
Talsu Galvenās bibliotēkas piedāvājums 2022./23. gadam 

 

Pasākuma 
nosaukums 

Norises 
vieta 

Norises 
laiks 

Mērķauditorija Apraksts Pieteikšanās un atbildīgo 
kontaktinformācija 

Orientēšanās 

bibliotēkā 

klātienē Pēc 

pieprasījuma 

visi interesenti Mērķis - iedrošināt apmeklētājus 

interesantā veidā pašiem darboties ar 

bibliotēkā esošo krājumu un ierīcēm. 

Ar pieteikšanos: 
25676733 

tgb_gramata@talsi.lv 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Elza Āboliņa 

 

Nodarbība “Atrodi 

mani” 

klātienē Pēc 

pieprasījuma 

visi interesenti Mērķis - dalībnieki apgūst meklēšanas 

prasmes TGB pieejamajā grāmatu 

krājumā, lai vēlāk paši bez palīdzības 

var meklēt sev interesējošās grāmatas 

Ar pieteikšanos: 
25676733 

tgb_gramata@talsi.lv 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Elza Āboliņa 

Talsu novada 

bibliotēku 

kopkataloga 

apguve 

Attālināti - 

ZOOM/M

S Teams 

Pēc 

pieprasījuma 

visi interesenti Mērķis apmācīt bibliotēkas lietotājus 

kopkataloga lietošanā - meklēšanas 

iespējas, rezervēšana u.c. 

Ar pieteikšanos: 
25676733 

tgb_gramata@talsi.lv 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

vecākā bibliotekāre Aelita 

Simsone  



Tematiskie 

semināri par 

literatūru 

klātiene Pēc 

pieprasījuma 

visi interesenti Mērķis - radīt interesi par konkrētu 

žanru/tematu utt. Ieinteresēt izlasīt 

grāmatas, par kurām tiek stāstīts. 

Darbinieks sagatavo stāstījumu un 

demonstrējumu saistībā ar kādu tēmu 

literatūrā, piemēram, dārzniecību, 

kādas valsts kriminālromāniem, 

grāmatām par konkrētām personībām 

utt. 

Ar pieteikšanos: 
25676733 

tgb_gramata@talsi.lv 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

vecākā bibliotekāre Sarma 

Niedrāja 

Seminārs par 

datubāzēm 

“Britannica Online 

Library Edition” 

(datubāze angļu 

valodā), “Letonika”, 

“News.lv”  

Attālināti - 

ZOOM/M

S Teams 

Pēc 

pieprasījuma 

visi interesenti Mērķis - iepazīstināt interesentus ar 

tiešsaistes datubāzēm, kuras 

pieejamasTalsu Galvenās bibliotēkas 

apmeklētājiem - “Letonika.lv”, 

“News.lv” un “Britannica Online Library 

Edition”.  

Ar pieteikšanos: 
25676733 

tgb_gramata@talsi.lv 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Elza Āboliņa 

Apmācība 
“Bibliotēkas 
Novadpētniecības 
datubāze - palīgs 
pētniecībā” 

Attālināti/ 
klātienē 

Pēc 
pieprasījuma 
 

10.-12. klase Vēlies sekmīgāk atrast rakstus par sev 
nepieciešamo tēmu?  
Nodarbības laikā apmeklētāji gan 
teorētiski, gan praktiski apgūst 
meklēšanu Talsu novada bibliotēku 
kopkataloga Novadpētniecības 
datubāzē. Nodarbības laikā tiek 
apskatīti rīki, meklēšanas iespējas, 
saraksta izveidošana no  atlasītajām 
vienībām (aprakstiem). 
 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
lita.zandberga@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītāja 
Lita Zandberga 
 

mailto:lita.zandberga@talsi.lv


Nodarbība "Talsu 
novada literāti" 

Klātienē Pēc 
pieprasījuma 

7.-12. klase, 
interesentu 
grupas 

Talsu novads ir bagāts ar rakstniekiem, 
dzejniekiem, literatūrzinātniekiem, 
valodniekiem un publicistiem. Talsu 
Galvenās bibliotēkas kāpņu telpa 
noformēta ar stilizētām grāmatu 
muguriņām, uz kurām uzrakstīti 
četrdesmit novadnieku vārdi. 
Nodarbība par 19 novadniekiem, kas 
saistīti ar literatūru un kuru vārdi 
uzrakstīti uz grāmatu muguriņām. 
Apmeklētāji spēles veidā varēs 
sacensties, pārbaudīt savas zināšanas 
par  novadniekiem. 
 
