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Darba prioritātes, jauni pakalpojumi, nozīmīgi projekti un citi aktuāli jautājumi 

 
 Talsu novada pašvaldības (TNP) publisko bibliotēku darba prioritātes ir veicināt bibliotēku sadarbību 
ar novada kultūras, izglītības, tūrisma nozares iestādēm, sekmēt sadarbību un pieredzes apmaiņu reģionā un 
Latvijā, kā arī meklēt starptautiskas sadarbības iespējas, piemēram, ar Talsu novada sadraudzības pilsētām 
ārvalstīs, sekot līdzi nevalstisko organizāciju „Latvijas Bibliotekāru biedrība”, „Latvijas Bibliotekāru 
izglītības apvienība” aktualitātēm un aktivitātēm, meklējot iespējas tajās iesaistīties. Minētajām 
nevalstiskajām organizācijām, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centram 
ir liela loma bibliotēku darbinieku profesionālajā pilnveidē, kas motivē speciālistus būt erudītām kultūras 
personībām savā darbā. Lielu ieguldījumu bibliotēku darbībā var dot novadpētnieki, literāti, skolotāji, skolu 
jaunieši, studenti, ar kuriem jāveido regulāra sadarbība. Lai bibliotēkas ieinteresētu vairāk skolu jauniešus 
un studējošo jaunatni, būtu lietderīgi izveidot šo mērķauditoriju darba grupas, kurās jaunieši nāktu klajā ar 
savām iniciatīvām, ieteikumiem, priekšlikumiem. Bibliotēku sniegtie pakalpojumi pastāvīgi jāpilnveido, 
jāmodernizē, izzinot dažādu mērķauditoriju viedokli un vajadzības, lai bibliotēku piedāvājums būtu aicinošs 
iespējami plašākai sabiedrībai. Ir jāveido pamanāma bibliotēku piedāvājuma reklāma pilsētvidē, apdzīvotajā 
teritorijā, mājaslapā un sociālajos tīklos. Ņemot vērā mūsdienu dzīvesveida un kultūras patēriņa paradumus, 
viena no bibliotēku darbības prioritātēm ir attīstīt elektronisko pakalpojumu kopumu. Papildus pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kas nodrošina bibliotēku pamatfunkcijas, bibliotēkām jāspēj piesaistīt finansējumu, 
piedaloties dažādu projektu konkursos, piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursos. 
 Talsu Galvenā bibliotēka (TGB), kas pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas TNP bibliotēkām, ir 
veicams sistemātisks augsta līmeņa metodiskais darbs, lai novada bibliotēku darbība būtu daudzkārt 
aktīvāka, sabiedrībai redzamāka, atbilstot bibliotēku nozares attīstības tendencēm (bibliotēku funkcijas un 
iniciatīvas: literatūras, lasīšanas un latviešu valodas popularizēšana; atbalsts neformālajai izglītībai un 
interešu izglītībai; medijpratības un informācijpratības pilnveidošana; informācijas apkopošana un 
pieejamības nodrošināšana, tajā skaitā vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, vākšana, 
sistematizēšana, kolekciju veidošana un atrādīšana; e-prasmju apguves pilnveides un digitālā satura 
pieejamības nodrošināšana; valsts un pašvaldību e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un 
konsultatīvais atbalsts; vietējās uzņēmējdarbības atbalstīšana; socializēšanās atbalsta pasākumi; izglītības, 
kultūras, radošuma, sabiedrisko iniciatīvu popularizēšana un veicināšana). Tādējādi arī veidojams un 
sasniedzams bibliotēku un bibliotekāra profesijas prestižs. 
 TGB ir jāizstrādā jauna attīstības stratēģija un krājuma komplektēšanas politika, nosakot mērķus, 
uzdevumus un prioritātes turpmākajam četru gadu periodam, balstoties uz esošās situācijas analīzi, ņemot 
vērā nozares attīstību un pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus. Jāizstrādā aktuālā TNP bibliotēku 
klasifikācija, kuras rezultātā saskaņā ar TNP budžeta plānošanas principiem tiek noteikts bibliotēku 
darbinieku atalgojuma apmērs, kā arī finansējums, ko bibliotēkām piešķir informācijas, izglītojošo un 
kultūras norišu rīkošanai. 
  Pārskata periodā, 2022. gada 14. martā, pilnveidojot un attīstot bibliotekārās apkalpošanas modeli, 
TGB sadarbībā ar SIA “Sigfox Latvia” ieviesa bezkontakta pašapkalpošanās iekārtu bibliomātu (grāmatu 
pakomātu), kas nodrošina pasūtīto izdevumu saņemšanu un nodošanu 24 stundas diennaktī (24/7) 
http://retalsi.lv/talsu-galvenaja-biblioteka-pieejams-gramatu-pakomats/. Sadarbībā ar SIA “Tietoevry 
Latvia” bibliomāta darbība tika integrēta bibliotēku informācijas sistēmas (BIS) Alise Kopkatalogā. 
Bibliomāta atklāšanas notikums tika atspoguļots vietējā televīzijā “TV9 Pakalni”, Latvijas televīzijas kanāla 
“TV3” raidījumā “Biznesa attīstība” (01.05.2022.), publikācijās “Talsu Vēstīs” (Nr. 22, 18.03.2022.) un 
“Talsu Novada Ziņās” (Nr. 4, 2022. gada aprīļa izdevumā). (Plašāks ieskats – 5. punktā “Pakalpojumu 
piedāvājums un pieejamība”). 
 2022. gada 30. martā TGB ir izveidojusi un nodrošina pakalpojumus no Ukrainas ieceļojošajiem 
bēgļiem https://www.talsubiblioteka.lv/talsu-galvenas-bibliotekas-pakalpojumi-no-ukrainas-iecelojosajiem-
begliem/. Informācija par TGB piedāvājumu pieejama arī 2022. gada 25. aprīlī Talsos atvērtajā Ukraiņu 
kopienas centrā. 2022. gada 30. decembrī Talsu sadarbības un sadraudzības pilsētas Čortkiva Ukrainā 
pārstāvji uzdāvināja TGB grāmatas ukraiņu valodā (Petro Fedorišina ieskatu Čortkivas vēsturē 3 sējumos). 
Talsu novadā ir reģistrēti 230 Ukrainas civiliedzīvotāji, no tiem 36 bērni. (Plašāks ieskats – 6. punktā 
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“Krājums” un 12. punktā “Metodiskais un konsultatīvais darbs”. Par Krievijas iebrukuma Ukrainā radīto 
ietekmi uz bibliotēku darbu – skat. 2. punktā “Finansiālais nodrošinājums”).  
 2022. gada augustā TGB iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs”, dodot iespēju TGB bibliotekāra darba pienākumus (lasītāju 
apkalpošana, darbs ar krājumu) veikt skolniecei Marijai Danielai Duščakai, kura 2022. gada septembrī 
uzsāka studijas programmā “Bibliotēkzinātne un informācija” Latvijas Universitātē (LU). 
 2022. gada 22. septembrī TGB klātienē un tiešraidē notika VKKF finansētās programmas “Literatūras 
zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” reģionāla norise “Talsos pēta, raksta un lasa”, ko organizēja LNB 
Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar TGB, kā arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un 
baltistikas nodaļas mācībspēkiem un pētniekiem, kuri popularizēja Talsu lokālo kultūrvidi, veicinot Talsu 
novada un autoru atpazīstamību un to devumu mūsdienu literāro norišu, novadpētniecības un vēsturiskā 
kontekstā. 
 2022. gada 23. decembrī TGB ieviesa jaunu saskarni AlisePAC. Talsu novada bibliotēku kopkatalogs 
ieguvis jaunu vizuālo izskatu un funkcionalitāti. Par jauno saskarni tiek informēta sabiedrība, publicējot 
informāciju bibliotēkas tīmekļvietnē http://www.talsubiblioteka.lv/aicinam-izmeginat-bibliotekas-e-
kataloga-jauno-versiju/ un pašvaldības informatīvajā izdevumā. Jaunajā saskarnē izcelts materiāla vizuālais 
noformējums – grāmatu vāciņš vai raksta izskats, tādēļ bibliotēka aktīvāk uzsākusi strādāt pie anotāciju 
pievienošanas BIS Alise. 
 Lai izgaismotu bibliotēkā glabātās unikālās vērtības, TGB iesaistījusies LNB organizētajā pasākumu 
programmā “Latviešu grāmatai 500”. TGB regulāri apmeklē seminārus par programmu “Latviešu grāmatai 
500” un koordinē programmas norisi Talsu novadā. Tiek sniegta informācija pagastu bibliotekāriem, aicinot 
iesaistīties pasākumu ciklā. 2022. gada nogalē vairākas bibliotēkas uzsākušas darbu savu unikālo vērtību 
izgaismošanā. Piemēram, Mērsraga bibliotēka sagatavojusi rakstu par īpašu reto grāmatu izstādi, raksts 
publicēts TGB tīmekļvietnē un Latvijas bibliotēku portālā (http://www.talsubiblioteka.lv/reto-gramatu-
izstade-mersraga-biblioteka/). TGB tīmekļvietnē 2022. gadā izveidota jauna aktualitāšu apakšsadaļa 
“Latviešu grāmatai 500”, kas satur informāciju par norisēm TGB un novada bibliotēkās. Sadaļa pieejama: 
http://www.talsubiblioteka.lv/latviesu-gramatai-500/. (Plašāks ieskats – 8. punktā “Novadpētniecība”). 
 2022. gadā ieviesti jauninājumi pakalpojumu publicitātē – sagatavots jauns TGB bukleta makets, 
pilnveidota bukletā ietveramā informācija (skat. Pielikumu Nr. 8); TGB mājaslapā darbojas attālinātais 
informācijas pakalpojums “Jautā bibliotekāram”. Pārskata periodā aktīvi veidoti video ceļveži pakalpojumu 
izmantošanā.     
 

1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts:  
 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

 
TGB ir pašvaldības dibināta informācijas, izglītības un kultūras iestāde, kura veic Bibliotēku likumā 

noteiktās funkcijas un ir reģistrēta un akreditēta likumā noteiktajā kārtībā. Bibliotēka reģistrēta Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2004. gada 23. janvārī ar reģistra numuru BLB0641. 
Bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr. 641.  

TGB darbības organizēšana tiek veikta saskaņā ar bibliotēkas funkcijām, pienākumiem un tiesībām, 
ko nosaka Bibliotēku likums (spēkā kopš 1998. gada 23. jūnija) un Ministru kabineta noteikumi, kas darbam 
pārskatāmi apkopoti un pieejami Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mājaslapas sadaļā par bibliotēku 
nozares stratēģiju un dokumentiem, kā arī TGB mājaslapā  
https://www.talsubiblioteka.lv/kontakti/nolikums/. Pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem bibliotēku nozarē, ir izstrādāts TGB darbības pamatdokuments „Talsu Galvenās bibliotēkas 
nolikums” (apstiprināts ar Talsu novada domes 28.11.2019. lēmumu Nr. 683, grozījumi izdarīti ar Talsu 
novada domes 28.07.2022. lēmumu Nr. 318), kas nosaka bibliotēkas uzdevumus, tiesības un struktūru. TGB 
kā Talsu novada pašvaldības iestādei saistošs ir „Talsu novada kultūrvides attīstības plāns 2021. – 2023. 
gadam” (apstiprināts ar Talsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr. 89), kā arī „Talsu novada ilgtspējīgas 
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attīstības stratēģijas 2030” mērķi – izglītota, radoša un pilsoniski aktīva sabiedrība, Talsu pilsētas izcilība, 
novada nozīmība un atpazīstamība.   

Bibliotēka atrodas stratēģiski izdevīgā vietā – pilsētas centrā, kas rada labvēlīgu vidi bibliotēkas 
pieejamībai un apmeklēšanai. Bibliotēkā izveidota mūsdienīga un kvalitatīva informācijas vide, kas 
nodrošina bibliotēkas sniegto pakalpojumu pieejamību ikvienam bibliotēkas lietotājam atbilstoši vajadzībām 
un interesēm, saglabājot tradicionālo informācijas avotu pieejamību un piedāvājot mūsdienīgus informācijas 
resursus. 

Talsu novadā ir 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 – 
2744 km², iedzīvotāju skaits novadā – 37951, iedzīvotāju skaits Talsos – 9546 (pēc Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas datiem uz 01.07.2022.).   

 
 informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir), reģiona 

bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 
 

Talsu novadā ir 31 publiskā pašvaldības bibliotēka: Talsu Galvenā bibliotēka, 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 bibliotēkas https://www.talsubiblioteka.lv/novadu-
biblotekas/.   

TGB kā reģiona galvenās bibliotēkas funkcijās ir minēto pašvaldības publisko bibliotēku metodiskā 
pārraudzība.  

 
Izbraukuma apkalpošanas punkti novadā – 8:  
2 – Talsu Galvenajai bibliotēkai  
1 – Talsu novada Lībagu bibliotēkai  
1 – Talsu novada Mērsraga bibliotēkai 
1 – Talsu novada Sabiles bibliotēkai 

 1 – Talsu novada Stendes bibliotēkai 
1 – Talsu novada Valdemārpils bibliotēkai  
1 – Talsu novada Valdgales bibliotēkai 

 
Izglītības iestāžu bibliotēku skaits novadā – 17 (2 sākumskolās, 8 pamatskolās, 6 vidusskolās, 1 

ģimnāzijā).   
 

 bibliotēku sadarbības modelis reģionā: centralizācijas, decentralizācijas vai jaukta tipa 
modelis, secinājumi 

 
Tabula “Bibliotēku sadarbības modelis” 
Bibliotēku sadarbības 

modelis reģionā 
Atzīmēt 

atbilstošo 
Centralizēts x 

Decentralizēts  
Jaukta tipa  

 
TNP publiskajām bibliotēkām ir vienots (centralizēts) bibliotēku lietošanas noteikumu dokuments – 

2019. gada 11. aprīlī apstiprinātie “Talsu novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi” (Noteikumi 
Nr. 4, protokols Nr. 8, 13. punkts, lēmums Nr. 278).  

TGB centralizēti komplektē TNP publisko bibliotēku krājumu (izņemot periodiskos izdevumus) pēc 
bibliotēku pieprasījumiem, kas sagatavoti, balstoties uz lasītāju ieteikumiem. Lasītāji bieži izsaka savas 
vēlmes par krājumā iekļaujamo jaunāko lasāmvielu, liela interese ir par sabiedriski politiskajiem 
jautājumiem, biogrāfiskiem romāniem, vēsturi, ceļojumu literatūru, arī detektīviem. Vienu reizi gadā, TGB 
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rīkotajos “Grāmatu svētkos”, kuros piedalās Latvijas lielākie grāmatu izdevēji un izplatītāji, grāmatu iegāde 
notiek uz vietas, ko veic pašas bibliotēkas. 

TGB sniedz TNP bibliotēkām metodisko un konsultatīvo atbalstu, īsteno profesionālās pilnveides un 
pieredzes apmaiņas pasākumus.  

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

būtiskas izmaiņas) 
 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. Saistībā ar 2021. gada 1. jūlijā notikušo 
administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā apvienojās novadi, 2022. gadā tika veikti grozījumi TGB 
nolikumā (Talsu novada domes 28.07.2022. lēmums Nr. 318 ) un nolikumā par Aleksandra Pelēča literāro 
prēmiju un tās piešķiršanas kārtību (Talsu novada domes 31.03.2022. lēmums Nr. 95).  
 
• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem, darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā (īss raksturojums, reģionam aktuālie ilgtspējīgas 
attīstības virzieni, bibliotēku aktivitāšu piemēri, secinājumi) 
 
Pārskata periodā ir izpildīti un uzsākti vairāki „Talsu novada kultūrvides attīstības plānā 2021. – 2023. 

gadam” (apstiprināts ar Talsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr. 89) izvirzītie uzdevumi ar šādiem 
rezultatīvajiem rādītājiem:  

- Izvērtējot TGB darbību un veicot darbības analīzi tālāko attīstības virzienu noteikšanai, speciālistu 
kapacitātes stiprināšanai, augsti kvalificētu speciālistu piesaistei un motivācijai darbam, pārskatītas 
amatu vietas, kompetences  un slodzes katrā no TGB nodaļām, ieviestas izmaiņas personāla sastāvā, 
izveidotas jaunas speciālistu vietas: kultūras pasākuma organizators, vecākais eksperts literatūras 
jautājumos, multimediju dizaina speciālists.  Atjaunoti amatu apraksti esošajiem darbiniekiem un 
nodaļu vadītājiem;   

- Saistībā ar 2021. gada 1. jūlijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā apvienojās 
novadi, 2022. gadā tika veikti grozījumi TGB nolikumā (Talsu novada domes 28.07.2022. lēmums 
Nr. 318 ) un nolikumā par Aleksandra Pelēča literāro prēmiju un tās piešķiršanas kārtību (Talsu 
novada domes 31.03.2022. lēmums Nr. 95). 2022. gada beigās TGB sadarbībā ar Talsu novada 
Rojas bibliotēku, TNP un Rojas pagasta pārvaldi pārskatīja un aktualizēja Rojas bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļas rīkotās literārās balvas “Pastariņa prēmija” nolikumu (apstiprinājusi TNP Rojas 
pagasta pārvalde 2023. gada 24. janvārī);   

- Pilnveidojot un attīstot bibliotekārās apkalpošanas modeli, TGB sadarbībā ar SIA “Sigfox Latvia” 
2022. gada 14. martā ieviesa bezkontakta pašapkalpošanās iekārtu bibliomātu (grāmatu pakomātu), 
kas nodrošina pasūtīto izdevumu saņemšanu un nodošanu 24 stundas diennaktī (24/7);  

- Novada kultūras nozares pārvaldības modeļa optimizēšanai TGB sniegusi priekšlikumus par 
nepieciešamību ieviest bibliobusu (autobusu, kas aprīkots kā ceļojošā bibliotēka perifērijā dzīvojošo 
iedzīvotāju apkalpošanai, iedzīvotājiem piedāvā arī interneta pakalpojumus), kā arī pēc novada 
bibliotēku darbības analīzes izvērtēt reorganizācijas iespējas – veidot ārējos apkalpošanas punktus 
vai attīstīt Klientu apkalpošanas centrus ar bibliotekārajiem pakalpojumiem; 

- Atbalsta mehānisma īstenošana cilvēkresursu nodrošinājuma atbilstībai – profesionālās pilnveides 
un tālākizglītības iespēju veicināšana un nodrošināšana, kvalifikācijas celšana: reizi mēnesī TGB 
organizē metodiskos seminārus novada bibliotekāriem, nodrošinot nozares speciālistu vadītas 
nodarbības par aktualitātēm bibliotekārajā darbā. Bibliotēku darbiniekiem ar darba pieredzi, bet bez 
profesionālās izglītības, tiek atbalstīta iespēja pieteikties bibliotekāra kvalifikācijas iegūšanai LNB 
Kompetenču attīstības centrā. TGB sniedz metodiskās konsultācijas skolu bibliotekāriem un Talsu 
novada muzejam bibliotēku informācijas sistēmas (BIS) ALISE izmantošanā;  

- Efektīva budžeta plānošana un administrēšana: lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pasākumu 
daudzveidību un pēc iespējas plašākam interesentu lokam, no TGB 2022. gada budžeta tika 
novirzīts finansējums 2874, - EUR apmērā novada bibliotēkām pasākumu rīkošanai (TNP 
13.04.2022 rīkojums Nr.  TNPCA/22/4-4/98/RSJ "Par budžeta līdzekļu pārvirzīšanu novadu 
bibliotēkām"). Papildus TGB nodrošināja transportu uz pasākuma norises vietām interesentiem no 
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Talsiem, tādējādi arī palielinot pasākuma apmeklētāju skaitu. 2022. gada budžeta izpildē novada 
bibliotēkas sekojušas finanšu disciplīnas ievērošanai, ko noteica TNP rīkojumi (08.03.2022. 
rīkojums Nr. TNPCA/22/4-4/65/RSJ “Par kārtību, kādā veicami budžeta grozījumi”, 12.04.2022. 
rīkojums Nr. TNPCA/22/4-4/97/RSJ “Par budžeta izdevumu ierobežojumiem”, 19.09.2022. 
rīkojums Nr. TNPCA/22/4-4/212/RSJ “Par budžeta grozījumiem”, 01.10.2022. rīkojums Nr. 
TNPCA/22/4-4/224/RSJ “Par siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem pašvaldības iestādēs”) par 
TNP budžeta līdzekļu ekonomiju un racionālu izmantošanu, ņemot vērā Krievijas iebrukuma 
Ukrainā radīto ietekmi – straujo cenu kāpumu, energoresursu (elektroenerģija, apkure, ūdens, 
kurināmais) izmaksu ārkārtēju pieaugumu Latvijas teritorijā. No 2022. gada oktobra TGB ēkas 
fasādes apgaismojums ikdienā diennakts tumšajā laikā netiek ieslēgts;  

- Materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai TGB sniegusi priekšlikumu TNP izvērtēt pašvaldības iestāžu 
nodrošināšanu ar Microsoft 365 (Office) biroja programmatūru (Word, Excel, Powerpoint, 
OneNote), kurā ir mākoņpakalpojums; 

- Novada bibliotēku izmantošanas iespēju dažādošana, jaunu iniciatīvu attīstīšana: TGB Lasītāju 
apkalpošanas nodaļa, Informācijas resursu attīstības nodaļa un Bērnu nodaļa regulāri, aktīvi un 
mērķtiecīgi organizē dažādas informācijas, kultūras un izglītojošas norises, pasākumus, virtuālās un 
klātienes aktivitātes dažādām lietotāju grupām, popularizējot bibliotēkas pakalpojumus un veicinot 
apmeklētāju intereses veidošanos (bibliotēkas iepazīšanas ekskursijas, orientēšanās spēle bibliotēkā, 
tematiskās nodarbības, apmācības datora lietošanā, individuālas konsultācijas, lekcijas, tikšanās ar 
nozaru speciālistiem un autoriem, izstāžu atklāšanas, meistarklases (piemēram, ar 3D printeri, 3D 
pildspalvām), spēļu vakari, multiplikācijas filmu rīti, tematiskās klātienes un virtuālās spēles); 

- Kvalitatīva un ilgtspējīga kultūras satura veidošana, esošo tradīciju saglabāšana, pilnveidošana, 
akcentējot kultūrvides unikalitāti un kopienas tradīcijas: 2022. gadā norisinājās jau 21. Novada 
„Grāmatu svētki”, kuros lasītāji piedalījās dažādās aktivitātēs, notika grāmatu tirdziņš, bērni un 
pieaugušie tikās ar rakstniekiem. 2022. gada septembrī TGB sadarbībā ar Dundagas pagasta centrālo 
bibliotēku atjaunoja tradīciju "Dzejas buss". TGB Bērnu nodaļas 2001. gadā aizsāktā „Lielo 
lasīšanas svētku” rīkošanas tradīcija LNB lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija” dalībniekiem Talsu novadā tika pārtraukta 2 gadus – 2020. un 2021. gadā –  Covid-
19 pandēmijas, kā arī nepietiekama finansējuma dēļ. 2023. gada sākumā „Lielie lasīšanas svētki” 
par 2022. gadā lasītajām „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatām atkal notiks. TGB Bērnu 
nodaļa turpina arī „Dzejas dienu” un Ziemassvētku pasākumu tradīcijas, kā arī ir ieviesusi jaunu 
tradīciju – pasākumu „Bērnu rīti ar ģimenēm”. Savukārt TGB Informācijas resursu attīstības nodaļa 
turpina 2000. gadā aizsākto Aleksandra Pelēča literārās prēmijas konkursu. Novadpētniecības 
lasītavas 2019. gadā aizsāktais pasākumu cikls „Mazpilsētas stāstnīca” no klātienes pasākuma ir 
pārtapis par hibrīdpasākumu, saglabājot mutvārdu vēsturi ne tikai audioformātā, bet arī 
videoformātā; 

