājumu. Šajā gadā pirmo reizi tika rīkoti hibrīdpasākumi 

– atsevišķi pasākumi notika bibliotēkas telpās un apmeklētājiem bija iespēja gan 

pasākumu apmeklēt klātienē, gan to skatīties tiešraidē bibliotēkas Facebook lapā (sk. 

9. pielikumu). 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa pirmo reizi gatavoja tematiskās izstādes, kas tika 

sagatavotas gan virtuālā, gan tradicionālā formā. Izstādes bija iespējams apskatīt Talsu 

Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, kā arī bibliotēkā uz vietas (sk. 8. pielikumu). 

2021. gadā Talsu Galvenajai bibliotēkai tika izveidots sociālās platformas 

TikTok konts. Tajā īsu video formā publicējam aktualitātes un informatīvus video par 

bibliotēkas pakalpojumiem un ikdienas darbu.  

Talsu Galvenā bibliotēka ieviesa arī dažādas jaunas aktivitātes, piemēram, 

dažādus konkursus – dzejas, foto u.c., kas norisinājās sociālajā vietnē Facebook. Šajā 

sociālajā vietnē tika veidoti arī regulāri ieraksti "Bibliotekārs iesaka" - vizuāli 

uzskatāmā formā veidoti ieteikumi lasītājiem, lai pievērstu uzmanību mazāk 

pamanītām, augstvērtīgām vai pašu bibliotekāru lasītām grāmatām. Informācijai par 

grāmatu un autoru tiek pievienots personisks bibliotekāra viedoklis īsrecenzijas 

(atsauksmes) formā. 

Kopumā 2021. gads un valstī noteiktie ierobežojumi veicināja jaunu ideju un 

risinājumu ieviešanu. Arī darbinieku amatu maiņa un jaunu kolēģu ienākšana kolektīvā 

ir veicinājusi bibliotēkas pakalpojumu attīstību un jauninājumu realizēšanu. 

Aizvadītajā gadā paveiktais atspoguļojas ieviesto pakalpojumu izmantošanā, cilvēku 

iesaistē aktivitātēs un pasākumos. Cilvēku interese par jaunajiem pakalpojumiem un 

jauninājumiem atspoguļojas arī tajā, cik daudz jaunu sekotāju kopš jaunumu 

publicēšanas un aktivitātēm ir pievienojušies sociālajās vietnēs un platformās, kā arī 

dalījušies ar atsauksmēm, pievienojuši komentārus un reaģējuši uz publicēto.  

 

 

● E-grāmatu bibliotēka  

 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits kopā  

124 137 346 
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E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 

pārskata periodā 

124 137 85 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 427 707 1831 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums 

pārskata periodā 

427 707 697 

 

 

E-grāmatu bibliotēkas autorizēto lietotāju skaits kopš 2019. gada ir pieaudzis. 

Taču, salīdzinot 2020. ar 2021. gadu, novērojams autorizēto lietotāju skaita 

samazinājums (sk. 5.3. att.). Tas izskaidrojams ar to, ka bibliotēkas darbība pagājušajā 

gadā bija ierobežota un vairākkārt pārtraukta Covid-19 pandēmijas dēļ. E-grāmatu 

bibliotēkas izsniegums kopš 2019. gada ir pieaudzis. 2021. gadā e-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums ir nedaudz mazāks, ja salīdzina ar 2020. gadu, taču būtiski pieaudzis, ja 

salīdzina ar 2019. gadu.  

E-grāmatu bibliotēku izmanto tikai daļa bibliotēkas apmeklētāju, jo liela daļa 

atzīst, ka dod priekšroku drukātajai literatūrai, arī baidās no tehnoloģijām un 

elektroniskās vides, kā arī seniori, kā biežāko iemeslu, kādēļ nevēlas lasīt elektroniski, 

min tieši redzes problēmas. Tomēr e-grāmatu bibliotēkas priekšrocība ir tāda, ka veselu 

bibliotēku iespējams paņemt līdzi, dodoties garākā izbraucienā, vai ceļojumā. 

Bibliotēkas lietotāji, kuri bieži dodas uz ārvalstīm, gan strādāt, gan ceļot, labprāt, 

izmanto e-grāmatu bibliotēkās sniegtās iespējas.  

2021. gadā bibliotēka aktīvi popularizēja e-grāmatu bibliotēkas izmantošanas 

iespējas gan Talsu Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, gan sociālajās vietnēs. Tāpat 

arī informatīvie materiāli tika izvietoti bibliotēkas telpās. Katram jaunajam bibliotēkas 

lietotājam tika izsniegti autorizācijas dati un sniegta informācija par e-grāmatu 

bibliotēkas iespējām un izmantošanu. Esošajiem bibliotēkas lasītājiem šo e-grāmatu 

bibliotēku bija iespējams lietot arī laikā, kad bibliotēka bija slēgta, vai pakalpojumi bija 

ierobežoti. 
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5.3. att. E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti (pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

 

2021. gada septembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā tika izveidota aptaujas anketa 

par bibliotēkas pakalpojumiem, lai noskaidrotu bibliotēkas apmeklētāju viedokli par e-

grāmatu ieviešanu un pieejamību e-grāmatu lasītājos, kā arī jaunu pakalpojumu 

ieviešanu tehnoloģiju telpā (sk. 12. pielikumu). Aptaujas anketā tika ietverti jautājumi 

par e-grāmatu lasītāju izmantošanu, ja bibliotēka šādu pakalpojumus piedāvātu. Tajā 

tika iekļauti jautājumi arī par datorprogrammu izmantošanu, ko nākotnē bibliotēka 

varētu piedāvāt tehnoloģiju telpā. Aptaujas anketas noslēgumā bija iespēja izteikt 

viedokli par bibliotēkas darbību, esošajiem pakalpojumiem, kultūras norisi – vai cilvēki 

ir apmierināti ar bibliotēkas darbību, ar ko nav apmierināti, kādus esošos pakalpojumus 

vēlētos uzlabot un kādus jaunus pakalpojumus vēlētos, lai bibliotēka ieviestu. Aptaujas 

anketas tika aizpildītas no 1. līdz 31. oktobrim, kā arī tās bija iespējams aizpildīt gan 

elektroniskā, gan drukātā formā.  

Kopumā tika ievāktas 46 aptaujas anketas – 31 elektroniskā, 15 drukātā formā. 

Ievākto anketu skaits nebija ļoti liels, bet pietiekams, lai rezultātos atspoguļotos biežāk 

minētie viedokļi un domas par pakalpojumiem un bibliotēkas darbību kopumā. 

Lielākoties atsaucīgākie aptauju aizpildē bija vecumā no 14 līdz 25 gadiem (sk. 5.4. 



27 

 

att.), kā arī tās lielākoties aizpildītas elektroniski, kas ļauj izdarīt secinājumus par to, 

kādas vecuma grupas aktīvāk vajadzētu iesaistīt dažādās aktivitātēs nākotnē.  

Respondentu viedoklis tika apkopots un bibliotēkā tika ieviesti e-grāmatu 

lasītāji (sk. 5.5. att.). Tika noskaidrots, ka cilvēkiem interesētu arī konkrētas 

datorprogrammas ikdienas lietošanai, piemēram fotoapstrādes un videoapstrādes 

programmas (sk. 5.6. att.). Respondenti sniedza arī dažādas jaunas idejas jauniem 

pakalpojumiem, aktivitātēm un pasākumiem. Kopumā bija iespējams izdarīt 

secinājumus par bibliotēkas darbu un izmaiņām, kādas būtu nepieciešams veikt, lai 

uzlabotu pakalpojumu un apkalpošanas kvalitāti, kā arī ieviestu jaunus pakalpojumus. 

 

 

 

 

 
5.4. att. Respondentu vecums 
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5.5. att. Respondenti, kuri izmantotu bibliotēkas pakalpojumu - e-grāmatu 

lasītāja izniegšana  

 

 

 
5.6. att. Respondentu, kuri vēlētos izmantot datorprogrammas kā bibliotēkas 

pakalpojumu 

 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  
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Talsu Galvenā bibliotēka izsniedz grāmatas divos ārējās apkalpošanas punktos 

– ADAX 2 Talsos un Sociālās aprūpes centrā “Stūrīši” Laidzes pagastā. Grāmatas šajos 

punktos tiek izsniegtas reizi mēnesī. 2021. gadā ārējās apkalpošanas punktā ADAX 2 

izsniegtas 254 grāmatas astoņiem lasītājiem, bet Sociālās aprūpes centrā “Stūrīši” 

izsniegtas 282 grāmatas 19 lasītājiem (sk. 5.7. att.).  

Sociālās aprūpes centrā “Stūrīši” katru mēnesi centra iemītniekiem tiek priekšā 

lasītas grāmatas. Grāmatas tiek lasītas gan latviešu, gan krievu valodās. Kopumā 

grāmatu lasīšanu klausījušies 15 dažādi Sociālā aprūpes centra “Stūrīši” iemītnieki un 

gada noslēgumā tā apmeklēta 75 reizes.  

Arī šos pakalpojumus 2021. gadā ietekmēja Covid-19 pandēmija un valstī 

noteiktie ierobežojumi. Kopumā šie pakalpojumi lasītāju vidū tiek izmantoti un 

noteiktai bibliotēkas lasītāju daļai tā ir viena no iespējām iepazīties ar jaunāko literatūru 

gan lasot, gan klausoties bibliotēkas darbinieku lasījumos. 

Lībagu bibliotēkai Lībagu skolā, ir izveidojies Grāmatu draugu klubs, kur 

vienu reizi mēnesī aizbrauc bibliotēkas darbiniece apmainīt  grāmatas un pastāstīt 

interesantu, tematisku  stāstījumu. Grāmatu draugiem tiek rīkotas tikšanās ar 

interesantiem novadniekiem. 2021 gadā Lībagu skolā pabijām retāk, bet tomēr 

paspējām arī kādu pasākumu izveidot.  

Valdemārpils bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts darbojas Ārlavas pagasta 

Lubezerē, grāmatu un preses izdevumu apmaiņa notiek vienu reizi mēnesī, katra 

mēneša pēdējā nedēļā. Pārvalde nodrošina transporta pakalpojumus. Lubezeres 

izsniegšanas punktā 2021. gadā būts 4 reizes, jo bibliotēkas darbs daudz noritējis 

bezkontakta režīmā, kas samazinājis izbraukuma skaitu, līdz ar to arī izsniegumu. 
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5.7. att. Lasītāju skaits un izsniegums ārējās apkalpošanas punktos SAC 

“Stūrīši” un  

ADAX 2 

 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 

situācijas raksturojums 

 

Talsu Galvenā bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Bibliotēkas telpas pirmajā un otrajā stāvā ir pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem pieejamas audiogrāmatas, kā arī 

bibliotēkas lasītavā ir pieejams specializēts datortehnikas komplekts, ar kura palīdzību 

iespējams palielināt teksta izmēru, kā arī iespējams mainīt fona un teksta krāsu. Talsu 

Galvenā bibliotēka nodrošina arī grāmatu piegādi dzīvesvietā. Grāmatu piegāde 

dzīvesvietā pagājušajā gadā tika nodrošināta katru mēnesi vairākiem bibliotēkas 

lasītājiem. 

Talsu Galvenā bibliotēka turpina sadarbību ar Latvijas Neredzīgās bibliotēkas 

Ventspils filiāli un 2021. gadā ar starpbibliotēku abonementa (SBA) palīdzību saņēma 

134 audiogrāmatas. Kopumā 2021. gadā izsniegtas 154 audiogrāmatas gan Talsu 

Galvenās bibliotēkas lasītājiem, gan ārējās apkalpošanas punktā Sociālās aprūpes 
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centrā “Stūrīši”. Audiogrāmatas tiek pieprasītas latviešu un krievu valodās (sk. 5.8. 

att.).  

 

 

5.8. att. Audiogrāmatu izsniegums latviešu un krievu valodās 

 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

 

2021. gadā, ievērojot visus drošības pasākumus un ierobežojumus, Talsu 

Galvenajā bibliotēkā uzņēmām vairākas interesentu grupas, lai iepazīstinātu ar 

bibliotēkas telpām un ikdienas darbu. Ekskursijas tika vadītas gan bibliotēku nozares 

pārstāvjiem, gan citām interesentu grupām. Tāpat šajā gadā sadarbībā ar Swedbank 

norisinājās seminārs senioriem „Banka datorā un telefonā”. Šajā seminārā senioriem 

bija iespēja uzzināt, atbildes uz jautājumiem par iespējām internetbankā un mobilajā 

lietotnē, lai ikdienā būtu ērtāk pārvaldīt finanšu līdzekļus un veikt nepieciešamās 

darbības internetbankā. Gada noslēgumā organizējām Ziemassvētku pasākumu 

ģimenēm – radošās Ziemassvētku darbnīcas ar 3D printeri un 3D pildspalvām. Šajās 

darbnīcās visiem ģimenes locekļiem bija iespēja uzzināt, kā strādā 3D printeris un 

redzēt to darbībā. Printerī bija iespējams izdrukāt Ziemassvētku rotājumu, kuru pēc tam 



32 

 

varēja ar akrila krāsām izkrāsot. 3D pildspalvu darbnīcā bija iespējams uz iepriekš 

sagatavota šablona, izveidot savu rotājumu, apvelkot sagatavotā šablona kontūras. 

Savus izveidotos rotājumus katrs varēja ņemt līdzi uz mājām, lai iekārtu savā svētku 

eglītē. 

Novada bibliotēku darbinieki pārskata periodā sniedza individuālas 

konsultācijas maznodrošinātajiem un senioriem par datora lietošanu un interneta 

pakalpojumu iespējām, par drošu darbošanos internetā. Šādu iespēju izmantot internetu 

un datora pakalpojumus lietotājiem bija daudz mazāk, jo ievērojām epidemioloģiskās 

drošības noteikumus. Pieprasīti ir e-pakalpojumi, piekļuve portālam Latvija.lv. 2021. 

gadā konsultatīvais darbs pārsvarā tika veikts attālināti. 2021. gadā lasītāju mērķgrupas, 

ar kurām bibliotēkas darbinieki strādā visaktīvāk: skolēni, pensionāri, bezdarbnieki, 

maznodrošinātie, mājsaimnieces, strādājošie un studenti. Bibliotēkas lietotāji pārsvarā 

vēršas pie darbinieka ar praktiska rakstura jautājumiem – nepieciešama palīdzība 

darbam ar interneta bankām, EDS, e-pasta lietošanu, portālu latvija.lv, elektrum.lv, 

manstet.lv u.c. lietošanu. Elektroniskā dokumentu aprite starp iedzīvotājiem un 

dažādām institūcijām kļūst par ikdienu un nepieciešamība pēc šāda veida konsultācijām 

pieaug. Darbinieki ikdienā individuāli konsultē datorlietošanā,  veic  klientu 

vajadzībām dokumentu sagatavošanu, izdrukas, kopēšanu, skenēšanu, dokumentu 

nosūtīšanu uz e-pastu, dažādu veidlapu aizpildīšanu. Individuāli konsultēti vairāki 

klienti, kam bijuši nepieciešami e-risinājumi pārejai uz internetbankas pārvaldīšanu. 

Pēdējā gada laikā bibliotēkas lietotāji lūdz konsultācijas viedtālruņu lietošanā – uzstādīt 

dažādas mobilās aplikācijas, attaisnotieizdevumi, Smart ID utt. 

Varam escināt, ka novada bibliotekāri jau sen pilda Klientu apkalpošanas centra 

funkcijas. Cilvēki vēršas pie biblotekāra, kā pie zinoša speciālista. 

      Sakarā ar to, ka pasākumi nevarēja norisināties, Valdemārpils bibliotēka aktīvi 

pievērsās izstāžu veidošanai, piedāvājot izstādes apskatei bibliotēkas logos. Bibliotēkas 

apmeklētājiem tika piedāvāts iesaistīties dažādās individuālās norisēs, piemēram, 

atzīmējot Dzejas dienas, bibliotēkā varēja atraktīvā veidā radīt savu dzejoli, kā arī 

izteikt savas domas par iedvesmas vietām pilsētā un pagastā. Sagaidot Miķeļdienu un 

atzīmējot Starptautisko senioru dienu un Skolotāju dienu notika āra pasākums – puķu 

paklāja veidošana zālājā pie bibliotēkas. Lāčplēša dienā bibliotēka kopā ar 

Valdemārpils mazpulku un Valdemārpils dāmu klubu “Skārleta” aizdedza svecītes 
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kritušo Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai. Gada beigās bibliotēkā notika divas 

nodarbības rokdarbu pulciņam “Pīnīte”, kas darbojas pie bibliotēkas. 

 

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

 

2021. gadā Talsu Galvenajā bibliotēkā tika sniegtas bibliogrāfiskās, tematiskās, 

precizējošās, adresālās un faktogrāfiskās uzziņas. Uzziņu darbā tikai zmantoti 

pieejamie e-resursi – bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzes, kā arī LNB piedāvātie 

elektroniskie resursi. Bibliotēkas lietotāji tika informēti par elektronisko resursu 

izmantošanās iespējām uzziņu nepieciešamībai.  

Konsultācijas tiek sniegtas par bibliotēku un bibliotēkas pakalpojumu 

izmantošanas iespējām - bibliotēkas pakalpojumiem un to pieejamību, bibliotēkas 

krājumu, konkrētu izdevumu pieejamību bibliotēkas krājumā, informācijas meklēšanu 

Talsu novada bibliotēku kopkatalogā, bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs, 

internetā un citos resursos.  

Uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas individuāli pēc pieprasītāja vēlmēm un 

nepieciešamajā saziņas kanālā – klātienē, e-pastā vai telefoniski. 

2021. gadā Talsu Galvenajā bibliotēkā lielākoties sniegtas tematiskās uzziņas. 

Pārsvarā tematiskās uzziņas tiek sniegtas skolēniem saistībā ar noslēguma un zinātniski 

pētnieciskajiem darbiem. Tiek pieprasītas uzziņas arī par konkrētām personām un 

notikumiem. Bibliotēkas apmeklētāju vidū ir pieprasītas arī bibliogrāfiskās uzziņas. 

Informācija uzziņām tiek iegūta Talsu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā, kā arī bibliotēkas 

abonētajās datubāzēs – Letonika.lv, News.lv un Lursoft.lv. Visbiežāk uzziņas tiek 

sniegtas klātienē, taču nereti tās tiek sniegtas arī telefoniski un e-pastā.  

Konsultācijas 2021. gadā lielākoties sniegtas par bibliotēkas pakalpojumiem, 

pasākumiem, bibliotēkas krājumu un jaunāko literatūru novadpētniecības fondā. 

Reģistrējoties bibliotēkā, katrs jaunais lasītājs tiek autorizēts un tiek sniegtas 

konsultācijas par iespējām Talsu novada bibliotēku kopkatalogā, 3TD e-grāmatu 

bibliotēkā un bibliotēkas abonētajās un veidotajās datubāzēs. Konsultācijas regulāri tiek 

sniegtas par jaunākajām grāmatām, periodiku, kā arī SBA pakalpojumu. Lielākoties 

bibliotēkas apmeklētāji tiek konsultēti par Talsu novada bibliotēku kopkataloga, 

internetbankas un portāla Latvija.lv izmantošanu. Konsultācijas pārsvarā tiek sniegtas 

klātienē. 
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Kopumā iespējams secināt, ka uzziņas un konsultācijas Talsu Galvenajā 

bibliotēkā apmeklētāju vidū ir pieprasītas. Pārsvarā tās tiek sniegtas klātienē, taču, 

pieaugot saslimstībai ar Covid-19, nereti cilvēki uzziņas vai konsultācijas pieprasa arī 

zvanot vai rakstot e-pastu. 

  2021.gadā bibliotēkas pārsvarā  sniedza konsultācijas attālināti – atbildot uz telefona 

zvaniem un e-pasta vēstulēm. Pieaug tendence vērsties pie bibliotekāra nevis pēc 

bibliogrāfiskām uzziņām bet tieši par vispārīga satura jautājumiem un uzziņām 

(tematiskas informācijas meklēšana un faktogrāfiskām uzziņām) – par iestāžu darba 

laiku un apmeklētāju pieņemšanas kārtības izmaiņām, par elektronisko pierakstu 

medicīnas iestādēs, par izmaiņām saņemamo sūtījumu muitas deklarācijās un Covid 

serifikātu saņemšanas iespējām drukātā formā un lejupielādējot failu. 

 

Dundagas bibliotēkā kā pašu interesantākie pieprasījumu 2021.gadā 

uzskatītiā šādi – lasītāja cienījamā vecumā grib lasīt šādu grāmatu “Austrāliešu 

rakstniece. Virsrakstu neatceros. Romāns 2 grāmatās. Uz vāka 

– sieviete (labajā pusē) gaišā tērpā, 19.gs. modes drēbēs”. Pieaugušo abonementa 

darbiniece atrada ko ļoti līdzīgu no mūsu bibliotēkas krājuma. Lasītāja gala rezultātā 

bija apmierināta, piedāvātās grāmatas izlasīja un teica, ka iespējams arī precīzi 

neatceras, jo grāmatu redzējusi vairākus gadus atpakaļ kādā sabiedriskā vietā. 

Vēl šāda interesanta situācija. Zvans uz bibliotēku, cilvēks (atkal seniors un 

cienījamā vecumā) atrodas veikalā un izvēlas tēju. Viņam vajag noskaidrot, ko nozīmē 

viena no tējas sastāvdaļām, vārds krievu valodā  чабрец – timiāns, mārsils. 

Lasītājs zina, ka kādā no preses izdevumiem ticis publicēts raksts par Kornēliju 

Apškrūmu un tas publicēts jau pēc viņas aiziešanas aizsaulē, bet nezina tieši, kurā preses 

izdevumā. Atradām, ka tā ir “Privātā Dzīve”. Bet tieši tai dienā konkrētais žurnāla 

numurs bija izsniegts lietotājiem (pie tam vairākās bibliotēkās). Šai situācijā ieteicām 

kā rakstu var apskatīt un izlasīt izdevniecības “Santa”  mājas lapā. 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

 

2021. gadā Talsu Galvenā bibliotēka iesaistījās interešu izglītības pasākumu 

organizēšanā, kā arī dalījās ar citu iestāžu un organizāciju rīkotajiem pasākumiem. 

Digitālās nedēļas ietvaros ikvienam bija iespēja sekot līdzi dažādām diskusijām, kas 

saistītas ar digitālajām prasmēm. Talsu Galvenā bibliotēka šīs nedēļas ietvaros 



35 

 

piedāvāja iespēju ikvienam pieslēgties vebināram "Finanšu drošība digitālajā vidē", 

kurā Swedbank pārstāvji informēja par tēmas aktualitātēm. Gada noslēgumā Talsu 

Galvenā bibliotēka organizēja semināru senioriem "Banka datorā un telefonā" ar 

Swedbank pārstāvi, kas stāstīja par iespējām internetbankas lietošanā un izglītoja 

seniorus dažādu ar banku saistītu jautājumu risināšanā. 

Talsu Galvenā bibliotēka dalījās un informēja par pasākumu, kurā Kultūras 

informācijas sistēmu centrs un digitālo zinību resurss letonika.lv sadarbībā ar Latvijas 

bibliotēkām rīkoja tiešsaistes erudīcijas spēli "Izzini Latvijas monētās iekaltās 

kultūrzīmes", lai attīstītu spēlētāju prasmes meklēt informāciju digitālajos tiešsaistes 

resursos. Tāpat arī bibliotēka informēja un dalījās ar pasākumu, kur Latvijas IT 

Klasteris un Digitālais inovāciju centrs rīkoja vebināru ciklu uzņēmējiem par 

digitalizācijas iespējām.  

Bibliotēkas izglītojošo darbību un pasākumu organizēšanu pagājušajā gadā 

ietekmēja Covid-19 ierobežojumi, tādēļ tik piedāvāta iespēja pasākumus vērot 

tiešsaistē, kā arī bibliotēka aktīvi informēja par citu iestāžu izglītojošu pasākumu norisi 

un iespēju tos apmeklēt. Talsu Galvenās bibliotēkas organizēto semināru senioriem 

„Banka tavā datorā un telefonā”, ievērojot visus drošības pasākumus un ierobežojumus, 

bija iespēja apmeklēt klātienē, kā arī skatīties tiešraidi bibliotēkas Facebook lapā.  

 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 

Talsu Galvenajā un visās novada bibliotēkās tiek nodrošināta pieejamība Talsu 

novada pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijai. 

Bibliotēkās pieejams laikraksts „Talsu Vēstis”, kā arī tiek nodrošināta pieeja Talsu 

novada informatīvajam izdevumam „Talsu Novada Ziņas”. Bibliotēkas nodrošina 

pieeju arī Talsu novada pašvaldības tīmekļa vietnei www.talsunovads.lv, kā arī 

dažādām valsts institūciju un nevalstisko organizāciju tīmekļa vietnēm. 

 

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

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

kataloga veidošanas dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.) 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģion

s/ 

Pilsēta/ 

Bibliotēk

u skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā 

Strādā ar moduļiem Autorizē

ti 

lietotāji 

Pasūtīts 

(Web) 
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Novads ar BIS 

ALISE 

un 

ALISE-i 

Cirkulācij

a 

SB

A 

Komplektēša

na 

(2021) eksemplār

u 

(2021) 

 49 36 36 36 36 1134 2690 

 

Bibliotēku skaitā ietilpst 31 publiskās un 17 skolu bibliotēkas, no tām Alisē strādā 26 

publiskās, 9 skolu bibliotēkas un 1 Talsu Muzeja bibliotēka. 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 % 

salīdzinot 

ar iepr. 

gadu 

Aktīvie lietotāji kopā     

Autorizētie lietotāji 

kopā 

762 922 1134 +23% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

762 922 1134  

 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

2021. gadā Talsu Galvenajā bibliotēkā digitalizācija tika veikta tikai 

Novadpētniecības lasītavas materiāliem.  

 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

✔ tabula “SBA rādītāji” + secinājumi 

✔ pieprasījumu analīze pēc izvēles 

 

Tabula “SBA rādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

139 173 159 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

919 967 618 

 

Tabula “SBA rādītāji” Talsu novads 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

1591 1659 1217 
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Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

1569 1591 1109 

 

 

Talsu Galvenā bibliotēka 2021. gadā ar SBA pakalpojuma starpniecību no citām 

Latvijas bibliotēkām saņēma 159 materiālus. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas tika 

saņemti divi materiāli, bet no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāles saņemtas 

134 audiogrāmatas. Nozīmīga Talsu novadam ir vācbaltu literātes un Nurmuižas 

brīvkundzes Alises fon Firksas grāmata “Saulainās bērnu dienas”, kas vācu valodā tika 

izdota 1904. gadā. Šīs grāmatas kopija tika saņemta no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 

Biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava” šo grāmatu 2021. gadā izdeva latviešu valodā. 

Salīdzinot SBA pakalpojuma rādītājus, 2021. gadā novērojams saņemto un 

nosūtīto dokumentu skaita samazinājums (sk. 5.9. att.). 2021. gadā ievērojami 

samazinājies uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits. Arī SBA 

pakalpojuma izmantošanu ietekmējis Covid-19 un valstī noteiktie ierobežojumi, kas 

vairākkārt liedza bibliotēkai strādāt ierastajos apstākļos. 

 

 
5.9. att. Talsu Galvenās bibliotēkas SBA pakalpojuma rādītāji  

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 
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2021. gadā, atklājot grāmatu soliņus “Grāmatas Tev”, saskārāmies ar problēmu 

– šajos soliņos grāmatas nav iespējams uzglabāt rudens un ziemas mēnešos, jo 

laikapstākļu ietekmē tās tiek bojātas. Šo problēmu atrisinājām, ieviešot grāmatu soliņu 

alternatīvu bibliotēkas iekštelpās – atveramas grāmatu kastes.  