Nodarbības ilgums: 60 minūtes. 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
lita.zandberga@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītāja 
Lita Zandberga 
 

Nodarbība 
“Kultūras 
mantojuma 
saglabāšana” 

Attālināti / 
klātienē 

Pēc 
pieprasījuma 

10.-12. klase Lekcija par bibliotēku un sabiedrības 
iesaisti kultūras mantojuma 
saglabāšanā. Lekcijā: 

1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Digitālās bibliotēkas (laikrakstu, 
grāmatu, fotogrāfiju portālu) 
veidošana; 

2) attēlu un fotogrāfiju digitālās 
kolekcijas zudusilatvija.lv 
papildināšana. 

 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
lita.zandberga@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītāja 
Lita Zandberga 
 

Nodarbība “Desmit 
fakti par Talsiem” 

Attālināti/ 
klātienē  

Pēc 
pieprasījuma 

10.-12. klase Nodarbības laikā apmeklētāji uzzinās 
desmit interesantus faktus par Talsiem. 
 
 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
lita.zandberga@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītāja 
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Lita Zandberga 

Nodarbība 
“Bibliogrāfs Jānis 
Tāle” 

Attālināti/ 
klātienē  
 

Pēc 
pieprasījuma 

10.-12.klase Nodarbība par Talsu Galvenās 
bibliotēkas bijušo direktoru Jāni Tāli 
(viņa dzīvesgājums, hobiji, bibliogrāfa 
darbs). 
 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
lita.zandberga@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītāja 
Lita Zandberga 

Nodarbība “Senākā 
avīze Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā” 

Klātienē Pēc 
pieprasījuma 

7.-12. klase 2022. gadā aprit 200 gadi pirmajām 
izdotajām avīzēm latviešu valodā.  
Nodarbība par senāko avīzi bibliotēkā 
Talsu Apriņķa Ziņotāju (1941.g.) un par 
Talsu puses laikrakstiem, kas 
atrodamas LNB Digitālajā bibliotēkā. 
 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
lita.zandberga@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītāja 
Lita Zandberga 

Nodarbība “Raibu 
raibie rokraksti” 

Klātienē Pēc 
pieprasījuma 

7.-12. klase Talsu Galvenās bibliotēkas 
Novadpētniecības lasītavā atrodas 
divas lielas viesu grāmatas, kurās 
bibliotēkas viesi atstājuši savus 
ierakstus un parakstus kopš 1947. 
gada.  
Aplūkosim kādi rokraksti bibliotēkas 
viesiem, īss ieskats grafoloģijā. 
Noslēgumā klausītāji veic ierakstu 
atsevišķā viesu grāmatā. 
 
Ilgums: 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
lita.zandberga@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītāja 
Lita Zandberga 

Nodarbība 
“Grāmatu apstrāde 

Klātienē Pēc 
pieprasījuma 

5.-12. klase Nezini kā ieviest kārtību savā mājas 
bibliotēkā? 

Ar pieteikšanos: 
63291596 
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20. gadsimtā” Nodarbība par bibliotēkas grāmatu 
apstrādi 20. gadsimtā. Praktiska 
darbošanās, apstrādājot savu 
līdzpaņemto grāmatu. 
 
Ilgums: 40 minūtes 

iran.tgb@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītājas palīdze  
Aīda Arhipova 

Periodiskie 

izdevumi Latvijā 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

5.- 12.klase Preses izdevumi Latvijā, to vēsture. 