- Telpu pieejamības dažādu aktivitāšu norisei nodrošināšana: iespēja izmantot bibliotēkas telpas 
izstāžu izvietošanai tiek sniegta gan vietējiem māksliniekiem, gan citiem interesentiem. Telpas 
izmanto uzaicinātie viesi visdažādākajiem pasākumiem – diskusijām, sarunām ar lasītājiem, 
muzikāliem priekšnesumiem, lekcijām, meistarklasēm. 2022. gadā TGB telpās uzņēma Latvijas 
Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālās organizācijas organizēto tikšanos ar biedriem un biedrībai 
pietuvinātiem cilvēkiem; 

- Apkopot materiālus par kultūrvēsturisko mantojumu un sagatavot informatīvus, izzinošus 
izdevumus, regulāri papildināt informāciju un nodrošināt tās pieejamību elektroniskā vidē: TGB 
regulāri veido dažādus publicitātes materiālus, informatīvus resursus klātienes un attālināto lietotāju 
grupām, veido digitāli radītus resursus, ir sagatavojusi nodarbību par kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu, papildina BIS Alise ar jauniem ierakstiem, bibliotēka ir iesaistījusies LNB rīkotajā 
projektā „Latviešu grāmatai 500”. Bibliotēka klātienes apmeklētājiem izstrādājusi bukletu, veido 
ikmēneša skrejlapas par novadpētniecības lasītavas jaunumiem, afišas, informatīvus un vizuālus 
materiālus. Bibliotēka aktīvi darbojas elektroniskajā vidē, lai informētu par kultūrvēsturisko 
mantojumu – papildina BIS Alise ar jauniem ierakstiem, veido virtuālas izstādes, sociālo tīklu 
ierakstus un video, publicitātes rakstus, digitalizē novadpētniecības materiālus, veido mutvārdu 
vēstures videoierakstus („Mazpilsētas stāstnīca”), veido ikgadēju kalendāru; 
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- Pilsētas kultūrtūrisma piedāvājuma attīstības veicināšana, veidojot unikālu, pilsētai raksturīgu 
daudzpusīgu piedāvājumu: TGB izveidotā mācību ekskursija A. Lerha-Puškaiša skolas gaitas 
Talsos, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem paredzētā pastaigas programma „Teiku 
iedzīvināšana Talsu Pilskalnā”, iesaistīšanās Pilsētas svētkos ar izstāžu piedāvājumu; 

- Izstrādāt tematisko  nodarbību piedāvājumu mācību iestādēm visā reģionā, balstītu kompetenču 
izglītībā: izstrādāts 45 tematisko nodarbību piedāvājums 2022./2023. mācību gadam, tematisko 
nodarbību klāsts tiek regulāri pārskatīts pirms mācību gada sākuma, katru gadu ieviešot aktuālu 
saturu un jaunas formas; 

- Interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājuma pilnveide un pieejamības nodrošināšana (TGB kā 
nozīmīgs mūžizglītības un sabiedrības saskarsmes centrs): TGB regulāri organizē apmācības 
senioriem datora lietošanā, rīku izmantošanā. “Digitālās nedēļas 2022” laikā (21.-25.03.2022.) TGB 
iedzīvotājiem piedāvāja 3D printera meistarklasi un tiešsaistes semināru “Talsu Galvenās 
bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzes”. 2022. gada 6. aprīlī TGB piedalījās ikgadējā biznesa 
izglītības biedrības „Junior Achievement Latvia” karjeras izglītības programmā skolēniem „Ēnu 
diena”. Latvijas Bibliotēku nedēļā (18.-24.04.2022.), kas norisinājās ar moto “Bibliotēkas spēks: 
mācies, dari, iedvesmo!”, TGB rīkoja pasākumu “Orientēšanās Talsu Galvenajā bibliotēkā”, lai 
raisītu interesi par bibliotēku, tās pakalpojumu plašajām iespējām. Bija arī tikšanās ar zīmola “Dana 
ar kasti” radītāju, organizēšanas konsultanti, kārtošanas iedvesmotāju un grāmatu “Kas notiek 
bērnudārzā” un “Sakārto māju, sakārto prātu” autori Danu Gulbi. 2022. gada 17. jūnijā TGB 
viesojās Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde kopā ar medijpratības eksperti Klintu Ločmeli, 
lai turpinātu jau 2020. gadā iesākto iniciatīvu – medijpratības stiprināšanu Latvijas senioru un 
bibliotekāru auditorijā. 2022. gada augustā TGB iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu 
vasaras nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, dodot iespēju TGB 
bibliotekāra darba pienākumus (lasītāju apkalpošana, darbs ar krājumu) veikt skolniecei Marijai 
Danielai Duščakai, kura 2022. gada septembrī uzsāka studijas programmā “Bibliotēkzinātne un 
informācija” LU. 2022. gada 22. septembrī TGB klātienē un tiešraidē notika VKKF finansētās 
programmas “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” reģionāla norise “Talsos pēta, 
raksta un lasa”, ko organizēja LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar TGB, kā arī LU 
Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēkiem un pētniekiem, kuri 
popularizēja Talsu lokālo kultūrvidi, veicinot Talsu novada un autoru atpazīstamību un to devumu 
mūsdienu literāro norišu, novadpētniecības un vēsturiskā kontekstā. Norisē piedalījās arī rakstnieks 
Andris Kalnozols;  

- Sadarbība ar kaimiņu novadiem un pilsētām, sadarbības partneriem dažādu projektu ietvaros, 
īstenojot Talsu novadam prioritāras kultūras aktivitātes koprades pasākumos: 2022. gada 8. jūnijā 
Talsu novada bibliotekāri metodiskās dienas ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā pie 
kolēģiem Ogres Centrālajā bibliotēkā, Ogres novada Lielvārdes un Ciemupes bibliotēkā. Pārskata 
periodā pieredzes apmaiņas programmas izveidotas kopā ar Limbažu, Madonas reģionālajām 
bibliotēkām, kuras apmeklēja Talsu novada bibliotēkas. 2022. gada 3. oktobrī Talsu novada 
bibliotēku pārstāvji apmeklēja Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferenci “Kultūras 
mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”, kas notika Siguldā. 
2022. gada 26. oktobrī TGB sadarbībā ar TNP KSAN Kultūras daļu pieredzes apmaiņā uzņēma 
Madonas novada pašvaldības kultūras jomas speciālistus un Madonas novada kultūras centru 
vadītājus – kopā 20 personas;    

- Tīmekļvietnes inventarizācija – informācijas aktualizēšana, strukturizēšana, komunikācijas 
veicināšana un pilnveide: TGB mājaslapā pilnveidots bibliotēkas pamatpakalpojumu klāsts, 
izveidota sadaļa “Bibliotekāriem”, kurā ievietot instrukcijas, prezentācijas nozares pārstāvjiem; 

- Atbalsts novadpētniecības veicināšanai: tiek papildināta BIS Alise, kurā brīvpiekļuvē atrodama 
informācija par bibliotēkās glabātājiem novadpētniecības materiāliem, kas pieejami ikvienam 
lietotājam. Bibliotēkas sniedz konsultācijas datubāzu lietošanā, informācijas meklēšanā un 
informāciju par atmiņu institūcijām. Bibliotēkas sadarbojas ar novadpētniekiem un citām 
institūcijām, lai veicinātu novadpētniecību. TGB organizē ikgadējo konkursu "Aleksandra Pelēča 
literārā prēmija", lai veicinātu novada izpēti un atbalstītu grāmatu izdošanu par Talsu novadu. 
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Bibliotēka vāc mutvārdu vēsturi, lai veicinātu interesi par novada vēsturi un personām, lai glabātu 
nemateriālo kultūras mantojumu. Bibliotēka organizē nodarbības un dažādas aktivitātes par novadu, 
tā vēsturi un novadniekiem; 

- Iedzīvotāju iniciatīvas un vietējās kopienas iesaistīšana kultūras piedāvājumā – veicināt interešu 
grupu veidošanos kultūras institūcijās (lasītāju klubi vai domubiedru grupas par sabiedrību 
interesējošām tēmām): TGB izveidota jauna amata vieta – literatūras eksperts, kura viens no 
pienākumiem ir Lasītāju kluba veidošana. TGB Bērnu nodaļa rīko Vasaras nometni mazajiem 
lasītājiem, lai sekmētu interesi par bibliotēku, grāmatām, lasīšanu, kultūras vidi.    

 
• Bibliotēku akreditācija 
 
       Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.  
       TBG tika akreditēta 2019. gada 17 decembrī uz 5 (pieciem) gadiem – līdz 2024. gada 17. decembrim. 
Talsu novada pašvaldības publiskās bibliotēkas tika akreditētas 2019. gada 10. jūlijā uz 5 (pieciem) 
gadiem – līdz 2024. gada 10. jūlijam.  
 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 
• Tabula “Bibliotēkas izdevumi” + vērtējums par finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju 

veikšanai un attīstībai + īsi secinājumi, salīdzinājums, analīze par pēdējiem 3 gadiem 
 

Finansiālais nodrošinājums TNP publiskajām bibliotēkām saglabājies stabils, nodrošina bibliotēku 
pamatfunkcijas un kopumā ir vērsts uz nozares attīstības veicināšanu. Tuvākajā laikā TGB jāizstrādā aktuālā 
TNP bibliotēku klasifikācija, kuras rezultātā saskaņā ar TNP budžeta plānošanas principiem tiek noteikts 
bibliotēku darbinieku atalgojuma apmērs, kā arī finansējums, ko bibliotēkām piešķir informācijas, 
izglītojošo un kultūras norišu rīkošanai. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimā 2021. gada 16. novembrī galīgajā lasījumā apstiprinātajiem 
grozījumiem “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, kuru mērķis ir 
uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un kvalitāti, īstenojot atlīdzības sistēmas reformu, ar Talsu novada 
domes 2022. gada 7. decembra lēmumu Nr. 596 (protokols Nr. 29, 4. punkts) apstiprināts TNP amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikums, kas paredz individuālās mēnešalgas noteikšanas kārtības ieviešanu un 
vienotas pieejas nodrošināšanu. Novada publisko bibliotēku darbinieki ir iepazīstināti ar viņu individuālās 
mēnešalgas kritēriju kalibrēto vērtējumu – individuālās mēnešalgas tiek noteiktas pēc iegūtās kvalifikācijas, 
darba snieguma, darba apjoma.  

 
Tabula “Bibliotēkas izdevumi” – TGB 

 2020 2021 2022 
Izdevumi kopā (EUR) 228253 251686 235891 
Darbinieku atalgojums (bruto) 209937 232611 216380 
Krājuma komplektēšana 18316 19075 19511 

 
TGB darbinieku atalgojums 2021. gadā salīdzinot ar 2020. gadu pieauga par 10 %, savukārt  

2022. gadā salīdzinot ar 2021. gadu atalgojumam paredzētā finansējuma samazinājums par 8 % ir radies 
sakarā ar 2 vakantām amata vietām un vairāku darbinieku ilgstošu darbnespēju. 

Pašvaldības finansiālais nodrošinājums TGB krājuma komplektēšanai 2021. gadā salīdzinot ar 
2020. gadu tika palielināts par 4 %, 2022. gadā salīdzinot ar 2021. gadu – par 2 %.   
 

Tabula “Bibliotēku izdevumi” – TNP publiskās bibliotēkas 
 2020 2021 2022 
Izdevumi kopā (EUR) 713170 744016 790241 
Darbinieku atalgojums (bruto) 611417 636716 682978 
Krājuma komplektēšana 101753 107300 107263 
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TNP publisko bibliotēku darbinieku atalgojums 2021. gadā salīdzinot ar 2020. gadu pieauga par 4 %, 
bet 2022. gadā salīdzinot ar 2021. gadu pieauga vēl par 7 %. Pašvaldības finansiālais nodrošinājums novada 
bibliotēkām krājuma komplektēšanai 2021. gadā salīdzinot ar 2020. gadu tika palielināts par 5 %, bet 2022. 
gadā salīdzinot ar 2021. gadu saglabājās tādā pašā apmērā.   

Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pasākumu daudzveidību un pēc iespējas plašākam interesentu 
lokam, no TGB 2022. gada budžeta tika novirzīts finansējums 2874, - EUR apmērā novada bibliotēkām 
pasākumu rīkošanai (TNP 13.04.2022 rīkojums Nr.  TNPCA/22/4-4/98/RSJ "Par budžeta līdzekļu 
pārvirzīšanu novadu bibliotēkām"). Papildus TGB nodrošināja transportu uz pasākuma norises vietām 
interesentiem no Talsiem, tādējādi arī palielinot pasākuma apmeklētāju skaitu. 

 
Tabula “Par līdzekļu pārvirzīšanu no TGB budžeta novada bibliotēkām pasākumu nodrošināšanai” 

Finansējuma saņēmējs Veicamais darbs (adrese/aktivitāte) 
Summa 

EUR 

Dundagas pagasta 
centrālā bibliotēka 

Tikšanās ar grāmatas “Meitene Hameleons” 
autoriem Natāliju Morozovu, Tarasu Ivaščenko. 
Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori 
(4 nodarbības). 
Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu 
Starts” 6 gada aktivitātes – partneris LNB Atbalsta 
biedrība (uz vienu bērnu 12,50). 
Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli Tikšanās ar 
rakstnieci Agnesi Vanagu. 

1215,00 

Vandzenes pagasta 
bibliotēka 

Literāri muzikālais vakars ar Kārli Kazāku 
“Sākums mūs atrod pats” grāmatas prezentācija. 
“Pareizi nepareizais P. Brūvera daiļradē”, literārs 
vakars ar dzejnieka meitām, literātēm – Zani un 
Indru Brūverēm, atzīmējot dzejnieka 65. jubileju. 

254,00 

Laidzes pagasta 
bibliotēka 

Teātra diena. Tikšanās ar pieredzes bagātu aktieri. 
Dzejas un dramaturģijas darbu lasījumi. “Vīru 
vakars”. Tikšanās ar rakstnieku. 

250,00 

Stendes pilsētas 
bibliotēka 

Lasītāju klubs. Tikšanās ar stendenieci, žurnālisti, 
grāmatu autori, tulkotāju  Ivetu Galēju. (ar 
meistarklasi) Novadpētniecības materiālu 
izstāde – Stendes pilsētas dzimšanas dienā. 

150,00 

Valdemārpils pilsētas 
bibliotēka 

Latvijas bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas spēks: 
mācies, dari, iedvesmo!”. Lasītāju kluba pasākumi 
(4 reizes gadā). 

135,00 

Rojas pagasta 
bibliotēka 

Tikšanās ar rakstniekiem. Dzejas dienu pasākumi 
Pastariņa prēmijas pasākums. 

480,00 

Mazirbes  bibliotēka 
Tikšanās ar novadniekiem – rakstnieku Gunāru 
Anševicu un dzejnieci Inu Anševicu. 

140,00 

Sabiles bibliotēka 
,,Grāmatu starts” lasīšanas veicināšanas 
programma 

250,00 

 
2022. gada budžeta izpildē novada bibliotēkas sekojušas finanšu disciplīnas ievērošanai, ko noteica 

TNP rīkojumi (08.03.2022. rīkojums Nr. TNPCA/22/4-4/65/RSJ “Par kārtību, kādā veicami budžeta 
grozījumi”, 12.04.2022. rīkojums Nr. TNPCA/22/4-4/97/RSJ “Par budžeta izdevumu ierobežojumiem”, 
19.09.2022. rīkojums Nr. TNPCA/22/4-4/212/RSJ “Par budžeta grozījumiem”, 01.10.2022. rīkojums Nr. 
TNPCA/22/4-4/224/RSJ “Par siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem pašvaldības iestādēs”) par TNP 
budžeta līdzekļu ekonomiju un racionālu izmantošanu, ņemot vērā Krievijas iebrukuma Ukrainā radīto 
ietekmi – straujo cenu kāpumu, energoresursu (elektroenerģija, apkure, ūdens, kurināmais) izmaksu 
ārkārtēju pieaugumu Latvijas teritorijā.  
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Saskaņā ar noteiktajiem budžeta izdevumu ierobežojumiem pašvaldības iestādēm, tajā skaitā novada 
publiskajām bibliotēkām, tika doti uzdevumi: 

- nodrošināt tikai tādu izdevumu veikšanu un jaunu saistību uzņemšanos, bez kurām nav iespējama 
iestādes/struktūrvienības pamatfunkciju nodrošināšana; 

- pārskatīt stacionāro telefonu nepieciešamības lietošanu iestādē; 
- pārskatīt un izvērtēt apkures un visu veida elektroenerģijas patēriņa darbības racionālu izmantošanu 

(gan iekštelpās, gan āra teritorijā); 
- pārskatīt un izvērtēt pēc nepieciešamības paklāju nomu, higiēnas aprīkojumu labierīcībās. 

Nepieciešamības gadījumā organizēt līgumu pārslēgšanu/izbeigšanu; 
- pārskatīt un izvērtēt apsaimniekošanas maksu, izdevumu lietderību; 
- pastāvīgi izvērtēt transporta lietošanas mērķi, katrā konkrētā gadījumā atsevišķi, pēc iespējas 

organizēt kopēju transporta plūsmu vienas pārvaldes iestāžu un struktūrvienību ietvaros; 
- pārskatīt un izvērtēt reprezentācijas izdevumus, pastāvīgi izskatīt to nepieciešamību; 
- iestādes/nodaļas vadītājam aizliegts veikt grozījumus no nenotikušo pasākumu tāmēs plānotā 

finansējuma. 
No 2022. gada oktobra TGB ēkas fasādes apgaismojums ikdienā diennakts tumšajā laikā netiek ieslēgts, 

ēkas fasāde tika izgaismota tikai svētkos – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 18. novembrī; 
25. novembrī, kad TGB atzīmēja 3 gadu jubileju, kopš sākusi darboties jaunajās telpās; Ziemassvētkos. 

 
3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 
2021. gada septembrī Sabiles bibliotēkas Bērnu nodaļai piešķīra telpas Ventspils ielā 14, Sabiles 

kultūras nama ēkā. 2022. gadā bija plānots bibliotēkas Bērnu nodaļai piešķirto telpu remonts, bet tas atlikts 
uz nenoteiktu laiku. 2022. gadā bibliotēkas Bērnu nodaļa joprojām atrodas pagaidu telpās – Talsu ielā 1/7. 
Jāuzsver, ka Sabile ir populārs tūrisma galamērķis, līdz ar to ir ļoti nozīmīgi, lai bibliotēkai būtu kvalitatīvas 
telpas, kas patiktu vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētu arī tūristus.  

2022. gadā kosmētiskais remonts bijis Valdemārpils pilsētas bibliotēkas telpās – nokrāsotas sienas 
datorzālē, parādes ieejas priekštelpā, bērnu literatūras nodaļas ieejas priekštelpā un kāpņu telpā. Lai taupītu 
elektroenerģiju un bibliotēkas apmeklētājiem nodrošinātu gaišas telpas, Valdgales pagasta bibliotēkas 
grāmatu telpā veikta apgaismojuma nomaiņa uz LED spuldzēm. Balgales pagasta bibliotēkā iegādātas 
jaunas žalūzijas. 

Vairākas novada bibliotēkas norādījušas, ka ir vajadzīgi telpu uzlabošanas darbi. Virbu pagasta 
bibliotēkai nepieciešams grīdas remonts, arī Stendes pilsētas bibliotēkā vajadzīgs grīdas remonts bibliotēkas 
pieaugušo nodaļas apkalpošanā un lasītavā. Telpu kosmētiskais remonts, īpaši grīdas seguma nomaiņa un 
apgaismojuma atjaunošana nepieciešama arī Sabiles pilsētas bibliotēkai. Ausekļu bibliotēkā būtu jāveic 
datora telpas kosmētiskais remonts un mēbeļu nomaiņa. 

Kolkas pagasta bibliotēkas apmeklētāji rakstījuši vēstuli pašvaldībai par telpām nepieciešamo remontu, 
bet tas nav veikts. Pašlaik bibliotēkā ir apsilde ar elektriskajiem radiatoriem, taču, strauji pieaugot 
elektroenerģijas tarifiem, sadārdzinājušās izmaksas un temperatūra telpās ziemas periodā nepārsniedz +13 
līdz +15 grādus pēc Celsija, arī bērnu literatūras telpā nav iespējams panākt optimālo temperatūru. Tā kā 
Kolka ir viens no ļoti iecienītiem tūrisma galamērķiem, ir aktuāli, ka bibliotēkai tiek nodrošinātas 
piemērotas, ērtas, mūsdienīgas un pievilcīgas telpas, kas piesaistītu gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus. 

 
• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 
2021. gada septembrī Sabiles bibliotēkas Bērnu nodaļai piešķīra telpas Ventspils ielā 14, Sabiles 

kultūras nama ēkā. 2022. gadā bija plānots bibliotēkas Bērnu nodaļai piešķirto telpu remonts, bet tas atlikts 
uz nenoteiktu laiku. 2022. gadā bibliotēkas Bērnu nodaļa joprojām atrodas pagaidu telpās – Talsu ielā 1/7. 

 
• Jaunu ēku būvniecība  
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Jaunu ēku būvniecība pārskata periodā nav bijusi un nav plānota. 
 
• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, 

nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 
 

TGB tehniskais aprīkojums ir kvalitatīvs un teicamā stāvoklī. 2022. gadā TGB tehnoloģiju telpā tika 
izvietots laminēšanas iekārta, vākotājs, nozīmīšu izgatavotājs, iesiešanas ierīce.     