Šajā gadā aktīvi publicējām jaunāko informāciju un aktualitātes bibliotēkas 

tīmekļa vietnē, kā arī sociālajās vietnēs. Ikdienā saskārāmies ar situācijām, kad 

konkrētā informācija, kas tiek ievietota bibliotēkas tīmekļa vietnē un sociālajās vietnēs, 

nenonāk pie cilvēkiem, kas nelieto tehnoloģijas un digitālo vidi, lielākoties senioriem. 

Šo problēmu risinājām, informējot seniorus klātienē par aktualitātēm bibliotēkā un 

pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī komunicējām ar senioru klubu, lai informācija 

sasniegtu pēc iespējas plašāku cilvēku loku. 

Tā kā 2021. gadā ieviesām vairākus jauninājumus, kas lielākoties saistīti tieši ar 

tehnoloģijām, novērojām, ka noteikta daļa cilvēku nejūtas droši un pārliecināti, lai 

izmantotu tehnoloģijas. Arī valodas barjera ir šķērslis noteiktai cilvēku daļai, ja tie 

vēlētos lasīt, piemēram, e-grāmatas bibliotēkas piedāvātajos e-grāmatu lasītājos, jo 

tajos grāmatas pieejamas tikai angļu valodā.  Šo problēmu risinājām dažādos veidos – 

iedrošinājām bibliotēkas apmeklētājus ikdienā nebaidīties un izmēģināt jauninājumus. 

Tāpat arī organizējām pasākumus, kas saistīti ar tehnoloģijām, lai iedrošinātu cilvēkus, 

piemēram, radošās darbnīcas ar 3D printeri un 3D pildspalvām. Tāpat arī veidojām 

dažādus informatīvos materiālus un instrukcijas video formātā. 

Problemātiskas bija arī sekas, kas radās pēc valstī noteikto ierobežojumu 

ieviešanas. Cilvēki mazāk apmeklēja publiskas vietas – arī bibliotēku. Tāpat arī 

apmeklējums pasākumos samazinājās. Daļai cilvēku tika liegti klātienes pakalpojumi 

un pasākumi, jo nebija Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Šo 

problēmu risinājām, aktīvi informējot cilvēkus par iespējām saņemt pakalpojumus 

bezkontakta režīmā, kā arī informējām par iespēju vērot pasākumus tiešraidē 

bibliotēkas Facebook lapā. 

Visu bibliotēku darbību 2021. gadā būtiski ietekmēja Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumi. Arī bibliotēku klātienes apmeklējumu ierobežojums liedza klātienē 

palīdzēt bibliotēkas apmeklētājiem pieslēgties 3td e-Grāmatu bibliotēkai. Kā izrādās, 

problēmas rodas uzsākot pašiem reģistrāciju - nojūk paroles, vāji orientējas katalogā. 

Diemžēl, neviens pats nemeklē palīdzību, bet atstāj kā ir. Tikai, uzrunāti vairākkārt par 

pakalpojuma izmantošanu, atklāj, ka netiek galā. Bibliotēkas lietotāji maz izmanto 
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bibliotēkas elektronisko katalogu eksemplāru rezervācijas vai termiņa pagarinājuma 

veikšanai. Tas nozīmē, ka bibliotēkas darbiniekiem aktīvāk jāinformē un jāizglīto 

lietotājs par šīm iespējām. 

  Lai nezustu bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitāte, ir jādomā nepārtraukti 

par tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanu. Turpinās iedzīvotāju skaita 

samazināšanās, kas joprojām ir aktuāla lauku rajonos. Vēl nepietiekami izmantota 

iespēja ir sociālo mediju izmantošana, popularizējot bibliotēkas pasākumus. 

 

 

 

6. Krājums 

 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

✔ krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

✔ informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz 

dokumentu tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā) 

Talsu Galvenajai bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija 

2021.-2025.gadam (skat.14.pielikumu) 

✔ ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo 

dokumentu 

Krājuma komplektēšanas prioritātes 2021.gadā bija plānveidīga saturā daudzveidīgas 

literatūras nodrošināšana atbilstoši bibliotēkas profilam un uzdevumiem, lai tiktu 

nodrošinātas visas iedzīvotāju grupas – skolēni, studenti, pieaugušie un seniori. Kā jau 

ik gadus tiek ņemti vērā iedzīvotāju ieteikumi un plānotas bibliotēkas vajadzības 

nomainot morāli novecojušo nozaru literatūru ar mūsdienīgākiem materiāliem. 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

✔ tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + 

situācijas vērtējums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu Galvenā 

bibliotēka 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

17368 18316 19075 

t. sk. grāmatām 14628 15814 16479 

t. sk. bērnu grāmatām 1402 2057 2400 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

2740 2505 2596 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1,76 1,89  
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Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

17368 18316 19075 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” Talsu novads 

  2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

99221 101753 107300 

t. sk. grāmatām 72454 74682 78031 

t. sk. bērnu grāmatām 10721 13706 17572 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

26762 27071 27957 

Finansējums krājumam uz 

1 iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā   

2,52 2,63 2.80 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

99221 101753 107300 
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1. tabula.       Talsu Galvenās bibliotēkas saņemto grāmatu nauda pēc piegādes 

avotiem. 

 

 

Pašvaldību finansējums krājuma iegādei ir labs. Kā redzams no tabulas Talsu Galvenā 

bibliotēka grāmatas iepirkusi tieši par pašvaldības doto naudu.  Talsu Galvenā 

bibliotēka un Talsu reģions kopā saņēma LNB  projektu  “Grāmatu iepirkuma 

programma publiskajām bibliotēkām”.  Saņēmām 1335 grāmatu eksemplārus par 

summu 12402.70 euro. Grāmatas tika sadalītas visām novada bibliotēkām, ņemot vērā 

bibliotēku pasūtījumus, lasītāju skaitu bibliotēkās, arī to, cik eksemplāru drīkstēja 

pasūtīt - pēc LNB norādījuma. (skat tabulu Bibliotēkas vairāk pasūtīja tieši nozaru 

literatūru. 

 

N.p.k. Bibliotēka nosaukums saņemto grāmatu skaits finansējums 

1. Talsu Galvenā 130 1308.02 

2 Sabiles bibliotēka 78 745.82 

3 Stendes bibliotēka 62 558.82 

4 Valdemārpils bibliotēka 68 640.12 

5 Abavas  bibliotēka 15 156.92 

6  Balgales bibliotēka 32 291.95 
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7 Pastendes bibliotēka 59 534.55 

8 Īves bibliotēka 32 273.54 

9 Ausekļu bibliotēka 23 202.25 

10 Virbu bibliotēka 38 349.97 

11 Ķūļciema bibliotēka 26 247.19 

12  Laidzes bibliotēka 54 435.09 

13 Laucienes bibliotēka 39 316.81 

14 Lībagu bibliotēka 46 404.38 

15 Lubes bibliotēka 26 253.86 

16 Pļavu bibliotēka 31 252.03 

17 Strazdes bibliotēka 28 242.07 

18 Spāres bibliotēka 37 326.22 

19 Valdgales bibliotēka 45 403.88 

20 Nogales bibliotēka 18 166.75 

21  Vandzenes bibliotēka 49 471.59 

22 Uguņu bibliotēka 27 236.41 

23 Dižstendes bibliotēka 36 295.47 

24 Dundagas bibliotēka 85 797.35 

25 Kaļķu bibliotēka 15 147.23 

26 Vīdāles bibliotēka 17 152.05 

27 Mazirbes bibliotēka 13 130.77 

28 Rojas bibliotēka 92 879.16 

29 Kaltenes bibliotēka 16 136.43 

30 Mērsraga bibliotēka 70 804.07 

 

2. tabula LNB  projektu  “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”. 

grāmatu un finansējuma sadalījums 
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No LNB saņēmām arī  BĒRNU ŽŪRIJAS  grāmatas kopā par 4006.70 euro un 514 

grāmatas. talsu galvenās bibliotēkas bērnu nodaļa saņēma 13 eksemplārus par 99.97 

euro, jo par pašvaldības naudu bija jau iegādātas. 

Saņēmām arī dažādus dāvinājumus gan no LNB, gan lasītājiem. Talsu Galvenā 

bibliotēka saņēma 386 eksemplārus par summu 1865.60 euro, bet Talsu reģions 1003 

eksemplāru par summu 6164.63 euro. Fonda papildināšanai iegādājāmies arī 

audiovizuālos materiālus - 42 plates par 1102.31 euro. 

Sakārtojām arī 5 e-grāmatu lasītājus, un e-lasītājos ir ap 40 dažādu veidu grāmatas-gan 

fantastika, gan komiksi, gan piedzīvojumu un romantiskās grāmatas. 

 

Talsu reģionā rekataloģizācija ir pabeigta. 

 

2021. gadā pievienojās 2 jaunas ALISES bibliotēkas - Pļavu bibliotēka un Talsu Muzeja 

bibliotēka. 

Pārskata periodā turpinājām darbu ar Talsu GB fondu, kad tika atlasītas liekās dubletes, 

kuras izveidojās, savienojot Talsu GB un bērnu nodaļas fondu. Turpinājām liekās 

dubletes vest arī uz Talsu autoostu, kur izveidots plaukts grāmatām. 

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

Pārskata periodā Talsu Galvenai bibliotēkai inventarizācija nav veikta. 

Pārskata gadā inventarizācijas veiktas Vandzenes, Stendes, Valdemārpils bibliotēkās. 

Šajās bibliotēkās 2021. gadā mainījās darbinieki. Sakarā ar Covid 19 pandēmiju, 

nevarējām veikt inventarizācijas plānotajāsRojas, Mērsraga un Strazdes bibliotēkās.  

Vandzenē inventarizētas 8011 grāmatas, 13 el. mat., 8 audioviz. mat, 1 spēle. Trūkstošie 

13 eksemplāri tika norakstīti kopā ar pārējām grāmatām Akts nr. 50. Pārlīmēts 21 bojāts 

svītrkods.  Bibliotēka labā darba kārtībā. 

Stendes  bibliotēkā  kopā ar bērnu nodaļu inventarizētas 11610 grāmatas, 9 el.mat., 13 

audioviz.mat., 9 spēles.  Trūkstošie 23 eksemplāri (parādnieku dēļ) norakstīti kopā ar 

pārējām inventarizācijas laikā izņemtajām grāmatām, kopā akts Nr. 50  498 eks. par 

summu 1262.13.  Jāpārlīmē arī 28 bojāti svītrkodi. 

Valdemārpils bibliotēkā ar bērnu nodaļu inventarizētas 10937 grāmatas, 36 el.mat., 14 

audioviz.mat., 12 spēles.  Rezultātā norakstītas akts Nr. 50 611 ekemplāri par summu 

1745.67.  Tika norakstītas arī grāmatas, kuras parādnieku dēļ dažādu iemeslu rezultātā 



44 

 

(izbraukuši, pazudušas grām.) , un inventarizācijas laikā izņemtās.  Tāpat jāpārlīmē bija 

66 bojāti svītrkodi. 

Visas šīs trīs bibliotēkas tiešām labā kārtībā, ar pietiekoši daudz lasītājiem un 

pasākumiem. 

Krājuma rādītāji: 

✔ tabula “Krājuma rādītāji” 

✔ situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais 

izvērtējums: jaunieguvumi, dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; 

krājuma kvalitātes izpēte u. c.) 

 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” Talsu Galvenā bibliotēka 

 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 3161 3493 3201 

t. sk. grāmatas 1793 2089 1907 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 349 386 427 

t. sk. bērniem 227 354 314 

Izslēgtie dokumenti 7233 7236 

 

4391 

Krājuma kopskaits 77711 73968 72778 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,06 1,3 0.6 % 

 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

11,5 1,5 0.5% 

    

 

 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” Talsu novads 

  2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 24303 26458 25607 
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t. sk. grāmatas 9420 11271 10352 

t. sk. latviešu 

daiļliteratūra 

1710 2266 2318 

t. sk. bērniem 1731 1923 2206 

Izslēgtie dokumenti 28377 28872 26113 

Krājuma kopskaits 346500 344086 343580 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

0,72 0,8   

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

6,27 4,1  
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2. tabula.   Talsu Galvenās bibliotēkas saņemto grāmatu un žurnālu sadalījums pa 

nodaļām. 

 

 

Kā redzams no diagrammas Talsu Galvenajā bibliotēkā visvairāk ir ienākusi tieši 

daiļliteratūra 34 % no visām ienākušajām grāmatām.  Arī latviešu daiļliteratūra, 

salīdzinoši ar 2020. gadu ir ienākusi vairāk. Ar 21% ir ienākusi literatūra vispārīgājā  

nodaļā, tie ir žurnāli. Tāpat ar 2%, 6%, 3% ,4% sastāda ienākušie žurnāli. Talsu 

bibliotēkai ienākušie žurnāli ir 1218 vienības, tātad vairāk kā puse no visiem 

ienākušajiem iespieddarbiem. Bērnu grāmatas sastāda kopā ap 12%. 

  

 Tiek strādāts arī ar skolu bibliotēku krājumiem. Talsu Galvenās bibliotēkas 

komplektēšanas nodaļa ievada Pastendes, Valdemārpils, Talsu pamatskolas skolu 

bibliotēku jaunieguvumus.  

Tāpat ievadām BĒRNU ŽURIJAS grāmatas visām skolu bibliotēkām, kuras strādā ar 

bērnu žūriju- Talsu pamatskola, Mērsraga vidusskola,Sabiles pamatskola, Talsu Valsts 

ģimnāzija, Talsu 2. vidusskola. 
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✔ abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)pašu 

veidotās datubāzes 

Bibliotekāri 2020. gadā uzsāka ļoti laikietilpīgu, taču ļoti nozīmīgu darbu – 

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

ikvienam iedzīvotājam. Plānots, ka arī turpmāk tik pārskatītas visas kartotēkas un 

izveidotas elektroniskas datu bāzes, lai tās varētu izmanto attālināti no jebkuras vietas. 

Darbs pie datubāzēm tuvujas noslēgumam un plānots, ka 2022.gadā tā būs pieejama un 

izmantojama gan skolēniem mācību procesā, gan ikvienam lietotājam 

 

✔ datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu 

izmantojums” + secinājumi 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” Talsu novads 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 3511 1743 1794 

piekļuves sesiju skaits   1737 

lejuplāžu skaits    

News 1564 1850 2993 

Britanica  33516 33824 

 

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

 

    Kolkas bibliotēka Lasītāju ieinteresēšanai 2021.gadā bibliotēkas Facebook lapā, 

regulāri ievieto informāciju par grāmatu jaunumiem un izstādēm Kolkas bibliotēkā, kā 

arī dalās informācijā par saistošiem rakstiem literatūra.lv, aktuālo informāciju par e-

grāmatām, interesantiem faktiem kultūras dzīvē, popularizē radio lasījumus. Vairāki 

lasītāji priecājušies par iespēju klausīties grāmatas aktieru lasījumos. 

    Turpinās iesāktā tradīcija: Nedēļas grāmata - ik nedēļu maina grāmatu, tie ir senāk 

izdoti darbi vai grāmata-jubilāre. Grāmata ievietota groziņā. Papildus grāmatai 

pievieno arī kādu interesantu vai mazāk zināmu faktu par autoru. 

  Mērsraga bibliotēkā 2021. gadā interesenti divas reizes sapulcējās uz jauno grāmatu 

pēcpusdienām, kurās ikvienam ir bijusi iespēja iepazīties ar bibliotēkas 

jaunieguvumiem. Varēja tikties  “zaļajā režīmā” ar vakcinācijas sertifikātiem. 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

 

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

secinājumi pārskata periodā 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Salīdzinot 2019. un 2020. gada statistiku ar šo gadu, ir redzams Talsu Galvenās 

bibliotēkas Bērnu nodaļas aktīvo lietotāju skaita samazinājums vairāk kā par 40%. 

Lielākoties tas skaidrojams ar pasaulē notiekošo pandēmiju un tās dēļ ieviestajiem 

ierobežojumiem, taču viens no cēloņiem ir arī demogrāfiskais stāvoklis Latvijā. Pēc 

Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes 2021. gada 30. jūnija datiem, Talsu novadā, 

pirms novadu reformas, bija 5293 iedzīvotāju vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt Rojas 

novadā 511, Dundagas novadā 642 un Mērsraga novadā 198. Pēc novadu reformas, 

jaunajā Talsu novadā ir 6644 iedzīvotāju vecumā līdz 18 gadiem, salīdzinot ar 2020. 

gadu, iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 1,35% jeb 91 iedzīvotāju attiecīgajā vecuma 

posmā. Tas, protams, nav faktors, kas gada griezumā ir ietekmējis bibliotēkas aktīvo 

apmeklējumu skaitu, bet vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas ilgtermiņā 

ietekmē bibliotēkas aktīvo lietotāju skaitu.  

  

Tabula “Iedzīvotāju skaits vecumā līdz 18 gadiem Talsu novadā” 
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Noteikti jāpiemin, ka pēdējā gada laikā skolēnu skaits Talsu novada skolās nav 

samazinājies, taču darbu ar skolēniem ietekmēja attālinātās mācības, kuras norisinājās 

lielāko 2020./2021. mācību gada daļu. Papildus tam, bibliotēkas bija slēgtas no 2020. 

gada 21. decembra, līdz pat 2021. gada 11. janvārim, pēc tā sekoja periods, kad varējām 

tikai nodrošināt bezkontakta grāmatu un periodikas apmaiņu, kas arī ietekmēja 

apmeklējumu tieši bērnu nodaļai, jo lielākoties bērni un jaunieši izmanto tādus 

bibliotēkas pakalpojumus, kā datori un internets, lasītava, galda spēles, spēļu konsole 

u.c. Taču neskatoties uz ierobežojumiem, pārorientējāmies un aktīvi strādājām pie 

dažādu attālināto nodarbību izstādes dažādām vecuma grupām, sociālajiem tīkliem un 

dažādām aktivitātēm tajos, individuāli strādājām gan ar klasēm, gan pirmsskolas 

izglītības iestāžu grupiņām. Piemēram, pirms vai pēc Zoom tiešsaistes nodarbībām 

piegādājām grāmatas, spēles, periodiku u.c.  Lai piesaistītu bibliotēkas lietotājus un 

mudinātu lasīt, izstrādājām ieteikumus vecākiem bērnu lasītprasmes uzlabošanai, kurus 

publicējām Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapā, sociālo tīklu kontos, kā arī izsūtījām 

mācību iestādēm, ar kuru starpniecību šī informācija varēja nonākt pie vecākiem. Tāpat 

martā un decembrī organizējām aktivitāti “Paņem grāmatu, saņem dāvanu” – ja bērns 

attālināti vai klātienē paņēma sev grāmatiņu, par to kopā ar lasāmvielu dabūja mazu 

pārsteiguma dāvaniņu. Gada nogalē organizējām vairāk publiskus pasākumus, kuros 

aicinājām iesaistīties jebkuru lasītāju. Piemēram, aicinājām sociālajos tīklos bērnus un 

vecākus iesaistīties aktivitātē “Pastāsti par savu mīļmantiņu”, kā arī organizējām radošu 

Ziemassvētku noarbību “Rota manai eglītei”. Secinām, ka ierobežojumu dēļ bērni un 

jaunieši jau ir atraduši savu brīvo laiku pavadīt bibliotēkā, jo vairāk kā gadu ir aicināti 

pēc iespējas mazāk apmeklēt publiskas vietas, jāatzīmē, ka bērnus un pusaudžus ir grūti 

sasniegt kā auditoriju, tāpēc koncentrējāmies uz saziņu un komunikāciju caur 

skolotājiem, vecākiem un sociālajiem tīkliem, kurus viņi izmanto, piemēram, TikTok. 

Neskatoties uz visu iepriekšminēto Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa 

2021. gadā noorganizēja 56 pasākumus, no kuriem 8 bija publiski pasākumi, kurus 

varēja apmeklēt ikviens interesents un 48 tematiskās nodarbības skolēniem un 

pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. Pasākumus apmeklēja vai tajos piedalījās 

1774 apmeklētājus. 2021. gadā tika izveidotas 11 dažādas izstādes bērniem, kurās tika 

eksponēti 209 dažādi izdevumi.  
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Tabula “Pasākumi un izstādes TGB Bērnu nodaļā 2021. gadā” 

 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu 

Galvenie virzieni: 

✔      Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pilnveidošana, lai piesaistītu 

bērnus un jauniešus publiskajām bibliotēkām. 

✔      Bibliotekāru prasmju attīstīšana, lai kvalitatīvi nodrošinātu 

pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem. 

✔      Sapulču organizēšana jaunā Talsu novada bērnu nodaļu 

bibliotekāriem, lai pārrunātu aktualitātes darbā ar bērniem, 

pusaudžiem un jauniešiem. 

✔      Palīdzība un prasmju attīstīšana darbā ar sociālajiem tīkliem ar 

mērķi, izmantojot šos kanālus sasniegt nepieciešamo 

mērķauditoriju. 

✔      Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” koordinēšana un organizēšana Talsu novadā. 2021. gadā 

programmā piedalās 27 bibliotēkas, tajā skaitā 7 skolu bibliotēkas. 

✔      Skaļās lasīšanas sacensības organizēšana un koordinēšana jaunajā 

Talsu novadā. 

✔      Ziemeļvalstu literatūras nedēļās 2021. koordinēšana jaunajā Talsu 

novadā. 
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✔      Ieteikumi sadarbības uzlabošanai ar izglītības iestādēm un 

tiešsaistes nodarbību uzlabošanai.  

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, 

alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

Pašvaldības piešķirtais finansējumus krājuma papildināšanai bija pietiekams, 

lai iegādātos nepieciešamās un jaunākās grāmatas lasītājiem vecumā līdz 18 gadiem. 

Protams, ka salīdzinot jaunieguvumu proporcionalitāti ar pieaugušo literatūru, tad 

bērnu un jauniešu literatūra ir iegādāta mazāk, jo piedāvājums nav tik plašs, kā 

pieaugušo literatūrai, nozaru literatūrai. 2021. gadā Bērnu nodaļa saņēma 314 

jaunieguvumus. Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas fonds tika papildināts ar teju 

visiem jaunajiem izdevumiem, tāpat tika papildināts arī citu bērnu nodaļu un bibliotēku 

fonds. 

Fondu papildināja vai aizstāja jau nolietotās grāmatas arī Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 

piešķirtās grāmatas. Tāpat no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņēmām lasīšanas 

veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatu kolekciju 

4006,70 eiro vērtībā jeb 514 grāmatas, kas tika sadalītas visām novada bibliotēkām, 

kuras piedalās programmā. Tieši TGB Bērnu nodaļa no šī ieguva 13 eksemplārus par 

summu 99,97 eiro, jo lielākā daļa grāmatu bija jau iegādātas par pašvaldības 

finansējumu. 

2021. gadā Bērnu nodaļas fondu papildinājām arī ar mangām, jeb komiksiem, 

kas šobrīd ir ļoti populāri pusaudžiem un jauniešiem. Tāpat tika aktualizētas e-grāmatas 

un e-grāmatu lasītāji, kuros pieejami komiksi un daiļliteratūra. Ņemot vērā, ka 

mūsdienās pusaudži un jaunieši labāk izvēlas lasīt angļu valodā, strādājam pie tā, lai 

krājums tiktu papildināts ar jauniešiem paredzētu literatūru tieši angļu valodā. 

Bērnu nodaļas krājums tika papildināts arī ar dažādām spēlēm, piemēram, 

iegādājāmies lielformāta koka spēles, kuras var izmantot gan pasākumu laikā, gan 

spēlēt uz vietas rotaļu istabā. 2021. gada sākumā īpaši aktualizējām spēļu izsniegšanu, 

lai lasītāji tās izmanto ne tikai uz vietas bibliotēkā, bet arī mājās.  

Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 
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Bērni, pusaudži un jaunieši sev nepieciešamo informāciju meklē interneta vidū, 

tāpēc arī šogad vairāk popularizējām pieejamās datubāzes – www.letonika.lv, 

www.britannica.com, www.3td.lv. Šī gada laikā aktualizējām arī mājas lapu, kurā 

iekļāvām sadaļu “Noderīgas saites”, kurā dažādu vecuma bērni un viņu vecāki var atrast 

vietnes, kurās var lietderīgi pavadīt gan brīvo laiku, gan tādas, kurās ir informācija, kas 

palīdz mācību procesā - https://www.talsubiblioteka.lv/bernu-nodala/noderigas-saites-

un-speles/. 

Visu gadu tika organizētas un īstenotas arī dažādas tematiskās nodarbības un 

pasākumi, kuru laikā bērni ieguva zināšanas gan par bibliotēkas darbību, gan par 

novadu un pilsētu. Organizējām ne tikai klātienes nodarbības vai pasākumus, bet gada 

laikā norisinājās arī dažādas aktivitāte4s sociālajos tīklos – konkursi, viktorīnas, 

krustvārdu mīklas un testi. Organizējām arī slēpņošanas pasākumus, kuru laikā pildot 

dažādus uzdevumus un meklējot norādes bibliotēkā, apmeklētāji ieguva zināšanas par 

bibliotēkas darbību un pieejamajiem pakalpojumiem. Visas tematiskās nodarbības 

organizējam ar mērķi izglītot un to laikā iepazīstinām gan ar dažādiem latviešu 

gadskārtu svētkiem, gan ar pilsētas un novada vēsturi, gan bibliotēkas resursiem. 

Jebkurai vecuma grupai nodarbības laikā tiek dots arī kāds uzdevums, piemēram, 

jāatrod konkrēta grāmata, datu bāzēs jāsameklē konkrēta informācija, tāpat 

iepazīstinām ar visiem pieejamajiem Bērnu nodaļas pakalpojumiem, gan izglītojošiem, 

gan izklaides. Piemērma, par godu Zinību dienai, 1. septembrim, pie Bērnu nodaļas, 

visas dienas garumā apmeklētaji varēja spēlet lielformāta āra spēles (skat. Pielikums 

Nr. 1 ). Tādā veidā mēs arī popularizējām pieejamos pakalpojumus un parādījām, ka 

mums ir pieejami dažādi pakalpjumi. ne tikai grāmatas.  Tāpat regulāri tika organizēti 

jauno grāmatu apskati. 

Skolas vecuma bērniem tika aizvadītas šādas tematiskās nodarbības – “Mana 

pilsēta Talsi – agrāk un tagad”, “Atmini pasaciņu”, “Klāt pavasaris”, “Grāmatu 

vēsture”, “Dzejas stunda”, “Skolu vēsture”, “Kas ir bibliotēka?”, “Iepazīšanās ar 

bibliotēku”, “Ziemassvētku pasakā kopā ar Kraukšķīti” (skat. Pielikums Nr. 5), 

“Ceļojums rūķu pasaulē”, “Latviešu tautas tradīcijas Ziemassvētkos”, “Kā citur pasaulē 

svin Ziemassvētkus”. 

Šogad lielākoties nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem norisinājās 

tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu un pēc vai pirms nodarbības tika piegādāta 

http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
http://www.3td.lv/
http://www.3td.lv/
https://www.talsubiblioteka.lv/bernu-nodala/noderigas-saites-un-speles/
https://www.talsubiblioteka.lv/bernu-nodala/noderigas-saites-un-speles/
https://www.talsubiblioteka.lv/bernu-nodala/noderigas-saites-un-speles/
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nepieciešamā literatūra vai praktiskie uzdevumi. 2021. gadā pirmsskolas vecuma 

bērniem aizvadītas tādas nodarbības kā – “Pavasara vēstneši”, “Zaķu skola”, “Mazi 

putni, lieli putni”, “Talsi svin dzimšanas dienu”. 

Piemēri izzinošiem pasākumiem: 

✔      Slēpņošanai “Iepazīsti bibliotēku” - Par godu TGB jaunās ēkas 

2. dzimšanas dienai, tika sagatavota slēpņošanas aktivitāte visai 

ģimenei "Iepazīsti bibliotēku". Slēpņošanas pirmo norādi dalībnieki 

varēja saņemt bērnu nodaļā un kopumā viņiem bija jāizpilda 7 

uzdevumi, lai iegūtu balviņu. Uzdevumi bija izvietoti visā 

bibliotēkā, lai dalībnieki iepazīstu dažādus pakalpojumus. Pavisam 

mazajiem lasītājiem bija 4 uzdevumi, kuri bija jāpilda tikai bērnu 

nodaļā. 