Preses izdevumi bibliotēkā 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Vineta 
Mellenberga 

Grāmatu vēsture Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

4.-12.klase Nodarbība tiek pielāgota visa vecuma 

apmeklētājiem. Kā radās un kādas bija 

pirmās grāmatas, kādas tagad. 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

“Bez manis ir jau 

sācis iet mans 

liktenis” Rainis 

Literārā stunda 

veltīta Aspazijai 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

6.- 7.klase Ieskats literātes dzīves gājumā un  

praktiskie uzdevumi 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Atbild vecākā bibliotekāre  
Dzintra Kristapsone 

Bibliotēka. Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

4.- 6.klase Iepazīšanās ar bibliotēku, bibliotekāra 

profesiju 

Ar pieteikšanos: 
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Grāmata. Profesija 
Ilgums 40 minūtes 

63237027  

bernubiblioteka@talsi.lv  

Bērnu nodaļa 

Grāmatu māksla Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

4.- 6.klase Kā izvēlēties grāmatu, noformējums, 

cik dažādas var būt grāmatas. Rādām 

vizuāli interesantas grāmatas 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 

Vecvārdi literatūrā Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

4. -6.klase Grāmatas ar vecvārdiem. Grāmatas ar 

vārdnīcām, meklējam skaidrojumu, 

praktiskie uzdevumi 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 

Kā radās skolas? Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

4.- 6.klase Nodarbība par skolu vēsturi, kādas 

agrāk bija skolas, mācību priekšmeti. 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

I.Ziedoņa krāsu 

valstībā 

Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

4.- 6.klase Atbilstoši apmeklētāju vecumam 

piemērotas literāras nodarbības I. 

Ar pieteikšanos: 
63237027 
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Ziedoņa dzimšanas dienas atcerei. bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nodaļa 

Kā interesanti 

apgūt Latvijas 

vēsturi? 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

4.- 6.klase Latvijas simtgadei grāmatas, puzles, 

spēles 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 

Mācību ekskursija 

A.Lerha – Puškaiša 

skolas gaitas 

Talsos 

Klātienē Pēc 
pieprasījuma 

4.-5. klase Ieskats Talsu pilsētas vēsturē un A. 
Lerha – Puškaiša skolas gaitās 

Ilgums 60 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027  

bernubiblioteka@talsi.lv  

Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

Zviedru rakstniecei 

Astrīdai Lindgrēnai 

- 115             

“Jautra dzīvošana 

ar Karlsonu, Pepiju 

un citiem” 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

4.- 5.klase Pasākums zviedru rakstniecei Astrīdai 

Lindgrēnai 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nodaļa 

Latviešu bērnu 

grāmatu ilustratori 

Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

3.- 4.klase Prezentācija par latviešu 

populārākajiem bērnu grāmatu 

ilustratoriem 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 
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Ilgums 40 minūtes Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

Ko uzzinām no 

enciklopēdijām un 

vārdnīcām 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

3.- 4.klase Bibliotekārā stunda ar praktiskiem 

darbiem uzziņu meklēšanā 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

Vai pazīsti savu 

dzimteni Latviju? 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

3.- 4.klase Viktorīna par Latviju 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Vineta 
Mellenberga 

Literāro spēļu, 

viktorīnu un 

atjautības stunda 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

2.- 6.klasēm Nodarbības lasīšanas veicināšanai 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nodaļa 

Ko varam uzzināt 

par kokiem, to dzīvi 

un saudzēšanu 

Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

2.- 4.klasēm Izzinoša nodarbība dabas mācību 

stundai Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 
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bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

Jaunāko grāmatu 

apskati 

Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

1.- 9.klase Visām vecuma grupām atbilstoši jauno 

grāmatu apskati 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 

Nodarbība “Raibu 
raibie rokraksti” 

Klātienē Pēc 
pieprasījuma 

1.-6. klase Talsu Galvenās bibliotēkas 
Novadpētniecības lasītavā atrodas 
divas lielas viesu grāmatas, kurās 
bibliotēkas viesi atstājuši savus 
ierakstus un parakstus kopš 1947. 
gada. Stāsts par šīm viesu grāmatām - 
aplūkosim kādi rokraksti bibliotēkas 
viesiem. Noslēgumā klausītāji veic 
ierakstu atsevišķā viesu grāmatā. 
 
Ilgums: 15 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63291597 
lita.zandberga@talsi.lv 
 
Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītāja 
Lita Zandberga 

Dzejas stundas Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

1.- 6.klase Dzejas stundas sagatavotas pēc 

skolotāju pieprasījuma. Autori - Rainis, 

J.Baltvilks, O.Vācietis, M.Cielēna, 

U.Auseklis u.c. 