  
      Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” - TGB 

Ierīce 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 projekts SGES_TGB 
 8  2020 
Multifunkcionālās iekārtas 
(melnbaltās) 

1  projekts SGES_TGB 

 1 projekts SGES_TGB 
 2  2013 
Multifunkcionālās iekārtas 
(krāsainās) 

 
1 

projekts SGES_TGB 

Printeri 1  2010 
 2  2013 
 2  projekts SGES_TGB 
Printeris (tintes A3) 1  2014 
Karšu printeris 1  2017 
ID karšu lasītāji  18 projekts SGES_TGB 
Skeneri 1  2010 
  1 projekts SGES_TGB 
3D printeris  1 projekts SGES_TGB 
3D pildspalvas  2 2021 
Projektori 2 projekts SGES_TGB 
 2  2013 
Datu kamera 1 projekts SGES_TGB 
Iekārta vājredzīgajiem  1 projekts SGES_TGB 
Digitalizācijas iekārta 1  projekts SGES_TGB 
Planšetes 1 4 projekts SGES_TGB 
E-grāmatu lasītāji (Kindle)  4 projekts SGES_TGB 
Info ekrāns 1 projekts SGES_TGB 
 1  2014 
Spēļu konsole 
Nintendo Switch 

 1 projekts SGES_TGB 

Interaktīvā tāfele  1 projekts SGES_TGB 
Pasākumu apskaņošanas 
aparatūras komplekts 

1 projekts SGES_TGB 

Bezvadu mikrofonu sistēma 1 2021 
Diktofons 2  2018 
Straumēšanas iekārta 1  2020 
Audio atskaņošanas sistēma  
(CD, LP) 

 1 projekts SGES_TGB 

Pārvietojama skaņu sistēma 1 2014 
Digitālā spoguļkamera 1  2015 
Videokamera 1  2014 
Laminēšanas iekārta 1 2013 
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Iesiešanas (spirāles) iekārta 1 2010 
Diplomdarbu apdrukas iekārta 1 2017 
Drons 1 projekts SGES_TGB 
Vākotājs 1 2015 
Nozīmīšu izgatavotājs 1 2017 
Bibliomāts 1 2022 

       
2022. gada 14. martā, pilnveidojot un attīstot bibliotekārās apkalpošanas modeli, TGB sadarbībā ar 

SIA “Sigfox Latvia” ieviesa bezkontakta pašapkalpošanās iekārtu bibliomātu (grāmatu pakomātu), kas 
nodrošina pasūtīto izdevumu saņemšanu un nodošanu 24 stundas diennaktī (24/7) http://retalsi.lv/talsu-
galvenaja-biblioteka-pieejams-gramatu-pakomats/. Sadarbībā ar SIA “Tietoevry Latvia” bibliomāta darbība 
tika integrēta bibliotēku informācijas sistēmas (BIS) Alise Kopkatalogā. 

2022. gada sākumā TGB darbībā tika ieviesta Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā  
Elektronisko iepirkuma sistēma (EIS), kas paredzēta valsts un pašvaldības iestāžu iepirkumu un iepirkuma 
procedūru un saistīto darbību veikšanai. Pārskata perioda pirmajā pusgadā novada bibliotēkas pakāpeniski 
apguva un sāka lietot TNP ieviesto SIA “ZZ Dats” izstrādāto un nodrošināto pašvaldību darbam pielāgotu 
lietvedības sistēmu LIETVARIS. Šajā dokumentu vadības sistēmā iekļauts arī modulis par maksas 
pakalpojumu norēķiniem, kā rezultātā novada bibliotēkās maksas pakalpojumu sniegšanai vairs nevajag 
izmantot kvīšu grāmatiņas un TGB 2022. gada 24. februārī pārtrauca lietot kases aparātu.  

Turpmākai materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai TGB sniegusi priekšlikumu TNP izvērtēt 
pašvaldības iestāžu nodrošināšanu ar Microsoft 365 (Office) biroja programmatūru (Word, Excel, 
Powerpoint, OneNote), kurā ir mākoņpakalpojums. Bija arī priekšlikums TGB tehnoloģiju telpā nodrošināt 
ADOBE Creative Cloud pakotni, Fhotoshop, Illustrator, In Desing, Premiere 726, bet TNP Informācijas 
tehnoloģiju nodaļa priekšlikumu neatbalstīja sakarā ar pašlaik vēl nepietiekamu iedzīvotāju atsaucību 
aptaujā par nepieciešamību iekļaut minētās maksas programmatūras bibliotēkas pakalpojumu klāstā. 

Pārskata periodā TGB pašvaldībai iesniedza tāmi (sagatavota sadarbībā ar SIA “Hansab”) ar 
priekšlikumiem modernizēt bibliotēkas darbu ar RFID (radiofrekvenču identifikācijas) tehnoloģijām, kā arī 
ieviest pašapkalpošanās iekārtu, drošības vārtus, inventarizācijas iekārtas un apstrādāt krājumu ar RFID 
čipiem. Priekšlikumu 2023. gada budžetā pašvaldība nav atbalstījusi, pieteikuma īstenošanu TNP Kultūras 
un sporta attīstības nodaļas (KSAN) Kultūras daļa un Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa plāno 
izskatīt tuvāko gadu laikā. Pašvaldībā arī iesniegta tāme papildināt TGB grāmatu krātuves telpu aprīkošanu 
ar mobilajiem arhīva plauktiem.         

2022. gada novembrī TGB grāmatu krātuvē tika ieviesti temperatūras un gaisa mitruma mērītāji un 
mērījumu uzskaites žurnāls, lai tiktu nodrošināti grāmatu glabāšanai piemēroti apstākļi. 

 
• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
 
2022. gada septembrī TGB Bērnu nodaļā saplīsa grāmatu plaukti, neizturot grāmatu smagumu. Tas 

nozīmē, ka plaukti, ar ko tika aprīkotas TGB jaunās telpas 2019. gadā, nav bijuši pietiekami kvalitatīvi, kā 
rezultātā TGB budžetā jāatrod papildu līdzekļi plauktu salabošanai.  

TGB Bērnu nodaļā pasākumu apmeklētāju skaits ir liels, bet nav telpu, lai varētu notikt vairāki 
pasākumi vienlaikus. Telpu šaurības dēļ pietrūkst vietas galdu novietošanai un apmeklētājiem nav ērta 
piekļuve krājumam. Telpu pieejamība tiks risināta, aprīkojot grāmatu plauktus ar ritenīšiem, kas ļautu tos 
pārvietot, pielāgojot abonementa telpu pasākumiem. Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 
federācijas (IFLA) vadlīnijās publiskajām bibliotēkām norādīts, ka mainot telpas izkārtojumu, paplašinās 
izvēles iespējas aktivitātēm, nodarbībām, grāmatu krājuma pieejamībai. 

Novada bibliotēkās ir aktuāli stacionāros datorus aprīkot ar mikrofoniem un kamerām, lai darbinieki, 
kā arī bibliotēku lietotāji varētu pilnvērtīgi piedalīties tiešsaistes semināros, apmācībās, pasākumos. Katru 
novada bibliotēku būtu arī nepieciešams nodrošināt ar portatīvo datoru un viedtālruni, lai bibliotēkas varētu 
piedāvāt un īstenot mūsdienīgas aktivitātes. Dundagas pagasta centrālajai bibliotēkai un Dižstendes 
bibliotēkai nolietojušies kopētāji, Dižstendes bibliotēkai – arī printeris, Lubes bibliotēkai – multifunkcionālā 
iekārta. Bibliotēkām nepieciešamas jaunas reproducēšanas iekārtas. Pārskata periodā jauna multifunkcionālā 
iekārta nodrošināta Pļavu bibliotēkai.   
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      Tabula “Bibliotēku iekārtas un aprīkojums” – TNP publiskās bibliotēkas 

Iekārta 
Datori 

darbiniekiem 
Datori 

apmeklētājiem 
Printeri Skeneri Kopējamo 

iekārtu sk. 
Multifunkcionālo 

iekārtu sk. 
Skaits 86 140 29 13 7 51 

 
4. Personāls 

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

 
Pārskata perioda beigās Talsu novada bibliotēkās strādāja 59 bibliotekārie darbinieki, no tiem 

nepilnā slodzē – 8.  
 

Tabula “Nepilnas slodzes bibliotekārie darbinieki” – TNP publiskās bibliotēkas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvērtējot TGB darbību un veicot darbības analīzi tālāko attīstības virzienu noteikšanai, speciālistu 

kapacitātes stiprināšanai, augsti kvalificētu speciālistu piesaistei un motivācijai darbam, pārskatītas amatu 
vietas, kompetences un slodzes katrā no TGB nodaļām, notikušas izmaiņas personāla sastāvā, pārveidotas 
esošās amata vietas, radot jaunas speciālistu vietas – kultūras pasākuma organizators, vecākais eksperts 
literatūras jautājumos, multimediju dizaina speciālists. Pārskata perioda beigās vecākā eksperta literatūras 
jautājumos un multimediju dizaina speciālista vietas ir vakantas.  

2022. gada 29. jūlijā pensijā devās TGB Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja palīgs Aija 
Ozoliņa, kura TGB nostrādāja 35 gadus. Pārskata periodā darba tiesiskās attiecības ar TBG izbeidza grāmatu 
iesējēja, noformētāja Anete Brāle, Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Kitija Cietvīra un Bērnu nodaļas 
vadītāja Marija Marlēna Krekovska. Kopš 2022. gada 11. jūlija Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja ir 
Elza Āboliņa, kopš 2022. gada 15. augusta Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja ir Lita Zandberga, 
kopš 2022. gada 1. septembra Bērnu nodaļas vadītāja ir Vita Kukute. Pārskata periodā tika atjaunoti amatu 
apraksti esošajiem darbiniekiem un nodaļu vadītājiem. 

Pārskata periodā notikusi vadītāju maiņa novada bibliotēkās Vandzenē, Valdemārpilī un Valdgalē 
(uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku).  
 

Tabula “Bibliotekāro darbinieku kopskaits un izglītība” – TNP publiskās bibliotēkas  
Izglītība Darbinieku skaits 
Bibliotekāro darbinieku kopskaits 59 
No tiem ar bibliotekāro izglītību 39 

t.sk. maģistra grādu 4 
t.sk. bakalauru 4 
t.sk. 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 5 
t.sk. augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 3 
t.sk. ar 3. profesionālo kvalifikācijas līmeni 23 

No tiem ar izglītību citās jomās 20 
t.sk. maģistra grādu  

Bibliotēka Bibliotekāru skaits 
(0.5 slodze) 

Abavas  1 
Nogales 1 
Strazdes 1 
Valdgales 1 
Kaļķu 1 
Vīdāles 1 
Mazirbes 1 
Mērsraga 1 

Kopā 8 
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t.sk. bakalauru 5 
t.sk. augstāko izglītību (līdz 1993.g.) 1 
t.sk. 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 5 

t.sk. vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību  9 
Profesionālā pilnveide  4 

 
TGB īsteno atbalsta mehānismu cilvēkresursu nodrošinājuma atbilstībai, veicinot un piedāvājot 

profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas, kvalifikācijas celšanu: katru mēnesi TGB organizē 
metodiskos seminārus novada bibliotekāriem, nodrošinot nozares speciālistu vadītas nodarbības par 
aktualitātēm bibliotekārajā darbā. Bibliotēku darbiniekiem ar darba pieredzi, bet bez profesionālās izglītības, 
tiek atbalstīta iespēja pieteikties bibliotekāra kvalifikācijas iegūšanai LNB Kompetenču attīstības centrā. 
Pārskata periodā kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja TGB Informācijas resursu attīstības nodaļas vecākā 
bibliotekāre Sanita Krauze, Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre 
Lāsma Lavrenova apguva izglītības iestādes “Latvijas Nacionālā bibliotēka” profesionālās tālākizglītības 
programmu “Bibliotēku zinības”, profesionālās kvalifikācijas praksi nokārtojot TGB no 2022. gada 
11. aprīļa līdz 2022. gada 3. jūnijam.   
 

• Apbalvojumi un pateicības 
 

2022. gadā TNP apbalvojumu “Gada bibliotekārs” saņēma TGB bibliotekāre un Novadpētniecības 
lasītavas darba organizatore Lita Zandberga, kura vasarā uzsāka pildīt TGB Informācijas resursu attīstības 
nodaļas vadītājas pienākumus.   

Pārskata periodā Dižstendes bibliotēkas vadītāja Astra Arbidāne saņēma Talsu novada Goda balvu 
par ilggadēju un godprātīgu darbu, Īves pagasta bibliotēkas vadītāja Guntra Grīnberga –  Talsu novada Goda 
balvu par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu un ieguldījumu Talsu novada Īves bibliotēkas 
attīstībā. 

 
• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 
 
2022. gada augustā TGB iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras 

nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, dodot iespēju TGB bibliotekāra darba 
pienākumus (lasītāju apkalpošana, darbs ar krājumu) veikt skolniecei Marijai Danielai Duščakai, kura 2022. 
gada septembrī uzsāka studijas programmā “Bibliotēkzinātne un informācija” LU. Projekta īstenošanai 
piešķirtais NVA finansējums bija 250,- EUR, līdzfinansējums no TGB – 250,- EUR.  

2022. gadā TGB budžetā finansiālais nodrošinājums personāla profesionālajai pilnveidei bija 300,- 
EUR, kas tika izlietoti ikmēneša metodiskajos semināros uzaicināto vieslektoru atlīdzībām, kā arī 2022. 
gada 8. jūnijā notikušajam pieredzes apmaiņas braucienam pie kolēģiem Ogres Centrālajā bibliotēkā, Ogres 
novada Lielvārdes un Ciemupes bibliotēkā un Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferences “Kultūras 
mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā” apmeklēšanai Siguldā 2022. 
gada 3. oktobrī.  

Talsu novada bibliotēku budžetā finansiālais nodrošinājums profesionālajai pilnveidei ir minimāls. 
Taču bibliotekāri izmanto iespējas apgūt jaunas profesionālās zināšanas un prasmes bez maksas piedāvātajos 
tiešsaistes semināros, ko Latvijas publiskajām bibliotēkām regulāri nodrošina LNB, kā arī Kultūras 
informācijas sistēmu centrs un citas mācību platformas.       
 2022. gadā apgūtas aktualitātes šādos profesionālās pilnveides tiešsaistes pasākumos: 
21.01.-04.02.2022. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas “Dari digitāli” 
apmācības “Digitālie līderi”; 
11.02.2022. Latvijas Drošāka interneta centra seminārs par medijpratības jautājumiem; 
15.02.-02.06.2022. Biedrības “Riga TechGirls” mācību programmas radošo profesiju pārstāvjiem “Cilvēcīgi 
par tehnoloģijām”; 
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23.02.2022. Profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 
profesionālo publikāciju apskats” pasākums, kas bija veltīts vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, to 
sniegtajiem pakalpojumiem un bibliotēku lomai šajā procesā; 
03.03.2022. “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām: izvērtēšanas seminārs”, rīkotājs 
LNB; 
24.03.2022. CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas) IT drošības 
seminārs “Esi drošs”; 
25.03.2022. Ventspils Digitālā centra seminārs “Dezinformācija Latvijā: jaunākās tendences informācijas 
izvērtēšanā”; 
27.-28.04.2022. Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotais Latvijas Bibliotēku festivāls 2022, Latvijas 
bibliotekāru 22. konference “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”, Latvijas Bibliotekāru biedrības 
Gada balva 2021, tiešraide no LNB; 
09.08.-27.10.2022. Biedrības “Riga TechGirls” mācību programma digitālo prasmju pilnveidošanai 
“Iepazīsti tehnoloģijas”; 
01.09.2022. LEGO fonda globālās kampaņas seminārs “Uzbūvē rotaļu pasauli”;  
16.09.2022. LNB konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”; 
07.10.2022. LNB rīkotā konference “Aktualitātes bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijā”; 
27.10.2022. LNB izglītojošs seminārs reģionālajiem koordinatoriem “Pirmās grāmatas latviešu valodā 500. 
gadadienas atzīmēšana un bibliotēku tīkls”; 
28.10.2022. Latvijas Valsts radio un televīzijas centra organizētās apmācības par drošu elektronisko 
parakstu; 
02.11.2022. LNB Bibliotēku attīstības centra rīkots seminārs reģionu galveno bibliotēku krājuma 
komplektēšanas speciālistiem; 
03.11.2022. SIA “Tieto” seminārs “Sistēmas ALISE pārvaldība: padziļinātais kurss”; 
30.11.2022. LNB seminārs  “Analītisko ierakstu kataloģizēšana un indeksēšana saskaņā ar RDA: ieteikumi 
un jauninājumi”; 
08.12.2022. LNB Bibliotēku attīstības centra seminārs darbā ar jauniešiem “Lauzt robežas – meklēt 
identitātes”.  
 Klātienē Talsu novada bibliotēku pārstāvji apmeklēja Latvijas bibliotēku novadpētniecības 
konferenci “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”, kas 
notika 2022. gada 3. oktobrī Siguldā.  
 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 
 
Talsu novada bibliotēkās viena no risināmām problēmām ir personāla novecošanās – 36 % no kopējā 

bibliotekāro darbinieku skaita ir vecuma posmā no 60 līdz 69 gadiem.  
 

Tabula “Bibliotekārie darbinieki pa vecuma grupām” – TNP publiskās bibliotēkas  
Vecums/ 

skaits 
<  20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >= 80 

 2 7 9 19 21 1  
 
Bieži vien vecāka gadagājuma darbinieku komunikācija, attieksme nav vērsta uz jaunām iniciatīvām 

darbā, nozares attīstību. Šis faktors būtiski bremzē jaunu darbinieku ienākšanu kolektīvā un darba 
efektivitātes panākšanu. Pastāv arī problēma, ka gados jaunāki darbinieki, kuriem bibliotēka ir vienīgā 
darbavieta, automātiski pārņem iepriekšējo laiku darba stilu, jo šiem darbiniekiem nav citas profesionālās 
pieredzes.    
 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 
 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze 
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” – TGB  
 2020 2021 2022 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 
Aktīvo lietotāju skaits 4054 2295 3289 - 77 %; + 30 % 
t. sk. bērni līdz 18.g. 1550 884 1621 - 75 %; + 46 % 
Bibliotēkas apmeklējums 42578 24036 36886 - 77 %; + 35 % 
t. sk. bērni līdz 18.g. 10127 4013 16239 -152 %; + 75 % 
Virtuālais apmeklējums 88291 125630 177997 + 30 %; + 29 % 
Izsniegums kopā 97505 41008 59890 -138 %; + 32 % 
t. sk. grāmatas 84353 33401 42324 -153 %; + 21 % 
t. sk. periodiskie izdevumi 10835 3594 17458 -201 %; + 79 % 
t. sk. bērniem līdz 18.g. 5895 4013 20754 -47 %; + 81 % 
Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā 

41 24 34 -79 %; + 29 % 

t. sk. bērni līdz 18 g. 1798 1786 1845 -0,7 %; + 3 % 
Iedzīvotāju skaits* 9886  9673 9546 -2 %; -1 % 

 
*Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. 
 
TGB pamatrādītāji 2022. gadā salīdzinot ar 2021. gadu ir būtiski palielinājušies (sk. 5.1. att.). 

Bibliotēku aktīvāk apmeklēja gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši. Aktīvo lietotāju skaits un bibliotēkas 
apmeklējums ir audzis, to iespējams izskaidrot ar to, ka no 2022. gada 1. aprīļa, balstoties uz  Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 192 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, tika atcelti visi 
nozīmīgākie ierobežojumi bibliotēku darbībai.  

Izsniegumu rādītāji ir krietni auguši (sk. 5.2. att.) – gan grāmatu, gan periodisko izdevumu 
izsniegums, gan arī izsniegums bērnu un jauniešu grāmatām. 

Turpina palielināties virtuālais apmeklējums, sabiedrība izrāda interesi par bibliotēkas veidotajiem 
digitālajiem materiāliem. Tiek veikts aktīvs darbs, lai popularizētu TGB pieejamos digitālos materiālus. 

 
Tabula “Bibliotēku pamatrādītāji” – TNP publiskās bibliotēkas  

 2020 2021 2022 % salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 12963 10368 11772 - 20 %; + 14 % 
t. sk. bērni līdz 18.g. 4259 3173 4138 - 26 %; + 30 % 
Bibliotēkas apmeklējums 177245 132453 158905 - 25 %; + 20 % 
t. sk. bērni līdz 18.g. 39784 21267 42732 - 47 %; + 101 % 
Virtuālais apmeklējums 88607 131001 179499 + 48 %; + 37 % 
Izsniegums kopā 424619 331949 328119 -22 %; - 1 % 
t. sk. grāmatas 236748 175090 174287 -26 %; - 0,5 % 
t. sk. periodiskie izdevumi 185272 156607 152995 -15 %; - 2 % 
t. sk. bērniem līdz 18.g. 43649 34893 49550 -20 %; + 42 % 
Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā 

34 27 31 -21 %; + 15 % 

t. sk. bērni līdz 18 g. 6689 6644 6712 -0,7 %; + 1 % 
Iedzīvotāju skaits* 38617 38293 37951 -0,8 %; -0,9 % 

 
   *Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. 
 
2022. gadā arī novada bibliotēku pamatrādītāji pārsvarā ir uzlabojušies. Cilvēki pēc gandrīz divu 

gadu pauzes atsāka apmeklēt publiskas vietas, kas nebija iepriekš iespējams. Liela daļa sabiedrības atsāka 
izmantot bibliotēkas pakalpojumus, ko nevarēja darīt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu dēļ. 



17 
 

 

 

5.1 att. TGB pamatrādītāji 

 

5.2. att. Izsniegums TGB 
 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 
 
2022. gadā TGB tika ieviesti vairāki jauni pakalpojumi un jauninājumi. 14. martā bibliotēkā atklāja 

bibliomātu (Bibliotēka piedāvās jaunu pakalpojumu – Grāmatu pakomātu – Talsu Galvenā bibliotēka 
(talsubiblioteka.lv), Bibliotēkas pakalpojumu klāstu papildina grāmatu pakomāts – Talsu Galvenā bibliotēka 
(talsubiblioteka.lv)),  pakalpojums ikvienam kļuva pieejams no 15. marta. Doma par šādu pakalpojumu 
radās Covid-19 pandēmijas laikā, izvērtējot to, kā bibliotekāri pēc iespējas efektīvāk un ar  mazāku 
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savstarpējo kontaktu varētu apkalpot lasītājus, ja šāda situācija turpināsies vai atkārtosies. Vēl kā svarīgu 
iemeslu var minēt, ka bibliomāts ļauj bibliotēkas lasītājiem saņemt grāmatas gan agri no rīta, gan vēlu 
vakarā vai pat naktī, vai svētku dienās, ja grāmatas ir pasūtītas savlaicīgi. Gada beigās BIS ALISE tika 
uzsākta statistikas uzskaite par bibliomāta izmantošanu. Šī pakalpojuma ieviešanu var vērtēt pozitīvi, 
bibliotēka ir kļuvusi modernāka un pieejamāka lasītājiem. 

Gada sākumā TGB senioriem piedāvāja nodarbībās apgūt vai atsvaidzināt pamata prasmes darbā ar 
datoru. Pirmdienās tika nodrošinātas individuālās nodarbības senioriem, kur dalībnieki apguva  šādas 
prasmes – datora ieslēgšana, izslēgšana, datorpeles izmantošana, rakstīšana. Tika izmantoti arī internetā 
atrodamie apmācību materiāli, kas palīdzēja vieglāk apgūt datorprasmes. Pēc nodarbību dalībnieku 
pieprasījuma tika veiktas apmācības e-pasta izveidošanā un lietošanā, jo katram dalībniekam atšķīrās 
prasmes un vēlmes. Pēc apmācībām seniori atklājuši, ka drošāk darbojas ar datoru, to ir izdevies novērot arī 
darba procesā, seniori ir gatavi patstāvīgi darboties ar datoru, taču drošāk jūtas, ja kāds no bibliotēkas 
darbiniekiem ir blakus un vajadzības gadījumā konsultē. 