✔      “Iepazīšanās ar bibliotēku” – Nodarbība sākumskolas vecuma 

bērniem, kuras laikā rādām prezentāciju par bibliotēku, stāstām kā 

meklēt grāmatas, kādus pakalpojumus bibliotēkā var saņemt u.t.t. 

Nodarbības laikā praktisks darbs var izmēģināt dažādus bibliotēkas 

pakalpojumus - spēlēt galda spēles, apskatīt grāmatas un žurnālus, 

zīmēt un lielās sienas, darboties ar interaktīvo tāfeli. 

✔      “Skolas vēsture no sākuma līdz mūsdienām” – Nodarbība 

paredzēta 5. – 6. klases skolēniem. Tās laikā radām prezentāciju par 

to, kādas skolas bija agrāk un kādas ir mūsdienās. Skolēni var 

salīdzināt, kādas bija skolas un ar ko tās atšķiras tagad, kad viņi 

mācās. Uzdodam arī praktiskus uzdevumus, piemēram, vecās un 

tagadējās drukas salīdzināšana un atšķirības.  

Sabiles bibliotēkā ar bērnu nodaļu Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku notiek bērniem 3 

– 4 gadu vecumā, kad kopā ar bērnudārza skolotāju bērni apmeklē bibliotēku. Arī 

Sabiles pamatskolas 1. klase katru gadu tiek iepazīstināta ar bibliotēku pasākumā. Katru 

gadu cenšamies izdomāt jaunus tēlus, lai mazos lasītājus piesaistītu. Bērni tiek 

iepazīstināti ar bibliotēkas noteikumiem, kopīgi nodod zvērestu –taupīt un mīlēt 

grāmatu. Bērniem patīk iesaistīties piedzīvojumos un asprātīgos uzdevumos, patīk kopā 

ar pasaku tēliem dzert tēju un nogaršot kārumus, patīk saņemt dāvanā grāmatzīmes un 

iziet aizraujošā ekskursijā pa bibliotēkas telpām. Tāpēc, jo lielāks darbs bibliotekāriem 

jāiegulda tematisku un literāru pasākumu veidošanā, lai bērniem būtu prieks te 
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atgriezties, lai nezūd lasīt prieks un bērns iemīl grāmatu! Bibliotekārās stundas notiek 

pēc klašu audzinātāju ierosmes audzināšanas stundu ietvaros. Katrs pasākums un 

izstāde popularizē mūsu bibliotēku, mēs esam atpazīstami ar pasākumiem. 

Interesanta nodarbība Dundagas bibliotēkā – Pasaku un senvārdu vācelīte 

Nodarbība pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” skolas vecuma bērnu grupiņai 

“Pienenīte”. Nodarbība notiek ZOOM platformā. 

Audzinātājas lūgums - jāizveido stāsts/pasaka, izmantojot pedagoga dotos senvārdus. 

Bibliotekāre šādu stāstu izveido, audzinātājas dotie senvārdi tekstā ir pasvītroti. 

PASAK PA POVSAR! 

KĀDE JAUKE POVSAR DIENE, ES APLIK ŠIRC UN SĀK CEPT MAIZKUĶEL. 
KAD MAIZKUĶELS BIJ GATAVS, ES UZ TO MAIZKUĶEL UZLIK ZŪJ UN 
SĪPAL. MMMMM, CIK TAS BIJ GARŠIG. KAD ES BIJ TĀ LĀB PAĒDS, TAD ES 
GRIBEJ ATLAISTES UZ BEŅĶ. ES NOJĒM  CEPER UN A ĶĪKAR SĀK 
SKATITES UZ MĀĶENIEM, TOURIŅEM UN BALEŽEM. KOPŠ TĀ LAIK MAN 
POVSARS VIENMĒR I PALICS ATMIŅĀ A MAIZKUĶEL CEPŠAN! 

Nodarbībai tiek sagatavotas darba kartītes/materiāli - vienpadsmit senvārdiem tiek doti 

trīs atbilžu varianti, no kuriem jāizvēlas viens pareizais atbilžu variants. Bērniem 

katram ir kartītes ar cipariem – 1, 2 un 3, protams, ka jāparāda/jāpaceļ pareizās atbildes 

cipars. Ieskatam: 

Širc – dotie atbilžu varianti – 1.ķirsis, 2.zebra vai 3.priekšauts 

Zūj – dotie atbilžu varianti – 1.ziepes, 2.zivis un 3.zobens 

Beņķs – dotie atbilžu varianti – 1.koks, 2. soliņš un 3.bumbieris 

Nodarbība veltīta Dzimtās valodas dienai un šai nodarbībā pamats ir dundžiņu 

izloksnei. 

Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Skaļās lasīšanas sacensība 

Ņemot vērā, ka Skaļās lasīšanas sacensība sākās laikā, kad skolēniem bija 

attālinātās mācības, pirmās kārtas klasēs, skolās vai bibliotēkās lielākoties norisinājās 

attālināti. Pirmā kārta norisinājās dažādos attālinātos formātos, piemēram, tiešsaistē 

Zoom platformā vai iesūtot video un žūrija to novērtēja. Visi skaļās lasīšanas sacensības 

Reģionālie finālisti tika noskaidroti 2021. maijā, taču reģionālo finālu organizējām 

2021. gada 8. septembrī, īsi pirms Nacionālā fināla, lai bērniem saglabātos interese par 
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sacensību un vasaras laikā nav zaudējuši vēlmi piedalīties un cīnīties par titulu (skat. 

Pielikums Nr. 3). 

Reģionālajā finālā piedalījās deviņi dalībnieki – Markuss Labsvārds no Talsu 

pamatskolas, Lote Araka no Talsu 2. vidusskolas, Marta Krūze no Mērsraga 

vidusskolas, Sanijas Valaine no Talsu Valsts ģimnāzijas, Aleksandrs Petroženko no 

Pastendes pamatskolas, Rihards Blumbergs no Valdemārpils vidusskolas, Anna Rebeka 

Irbe no Dundagas vidusskolas, Helēna Garkalne no Stendes pamatskolas un Lukass 

Pralgausks no Rojas vidusskolas. Visus dalībniekus vērtēja žūrija -  ilggadējā Talsu 

Bērnu bibliotēkas vadītāja Ilze Jaunbērziņa, Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Rita 

Alkšbirze un Talsu Valsts ģimnāzijas 10. klases skolēns, aktieris, režisors un leļļu 

meistars Mikus Krastiņš. 

Pēc ilgas apspriedes, konkursa žūrija nolēma, ka Talsu novadu Nacionālajā 

finālā pārstāvēs Marta Krūze, Mērsraga vidusskolas 6. klases skolniece. Marta lasīja 

fragmentu no Astridas Lindgrēnes grāmatas “Grāmata par Pepiju Garzeķi”. Nacionālās 

skaļās lasīšanas sacensības lielais fināls norisinājās 25. septembrī, Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Ziedoņa zālē uz kuru Marta devās kopā ar skolotāju Ivetu Balodi un 

atbalstītājiem. 

Gan skolotāji, gan sacensību dalībnieki labprāt piedalās šajā lasīšanas 

veicināšanas pasākumā, jo tas attīsta prasmi uzstādies publikas priekšā, uzlabot savu 

intonāciju un uzstāšanās prasmi kopumā. Papildus plus ir tas, ka bērni var paši izvēlēties 

grāmatu un fragmentu ko lasīt, tādā veidā ieinteresējot grāmatu izlasīt arī klausītājus. 

Organizejot pasākumu, piesaistījām arī sponsorus, Zvaigzne ABC un Talsu novada 

pašvaldība, kuri dalībniekiem un viņu skolotājiem nodrošināja motivējošas balvas. 

Grāmatu svētki 2021 

2021. gada 5. septembrī norisinājās ikgadējie Talsu novada Grāmatu svētki, 

kuros bērnus un pusaudžus priecēja populārā bērnu grāmatu autore Agnese Vanaga 

(skat. Pielikums Nr. 2). Ņemot vērā, ka tajā laikā bija dažādi pulcēšanās ierobežojumi, 

A. Vanagas uzstāšanos klātienē apmeklēja atļautais cilvēku skaits un pārējie interesenti 

tikšanos ar autori varēja baudīt Facebook live. 
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A. Vanaga uzstājās divas reizes, pirmo ar grāmatu “Pagalma enciklopēdija”, 

kurā mazos klausītājus iepazīstināja ar grāmatas varoņiem un tēliem, kā arī kopīgi 

risināja uzdevumus no aktivitāšu grāmatas. Otra uzstāšanās bija pusaudžiem ar grāmatu 

“Plastmasas huligāni”, uzstāšanās laikā Agnese interesanti stāstīja par grāmatas 

tapšanu, kā arī akcentēja šī brīža pasaules problēmu – piesārņojumu. 

Ņemot vērā, ka šis pasākums bija apmeklējams gan klātienē, gan tiešsaistē, tas 

ir gada labāk apmeklētais pasākums, jo A. Vanagas uzstāšanos ikviens interesents var 

noklausīties vēl aizvien. Kopumā tikšanos ar autori noklausījās 1154 cilvēki – klātienē 

pasākumu apmeklēja 62 skolēni. Pēc pasākuma vairāk lasītājiem bija interese izlasīt A. 

Vanagas grāmatas, vai pasākuma laikā atklājās, ka liela daļa grāmatas jau bija lasījuši.  

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros Bērnu nodaļā bija skatāma izstāde ar 

nosaukumu “Sapņi un ilgošanās” (skat. Pielikums Nr. 4), kurās bija eksponētas 

grāmatas par sapņiem, cerībām, kā arī Ziemeļvalstu autoru grāmatas, kas ieinteresējas 

bibliotēkas lietotājus paņemt un izlasīt kādu no grāmatām. Papildus tam tiešsaistē 

organizējām Rītausmas lasījumus “Pērļu zvejniece”, kā arī pēc lasījuma klausītājiem 

bija jāveic praktiskais darbiņš – jāuzzīmē savs vislielākais sapnis. No saņemtajiem 

darbiņiem izveidojām izstādi bibliotēkas lasītavā.  

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

•   Katru gadu programmā piedalās arvien vairāk bibliotēku, 2021. gadā 

lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 27 bibliotēkas no Talsu 

novada, tajā skaitā 7 skolu bibliotēkas. 

•   Talsu novada bibliotēkas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņēma 

grāmatu kolekciju, kuru sadalīja pa visām bibliotēkām, kopumā tika 

saņemtas 514 grāmatas. Šogad nesaskarāmies ar lielām problēmām saistībā 

ar grāmatu trūkumu. 

•   Līdzīgi kā 2020. gadā, lasīšanas veicināšanas programma tiek pagarināta 

līdz februārim, jo ir bijuši dažādi ierobežojumi, kuri varēja kavēt iespēju 

saņemt un izlasīt grāmatu. 
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•   2021. gadā programmā piedalās tie dalībnieki, kuri ir lasījuši arī iepriekšējos 

gados. Grūti sastapt un uzrunāt jaunus dalībniekus un pandēmijas dēļ bija 

grūti arī ar esošajiem dalībniekiem. 

•   Bija daudz dalībnieku, kuri iesāka lasīt kolekcijas grāmatas, taču nepabeidza 

lasīšanu. Tam ir vairāki iemesli - laika trūkums, pirmā izvēlētā grāmata 

neaizrāva, tāpēc nevēlas turpināt u.c.  

Aktivitāte “Paņem grāmatu, saņem dāvanu” 

2021. gada marta mēnesī TGB Bērnu nodaļā organizējām aktivitāti visa mēneša 

garumā. Akcijas noteikumi pavisam vienkārši - ja Bērnu nodaļas lasītājs paņēma 

grāmatu, mēs kopā ar to izsniedzām nelielu dāvaniņu (mantiņu no žurnāliem, kas gadu 

gaidā sakrājušās). Lasītāji bija ļoti priecīgi un pārsteigti. Aktivitāti reklamējām, gan 

bibliotēkas sociālajos tīklos, mājas lapā, kā arī novada mājas lapā. Mērķis atmaksājās, 

jo starp lasītājiem sastapām tādus, kuri ilgi nebija redzēti, gan lasītāju pulciņam 

pievienojās ari jauni lasītāji,  

Šo aktivitāti atkārtojām arī 2021. gada decembrī, bet tad ikviens lasītājs, kurš 

paņēma grāmatu, varēja no Adventes kalendāra paņemt sev konfekti, kas arī 

iepriecināja lasītājus. 

3D printera un 3D pildspalvu radošā darbnīca 

2021. gada nogalē, 18. decembrī organizējām radošas Ziemassvētku 

meistarklases, kur ģimenēm bija iespējams izmēģināt 3D pildspalvas un izveidot 

Ziemassvētku eglītes rotājumu (skat. Pielikums Nr. 7). Tāpat tika demonstrēts kā 

darbojas 3D printeris un bija iespēja no izprintētām figūriņām izveidot rotājumu un ar 

akrila krāsām to nokrāsot. Atsaucība bija ļoti liela un ierobežojumu dēļ visi interesenti 

nemaz netika. Pēc pasākuma norisinājās arī individuālas nodarbības ar 3D pildspalvām, 

jo bibliotēkas lietotāji vēlas tās izmēģināt.  

Ziemassvētku eglīte ģimenēm  

Lielu atsaucību guva gada nogalē organizētā Ziemassvetku eglīte, kurā 

uzstājās arī Talsu bērnu un jauniešu vokālā studija “TONIS” (skat Pielikums Nr. 6). 

Eglīte norisinājās 18. decembrī, pēc 3D printera un pildspalvu meistarklasēm. 
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Pasākums bija plaši apmeklēts un pēc tam vecāki un bērni interesējās par dažādiem 

bibliotēkas pakalpojumiem un ir kļuvuši par mūsu lasītājiem un apmeklētājiem.  

Sabiles bibliotēkā šogad pasākumi  notiek  ZOOM platformā un Facebook kontā. 

Pirmais pasākums ,, Sabiles radio”, kurā frekvencē FM123 varēja sekot līdzi šī gada 

Paldies pasākuma tiešraidei ,,No visas sirds’!” Sabiles bibliotēkas bērnu nodaļas 

darbinieces lasīja Imanta Ziedoņa Lāča Andreja pasakas.  (skat. pielikumu Nr.1) 

Skaistam un radošam darba nedēļas iesākumam-sveicieni tika sūtīti no Pūpolsvētdienas 

zaķu un kaķu izbrauciena. Sadarbībā ar Sabiles Kultūras nama darbiniekiem katrs 

sabilnieks varēja nopelnīt pūpolīgu pērienu,, Veselība iekšā, slimība ārā.” (skat. 

pielikumu Nr.2) 

1. Septembris- Zinību  diena, pasākums skolnieku uzmundrināšanai sākot jauno mācību 

gadu,, Spļaušanas treneri”. Skatoties ar humoru uz testēšanu skolās. (skat. pielikumu 

Nr.6) 

Septembris dzejas mēnesis: 

Dzejas dienas Starptautiskajā mākslinieku rezidencē Pedvāle. Tikšanās ar Ingrid V. 

Fircks. Pedvāles muižā ieradusies mantiniece no Vācijas, kura raksta grāmatas, atmiņas 

(skat. pielikumu Nr.7) 

Dzejas dienas ,, Dzejas talka vīna kalnā” Sabiles autoru dzejoļi pašu un citu lasījumā 

kāpjot kalnā. Sadarbībā ar Sabiles kultūras namu.  

Dzejas dienas pašiem mazākajiem ,, Es protu zīmēt visu ko”- iepazīstamies ar Māras 

Cielēnas dzeju  

5. oktobrī svinam un godinām savus skolotājus, pasākums ar dziesmām  Sabiles vīna 

kalnā.  

Ziemeļvalstu lasījums. Novembris un kā katru gadu ,,Rītausmas stunda”, šogad 

lasījām Leo Tungala grāmatiņu 

 ,, Sniegavīra Ludviga laime”, par sapņiem un to piepildīšanos.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014180530541&__cft__%5b0%5d=AZUnN3ZoWZtS2mRv2AYqNKJT00MOxyelH3seUwqJf-3SaI_klZKyN61NIKJKe4AQWx2qe_gGp-ENaE3oOOArIGQIT3f-GJUuaE6x7fpEw6Adb03x6S-Fdfha2TZXiJe7koCgsdztcOfBVN_yMOEb9-xz&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014180530541&__cft__%5b0%5d=AZUnN3ZoWZtS2mRv2AYqNKJT00MOxyelH3seUwqJf-3SaI_klZKyN61NIKJKe4AQWx2qe_gGp-ENaE3oOOArIGQIT3f-GJUuaE6x7fpEw6Adb03x6S-Fdfha2TZXiJe7koCgsdztcOfBVN_yMOEb9-xz&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014180530541&__cft__%5b0%5d=AZUnN3ZoWZtS2mRv2AYqNKJT00MOxyelH3seUwqJf-3SaI_klZKyN61NIKJKe4AQWx2qe_gGp-ENaE3oOOArIGQIT3f-GJUuaE6x7fpEw6Adb03x6S-Fdfha2TZXiJe7koCgsdztcOfBVN_yMOEb9-xz&__tn__=-%5dK-R
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Decembra mēnesis Rūķu laiks, pašiem mazākajiem piedāvājam pārskatu par rūķu dzīvi, 

rūķu darbiem, ikdienu un misiju.  

Vīna svētki un Karstvīna svētki  atbalstot pasākumus pilsētā un sadarbojoties ar Sabiles 

Kultūras namu un pašvaldību.  

Visa gada garumā, lai cik tas arī būtu apgrūtinoši turpinām iepazīstināt ar mūsu 

novadnieku darbiem, kolekcijām. Ļoti interesantas liekas izstādes ,, Sētas puses logos” 

,kur bija apskatāmi Sabiles Mūzikas un mākslas skolas skolēnu darbi, ,,Izlasītās  Ziemas 

svētku kartiņas”. Mūsu novadnieku Imanta Garkāna akvareļu izstāde, Sarmītes Jurjakas 

karikatūras ar uzdevumu- acu vingrināšana,, Kad raibs gar acīm”, Anitas Bērziņas 

gleznojumi, Sarmītes Jurjakas papīra lelles, izstāde par Eriku Kleinu, Skaidrītes Galiņas 

rokdarbi. 

Grāmatiņa sniegā Dundagas bibliotēkā 

Dundagā nebijis gadījums -  grāmatas, dzirdot par veselīgo dzīves veidu un to, 

ka patreiz visi var iet ārā svaigā gaisā, bet telpās nevar pulcēties un ilgi uzturēties, 

nolēma arī doties pastaigā. Grāmatām šī ir pilnīgi jauna pieredze. Izejot ārā un ieraugot 

piesnigušos krūmiņus un bērnu rotaļu laukumiņus pie bibliotēkas, tām sagribējās 

parotaļāties, jo ir taču tik daudz lasīts par pikošanos, braukšanu ar ragaviņām un citām 

jautrībām.  Spēlējoties jau notiek visādi … un mūsu grāmatām sanāca tā, ka bildītes tik 

ļoti aizrāvās ar sniegpārsliņu ķeršanu, ka apmaldījās un vairs nemācēja tikt atpakaļ 

grāmatiņā … Labi, ka bērnudārza bērniem bija beigušās nodarbības un viņi arī nāca ārā 

spēlēties. Bērni nāca palīgā bibliotekārītei Lāsmai atrast nomaldījušās bildītes. 

Stāstam jums pasakas? Nē! Dundagas bibliotēkas bērnu nodaļa februārī 

piedāvāja bērnu dārza grupiņām jaunu pasākumu ciklu “Grāmatiņa sniegā”. Nedēļā 

pirms Valentīna dienas, gribējām bērniem izlasīt grāmatas par māmiņas mīlestību un tā 

nu radās doma, ka mazos, mīļos stāstiņus varam bērniem izlasīt ārā, svaigā gaisā. 

Bibliotēka ielaminēja grāmatas ilustrācijas (jo pašu grāmatu jau sniegā neliksim), lai tās 

varētu paslēpt dažādās vietās rotaļu laukumiņos. Tā nu mazie ķipari, iznākot savā 

pastaigā, satika bibliotekāri Lāsmu un visi labprāt iesaistījās attēlu meklēšanā, pēc tam, 

klausoties grāmatas lasījumu, tos salika pareizā secībā. 

Dundagas novada bibliotēkas aicina sagaidīt arī pavasari kopā ar labu grāmatu! 

(Skat.piel.Nr.13) 
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● LNB organizētais lasīšanas veicināšanas projekts “Skaļā lasīšana”, kurā 

piedalījās tikai 5. klašu skolēni. Šogad bija izaicinājums – sacensības norisinājās 

attālināti, tika izvēlēti klašu lasīšanas čempioni – no katras klases trīs (3) bērni: 

Elza Alkšbirze (6.a kl.), Anete Mitenberga (6.a kl.), Estere Martužāne (6.a kl.), 

Lukass Pralgausks  (6.b kl.), Asnate Graudiņa(6.b kl.), Annija Nika Feldbega 

(6.b kl.). Šī sacensību pirmā kārta norisinājās bibliotekāram atrodoties ZOOM 

tiešsaistē, bet bērni atradās savā klasē. Arī tad, kad tika noskaidrots Rojas 

vidusskolas lasīšanas čempions, kad bērni katrs savās mājās sagatavoja savu 

priekšnesumu video formātā. Ieraksti ar rakstisku bērnu vecāku atļauju tika 

pārsūtīti trim vietējā mēroga žūrijas locekļiem – Rojas Kultūras centra 

amatierteātra režisorei Sigitai Līdakai, Rojas vidusskolas bibliotēkas 

bibliotekārei Antrai Ozollapai un Rojas pagasta bibliotēkas vadītājai Irēnai 

Svitiņai. Reģionālais fināls notika klātienē, kurā Roju, Rojas bibliotēku un 

Rojas vidusskolu pārstāvēja Lukass Pralgausks  (6.b kl.) skolnieks  

● Kā balva par piedalīšanos “Skaļās lasīšanas” sacensībā, kopā ar pieciem 

čempioniem tika rīkota ekskursija uz Talsu novada Dundagas pagastā esošo 

Kubalu skolu-muzeju. Pēc ekskursijas tika pasniegti diplomi un nelielas balvas 

sacensību finālistiem. 

● Lībagu bibliotēkā   2021.gads ar visu pandēmiju, protams, ietekmējis un mainījis 

plānotos pasākumus, taču bibliotēka strādāja vairāk vai mazāk radoši, pielāgojoties 

savādiem apstākļiem. Bibliotekāre uzrunājusi Lībagu sākumskolas audzinātājas uz 

sadarbību veidot mazo bērnudārza audzēkņu darbus kurus izvietoju bibliotēkas logos. 

Katru gadu bibliotēka aktīvi piedalās projektā “Bērnu Žūrija”. Šajā projektā kā eksperti 

piedalās vidēji 20 -30 bērni. Laba un ilgspējīga sadarbība ir ar Lībagu sākumskolas 

audzinātāju S. Znotiņu(liels paldies viņai par šo prasmi piesaistīt un ieinteresēt)un viņas 

audzēkņiem, kuri aktīvi piedalās bērnu žūrijas grāmatu lasīšanā. Pārsvarā tas ir 

galvenais kodols žūrijas ekspertiem. Lībagu sākumskolas audzēkņi, ir ne tikai  čakli 

lasītāji bet arī radošo darbnīcu apmeklētāji, bet šajā 2021.gadā mums bibliotēkā 

nenotika neviena radošā darbnīca, jo nesanāca pandēmijas dēļ, bet no šīs situācijas 

izgāju pati braucot uz Lībagu sākumskolu kur ārā svaigā gaisā notika dažādas radošās 

aktivitātēs. Aizvedu bērniem kaķu izstādi un bērni zīmēja savus mīluļus, kā arī Dzejas 

dienās uz asfalta zīmējām Raiņa dzejas rindas.  
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Kolkas bibliotēkā  notikuši  interesanti pasākumi par emociju valodu, izmantotas  

grāmatas arī no personīgā bibliotēkas. Izlikta bērnu darbu izstāde. 

Dzejas dienās ar vecākajiem skolēniem un skolotāju Aismu Brandi lasīta Knuta 

Skujenieka dzeju, analizēta valodas bagātību. Katrs skolēns nolasīja dzejoli no ābolu 

groza. vecākie skolēni iepazīstināti ar bērnu žūrijas ekspertu darbošanos, ieteicu katram 

izlasīt vismaz vienu grāmatu no piedāvājuma. Savukārt skolotāja Aisma Brande 

mudināja uzrakstīt anotāciju pa izlasīto. 

2021.gadā neliels skaits bērnu piedalījās Bērnu žūrijā un ar to saistītajos pasākumos.  

Nogales bibliotēkā Covid – 19 pandēmijas dēļ varēja notikt tikai divi pasākumi. 

Sakarā ar ierobežojumiem bibliotēkas telpā drīkst atrasties divi apmeklētāji, tādēļ 

pasākumi tika organizēti brīvā dabā, ņemot vērā arī laika apstākļus. 

8.maijs notika radošā darbnīca “Apsveikumu gatavošana”. Pasākuma mērķis bija 

apsveikumu gatavošana māmiņām. Bērni apsveikuma kartiņās ierakstīja kādu vēlējumu 

vai dzejolīti māmiņai, vecmāmiņai.      

11.septembrī tika organizēta Dzeju dienām veltīta pēcpusdiena. Pasākums veltīts 

Dzejas dienām, lai popularizētu dzejas lasīšanu. Šajā pasākumā piedalījās gan 

vidusskolnieki, gan jaunāko klašu skolnieki, gan arī pirmskolas bērni. Pasākuma tēma 

tika veltīta “Mani mīļi dzejolīši”. Pasākuma gaitā tika skaitīti skaitāmpanti un bērni 

darbojās ar mālu, ļaujot fantāzijai vaļu. Pasākums notika brīvā dabā. 

 

Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā 

(Skola2030)” ietvaros. 

 

TGB Bērnu nodaļas tematiskā nodarbība Talsu 2. vidusskolas 5.b klasei “Kas ir 

bibliotēka?” - nodarbības laikā skolēniem tika organizēta ekskursija pa bibliotēkas 

telpām, kuras laikā iepazīstinājām pusaudžus ar visiem bibliotēkas pakalpojumiem, 

rādījām prezentāciju par bibliotēkas funkcijām. Pēc teorētisko zināšanu iegūšanas, 

jauniešiem bija praktiski jāizmanto tās un jāatrod bibliotēkā konkrēta grāmata, vai datu 

bāzēs informācija. Bieži pēc teorētiskām nodarbībām, piedāvājam veikt arī praktiskas 

darbības, lai bērni un pusaudži izmēģina un pēc tam paši var pilnvērtīgi izmantot visus 

sniegtos bibliotēkas pakalpojumus. 
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TGB Bērnu nodaļās tematiskā nodarbība “Iepazīšanās ar bibliotēku” (1. klases 

skolēniem) - ik gadu sadarbojamies ar visām Talsu skolām tieši šīs nodarbības 

organizēšanā, lai jaunie skolnieki uzzinātu par bibliotēku, tās pakalpojumiem un 

izklaides iespējām tajā. Līdzīgi kā vecākiem skolniekiem, vispirms ir ekskursija pa 

bibliotēku un pēc tam, ikvienam ir iespēja izmantot un izmēģināt visus Bērnu nodaļas 

pakalpojumus - grāmatas, periodika, interaktīvā tāfele, galda spēles, spēļu konsole un 

zīmēšanas siena. Tādā veidā bērni apgūst visus bibliotēkas Bērnu nodaļas 

pakalpojumus un var pilnvērtīgi tos izmantot, kad nāks kopā ar vecākiem, vai vēlāk 

vieni paši. 