 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nodaļa 
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Ko stāsta folklora? Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

1.-6.klase Nodarbību cikls par latviešu tautas 

folkloru, pasakām, teikām, mīklām, 

tautasdziesmām. Praktiskās 

nodarbības, rotaļas 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

Kas ir bibliotēka? Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

1.- 4.klase Iepazīšanās ar bibliotēku, grāmatu 

izvietojumu, noteikumiem 

 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv  

Bērnu nodaļa 

Mana pilsēta Talsi Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

1.- 4.klase Prezentācija, stāstījums, radošas un 

izzinošas spēles par savu pilsētu 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

Mazi putni, lieli 

putni 

Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

1.- 4.klase Nodarbības Putnu dienām. Viss par 

Latvijas putniem, dziesmas, rotaļas 

Nodarbības ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nod. vadītāja Vita Kukute 

Izzini savu pilsētu 

Talsus spēlēs 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

1.- 4.klase Spēles izzinot Talsu ievērojamākās Ar pieteikšanos: 
63237027 
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vietas. Domino, foto atminēšana u.c. 

Ilgums 40 minūtes 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Vineta 
Mellenberga 

Ziemassvētku 

pasākumi 1.klasei - 

Ceļojums Ziemas 

pasakā kopā ar 

Kraukšķīti; 

2.klasei - Iepazīsim 

Ziemassvētku 

Rūķu pasauli; 

3.klasei - Latviešu 

tradīcijas 

Ziemassvētkos; 

4.klasei - Kā 

sagaida 

Ziemassvētkus un 

Jauno gadu citās 

zemēs 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

1.- 4.klase Nodarbības piemērotas minētajām 

vecuma grupām. Nodarbība pēc M. 

Stārastes grāmatas “Ziemas pasaka”. 

Atklāsim rūķu noslēpumus.           

Praktiskie darbi atalgoti ar dāvaniņām. 

Uzzināsim, ko darīja un kā svinēja 

Ziemassvētkus agrākos laikos. 

Noskaidrosim, cik interesantas un 

jautras var būt Ziemassvētku tradīcijas 

citās valstīs. 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nodaļa 

Informatīvi 

pasākumi par 

lasīšanas 

veicināšanas 

programmām 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestādēm un 1.- 

9.klasei 

Iepazīstinām ar lasīšanas veicināšanas 

programmām, kā “Grāmatu starts”, 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, 

“Gramatons”, “Lasīšanas stafete”, 

“Ziemeļvalstu lasījumi”. Paskaidro, kā 

piedalīties, kāpēc ir vērts piedalīties. 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 
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Ilgums 30 - 40 minūtes 

Talsi svin 

dzimšanas dienu 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestādēm un 1.- 

4.klase 

Nodarbības pielāgotas visiem minētā 

vecuma apmeklētājiem. Talsu vēsture, 

mūsdienas, foto ekskursija ar mīklām. 

Nodarbība pielāgota arī Talsu vārda 

dienai 

Ilgums 30 - 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nodaļa 

Nodarbību cikls par 

latviešu 

gadskārtām 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestādēm un 

1.klasēm 

Nodarbības par latviešu gadskārtām 

un to tradīcijām - Mārtiņi, Ziemassvētki, 

Meteņi, Lieldienas, Līgo svētki. Svētku 

svinēšana no sendienām līdz 

mūsdienām. Praktiskie darbiņi. 

Ilgums 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Bērnu nodaļa 

Nāc mežā 

ciemoties 

Klātienē, 

ZOOM 

Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestādēm 

Nodarbība par dzīvo dabu Latvijas 

mežos. 

Ilgums 30 - 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 
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Skaļā priekšā 

lasīšana 

Klātienē 

vai 

pirmsskol

as 

izglītības 

iestādēs 

Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestādēm 

Skaļā priekšā lasīšana kā nodarbība, 

lai ieinteresētu par jaunākajām un 

interesantākajām grāmatiņām pašus 

mazākos lasītājus 

Ilgums 30 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 

Teikas par Talsu 

pilskalnu 

Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestādēm 

Ekskursija dabā 

Ilgums 30 - 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 

Putni - pilsētnieki Klātienē Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

izglītības 

iestādēm 

Pastaiga brīvā dabā 

Ilgums 30 - 40 minūtes 

Ar pieteikšanos: 
63237027 

bernubiblioteka@talsi.lv 

Vecākā bibliotekāre Dzintra 
Kristapsone 
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