Aprīlī TGB piedalījās „Junior Achievement Latvia” rīkotā karjeras izglītības programmā skolēniem 
„Ēnu diena”. TGB piedāvāja sešas dažādas iespējas iepazīt darbu publisko bibliotēku sektorā – lasītāju 
apkalpošanas nodaļā, informācijas resursu attīstības nodaļā un vēl vairākās bibliotekārā darba jomās 
(administratīvais darbs, novadpētniecība, publicitāte, informācijas resursu apstrāde, veidošana utt.). Šo 
iespēju izmantoja četri vidusskolēni, kuri vienas dienas laikā guva ieskatu cik dažāds, interesants un 
moderns var būt darbs bibliotēkā.  

Vasarā pirmo reizi TGB piedalījās aktīvās nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 
Šo iespēju sniedzām vienai personai, kura palīdzēja bibliotēkas ikdienas darbos, nokārtoja drona vadīšanas 
apliecību, tādā veidā gūstot ieskatu, cik dažāds ir bibliotekāra darbs. Pēc projekta beigām persona uzsāka 
studijas bibliotēkzinātnes jomā. Interesi par šāda veida iespēju izrādīja vairāki jaunieši, bet 2022. gadā šādu 
iespēju  bibliotēka sniedza vienai personai. 

2022. gada 22. septembrī TGB notika VKKF finansētās programmas “Literatūras zināšanas 
mūsdienīgam bibliotekāram” reģionāla norise “Talsos pēta, raksta un lasa”. Reģionālās norises un diskusijas 
mērķis bija popularizēt Talsu lokālo kultūrvidi, veicinot Talsu novada un autoru atpazīstamību un to devumu 
mūsdienu literāro norišu, novadpētniecības un vēsturiskā kontekstā. Norisē piedalījās arī rakstnieks Andris 
Kalnozols. Sīkāk lasīt: Publiskoti konferences “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” materiāli 
– Talsu Galvenā bibliotēka (talsubiblioteka.lv). Apmeklētāji šo diskusiju vērtēja atzinīgi un izteica vēlmi, lai 
šāda veida pasākumi tiktu rīkoti biežāk. 

Pārskata periodā tika veiktas izmaiņas tehnoloģiju telpā. Papildus datoram ar diviem monitoriem, 
kam viens no ekrāniem ir skārienjūtīgs, skenerim, 3D printerim, kam arī pievienots skārienjūtīgs monitors, 
mūzikas plašu un kompaktdisku atskaņotājam telpa tika papildināta ar nozīmīšu izgatavošanas ierīci, 
grāmatu vākotāju, laminēšanas ierīci un iesiešanas iekārtu. Līdz ar šīm izmaiņām šie pakalpojumi kļuva 
pieejamāki apmeklētājiem, un bibliotekāri ieguva jaunas prasmes, kas nepieciešamas, darbojoties ar šīm 
tehnoloģijām. Tāpat jauninājums, kas tika ieviests, ir lasītāju karšu izgatavošana uzreiz pēc lasītāja 
reģistrēšanas. Līdz tam tika veidots saraksts  un lasītāju kartes veidoja pēc saraksta iesniegšanas 
atbildīgajam darbiniekam. Ar šādu risinājumu tiek uzlabots pakalpojums lasītājiem. Ieviestos tehnoloģiskos 
jauninājumus novērtē bibliotēkas apmeklētāji, tie ir kļuvuši pieejamāki un redzamāki, kas ir pozitīvi, taču 
darbiniekiem ir jāprot pielāgoties un saplānot laiku, un jāapgūst jaunas prasmes, lai kvalitatīvi izpildītu 
pakalpojumu. 

2022. gada sākumā norisinājās SIA “ZZ Dats” nodrošinātās pašvaldības vienotās dokumentu aprites 
sistēmas „Lietvaris” ieviešana bibliotēku darbībā. Tika ieviestas četras platformas – Budžets, Madis, Kadri, 
Lietvaris. Papildu moduļi – saistību modulis par maksas pakalpojumu norēķiniem, dokumentu aprites 
sistēmas ieviešana (arhīva modulis), materiālās vērtības, kā arī pakāpeniska darbinieku piekļuves veidošana. 
Pateicoties šim jauninājumam, TGB nav nepieciešams kases aparāts un ir atvieglota dokumentu iesniegšana 
un apmaiņa starp dažādām pašvaldības iestādēm novadā. Šis jauninājums vērtējams pozitīvi, jo tiek ietaupīts 
laiks, naudas uzskaitīšana ir vieglāka, vienuviet ir apskatāmi dažāda veida dati, informācija.  

TGB 2022. gada 23. decembrī ieviesa jaunu saskarni AlisePAC. Talsu novada bibliotēku 
kopkatalogs ieguvis jaunu vizuālo izskatu un funkcionalitāti. Par jauno saskarni tiek informēta sabiedrība, 
publicējot informāciju bibliotēkas tīmekļvietnē (http://www.talsubiblioteka.lv/aicinam-izmeginat-
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bibliotekas-e-kataloga-jauno-versiju/) un pašvaldības informatīvajā izdevumā. Jaunajā saskarnē izcelts 
materiāla vizuālais noformējums – grāmatu vāciņš vai raksta izskats, tādēļ bibliotēka aktīvāk uzsākusi 
strādāt pie anotāciju pievienšanas BIS Alise. 

 
• Bibliomāts (grāmatu pakomāti) – pakalpojuma raksturojums, izsnieguma analīze, vērtējums 

 
2022. gada sākumā sadarbībā ar „SigFox Latvia” firmas pārstāvjiem tika uzstādīts bibliomāts un 

veiktas darbinieku apmācības ierīces lietošanai. Bibliomātu TGB sāka izmantot 2022. gada 15. martā. Ierīce 
ir novietota pie ieejas ēkā, pretī bibliomātam ir pieejama grāmatu nodošanas kaste, kur grāmatas var nodot 
ārpus bibliotēkas darba laika. Grāmatas var gan saņemt, gan nodot sev ērtākā laikā, pat neienākot bibliotēkas 
telpās.  

Bibliomātam ir 30 nodalījumi 58x9 centimetru lielumā un 20 nodalījumi 28x16 centimetru lielumā, 
biežāk tiek izmantoti 28x16 centimetru nodalījumi, tajos var ievietot vairāk ierastā izmēra grāmatas, otra 
veida nodalījumā ievietojam liela formāta grāmatas, piemēram, bērnu grāmatas, fotoalbumus. Nodalījuma 
izmērus izvēlas bibliotekārs, izvērtējot grāmatu daudzumu un lielumu. Bibliomāta pakalpojuma pasūtījumus 
bibliotekāri apstrādā visas dienas garumā. Lielākais pieprasījums ir no rīta, jo iepriekšējā vakarā pasūtītas 
grāmatas nākamajām dienām, mazāk pasūtījumu ir jāapstrādā dienas laikā. Tiklīdz pasūtījums ir apstrādāts, 
grāmatas tiek ievietotas bibliomātā. Apmeklētāji grāmatas no bibliomāta izņem dažādos laikos – gan agri no 
rīta, piemēram, 5:36, gan vakarā pēc pusnakts. Grāmatas bibliomātā tiek turētas trīs dienas, pēc termiņa 
beigām grāmatas no ierīces tiek izņemtas. 

Kopumā 2022. gadā bibliomāta pakalpojums ir izmantos 519 reizes (sk. 5.3. att.), vidēji četras reizes 
dienā. Visaktīvāk bibliomāts izmantots septembrī, šajā laikā, pakalpojumu popularizējām skolēniem, to 
pielietojot metodiskajā nodarbībā par orientēšanos bibliotēkā.  

Bibliotēkas apmeklētāji pozitīvi novērtē šāda pakalpojuma ieviešanu, jo grāmatu saņemšana ir 
pieejama jebkurā diennakts laikā. Bibliomātu izmanto dažādu vecumu grupu lasītāji, vecāki pasūta grāmatas 
saviem bērniem, pakalpojumu izmanto arī seniori, nodarbināti cilvēki, kuru darba laiks nesakrīt ar 
bibliotēkas darba laiku, studenti, kuri mājās atgriežas nedēļas nogalē un ir nepieciešamas grāmatas studiju 
procesam, bet nedēļas laikā nav iespējams iegriezties bibliotēkā. TGB apmeklē arī cilvēki no tuvākajām 
pilsētām, tādēļ pakalpojums noder arī šiem lasītājiem. Turpinām gan esošos lasītājus, gan jaunos lasītājus 
informēt par šāda pakalpojuma esamību. Protams, ir arī tādi apmeklētāji, kas neizmanto bibliomātu un 
grāmatas vēlās saņemt klātienē. 

 

 

5.3. att. TGB bibliomāta izmantošana 2022. gadā 
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• E-grāmatu bibliotēka  

 
Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 2020 2021 2022 
E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 
lietotāju skaits kopā  

137 346 392 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto 
lietotāju skaits pārskata periodā 

137 85 46 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 707 1831 2523 
E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata 
periodā 

707 697 692 

 
E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju skaits un grāmatu izsniegums TGB 2022. gadā 

turpināja palielināties arī tad, kad bibliotēku varēja atsākt apmeklēt klātienē. Taču jauno reģistrēto lietotāju 
skaits e-grāmatu bibliotēkas izmantošanai un izsnieguma skaits ir mazliet sarucis, jo bibliotēka ir atvērta un 
strādā bez ierobežojumiem (sk. 5.4. att.).  

E-grāmatu bibliotēku izmanto tikai daļa bibliotēkas apmeklētāju, jo liela daļa atzīst, ka dod 
priekšroku drukātajai literatūrai, baidās no tehnoloģijām un elektroniskās vides; seniori par 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. Bibliotēkas lietotāji, kuri 
bieži dodas uz ārvalstīm, gan strādāt, gan ceļot, labprāt izmanto e-grāmatu bibliotēkas sniegtās iespējas.  

Informatīvie materiāli par e-grāmatām 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 e-grāmatu bibliotēku bija iespējams lietot arī laikā, kad 
bibliotēka bija slēgta vai pakalpojumi bija ierobežoti. 

 

 

5.4. att. E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 
 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētījumi, 
aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 
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Pārskata periodā gadā TGB vietnē ievietota aptauja, kur jebkurā brīdī interesenti var izteikt viedokli 
par bibliotēkas grāmatu krājuma papildināšanu un pasākumu rīkošanu, aptaujā tiek sniegta iespēja izteikt 
viedokli:  

- par to, kādas vēl grāmatas vēlētos bibliotēkas krājumā (autors, nosaukums); 
- kādas tēmas vai autorus, māksliniekus vēlētos redzēt bibliotēkas pasākumos;  
- izteikt citus ieteikumus.  

Atbildes uz aptaujas jautājumiem tiek nosūtītas uz darbinieku e-pastiem, un uzskaite tiek veikta 
“Google Documents” kopīgi lietojamā dokumentā „Grāmatu ieteikumi”. Tiek pierakstīti arī klātienē paustie 
ieteikumi.  

Aktīvāk cilvēki izteica viedokli par interesējošām grāmatām, kopā tika ieteikta 21 grāmata, no kurām 
septiņas tika iegādātas, trīs no tām tika uzdāvinātas, atlikušās 11 tiks iegādātas 2023. gadā vai arī pasūtītas, 
izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).  

2022. gada 30. novembrī tika izveidota aptauja, kur lūdzām bibliotēkas lietotājiem izteikt viedokli 
par jauniem iespējamiem bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem. Aptaujas anketa lasītājiem un 
interesentiem pieejama gan aizpildīšanai uz vietas bibliotēkā, gan tiešsaistē. Ar aptaujas palīdzību 
vēlējāmies noskaidrot, ko labprātāk bibliotēkas apmeklētāji izmantotu – „Ebsco” e-grāmatu bibliotēku vai 
„Adobe Creative Cloud “. Aptaujā tika uzdoti trīs jautājumi:  

- kuru no šiem iespējamajiem pakalpojumiem bibliotēkā Jūs izvēlētos un izmantotu? 
- kādas datorprogrammas Jūs noteikti izmantotu, ja tās būtu pieejamas TGB? 
- kādas nozares un žanri Jūs noteikti interesētu “Ebsco” e-grāmatu bibliotēkā? 
Aptauja joprojām tiek turpināta, jo nav sasniegusi pietiekamu respondentu skaitu, lai dati tiktu 

izvērtēti. 
 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (skaits, īss apraksts par to, kādus pakalpojumus 
iedzīvotāji var saņemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu darbības vērtējums, 
secinājumi) 
 
TGB izsniedz grāmatas divos ārējās apkalpošanas punktos – SIA „ADAX 2” Talsos un Sociālās 

aprūpes centrā „Stūrīši” Laidzes pagastā. Grāmatas šajos punktos tiek izsniegtas reizi mēnesī. 2022. gadā 
ārējās apkalpošanas punktā „ADAX 2” izsniegtas 570 grāmatas deviņiem lasītājiem, bet Sociālās aprūpes 
centrā „Stūrīši” izsniegtas 692 grāmatas 11 lasītājiem (sk. 5.5. att.). Aprūpes centra iemītniekiem tiek 
izsniegti mūzikas diski. Atšķirībā no pagājušā gada Sociālās aprūpes centrā “Stūrīši” vairs nenorisinās 
grāmatu priekšā lasīšana. 

Abos ārējās apkalpošanas punktos lasītāju skaits noteiktu iemeslu dēļ samazinās, bet izsniegumu 
skaits palielinās, jo lasītāji izvēlās vairākas grāmatas, lai mēneša laikā nepietrūktu grāmatas. Lasītājiem, kuri 
izmanto šo pakalpojumu, ir grūtības nokļūt bibliotēkā, tāpēc tiek izsniegtas vairāk par piecām grāmatām. 
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5.5. att. Lasītāju skaits un izsniegums ārējās apkalpošanas punktos 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas raksturojums 
 
TGB ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas telpas pirmajā un otrajā stāvā ir 

pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Uz durvīm ir uzlīmētas speciālas horizontālas līnijas, kas 
palīdz vājredzīgajiem cilvēkiem droši pārvietoties telpās, ir izvietoti norādījumi Braila rakstā par atrašanās 
vietu ēkā. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem pieejamas audiogrāmatas, kā arī bibliotēkas lasītavā ir 
pieejama specializēta iekārta, ar kuras palīdzību iespējams palielināt teksta izmēru, kā arī iespējams mainīt 
fona un teksta krāsu.  

TGB nodrošina arī grāmatu piegādi dzīvesvietā. Grāmatu piegāde dzīvesvietā pagājušajā gadā tika 
nodrošināta katru mēnesi vairākiem bibliotēkas lasītājiem.  

Bibliotēka turpina sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāli un 2022. gadā ar SBA 
palīdzību saņēma audiogrāmatas. Kopumā 2022. gadā izsniegtas 107 audiogrāmatas gan TGB lasītājiem, 
gan ārējās apkalpošanas punktā Sociālās aprūpes centrā “Stūrīši”. Audiogrāmatas tiek pieprasītas latviešu un 
krievu valodās. Izsniegto audiogrāmatu skaits krievu valodā 2022. gadā palielinājies. Lasītāji, kuri izvēlējās 
klausīties audiogrāmatas ir apmierināti ar šo pakalpojumu, tādēļ jādomā par šo grāmatu dažādību un 
pieejamību. 

TGB regulāri popularizē pieejamos pakalpojumus un ierīces personām ar invaliditāti vai 
funkcionāliem traucējumiem. Piemēram, 2022. gada 12. novembrī TGB tika demonstrēta tiflotehnika, kas ir 
piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem (Neredzīgo biedrības teritoriālās organizācijas tikšanās – Talsu 
Galvenā bibliotēka (talsubiblioteka.lv)).  

 
Vairākas Talsu novada bibliotēkas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Piemēram, 

Laucienes pagasta bibliotēkā var iekļūt apmeklētāji ar īpašām vajadzībām. Sabiles bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļā, kas atrodas pagaidu telpās Talsu ielā 1/7, ir iespēja apkalpot lasītājus ar kustību 
traucējumiem. To apmeklē arī seniori, kuriem ir grūtības uzkāpt pa kāpnēm. Arī Laidzes bibliotēkas sniegtie 
pakalpojumi pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem, jo pie ēkas, 
izveidota speciāla uzbrauktuve. Rojā, Kultūras centra telpās, kura otrajā stāvā atrodas pagasta bibliotēka, 
pieejams pacēlājs/lifts uz otro stāvu. Pie ēkas ieejas ir uzbrauktuve, ir arī tualetes telpa ar speciālu 
palīgaprīkojumu. Savukārt ēkā, kur atrodas Pļavu bibliotēka, 2015. gadā atjaunotas kāpnes un ierīkota 
uzbrauktuve, kas nodrošina bibliotēkas pieejamību arī personām ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkas 
pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejami arī Lubes pagasta bibliotēkā, jo tā atrodas 
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administratīvās ēkas pirmajā stāvā, ir uzbrauktuve, telpās nav sliekšņu. Valdemārpils bibliotēkas pieaugušo 
nodaļā ir pieejami pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem, bet bērnu 
nodaļā, kas atrodas otrajā stāvā, personām ar īpašām vajadzībām pakalpojumu pieejamība ir apgrūtināta. 
Tāpat bibliotēkas pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošināta Valdgales, Lībagu, Īves, 
Vandzenes pagasta bibliotēkā, Dižstendes bibliotēkā un Ausekļu bibliotēkā, kas atrodas pansionātā 
“Lauciene”, kā arī Kaltenes un Mērsraga pagasta bibliotēkā.  

Vairākās novada bibliotēkās – Kolkas, Abavas, Balgales, Vīdāles, Spāres, Mazirbes, Nogales, Uguņu, 
Ķūļciema – pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ierobežota, jo nav nodrošināta 
piekļūstamība (trūkst uzbrauktuves, pacēlāji). Pastendes bibliotēka risina jautājumu par pacēlāja 
nepieciešamību. Lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanu, bibliotekāri interesējošās grāmatas 
lasītājiem nogādā viņu dzīvesvietās. 

 
• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie pasākumi – situācijas 
raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski 

 
Skat. Pielikumu Nr. 1 “Nozīmīgākie pasākumi Talsu novada bibliotēkās 2022. gadā”, Pielikumu 

Nr. 2 “TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas organizētie pasākumi 2022. gadā”, Pielikumu Nr. 3 “Izstādes 
TGB 2022. gadā”, Pielikumu Nr. 6 “Publikācijas presē par Talsu novada bibliotēkām”. 

 
2022. gada 6. maijā TGB notika 21. Novada Grāmatu svētki. Par ikgadēju tradīciju Grāmatu svētkos 

kļuvis Latvijas izdevniecību grāmatu tirdziņš. Tajā bija iespēja iegādāties grāmatas no izdevniecībām 
“Kontinents”, „Jumava”, „Avots” un „Latvijas Grāmata”. Popularizējot bibliotēkas pakalpojumus un 
tehnoloģijas, norisinājās orientēšanās bibliotēkā un tuvākajā apkārtnē,  interesentiem tika sniegta iespēja 
vēlreiz noskatīties filmu „Bibliogrāfs Jānis Tāle”, šo pasākumu apmeklēja 25 cilvēki. Bērniem svētku laikā 
bija iespēja tikties ar grāmatu autorēm Ievu Melgalvi un Elizabeti Lukšo-Ražinsku. Noslēgumā svētku 
dalībnieki un interesenti tika aicināti uz sarunu ar rakstnieci un dokumentālā kino režisori Kristīni Želvi, 
sarunu vadīja kultūržurnāliste Liega Piešiņa. Pasākums norisinājās TGB lasītavā, kā arī to bija iespējams 
skatīties tiešraidē bibliotēkas „Facebook” lapā. Sarunu klātienē klausījās 30 apmeklētāji un tiešsaistē 13 
cilvēki (Pavasarīgi uzplaukst 21. Novada Grāmatu svētki – Talsu Galvenā bibliotēka (talsubiblioteka.lv)). 

2022. gada 1. jūlijā TGB piedalījās Talsu vasaras vidus svinēšanas romantiskajā nakts pastaigā. 
Nakts pastaigas laikā TGB kolektīvs piedāvāja pastaigas dalībniekiem pavērt priekškaru uz „savas sirds 
noslēpumiem” – zīlējot ar grāmatu citātu palīdzību, ļaujot ieskatīties plaukstas līnijās ierakstītajos 
noslēpumos  vai rakstnieku viedajos “pareģojumos”. Savukārt kā piemiņas zīmi par pavadītajiem svētkiem 
katram bija iespēja pašam salikt un izveidot piespraudi ar dažādiem bibliotēkas sagatavotiem svētku 
saukļiem un noformējumiem. Apmeklētāju skaitu nebija iespējams uzskaitīt, toties pieprasījums pēc TGB 
bibliotekāru sagatavotajām aktivitātēm bija liels, apmeklētāji stāvēja rindās līdz nakts pastaigas beigām   
(Bibliotēkas aktivitātes Talsu pilsētas svētkos – Talsu Galvenā bibliotēka (talsubiblioteka.lv)). 

2022. gada 14. septembrī  no TGB uz Dundagas pagasta centrālo bibliotēku devās „Dzejas buss”. 
Tika apceļota Dundagas puse, sekojot Talsu novadā atstātajām literārajām pēdām un laika nospiedumiem. 
Maršrutā „Talsi – Dundaga – Talsi” dzejas draugus sagaidīja dzejas lasījumi, dažādas aktivitātes un 
pārsteigumi, stāsti par vietām un notikumiem. Pirmā pietura, kur buss pieturēja – Dundagas pils, kur 
dalībniekus sagaidīja ar dzejas vārdiem par un ap Dundagu. Pēc tam gida pavadībā izzinoša ekskursija pa 
skaisto Dundagas pili. Tālāk „Dzejas buss” devās pie atraktīvā dundadznieka Gunāra Laicāna, kurš 
kolekcionē vēstures liecības, kas ir krātas četru paaudžu garumā. Pēc tam došanās uz Dundagas pagasta 
centrālo bibliotēku, kur iepazina dzejnieces Evitas Zoltānes daiļradi un apmeklētāji  asināja prātus viktorīnā 
par un ap dzeju. Braucienā devās 40 interesenti (Dzejas dienās izbrauc Dzejas buss – Talsu Galvenā 
bibliotēka (talsubiblioteka.lv)). 

Ar plašu kultūras un aktivitāšu programmu 2022. gada 25. novembrī TGB tika atzīmēta jaunās 
bibliotēkas ēkas trīs gadu jubileja „Trīs gadi Gaismas kalnā”. Svētku norises sākās Bērnu nodaļā, kur ar 
dzīvespriecīgām un skanīgām balsīm pulcējās jaunākie bibliotēkas lasītāji. Svētku programmu turpināja 
Dzintara Tilaka un Āra Ziemeļa koncertprogramma veltīta tieši bērniem un jauniešiem. Pēc starplaika 
Dz. Tilaks un Ā. Ziemelis turpināja savu uzstāšanos jau pieaugušo auditorijai, lai kopīgi atcerētos senus un 
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ne tik senus notikumus. Apmeklētājiem bija dota iespēja klausīties dažādus stāstus un atmiņas lieliskā 
izpildījumā. Šos stāstus lieliski papildināja Dz. Tilaka un Ā. Ziemeļa dziedātās dziesmas. Galveno notikumu 
starplaikos apmeklētāji varēja piedalīties dažādās aktivitātēs – izspēlēt grāmatu un mūzikas albumu 
nosaukumus „Mēmajā šovā”, minēt dažādu latviešu izpildītāju dziesmas, dungojot melodiju. Bija iespēja 
noskatīties filmu „Bibliogrāfs Jānis Tāle” uz lielā ekrāna. Novadpētniecības lasītava visas dienas garumā 
bija pārtapusi par sevis izzināšanas telpu, kurā ikviens varēja pārbaudīt savas zināšanas par novadniekiem, 
izpildīt dažādus testus par sevi, ieraudzīt pasaules skaistumu un pārbaudīt savu intuīciju. Trīs gadu Gaismas 
kalnā svinības izskaņā pacietīgākos apmeklētājus gaidīja gardu pankūku cienasts un mūziķa Pētera Narubina 
koncerts. Visas dienas garumā aktivitātēs piedalījās 113 apmeklētāji (3 gadu jubileja Gaismas kalnā – Talsu 
Galvenā bibliotēka (talsubiblioteka.lv)). 