  

Skaļās lasīšanas sacensības 1. posms Talsu Galvenajā bibliotēkā - 2021. gadā 1. 

posmu TGB Bērnu nodaļa organizēja attālināti. Dalībniekiem bija jāiesūta video, kurā 

viņi lasa grāmatas fragmentu un žūrija izlēma, kuru no dalībniekiem nosūtīt uz 

Reģionālo finālu. 1. posmā piedalījās skolotājas un audzēkņi no Pastendes pamatskolas, 

Talsu Valsts ģimnāzijas un Mērsraga vidusskolas. Pirms video ierakstīšanas skolēniem 

tika stāstīts par publisko runu, uzstāšanos un sniegtas dažādas konsultācijas, gan 

izvēloties grāmatu, gan sniegti padomi, lai uzstāšanos padarītu efektīvāku.  

 

Sabiles bibliotēkā Oktobrī svin Jānim Porukam dzimšanas dienu – 150. “Kopā ar 

5.klases skolēniem izejam cauri Cibiņa un Buņģa dzīves lapas pusēm, lasot fragmentus 

no stāsta ,, Kauja pie Knipskas”. Mācījāmies vecos bokstābus un bukšķierējām, kā arī 

šifrējām veco druku, stiprinājāmies ar tēju un kaltētu maizīti.”  

Kopā ar Rojas vidusskolas pirmskolas izglītības grupu “Pūcītes”, viņu audzinātāju 

Aiju Krontāli un Aigu Sīpolu, kā arī nez no kurienes uzradušos Pepju (kura sagaidīja 

bērnus skolā arī 1. septembrī), tika lasīta A. Lindgrēnes grāmata “Pepija Garzeķe”. 

Bērni iepazina jautro un aktīvo meiteni, bet pasākums “Pepija putrojas” bija lieliska 

iespēja iepazīt gan citas autores grāmatas, gan dzirdet par dažiem Pepijas 

piedzīvojumiem, gan iepazīties ar graudaugiem, gan izšķirstīt bibliotēkā esošās 

pavārgrāmatas, gan pavāru modi demonstrēt, gan putru ēst…  
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Lai pēc iespējas agrāk bērni pirmskolas vecumā iepazītos ar grāmatām, Rojas 

bibliotēkai ir izveidojusies sadarbība ar PII “Zelta zivtiņa” un audzinātāju Ivetu 

Rozentāli. Uz bērnu dārzu regulāri, pēc audzinātājas pieprasījuma, tiek nogādātas 

grāmatas par konkrētām tēmām. Atgriezeniskā saite – bērnu zīmējumi, kurus apskatīt 

aicinām gan īsā ekskursā pa bibliotēku (ievērojot visus konkrētā brīža MK noteikumus) 

klātienē, gan ievietojot foto reportāžu arī bibliotēkas Facebook profilā. 

Augustā un septembra mēneša sākuma, Rojas pagasta bibliotēkā bija apskatāma Ilzes 

Hakas rokdarbu izstāde “Dārzeņi”. Pateicoties šai izstādei, bērnudārza vadība pieņēma 

lēmumu atļaut mazajiem bērndārzniekiem paciemoties bibliotēkā, lai redzētu vietu, kur 

pēc audzinātājas stāstiem, dzīvo ļoti daudz grāmatu, apskatītu, kā pašu zīmējumi 

izskatās bibliotēkas telpās un lai apbrīnotu rokdarbnieces izdomu un talantu, redzot ar 

savām acīm adītus kartupeļus, sīpolus, zirnīšus, sēnes un  citus zināmus un nezināmus 

dārzeņus  

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie 

partneri, sadarbības vērtējums 

PII “Zvaniņš” - nodarbības divām grupiņām “Pavasara vēstneši”, “Mazi putni, lieli 

putni” un divām grupiņām nodarbības “Talsi svin dzimšanas dienu”. Pirmajā gada 

pusē sadarbība vērtējama kā pozitīva, taču gada otrajā pusē sadarbība nebija 

pandēmijas ierobežojumu dēļ. Izglītības iestādē liela daļa audzēkņu nebija uz vietas, 

vai arī bija apvienotās grupiņas, kurās bija dažāda vecuma bērni - sākot no 2 gadiem 

līdz pat 6, līdz ar to, attālinātu tematisku nodarbību tik dažādiem vecumiem mēs 

nespējam šobrīd nodrošināt. 

PII “Saulīte” -  nodarbība “Pavasara vēstneši” un “Talsi svin dzimšanas dienu”, 

pēc kuras saņēmām arī bērnu dārznieku apsveikumu Talsiem - video ar dziesmu. 

Sadarbība ļoti veiksmīga un vērojama atgriezeniskā saite. Šī pirmsskolas izglītības 

iestāde arī atrodas vistuvāk bibliotēkai. Regulāri tiek ņemtas grāmatas no nodaļas. 

PII “Sprīdītis” - nodarbības “Zaķu skola”, “Mazi putni, lieli putni”, “Mana pilsēta 

Talsi”, “Klāt pavasaris”. Sadarbība vērtējama ļoti labi, jo ir abpusēja sadarbība un 

atgriezeniskā saite. Pēc vai pirms nodarbībām, piegādājām visas nepieciešamās 

grāmatas un materiālus. 
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Pastendes PII “Ķipars” - 2021. gada laikā bija vienreizēja sadarbība un tika 

aizvadīta nodarbība “Mazi putni, lieli putni”. 

Stendes PII “Saulīte” - 2021. gada laikā bija vienreizēja sadarbība un tika aizvadīta 

nodarbība “Mazi putni, lieli putni”. 

Talsu pamatskola - lieliska sadarbība ar Talsu pamatskolas bibliotekāri Ingunu 

Fricbergu. Regulāri saņemam atgriezenisko saiti un skolotāji izmanto iespēju 

piedalīties tematiskajās nodarbībās. Tematiskās nodarbības un pasākumi - 1. posms 

Skaļās lasīšanas sacensībās (5. klase), “Atmini pasaciņu” (1. b klase), “Vai pazīsti 

savu pilsētu?” (2. a klase), Jauno grāmatu apskati (5. b klase), “Mazi putni, lieli 

putni” (1. a klase), dalība Grāmatu svētkos 1. a/b un 5. a/b klases), dalība 

“Ziemeļvalstu literatūras nedēļas Rītausmas lasījumā” (3. a un 4. klase) un pēc tā 

atnesa uz bibliotēku praktiskos darbiņus, no kuriem mēs izveidojām izstādi “Sapņi 

un ilgošanās”. 

Talsu Valsts ģimnāzija - sadarbība vērtējama pozitīvi, abpusēja komunikācija, 

regulāri saņemam atgriezenisko saiti. Tematiskās nodarbības - “Mana pilsēta Talsi” 

(4. a klase), “Mazi putni, lieli putni” (2. a/b klase), Jauno grāmatu apskats (2. a/b, 

3. a  klase), “Dzejas stunda” (5.a/b klase), “Rītausmas lasījums” Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļās ietvaros (3. a klase), “Iepazīšanās ar bibliotēku” (1. b klase), 

“Ceļojums Rūķu pasaulē” (2. a/b klase), “Ziemassvētku pasakā kopā ar Kraukšķīti” 

+ grāmatu apskats (1. a/b/c klase),  “Latviešu tautas tradīcijas Ziemassvētkos” (3. 

a/b klase). 

Talsu 2. vidusskola - sadarbība patīkama, skolotāji ieinteresēti dažādu nodarbību 

organizēšanā un sadarbībā. Tematiskās nodarbības - “Grāmatu vēsture” (4. b klase), 

“Skolu vēsture” (5. b klase), “Kas ir bibliotēka?” (5. b klase), “Ziemassvētku pasakā 

kopā ar Kraukšķīti” (1. b/c, 2.a klase), “Kā Ziemassvētkus svin citās valstīs?” (4. a 

klase). 

Laucienes pamatskola - 2021. gadā norisinājās vienreizēja sadarbība, nodarbība 

“Grāmatu vēsture” 3. un 4. klasei. 
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Talsu Kristīgā vidusskola - kopumā viena no labākajām sadarbībām kā bibliotēkai 

un mācību iestādei. Pandēmijas un attālināto mācību dēl norisinājās viena tematiskā 

nodarbība “Latviešu tautas tradīcijas Ziemassvētkos”. 

Talsu bērnu un jauniešu vokālā studija “TONIS” - ilggadēja sadarbība ar Bērnu 

nodaļu, vasarā bērnu nometnes laikā, viņi nāk pie mums uz ekskursijām un iepazīst 

bibliotēku. Tāpat sadarbojamies dažādos pasākumiem, piemēram, vokālā studija ar 

koncertprogrammu uzstājās 2021. gada Ziemassvētku eglītē. 

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs -  pēdējo 2 gadu laikā izveidojoties 

lieliska sadarbība ar BJC. Viņi ir mūsu kaimiņi, tāpēc vienmēr varam sarunāt 

papildus telpas pasākumiem, kā arī viņu jaunieši aktīvi iesaistījās bibliotēkas 

izveidotajā aptaujā, lai noskaidrotu Talsu jauniešu un pusaudžu viedokli bibliotēku 

pakalpojumu paplašināšanai. Sadarbojāmies arī 1. septembra pasākuma 

organizēšanā.  

Izdevniecība “Zvaigzne ABC” - šogad pirmo reizi sadarbojāmies ar izdevniecību 

un aicinājām viņus būt kā sponsorus Skaļās lasīšanas sacensības Reģionālajā finālā. 

Visiem finālistiem tika sarūpētas burvīgas dāvanas. 

Talsu novada pašvaldība - pašvaldība sniedz lielu atbalstu, īpaši ja runa ir par 

reklāmu, gan pasākumu organizēšanu, dāvanām u.t.t. 

Talsu Tautas nams - katru gadu sadarbojamies ar tautas namu, īpaši dažādu 

pasākumu organizēšanā un producēšanā. Ņemot vērā, ka jaunā bibliotēkas ēka ir 

gan vizuāli pievilcīga, gan iekļauta tūrisma maršrutos, mēs kopīgi veidojam dažādu 

lielu pasākumu scenārijus un iesaistāmies.  

Jau otro gadu Rojas pagasta bibliotēkai ir sadarbība ar Rudes BJLC “Varavīksne”. 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” ietvaros Rojas 

pagasta iedzīvotājus vasaras sākumā aicināja pieteikt savus bērnus vasaras dienas 

nometnei „Spirgts un vesels ”. Dienas nometne tika organizēta Rojas novada jauniešiem 

vecumā no 9 gadiem līdz 15 gadiem. Nometne notika Rudē, BLPJC „Varavīksne” no 

šī gada 16. augusta līdz 20. augustam, tajā tika uzņemti 15 dalībnieku. 
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Šajā nometnē kā brīvprātīgais piedalījās arī Rojas pagasta bibliotēkas bērnu literatūras 

nodaļa, organizējot gan veselīgi intelektuālas, gan fiziskas aktivitātes ķermenim, 

prātam un arī garšas kārpiņām (skat. pielikumā foto Nr.4 un Nr.5). 

Mūsu sadarbībai vajadzēja turpināties un septembrī plānojām radošo dzejas pasākumu 

“Rudens Rudē”, bet diemžēl, neskaidrās Covid-19 situācijas izplatības dēļ, pasākums 

nenotika. 

Gada vistumšākajā laikā publiskajās un skolu bibliotēkās, Ziemeļvalstīs un Baltijas 

valstīs vienlaicīgi tiek lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. To darījām arī mēs, kopā ar 2.a 

klasi lasījām Jura Zvirgzdiņa grāmatu “Kapteiņa zirdziņš”, stāstījām stāstus par savām 

bērnības rotaļlietām un runājām arī par saviem nākotnes sapņiem, arī zīmējām. Bērnu 

zīmējumi pēc tam tika izstādīti bibliotēkas telpā. Pasākums gan nenotika novembrī, kā 

tas ir parasti, bet decembrī – manuprāt, vispiemērotākajā laikā – mirkli pirms 

Ziemassvētkiem. 

Jura Zvirgzdiņa grāmatu “Kapteiņa zirdziņš” lasīja arī Rojas vidusskolas pirmskolas 

izglītības grupu “Pūcītes”. Grāmatu bērniem pirms pusdienu miedziņa lasīja 

audzinātājās, zīmēšanas nodarbībās tapa arī zīmējumi. Ar saviem darbiņiem viņi 

iekļuva arī TV9 Pakalni sižetā . Arī pūčulēnu darbi bija izstādīti bibliotēkā. 

Sadarbība ar Rojas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājām – Aigitu 

Sprinci, Aneti Sigai, Undīni Lembergu un skolēniem (galvenokārt sadarbojamies LNB 

lasīšanas veicināšanas projektos – Bērnu žūrijā, Skaļās lasīšanas sacensībā), kā arī ar 

skolas bibliotēku un bibliotekāri Antru Ozollapu – bibliotekārajās stundās; 

Rojas vidusskolas pirmskolas izglītības grupa “Pūcītes” un audzinātājas Aija 

Krontāle un Aigu Sīpolu; 

Rojas PII “Zelta zivtiņa” un šīs iestādes vadītāja (bijusī) Iveta Pastore un vecākās 

grupas “Karūsiņas” audzinātāja Iveta Rozentāle. Audzinātāja uztur bērnos interesi par 

grāmatām ne tikai pirmsmiega brīžos, bet veido pieprasījumus par konkrētu tēmu 

grāmatām, piemēram – Valsts svētki, sniegs, kosmoss u.c.., kā arī ir seko līdzi izstāžu 

jaunumiem bibliotēkā, lai tad, ja tā ir piemērota pirmsskolniekiem, to kopīgi apmeklētu.  
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Kopumā esam atvērti sadarbībai ar ikvienu izglītības iestādi, uzņēmumu vai 

pašvaldības iestādi. Šogad sanāca mazāk sadarboties dažādu ierobežojumu dēļ. 

Secinājums pēc sadarbības partneru uzskaites ir tāds, ka kopā ar partneriem ir vairāk 

jādomā tieši par vecuma posmu 6. - 12. klase. Kopīgi jāorganizē jauniešiem aktuālas 

nodarbības, pasākumi u.t.t.  

Novada teritorijā darbojas divas pirmsskolas izglītības iestādes – Rudē un Rojā, viena 

vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, kā arī Sporta skola. Rudē, Melnsilā un Rojā 

novada bērni un jaunieši, savu brīvo laiku var pavadīt bērnu un jauniešu izglītības 

centros. Kaltenes ciemā ir Rojas novada filiālbibliotēka. Ir svarīgi, lai visās šajās 

iestādēs pasākumi nepārklātos, jo mērķauditorija mums visiem ir viena. 

 Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Šajā lielākoties visi semināri, lekcijas un mācībās norisinājās tiešsaistē, kas 

ļāva daudz aktīvāk un biežāk iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Talsu Galvenās 

bibliotēkas Bērnu nodaļas darbinieki piedalījās visās organizētajās metodiskajās dienās, 

kā vairākos Latvijas Nacionālās  bibliotēkas organizētās lekcijās un semināros. 

Papildus tam regulāri kolēģiem tika sūtīta informācija par dažādiem tiešsaistes 

pasākumiem, kas attiecas uz darbu ar bērniem un jauniešiem, tehnoloģijām, 

medijpratības uzlabošanu u.t.t. 

Bibliotekāras zināšanas darbiniecēm ir augstā līmenī, jo pašas ir ieinteresētas 

sevi attīstīt un sekot līdzi aktualitātēm. Labprāt apgūst arī jaunas zināšanas, piemēram, 

dažādu tiešsaistes rīku apgūšanā, kas noder ikdienas darbā. Plānots, ka zināšanas tiks 

papildinātas regulāri arī turpmāk, īpaši pievēršot uzmanību uz digitālo rīku 

izmantošanu darbā ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem.  

 Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi 

Lielākā problēma 2021. gadā darbā ar bērniem un jauniešiem bija pandēmija un 

ierobežojumi. Šķiet jau, ka vajadzēja būt vienkārši, jo viņi labprāt pavada laiku digitālā 

vidē, taču tur viņus ir ļoti grūti sasniegt un ieinteresēt. Visu gadu centāmies sasniegt šo 

mērķauditoriju arī caur skolotājiem un vecākiem, taču tika izvērtētas prioritātes, 

piemēram, iekavētā mācību satura apgūšana, attālināto mācību dēļ u.t.t. Saskaroties ar 
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šo problēmu, mēs pārorientējāmies un veidojām nodarbības un literatūras sarakstus, 

kuri bija kā atbalsts un papildinājums mācību programmai. 

Neuzskatām, ka būtu problēmas darbā ar bērniem vecumā līdz 12 gadiem, 

problemātiskāk ir strādā ar pusaudžiem, jo viņiem ir citas intereses un reti kurš izvēlas 

apmeklēt bibliotēku. Lai to mainītu, bibliotēkai kopumā ir jāattīstās, īpaši tehnoloģiju 

un digitālo prasmju jomā, lai esam pusaudzim interesanti. Paralēli jāattīsta arī 

darbinieku prasmes strādāt ar šo mērķauditoriju un strādāt arī ar sevi un izglītoties par 

lietām, kuras viņiem ir aktuālas un interesantas. 

Iespējamie problēmu risināšanas ceļi ir brīva un atvērta komunikācija ar šo 

mērķauditoriju un izpratne par lietām, kuras viņus interesē, jo tikai tādā veidā spēsim 

izprast viņus un ieinteresēt ar bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem. Plānots, ka 

sadarbojoties ar Talsu Bērnu un jauniešu centru, tiks veicot fokusa grupu intervijas ar 

pusaudžiem un jauniešiem, lai noskaidrotu, kādi pakalpojumi bibliotēkā būtu viņiem 

aktuāli un velētos izmantot. 

Tāpat ir jāpilnveido krājums, īpaši ar literatūru angļu valodā, jo mūsdienās 

lielākā daļa jauniešu izvēlas lasīt angliski. Pirmais solis jau uz šo ir sperts un pieejami 

vairāki e-grāmatu lasītāji un literatūra angļu valodā, kā arī šobrīd jauniešu vidū 

populārās “mangas.” Zināms, ka šobrīd arī jāpielāgojas dažādiem “trendiem”, 

piemēram, esam sākuši izmantot arī sociālo tīklu platformu “TikTok”, kurā publicējam 

dažādus video par bibliotēkas ikdienu, pakalpojumiem u.t.t. 

 

       Novada bibliotekāri savās atskaitēs uzsver, ka joprojām aktuāla problēma ir bērnu 

lasītprasme un vēlēšanās lasīt, atmiņas nenoturība. Laikā, kad tik daudz tehnoloģiju, 

iespēju un plašs piedāvājums, ir maz bērnu, kuriem mājās lasa grāmatiņas. To īpaši var 

redzēt, kad bērni ciemojās bibliotēkā, ar kādu interesi viņi skatās un šķirsta grāmatas. 

Maz ir jauno māmiņu, kuras pašas lasa.5-6 gadīgajiem bērniem ir salīdzinoši nabadzīgs 

vārdu krājums, tāpēc nodarbībās daudz izmantojam jautājumus-atbildes. 

        Iespējamais risinājums- ne tikai pirmsskolas vecuma bērnu, bet arī vecāku 

iesaistīšana bibliotēkas rīkotajos pasākumos, bērni ir priecīgi darboties kopā ar 

vecākiem-ne tikai kopā lasīt, bet arī kopā radoši darboties, paklausīties dziesmiņu, kopā 

padziedāt, pazīmēt. Jādomā par vecākiem pieņemamu pasākumu norises laiku. 
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8. Novadpētniecība 

 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda 

prioritātes 

 

Talsu Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības lasīatva turpina saglabāt materiālus un 

raisīt interesi par Talsu pilsētu un novadu, veicināt vietējo patriotismu. Pārskata periodā 

Novadpētniecības lasītava pielāgojas valstī noteiktajiem ierobežojumiem sakarā ar 

koronavīrusa pandēmiju. Pārskata periodā prioritātes ir Novadpētniecības datubāzes 

papildināšana, digitālo kopiju pievienošana lokālajās anotācijās; resursu veidošana 

attālinātajiem lietotājiem. 

 

Novadpētniecības darba virzieni: 

 

1) Informācijas resursu attīstīšana - bibliotēka vāc, apstrādā un glabā literatūru, 

rokrakstus un citus materiālus, kas saistīti  Talsu novadu. Bibliotēkas rīcībā 

esošie materiāli tiek izmantoti jaunu resursu veidošanai, sabiedrības 

informēšanai un iesaistīšanai aktivitātēs. Tiek veidoti apraksti 

Novadpētniecības datubāzē sistēmā Alise, tiek papildināta biogrāfiskā vārdnīca 

“Dižļaudis”, tiek veidots ikgadējais Novadnieku jubilāru kalendārs, virtuālās 

izstādes, informatīvi videorullīši, dažādi interesanti fakti, lekcijas, dažādi 

informatīvi materiāli, gada nogalē uzsākta piemiņas filmas veidošana; 

2) Darbs ar sabiedrību un indivīdu - bibliotēka īsteno dažādas aktivitātes, lai 

veicinātu vietējo patriotismu un interesi par Talsiem un novadu, par 

novadniekiem, lai raisītu izpratni par notikumiem Talsu pusē. Novadpētniecības 

lasītava rīko pasākumu ciklu Mazpilsētas stāstnīca, uzņemas aktīvu līdzdalību 

Aleksandra Pelēča literārās prēmijas norises un noslēguma pasākuma 

organizēšanā, veido viktorīnas, vada lekcijas un pieņem ekskursantus, uztur 

kontaktus ar novadpētniekiem un iestādēm, sniedz uzziņas interesentiem, aktīvi 

veido ierakstus sociālajos tīklos. Novadpētniecības lasītava aktīvāk strādā 

interneta vidē ar attālināto auditoriju. 

2021. gadā Novadpētniecības lasītava, sadarbojoties ar kolēģiem, rīkojusi 

septiņas Mazpilsētas stāstnīcas, A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas 

pasākumu un bibliotēku vēstures konkursa noslēguma daļu. Noritējuši seši 

tiešsaistes pasākumi un trīs hibrīdpasākumi (apmeklējums klātienē/attālināti). 

Novadpētniecības lasītavas darba virziens ir nesis augļus -  2021. gadā 
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Novadpētniecības lasītavas rīkotos pasākumus (skatīt pielikumu) tiešsaistē 

(reāllaikā) apmeklējusi 188 skatītāju liela auditorija, kas ir četras reizes vairāk 

nekā klātienes apmeklējums (188 pret 43). Kopumā pasākumus attālināti 

skatījušies astoņas reizes vairāk lietotāju nekā klātienē, respektīvi klātienes 

apmeklējums 43, virtuālais apmeklējums  - 3512). 

 

 

 

11. septembrī Ģibuļu pagasta dienas ietvaros Spāres muiža un Spāres bibliotēka uz 

kopīgu pasākumu “Reiz pirms 120 gadiem…” uz tikšanos pie Spāres stacijas aicināja 

bijušos dzelzceļa darbiniekus, kuri dalījās savās atmiņās par darbu uz dzelzceļa. 

Pasākuma laikā bija iespējams aplūkot bibliotēkas izlikto foto izstādi “Spāres dzelzceļš 

un dzelzceļnieki” (41 fotogrāfija – ieskenētas, izdrukātas, ielaminētas). 

Septembrī bibliotēkas izstāde “Pa... pa... pa... sliedēm” veltīta Spāres ceļa distances 

120. gadadienai. 86 fotogrāfijas: Spāres stacijas un vilcienu vēsturiskās fotogrāfijas, 

stacijas pašdarbības kolektīvu fotogrāfijas, ceļa daļas strādnieku fotogrāfijas, 2014. 

gada pasākuma “Sirds uz perona” fotogrāfijas, Spāres dzelzceļš mākslinieku gleznās. 

 

Novadpētniecības lasītavas pakalpojumi 

 

2021. gadā Novadpētniecības lasītava piedāvājusi astoņus regulārus pakalpojumus, 

atsevišķu pakalpojumu sniegšana bijusi periodiksi partraukta valstī noteikto 

ierobežojumu dēļ. Visa gada garumā Novadpētniecības lasītavu klātienes izmantošana 
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tika stingri ierobežota vai aizliegta, toties tika nodrošināta attālināta piekļuve 

materiāliem (iespēju robežās). No 11. oktobra valtī noteikta prasība uzrādīt COVID-19 

derīgus sertifikātus klātienes pakalpojumu izmantošanai bibliotēkās. Pārskata periodā 

ir nodrošināti klātienes datorpakalpojumi arī nevakcinētiem bibliotēkas lietotājiem, 

ievērojot valstī noteiktās prasības. 2021. gadā novērota tendence pakalpojumus 

izmantot attālināti, toties ir novērots Novadpētniecības lasītavas klātienes 

apmeklējums. 

Pakalpojumi: 

 

1)      Iespēja strādāt ar datoru, izmantot internetu, MS Office programmas un 

citas lietotnes; 

2)      Literatūras izsniegšana darbam lasītavā; 

3)      Brīvpieeja Novadpētniecības lasītavas krājumam, mapēm; 

4)      Uzziņu sniegšana; 

5)      Konsultācijas informācijas meklēšanā un datubāzu lietošanā; 

6)      Elektroniskā kataloga un Novadpētniecības datubāzes piekļuves 

nodrošināšana; 

7)      Kopēšana, skenēšana; 

8)      Lekcijas vidusskolēniem. 

• Novadpētniecības krājums 

Talsu Galvenās bibliotēkas Novadpētniecība lasītavas krājums ir reģionālas nozīmes 

literārā mantojuma liecība. Krājumā glabātie materiāli ir izmantojami pētniecībā, 

mācībās, studijās zināšanu paplašināšanai un padziļināšanai.  

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

 

Novadpētniecības krājums sastāv no grāmatām, periodiskajiem izdevumiem (pamatā 

“Padomju Karogs” un “Talsu Vēstis”), nepublicētajiem dokumentiem, rokrakstiem, 

attēliem, audiovizuālajiem materiāliem, lietišķajiem materiāliem un elektroniskajiem 

resursiem. Novadpētniecības lasītava veido digitālu biogrāfisko ļaužu vārdnīcu – 

datubāzi “Dižļaudis”. Novadpētniecības krājums aptver informāciju par Talsu novadu. 

Novadpētniecības lasītavas krājumā ir 1815 nosaukumu grāmatas, laikraksti, diski un 

kasetes. 2021. gadā krājums tika papildināts ar 70 materiāliem (grāmatas, skolēnu 

zinātniski pētnieciskie darbi, audio un video diski). 
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BIS Alise Novadpētniecības datubāzē (analītika, rokraksti, fotogrāfijas u.c.) ir nepilni 

78 tūkstoši ierakstu. 2021. gadā ievadīti 3780 ierakstu, no tiem anotācija pievienota 767 

ierakstiem, lokālā anotācija pievienota 177 ierakstiem. Uz LNB aizsūtīti 867 ierakstu.  

Analītika tiek kārtota divās mapju kopās – tematiskajās (227 mapes) un personāliju 

mapēs (1191 mape). Tiek glabāta arī Jāņa Tāles dzejas kartotēka un Jura Jansona 

aforismu kolekcija. 

 

 
 

Krājuma organizācija un glabāšana 

 

Novadpētniecības lasītavas krājumā tiek kārtotas autoru darbu grāmatas, tematiski 

sakārtotas grāmatas,  personāliju mapes, tematiskās mapes; periodiskie izdevumi. 

Materiāli tiek glabāti Novadpētniecības lasītavā. Jāņa Tāles dzejas kartotēka tiek 

glabāta gan Novadpētniecības lasītavā, gan krātuvē. Jura Jansona aforismu kolekcija 

tiek glabāta krātuvē. Ir uzsākta mapju satura digitalizēšana. Novadpētniecības lasītavas 

krājumā ietverti visi reģionālās avīzes “Padomju Karogs” numuri un “Talsu 

Vēstu”numuri līdz 2019. gada beigām (pēdējo divu gadu numuri tiek glabāti Lasītavā).  