 
Lai ieinteresētu un popularizētu bibliotēkā pieejamos piedāvājumus un raisītu sabiedrības līdzdalību, 

novada bibliotēkās aizvadītajā gadā uzsāktas jaunas iniciatīvas. Kolkas pagasta bibliotēkā 2022. gada 
22. aprīlī sāka darboties Lasītāju klubiņš, ko pirmajā tikšanās reizē apmeklēja 12 interesenti, kuri iepazinās 
ar krājuma jaunumiem, lasīja dzeju, minēja mīklas, dalījās iespaidos par nesen lasītām interesantām 
grāmatām. Pārskata periodā Lasītāju klubs atsāka darboties Valdemārpils bibliotēkā, kur to vada vietējā 
māksliniece un dzejniece Gunta Kraulere. Grāmatu draugu klubs izveidojies Lībagu skolā, kurā sadarbībā ar 
Lībagu bibliotēku ir iespēja uzzināt interesantus stāstījumus, apmainīt grāmatas un tikties ar novadniekiem. 
Savukārt Stendes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar kafejnīcu “Lāsīte” ieviesusi jaunu piedāvājumu – katra 
mēneša pirmajā ceturtdienā bibliotēkas darbinieki dodas mainīt grāmatas Stendes tālākajā daļā – 
Meliorācijā. Bibliotēkai pārskata periodā pievienota arī pilsētas vēstures mantojuma krātuve. Sabiles 
bibliotēka sadarbojas ar ar Sabiles aprūpes biedrību “Kalme”, kur katru nedēļu notiek skaļā lasīšana un 
piegādātas grāmatas atsevišķiem aprūpes nama iemītniekiem. 

 
• Digitāli radīta satura piedāvājums, saglabāšana, uzskaite 

 
TGB regulāri rada digitālo saturu. Tiek veidota vizuālā informācija (afišas, īsi ieraksti u.tml.), kas 

paredzēta lietotājiem sociālajos tīklos („Facebook”, „Instagram”, „TikTok”). 
Tiek veidoti digitāli resursi novadpētniecības satura atspoguļošanai – virtuālās izstādes, pasākuma 

„Mazpilsētas stāstnīca” ieraksti, biogrāfiskā vārdnīca „Dižļaudis” un citi (sīkāk Novadpētniecības sadaļā). 
Lasītāju apkalpošanas nodaļa 2022. gadā sagatavojusi tiešsaistes pasākumu „Talsu Galvenās 

bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzes”, kas tiek glabāts bibliotēkas „Facebook” lapā. 
Tiek fotografēti pasākumi un norises bibliotēkā. Daļa attēlu tiek izmantoti publicitātei. Fotogrāfijas 

tiek glabātas datorā. 
TGB veido digitāli radītas instrukcijas atsevišķu procesu veikšanai bibliotēkās, tās tiek glabātas 

tīmekļvietnē sadaļā Bibliotekāriem. 
Digitāli radītais saturs tiek glabāts bibliotēkas sociālo tīklu kontos, tīmekļvietnē, bibliotēkas datoros, 

daļa kompaktdiskos. BIS Alise ievadīta neliela daļa no digitāli radītā satura. 
 

• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 
 
2022. gadā TGB tika sniegtas bibliogrāfiskās, tematiskās, precizējošās, adresālās un faktogrāfiskās 

uzziņas. Uzziņu darbā tika izmantoti pieejamie e-resursi – bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzes, kā arī 
LNB piedāvātie elektroniskie resursi. Bibliotēkas lietotāji tika informēti par elektronisko resursu 
izmantošanas iespējām. 

Konsultācijas tiek sniegtas par bibliotēku un bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas iespējām, 
piemēram, bibliotēkas pakalpojumiem to pieejamību. Konsultācijas par bibliomāta izmantošanu, 
eParakstītāja izmantošanu.  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. 

 2022. gadā TGB lielākoties sniegtas tematiskās uzziņas. Visbiežāk tematiskās uzziņas tiek sniegtas 
skolēniem un studentiem saistībā ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem un diplomdarbiem. Tiek pieprasītas 
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uzziņas arī par konkrētām personām un notikumiem, tēmām. Bibliotēkas apmeklētāju vidū ir pieprasītas arī 
bibliogrāfiskās uzziņas. Informācija uzziņām tiek iegūta Talsu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, 
LNB elektroniskajā kopkatalogā, kā arī TGB abonētajās datubāzēs – „Letonika.lv”, „News.lv”, „Lursoft.lv”, 
„Britannica Library”. Pārsvarā uzziņas tiek sniegtas klātienē, retāk tās tiek sniegtas arī telefoniski un e-
pastā.  

Kopumā secināms, ka uzziņas un konsultācijas TGB lielākoties sniegtas par bibliotēkas 
pakalpojumiem, pasākumiem, bibliotēkas krājumu un tehnoloģiju izmantošanu. Reģistrējoties bibliotēkā, 
katrs jaunais lasītājs tiek autorizēts un tiek sniegtas konsultācijas par iespējām lietot Talsu novada bibliotēku 
kopkatalogu, „3TD e-grāmatu bibliotēku” un bibliotēkas abonētās un veidotās datubāzes.  

 
• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

 
2022. gadā TGB iesaistījās interešu izglītības pasākumu organizēšanā, kā arī dalījās ar citu iestāžu un 

organizāciju rīkotajiem pasākumiem. Atzīmējot „Drošāka interneta dienu” 8. februārī, norisinājās tiešsaistes 
nodarbība ar Anitu Priedi, Latvijas Drošāka interneta centra pārstāvi, jauniešu aktivitāšu koordinatori un 
lektori. Nodarbībā tika apskatīti šādi jautājumi:  

- datu drošības pamati, kas ir medijpratība; 
- sociālo tīklu drošības un privātuma iestatījumi; 
- kā izvairīties no manipulācijām, krāpniecības un dezinformācijas; 
- kā pārbaudīt informāciju un attēlus; 
- kur meklēt palīdzību pārkāpumu gadījumā interneta vidē. 

Nodarbība norisinājās platformā Zoom, kur nodarbību apmeklēja četri cilvēki, kā arī tika pārraidīta 
„Facebook” bibliotēkas profilā, kur tiešraidi vēroja 14 cilvēki. 

2022. gada 24. februārī norisinājās tiešsaistes seminārs „Stress un stresa pārvarēšana”. Semināru 
vadīja Dr. Maija Kārkliņa, sertificēta ārste psihoterapeite. Dr. Maija Kārkliņa strādā ar dažādu problēmu 
skartiem cilvēkiem – krīzes skartiem cilvēkiem, cilvēkiem ar personības traucējumiem, depresiju, 
psihosomatiskiem traucējumiem u. c. problēmām. Seminārs norisinājās tiešsaistē platformā Zoom 
(38 apmeklētāji) un tiešraidē „Facebook” (54 apmeklētāji). Seminārs tika rīkots ar mērķi palīdzēt cilvēkiem 
saprast sevi, savas problēmas, gūt padomus labākai dzīvei. 

Digitālās nedēļas laikā TGB ikvienam bija iespēja piedalīties 3D printera meistarklasē, ko vadīja 
Talsu 2. vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotājs Renārs Ernstsons. Šajā meistarklasē 
R. Ernstsons pastāstīja par 3D printēšanas pamatiem, kā darbojas 3D printeris, ko vajadzētu zināt pirms 
printera iegādes, kā arī tika demonstrēts 3D printēšanas process. Meistarklasi apmeklēja septiņi interesenti, 
prasmi darboties ar 3D printeri apguva ar 12 TGB darbinieki. Apgūtās prasmes un zināšanas darbojoties ar 
3D printeri noder ne tikai ikdienas bagātināšanai ar jaunām lietām, bet arī biznesam un nodarbinātībai. 
Bibliotēkas darbinieki ikdienā darbojas ar 3D printeri, veidojot tematiskas dekorācijas.  

Digitālās nedēļas tēmas „Pakalpojumi un digitālā identitāte” ietvaros tika piedāvāts tiešsaistes 
pasākums „Talsu Galvenās bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzes”, kas norisinājās platformā „Zoom” 
(20 apmeklētāji) un tiešraidē  TGB „Facebook” (9 apmeklētāji) lapā, kur ir pieejams pasākuma ieraksts.  

2022./2023. mācību gada sākumā liela interese tika izrādīta par tematisko nodarbību  “Orientēšanās 
bibliotēkā”, vairākas vidusskolas klases (kopā 164 skolēni) izmantoja izdevību interesantā veidā pašiem 
darboties ar bibliotēkā esošo krājumu un ierīcēm, tādā veidā iepazīstot bibliotēku. Papildus šai nodarbībai 
piedāvājām ekskursiju pa bibliotēku, stāstot par bibliotēkas darbu, bibliotēkā pieejamajiem resursiem, 
tehnoloģijām. Pēc nodarbības jaunieši bibliotēku apmeklēja biežāk, izrādīja interesi par mācīšanos 
bibliotēkas telpās, citi uzsāka lasīt grāmatas. 

 
• Medijpratība (mērķauditorija, pasākumi, izglītojošā darbība, analīze) 

 
2022. gadā TGB medijpratībai pievērsās dažādos pasākumos, viens no tiem – tiešsaistes nodarbība ar 

Anitu Priedi, Latvijas Drošāka interneta centra pārstāvi, jauniešu aktivitāšu koordinatori un lektori. 
Nodarbībā tika apskatīti šādi jautājumi: datu drošības pamati, kas ir medijpratība, sociālo tīklu drošības un 
privātuma iestatījumi, kā izvairīties no manipulācijām, krāpniecības un dezinformācijas, kā pārbaudīt 
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informāciju un attēlus, kur meklēt palīdzību pārkāpumu gadījumā interneta vidē (Nodarbība / Kā justies 
droši interneta vidē? – Talsu Galvenā bibliotēka (talsubiblioteka.lv)). 

Digitālās nedēļas laikā bibliotēkas lietotāji tiešsaistes nodarbībā tika iepazīstināti ar Talsu novada 
bibliotēku elektronisko kopkatalogu, novadpētniecības datubāzi un Digitālo biogrāfisko vārdnīcu 
„Dižļaudis”, tika stāstīts arī par TGB abonētajām datubāzēm – „Letonika.lv”, „News.lv”, „Lursoft.lv”, 
„Britannica Library”. 

2022. gada 7. jūnijā TGB viesojās Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Dace Melbārde kopā ar 
medijpratības eksperti Klintu Ločmeli, lai turpinātu jau 2020. gadā iesākto iniciatīvu – medijpratības 
stiprināšanu Latvijas senioru un bibliotekāru auditorijā. Seminārā Talsu novada bibliotekāri uzzināja par 
aktuālajām dezinformācijas tendencēm un praktisko faktu pārbaudi darbā ar digitālajā vidē pieejamo 
informāciju (Talsu Galvenajā bibliotēkā norisinājās medijpratības seminārs bibliotekāriem – Talsu Galvenā 
bibliotēka (talsubiblioteka.lv)). Seminārā gūto pieredzi bibliotēkas darbinieki izmanto apmeklētāju 
apkalpošanā.  

No 2022. gada 24. līdz 31. oktobrim piedalījāmies vienpadsmitajā „UNESCO Pasaules medijpratības 
un informācijpratības nedēļā” („Global media and information literacy week”), kuras tēma bija “Uzticēšanās 
stiprināšana: priekšnoteikums medijpratībai un informācijpratībai”. TGB sociālajos tīklos dalījās ar dažāda 
veida informāciju un materiāliem, kas veicina sapratni par medijpratību. 

 
• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 

 
TGB 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” 
Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 
skaits 

Cik 
bibliotēkas 
strādā ar 
BIS 
ALISE un 
ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2022) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2022) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Talsu 
novads 

50 37 37 36 37 1469 2231 

 
BIS ALISE izmantošanu 2022. gadā uzsāka vēl viena skolas bibliotēka, kas izmanto gan cirkulācijas, 

gan komplektēšanas moduļus. 
Bibliotēku skaitā ietilpst 31 publiskā un 18 skolu bibliotēkas, no tām BIS ALISE strādā 26 publiskās, 

10 skolu bibliotēkas un 1 Talsu novada muzeja bibliotēka. 
 

Tabula “Autorizētie lietotāji” – TGB   
 2020 2021 2022 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 
Aktīvie lietotāji kopā 4054 2295 3289 -77 %; + 30 % 
Autorizētie lietotāji kopā 922 1134 1068 + 19; - 6 % 
Autorizētie lietotāji 
pārskata periodā 

246 206 275 -19 %; + 25 % 
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Autorizēto lietotāju kopskaits TGB ir samazinājies, taču pārskata periodā autorizēto lietotāju skaits ir 

audzis, katram jaunam bibliotēkas lietotājam izsniedzām autorizācijas datus, lai pilnvērtīgi var izmantot 
bibliotēkas piedāvājumu (sk. 5.6. att.).  

 

 

5.6. att. Autorizēto lietotāju skaits Talsu Galvenajā bibliotēkā 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts, reģiona digitālo kolekciju uzskaitījums un neliels 
apraksts 
 
TGB pārsvarā veic novadpētniecības materiālu digitalizāciju. 2022. gadā uzsākta atsevišķu grāmatu 

vāciņu digitalizācija un to pievienošana BIS ALISE, lai veidotu vizuāli pievilcīgāku jauno saskarni 
„AlisePAC”. 

 
• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 
 tabula “SBA rādītāji” + secinājumi 
 pieprasījumu analīze pēc izvēles 

 
Tabula “SBA rādītāji” - TGB 

SBA 2020 2021 2022 
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

173 159 24 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

967 618 550 

 
TGB 2022. gadā ar SBA pakalpojuma starpniecību no citām Latvijas bibliotēkām saņēma 24 

materiālus. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas – 11 materiālus, no Latvijas Universitātes Bibliotēkas un 
Ventspils Galvenās bibliotēkas pa vienam materiālam. No Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāles 
saņemtas 107 audiogrāmatas.  

SBA pamatrādītāji ir samazinājušies, jo TGB krājums, iespējams, ir pietiekami plašs un atbilstošs 
lietotāju vajadzībām. Otrs ietekmējošais faktors ir pieejamība elektroniskajiem resursiem un datubāzēm (e-
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gāmatām un Latvijas Nacionālas bibliotēkas digitālajai bibliotēkai u.c.). Jaunie un esošie bibliotēkas lietotāji 
nepieciešamības gadījumā tiek informēti par SBA pakalpojumu un tā priekšrocībām (sk. 5.7. att.). 

 

 

5.7. att. SBA rādītāji Talsu Galvenajā bibliotēkā 
 

 
Tabula “SBA rādītāji” – TNP publiskās bibliotēkas 

SBA 2020 2021 2022 
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

1659 1217 1115 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

1591 1109 1166 

 
 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 
 
2022. gadā tika risinātas problēmas ar grāmatu soliņiem „Grāmatas Tev”. Šajos soliņos grāmatas nav 

iespējams uzglabāt rudens un ziemas mēnešos, jo laikapstākļu ietekmē tās tiek bojātas. Iedzīvotāji dažādos 
veidos ir informēti par to, ka  rudens un ziemas sezonā grāmatas soliņos nedrīkst ievietot, tomēr tās tiek 
ievietotas. Šādās situācijās darbinieki regulāri pārbauda grāmatu soliņus, grāmatas izņem no tiem un ievieto 
soliņā bibliotēkas iekštelpās.  

2022. gadā nācās saskarties ar problēmām, kas ir saistītas ar tehnoloģijām, piemēram,  ka noteikta 
daļa cilvēku nejūtas droši un pārliecināti, lai izmantotu tehnoloģijas. Bibliotēka šo problēmu risina ar pamata 
datorprasmju nodarbību rīkošanu, 3D printera apmācību nodrošināšanu interesentiem. Bet viens no 
galvenajiem iemesliem, kādēļ interese par 3D printeri ir maza, ir laikietilpīgais process priekšmeta 
izdrukāšanai. Problēmas radīja 3D printera bojājumi, kas ietekmēja pakalpojumu sniegšanu un meistarklašu 
norisi. Iespējams, 3D printera bojājumu novēršanas termiņu ietekmē Talsu novada pašvaldība IT nodaļas 
speciālistu noslogotība.  

Vēl joprojām tiek risināta problēma, kas ir saistīta ar čeku drukāšanu no vairākiem datoriem, 
pagaidām tas ir iespējams tikai no viena darbinieka datora, bet, lai pilnvērtīgi apkalpotu lasītājus, čeku 
drukāšanai jābūt pieejamai visos abonementa darbinieku datoros. Problēmas risinājums ir grāmatas 
nodošanas  termiņa uzrakstīšana uz papīra lapiņas vai palūgt kolēģim izdrukāt čeku no datora. 
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TGB kā vietu, kur ņemt grāmatas lasīšanai, jaunieši izmanto reti. Tāpēc 2022. gadā tika iegādātas 
vairākas grāmatas angļu valodā ar domu piesaistīt jauniešu auditoriju. Mērķis daļēji sasniegts, jo ir novērots 
lielāks jauniešu literatūras izsniegums angļu valodā. TGB turpina apzināt jauniešu vēlmes un komplektēt 
jauniešu auditorijai atbilstošu krājumu.  

Lai nezustu bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitāte, ir jādomā nepārtraukti par tehnoloģiskā 
nodrošinājuma uzlabošanu. Noteikti 2023. gadā jādomā par jauniešu piesaisti bibliotēkām gan pasākumos, 
gan citu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā. Turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas joprojām ir 
aktuāla lauku rajonos. 

 
6. Krājums 

 
• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 
 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 
 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu 
 ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo dokumentu 

 
TGB krājuma komplektēšanas prioritātes 2022. gadā ir veidot un uzturēt mūsdienu prasībām 

atbilstošu informācijas krājumu, daudzveidīgas literatūras krājuma nodrošināšanu atbilstoši bibliotēkas 
profilam un uzdevumiem, pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju vajadzībām. Krājums tiek komplektēts 
visām iedzīvotāju grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, pieaugušajiem, senioriem.  
Tiek ņemti vērā lasītāju ieteikumi un plānotās bibliotēkas vajadzības, nomainot novecojušo nozaru literatūru 
uz jaunākiem materiāliem. 2022. gads iezīmējas ar Ukrainas bēgļu pieplūdumu Latvijā, tai skaitā Talsu 
novadā. Bibliotēka īpašu vērību pievērsusi ukraiņu literatūras komplektēšanai, arī citu valodu izdevumu 
komplektēšanai, ko varētu izmantot bēgļi.  

2022. gadā tika izstrādātas vadlīnijas “Talsu Galvenās bibliotēkas un novada publisko bibliotēku 
krājuma komplektēšanas vadlīnijas”  (http://www.talsubiblioteka.lv/wp-
content/uploads/2022/12/VADL%C4%AANIJAS-KOMLPEKT%C4%92%C5%A0ANAI.docx.pdf), kurās 
noteikta jauno grāmatu iegādes, periodikas iegādes un glabāšanas, īpašā krājuma komplektēšanas, 
dāvinājumu komplektēšanas un norakstīšanas kārtība. Vadlīnijas izstrādātas, pamatojoties uz 2021. gada 
dokumentu “Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2021.-2025.” (Pieejams 2021. gada 
darba pārskatā, 14. pielikums: http://www.talsubiblioteka.lv/wp-
content/uploads/2022/06/Parskats_TalsuNovadaBibliotekas_2021.pdf). 

Tiek strādāts arī ar skolu bibliotēkām. 2022. gadā BIS Alise pievienojās Talsu Kristīgās vidusskolas 
bibliotēka, un BIS Alise jau ievadīti 6500 eksemplāru gan mācību grāmatas, gan pamatkrājuma grāmatas. 
TaGB komplektēšanas daļa ievada kopkatalogā Pastendes pamatskolas, Valdemārpils vidusskolas, Talsu 
pamatskolas, Talsu Kristīgās vidusskolas bibliotēku jaunieguvumus. 

 
• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 
 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” – TGB 
 2020 2021 2022 
Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

18316 19075 19511 

t. sk. grāmatām 15814 16479 15565 
t. sk. bērnu grāmatām 2057 2400 3542 
t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2505 2596 3197 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

1,89 1,97 2,04 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

18316 19075 19511 
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Pašvaldības finansējums krājuma iegādei 2022. gadā bija labs. Kā redzams no diagrammas, visvairāk 
TGB grāmatas iepirkusi par pašvaldības naudu – 84% no kopējā finansējuma. Dāvinājumi – 10 %, 
projekts – 4 % un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatas – 2 % (skat. 6.1. att.).  Pārskata periodā 
krājuma papildināšanai TGB iegādājusies arī 19 skaņu plates par summu 533,- eiro.  Salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem nedaudz samazinājies ienākušo grāmatu skaits TGB, jo iegādāti mazāk eksemplāru 
vienam nosaukumam. 

 
 

6.1. att. Nauda pēc piegādes avotiem TGB (2022) 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” – TNP publiskās bibliotēkas 
 2020 2021 2022 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

101753 107300 107263 

t. sk. grāmatām 74682 78031 77603 
t. sk. bērnu grāmatām 13706 17572 13606 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 27071 27957 28787 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā 
2,63 2,80 2,82 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

101753 107300 107263 

 
 

Arī Talsu novada bibliotēkām grāmatu finansējums ir labs. Tabulā redzams, ka 78 % visi 
ienākušie iespieddarbi iegādāti par pašvaldības naudu. 9% ir dāvinājumi, 8% – LNB projekta izdevumi 
un 5 % – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” izdevumi (sk. 6.2. att.). 
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6.2.att. Grāmatu finanses Talsu novada publiskajās bibliotēkās 
 
 

Tabula “Pašvaldības finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai” – TNP publiskajām bibliotēkām 

Bibliotēka  
Lasītāji 
(2022) Apmeklējums  Izsniegums  Iedz. sk.  