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

 

Novadpētniecības lasītava veido digitālas kopijas un resursus. Uzskaitīti digitalizēti 185 

teksta dokumenti (506 lpp.), 97 attēli, 1 nošu lapa. Precīzi tiek uzskaitīti 

Novadpētniecības mapēs digitalizēto materiālu skaits, kas tiek pievienoti Lokālajās 

anotācijās Novadpētniecības datubāzē. Pārējie digitalizētie materiāli netiek precīzi 
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uzskaitīti. Daļa no digitalizētajiem materiāliem ir pievienota Novadpētniecības 

datubāzē (177 ierakstiem 2021. gadā), daļa uzziņu sniegšanai, jaunu resursu veidošanai 

(izstādes, vizuāļi u.tml.) un materiālu kopiju glabāšanai.  

2021. gadā tiek veikta mērķtiecīga mapju digitalizēšana, padarot pieejamus pilntekstus 

bibliotekāriem, kas lieto BIS Alise. Materiāli tiek digitalizēti, lai pagastu bibliotekāriem 

būtu ērtāk un ātrāk piekļūt nepieciešamajam materiālam, lai varētu ātrāk apkalpot 

lietotāju. Periodiski ārkārtējās situācijas laikā (precīzāk, 1. janvāris - 1. jūnijs; 11. 

oktobris - 15. novembris) pilntektu pievienošana Novadpētniecības datubāzē (Lokālā 

anotācija) netika veikta. 

 

 
 

 

● Biogrāfiskā digitālā vārdnīca “Dižļaudis” 

 

Vārdnīcā iekļauta informācija par cilvēkiem, kuri ar savu radošu darbu darījuši Talsu 

pilsētas un visa novada vārdu atpazīstamu pārnovados un ārpus Latvijas. Šeit atrodami 

arī to cilvēku vārdi, kuri novada un Latvijas vārda spēku un godaprātu valkājuši, 

grozoties līdzi un pieskaņojoties konkrētā laika politiskās sistēmas vējiem. 

Vārdnīcas - datubāzes pamatā tiek izmantota Maijas Laukmanes sagatavotā nepublicētā 

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

precizēšanu, rediģēšanu un papildināšanu, arī jaunu šķirkļu veidošanu. Datubāze 

izveidota 2017. gadā. Līdz 2021. gada nogalei tajā ir 236 šķirkļi. 

Novadpētniecības lasītavas darbinieki 2021. gadā ne tikai sagatavojusi šķirkļus 

publicēšanai digitālajā biogrāfiskajā datubāzē “Dižļaudis”, bet arī uzsākusi to 
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papildināt. Lai to veiktu bija nepieciešamas kolēģa, kas iepriekš papildināja datubāzi, 

konsultācijas un pamācības. 2021. gada otrajā pusē darbinieku rotācijas dēļ jaunajam 

darbiniekam bija jāapgūst škirkļu veidošana un ievietošana datubāzēs 

 

● Virtuālās izstādes 

 

Novadpētniecības lasītava 2021. gadā sagatavojusi un tīmeklī publicējusi desmit 

virtuālās izstādes. Tās ievietotas bibliotēkas tīmekļa vietnē Novadpētniecības sadaļas 

apakšsadaļā Virtuālās izstādes. Jaunākā izstāde tiek ievietota arī sākumlapā. Sākumlapā 

ievietotās izstādes skatījumu skaits nav nosakāms. Ir pieejama statistika par deviņu 

apakšsadaļā ievietoto izstāžu skatījumu 2021. gadā - 772. Informāciju par izstādēm 

Facebook lapā ir sasniegusi 3460 liela auditorija. 

Bibliotēka ir saņēmusi labas atsauksmes no skolēniem par sagatavotajām virtuālajām 

izstādēm, kas lieti noderējušas mācībās. Novadpētnieki izsaka savus komentārus un 

ieteikumus par izstādē ievietoto informāciju, reizēm atrodot neprecizitātes, reizēm 

sniedzot savu skatījumu uz notikumiem un padziļināti izklāstot atsevišķus notikumus. 

Sagatavotās virtuālās izstādes 2021. gadā: 

Janvārī “Pēterim Breinkopfam 130 un Viktoram Bertholdam 100”; 

Februārī “Mazpilsētas stāstnīcai divi gadi”; 

Martā “Novadpētniecības lasītavas senākās grāmatas”; 

Aprīlī “Jura Jansona aforismu kolekcija”; 

Maijā, jūnijā “Tūrisms Talsu pusē”; 

Jūlijā, augustā “Rallijs Talsos”; 

Septembrī “Mana mīļākā vieta Talsos”; 

Oktobrī “Kino Talsu novadā”; 

Novembrī “Leču kalna bibliotēka”; 

Decembrī “Vai tu tici Ziemassvētku vecītim?”. 

 

Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

 

Krājums tiek attīstīts konsekventi. Novadpētniecības lasītavas krājums papildināts par 

70 vienībām (tekstizdevumiem, nošizdevumiem, mūzikas skaņu ierakstiem, 

datorfailiem un projiecētiem medijiem; laikrakstu izdevumu numuri netiek ieskaitīti), 

no tām 19 monogrāfijas ir 2021. gadā izdotas.  
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Pieprasītākās grāmatas  ir “Es atradu laimi” (Dz. Ritenberga), “Kam tiks mantojums” 

(Dz. Žuravska), “Es dzīvoju priecīgi” (A. Auziņš), “Kalendārs mani sauc” (A. 

Kalnozols), kas ieguvusi A. Pelēča prēmiju,  “Koša rotu kastīte” (E. Dinsbergs), kas ir 

senākā Novadpētniecības lasītavas grāmata, A. Beļēviča kursa darbs “Jāņa Tāles 

ieguldījums bibliotēkzinātnē”.  

Novadpētniecības lasītavas krājums ir visaptverošs un regulāri tiek papildināts ar 

jaunākajiem materiāliem.  

 

 

 

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

 

Ir novērota tendence Novadpētniecības lasītavas pakalpojumus izmantot attālināti. Ir 

novērojams Novadpētniecības lasītavas apmeklējuma samazinājums, salīdzienot ar 

iepriekšējiem gadiem. Bibliotēkas jaunās ēkas atklāšanas gadā novērojams liels 

apmeklētāju pieplūdums (582), nākošajā gadā tas ir gandrīz uz pusi sarucis (312), 2021. 

gadā apmeklējums turpina kristies (224). Apmeklējumu kritums daļēji pamatojams ar 

Covid-19 pandēmijas izraisītājām sekām, arī ar to, ka 2019. gadā tika atklāta jaunā 

bibliotēkas ēka, kas raisīja ekskursantu pieplūdumu. 
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Pārskata periodā ir bijuši dažādi uzziņu pieprasījumi. 2021. gadā 70 % uzziņu tika 

pieprasītas  attālināti. Apmeklētāji ir vēlējušies noskaidrot konkrētus datus vai faktus, 

ir arī tādi, kuri vēlējušies iegūt materiālus par noteiktu tematu. 2021. gadā tika sniegtas 

uzziņas par novadniekiem, Sabiles vīna kalnu, kultūras iestāžu, rūpniecības vēsturi, 

ezeriem, izglītības iestādēm. Liela uzziņa tika gatavota par Talsu tautas namu, jo 

pieprasītājs veidoja grāmatu un informatīvus materiālus par to sakarā ar apaļu jubileju. 

2021. gadā pieauguši lietotāju jautājumi par bibliotēkas darba laiku un ierobežojumiem. 
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Materiālus ir izmantojuši skolēni, skolotāji, novadpētnieki, savu dzimtu pētnieki, 

kultūras iestāžu darbinieki. 

 

 

Novadpētniecības darba popularizēšana 

 

Novadpētniecības lasītavas resursi, darbs un krājums tiek popularizēti, veidojot 

informatīvus, ilustratīvus materiālus, videorullīšus, pasākumus, viktorīnas, lekcijas. 

Sagatavotie materiāli tiek ievietoti sociālajos tīklos (Facebook, Instagram), bibliotēkas 

tīmekļa vietnē, lekcijas tiek vadītas saziņas platformā Zoom vai MS Teams; klātienes 

aktivitātes un pasākumi tiek organizēti bibliotēkas telpās. Informācija par pasākumiem 

un aktivitātēm tiek ievietota bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, tiek veidotas 

afišas, kuras tiek izvietotas uz informācijas stendiem pilsētā, tiek uzrunātas skolas un 

bibliotēkas apmeklētāji. 2021. gadā izteikti vairāk veidotjam publicitātes un un 

informatīvus materiālus interneta lietotājiem, jo novērojam, ka Covid-19 pandēmijas 

sekas ir izmainījušas iedzīvotāju paradumus, jo bibliotēkas darbība periodiski ir bijusi 

ierobežota reālajā vidē. 

Novadpētniecības lasītava 2021. gadā sagatavojusi dažādus resursus, publicitātes 

materiālus, papildinājusi biogrāfisko datubāzi “Dižļaudis” izveidojusi aktivitātes un 

organizējusi pasākumus, iesaistījusies ekskursantu uzņemšanā. Pielikumā sīkāk 

apskatāmi dati par pasākumu un aktivitāšu uzskaitījumu un apmeklējumu 

“Novadpētniecības lasītavas organizētie pasākumi” un “Novadpētniecības lasītavas 

veiktās aktivitātes, sagatavotie resursi”.  

Statistiski 2021. gadā izcēlies sagatavotais informatīvais vizuālis (#Interesantifakti) par 

Talsos ražotajiem ēdampiederumiem, sasniedzot ap 117 tūkstoš lielu auditoriju.  

 

● Pasākumu cikls “Mazpilsētas stāstnīca” 

 

Novadpētniecības lasītava 2021. gadā noorganizējusi septiņus sarunu pasākumus ar 

Talsiem vai novadam nozīmīgiem ļaudīm, ar kuru darbu Talsi ir kļuvuši tādi, kādus 

redzam šodien. Sarunu ciklā piedalījās bibliotēkas direktore Vija Nagle, žurnāliste Ina 

Strazdiņa, rallija organizators Ēriks Vīksne, fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, biedrības 

“Aleksandra Pelēča lasītava” vadītājs, novadpētnieks Zigurds Kalmanis, sabiedriski 

aktīva seniore, medicīnas darbiniece Lilita Freiberga, Latvijas hokeja lepnums Imants 

Ziediņš.  
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Četri pasākumi bija pieejami tikai internetā, trīs tika veidoti kā hibrīdpasākumi, kas 

norisinās bibliotēkā un tiek translēti Facebook tiešsaistē, respektīvi tie ir pieejami gan 

klātienes, gan attālinātajiem apmeklētājiem. 

Mazpilsētas stāstnīcu apmeklētāji ir izteikuši prieku par pasākuma filmēšanu tiešsaistē, 

jo var to skatīties pasākumu, neapmeklējot bibliotēku klātienē. 

 

● Novadnieku jubilāru kalendārs 

Novadpētniecības lasītava veido ikgadējo digitālo kalendāru, iekļaujot apaļo dzimšanas 

dienu gaviļniekus, kas saistīti ar Talsu novadu. Kalendārā apskatāmi jubilāru dzīves 

dati un nodarbošanās. Sīkāka informācija par kalendārā iekļautajiem jubilāruiem 

apskatāma biogrāfiskajā vārdnīcā “Dižļaudis” (vārdnīcā katru gadu prināri tiek iekļauti 

šķirkļi par kalendārā ievietotajām personībām).  

 

● Apsveikumi novadniekiem 

Novadnieku jubilāru kalendārs tiek izmantots par pamatu apveikumu veidošanai 

dzīvajiem novadniekiem. Digitālās apsveikumu kartītes sagatavo kolēģis noformētājs. 

Apsveikumi tiek ievietoti sociālajos tīklos Faceboook un Instagram. Facebook lapā 

ievietoti 25 apsveikumi, Instagram lapā - 26. Apsveikumu ieraksti sasnieguši 6307 lielu 

auditoriju Facebook portālā. Instagramā auditorijas loks nav statistiski pilnīgs, bet 

vidēji tas ir 46 liels skatījums katram apsveikumam.  

 

● Videorullīši “Novadpētniecības lasītavas jaunumi” 

Novadpētniecības lasītava 2021. gadā sagatavojusi 24 videoepizodes Facebook portālā. 

Tie ir īsi informatīvi paziņojumi un grāmatu apskati aptuveni 2 minūšu garumā. 

Videoepizodes sasniegusi 5978 attālinātie lietotāji (Facebook auditorija). 

 

● Videorullīši Aleksandra Pelēča literārai prēmijai nominētajām grāmatām 

Novadpētniecības lasītava 2021. gada pavasaarī, pielāgojoties valstī noteiktajiem 

ierobežojumiem, sagatavoja videorullīšus par katru konkursā izvirzīto grāmatu. Tika 

izvirzītas 10 grāmatas un tika sagatavoti deviņi videorullīši (vienā video tika stāstīts par 

divām viena autora grāmatām). 

Lai izveidotu video, tika attālināti intervēti grāmatu autori vai atbildīgās personas, tika 

veikts balss ieraksts vai filmēšana. Ierunātais teksts tika transkribēts un programmā 

pievienots subtitros. Videorullīši ievietoti Facebook lapā, sasniegtā auditorija - 3096. 
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● Interesanti fakti (#Interesantifakti) 

2021. gadā bibliotēka veidoja interesentu faktu sēriju par bibliotēku, literatūru, lasīšanu, 

Talsiem un novadniekiem. Izveidoti 18 vizuāļi, no tiem Novadpētniecības lasītava 

sagatavojusi 12. Interesantie fakti tika publicēti sociālajos tīklos. Novadpētniecības 

lasītavas veidotie vizuāļi sasnieguši 140 563 lietotāju lielu auditoriju. Īpaši jāizceļ 

vizuālis par metālapstrādes rūpnīcas “Talsi” ražotajiem galda piederumiem Talsos, kas 

sasniedza 127 tūkstošu lielu auditoriju ( skatīt: 

https://klik.tvnet.lv/7333133/legendaras-karotes-kas-atrodamas-teju-katra-latvijas-

virtuve ). 

 

● Lekcijas vidusskolēniem un apmācības bibliotekāriem. 

Novadpētniecības lasītava 2021. gadā sagatavojusi trīs jaunas lekcijas vidusskolēniem 

un divas apmācību nodarbības bibliotekāriem. Lekcijas un apmācības noris pēc 

pieprasījuma. Sasniegtā auditorija ir 43 personas. Notikušas 12 nodarbības. No kopumā 

piedāvātajām nodarbībām bijis pieprasījums pēc trim. Ir piedāvājumā arī iepriekšējā 

gada lekcija par dzejnieku Aleksandru Pelēci.  

Lekciju piedāvājums ir samērīgs, pieprasījums ir neliels.  

 

2021. gadā sagatvotas lekcijas un apmācības: 

1. Nodarbība “Bibliotēkas Novadpētniecības datubāze – palīgs mācībās”. 

Nodarbības laikā skolēni tiek informēti par Talsu reģiona bibliotēku veidotā 

kopkataloga daļu “Novadpētniecības datubāzi”, apskatot rīkus, meklēšanas 

iespējas, parādot, kā notiek atlasīto aprakstu saraksta izveidošana un 

pielietošana. Nodarbības laikā bibliotekārs darbojas kopkatalogā, paralēli 

stāstot. Nodarbības ilgums: 15-20 minūtes. Stāstījums tiešsaistē. 

2. "Kultūras mantojuma saglabāšana". Nodarbības laikā pastāstīsim par 

bibliotēku un sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanā. Stāstīsim par 

LNB  digitālās bibliotēkas (laikrakstu, grāmatu un fotogrāfiju portālu) 

veidošanu. Nodarbības ilgums: aptuveni 40 minūtes. 

3. “Desmit fakti par Talsiem”. Nodarbības laikā apmeklētāji uzzinās desmit 

interesantus faktus par Talsiem. Nodarbības mērķis - radīt piederības sajūtu 

https://klik.tvnet.lv/7333133/legendaras-karotes-kas-atrodamas-teju-katra-latvijas-virtuve
https://klik.tvnet.lv/7333133/legendaras-karotes-kas-atrodamas-teju-katra-latvijas-virtuve
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pilsētai, veicināt vēlmi izzināt Talsus un vēsturi, radīt jaunas zināšanas par 

pilsētu. Ilgums: 30 minūtes. 

4. Apmācība “Analītisko ierakstu veidošana Novadpētniecības datubāzē”. 

Apmācības dalībnieki apgūst prasmes veidot analītiskos ierakstus BIS Alise 

Novadpētniecības datubāzē. Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības. 

5. Apmācība “Preses aprakstīšana Elektroniskajā katalogā”. Praktiskas 

apmācības par periodisko izdevumu (žurnālu, avīžu) ievadīšanu bibliotēku 

informācijas sistēmā Alise. Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības. 

 

● Skrejlapas “Novadpētniecības lasītavas jaunumi” 

Novadpētniecības lasītava ar novembri uzsākusi gatavot ikmēneša skrejlapas par 

dažādiem  jaunumiem Novadpētniecības lasītavā (pasākumi, izstādes, viktorīnas, 

jaunākās grāmatas u.c.). Skrejlapas sasniedz auditoriju, kas bibliotēku apmeklē klātienē 

vai saņem grāmatas bezkontakta režīmā. Tiek sasniegta auditorija, kas iespējams 

neizmanto internetu. Katru mēnesi tiek izdrukātas 30 skrejlapas. 

 

● Informācija par pasākumiem un virtuālajām izstādēm pašvaldības informatīvajā 

izdevumā 

Novadpētniecības lasītava regulāri sniedz ziņas par gaidāmajiem pasākumiem un 

veidotajām virtuālajām izstādēm “Talsu Novada Ziņām”. Informatīvais izdevums ir 

bezmaksas izdevums, kas informē par aktualitātēm pilsētā un novadā. Izdevuma tirāža 

ir 19 500, laikraksts tiek izdots reizi mēnesī. 

 

● Viktorīnas 

Novadpētniecības lasītava 2021. gadā sagatavojusi sešas viktorīnas attālinātajiem 

lietotājiem. Informācija par viktorīnām tika ievietota Facebook lapā, sasniedzot 11 801 

lietotāju lielu auditoriju. Viktorīnu aizpildījušas 362 personas. 

Viktorīnas: 

1. “Vai atpazīsti novadnieku?” - 10 jautājumi par novadniekiem. 

2. “Mazpilsētas stāstnīcai divi gadi” - 14 jautājumi par Mazpilsētas stāstnīcas 

viesiem. 
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3. “Novadnieces, kurām šogad aprit apaļas jubilejas” - 10 jautājumi par 

novadniecēm. 

4. “Dzejnieks Aleksandrs Pelēcis” - 10 jautājumi par novadnieku. 

5. “Talsu novada žurnālisti” - 10 jautājumi par novadniekiem. 

6. “Arnolda Auziņa grāmatu nosaukumi” - 20 jautājumi par novadnieka 

grāmatām. 

 

 

Sadarbība novadpētniecības jomā 

 

Novadpētniecības lasītava veido sadarbības tīklu ar personām, iestādēm un 

organizācijām, lai veicinātu interesi par novada izpēti un stiprinātu vietējās kopienas 

identitāti, kā arī, lai uzlabotu novadpētniecības lasītavas darbu. Sadarbības tīklā ir 

bibliotēkas (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Talsu reģiona bibliotēkas), muzeji (Talsu 

novada muzejs, Latvijas Kara muzejs, Rojas Jūras zvejniecības muzejs), izglītības 

iestādes, kultūras un tūrisma iestādes, novada pētnieki, entuziasti, literāti, vietējie 

pārstāvji presē, Talsu novada pašvaldība.  

Novadpētnieki dalās ar sava arhīva fotogrāfijām un materiāliem virtuālo izstāžu 

veidošanai, sniedz konsultācijas novada vēstures jautājumos, sniedz komentārus un  

ieteikumus, bibliotēkai dāvina materiālus, piem., Miervalda Celmiņa ar roku 

rakstīta/komponēta dziesma (aktīvākie ir Imants Tamsons, Dace Alsberga, Zigurds 

Kalmanis, vēstures skolotāja Antra Grūbe).  

Talsu tautas nama darbinieki pieprasīja lielas uzziņas par Talsu tautas nama vēsturi, 

rekonstrukciju un darbiniekiem, jo veido grāmatu un informatīvus materiālus tautas 

nama 110. gadadienas sakarā.  

Notikusi sadarbība ar novada grāmatu autoriem un literātiem, iesaistot informatīva 

materiāla (videorullīšu) iegūšanā A. Pelēča prēmijas konkursa norises laikā (pirms 

balsošanas).  

Notiek saziņa ar skolām, piedāvājot lekcijas skolēniem. 

 

Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 

Novadpētniecības lasītava aizvien aktīvāk gatavo resursus un aktivitātes interneta 

lietotājiem, atbildīgi veicot darbu attālinātajā režīmā un domājot par bibliotēkas 
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apmeklētājiem un sabiedrību kopumā, kas ierobežota klātienes darbībām un spiesta 

aktīvāk izmantot interneta resursus. Novadpētniecības lasītava pasākumus rīko arī 

sabiedrības daļai, kas nav nodrošināta ar tehniskiem līdzekļiem (viedtālruņiem, 

datoriem), dodot iespēju tos apmeklēt klātienē vai, izmantojot bibliotēkas datorus.  

 

2021. gada trešajā otešajā ceturksnī iezīmējas divas sabiedrības daļas - vakcinētie un 

nevakcinētie, kam noteikti atšķirīgi ierobežojumi (t.sk. bibliotēku piedāvāto 

pakalpojumu un resursu izmantošanā). Kopš 2021. gada visas Novadpētniecības 

lasītavas tikšanās sarunu ciklā “Mazpilsētas stāstnīca” tika nodrošinātas internetā. No 

septiņām tikšanās reizēm trīs pasākumi tika organizēti arī klātienes apmeklētajiem. 

Pasākums tiek raidīts tiešsaistē Facebook lapā un to ieraksti ir pieejami jebkurā laikā. 

Pasākuma kvalitātes uzlabošanai tika iegādāti piemēroti mikrofoni. 

 

 

 

Novadpētniecības lasītava, aktīvi strādājot interneta vidē, ieviesusi arī citus 

jauninājumus. Sociālajos tīklos izvietoti informatīvi vizuāļi #Interesantifakti, 

apsveikumi jubilāriem novadniekiem, viktorīnas, videorullīšus ar transkribētu tekstu 

titros par 10 grāmatām. Klātines apmeklētājiem sākusi veidot informatīvas skrejlapas.  

Novadpētniecības lasītava 2021. gada nogalē ir uzsākusi piemiņas filmas veidošanu par 

bibliotēkas bijušo direktoru Jāni Tāli sakarā ar 120. dzimšanas dienu. Filmas tapšanā 
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ieguldīts apjomīgs darbs, digitalizējot fotogrāfijas, intervējot bibliotekārus un gatavojot 

tekstu stāstam, kas caurvij filmu. Filmu pieejama ar 2022. gada 24. janvāri. 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 

Novadpētniecības lasītava 2021. gadā saskārusies ar darba problēmām: 

 

1) Attālinātā darba forma kavējusi materiālu digitalizēšanu, lai 

papildinātu Novadpētniecības datubāzes Lokālās anotācijas, kas 

pieejamas bibliotēku darbiniekiem. Pieejamie pilnteksti ir būtiski 

atvieglo apkalpošanu novadā, jo ikvienam bibliotekāram, kas lieto BIS 

Alise, būtu iespēja nekavējoties apkalpot apmeklētājus, ja tiem 

radusies nepieciešamība pēc analītikas, attēla vai pelēkās literatūras, ja 

materiāls taustāmā veidā tiek glabāts vienā bibliotēkā. 

2) Klātienes apmeklējuma samazināšanās. 2021. gadā būtiski 

samazinājies klātienes apmeklējums, ekskursiju skaits 

Novadpētniecības lasītavā. Bibliotēka, ievērojot valstī noteiktos 

ierobežojumus, periodiksi nedrīkstēja uzņemt klātienes apmeklētājus 

vai ierobežotā skaitā.  

 

Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 

● Secinājumi 

Informācijas resursu saglabāšana un attīstīšana 2021. gadā ir noritējusi sekmīgi, 

sagatavojot resursus klātienes un attālinātiem lietotājiem, domājot par vakcinētiem un 

nevakcinētiem lietotājiem. Analītisko aprakstu ievadīšana Novadpētniecības datubāzē 

Alise ir noritējusi atbilstoši prognozētajam apjomam; ir palielināta datubāzes 

“Dižļaudis” papildināšanas jauda. Pilntekstu pievienošanas apjomi Novadpētniecības 

datubāzē Alise, neskatoties uz periodisku digitalizācijas pārtraukšanu, ir palielinājušies, 

salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem. Ir izveidoti jauni resursi un aktivitātes, 

domājot gan par klātienes, gan attālinātajiem lietotājiem. 

Darbs ar sabiedrību un indivīdu ir noritējis sekmīgi. Novadpētniecības darbs ir kļuvis 

spraigāks, apgūstot papildus prasmes un iemaņas, izkāpjot no komforta zonas, lai spētu 

nodrošināt kvalitatīvus pasākumus un aktivitātes attālinātajiem lietotājiem. Ir apgūtas 

jaunas prasmes, uzstājoties kameras priekšā, strādājot ar lietotnēm un bigrāfiskās 

datubāzes platformu resursu sagatavošanai, noformēšanai un publicēšanai.  
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Novadpētniecības lasītavas darba metodes, pielāgojoties jaunajiem darba apstākļiem un 

ierobežojumiem valstī, ir bijušas veiksmīgas attālināto lietotāju piesaistē un ir spējusi 

popularizēt Talsus un novadu Latvijā un pasaulē. Lielisks piemērs ir vizuālis par 

leģendārajām Talsos ražotajām karotēm un dakšām - padomju laika mantojumu, kas ir 

teju ikvienā mājoklī, kas izsauca uzmanības un skatījumu vētru sociālajos tīklos, vēlāk 

arī TVnet publicēja rakstu par šiem ēdamrīkiem. 

Darbs ar sociālo tīklu lietotājiem ir guvis pozitīvas noskaņas, sasniedzot ievērojami 

lielāku auditoriju, salīdzinot ar klātienes apmeklējumu. Novadpētniecības lasītava ir 

saņemusi labas atsauksmes no lietotājiem par jauno - attālinātio un tiešsaistes formu 

pasākumiem un resursiem. 2021. gadā samazinājies klātienes apmeklējums, toties ir 

pieaudzis attālināto uzziņu pieprasījums. 

 

● Nākotnes prognozes un vajadzības 

Jāturpina Lokālo anotāciju pievienošana Novadpētniecības datubāzē Alise, lai 

bibliotekāri varētu veiksmīgāk un ātrāk apkalpot klātienes un attālinātos lietotājus. 

Jāturpina strādāt ar sabiedrību. Jāturpina aktīvi papildināt datubāzi “Dižļaudis”, lai 

atpoguļotu informāciju par Talsu novadniekiem. Jāturpina organizēt hibrīdpasākumus, 

lai tos arī turpmāk sasniegtu plašs iedzīvotāju loks. 

 

 

9. Projekti 

 

Pārskata gadā projekti nav rakstīti, esam piedalījušies kā partneri LNB rīkotajos 

projektos. 

 

 

 

10. Publicitāte 

 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

 

Talsu Galvenās bibliotēkas publicitātes darbības virsmērķis ir informēt par bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem, aktualitātēm, veidot labvēlīgu sabiedrības viedokli par 

bibliotēku kā pievilcīgu kultūras, izglītības un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas 



85 

 

centru, kas ir domubiedru satikšanās vai individuālās attīstības vieta, kur cilvēki 

satiekas, lai komunicētu, strādātu un atpūstos kopā, piekļūtu neierobežotai un patiesai 

informācijai, saņemtu sev interesējošas uzziņas un literatūru, iepazītos ar viedajām 

tehnoloģijām un to piedāvātajām iespējām, Īpašu nozīmi digitālā saziņa un 

komunikācija ieguvusī pandēmijas apstākļos, kad piekļuve bibliotēkas pakalpojumiem 

periodiski ir bijusi liegta vai ierobežota. 

Talsu Galvenās bibliotēkas publicitāte tiek realizēta: 

1.    Klātienē 

a.  bibliotēkā uz vietas – tiek izmantoti info stendi, info ekrāns, 

informatīvie bukleti; 

b.  afišas un informācija pilsētvidē un citās iestādēs; 

c. Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu novada 

ziņas” – informatīvais izdevums iznāk 1x mēnesī, katrā avīzes 

numurā ir pieejama pilnīga informācija par Talsu novada bibliotēkās 

notiekošajiem pasākumiem un izstādēm; 

d.  par svarīgākajām norisēm un pasākumiem tiek informēta reģionālajā 

laikrakstā “Talsu Vēstis” redakcija, līdz ar to notikumi gūst 

atspoguļojumu arī vietējā laikrakstā. 

  

2.    Virtuāli 

a.    sociālajos medijos – Facebook, Instagram, TikTok, Youtube 

 i.  https://www.facebook.com/TalsuGB 

 ii. https://www.instagram.com/tgb_talsi/ 

  iii. https://www.tiktok.com/@talsugalvenabiblioteka 

iv.https://www.youtube.com/channel/UCvpRQ_HyUU4UzSGs

1gYvs-w 

  

b.  bibliotēkas mājas lapā – www.talsubiblioteka.lv 

c. Talsu novada portālā www.talsunovads.lv regulāri tiek ievietota 

aktuālā informācija par visiem kultūras pasākumiem Talsu 

Galvenajā bibliotēkā, portālā ir atrodama statiska informācija par 

katru novada bibliotēku, darbiniekiem, pakalpojumiem, darba 

https://www.facebook.com/TalsuGB
https://www.instagram.com/tgb_talsi/
https://www.tiktok.com/@talsugalvenabiblioteka
https://www.youtube.com/channel/UCvpRQ_HyUU4UzSGs1gYvs-w
https://www.youtube.com/channel/UCvpRQ_HyUU4UzSGs1gYvs-w
http://www.talsubiblioteka.lv/
http://www.talsubiblioteka.lv/
http://www.talsunovads.lv/
http://www.talsunovads.lv/
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laikiem u.t.t. https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-

iestades/bibliotekas/ 

d. publicitātei tiek izmantots arī pašvaldības sociālo tīklu facebook 

profils - https://www.facebook.com/Talsunovads 

 

Nozīmīgākie pasākumi un notikumi tiek atspoguļoti reģionālā uzņēmuma ‘’TV9 

Pakalni’’ raidījumos, kuri redzami interaktīvajā apraidē kanālā Re:TV, kā arī 

uzņēmuma youtube kanālā. Talsu novada pašvaldība turpina sadarbību ar radio 

“SWH”, tā arī šajā informatīvajā kanālā nonāk aktuālākā un nozīmīgākā informācija 

par TGB aktualitātēm. 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

✔ bibliotēkas tīmekļvietne (mājaslapa); emuāri (blogi); sociālie mediji; citas 

tīmekļvietnes) 

 

Tīmekļvietne 

Par bibliotēkas tīmekļa vietnes www.talsubiblioteka.lv tehniskās darbības uzturēšanu 

(domēns, hostings, datu centrs, tehniskais atbalsts) atbild Talsu novada domes IT 

nodaļa. Saturiski tīmekļa vietni veido un uztur TGB Sabiedrisko mediju speciālists 

sadarbībā ar citām bibliotēkas nodaļām un novada bibliotēkām. 

Saistībā ar Talsu novada vizuālās identitātes maiņu un novadu reformu, Talsu Galvenās 

bibliotēkas tīmekļa vietnē 2021. gadā turpināts darbs pie vietnes identitātes, izvēļņu 

optimizācijas un aktuālās bibliotekārā darba informācijas atjaunošanas. Bērnu un 

Jauniešu sadaļa, kas no 2019. gada bija izveidota tiešsaistes Vix Website platformā, 

pārvietota un sapludināta ar Talsu Galvenās bibliotēkas tīmekļvietnes Wordpress 

platformu un integrēta tajā. Mainīts un optimizēts tīmekļvietnes vizuālais veidols – 

krāsu paletes, burtveidolu formas, u.t.t. Optimizēta izvēļņu struktūra Sākumlapā, 

pielāgotas papildus specializētas izvēlnes Novadpētniecības, Bērniem un Jauniešiem, 

Lasītājiem. Nodalītas sadaļas par pasākumiem Talsu Galvenajā bibliotēkā un novada 

bibliotēkās. Pievienota sadaļa par Talsu Galvenās bibliotēkas piedāvātajām apmācības 

programmām. 

Sākuma lapā galvenā informācija sagrupēta trīs blokos – Aktualitātes, Aktualitātes 

darbā ar bērniem un jauniešiem un Aktualitātes novada bibliotēkās, kurā tiek publicēta 

https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/
https://www.facebook.com/Talsunovads
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informācija, kas skar notiekošo visās novada bibliotēkās. Bibliotēkas tīmekļa vietnes 

informatīvā daļa sadalīta sadaļās – AKTUALITĀTES; LASĪTĀJIEM; BĒRNIEM UN 

JAUNIEŠIEM; NOVADPĒTNIECĪBA;  PAR MUMS. 

Mainoties un paplašinoties piedāvājumu un pakalpojumu klāstam, visa informācija 

bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek aktualizēta un atjaunota, ņemot vērā nodaļu vajadzības 

un aktualitātes, kas ir nepārtraukts process. Tīmekļa vietne ir saistīta ar citiem 

Bibliotēkas uzturētajiem sociālo mediju rīkiem (Facebook, Instagram, TicToc, 

YouTube), kas veicina plašāku ziņu un aktualitāšu apriti lietotāju vidū. 

 

 

 

Sociālie tīkli 

Bibliotēkas tēla veidošanā liela loma ir sociālajiem tīkliem, jo ar to palīdzību iespējams 

sasniegt plašu auditoriju. Galvenais kritērijs ir kvalitatīvs, saistošs un interesants saturs. 

Bibliotēkas iekšējais uzstādījums par publicējamo ziņu skaitu sociālajos tīklos – max 

līdz 2 ziņām dienā. 

2021. gadā ir audzis Talsu Galvenās bibliotēkas kontu sekotāju skaits visās sociālo tīklu 

platformās. 2021. gada rudenī bibliotēka publicitātei sāk izmantot arī platformu 

TIKTOK. 
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Bibliotēkas Facebook lapa https://www.facebook.com/TalsuGB izveidota 2014. gadā. 

Tā paver lielākas iespējas reklamēt Bibliotēkas pasākumus un citas aktivitātes, sniegt 

ziņas par jaunumiem Bibliotēkas krājumā, izstādēm, pasākumiem, konkursiem, ievietot 

fotogrāfiju galerijas, popularizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus, komunicēt ar 

sabiedrību, sekot līdzi svarīgiem notikumiem Latvijā un pasaulē. 

2021. gadā aktīvi izmantota iespēja veidot Facebook tiešraides tiem, kuri nevar 

pasākumos piedalīties klātienē. No visiem bibliotēkas pasākumiem 2021. gadā, 13 

notika kā hibrīdpasākumi – papildus klātienei - arī tiešsaistes vai tiešraides formā. 

Pasākumu ieraksti saglabājas bibliotēkas facebook kontā un tiem ir piekļuve arī pēc 

pasākuma. Tas, ka visi bibliotēkas hibrīdpasākumi ir skatāmi arī ierakstā, labvēlīgi 

ietekmē bibliotēkas pasākumu un auditorijas aizsniedzamību un virtuālo apmeklējumu 

skaitu. 

Facebook lietotāji bieži ar Bibliotēku sazinās ar Facebook Messenger ziņu starpniecību. 

2021. gadā Bibliotēkas Facebook lapā ievietotas 302 publikācijas, un tās sekotāju skaits 

strauji izaudzis līdz 1254, tādējādi apliecinot gan šī sociālā rīka popularitāti, gan 

informācijas par Bibliotēku nepieciešamību. 

Pārskata gadā gandrīz visas novada bibliotēkas izveidoja kontus sociālajos tīklos, lai 

informētu savus lietotājus par jaunumiem bibliotēkā. 

Kolkas bibliotēkas  2021.gada 29.janvārī bibliotēkas izveidotā lapa Facebook vietnē 

atzīmēja 2.darbības gadu. Aizvadītajā gadā popularizēti Jaunā Rīgas teātra video, 

lasījumus sasniegti 39 interesenti. Regulāri ievietoti grāmatu jaunumu saraksti, 

informēts par atsevišķām izstādēm. bibliotēka dalās informācijā par e-grāmatu 

jaunumiem, tur atrodama informācija arī par interesantām norisēm grāmatu pasaulē, par 

aktualitātēm literatūra.lv. un rakstniecības un mūzikas muzeja jaunumiem. Man 

saistoša likās iespēja interesentiem iepazīties ar nacionālā muzeja kopkatalogu. Tas jo 

svarīgi ir bijis laikā, kad klātienes pakalpojumi ir bijuši ierobežoti. Katru ierakstu 

apskatījuši 30-60 lapas apmeklētāji. Iepazīstināts ar rakstniecības un mūzikas muzeja 

interesantākajām publikācijām. Aizvadītajā gadā ir bijuši 148 cilvēki, kuri novērtējuši 

pozitīvi Kolkas bibliotēkas lapu. Jaunumiem bibliotēkas facebook lapā seko ne tikai 

bibliotēkas lasītāji, bet arī citi interesenti, arī kolēģi bibliotekāri. 

https://www.facebook.com/TalsuGB
https://www.facebook.com/TalsuGB
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        Virbu bibliotēkā tika strādāts pie bibliotēkas profila izveides dažādos sociālajos 

tīklos un 2021.gadā tas arī tika realizēts. Virbu bibliotēkai ir savs Instagram konts, kurā 

tiek atspoguļoti gan grāmatu jaunieguvumi, gan cita informācija. Regulāri tiek 

pārpublicēta sadarbības partneru ievietotā aktuālā informācija, tādējādi paplašinot 

informācijas saņēmēju loku un popularizējot bibliotēkas pakalpojumus. Protams, ka 

sociālo tīklu lietotāji nav visas iedzīvotāju grupas, jo mazo pagastu bibliotēku lietotāju 

loks ir visai specifisks – tie ir bērni, seniori, cilvēki no sociālās atstumtības riska 

grupām, kam šis publicitātes veids varētu nebūt īpaši aktuāls. Tomēr kā novērojumi 

rāda – tieši pusaudži un jaunieši ir tie, kam interese par lasīšanu ir jāveicina mūsdienām 

atbilstošā veidā, savukārt vecākās paaudzes cilvēki ir daudz vairāk lasoši un ir stabili 

bibliotēkas apmeklētāji. 

Interesenti informāciju par aktivitātēm, pasākumiem un jaunieguvumiem 

pārskata periodā guva no publikācijām pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Mērsraga Avīze”. Lielāko daļu šo publikāciju autore ir bibliotēkas vadītāja.  

Informācija ir pieejama mājaslapā: www.mersrags.lv. Aprīlī tika izveidots Mērsraga 

bibliotēkas Facebook konts. Gadu noslēdzot, sasniegti 1360 cilvēki. Kontam ir 153 

sekotāji, 135 lietotāji atzīmējuši ar zīmi  “patīk”. 

  

2021. gadu raksturojoši dati, kopsavilkums: 

 

 

http://www.mersrags.lv/
http://www.mersrags.lv/
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Virtuālā apmeklējuma datus sastāda tīmekļvietnes apmeklējuma statistika, kas 

apkopota ar Wordpress palīgprogrammu WPStatistics, apmeklējuma dati Talsu 

Galvenās bibliotēkas veidotās datubāzes Mozello platformā “Dižļaudis”, kas apkopoti 

ar Google Analytics (statistikas dati sākot ar 2021. gada aprīli). Tiešsaistes un 

hibrīdpasākumu kopējo skaitu sastāda bibliotēkas rīkoto semināru Zoom platformā 

apmeklējums un bibliotēkas rīkoto pasākumu tiešraižu un pasākumu ierakstu skatījumu 

kopskaits. Salīdzinot ar pagājušo gadu, bibliotēkas virtuālo apmeklējumu skaits 

palielinājies par vairāk kā 40%. 
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Publikāciju skaits 2021. gadā: 

Facebook Instagram TikTok Tīmekļvietne Reģionālie 

laikraksti 

302 165 26 115 14 

  

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 

2021. gadā pasākumu organizēšana bija ierobežota, taču, ievērojot visus 

epidemioloģiskos drošības pasākumus, bibliotēkā sarīkojām vairākus pasākumus. 

Veiksmīgākais bija decembra mēnesis, kad pasākumu apmeklējums bija visaugstākais 

un cilvēku interese izteikti liela.  

Decembrī sarīkojām akustisko koncertu Ziemassvētku noskaņās ar mūsu 

novadnieci Baibu Biti. Pasākums bija ļoti apmeklēts un pēc koncerta cilvēki minēja, ka 

vēlētos šādus pasākumus biežāk. Pozitīvas atsauksmes bija dzirdamas vēl vairākas 

dienas pēc koncerta izskanēšanas. 

Otrs pasākums, kas norisinājās decembrī un izpelnījās lielu cilvēku interesi, bija 

radošā Ziemassvētku darbnīca ar 3D printeri un 3D pildspalvām ģimenēm, kur 

iepazīstinājām ģimenes ar 3D printeri un 3D pildspalvām. Šāda veida pasākumu 

rīkojām pirmo reizi. Uz šo pasākumu interese bija tik liela, ka vietu skaits ātri 

aizpildījās, un vairākas ģimenes nevarēja apmeklēt šo pasākumu ierobežotā vietu skaita 

dēļ. Pēc pasākuma bija dzirdamas ļoti labas atsauksmes, kā arī vairākas ģimenes 

interesējās par nākamajām radošajām darbnīcām.  

 

Stendes bibliotēkā pasākumi pārskata periodā ir ļoti maz, jo Covid 19 pandēmijas laikā 

bija pulcēšanās ierobežojumi. Brīžos, kad noteiktā režīmā to drīkstēja vairāki pasākumi 

tomēr notika. Dzejas dienas gan bērniem, gan pieaugušajiem kopā ar jauno dzejnieku 

Krišu Treikali kaligrāfijas meistarklase un tikšanās ar rakstnieci Sarmīti Poikāni un 

viņas grāmatu ilustratorēm. Bibliotēka iesaistījās ar Veselības dienu pasākumos. 
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Vandzenes bibliotēkā, ņemot vērā, ka viss 2021. gads pagājis Covid-19 zīmē ar 

regulāriem ierobežojumiem, tad par veiksmīgiem publiskajā telpā izskanējušajiem 

pasākumiem, jāmin visi, kuri notikuši laika periodā no novembra līdz decembra 

beigām. Te jāmin izstādes: „Latvju rakstu zīmes sveču gaismā”, „Vēju zvani sniega 

kupenās”, piedalīšanās „ Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Latvijā” , audiovizuāls 

animācijas projekts „Septiņi stāsti par notiņām” . 

Spāres bibliotēka septembrī kopā ar Spāres muižu 6 cilvēku sastāvā piedalījās akcijā 

“Sirds uz perona”. Pie Spāres dzelzceļa uz perona lasījām katrs savu iemīļoto dzejoli. 

Akcijas nosacījumi bija: „Kuru dzejoli Tu iekļautu latviešu dzejas izlasē “Tuvība”? 

Nolasi to un palūdz, lai kāds nofilmē, un iesūti e-pastā sirdsuzperona@inbox.lv”. 

Lasītie dzejoļi tika straumēti mājaslapā www.tukums.lv un 

www.facebook.com/SirdsUzPerona. 

Oktobrī Spāres bibliotēkā bija skatāma Gunta Znotiņa sērkociņkastīšu etiķešu 

kolekcijas izstāde. Guntis Znotiņš ir spārnieks no Ropiķu puses. Savulaik mācījies 

Spāres pamatskolā, un tieši skolas laikā no 1987. gada sācis kolekcionēt sērkociņkastīšu 

etiķetes. Ar kolekcionēšanu nodarbojies līdz 2000. gadam. Kolekcija pamatā sastāv no 

bijušās PSRS valstu sērkociņkastīšu etiķetēm. Izstādē skatāmas 10000+ etiķetes, kas 

izkārtotas fotorāmjos un lielākā daļa mapēs, kā arī 88 sērkociņkastītes.  

Oktobrī Spāres muižas parkā bibliotēka aicināja lasītājus uz tikšanos ar literāti Maiju 

Laukmani pasākumā “Krāsainās rudens noskaņas”. Maija Laukmane ir lasītāju iemīļota 

dzejniece un ar Spāres ļaudīm tikusies vairākkārt. Maija stāstīja par darbošanos ar jauno 

autoru studiju, priecājās par talantīgiem un darīt gribošiem jauniešiem, par tikšanos ar 

jauniešiem Talsu tautas nama jauniešu teātra salidojumā. Maijai un Antrai Auziņai ir 

kopīgs mērķis izveidot grāmatu par “ielošanos” jeb ceļojumu pa Talsu ielām. Tā ļoti 

saistošā sarunā uzzinājām par Maijas darbošanos un jaunām iecerēm, kā arī 

klausījāmies dzeju. 

Pavisam kopumā Talsu novada bibliotēkās (izņemot TGB) pārskata gadā notikušas 571 

izstāde un 144 pasākumi.  
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Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 

Problemātiska ir Talsu novada publisko bibliotēku un bibliotekāru iesaiste kvalitatīva 

satura veidošanā, lai popularizētu un informētu par norisēm sava pagasta lasītājus. 

Talsu novada pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem jāturpina praktizēt 

kvalitatīvas informācijas sagatavošanas prasmes. Bibliotekāriem aktīvi jāapgūst 

digitālo publicitātes materiālu maketēšana, uzmanību pievēršot mūsdienīgam un 

saskaņotam dizainam. Tāpat jāņem vērā, ka uzmanība jāpievērš arī kvalitatīvas 

tekstuālās informācijas sagatavošanai, t. i. valodas stilam, gramatikai, pieturzīmju 

lietojumam. 

Aktīvi savu notikumu popularizēšanā iesaistās Dundagas pagasta bibliotēka, 

Valdemārpils. Arī citas novada pašvaldību bibliotēkas progresē kvalitatīvu publicējamo 

uzziņu sagatavošanā, taču šīs prasmes ir nepieciešams arvien pilnveidot, atkārtot un 

nostiprināt. Tāpat bibliotekāriem jāapgūst un aktīvāk jāizmanto sociālie tīkli uzziņu 

publicēšanai. 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Talsu Galvenās bibliotēkas darbību finansē un nodrošina Talsu novada pašvaldība, 

sniedz atbalstu dažādu pasākumu organizēšanas nodrošināšanā. SIA „Tieto Latvia” – 

BIS ALISE uzturēšanā, apmācībā. Laikraksts “Talsu Vēstis” un “Talsu novada ziņas” 

–  publicitātes nodrošinājumā bibliotēkas aktivitātēm. Pie sadarbības partneriem 

noteikti var minēt Talsu skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, biedrību “Pelēča 

lasītava”, Talsu novada muzeju, Talsu tautas namu, visas reģiona bibliotēkas. Finansiāli 

bibliotēku ir atbalstījusi SIA “O. Bāres būvmateriāli”,  ieskaitot līdzekļus ziedojumu 

kontā Grāmatu svētku organizēšanai. “Kurzemes sēklas” – A.Pelēča balvas pasākumā 

finansē skatītāju simpātijas balvas ieguvēju. 

Pilsētu un pagastu bibliotēkas ir novadu pašvaldību un pārvalžu struktūrvienības. 

Bibliotēku finansiālie un saimnieciskie jautājumi tiek risināti ciešā sadarbībā ar šīm 

institūcijām. Katra bibliotēka sadarbojas ar iestādēm, biedrībām un institūcijām un 

interešu grupām, kas darbojas bibliotēkas apkalpes zonās.  
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Sabiles bibliotēkai 4. maija svinībās, Abavas krastā bija klāts balts galdauts, pie kura 

goda rakstus saņēma trīs sabilnieces un viena no tām Sabiles bibliotēkas Bērnu nodaļas 

darbiniece Elīna- par nesavtīgu, godprātīgu un radošu sabiedrisko darbu kultūras jomā. 

(skat. pielikumu Nr.3)Turpinājumā performance ,,Karogs kāpj kalnā “ Pedvāles 

mākslas parkā, sadarbībā ar Ojāru Feldbergu, piedalās Elīna. (skat. pielikumu Nr.4) 

2021.gada 18.jūnija pēcpusdienā Pedvāles mākslas parkā norisinājās audiovizuālā 

pasākuma „Latvijas karogs” filmēšana un tiešraides translācija TV 9 pakalni Facebook 

kontā. Pasākums bija veltīts “Likuma par Latvijas Republikas karogu un ģerboni” 

pieņemšanas simtgadei. Liels gods bija piedalīties un nest karogu kalnā arī mums 

bibliotekārēm. (skat. pielikumu Nr.5) 

 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

 

• Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

 

Gluži tāpat kā 2020.gadā arī 2021.gads aizvadīts Covid 19 neskaitāmo ierobežojumu 

ēnā. Visa lielā Talsu novada bibliotekāru saime tā arī nesatikās kopīgā klātienes 

seminārā. Covid 19 ierobežojumi nepieļāva apmeklēt visas novadu bibliotēkas. 

Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem apmācības un semināri tika organizēti tikai 

tiešsaistē. Šis attālinātais process ieness arī pozitīvas tendences - dažādas mācību 

platformas attālināti piedāvā kursus, lekcijas, seminārus par dažādām tēmām un 

darbinieki izmanto visas iespējas mācīties un apgūt jaunas prasmes.pārskata periodā 

aktuālākais bija ieviest un piedāvāt lietotājiem tehnoloģijas (3D printeri, e-lasītājus, 

plašu atskaņotāju u.c.) 

Pārskata periodā organizētas darbinieku apmācības darbam ar 3D printeri. Tās laipni 

piekrita novadīt Talsu 2.vidusskolas skolotājs, 3D printeru entuziasts  un gada otrajā 

pusē, ievērojot covid 19 noteiktos ierobežojumus, notika darbinieku apmācības. Uz 

ziemassvētkiem bibliotēkas lietotājiem piedāvāta radošā darbnīca, kur ģimenes ar 

bērniem iepazinās ar 3D printera iespējām.  

• Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, 

īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 
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pārskata periodā notikuši 6 profesionālās pilnveides pasākumi, kā arī 11.augustā TGB 

darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Grobiņas, Aizputes un Jūrkalnes 

bibliotēkām. Iepazināmies ar kolēģu pieredzi.  

    profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma 

nosaukums, galvenās 

tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 13.01.2021. ZOOM 

platforma 

TGB Seminārs - 

Grāmatu apskats – 

L.Piešiņa 

kultūržurnāliste 

Atskaites par 

2020.gadu 

4 

2. 03.03.2020 ZOOM 

platforma 

TGB Sadarbībā ar Dundagas  

Centrālo bibliotēku, 

notika vebinārs 

“Personības adaptācija 

Covid 19 apstākļos un 

biblioterapijas 

izmantošana.”Lektore 

:psiholoģe I.Dreifelde. 

4 

3. 23.03.2021. Talsi TGB Seminārs - Finanšu 

drošība digitālajā 

vidē.Mācības vada : 

Swedbank vadošā 

klientu konsultante – 

I.Strīķe. 

4      

       4. 11.08.2021  TGB TGB bibliotekāri 

pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Grbiņas, 

Aizputes un Jūrkalnes 

bibliotēkām 

8 
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5. 03.09.2021. Talsi TGB Grāmatu svētki Talsos 4 

6. 10.10.2021. ZOOM 

platforma 

TGB Seminārs - “Kreatīvā 

informācijas 

meklēšana”.K.Deksne 

5 

6. 08.12.2021. ZOOM 

platforma 

TGB Seminārs – Tikšanās ar 

Swedbank pārstāvi. 

4 

 

 

 

 

• Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

Mūsu novadā lauku skolu bibliotēkās darba slodzes ir nelielas(no 0,1 līdz 0,5), tad 

parasti pedagogs, kuram piemaksā par darbu skolas bibliotēkā, nav ieinteresēts veikt 

papildus darbu, t.i., strādāt ar skolu ALISI. Arī vidusskolās, kur ir pilna bibliotekāra 

darba slodze, atsaucība ir minimāla. Pašlaik reģiona elektroniskajā kopkatalogā 

ievadītas ziņas par 11 skolu bibliotēku krājumiem. Arī krājuma izsniegšana ALISES 

sistēmā notiek 11 skolu bibliotēkās. Skolu bibliotēku darbinieki tiek aicināti piedalīties 

publisko bibliotēku darbinieku semināros. Organizējām apmācības skolu bibliotēku 

darbiniekiem darbā ar IT ALISE. 

• Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

 

Veiksmīga sadarbība ir ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra 

darbiniekiem, KM Bibliotēku un arhīva nodaļas speciālistiem.  Problēmas palīdz 

risināt savstarpējās konsultācijas ar citu reģionu bibliotēku direktoriem un 

darbiniekiem.  

 

• Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās 

pilnveides vajadzības 

 

 

 

 

 

http://www.lnb.lv/lv/biblioteku-attistibas-instituts/biblioteku-konsultativais-centrs
http://www.lnb.lv/lv/biblioteku-attistibas-instituts/biblioteku-konsultativais-centrs
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Pielikumi 

Pielikums Nr. 1 

1. septembra svinības pie Talsu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas (spēles “Jenga”, 

“Domino” un “Desas”) un tematiskā nodarbība “Mana pilsēta Talsi”. 
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Pielikums Nr. 2 

Grāmatu svētki 2021. gada 5. septembrī.  Tikšanās ar Agnesi Vanagu “Pagalma 

enciklopēdija”, piedalās Talsu pamatskolas 1. a un 1. b klase. Pasākums skatāms arī 

tiešs  
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Saruna par grāmatu “Plastmasas huligāni” ar Talsu pamatskolas 5. a un 5. b klasi. 

Pasākumu pārraida arī tiešsaistē.  
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Pielikums Nr. 3. 

Skaļās lasīšanas sacensības Reģionālais fināls 2021. gada 8. septembrī Talsu 

Galvenajā bibliotēkā. 

Sacensību uzvarētāja Marta Krūze, Mērsraga vidusskolas 6. klases skolniece.  
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Pielikums Nr. 4 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros organizētā bērnu zīmējumu izstāde “Sapņi un 

ilgošanās”. 
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Pielikums Nr. 5 

Ziemassvētku tematiskā nodarbība sākumskolas vecuma bērniem “Ziemassvētku 

pasakā kopā ar Kraukšķīti” 
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Pielikums Nr. 6 

Ziemassvētku eglīte ģimenēm, 2021. gada 18. decembrī. Pasākumā uzstājās Talsu 

bērnu un jauniešu vokālā studija “TONIS”.  
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Pielikums Nr. 7 

3D pildspalvu meistarklase ģimenēm 2021. gada 18 decembrī.  
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Pielikums Nr. 8 

Izstādes Talsu Galvenajā bibliotēkā 2021. gadā (Nav iekļautas novadpētniecības 

izstādes) 

 

 

Datums Pasākuma 

veids, temats un 

nosaukums 

Eksponēto 

izdevumu 

skaits 

Īss pasākuma apraksts (mērķis, norise, 

rezultāti) 

19.01. Literatūre. 

Dodies lasīšanas 

tūrē kopā ar 

Martu un 

Gustavu! 

Grāmatu izstāde. 

18 grāmatas Raidījums “Literatūre” 2021. gada sākumā  

aicināja izlasīt 21 grāmatu līdz gada 

noslēgumam. Tika ietvertas arī vairāku autoru 

dzejas grāmatas. Šo autoru vidū - A. Skujiņa, J. 

Sudrabkalns, Fr. Bārda, I. Gaile un citi. 

27.01. Jānis Grots 

(09.02.1901.-

30.11.1968.). 

Grāmatu izstāde. 

15 grāmatas Dzejniekam, dramaturgam un teātra kritiķim 

Jānim Grotam -120.  Lasītāji varēja apskatīt J. 

Grota 7 sējumu kopotos rakstus, atsevišķus 

izdevumus un fotogrāfijas. 