Nauda 
(2022) 

Nauda 
(2023) 

Sabiles bibliotēka  690 10 706 33 889 1434 4100 4100 

Abavas bibliotēka  70 1116 6401 1065 800 800 

Stendes bibliotēka  760 10 879 11 498 1632 3600 3700 

Valdemārpils bibliotēka  789 12 015 17 145 1273 4400 4500 
Nogales bibliotēka  77 4356 5991 137* 900 900 

Balgales bibliotēka  115 2470 7539 809 1600 1600 

Pastendes bibliotēka  738 7069 17 482 2338 2950 2950 

Spāres bibliotēka  208 3767 10 934 350* 1600 1600 

Īves bibliotēka  187 5871 6585 417 1600 1650 

Ķūlciema bibliotēka  108 1690 2603 348 1450 1400 

Laidzes bibliotēka  410 3806 7386 1734 2550 2550 

Laucienes bibliotēka  164 2006 3836 1520 1850 1900 

Ausekļu bibliotēka  115 3761 7614 115* 1100 1100 

Pļavu bibliotēka  147 2549 4740 200* 1100 1100 

Lībagu bibliotēka  448 4394 21 629 1921 2450 2450 

Dižstendes bibliotēka  297 5180 16 010 700* 2100 2150 

Lubes bibliotēka  232 3174 7339 445 1600 1600 

Strazdes bibliotēka  89 2527 9743 370 1400 1300 

Valdgales bibliotēka  172 2049 3618 1176 1850 1900 

Vandzenes bibliotēka  252 3486 5034 1529 1950 2000 

Uguņu bibliotēka  126 1891 4488 113* 1000 1000 

Virbu bibliotēka  167 2341 5398 784 1900 1950 

Dundagas bibliotēka  490 7149 11 776 2889 3700 4000 
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*   Pēc bibliotēku sniegtajām 2022. gada atskaitēm. 
** Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem. 
https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9167/download?attachment 

 
• Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 
 
TGB un novada publiskajās bibliotēkas grāmatu rekataloģizācija ir pabeigta. Tiek turpināts darbs pie 

skolu bibliotēku krājuma pamatkrājuma rekataloģizācijas. 
 
• Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 
 
2022. gadā TGB veikusi piecu novada bibliotēku krājumu inventarizācijas – Kaļķu, Vīdāles, 

Strazdes, Mērsraga un Rojas bibliotēkās. Katrā no bibliotēkām konstatēts, ka bojāti grāmatu svītrkodi, ir 
ieteikts tos atjaunot. Inventarizāciju rezultātā jānoraksta gan nolietotās un novecojušās grāmatas, gan liekās 
dubletes. Kaļku un Vīdāles bibliotēkas darbinieki strādā uz nepilnas slodzi, tāpēc tur netiek lietota BIS 
Alise. Bibliotēka pārbaudījusi inventāra grāmatas. Kopumā Talsu novada bibliotēkas ir labā kārtībā. 

 
• 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” – TGB  
 2020 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 3493 3201 4239 

t. sk. grāmatas 2089 1907 1810 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 386 427 347 

t. sk. bērniem 354 314 375 

Izslēgtie dokumenti 7236 4391 8088 

Krājuma kopskaits 73968 72778 69929 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,3 0,6 0,7 

Periodisko izdevumu apgrozība 1,5 0,5 2,7 

 
TGB 2022. gadā ienākuši 4239 jaunieguvumi, izslēgti 8088 izdevumi. Krājums 2022. gada beigās ir 

69929 vienību liels. 

Kaļķu bibliotēka  38 692 1104 217* 700 700 

Vīdāles  bibliotēka   82 750 3634 221* 700 700 

Mazirbes bibliotēka  89 627 3398 79* 700 700 

Kolkas bibliotēka  186 1529 3565 812 1900 1900 

Rojas bibliotēka  741 7194 14 697 3637 4400 4450 

Kaltenes bibliotēka  133 1438 3814 450* 1600 1600 

Mērsraga bibliotēka  363 5537 9304 1458 2550 2600 

Talsu Galvenā bibliotēka  3289 36 886 59 925 9546 17 000 16 840 
Kopā 11 772 158 905 328 119 37951** 77 100 77 690 
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6.3. att. Ienākošie iespieddarbi TGB (2022) 
 
 

6.3. attēlā redzams, ka TGB visvairāk  pa nodaļām 2022. gadā ienākusi vispārīgā nodaļa – 32%, jo šo 
nodaļu veido galvenokārt žurnāli. Otrā lielākā daļa – 22% – ir daiļliteratūra. 13% veido sabiedriski politiskā 
literatūra – gan grāmatas, gan prese. Bērnu literatūra – 14%. TGB pārskata periodā ienākušas 1183 žurnālu 
vienības. Atsevišķi izdalīta ienākušo latviešu autoru oriģinālliteratūra. 2022. gadā tās par 80 vienībām mazāk 
nekā 2021. gadā, jo šajā gadā iepirkts mazāk eksemplāru no viena nosaukuma. Dabaszinātņu nozarē 
iegādātas 18 vienības izdevumu. 

Pārskata periodā tiek turpināts darbs ar TGB grāmatu krājumu. Notiek darbs ar lieko dublešu 
atlasīšanu, novecojušas literatūras norakstīšanu. 2022. gadā kopā norakstītas 8088 vienības, no tām 4784 
grāmatas un 3293 žurnāli. 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” – TNP publiskās bibliotēkas 
 2020 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 26458 25607 40802 

t. sk. grāmatas 11271 10352 9987 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 2266 2318 2048 

t. sk. bērniem 1923 2206 2157 

Izslēgtie dokumenti 28872 26113 28853 

Krājuma kopskaits 344086 343580 355529 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,8 0,5 0,5 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,1 3,3 1,96 
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No tabulas secināms, ka Talsu novadā 2022. gadā  kopā ienākuši 40802 iespieddarbi, no tiem 9987 
grāmatas. Talsu novada bibliotēkās ienākuši 24299 žurnāli, 23 spēles, 2 elektroniskie un 27 audiovizuālie 
materiāli.  Lielākā daļa iekļauto materiālu ir žurnāli. 

 
• Datubāzes: 
 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 
 
TGB pieejamas abonētās datubāzes Letonika (digitāls zinību resurss), News.lv (Lursoft laikrakstu 

bibliotēka), Britannica Online Library Edition (universāla daudznozaru bibliotēka). 
 
 pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības 

sadaļā) 
 
TGB veido novadpētniecības biogrāfisko vārdnīcu – datubāzi “Dižļaudis”, citas datubāzes pašlaik 

neveido. 
 
 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” + 

secinājumi 
 
        Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” – TGB + novada bibliotēkas 

Dabubāze 2020 2021 2022 

Letonika  

skatījumi 1743 1794 3494 

piekļuves sesiju skaits - 1737 2780 

lejupielāžu skaits - - - 

News 1850 2993 11097 

Britannica 33516 33824 24505 

Dižļaudis  

notikumi - 15679 33520 

piekļuves sesiju skaits - 997 5110 

lejupielāžu skaits 

(šķirkļu skatījumi) 

- 5597 9022 

 
• Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 
 
TGB regulāri un aktīvi popularizē krājumu un datubāzu piedāvājumu (skatīt iepriekšējās un 

turpmākās nodaļas). Tiek veidotas spēles, uzdevumi skolēniem mācību gada sākumā, Dzejas dienu laikā, 
Bibliotēku nedēļā, Grāmatu svētkos un tamlīdzīgi. Tiek veidoti informatīvi ieraksti (teksti, video) un vizuāli 
uzskates materiāli klātienes un attālinātajiem lietotājiem – Grāmatu jaunumi, Novadpētniecības lasītavas 
jaunumi, Pieprasītākās grāmatas u.c. Tiek gatavoti publicitātes raksti tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā. Bibliotēkas tīmekļvietnē ir izvietota informācija par krājumu un 
datubāzēm.  

 
• Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” (finansiālais piešķīrums, 

publicitāte, izsniegums, piedāvājuma analīze) 
Talsu novads saņēma LNB projekta 2. posma “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām 

bibliotēkām” izdevumus. Saņemti kopā 738 eksemplāri  par summu 8239,- eiro. 
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Grāmatas tika sadalītas visām novada bibliotēkām, ņemot vērā bibliotēku pasūtījumus, LNB 
norādījumus un lasītāju skaitu bibliotēkā. 

 
    Tabula “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 

Bibliotēkas nosaukums Saņemto grāmatu 

skaits 

Finansējums EUR 

Talsu Galvenā bibliotēka 51 775 

Sabiles  bibliotēka 31 333 

Dundagas pagasta bibliotēka 33 350 

Kaltenes bibliotēka 27 308 

Kolkas pagasta bibliotēka 27 230 

Mērsraga pašvaldības bibliotēka 24 288 

Rojas pagasta bibliotēka 25 285 

Ausekļu bibliotēka 16 179 

Balgales bibliotēka 24 283 

Dižstendes bibliotēka 26 266 

Īves biblioteka 24 265 

Ķūļciema bibliotēka 21 219 

Laidzes bibliotēka 31 298 

Laucienes bibliotēka 24 260 

Lībagu bibliotēka 26 297 

Lubes bibliotēka 20 215 

Pastendes bibliotēka 24 269 

Pļavu bibliotēka 21 229 

Spāres bibliotēka 27 291 

Stendes bibliotēka 26 292 

Strazdes bibliotēka 15 157 

Uguņu bibliotēka 18 204 

Valdemārpils bibliotēka 30 301 

Valdgales bibliotēka 25 268 

Vandzenes bibliotēka 23 250 

Virbu bibliotēka 27 246 

Abavas bibliotēka 16 168 

Kaļķu bibliotēka 17 185 

Mazirbes bibliotēka 15 184 

Nogales bibliotēka 16 184 

Vīdāles bibliotēka 14 158 
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Bērnu žūrijas grāmatas 
 
TGB saņēma no LNB Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju kopā 660 eksemplāru par 5454,- eiro. 

Grāmatas tika sadalītas 16 publiskajām bibliotēkām un  6 skolu bibliotēkām. TGB Bērnu nodaļa saņēmusi 
41 eksemplāru par summu 340,- eiro, jo daudz grāmatu jau bija iegādātas par pašvaldības naudu, tāpēc tie 
jau bija otrie eksemplāri. Kopkatalogā ievadītas Bērnu žūrijas grāmatas tām skolām, kas strādā ar bērnu 
žūriju – Talsu pamatskolas, Sabiles pamatskolas, Talsu 2. vidusskolas, Mērsraga vidusskolas, Talsu Valsts 
ģimnāzijas un  Rojas vidusskolas bibliotēkas. 

 
• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 
 
TGB 2022. gadā aktīvi strādā ar parādniekiem, zvanot, rakstot e-pastus un atgādinot klātienē par 

kavējumu. Reizēm tiek sūtīti atgādinājumi, izmantojot BIS Alise. 2022. gada nogalē tiek pievērsta lielāka 
uzmanība darbam ar parādniekiem – BIS Alise tiek iestatīti noklusētie parametri par atgādinājumu 
termiņiem, tiek turpinātas sarunas kolektīvā par kārtību, kā tiks veikta parādnieku informēšana caur BIS 
Alise. 

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

pārskata periodā 
 
Sakarā ar bibliotēkas kolektīva izmaiņām, radušās problēmas ar grāmatu labošanu. Apzinātas 

iespējas grāmatu labošanai tipogrāfijā, bet uz tipogrāfiju pārskata gada laikā grāmatas netiek vestas. Bojātās 
grāmatas tiek norakstītas vai labotas pašu spēkiem. Tiek plānota grāmatu labošana Talsu tipogrāfijā, sākot ar 
nākošo pārskata gadu. 

 
• Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā 

 
2022. gadā TGB īpašu vērību pievērsusi ukraiņu literatūras komplektēšanai, arī citu valodu 

izdevumu komplektēšanai, jo arī Talsu novads sakarā Krievijas iebrukuma Ukrainā ir kļuvis par mājām 
ukraiņu ģimenēm, bērniem un jauniešiem, savukārt bibliotēka – par svarīgu kultūrvietu, kurā meklēt 
kvalitatīvas izklaides, padomus un atpūtu.  

TGB no Ukrainas ieceļojošajiem bēgļiem piedāvā dažādus bezmaksas pakalpojumus, brīvā laika 
pavadīšanai, mācību, darba vai citām vajadzībām:  

o iepazīt bibliotēku un pakalpojumus (abonements, datorvietas, lasītava, tehnoloģiju telpa, klusā 
lasītava); 

o iepazīt bibliotēkas tīmekļa vietni un elektroniskos resursus; 
o iepazīt grāmatu, periodikas, mūzikas disku un plašu klāstu (angļu un krievu valodās, pieejamas 

arī audiogrāmatas); 
o spēļu istabu – galda spēles, interaktīvā tāfele, zīmēšanas siena un spēļu konsole “Nintendo 

Switch”; 
o lasīšanas stūrītis ar rotaļlietām; 
o tematiskās nodarbības bērniem (grupās). 

 
TGB Bērnu nodaļas un vairāku novada bibliotēku grāmatu krājumi pārskata gadā ir papildināti ar 

grāmatām ukraiņu valodā. Grāmatas iespējams izvēlēties gan bibliotēkā, gan rezervēt kopkatalogā. Grāmatas 
ir iespējams pasūtīt no citām bibliotēkām uz lasītājam tuvāko bibliotēku (SBA pakalpojums). Talsu novada 
bibliotēkās 2022. gada nogalē ir 29 nosaukumu grāmatas.  

2022. gadā TGB saņēmusi 24 grāmatas ukraiņu valodā – visas dāvinājumā no LNB. LNB grāmatas 
uzdāvinājušas vairākas izdevniecības. Piemēram, pateicoties Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācijas 
biedru atsaucībai, izdevniecība “Liels un mazs” izdevusi Ļvivas izdevniecības “Старого Лева” bērnu 
grāmatas nelielās tirāžās Latvijā esošo Ukrainas bēgļu bērnu vajadzībām. Grāmatas dāvinājumā ir saņēmusi 
arī TGB. 2022. gada nogalē TGB saņēmusi trīs grāmatas no Talsu novada pašvaldības – “Ukrainas vēsture” 
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(2021) trīs sējumos. Pašvaldībai grāmatas uzdāvinājusi sadraudzības pilsēta Ukrainā Čortkiva. Bibliotēkas 
krājumā ir grāmatas arī krievu un angļu valodā, kas piemērotas dažāda vecuma lasītājiem. 

TGB 2022. gadā izvietojusi informāciju pilsētā (bibliotēkā, uz afišu stabiem, ukraiņu kopienas centrā 
un internetā) un izsūtījusi informāciju pašvaldības izglītības iestādēm par bibliotēkas atbalstu un 
piedāvātajām iespējām ukraiņiem (http://www.talsubiblioteka.lv/par-velti-pieejami-macibu-materiali-
ukrainu-valoda-no-ukrainas-izdevejiem-ranok/; http://www.talsubiblioteka.lv/talsu-galvenas-bibliotekas-
pakalpojumi-no-ukrainas-iecelojosajiem-begliem/; http://www.talsubiblioteka.lv/bernu-nodalas-gramatu-
fonds-ir-papildinats-ar-gramatam-ukrainu-valoda/; skat. Pielikumu Nr. 7). TGB, veidojot informatīvos 
resursus, iesaistījusi ukraiņus, lūdzot sniegt komentārus par sagatavotajām afišām un pārtulkotajiem 
teikumiem ukraiņu valodā; uzrunātie ļaudis atsaucīgi iesaistījušies. Drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 
bibliotēka tīmekļvietnē sniedz informāciju par izdevniecības “Ranok” un izdotajiem elektroniskajiem 
mācību materiāliem ukraiņiem. Šī ir Eiropas Mācību materiālu izdevēju grupas veidota un izdevniecības 
“Zvaigzne ABC” nodrošināta aktivitāte, lai nodrošinātu ukraiņiem Eiropā piekļuvi mācību vielai.  

Krievijas iebrukums Ukrainā aktualizējis tēmu par Latvijas aizsardzības jautājumiem. TGB 
2022. gada novembrī uzaicinājusi Zemessardzes veterāni, kura precējusies ar ukraini, Rotu Tesļuku uz 
sarunu pasākumā “Mazpilsētas stāstnīca”, lai runātu par patriotismu, vērtībām un novadnieces dzīves 
pieredzi. Pasākuma ieraksts pieejams bibliotēkas Facebook lapā. 

 
7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
• Darbs ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

 
 

6735
6712

Bērnu un jauniešu skaits Talsu novadā vecumā 0 līdz 18 gadiem

2021 2022
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No 2022./2023 mācību gada kopējā 1.-9. klašu skolēnu skaita – 1925 – lasītāji TGB Bērnu nodaļā 
2022. gadā bija 1407, pirmsskolas iestāžu audzēkņi – 85.   

 

 

 
Salīdzinot 2020. un 2021. gada statistiku ar pārskata periodu, ir redzams aktīvo lietotāju skaits  

vairāk kā par 50%. Lielākoties tas skaidrojams ar Covid-19 radītās situācijas ietekmi un pandēmijas 
ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu. 

Pēdējā gada laikā skolēnu skaits Talsu novada skolās nav samazinājies, taču darbu ar skolēniem 
ietekmēja attālinātās mācības, kas notika 2020. un 2021.gadā. Attālināti notika arī literārās un bibliotekārās 
stundas. 2022. gadā bibliotēka bija atvērta un statistika uzlabojās. 

Lai piesaistītu bibliotēkas lietotājus un mudinātu lasīt, izstrādājām ieteikumus vecākiem un 
skolotājiem, pirmsskolas iestāžu bērnu lasītprasmes uzlabošanai, kurus publicējām TGB mājaslapā, sociālo 
tīklu kontos.  

TGB Bērnu nodaļa 2022. gadā organizēja 140  pasākumus, no kuriem 14 bija publiski pasākumi – 
Bērnu rīti ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem, tematiskās nodarbības skolēniem, 15 nodarbības 
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pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, 8 radošās darbnīcas. 2022. gadā sākām reizi mēnesī organizēt 
ģimenes rītus ar bērniem. Pasākumos kopā piedalījās 3355 apmeklētāji.  

2022. gadā tika izveidotas 16 dažādas izstādes bērniem, kurās eksponēja 227 dažādus izdevumus. 
Izstādes diemžēl nav iespējams izvietot biežāk telpu trūkuma dēļ.  
 
 

 

 
• 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.  
- 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. 2022. gadā programmā piedalījās 22 bibliotēkas, tajā skaitā 6 skolu 
bibliotēkas.  

- Skaļās lasīšanas sacensības organizēšana un koordinēšana jaunajā Talsu novadā. Reģionālajā 
pasākumā piedalījās 7 finālisti.  

- Ziemeļvalstu literatūras lasījumu koordinēšana Talsu novadā.  
- 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 15 gadiem, jauniešu (sākot no 16 gadu vecuma) 
literatūra ir pieejama pieaugušo literatūras apkalpošanas nodaļā. 

Pasākumi un izstādes TGB Bērnu nodaļā 
2022. gadā

Tematiskās nodarbības

Publiski pasākumi

Izstādes
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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. 
2022. gadā Bērnu nodaļa saņēma 498 jaunieguvumus, tai skaitā 10 galda spēles.  

Krājumu papildināja LNB projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 
piešķirtās grāmatas. No LNB saņēmām arī lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija” kolekcijas grāmatas, kas tika sadalītas visām novada bibliotēkām, kuras piedalās programmā.  

2022. gadā Bērnu nodaļas krājumu papildinājām arī ar 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.  

Vēl Bērnu nodaļas krājums tika papildināts ar grāmatām ukraiņu valodā, jo Talsu novada Izglītības 
pārvalde pašlaik apzinājusi 36 bērnus, kuri novadā ieradušies no Ukrainas.  

2022. gadā 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 

 
Bērni, pusaudži un jaunieši sev nepieciešamo informāciju meklē interneta vidē, tāpēc arī pārskata 

periodā vairāk popularizējām pieejamās datubāzes – www.letonika.lv, www.britannica.com, www.3td.lv. 
Turpinām arī aktualizēt mājaslapu, tajā iekļāvām sadaļu “Noderīgas saites”, kurā dažāda vecuma bērni un 
viņu vecāki var atrast vietnes, kurās 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 aktivitātes sociālajos tīklos – 
konkursi, viktorīnas, krustvārdu mīklas un testi. Organizējām arī slēpņošanas jeb orientēšanās  pasākumus 
ģimenēm ar bērniem, kuru laikā pildot dažādus uzdevumus un meklējot norādes bibliotēkā, apmeklētāji 
ieguva zināšanas par bibliotēkas darbību un pieejamajiem pakalpojumiem. Visas tematiskās nodarbības 
organizējam ar mērķi veicināt lasīšanu un izglītot. Pasākumos 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.  

Organizēti jauno grāmatu apskati. Vēlme būtu katru mēnesi vienā noteiktā datumā organizēt jauno 
grāmatu dienu, lai apmeklētāji varētu ieplānot savu laiku, piemēram literatūras skolotāji konkrētu mācību 
stundu bibliotēkā.  

Skolas vecuma bērniem tika aizvadītas šādas tematiskās nodarbības: “Mana pilsēta Talsi – agrāk un 
tagad”, “Grāmatu vēsture”, “Periodiskie izdevumi Latvijā” “Dzejas stunda”, “Skolu vēsture”, “Kas ir 
bibliotēka?”, “Uzzini par bibliotekāra profesiju”, “Ko tu zini par Latviju” u. c.  

Decembrī bibliotēkā notika 28 pasākumi  gan pirmsskolas bērniem, gan 1.-5. klašu skolēniem, 
piemēram, “Ziemas pasakā kopā ar Kraukšķīti”, “Ceļojums rūķu pasaulē”, “Latviešu tautas tradīcijas 
Ziemassvētkos”, “Kā citur pasaulē svin Ziemassvētkus”. Kā tradīcija jau kļuvis pasākums pirmsskolas 
vecuma bērniem ar vecākiem – tikšanās ar Ziemassvētku vecīti un koncerts. Pasākuma laikā bērni saņem 
pārsteiguma balviņas.  

 
Piemēri izzinošiem pasākumiem: 
 
Slēpņošana “Sniegavīru paslēpes” – piedalījās ģimenes ar bērniem. Veicot visus uzdevumus, katrā 

punktā atrodot aploksnītē puzles gabaliņu no sniegavīra, varēja salikt kopā sniegavīru. Slēpņošanas pirmo 
norādi dalībnieki varēja saņemt bērnu nodaļā un kopumā viņiem bija jāizpilda 7 uzdevumi. Uzdevumi bija 
izvietoti visā bibliotēkā, lai dalībnieki iepazīstu dažādus pakalpojumus. Pavisam mazajiem lasītājiem bija 4 
uzdevumi, kuri bija jāpilda tikai Bērnu nodaļā. Līdzīgi slēpņošanai jeb orientēšanās bibliotēkā notika pa 
klašu grupām.  
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“Iepazīšanās ar bibliotēku” – nodarbība sākumskolas vecuma bērniem, kuras laikā rādām 
prezentāciju par bibliotēku, stāstām, kā meklēt grāmatas, kādus pakalpojumus bibliotēkā var saņemt utt. 
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.–9. klašu skolēniem. Tās 
laikā rādām prezentāciju par to, kādas skolas bija agrāk un kādas tās ir mūsdienās. Uzdodam arī praktiskus 
uzdevumus, piemēram, vecās un tagadējās drukas salīdzināšana un atšķirības, lasīšanas uzdevumi.   
 
• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 
Skaļās lasīšanas sacensības  
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. Papildu 
ieguvums ir tas, ka bērni var paši izvēlēties grāmatu un fragmentu, ko lasīt, tādā veidā ieinteresējot grāmatu 
izlasīt arī klausītājus. Piedalījās 7 skolas.  

Grāmatu svētki 2022 
2022. gada 6. maijā norisinājās ikgadējie Talsu novada Grāmatu svētki, kuros bērnus priecēja 

izklaidējoši izglītojošā latviešu detektīvseriāla un  grāmatas “Emī un Rū” izdevuma autores – Ieva Melgalve 
un Elizabete Lukšo-Ražinska. Ņemot vērā, ka šis pasākums bija apmeklējams gan klātienē, gan tiešsaistē 
kopumā tikšanos ar autori noklausījās 146 cilvēki, klātienē pasākumu apmeklēja 52 skolēni.  

Bibliotēkas 3 gadu jubilejas pasākums 
Bērnu nodaļā  pasākums tika organizēts 2 daļās. Rīta pusē “Trīsgadnieku salidojums”, kur rotaļās un 

izzinošās spēlēs piedalījās ģimenes ar trīs gadus veciem bērniem.    
Bija apskatāma fotogrāfiju izstāde “Tas notiek bibliotēkā” un pieejama Radošā darbnīca.  
Čaklākās lasītāju klases skolēni tikās ar rakstnieku Dzintaru Tilaku un mūziķi Āri Ziemeli. Dz. Tilaks 

sarakstījis 20 grāmatas, vairāk tieši pusaudžiem. Pasākumā piedalījās 57 apmeklētāji.  
Ziemeļvalstu literatūras lasījumi 
Ziemeļvalstu literatūras lasījumu ietvaros Bērnu nodaļā notika pasākums – Rītausmas lasījums 

PII “Sprīdītis” bērniem. Kopīgi pārrunājām tēmu par ziemeļu dabu, izlasījām norādīto grāmatu M. Kivele un 
M. G. Serups “Ja tu satiec lāci”. Izspēlējām dažas grāmatas epizodes, jo bērni bija paņēmuši līdzi savas 
mīļmantiņas – lāčus. Pēc lasījuma klausītājiem bija jāveic praktiskais darbiņš – jāuzzīmē “Ja es satiktu lāci”. 
No saņemtajiem darbiņiem izveidojām izstādi bibliotēkas lasītavā.  

Vasaras nometne bērniem 
Vasaras nometnē 3x3 (nosaukums trīs dienas un trīs stundas pavadītas nometnē) piedalījās 16 bērni. 

Nometnes dalībnieki iepazina labāk bibliotēku (novadpētniecību, tehnoloģijas), tikās ar grāmatu autori, 
dzejnieci Maiju Laukmani. Piedalījās radošās aktivitātēs, izzinošā ekskursijā pa Talsu pakalniem ar pikniku 
un spēlēm Saules kalnā. Noslēguma dienā iestudēja un izspēlēja teiku par Talsu Pilskalnu režisores Antras 
Puriņas vadībā.  

Pirmajā dienā katrs nometnes dalībnieks saņēma darba burtnīcu ar uzdevumiem, kuri bija jāizpilda līdz 
nometnes beigām. Katram bija 10 uzdevumi – gan radoši, atjautīgi, gan izzinoši par uzzināto nometnē. Visas 
trīs dienas skolēni tika aicināti fotografēt apkārt notiekošo, kultūras objektus, lai veidotu albumu par 
nometni. 

Radošās nodarbības 
Bērnu nodaļā notikušas vairākas radošās nodarbības, lai bērnus ieinteresētu ne tikai piedzīvojumu un 

stāstu grāmatas, bet arī izzinošā literatūra. Radošājā nodarbībā tapa zīmējumi uz oļiem un koka ripām, 
bērniem radās interese no grāmatām uzzināt, kā šādus zīmējumus viņi mājās var veidot paši. Interesanta bija 
nodarbība ar mākslinieci Sigitu Šternbergu, kopā veidojām rudens lapu nospiedumus ar akrila krāsām uz 
kanvām.  

Aktivitātes notiek arī katrās skolēnu brīvdienās. Bērni tiek aicināti darboties bibliotēkā gan kopā ar 
vecākiem, gan individuāli. Vislielākais aktivitāšu apmeklējums bija augustā – 46 bērni. “Aizejošās vasaras 
vēstules” – aploksnes ar pārsteigumiem: katrā aploksnē kāds radošs uzdevums. Paveicot vienu uzdevumu, 
saņēma nākamo. Trīs dažādas grūtības pakāpes (5+, 7+, 9+). Katru nedēļu uzdevumi mainījās. Par čaklu 
darbiņu izpildīšanu saņēma pārsteiguma balviņu.  
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3D printera un 3D pildspalvu izmantošana 
TGB Bērnu nodaļā martā tika rīkota 3D pildspalvu radošā darbnīca. Diemžēl bija tikai 5 apmeklētāji. 

Ziemassvētku laikā pēc pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju vēlmēm pagatavojām 3D zābaciņus, kurus 
bērni rotāja un dāvināja saviem vecākiem.  
 

Lasīšanas veicināšanas pasākumi 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (LNB) 
- Katru gadu programmā piedalās arvien vairāk bibliotēku, 2022. gadā lasīšanas veicināšanas 

programmā piedalās 22 bibliotēkas no Talsu novada, tajā skaitā 6 skolu bibliotēkas.  
- Talsu novada bibliotēkas no LNB saņēma grāmatu kolekciju, kuru sadalīja visām novada 

bibliotēkām. Pārskata periodā nesaskarāmies ar lielām problēmām saistībā ar grāmatu trūkumu. 
- Līdzīgi kā 2021. gadā, lasīšanas veicināšanas programma 2022. gadā tika pagarināta līdz februārim.  
- 2022. gadā programmā piedalās lasītāji, kuri bijuši aktīvi arī iepriekšējos gados. Vairāk lasītāju bija 

1.-2. klašu grupā (5+), mazāk 3.-4.klašu grupā (7+). Bija daudz dalībnieku 9+ grupā, kuri iesāka 
lasīt kolekcijas grāmatas, taču nepabeidza lasīšanu. Tam ir vairāki iemesli – laika trūkums, pirmā 
izvēlētā grāmata neaizrāva, tāpēc nevēlas turpināt u. tml. Kopā Bērnu žūrijā piedalās 146 lasītāji 
vecumā 5+ līdz 9+.  

- Jauniešu un vecāku žūrijā iesāka lasīt 5 jaunieši 15+ un 33 pieaugušie.  
- Noslēguma pasākums “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai 2021” notika tikai Talsu pilsētas žūrijas 

lasītājiem. Lasīšanas svētki notika Talsu novada Ārlavas pagasta lauku sētā “Kauliņi” pie meistara 
Igurda Baņģa. Dienas gaitā notika laureātu grāmatu sumināšana, jaunās 2022. gada žūrijas 
kolekcijas prezentācija, sportiskas aktivitātes, vizināšanās ar bānīti u.c.  

 “Lasīšanas stafete” (apgāds “Zvaigzne ABC”) 
Lasīšanas stafete rīkota kā lasīšanas veicināšanas pasākums bērniem un jauniešiem. Tas tiek organizēts 

jau septīto gadu, arī no TGB piedalījās 15 lasītāji. Lai piedalītos konkursā, dalībnieki lasa grāmatas un pilda 
dažādus uzdevumus. 2022. gadā bija šādi uzdevumi: uzzīmēt grāmatas vāku, izdomāt, kā grāmatu reklamēt 
un uzrakstīt recenziju. Visus darbus vērtēja žūrija un labākie dalībnieki savā vecuma grupā saņem naudas 
balvu un lidojumu gaisa balonā. Diemžēl talsinieki netika pie galvenajām balvām, toties varēja piedalīties 
interesantā noslēguma pasākumā Nacionālajā teātrī. Uzaicināti bija TGB Bērnu nodaļas Stafetes grāmatu 
lasītāji – Annija Kleinhofa-Prūse, Elīza Zazīte, Kristers Kristbergs un Emīls Zazītis. TGB Bērnu nodaļa  
saņēma apgāda “Zvaigzne ABC” pārsteiguma balvu – dāvanu karti 50 eiro apmērā.  

Lasīšanas maratons “Grāmatons 2022” (izdevniecība “Latvijas Mediji”) 
  Vasaras sākumā izdevniecība “Latvijas Mediji” aicināja bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 18 
gadiem, kā arī viņu vecākus un citus ģimenes locekļus, ģimenes draugus iesaistīties grāmatu lasīšanas 
maratonā “Grāmatons 2022”, izaicinājuma ietvaros lasot grāmatas latviešu valodā un izpildot radošus 
uzdevumus. Grāmatu lasīšanas maratons “Grāmatons” notika jau otro reizi. Šogad piedalījās arī vairāki 
bērni no  TGB Bērnu nodaļas. Konkursa balvas tika izlozētas, kā arī piešķirtas par radošumu un citiem 
sasniegumiem. Par “Grāmatona 2022” balvu ieguvējiem kļuvušas arī Vanesa Brože (4 gadi) un viņas māsa 
Evelīna Brože (Talsu pamatskolas 3. klase).  Balvās čaklās lasītājas saņēma atbalstītāju dāvanu kartes un 
 “Līvu akvaparks” ģimenes dāvanu karti. 
  “Grāmatu starts” (LNB) 

“Grāmatu starts” uzrunā un iesaista lasīšanā ģimenes, rūpējas par pirmsskolas vecuma bērnu 
lasītprieku, piedāvā izglītojošas, radošas un attīstošas nodarbības bibliotēkās. Bibliotēkas apmeklējuma laikā 
katram mazajam dalībniekam tiek dāvināts īpaši veidots „Grāmatu starta“ pūču komplektiņš – mugursoma, 
lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu. „Grāmatu starts“ rosina, lai arī 
turpmāk bibliotēku durvis visjaunākajiem lasītājiem ir atvērtas. „Grāmatu startu“ izveidojis LNB Bērnu 
literatūras centrs, to īsteno LNB Atbalsta biedrība un Latvijas publiskās bibliotēkas. 

Projekts notiek ar pašvaldību un ziedotāju atbalstu. 2022. gadā “Grāmatu startā” piedalījās PII 
iestādes “Zvaniņš” un “Saulīte”. 2022. gadā notikušas jau 2 nodarbības “Pūčulēnu skolā”. Kopā – 41 mazais 
lasītājs.  

Aktivitāte “Paņem grāmatu, saņem dāvanu” 
2022. gada martā 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 
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(mantiņu no žurnāliem, kas gadu gaitā sakrājušās). Lasītāji bija ļoti priecīgi un pārsteigti. Aktivitāti 
reklamējām, gan bibliotēkas sociālajos tīklos, mājaslapā, kā arī novada mājaslapā. Mērķis atmaksājās, jo 
starp lasītājiem sastapām tādus, kuri ilgi nebija apmeklējuši bibliotēku, gan lasītāju pulciņam pievienojās arī 
jauni lasītāji.  

Ziemassvētku gaidīšanas laikā TGB Bērnu nodaļā bija Adventes kalendārs, kurā katru dienu lasītāju 
sagaidīja pārsteigums – konfekte. Šo aktivitāti, kas arī iepriecina mazos lasītājus un viņu vecākus, aizsākām 
jau 2005. gadā.  
 
• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros (minēt 

konkrētus piemērus) 
 

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. Vispirms ir ekskursija pa bibliotēku, un pēc 
tam ikvienam ir iespēja iepazīt visus Bērnu nodaļas pakalpojumus – grāmatas, periodika, interaktīvā tāfele, 
galda spēles, spēļu konsole un zīmēšanas siena.  

TGB Bērnu nodaļas tematiskās nodarbības par Talsiem  
Atzīmējot mūsu pilsētas vārda un dzimšanas dienas, tika organizētas nodarbības par Talsiem. 

Prezentācijā “Mana pilsēta agrāk un tagad” pastāstījām un, izmatojot digitālo tāfeli, parādījām mūsu pilsētas 
attīstības vēsturi. Nodarbības apmeklēja un atzinīgi novērtēja vēstures skolotāji.  

Vēl par Talsiem sagatavotas un novadītas vairākas radošās spēles kā DOMINO – Atmini šo vietu pēc 
fotogrāfijas; Uz kuras ielas ES atrodos; jāsaliek dotie pakalni pēc burtiem; jāieraksta trūkstošie pakalnu burti 
u.c. Pavisam kopā notikuši 7 pasākumi ar 135 apmeklētājiem.  

TGB  Bērnu nodaļas Dzejas stundas 
Pēc klašu audzinātāju un literatūras skolotāju pieprasījumiem sagatavotas un novadītas 13 dzejas stundas 

ar 273 apmeklētājiem. Katra TGB Bērnu nodaļas darbiniece sagatavoja nelielu stāstījumu par izvēlētajiem 
dzejniekiem, iepazīstinot ar viņu darbiem. Skolēni papildina stundu ar radošiem darbiem par šiem autoriem. 
Tā tika iepazīstināti skolēni ar vairākiem latviešu dzejniekiem.  

 
• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”   
Sāka ar pirmo apmeklējumu “iepazīšanos ar bibliotēku”, tad tematiskas nodarbības pēc audzinātāju 

vēlmēm . Piedalījās Ziemeļvalstu literatūras lasījumos – Rītausmas lasījumā. Grupiņa “Mārītes” piedalās arī 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”.  

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”  
PII “Saulītes” audzēkņi ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji. Piedalījušies tematiskos pasākumos, gan arī 

pastaigās brīvā dabā “Apskatīsim Talsu pakalnus”, “Putni pētnieki”. Brīvās dabas pastaigās ar bērniem tiek 
pievērsta uzmanība tam, ko var ieraudzīt pašu actiņām un ko vēl var uzzināt no grāmatiņām. Pēc pastaigām 
bērni apmeklē bibliotēku un lasa grāmatiņas, zīmē ko redzējuši.  
      PII Saulītes 3-4 gadus vecie bērni piedalās “Grāmatu starts” programmā. 
      Pirmskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”  
Ar PII Zvaniņš sadarbība jau izveidojusies jau no 2020. gada. Regulāri bibliotēkas apmeklējumi, radošas 
nodarbības. Arī 3-4 gadu vecu bērnu grupa piedalās “Grāmatu starta” programmā.  

Talsu pamatskola 
Lieliska sadarbība ar Talsu pamatskolas 4. klašu audzinātājām Sandru Fridrihsoni un Madaru Bērziņu. 

Regulāri saņemam atgriezenisko saiti un skolotāji izmanto iespēju piedalīties tematiskajās nodarbībās. 
Tematiskās nodarbības un pasākumi: 1. posms un pusfināls Skaļās lasīšanas sacensībās (5. klašu skolēniem), 
“Vai pazīsti savu pilsētu?” (4. klašu skolēniem), Orientēšanās nodarbība (4. klašu skolēniem) u.c.  

Sakarā ar Talsu pamatskolas remontdarbiem skolēni no 5.-9. klasei mācās Vandzenē. Tāpēc šī vecuma 
bērniem problemātiski sarīkot pasākumus bibliotēkā Talsos.  

Talsu Valsts ģimnāzija 
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Sadarbība vērtējama pozitīvi, abpusēja komunikācija, regulāri saņemam atgriezenisko saiti. Tematiskās 
nodarbības – “Mana pilsēta Talsi” (2. a/b klasei), “Dzejas stunda” (1.-6. klasei), “Iepazīšanās ar bibliotēku” 
(1. a/b/c klasei), “Ceļojums Rūķu pasaulē” (2. a/b klasei), “Ziemassvētku pasakā kopā ar Kraukšķīti” + 
grāmatu apskats (1. a/b/c klase),  “Latviešu tautas tradīcijas Ziemassvētkos” (3. a/b klase), “Skolu vēsture” 
(6.-10. klasei), “Jauno grāmatu apskati (5.-10. klasei) u.c. Pateicoties klases audzinātājām Agnesi Ozolai un 
Solvita Gulbei 1. a un 1. b klases skolēni visi lasa “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”.  

Talsu 2. vidusskola 
Sadarbība patīkama, skolotāji ieinteresēti dažādu nodarbību organizēšanā un sadarbībā. Tematiskās 

nodarbības – “Grāmatu vēsture” (5. b klase), “Skolu vēsture” (5. b klase), “Ziemassvētku pasaka kopā ar 
Kraukšķīti” (1. a/b klase) u.c. Diemžēl bibliotēkas attālums no skolas prasa 2 mācību stundas, lai varētu 
notikt pilnvērtīga nodarbība 40 minūtes. Tāpēc grūtāk koordinēt apmeklējumus uz bibliotekārajām stundām.  

Talsu Kristīgā vidusskola 
Kopumā viena no labākajām sadarbībām kā bibliotēkai un mācību iestādei. Pateicoties literatūras 

skolotājai Aijai Valgelīnai regulāri notiek jauno grāmatu apskati (3.-6. klasei). Tematiskās nodarbības 
“Grāmatas  vēsture” (apmeklētas 6 reizes) un “Skolu vēsture” (apmeklētas 4 reizes). Interesanta un izzinoša 
bija stunda – ekskursija 5. klasei pa A. Lerha-Puškaiša skolas gaitām Talsos. Aktīvi pasākumos piedalās arī 
1. klašu skolēni. Skolotājas Ginitas Petovicas 1. b klases bērni visi lasa “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”.  

Talsu bērnu un jauniešu vokālā studija “TONIS” 
Ilggadēja sadarbība ar TGB Bērnu nodaļu, vasarā bērnu nometnes laikā viņi nāk pie mums uz 

ekskursijām un iepazīst bibliotēku. Tāpat sadarbojamies dažādos pasākumos, piemēram, vokālā studija ar 
koncertprogrammu uzstājās 2022. gada Skaļās lasīšanas reģionālajā finālā un Ziemassvētku eglītē.  

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs  
Pēdējo 3 gadu laikā izveidojoties lieliska sadarbība. Viņi ir mūsu kaimiņi, tāpēc vienmēr varam sarunāt 

papildus telpas pasākumiem, piemēram, Skaļās lasīšanas reģionālajam konkursam. Sadarbojāmies arī 
1. septembra pasākuma organizēšanā.  

Talsu Tautas nams 
Ar Talsu Tautas namu sadarbojamies regulāri. Piedalāmies Ģimenes dienas organizētajos pasākumus.  

 
Kopumā esam atvērti sadarbībai ar ikvienu izglītības iestādi, uzņēmumu vai pašvaldības iestādi. 

Secinājums pēc sadarbības partneru uzskaites ir tāds, ka visiem kopā ir vairāk jādomā par piedāvājumu 
skolu jauniešiem (vecuma posmā no 6. līdz 12. klasei). Kopīgi jāorganizē jauniešiem aktuālas nodarbības, 
pasākumi u.tml. 

 
Talsu novada bibliotēkām tajās apdzīvotajās vietās, kur atrodas pirmsskolas, vispārizglītojošās un 

interešu izglītības iestādes, ir izveidojusies laba savstarpēja sadarbība. Tā ietver bibliotēku pakalpojumu 
popularizēšanu, bērnu un jauniešu iesaisti grāmatu lasīšanā, dažādu pasākumu organizēšanu bibliotēkā un 
ārpus tās. Piemēram, Laucienes pagasta bibliotēkai ir regulāra sadarbība ar pagastā esošo pamatskolu un PII 
“Bitīte” – kopīgi organizētas dzejas dienas, iesaistīšanās bērnu žūrijas grāmatu lasīšanā. Ar Sabiles 
pamatskolu, PII ,,Vīnodziņa”, Mūzikas un mākslas skolu, Sabiles kultūras namu un aprūpes biedrību 
,,Kalme” aktīva sadarbība Sabiles pilsētas bibliotēkai. Tiek organizētas tematiskas, izglītojošas un 
informatīvas izstādes un pasākumi. Ņemot vērā Sabiles pamatskolas pedagogu vēlmes, tiek organizēti 
izglītojoši pasākumi skolēniem par gadskārtu ieražām, rakstniekiem. Bibliotekāri iesaistās skolas rīkotajos 
daiļrunātāju konkursos, dažādos pilsētā notiekošajos nozīmīgākajos pasākumos. Savukārt Uguņu bibliotēka 
uzteic sadarbību ar Upesgrīvas pamatskolas pedagogiem, latviešu valodas skolotāju Litu Lasmani un 
audzēkņiem. Pagājušajā gadā uzsākta veiksmīga sadarbība pasākumu veidošanā, kuros skolotāji kopā ar 
audzēkņiem iepriecināja Upesgrīvas un Uguņciema seniorus. Bibliotēku un skolu sadarbību attīsta dažādas 
lasīšanas veicināšanas aktivitātes. Piemēram, “Dižstendes bibliotēkā “Bērnu žūrijā” iesaistījušās trīs Lībagu 
sākumskolas klases. Dundagas pagasta centrālajai bibliotēkai interesanta sadarbība notiek arī ar PII 
“Kurzemīte” pedagogiem, palīdzot atlasīt atbilstošas grāmatas grupu tematiskajām nodarbībām, veidot 
dažādas attīstošās spēles – meklējot izmantojamo informāciju un attēlus gan grāmatās, gan internetā. 
Laidzes bibliotēka sadarbībā ar fondu “Viegli” un Imanta Ziedoņa muzeju organizēja PII “Papardīte” 
pasākumu “Lāča Andreja stunda”, kurā bērni uzzināja par I. Ziedoņa daiļradi un muzeju, kā arī dziedāja 
iepriekš apgūtas dziesmas, dejoja un sacentās papīra lidmašīnu lidināšanā. Laidzes bibliotēka arī aicināja 
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piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes organizētās aktivitātēs, piemēram, 2022. gada kampaņā “Misija – 
KRUPIS. Izglābt princi!”. Vandzenes bibliotēkā Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā PII “Zīlīte”audzēkņi 
lasīja Hansa Kristiana Andersena pasaku grāmatu “Īkstīte”, iejutās pasakas varoņu tēlos un noskatījās 
animācijas filmu par Īkstīti. Vandzenes bibliotēkas darbā liels atbalsts ir PII “Zīlīte” personāls un Vandzenes 
Tautas nama darbinieki.  

Stendes bibliotēkā lielākais pasākums pārskata periodā – Bērnu literatūras nodaļas 60. dzimšanas 
dienas atzīmēšana, kas norisinājās jūlijā. Pasākumā piedalījās “Dziesmu skola” ar muzikālu uzvedumu “Pifa 
piedzīvojumi”, Stendes aktīvie cilvēki vadīja meistarklases papīra izgatavošanā un aplokšņu noformēšanā, 
bija spēles un rotaļas kopā ar klauniem no Klaunu muzeja. 