08.02. Guntas Ruicēnas 

gleznas. Gleznu 

izstāde. 

  Gunta Ruicēna (dz.Freipiča) ir Talsu puses 

cilvēks. Talsos pabeigta pamatskola, kur 

zīmēšanas skolotājs bija izcilais akvarelists 

Jēkabs Spriņģis. Izglītība turpināta Rīgas 

lietišķās mākslas vidusskolā, diemžēl nopietna 

slimība pārtrauc studijas Mākslas akadēmijā. 

Kopš 1966. gada dzīvo un radoši strādā 

Aizputē. Māksliniece strādā dažādos žanros 

(klusā daba, ainava, portreti u.c.), izmantojot 

vairākas tehnikas (zīmulis, tuša, akvarelis, 

guaša, eļļa u.c.).  Personālizstādes bijušas Rīgā, 

Liepājā, Talsos, Kandavā, Aizputē un citviet 

Latvijā. Ārpus Latvijas piedalījusies 

kopizstādēs Baltkrievijā, Vācijā, Šveicē un 
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Japānā. Izstāde bibliotēkā bija apskatāma 

izstāžu zālē līdz aprīļa sākumam. 

11.02. Mīlestības 

pieskāriens. 

Grāmatu izstāde. 

17 grāmatas Valentīndienas un Sieviešu dienas izstāde, kurā 

atlasīta Ā. Elksnes, O. Vācieša, I. Ziedoņa un 

citu autoru dzeja par mīlestību. 

09.03. Rakstniekam un 

pedagogam 

Eduardam 

Freimanim 

(1921-2005) - 

100. Grāmatu 

izstāde. 

18 grāmatas Rakstnieks 1948. gadā izceļojis uz Kanādu. 

Izdevis vairākus darbus Latvijā un trimdā. 

Eduards Freimanis ir viens no 1990. gados 

Latvijā visvairāk izdotajiem trimdas autoriem. 

23.03. Nāk ciemos 

Lieldienu zaķis. 

Grāmatu izstāde. 

13 grāmatas Izstādē izvietotas grāmatas par Lieldienu 

tradīcijām, svinēšanu un ēdienu pagatavošanu. 

Noformējumā izmantoti dažādi Lieldienu 

simboli. 

07.04. No sniega uz 

ziediem. Andai 

Līcei - 80. 

Grāmatu izstāde. 

24 grāmatas Latviešu dzejniece Anda Līce ir sarakstījusi 

vairākas dzejas, eseju un pārdomu grāmatas. 

Par godu dzejnieces 80 gadu jubilejai tika 

izveidota grāmatu izstāde ar autores darbiem. 
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09.04. Guna Millersone 

“Micēlijs”. 

Gleznu izstāde. 

  Kurzemes viducis – Talsi – ir vieta, kur rodas 

gleznas un dzīvo māksliniece, Talsu 

mākslinieku grupas dalībniece Guna 

Millersone. Viņa sarīkojusi virkni 

personālizstāžu, piedalījusies daudzās grupu 

izstādēs, pati radījusi un vadījusi mākslas 

projektus, rakstījusi par tiem, sastādījusi izstāžu 

katalogus un veikusi neskaitāmus, ar mākslas 

jomu saistītos ikdienas darbus Talsu novada 

muzejā. 2016. gadā Gunas Millersones glezna 

“Aiz loga” 81 darba konkurencē kļuvusi par 

laureāti konkursā “Gada glezna”, ko organizē 

Agijas Sūnas galerija un “Swedbank”. Izstāde 

bibliotēkā bija apskatāma izstāžu zālē. 

14.04. “Vienā ķiršu 

ziedā 

iesmaržojas 

Talsi” (I. 

Krišāne). Izstāde 

biblitoēkas 

logos. 

43 grāmatas 15. aprīlī Talsi atzīmēja savu dzimšanas dienu, 

tādēļ izstādē tika apkopotas grāmatas un diski 

par Talsu pilsētas vēsturi un ģeogrāfiju. Izstādē 

iekļauti arī A. Pelēča, M. Laukmanes un citu 

literātu darbi par Talsiem. Valstī tika noteikti 

ierobežojumi un bibliotēkas telpas 

apmeklētājiem bija slēgtas, tādēļ izstāde tika 

izvietota bibliotēkas logos, lai cilvēkiem būtu 

iespējams to aplūkot no ārpuses. 

14.04. Izlasi! Grāmatu 

izstāde. 

50 grāmatas 

un jauni 

žurnāi 

Izstādē iespējams iepazīties ar jaunumiem - 

dažādu nozaru grāmatām un žurnāliem. Šī 

izstāde tika izvietota bibliotēkas foajē, jo šajā 

laikā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, 

bibliotēka strādāja bezkontakta režīmā un 

bibliotēkas abonementa un lasītavas telpas 

apmeklētājiem bija slēgtas. 

28.04. Latviešu 

rakstniecei un 

tulkotājai 

26 grāmatas D. Dreika ir dzejniece, prozaiķe un tulkotāja. 

Izstādē iekļauti autores darbi, kā arī vairākas 

tulkotās grāmatas. D. Dreika tulkojusi no angļu, 
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Dagnijai Dreikai 

- 70. Grāmatu 

izstāde. 

franču un citām valodām. Ši izstāde veidota par 

godu rakstnieces 70 gadu jubilejai. 

10.05. Līva Kaprāle 

“Pavasaris 

galvā”. 

Tekstilmākslas 

izstāde. 

  Izstādē aplūkojami tekstilmākslinieces Līvas 

Kaprāles filcētie portreti un plānā vilnas 

vēlumā pārradītie apkārtējās vides fragmenti. 

Vilna, lins un dažādās citas šķiedras, kas 

saistītas kopā slapjās filcēšanas tehnikā, sniedz 

plašas iespējas gleznieciska tēla un grafiski 

bagātīga līniju zīmējuma veidošanai. Matēta, 

pūkaina vilna, spītīgi lauzītās linu šķiedras 

spīdums, dažādais poliesters un mirdzošais 

vijīgais zīds veido bagātīgu dažādu 

materialitāšu saspēli. Izstāde bibliotēkā bija 

apskatāma izstāžu zālē. 

14.05. Latviešu 

dzejniece, 

rakstniece un 

tulkotāja Vizma 

Belševica (1931-

2005). Grāmatu 

izstāde. 

24 grāmatas Atzīmējot V. Belševicas 90 gadu jubileju, tika 

izveidota grāmatu izstāde ar aurores radītajiem 

darbiem. V. Belševica rakstījusi dzeju, prozu, 

kā arī tulkojusi. Populārākie darbi - “Bille” un 

“Tās dullās Paulīnes dēļ”. Šie darbi arī 

ekranizēti. 

07.06. Visi gaida Jāņa 

dienas. Grāmatu 

izstāde. 

31 grāmata Izstādē apkopotas grāmatas ar Līgo svētku 

ticējumiem, tautasdziesmām, tradīcijām, svētku 

ēdieniem un dzērieniem, kā arī pirts rituāliem. 
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08.06. Talsu novada 

bērnu un 

jauniešu centra 

darbu izstāde 

“Sapņu pietura 

piestāj Jāņos”. 

Bērnu un 

jauniešu darbu 

izstāde. 

  Talsu novada izglītības iestāžu pavasara 

izstādes “Sapņu pietura” darbu izlase. Klātienes 

izstādei bibliotēkā atlasīti Talsu BJC audzēkņu 

darbi, kas tematiski pakārtoti latviešu gadskārtu 

svētkiem. Kopā Talsu un Dundagas novadu 

izglītības iestāžu audzēkņu darbu izstādē 

“Sapņu pietura” piedalījās 77 autori ar 80 

darbiem no Talsu Kristīgās, Valdemārpils un 

Dundagas vidusskolas, Pastendes un Stendes 

pamatskolas, Lībagu sākumskolas, Talsu 

novada Bērnu un jauniešu centra keramikas, 

stikla, vizuālās, citas vizuālās mākslas, papīra 

plastikas, “Nāc ar mani pagleznot” un teātra 

“Rūķītis” pulciņiem. Izstāde bibliotēkā bija 

apskatāma izstāžu zālē. 

01.07. Monikai Zīlei - 

80. Grāmatu 

izstāde 

34 grāmatas 

un 2 žurnāli 

Par godu rakstnieces un žurnālistes M. Zīles 80 

gadu jubilejai, tika izveidota grāmatu izstāde. 

Tajā tika apkopotas autores darbi - lugas, stāsti 

un romāni. 

01.07. Fotomākslinieka, 

laikraksta «Talsu 

Vēstis» fotogrāfa 

Daiņa 

Kārkluvalka 

izstāde «Talsu 

rallijs». Foto 

izstāde. 

  Daiņa Kārkluvalka izstādē varēja ielūkoties 

Talsu rallija foto mirkļos no dažādiem gadiem, 

kas spilgti demonstrē rallija gaisotni, notikumus 

un spilgtākos mirkļus. Nav jābūt dedzīgam 

rallija fanam, lai spētu novērtēt atraktīvas 

fotogrāfijas, ko radījis kāds, kurš pagūst fiksēt 

gan lidojošas automašīnas, gan skatītāju 

emocijas. Izstāde izlikta par godu Talsu rallijam 

- 55 un to bija iespējams aplūkot bibliotēkas 

izstāžu zālē. 
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01.07. Ķekavas novada 

muzeja ceļojošā 

izstāde “Edgara 

Ozoliņa 

ilustrācijas bērnu 

un jauniešu 

grāmatām”. 

Ilustrāciju 

izstāde. 

  E. Ozoliņš ilustrējis daudzas bērnu un jauniešu 

grāmatas, visvairāk sadarbojies ar rakstnieci 

Zentu Ērgli. Ilustrējot grāmatas, mākslinieks 

radījis savdabīgu bērnu un pusaudžu tēlu 

galeriju. Īpaši labi viņam padevusies kustīgu, 

nerātnu un draisku palaidņu atveidošana. E. 

Ozoliņa zīmētajos varoņos lasītājs ierauga 

laikmetu ar visām raksturīgākajām modes 

izmaiņām – gari mati, īsi mati, portfeļi, somas, 

diplomāti, džinsi, “zirgastes”, ārzemju uzraksti 

uz krekliņiem u.t.t. Mākslinieks ilustrējis arī 

mācību grāmatas. Zināmākā no tām noteikti būs 

1972. gadā sagatavotā ĀBECE. Mākslinieks 

bijis arī humora un satīras žurnāla “Dadzis” 

ārštata mākslinieks.Izstādē izmantoti Ķekavas 

novadpētniecības muzeja un Armīna Ozoliņa 

personiskā arhīva materiāli. Izstāde bija 

izvietota bibliotēkas izstāžu zālē un bija 

apskatāma līdz augusta noslēgumam. 

22.07. Mākslas 

vēsturniekam un 

gleznotājam 

Imantam 

Lancmanim - 80. 

Grāmatu izstāde. 

14 grāmatas 

un 4 žurnāli 

Imants Lancmanis dzimis 1941. gada 29. Jūlijā 

un šajā gadā atzīmēja 80 gadu jubileju. Lielāko 

dzīves daļu viņš saistījis ar Rundāles pili, jo 

bijis muzeja direktors. Grāmatas rakstījis gan 

par Rundāles pili, gan citām Latvijas pilīm. 

Izstādē tika apkopoti autora darbi. 

02.08. Augusta jubilāri: 

9. augustā 

režisoram 

Oļģertam 

Kroderam - 100, 

dzejniekam 

Jurim 

Kronbergam - 

75, dzejniecei 

Astrīdai 

29 grāmatas Izstāde septiņām personībām - augusta 

jubilāriem. Izstādē apkopotas grāmatas par šīm 

personībām, kā arī vairāki autoru darbi. 
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Krastiņai - 95, 

12. augustā 

Gustavam 

Zemgalam - 150, 

16. augustā 

brāļiem 

Kokariem - 100, 

aktrisei Mirdzai 

Martinsonei - 70. 

Grāmatu izstāde. 

20.08. Latviešu 

literatūras pērles. 

Grāmatu izstāde. 

  Izstādē atspoguļoti latviešu autoru populārākie 

darbi. 

03.09. Mūsu viesi - 

rakstnieki Dace 

Rukšāne un 

Māris Bērziņš. 

Izstāde. 

  Izstādē apkopoti rakstnieku darbi, publikācijas 

un intervijas ar autoriem. Izstāde izveidota par 

godu Grāmatu svētku viesiem - Dacei Rukšānei 

un Mārim Bērziņam. 

03.09. Ceļā uz Latvijas 

Holivudu. 

Muzeja ceļojošā 

izstāde. 

  Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā 

izstāde. Izstāde veltīta latviešu aktierkino 

sākotnei, aptuveni divdesmit gadu ilgam laika 

posmam pirms Otrā pasaules kara. Amerikas 

kino vēsturē šo laiku dēvē par Holivudas zelta 

laikmetu, Latvijā tikmēr ar ierobežotiem 

tehniskajiem līdzekļiem, bet ar lielu entuziasmu 

mazos filmu uzņēmumos tapa pirmās filmas. 

Pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma kino saimniecību 

savā pārziņā pakāpeniski pārņēma valsts, un 

tādējādi tā kļuva par vienu no sabiedriskās 

domas veidošanas līdzekļiem. Izstādi bija 

iespējams apskatīt līdz oktobra noslēgumam un 

tā tika izvietota bibliotēkas izstāžu zālē. 
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27.09. Pie mums 

viesojas 

dzejniece un 

ilustratore Lote 

Vilma Vītiņa. 

Izstāde. 

  Izstādē L. V. Vītiņas grāmatas un materiāli par 

autori. Izstāde veidota par godu dzejniecei un 

ilustratorei Lotei Vilmai Vītiņai, kura 

bibliotēkā viesojās Dzejas dienu ietvaros. 

01.11. Novembris - 

patriotiskais 

mēnesis. Virtuālā 

un tradicionālā 

izstāde. 

  Izstāde sagatavota valsts svētku noskaņās. Tajā 

tika iekļauta informācija un fakti par 11. un 18. 

novembri. Izstāde bija pieejama Talsu Galvenās 

bibliotēkas tīmekļa vietnē, kā arī to bija 

iespējams apskatīt uz vietas bibliotēkas telpās. 

01.11. Arnoldam 

Auziņam - 90. 

Grāmatu izstāde. 

  Novadnieks Arnolds Auziņš ir autors Dundagas 

himnai, daudziem dzejas krājumiem, romāniem 

un dokumentālās prozas grāmatām. Izstāde 

sagatavota par godu rakstnieka 90 gadu 

jubilejai. Šajā izstādē bija aplūkojamas autora 

grāmatas un fotogrāfijas. 

15.11. Ingas Pūces 

gleznu izstāde 

“Gaismas 

mistērijas”. 

Gleznu izstāde. 

  Inga Pūce šobrīd strādā par vizuālās mākslas 

skolotāju Kuldīgas Mākslas un humanitāro 

zinību vidusskolā, kā arī pasniedz gleznošanu, 

mākslas valodas pamatus un kompozīciju 

Kuldīgas mākslas skolā. Izstādēs māksliniece 

piedalās jau kopš 2010. gada, un viņas mākslas 

darbi ir bijuši apskatāmi gan Skrundā, gan 

daudzviet citur Kuldīgas novadā. Izstāde tika 

izvietota bibliotēkas izstāžu zālē un to varēja 

apskatīt līdz decembra vidum. 
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01.12. Bibliotekāra 

piezīmes. Kā 

noķert 

Ziemassvētku 

sajūtu? Virtuālā 

un tradicionālā 

izstāde. 

  Izstādē tika iekļautas bibliotekāra piezīmes un 

ieteikumi Ziemassvētku sajūtas radīšanai un 

svētku svinēšanai. Tā bija pieejama Talsu 

Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, kā arī to 

bija iespējams apskatīt uz vietas bibliotēkas 

telpās. 

01.12. Mierīgs, laimīgs, 

sveiks un vesels. 

Grāmatu izstāde. 

  Šajā grāmatu izstādē apkopota literatūra ar 

ieteikumiem un padomiem, kas palīdzētu rast 

un saglabāt mieru, kā arī pārvarēt stresu 

sarežģītajā pandēmijas un ierobežojumu laikā. 

21.12. Sarmīte Jurjaka. 

“ Ķur zaķis lec, 

kad gadu vecs”. 

Papīra leļļu 

izstāde. 

  Talsu Galvenās bibliotēkas izstāžu zālē 

apskatāma Sabiles pamatskolas un Sabiles 

Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Sarmītes 

Jurjakas papīra leļļu izstāde “Kur zaķis lec, kad 

gadu vecs…”. Sarmīte, izmantojot ietinamo 

papīru, savu roku darbu, radošo pieeju un 

skatījumu, ir atdzīvinājusi interesantus tēlus: 

lelles-dāmas, raganiņu un daudzus, 

izteiksmīgus zaķus. Šo izstādi iespējams 

apskatīt līdz 2022. Gada janvāra noslēgumam 

un tā izvietota bibliotēkas izstāžu zālē. 

27.12. Ivetas Brikmanes 

stāstu grāmatu 

“Septiņi stāsti 

par notiņām” un 

“Pa pēdām 

notiņām” 

animācijas. 

Audioizstāde. 

  Animācijas  un audiopasakas, kas veidotas pēc 

Ivetas Brikmanes stāstu grāmatām “Septiņi 

stāsti par notiņām” un “Pa pēdām notiņām”. 

Audioizstāde tapusi ar VKKF mērķprogrammas 

“Kultūrelpa” atbalstu un apskatāma vairākās 

novada bibliotēkās. Izstāde apskatāma 

bibliotēkas izstāžu zālē līdz 2022. Gada janvāra 

noslēgumam. 
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Pielikums Nr. 9 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas organizētie pasākumi 2021. gadā 

 

Datu

ms 

Pasākuma 

veids, temats 

un nosaukums 

Apmek

lētāju 

skaits 

klātien

ē 

Apmeklētāj

u skaits 

tiešraides 

laikā 

Sasniegt

ā 

auditorij

a 

Īss pasākuma apraksts 

(mērķis, norise, rezultāti) 

03.09. 20. Grāmatu 

svētki. Tikšanās 

ar rakstnieci 

Daci Rukšāni. 

Sarunu vada 

kultūržurnāliste 

Liega Piešiņa. 

25 16 371 Grāmatu svētkus atklāja 

bibliotēkas direktore Rita 

Alkšbirze. Dace Rukšāne 

pastāstīja par saviem 

paradumiem jaunu darbu 

radīšanā, par jau 

sarakstītajām grāmatām, kā 

arī atklāja dažādus faktus 

par savu grāmatu “Krieva 

āda”. Pasākums norisinājās 

klātienē, kā arī tika 

pārraidīts tiešraidē 

bibliotēkas Facebook lapā. 

03.09. 20. Grāmatu 

svētki. Tikšanās 

ar rakstnieku 

Māri Bērziņu. 

Sarunu vada 

kultūržurnāliste 

Liega Piešiņa. 

16 12 369 Māris Bērziņš pastāstīja par 

savu jaunāko darbu 

“Nākotnes kalējs”, kurā 

aprakstīta Viļa Lāča 

personība. Rakstnieks 

atklāja dažadus interesantus 

aspektus, kas atspogļoti šajā 

grāmatā. Pasākums 

norisinājās klātienē, kā arī 
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tika pārraidīts tiešraidē 

bibliotēkas Facebook lapā. 

27.09. Dzejas dienas. 

Tikšanās ar 

dzejnieci un 

ilustratori Loti 

Vilmu Vītiņu. 

12 11 331 Dzejniece iepazīstināja ar 

sevi, lasīja savu radīto dzeju, 

kā arī citu darbu fragmentus. 

Pasākuma apmeklētājiem 

bija iespēja ne tikai dzirdēt 

autores dzeju, bet arī 

aplūkot L. V. Vītiņas radītās 

ilustrācijas. Pasākuma 

noslēgumā tika nolasīti 

dzejoļi, kas tika iesūtīti 

Talsu Galvenās bibliotēkas 

veidotajā konkursā par L. V. 

Vītiņas debijas dzejoļu 

krājumu “Meitene”. L. V. 

Vītiņa vienam no autoriem 

pasniedza  savu simpātiju 

balvu - grāmatu. Pasākums 

norisinājās klātienē, kā arī 

tika pārraidīts tiešraidē 

bibliotēkas Facebook lapā. 

25.11. Ziemeļvalstu 

literatūras 

nedēļas 

pasākums - 

krēslas lasījums 

pieaugušajiem. 

Pasāku

ms 

norisinā

jās 

platfor

mā 

Zoom. 

10 Netika 

pārraidīts 

tiešraidē. 

Platformā Zoom tiek lasīts 

S. Salminenes romāna 

“Katrīna” fragments. 

Noslēgumā diskusija ar 

pasākuma klausītājiem. 
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30.11. Tikšanās ar 

Andri Kalnozolu 

Talsu Galvenās 

bibliotēkas 

svētku nedēļā. 

15 72 969 Talsu Galvenajai bibliotēkai 

jaunajās telpās apritēja 2 

gadi. Svētku ietvaros 

pasākuma apmeklē’tajiem 

bija iespēja tikties ar 

grāmatas “Kalendārs mani 

sauc” autoru Andri 

Kalnozolu. Sarunu vadīja A. 

Beļēvičs. Pasākums 

norisinājās klātienē, kā arī 

tika pārraidīts tiešraidē 

bibliotēkas Facebook lapā. 

11.12. Akustiskais 

koncerts 

Ziemassvētku 

noskaņās ar 

Baibu Biti. 

29 Netika 

pārraidīts 

tiešraidē. 

Netika 

pārraidīts 

tiešraidē. 

Mūsu novadniece Baiba 

Bite sniedza akustisku 

solokoncertu Ziemassvētku 

noskaņās. Mūziķe izpildīja 

dažādas Ziemassvētku 

dziesmas, kā arī tika 

izpildīta autores pašas radītā 

dziesma. Pasākums 

norisinājās klātienē. 

18.12. Radošā 

Ziemassvētku 

darbnīca 

ģimenēm ar 3D 

printeri un 3D 

pildspalvām. 

18 Netika 

pārraidīts 

tiešraidē. 

Netika 

pārraidīts 

tiešraidē. 

Radošās Ziemassvētku 

darbīcas ar 3D printeri un 

3D pildspalvām visai 

ģimenei  tika rīkots kopā ar 

Bērnu nodaļu. Radošajā 

darbnīcā ar 3D printeri tika 

izdrukāti eglīšu rotājumi, 

kurus pēc tam bija iespējams 

apgleznot/izkrāsot ar akrila 

krāsām. Ar 3D pildspalvām 

bija iespējams izveidot savu 

eglīšu rotājumu. Pasākums 

norisinājās klātienē. 
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21.12. Seminārs 

“Banka datorā 

un telefonā” 

kopā ar 

Swedbank 

pārstāvi 

12 8 167 Pasākums ar Swedbank 

pārstāvjiem saistībā ar Talsu 

filiāles slēgšanu janvārī. 

Iedzīvotāju informēšana par 

iespējām. Pasākums 

norisinājās klātienē, kā arī 

tika pārraidīts tiešraidē 

bibliotēkas Facebook lapā. 

 

Pielikums Nr. 10 

Novadpētniecības lasītavas organizētie pasākumi 

Nosaukums Apraksts Norises 

datums 

Pasākuma 

veids 

Klātiene

s 

apmeklē

jums 

Tiešsaiste

s 

apmeklēju

ms 

Sasnieg

tā 

auditori

ja līdz 

gada 

beigām 

Kopā 

 

Mazpilsētas 

stāstnīca ar 

Viju Nagli 

Tikšanās ar 

Talsiem un 

novadam 

nozīmīgie

m ļaudīm, 

ar kuru 

darbu Talsi 

ir kļuvuši 

tādi, kādus 

redzam 

šodien. 

22. 

aprīlis 

Tiešsaistes 

pasākums 

- 19 423 423 

Mazpilsētas 

stāstnīca ar 

Inu Strazdiņu 

  20. 

maijs 

Tiešsaistes 

pasākums 

- 18 473 473 

Mazpilsētas 

stāstnīca ar 

Ēriku Vīksni 

  29. 

jūnijs 

Tiešsaistes 

pasākums 

- 11 264 264 
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Mazpilsētas 

stāstnīca ar 

Daini 

Kārkluvalku 

  28. 

jūlijs 

Tiešsaistes 

pasākums 

- 9 198 198 

Mazpilsētas 

stāstnīca ar 

Zigurdu 

Kalmani 

  17. 

novem

bris 

Hibrīdpasā

kums 

15 16 347 362 

Mazpilsētas 

stāstnīca ar 

Lilitu 

Freibergu 

  29. 

novem

bris 

Hibrīdpasā

kums 

22 13 455 477 

Mazpilsētas 

stāstnīca ar 

Imantu 

Ziediņu 

  14. 

decemb

ris 

Hibrīdpasā

kums 

6 26 638 644 

Aleksandra 

Pelēča 

literārā 

prēmija 

Prēmiju 

piešķir 

literāro 

darbu 

autoriem 

par 

ieguldījum

u 

Aleksandra 

Pelēča 

daiļrades 

pētniecībā 

un 

popularizēš

anā, 

mākslinieci

ski 

augstvērtīg

iem 

darbiem 

prozā, 

dzejā, 

publicistikā

, 

Februār

is – 6. 

jūnijs 

  

  

6. 

jūnijā 

tiešsais

tes 

pasāku

ms 

Noslēgumā 

tiešsaistes 

pasākums 

- 26 664 644 
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literatūrzin

ātnē, kas 

veltīti 

Talsu, 

Rojas, 

Dundagas 

un 

Mērsraga 

novadam 

Konkurss 

Talsu 

reģiona 

publiskajām 

bibliotēkām 

“Bibliotēku 

vēsture”  

Rosināt 

bibliotēkas 

un 

apkārtnes 

vēstures 

materiālu 

vākšanu un 

apkopošan

u, jauna 

resursa 

veidošanu 

2020. 

gads – 

2021. 

g. 8. 

decemb

ris 

Noslēgumā 

– tiešsaistes 

pasākums 

Zoom 

- 50 - 50 

KOPĀ 

APMEKLĒJ

UMS 

(klātiene un 

virtuālais): 

      43 188 3462 3555 

KOPĀ 

VIRTUĀLAI

S 

APMEKLĒJ

UMS (Aile 

Sasniegtā 

auditorija un 

aile 

Tiešsaistes 

dalībnieki, ja 

pasākums 

netiek raidīts 

FB): 

            3512 
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Pielikums Nr. 12 

Aptaujas anketa par Talsu Galvenās bibliotēkas pakalpojumiem 2021. gadā
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Pielikums Nr.13 

DNCB aktivitātes 2021.gadā 

Izstādes 2021.gadā 

Eksponēšanas laiks Nosaukums Eksponēto 

izdevumu skaits 

Izstādes bērnu abonementā     

Janvāris Kinostāsti Taviem janvāra vakariem 20 

  No sirds uz sirdi 32 

  Kolekcionāriem 34 

Februāris Grupas “Pienenīte” bērnu darbu izstāde 

“PUTNI ZIEMĀ 

25 zīmējumi 

Marts Pašiem mazākajiem! 27 

  Kamēr saulītei vēl zobi – es gribu visu 

zināt! 

17 

  Pasaka pasaciņa... 18 

  Tavi draugi iesaka izlasīt 30 

  Noskumušās grāmatzīmes... 7 grāmatās 

atrastas/atstātas 

grāmatzīmes 

  Nāc nākdama, Liela diena! 6 

Aprīlis BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU 

ŽŪRIJAS 2020 katra vecumposma PIRMO 

TRĪS VIETU IEGUVĒJI! 

12 
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  Mākslinieces Signes Ērmanes ilustrētās 

grāmatas 

23 

  Mākslinieces Gundegas Muzikantes 

ilustrētās grāmatas 

20 

  Grāmatas veltītas starptautiskajai zemes 

dienai 

8 

  Mākslinieces Ilzes Dambes ilustrētās 

grāmatas 

7 

  Dundagas sākumskolas bērnu darbu izstāde 

Ulda Ausekļa dzejoļu grāmatai “Četras 

otas” 

55 zīmējumi 

Maijs 1.maijs – Darba svētki 8 

  

  Uzklāj galdautu baltu... 12 

  “Grāmatu starta” noslēguma bērnu darbi par 

mīļāko bibliotēkas grāmatu 

9 zīmējumi 

Jūnijs Ieteicamās literatūras saraksts 3.klasei 27 

Jūlijs Slepenais dienasgrāmatu stūrītis 28 

Augusts Tavi draugi iesaka izlasīt 23 

Septembris Sveicam Zinību dienā! 13 

  Dzeja uz asfalta! 11 fotogrāfijas 

Oktobris Pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” 

grupu Bitīte, Spārīte un Pienenīte bērnu 

darbu izstāde “Rudu, rudu rudenīti, ko tu 

vedi 

vezumā? Gurķus!” pēc Sabīnes Košeļevas 

grāmatas “Gurķis Elmārs, kurš dikti 

kreņķējās” 

51 bērnu darbs 

  Helovīnā kopā ar grāmatu 44 
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Novembris Svinam Latvijas dzimšanas dienu! 9 

  Dzejnieka Lotāra Dubkēviča dzejoļu 

grāmatas “Ziemassvētku burtnīciņa” 

ilustrāciju izstāde 

16 ilustrācijas 

Decembris Maimas Grīnbergas tulkotās grāmatas 34 

  Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas aktivitāšu 

ciklā - bērnu un jauniešu radošo stāstu 

izstāde “Mans sapņu eņģelis” 

68 radošie darbi 

  Ar baltu gaismu Ziemassvētki nāk! 16 

  Projektā “Vērtīgāko grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” saņemtās bērnu 

un 

jauniešu grāmatas 

33 

Izstādes pieaugušo 

abonementā 

    

Visu gadu - ar 15.janvāri 

sākam 

Loga izstāde 

Guntara Rača dzejoļi no grāmatas "365" 

239 dzejoļi 

Janvāris Maestro - 85 19 

  Skolotājs, rakstnieks, tulkotājs – 

E.Dinsbergs 

56 

Februāris Biblioterapija 33 

  Vārdi no sirds! 10 

  Aivaram Freimanim - 85 9 

Marts Amanda Aizpuriete 19 

  

  Miervaldim Birzem - 100 14 

  Pavasara svētās dienas 13 
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Aprīlis Sēsim un stādīsim! 17 

  “4 OTAS” 

(Ulda Ausekļa bērnu dzejoļu grāmatas 

“Četras otas” oriģinālilustrāciju izstāde) 

17 ilustrāciju 

oriģināli 

Maijs Mātes diena 12 

  Vizma Belševica 31 

  Dundadznieces Ilzes Pirvites darinātās 

celaines 

1 grāmata 

32 celaines 

Jūnijs Izsūtīti, bet ne aizmirsti … 4 

  Guntas Ruicēnas gleznas 15 gleznas 

Jūlijs Dundadznieces Anitas Šulces rokdarbi 5 grāmatas 

29 rokdarbi 

Augusts No “Tingas” pūra lādes (Tiņģeres 

rokdarbnieču darbu izstāde) 

105 rokdarbi 

Septembris Nesalauzts. K.Skujeniekam - 85 28 

  Anna Brigadere 22 

Oktobris Māras Svīres straujie gadi 29 

  Tekstilmākslinieces Līvas kaprāles 

personālizstāde “Emociju pilieni’ 

17 tekstila darbi 

Novembris Nezūdošā vērtība. Dainai Avotiņai - 95 33 

  Latvijai un Dundagai 27 

  Es dzīvoju priecīgi! Arnoldam Auziņam - 90 71 

Decembris Zigmunds Skujiņš 18 

  Ceļā pie Ziemassvētku zvaigznes 17 
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  Projektā “Vērtīgāko grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” saņemtās 

grāmatas 

52 

  “Triju paaudžu spēks” 

(Marutas Šulces, Anitas Šulces un Elzas 

Kļavas rokdarbu izstāde) 

147 rokdarbi 

 

Pasākumi 2021.gadā 

Norises laiks Nosaukums/apraksts Apmeklētāju skaits 

08.01.2021. Krustvārdu mīkla 

 Ineses Zanderes grāmatai “Bērns, kas 

neiekrita”  Mīklas risināšana norit 

https://www.crosswordpuzzle-online.com 

17 

03.02.2021. Tiešsaiste ZOOM platformā ar grupiņu 

“Taurenītis” (4gadīgi bērni)  

projekta “Grāmatu starts” ietvaros 

16 bērni 

3 pieaugušie 

8.02.2021. Āra nodarbība “Grāmatiņa sniegā” bērnu 
dārza grupiņai “Taurenītis” (4gadīgi bērni). 

Nodarbībā tiek izmantota Marko 

Kampanellas grāmata 

“Mamma...es tevi mīlu”. Grāmatas 

ilustrācijas ir ielaminētas un tiek paslēptas 

ārā bērnu rotaļu laukumos. 

Bērni meklē šis bildītes. Kopīgi tiek lasīta 

grāmatiņa un sameklēta atbilstošā ilustrācija. 

15 bērni 

2 pieaugušie 

9.02.2021. Āra nodarbība “Grāmatiņa sniegā” bērnu 

dārza grupiņai “Spārīte”(6/7gadīgi bērni) 

14 bērni 

2 pieaugušie 

10.02.2021. Āra nodarbība “Grāmatiņa sniegā” bērnu 

dārza grupiņai “Bitīte” (5/6gadīgi bērni) 

15 bērni 

2 pieaugušie 

11.02.2021. Āra nodarbība “Grāmatiņa sniegā” bērnu 

dārza grupiņai “Pienenīte” (6/7gadīgi bērni) 

15 bērni 

3 pieaugušie 

12.02.2021. Āra nodarbība “Grāmatiņa sniegā” bērnu 

dārza grupiņai “Sienāzītis” (3gadīgi bērni) 

11 bērni 

2 pieaugušie 
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17.02.2021. Bērnu žūrijas noslēguma balviņu 

pasniegšanas ceremonija :) sadarbībā ar 3.a 

klases audzinātāju Jolantu Ģērmani 

14 bērni 

1 pieaugušais 

23.02.2021. Tiešsaiste ZOOM platformā ar grupiņu 

“Mārīte” . Nodarbība - Bibliotēka? Kas tā 
ir? Sasaistot grupiņas mēneša tematu “Meža 
dzīvnieki” ar bibliotēkā atrodamām 

grāmatām 

- meža dzīvnieki, meža dzīvnieku pasakas, 

enciklopēdiju par meža dzīvniekiem utt. 

12 bērni 

3 pieaugušie 

25.02.2021. Tiešsaiste ZOOM platformā ar grupiņu 

“Pienenīte”. Nodarbība – Pasaku un 

senvārdu vācelīte. Pasaku grāmatas, kurās 

atrodami senvārdi, to izskaidrošana. 

18 bērni 

3 pieaugušie 

03.03.2021. Āra nodarbība “Krāsu mošķis iziet ielās!” 
bērnu dārza grupiņai “Bitīte” (5/6gadīgi 

bērni) 

Pasākumā priekšlasījums no  Annas Ļenasas 

grāmatas “Krāsu mošķis”, vizuālās uzskates 

līdzekļi – attēli no grāmatas, darba lapas 

atgriezeniskās saites iegūšanai 

18 bērni 

2 pieaugušie 

03.03.2021 Vebinārs “Personības adaptācija Covid-19 

apstākļos un biblioterapijas izmantošana”. 

Tikšanās ar psiholoģi, grāmatu autori Ilzi 

Dreifeldi. Pasākums ZOOM platformā. 

58 

  

  Organizējam kopā ar TGB (izmaksas tika 

segtas uz pusēm) 

  

25.03.2021. Āra nodarbība “Krāsu mošķis iziet ielās!” 
bērnu dārza grupiņai “Pienenīte” (5/6gadīgi 

bērni) 

14 bērni 

3 pieaugušie 

21.04.2021. Tikšanās ar mākslinieci, grāmatu ilustratori 

Signi Ērmani. Pasākums ZOOM platformā 
Dundagas vidusskolas 11. un 12.klasēm – 
māksliniece iepazīstina ar savu daiļradi un 

grāmatu 

ilustrāciju tapšanas procesu 

28 jaunieši 

1 pieaugušais 
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Aprīlis - maijs Sēklu  maiņas punkta darbība Dundagas 
bibliotēkā. 

Sadarbībā ar Latvijas Permakultūras 
biedrību un brīvprātīgajiem sēklu lološanas 
entuziastiem Latvijā vēršas plašumā pasaulē 

jau plaši praktizētā vietējo kultūraugu sēklu 

maiņas kustība. 

  

12.05.2021. 2.b klase iepazīstas ar jaunajām BJV žūrijas 

grāmatām 

14 bērni 

1 pieaugušais 

20.05.2021. Skaļās lasīšanas 2021  Dundagas fināls 6 bērni 

4 pieaugušie 

26.05.2021. “Grāmatu starts” noslēguma pasākums 

ZOOM platformā 

10 bērni 

3 pieaugušie 

Septembris Netradicionālās Dzejas dienas “Dzeja uz 

asfalta” – dzeja uzrakstīta ar krītu uz asfalta 

vairākās vietās Dundagā, publicējot attēlus 

arī bibliotēkas FB vietnē ar tēmturiem  

#bibliotēka un #dzejasdienas 

  

20.09.2021. “Emociju diena” grupai “Taurenītis” 
(5gadīgi bērni). 

Nodarbības laikā sekmējam prasmi iepazīt 
un izprast savas emocijas, noskaidrojam, 
kuras emocijas pārņem mūs visbiežāk. 

Pasākumā priekšlasījums no  Annas Ļenasas 
grāmatas “Krāsu mošķis”, darba lapas 

katram 
bērnam. Ekrānā video, kurā jāuzmin 

emocijas, dziesma ar kustībām “Tu 

neaizmirsti pajautāt”. 

11 bērni 

2 pieaugušie 
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21.09.2021. Nodarbība “Labie darbi” grupai “Spārīte” 
(5/6gadīgi bērni). 

Nodarbības laikā veidojam izpratni par 
pieklājību un smalkjūtību. 

 Pasākumā priekšlasījums no Marjus 

Marcinkeviča grāmatas 'Svizis', darba lapas 
katram bērnam. Video filma “Si-si-dra”, 

pārrunas par labiem darbiem. 

Atlasītas tematam atbilstošas grāmatas, 

kuras tiek izdotas uz grupiņu. 

12 bērni 

3 pieaugušie 

22.09.2021. “Emociju diena” grupai “Pienenīte” 

(4gadīgi 

15 bērni 

  

  bērni). 3 pieaugušie 

30.09.2021. Nodarbība “Smaržu pasaulē” grupai 
“Sienāzītis” (3gadīgi bērni). 

Nodarbības laikā iepazīstam cilvēku maņas, 
kā smaržo rudens lapas, āboli, kastaņi, zīles 

u.c. 

Pasākumā priekšlasījums no Lotes Vilmas 
Vītiņas grāmatas “Dzejnieks un smarža”, 

darba lapas katram bērnam, groziņā rudens 
veltes. 

Atlasītas tematam atbilstošas grāmatas, 

kuras tiek izdotas uz grupiņu. 

8 bērni 

2 pieaugušie 

30.09.2021. Četru dzejas grāmatu atvēršanas svētki 

Mūsu viesi – Evita Zoltāne, Hanna Karlīna 

Burnevica, Jolanta Ģērmane 

12 
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5.10.2021. Nodarbība “Rudu rudu rudenīti” grupai 
“Spārīte” (5/6 gadīgi bērni). 

Nodarbības laikā rosinām saskatīt dārzeņu 
raksturīgākās pazīmes, noskaidrojam kāpēc 
dārzeņus nepieciešams iekļaut ēdienkartē, 

kādēļ tie ir jāravē u.c. 

Pasākumā priekšlasījums no Sabīnes 

Košeļevas grāmatas “Gurķis Elmārs, kurš 
dikti kreņķējās”, darba lapas katram 
bērnam, attēlu kartītes, sajūtu maisā 

dārzeņi, kopā dziedam 
dziesmu “Kartupeli, kartupeli”, papildinām 

ar kustībām. 

Atlasītas tematam atbilstošas grāmatas, 

kuras tiek izdotas uz grupiņu. 

11 bērni 

3 pieaugušie 

6.10.2021. Nodarbība “Rudu rudu rudenīti” grupai 

“Pienenīte” (4gadīgi bērni). 

19 bērni 

2 pieaugušie 

7.10.2021. Nodarbība “Rudu rudu rudenīti” grupai 

“Bitīte” (6gadīgi bērni). 

14 bērni 

2 pieaugušie 

7.10.2021. Unikālās recepšu grāmatas “Pļava” 
atvēršanas svētki 

Pasākuma viešņa – Rūta Abaja, Vides 

risinājumu institūta pētniece, bioloģe un 

viena no grāmatas veidotājām. 

9 

11.10.2021. Nodarbība “Smaržu pasaulē” grupai 

“Bitīte” (6gadīgi bērni). 

16 bērni 

2 pieaugušie 

12.10.2021. Nodarbība “Divas pasaules – virtuālā un 
reālā” grupai “Taurenītis” (5gadīgi bērni). 

Nodarbības laikā veicinām izpratni par 
reālo un virtuālo pasauli, rosinām saskatīt 
raksturīgākās atšķirības starp šīm divām 

pasaulēm. 

Pasākuma laikā apskatām īsfilmas “Aitu 

dzīve. 

Apmātība.” un “Vaifija internets. Īstenība.” 

14 bērni 

1 pieaugušais 
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  Spēle “Sašķiro – reāls vai virtuāls.” 

Atlasītas tematam atbilstošas grāmatas, 
kuras tiek izdotas uz grupiņu. 

Grupiņai tiek sagatavotas atgādnes – 

plakāti, izmantojot “Vaifija interneta” 

pieejamos materiālus. 

  

14.10.2021. Nodarbība “Rudu rudu rudenīti” grupai 

“Pienenīte” (2,5gadīgi bērni). 

13 bērni 

2 pieaugušie 

  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Sapņi un 

ilgas Ziemeļvalstīs” pasākumi: 

  

02.12.2021. ZOOM platformā tikšanās ar tulkotāju 

Maimu Grīnbergu. 

53 

03.12.2021 Nodarbība “Mans sapņu eņģelis” 4.klases 
skolēniem. 

Nodarbības laikā informatīva prezentācija, 
uzdevumi online  (Ziemeļvalstis, to 

galvaspilsētas), lasījums no S. Nopolas un 

T. 

Nopolas grāmatas “Salmenīte, Čībiņa un 
ērmīgais eņģelis”, darba lapa katram 

bērnam 
“Mans sapņu eņģelis” 

Pēc skolotājas lūguma, sagatavoti eņģeļa 

trafareti klases dekorēšanai. 

10 bērni 

1 pieaugušais 

06.12.2021. Nodarbība “Mans sapņu eņģelis” 3.klases 
skolēniem. 

Arī šai klasei tiek sagatavoti eņģeļa trafareti 

klases dekorēšanai. 

16 bērni 

1 pieaugušais 

08.12.2021. Nodarbība “Mans sapņu eņģelis” 6.klases 

skolēniem 

11 bērni 

1 pieaugušais 

08.12.2021. Nodarbība “Mans sapņu eņģelis” 8.klases 

skolēniem 

11 bērni 

1 pieaugušais 
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15.12.2021. Nodarbība  “Mans sapņu eņģelis” 5.A 

klases skolēniem 

13 bērni 

1 pieaugušais 

20.12.2021. Nodarbība “Mans sapņu eņģelis” 5.B klases 

skolēniem 

12 bērni 

1 pieaugušais 

 

             

 

 

  

Nodarbībā tiek izmantota Marko Kampanellas grāmata “Mamma...es tevi 

mīlu” 

 

Āra nodarbība “Krāsu mošķis iziet ielās!” 

Pasākumā tiek izmantota Annas Ļenasas grāmata “Krāsu mošķis”. 
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14.pielikums 

Talsu Galvenās bibliotēkas  krājuma attīstības koncepcija 2021.-2025. 

 

Talsu Galvenā bibliotēka   ir Talsu novada kultūras, izglītības un informācijas 

patstāvīgā iestāde, kuras uzdevums ir:  

 Veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas krājumu, 

pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju vajadzībām. 

 Nodrošināt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un 

informatīvos pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, konkurētspēju darba 

tirgū, saturīgu brīvā laika izmantošanu. 

 Sekmēt iedzīvotāju spēju orientēties plašajā informācijas piedāvājuma klāstā. 

Talsu Galvenā bibliotēka veic novada galvenās bibliotēkas funkcijas: 

Talsu Galvenās bibliotēkas misija ir nodrošināt neierobežotu piekļuvi 

kvalitatīvai un strukturētai informācijai gan poligrāfiskā, gan digitālā formā, saglabāt 

sabiedrībā interesi par grāmatu, veicinot lasīšanu iedzīvotāju vidū, saglabāt vietējas 

nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, būt par informācijas padomdevēju 

klientiem. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika izstrādāta, balstoties uz: 

 Latvijas Republikas Bibliotēku likuma 5. pantu, kas nosaka, ka: 

1) Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un 

citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai 

cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai 

personai bibliotēku noteiktajā kārtībā. 

2) Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst 

ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku 

krājuma komplektēšanā var noteikt tikai ar likumu. 

 

 LR MK izstrādātajiem Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem Nr. 317 

(2010. gada 30. martā). Bibliotēku krājumu veido un papildina atbilstoši 

bibliotēku nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas profilam. Bibliotēkas krājums tiek papildināts regulāri, 

tematiski, selektīvi un pēc dokumentu veidiem, lai pēc iespējas pilnīgāk 

nodrošinātu lietotājus ar informāciju. 

 

Izstrādājot krājuma komplektēšanas koncepciju, tiek noteikti krājuma 

komplektēšanas galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc  Talsu Galvenās 

bibliotēkas nolikuma, Talsu novada attīstības programmā noteiktajām 

prioritātēm (lauksaimniecība, tirdzniecība, uzņēmējdarbība, tūrisms, izglītība un 

kultūra), dažādo lietotāju grupu vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes. 
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Komplektēšanas koncepcija nosaka, kā tiek īstenoti Talsu Galvenās bibliotēkas 

krājuma attīstības, krājuma kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes, krājuma 

pārbaudes, komplektēšanas un rekomplektēšanas  procesi. 

1. Krājumu komplektēšanas avoti:    

Jauno grāmatu iepirkumi – IK VIRJA,  grāmatu bāze LATVIJAS GRĀMATA, 

izdevniecību pakalpojumi: 

 Nozaudēto grāmatu atvietošana. 

 Dalība mērķprogrammā – BĒRNU ŽŪRIJA,   Grāmatu iepirkuma programma 

publiskajām bibliotēkām. 

 Dāvinājumi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, lasītājiem, dažādām 

organizācijām. 

a) Izdošanas laiks 

b) Valoda 

c) Izdevuma nolietojuma pakāpe 

d) Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dot tālāk citām novada 

bibliotēkām. 

2. Komplektēšanas uzdevumi: 

Veidojot krājumu, bibliotēka nodrošina Talsu pilsētas un novada iedzīvotājiem: 

a) Pirmo saskarsmi ar grāmatu 

b) Piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā – e-

grāmatas 

c) Piekļuvi valsts un pašvaldības dokumentiem 

d) Mācību un studiju veicināšanu 

e) Tālākizglītības atbalstīšanu 

f) Kultūras mantojuma, zinātnes attīstību 

g) Skolu un izglītības iestāžu atbalstīšanu 

h) Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu 

3.   Krājuma veidošanas vispārīgie principi: 

 

a) Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un 

vajadzībām 

b) Informācijas resursiem jāatspoguļo dažādi viedokļi. 

c) Izvēloties dokumentus nav pieļaujama politiska, konfesionāla, 

komerciāla vai cita ietekmēšana. 

d) Bibliotēka pamatā komplektē iespieddarbus latviešu valodā, kā arī 

angļu, vācu, krievu valodās. 

e) Bibliotēkas krājumam jābūt universālam, tematiski krājuma 

veidošanā tiek aptvertas visas zinātņu nozares, atšķiras tikai 

komplektēšanas intensitāte. 

4.    Galvenās lietotāju grupas: 

 

a) Pirmskolas vecuma bērni 

b) Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji 

c) Studenti 
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d) Pensionāri 

e) Skolēni un studenti 

 

5.   Talsu Galvenās bibliotēkas prioritātes krājuma komplektēšanā: 

 

a) Resursi bērniem 

b) Uzziņu literatūra – tēma un lietotāju pieprasījums 

c) Daiļliteratūra, īpaši latviešu 

d) Galda spēles un puzles bērniem 

e) Mūzikas izdevumi ( plates, DVD, klausāmgrāmatas) bērniem un 

pieaugušajiem). 

                       Ienākušās grāmatas 

2017 2018 2019 2020 2021 

2734 2816 3161 3493 3201 

 

6. Padziļināti komplektē tādas nozares kā: 

 

a)  Psiholoģija 

b) Sociālās zinātnes 

c) Menedžments, mārketings, sabiedriskās attiecības 

d) Kultūras vēsture 

e) Vēsture 

f) Juridiskā literatūra 

g) Latviešu oriģinālliteratūra 

h) Reģiona novadpētniecības literatūra 

7. Literatūras atlases kritēriji: 

 

a) Atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm 

b) Izdevuma kvalitāte 

c) Oriģināla (tulkotai uzziņu literatūrai) publicēšanas gads 

d) Informācijas trūkums attiecīgajā nozarē 

e) Daiļliteratūra (lasītāju pieprasījumi, kritikas vērtējumi)   

f) Valoda 

g) Cena 

 

 

 

 

Tematiski Talsu galvenās bibliotēkas krājumu veido: 

Izsniegumu kopskaits 

2017 2018 2019 2020 2021 

187242 146845 146078 97505 41008 
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Sociālās zinātnes 20% 

Daiļliteratūra 45% 

Tehnika 5% 

Medicīna 3,3% 

Vispārīgā nodaļa 6,1% 

Māksla 4% 

Valodniecība 4,4% 

Dabas zinātnes 1,8% 

Lauksaimniecība 1,8% 

Bērnu un jaunākā skolas vecuma 7,6% 

 

8.  Pēc dokumentu veidiem tiek komplektēti : 

Grāmatas 87% 

Periodiskie izdevumi 10% 

Audiovizuālie dokumenti 2,2% 

Elektroniskie dokumenti un datu 

bāzes 

 

 

9. Krājumā nekomplektē: 

 

a) Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru. 

b) Mācību grāmatas. 

c) Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, partiju 

programmas). 

d) Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecībā). 

e) Rokrakstus (izņemot novadpētniecībā). 

 

10. Krājuma norakstīšanas iemesli: 

 

a) Nolietoti izdevumi 

b) Novecojuši pēc satura 

c) Liekie dubleti 

d) Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ 

e) Nozaudēti izdevumi 

f) Izdevumi nav atgūstami lietotāju vainas dēļ 

11. Bibliotēkā veido speciālu krājuma daļu – novadpētniecības izdevumu krājumu, 

kurā tiek vākti materiāli par Talsu novadu.  Iespējami pilnīgi tiek komplektēts 

novadpētniecības fonds, veicot gan kārtējo, gan retrospektīvo komplektēšanu :  

dokumenti par Talsu novadu, novadniekiem ; Talsu novada autoru darbi. 

 

Digitalizēto dokumentu kopskaits novadpētniecībā 

2017 2018 2019 2020 2021 
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12. Bibliotēkas krājums tiek komplektēts, balstoties uz Talsu novada pašvaldības 

piešķiro finansējumu, kas gadu no gada var būt mainīgs. 

  

Pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma iegādei galvenajai bibliotēkai un novadu 

bibliotēkām tiek sadalīts proporcionāli, ņemot vērā kvantitatīvos rādītājus (lasītāju 

skaitu, izsniegumu, iedzīvotāju kopskaits pilsētā vai pagastā). 

 

Pašvaldības nauda 2022. gadam Talsu novadam 

 

Bibliotēka 

Lasītāji 

2021 Apmeklējums Izsniegums Iedzīv. 

Nauda 

(2022) 

            

Sabiles bibliotēka 418 4659 27925 2581 2500 

Abavas bibliotēka 68 962 5809   800 

Stendes bibliotēka 621 5343 16773   3600 

Valdemārpils 

bibliotēka 657 7245 14893 837 4400 

Nogales bibliotēka 78 3370 5820 140 900 

Sabiles bērnu 

bibliotēka 528 4443 7553 2581 1600 

Balgales bibliotēka 129 2355 6575 820 1600 

Pastendes bibliotēka 675 7100 22071 2038 2950 

Spāres bibliotēka 172 2586 8917 354 1600 

Īves bibliotēka 179 2769 6448 427 1600 

Ķūlciema biblioteka 111 1145 3412 340 1450 

Laidzes bibliotēka 404 4397 8363 1733 2550 

Laucienes bibliotēka 154 1628 3537 793 1850 

Ausekļu bibliotēka 112 2760 6627 200 1100 

Pļavu bibliotēka 125 1495 6136 300 1100 

633 72 66 80 177 

Pašvaldības nauda 

2017 2018 2019 2020 2021 

51000 51000 56000 56000 60143 
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Lībagu bibliotēka 420 5296 23379 1300 2450 

Dižstendes bibliotēka 310 4175 14989 649 2100 

Lubes bibliotēka 209 2510 9526 443 1600 

Strazdes bibliotēka 78 1922 8117 374 1400 

Valdgales bibliotēka 191 1551 3511 1198 1850 

Vandzenes bibliotēka 184 1949 5028 1525 1950 

Uguņu bibliotēka 125 852 2214 127 1000 

Virbu bibliotēka 174 2065 5018 787 1900 

            

Dundagas bibliotēka 452 4104 11098 2520 3700 

Kaļķu bibliotēka 46 811 3530 205 700 

Vīdāles  bibliotēka  81 482 2926 213 700 

Mazirbes bibliotēka 105 555 3540 168 700 

Kolkas bibliotēka 171 1190 3199 688 1900 

Rojas bibliotēka 639 5479 13076 3368 4400 

Kaltenes bibliotēka 137 1172 4160 460 1600 

Mērsraga bibliotēka 318 3389 8348 1491 2550 

           

Talsu Galvenā 

bibliotēka 2295 19421 42008   17000 

      

    Kopā 77100 

 

      

13. Pieaugot pieprasījumiem pēc e-resursiem, abonējam gan “Lursoft’, gan 

“Letonika’’.  Ar 2021. gadu  sagatavojām arī 5 e-lasītājus, kuros katrā ir ap 40 

e-grāmatu, kurus varam izsniegt lasītājiem. 

14.  Talsu novada Galvenā bibliotēka seko novada bibliotēku krājuma kvalitātei, 

sniedzot gan praktisku, gan konsultatīvu palīdzību. 

 

15. Talsu Galvenā bibliotēka veido visa Talsu novada bibliotēku, skolu bibliotēku 

un Talsu Muzeja bibliotēkas elektronisko kopkatalogu. 

 

16. Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma noteicošais faktors vienmēr ir bijis 

bibliotēkas lasītāju – visu vecuma grupu lietotāju vajadzību, interešu ievērošana. 

Tomēr pēc tabulām redzam, ka ir samazinājies lasītāju skaits, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem. 2019. gadā Talsos saņēmām rekonstruētu bibliotēku, 

tāpēc visiem bija ļoti liela interese un lietotāju skaits palielinājās. Bet 2020. gadā 

jau samazinājās, ietekmējošais faktors tomēr bija Covid19 pandēmija, jo 

bibliotēka bija slēgta, tad strādāja attālināti vai bezkontakta režīmā. Tas pats 

sakāms par grāmatu un žurnālu izsniegumu, jo pandēmija tiešām visu bibliotēkas 

darba procesus ļoti ietekmēja. 

 

Talsu Galvenās bibliotēkas direktore                                                                R. Alkšbirze 