Plaša sadarbība ar izglītības iestādēm un pedagogiem izveidojusies Rojas pagasta bibliotēkai – ar PII 
“Zelta zivtiņa”, kur pēc audzinātājas Ivetas Rozentāles pieprasījuma bieži tiek nogādātas grāmatas par 
konkrētām tēmām (piemēram, Valsts svētki, sniegs, kosmoss, putni, ūdens u.c.). Atgriezeniskā saite – bērnu 
zīmējumi, kurus pārējos bibliotēkas apmeklētājus apskatīt aicinām gan bibliotēkā klātienē, gan ievietojot 
foto reportāžu bibliotēkas sociālās saziņas vietnes Facebook profilā. Bibliotēkai ir sadarbība ar Rudes BJLC 
“Varavīksne”. Eiropas Sociālā fonda projektā „Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” Rojas pagasta 
iedzīvotājus vasaras sākumā aicināja pieteikt bērnus vasaras dienas nometnei „Spirgts un vesels ”. Šajā 
nometnē kā brīvprātīgie piedalījās Rojas pagasta bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, organizējot gan 
veselīgi intelektuālas aktivitātes prātam, gan fiziskas aktivitātes ķermenim. Sadarbība notiek ar Rojas 
vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājām  Aigitu Sprinci, Aneti Sigai, Undīni Lembergu un 
skolēniem, sadarbojoties LNB lasīšanas veicināšanas projektos. Rudes PII “Saulesspuķe” – iestādes vadītāja 
Inga Lēmane un Jaunatnes lietu speciālists Lienīte Voronova – kopīgie vasaras pasākumi dienas nometnē. 
Kā arī Melnsila un Rojas BLPJC (brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centri) ir ilggadēji Rojas bibliotēkas 
sadarbības partneri. 

Virbu bibliotēka savā darba pārskatā norāda uz pēdējā laika tendenci, ka skolēni ar klases 
audzinātāju bibliotēku apmeklē klases stundu laikā visi kopā. Tad arī ir lielāka iespēja organizēt dažādus 
nelielus tematiskus pasākumus un lasīšanas veicināšanas aktivitātes. Jau tradicionāli katru gadu bibliotēka 
iesaistās LNB lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Par tradicionālu 
pasākumu kļuvusi pirmā tikšanās ar bibliotēku, kur Virbu sākumskolas pirmās klases audzēkņi iepazīstas ar 
bibliotēku, aplūko grāmatas, uzzīmē katrs savu redzējumu par iepazīto, min mīklas, iet rotaļās bērnu stūrītī 
un dara daudz citas interesantas lietas. 2022. gadā bibliotēka piedalījās Virbu kultūras nama rīkotajos 
Pagasta svētkos, kur darbojās ar bērnu auditoriju – lasīja varoņeposu “Kurbads” un skatījās papildinātās 
realitātes animācijas, zīmēja lielformāta gleznu un veidoja draudzības aproces.  

Lasītāju piesaistei Valdgales pagasta bibliotēkā tapusi lasītāju telts, bet Pastendes bibliotēkas lasītavā 
ir kinētiskās smiltis ar rotaļlietām. 

Novada apdzīvotajās vietās, kur nav izglītības iestāžu, arī bērnu apmeklējums bibliotēkā ir 
samazinājies. Piemēram, Vīdāles bibliotēku izmanto tie bērni, kuri nedēļas nogalēs vai skolas brīvlaikos 
ciemojas pie vecvecākiem. Mazirbes bibliotēkā pakalpojumus izmanto vasarnieku bērni, bet arī salīdzinoši 
nedaudz, jo brīvo laiku pavada pie jūras, bet Strazdes bibliotēkā – vairāk bērnu grāmatas lasītas vasaras 
brīvlaikā, jo pagastā ierodas bērni, kuri brīvlaiku pavada laukos pie saviem vecvecākiem. Savukārt Spārē, 
kur bibliotēka atrodas muižas telpās, muižā notiekošo pasākumu laikā, bērni parasti paliek bibliotēkā, kamēr 
vecāki skatās muižas telpas. Savukārt Pļavu bibliotēkā, atsākoties mazo dziedātāju un dejotāju nodarbībām 
Pļavmuižas saieta namā, aktīvi tiek izmantots bibliotēkas rotaļu stūrītis un apskatīts grāmatu piedāvājums. 
 
• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

 
Pārskata periodā lielākoties visi semināri, lekcijas un mācības norisinājās tiešsaistē, kas ļāva daudz 

aktīvāk un biežāk iegūt jaunas zināšanas un prasmes darbā ar bērniem un jauniešiem, tehnoloģijām, 
medijpratībā. TGB Bērnu nodaļas darbinieki piedalījās visās organizētajās metodiskajās dienās, kā arī 
vairākos LNB organizētajos semināros, lekcijās. Ļoti žēl, ka par visiem noklausītajiem semināriem, kursiem 
nav apliecinājumi. 

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 
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ikdienas darbā. Plānots, ka zināšanas tiks papildinātas regulāri arī turpmāk, īpaši pievēršot uzmanību uz 
digitālo rīku izmantošanai 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 tās stingrie 

ierobežojumi, kas ir veicinājis to bērni un jaunieši daudz vairāk laika pavada virtuālajā vidē, kurā viņus bieži 
vien ir ļoti grūti sasniegt un ieinteresēt. Taču 2022. gadā darbs ar bērniem un jauniešiem ir pavirzījies uz 
priekšu un sasniegti labāki rezultāti. 

Gribētos, lai aktīva sadarbību būtu arī ar pirmsskolas izglītības iestādēm “Kastanītis” un “Pīlādzītis”. 
Risināms jautājums, šķērslis varētu būt attālums no bibliotēkas vai arī audzinātāju neatsaucība.  

Neuzskatām, ka būtu problēmas darbā ar bērniem vecumā līdz 12 gadiem, problemātiskāk ir strādāt 
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 bibliotēkas 
piedāvātajiem pakalpojumiem. Plānots, ka sadarbojoties ar Talsu Bērnu un jauniešu centru, tiks veiktas 
fokusa grupu intervijas ar pusaudžiem un jauniešiem, lai noskaidrotu, kādi pakalpojumi bibliotēkā būtu 
viņiem aktuāli.  

Tāpat ir jāpilnveido krājums, īpaši ar literatūru angļu valodā, jo mūsdienās lielākā daļa jauniešu 
izvēlas lasīt angliski. Pirmais solis jau ir sperts – pieejami vairāki e-grāmatu lasītāji un literatūra angļu 
valodā, kā arī šobrīd jauniešu vidū populārie komiksi. 2023. gadam ir pasūtīta arī periodika bērnu un 
jauniešu auditorijai angļu valodā.  

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem – skat. 3. punktā.  
 

8. Novadpētniecība 
 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 
 
Novadpētniecības darba virzieni 2022. gadā iekļauj gan krājuma attīstību, pieejamības veicināšanu, 

un jaunu resursu radīšanu, gan darbu ar sabiedrību (skat. Pielikumu Nr. 4). Tiek turpināts darbs pie  
novadpētniecības darba atspoguļošanas bibliotēkas tīmekļvietnē. 2022. gads izceļas ar bibliotēkas kādreizējā 
direktora Jāņa Tāles 120 gadu jubileju. Bibliotēka aktīvi strādājusi pie piemiņas filmas sagatavošanas. Tiek 
veidotas digitālās kopijas novadpētniecības mapēm un jaunākajai analītikai, tās tiek pievienotas BIS Alise. 
Novadpētniecības darbs saistīts ar literatūras radīšanas veicināšanu, novadpētniecības grāmatu izdošanu.  

Novadpētniecības lasītava piedāvā ikvienam bibliotēkas lietotājam pakalpojumus: 
1) Datora lietošana (pieeja internetam, MS Office programmām un citas lietotnēm); 
2) Literatūras un materiālu 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, skanēšana. 
Nozīmīgs darbs novadpētniecības grāmatu izdošanā un literatūras lasīšanas veicināšanā, 

novadpētniecības literatūras popularizēšanā ir ikgadējā konkursa “Aleksandra Pelēča literārā prēmija” 
organizēšana. Konkursā tiek noteikts prēmijas 500 eiro apjomā ieguvējs un lasītāju simpātiju balvas ieguvējs 
(balvu nodrošina sponsors). 2022. gadā literārās prēmijas konkursam tika izvirzīti astoņi darbi. Prēmiju 
ieguva Renāte Blumberga par grāmatu “Lībiešu tautas nama vēsture”, simpātiju balvu – Sanita Ziediņa par 
grāmatu “Pieneņpūka”. Sīkāk par Aleksandra Pelēča literāro prēmiju: 
http://www.talsubiblioteka.lv/novadpetnieciba/aleksandra-peleca-literara-premija/. Noslēguma pasākumu 
apmeklēja 41 persona. Pasākuma atskata video līdz gada beigām sasniegusi 1036 lietotāju lielu auditoriju. 
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• Novadpētniecības krājums 
 
TGB novadpētniecības krājums ir reģionālas nozīmes literatūras un materiālu kopa, kas satur 

informāciju par Talsu novadu un ir izmantojams pētniecībā, darbu izstrādē, mācībās un zināšanu 
papildināšanai. Novadpētniecības lasītavas krājumā ietilpst 1883 grāmatu, preses izdevumu un citu 
materiālu nosaukumi. Novadpētniecības krājums ir pieejams ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. 

 

BIS Alise Novadpētniecības datubāzē kopā izveidoti 81672 ieraksti, 2022. gadā papildināta ar 3891 
ierakstiem. Ieraksti papildināti ar 1666 anotācijām, 611 lokālajām anotācijām. Uz LNB Bibliogrāfijas 
institūtu nosūtīti 971 ieraksts. Datubāzē tiek aprakstīti taustāmie materiāli, pārsvarā analītika no periodikas 
un grāmatām.  
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 komplektēšana, ietverto materiālu veidi 
 
TGB novadpētniecības krājumā iekļautas grāmatas, periodiskie izdevumi, avīžu un žurnālu raksti 

(analītika), fotogrāfijas, nepublicētie materiāli, rokraksti un elektroniskie resursi. Tiek glabāti visi reģionālā 
laikraksta “Talsu Vēstis” (iepriekšējais nosaukums “Padomju Karogs”) numuri. Tiek komplektēta jaunākā 
literatūra un senāki izdevumi par Talsiem un novadu, novadniekiem, notikumiem.  

 
 krājuma organizācija un glabāšana 
TGB krājumā izdalītas autoru darbu grāmatas, krājumi un nozaru literatūra. Novadpētniecības 

lasītavā tiek veidotas mapju kolekcijas – tematiskās un personāliju mapes. Izdalīta fotogrāfiju kolekcija 
“Talsi fotogrāfijās”, Jura Jansona aforismu kolekcija un Jāņa Tāles veidotā “Dzejas tematiskā kartotēka”. 
Bibliotēkas novadpētniecības krājums tiek glabāts Novadpētniecības lasītavā un krātuvē.  

 
 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 
 
TGB veic novadpētniecības resursu digitalizāciju. Tiek turpināta novadpētniecības personāliju mapju 

digitalizācija, satura pievienošana BIS Alise ierakstiem lokālajās anotācijās, savukārt anotācijās tiek 
ievietota sīkbilde un neliels apraksts. Kopš septembra tiek digitalizēti arī jaunākie raksti no laikrakstiem un 
žurnāliem, izņemot no “Talsu Vēstīm”. 2022. gadā digitalizēti 527 raksti, viens attēlizdevums. Digitālo 
kopiju pievienošana lokālajās anotācijās atvieglo bibliotekāru darbu lietotāju apkalpošanā un nodrošina 
digitālās kopijas ilgmūžību. 

TGB veido digitālus novadpētniecības resursus: 
1) datubāzi “Dižļaudis” – biogrāfiska datubāze, kurā iekļauti šķirkļi par novadniekiem. 

Pievienojamo šķirkļu apjoms sasaucas ar apaļo jubileju gaviļniekiem, kas ievietoti jubilāru kalendārā. 
Pamatinformācija tiek izmantota no bibliotekāres, dzejnieces Maijas Laukmanes nepublicētā materiāla “…es 
pakūru uguntiņu”, kas iekļauj gan informācijas apkopojumu, gan personīgos komentārus. Datubāze tiek 
veidota platformā Mozello, tai ir atsevišķa saite (URL): https://dizlaudis.mozello.lv/ . Datubāze sākta veidot 
2017. gadā. 2022. gadā  datubāze papildināta ar 64 šķirkļiem. Kopējais personu šķirkļu skaits 2022. gadā 
sasniedz 300 šķirkļus. Datubāzē šķirkļi sadalīti alfabētiskās sadaļās. Šķirkļi regulāri tiek pārskatīti un 
rediģēti, tiek papildināti ar datiem; 

2) virtuālās izstādes – virtuāli pieejamas izstādes par novadniekiem, literatūru vai bibliotēkas 
krājumu un vērtībām. Izstādēs tiek izmantota bibliotēkā pieejamā informācija un vizuālie materiāli, tiek 
veidoti pieprasījumi citām bibliotēkām un muzejiem informācijas nepieciešamības gadījumā, tiek izmantoti 
arī Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas krājums. 2022. gadā publicētas sešas virtuālās izstādes, tās 
sagatavotas par bibliogrāfu Jāni Tāli, skolotāju Frici Pumpuru, dzejnieku Aleksandru Pelēci, bibliotēkas 
vimpeļu kolekciju un par literatūru medicīnas nozarē. Virtuālās izstādes tiek glabātas bibliotēkas 
tīmekļvietnes Novadpētniecības sadaļā Virtuālās izstādes (http://www.talsubiblioteka.lv/lapa/menesa-
izstades/), papildus tam pirmos divus mēnešus jaunākā izstāde tiek ievietota bibliotēkas galvenajā lapā 
(http://www.talsubiblioteka.lv/). 2022. gadā publicētās virtuālās izstādes sadaļā “Virtuālās izstādes” 
apskatījuši 299 reizes. Diemžēl nav iespējams uzskaitīt precīzu virtuālo izstāžu skatījumu, jo laikā, kad tā ir 
kā jaunums, tā ir pieejama pirmajā lapā, kur nav izdalāms atsevišķs skatījums. Galvenās lapas apmeklējums 
2022. gadā ir 29 129. Par virtuālajām izstādēm novadnieki ir izteikuši komplimentus un pateicības par 
interesanto un vērtīgo saturu. Skolas izrādīja pastiprinātu interesi par vimpeļu kolekciju, uz bibliotēku 
ieradās klases, kas vēlējās noskaidrot sīkāku informāciju par vimpeļiem un apskatīt tos dabā; 

3) ikgadējo “Novadnieku jubilāru kalendāru” – digitāli veidots elektronisks resurss, kurā 
iekļautas pamatziņas par novadniekiem – apaļo jubileju gaviļniekiem. Sīkāka informācija par jubilāriem tiek 
iekļauta datubāzē “Dižļaudis” Novadnieku jubilāru kalendārs atrodas bibliotēkas tīmekļa vietnes 
Novadpētniecības sadaļā http://www.talsubiblioteka.lv/novadpetnieciba/; 

4) pasākumu ciklu “Mazpilsētas stāstnīca” ieraksti – mutvārdu vēstures saglabāšanas nolūkā 
veidots pasākumu cikls. 2019. gadā aizsākta tradīcija intervēt Talsiem un novadam nozīmīgus cilvēkus – 
dažādu profesiju un jomu pārstāvjus. Kopš 2021. gada Mazpilsētas stāstnīca tiek veidots kā hibrīdpasākums 
– tas notiek gan klātienē, gan translēts Facebook lapā tiešsaistē. Pasākumi tiek ierakstīti diktafonā (ar 
atsevišķiem izņēmumiem) un kopš 2021. gada pilnā apjomā filmēti, straumēti Facebook lapā. Diktafona 
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audioieraksti tiek glabāti bibliotēkas datorā.  Pasākumu videoieraksti tiek glabāti bibliotēkas Facebook lapā 
www.facebook.com/TalsuGB. 2022. gadā notikuši 10 pasākumi, kuros intervēti 12 ļaudis: 

o ilggadēja Talsu bērnu bibliotēkas direktore Ilze Jaunbērziņa; 
o bijušais Patērētāju biedrības priekšnieks Guntis Balodis; 
o Kr. Valdemāra Talsu teātra  aktrise Ausma Zute; 
o Tautas deju ansambļa “Rota” dalībniece Mirdza Kundziņa; 
o ReTalsi komandas pārstāvji Ģirts Grenevics, Sanita Liepiņa, Paula Kārkluvalka; 
o Talsu 2. vidusskolas bijusī direktore Elga Vērdiņa; 
o vokālā pedagoģe, dzejniece, tekstu autore, kultūras nama vadītāja Kristīne Broka-Meļķe; 
o skolotājs, deputāts, diskotēku vectētiņš, novadpētnieks, mājas staļļa muzeja veidotājs, 

vēstures materiālu kolekcionārs Gunārs Laicāns; 
o zemessardzes veterāne Rota Tesļuka; 
o novadpētnieks, Nurmuižas pils kompleksa gids Aldis Denčiks. 
Mazpilsētas stāstnīcu 2022. gadā kopā apmeklējuši 4062 lietotāji/apmeklētāji (klātienē 175, tiešsaistē 

142, ierakstu skatījumi 3882). Hibrīdpasākumu veidošna attaisno cerības par mutvārdu vēstures 
popularizēšanu, jo ir novērojams vairāku tūkstošu lielas auditorijas sasniegums gada laikā. Šādu 
apmeklējumu klātienē būtu grūti sasniegt. 

 

 

 
5) filmu “Bibliogrāfs Jānis Tāle” –  filma veltīta TGB kādreizējā direktora atcerei. 2022. gada 

24. janvārī Jānim Tālem apritēja 120 gadu. Savas dzīves laikā J. Tāle ar nesavtīgu darbu iestrādājis vērtīgas 
darba metodes un formas, ar neizsīkstošu aizrautību radījis unikālu laika liecību – Dzejas tematisko 
kartotēku. Viņš spēja paveikt neticamo – Otrā pasaules kara izskaņā drosmīgi izglābis vairākus tūkstošus 
grāmatu. Mīlestība pret grāmatu un dzeju nebija vienīgā sirdslieta. Viņš piedalījās kultūras un sabiedriskās 
dzīves norisēs, nereti piefiksējot notikumus fotogrāfijās. J. Tāle līdz mūža pēdējām dienām mēroja ceļu uz 
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bibliotēku, lai rūpētos par Latvijā publicētās dzejas apkopošanu. Filmas pamatā izmantots TGB krājumā 
pieejamais TGB sociālo mediju speciālista Andžeja Beļēviča Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras 
koledžas kursa darbs “Jāņa Tāles ieguldījums bibliotēkzinātnē” (2018) un J. Tāles laikabiedru atmiņu stāsti. 
Filmas veidošana notika no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada janvārim. Pirmizrāde notika svinīgā 
pasākumā J. Tāles dzimšanas dienā – 24.  janvārī. Filma pieejama bibliotēkā un Youtube kanālā visu 
2022. gadu, ar 2023. gadu izsniedzama bibliotēkā kompaktdiskā. Filmas patiesais skatījums 2022. gadā ir 
nenosakāms, jo tā pēc pirmizrādes tika rādīta bibliotēkas foajē līdz janvāra beigām (25.-31. janvārī 
bibliotēku apmeklējuši 420 apmeklētāji). Youtube kanālā filmas skatījums ir 234 reizes, pasākumos filmu 
skatījās 103 apmeklētāji. Provizoriskais filmas skatījums ir 757 reizes; 

6) apsveikumus jubilāriem – TGB turpina veidot virtuālus apsveikumus novadniekiem apaļo 
dzimšanas dienu gaviļniekiem. 2022. gadā sagatavoti un sveikti 12 jubilāri. Apsveikumi tiek publicēti 
sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Piemēram, Facebook platformā līdz gada beigām apsveikumi 
sasnieguši 6533 profilu lielu auditoriju. 

7) atceres video “25. marta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena” – TGB veidots video 
par 1949. gada baisajiem notikumiem, kas skāra arī Talsu novadniekus. Video tika publicēts sociālajā tīklā 
Facebook, tas sasniedza 252 profilu lielu auditoriju; 

8) informatīvu video cikls “Novadpētniecības lasītavas jaunumi” – TGB veidoti video par 
jaunāko literatūru, kas saistīta ar Talsu novadu. 2022. gadā sagatavoti un publicēti deviņi videorullīši. Video 
publicēts sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Sasniegtā auditorija līdz gada beigām Facebook lapā ir 
2968 lietotāji.   

 
 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 
 
Novadpētniecības krājums tiek papildināts konsekventi, krājums ir visaptverošs. Novadpētniecības 

lasītavas krājums 2022. gadā papildināts par 68 vienībām. Krājumā iekļautas 20 (divdesmit) 2022. gadā 
izdotās grāmatas, viens 2022. gadā izdots videomateriāls – filma “Bibliogrāfs Jānis Tāle”. Senākā 
2022. gadā krājumā iekļautā grāmata ir 1880. gadā izdotā Fridriha Mālberģa “Dzejas skaņas” 1. daļa. 2022. 
gadā vispieprasītākais Novadnieka Andra Kalnozola romāns “Kalendārs mani sauc” 2022. gadā ir viena no 
pieprasītākajām grāmatām bibliotēkā. Novadpētniecības lasītavā izsniegti 458 materiāli. Visbiežāk izsniegts  
ir laikraksts “Talsu Vēstis”, visbiežāk izsniegtā grāmata ir Armanda Melnakšņa dzejoļu krājums “Mīlu-
nemīlu”.  

 
 izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem) 
 
TGB novadpētniecības krājumu joprojām aktīvi izmanto attālinātie lietotāji, toties jūtami 

palielinājies arī klātienes apmeklējums. Novadpētniecības lasītavu apmeklējuši 815 reizes, no tām 129 reizes 
apmeklējuši bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Zīmīgi, ka Novadpētniecības lasītava apmeklēta vairāk 
reižu, nekā 2019. gadā, kad TGB tika atklāta.  
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Visvairāk lietotāji izmantojuši bibliotēkas Novadpētniecības lasītavas materiālus septembrī – laikā, 
kad atsākusies skola, tiek organizētas skolēnu ekskursijas pa bibliotēku un norisinās Dzejas dienu aktivitātes 
bibliotēkā. Skolēniem septembrī uzdoti uzdevumi, kas iekļāva arī Novadpētniecības krājuma izmantošanu. 
Pēc skolēnu informēšanas un aktivitātēm bibliotēka saņēma pozitīvas atsauksmes par krājumu un vēlāk tika 
izrādīta atkārtota interese par glabātajiem resursiem.  

 Ir novērojams liels Novadpētniecības lasītavas veidotās novadnieku datubāzes “Dižļaudis” 
apmeklējums – 5110 (reizes) ar 9022 lielu izmantojumu (izsniegumu). Novadpētniecības lasītavas veidoto 
datubāzi 2022. gadā apmeklējuši 3849 lietotāji.  

 

 

TGB Novadpētniecības lasītava sniegusi 89 uzziņas. Lielākie pieprasījumi bijuši par Pastendes un 
Spāres muižām, Dižstendes pili, Dundagas pili, Talsu skolām, Vilkmuuižas ezeru, Talsu ralliju, 
novadniekiem Jāni Dūmiņu, Miervaldi Celmiņu, Krišjāni Zeļģi. 
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• Novadpētniecības darba popularizēšana 
 
Novadpētniecības darbs tiek popularizēts vairākos veidos. Tiek veidoti informatīvi materiāli, 

veidotas un vadītas nodarbības, dažādas aktivitātes. Tiek strādāts ar klātienes un attālinātajiem lietotājiem. 
TGB veido ikmēneša skrejlapu par aktualitātēm Novadpētniecībā, ko izvieto bibliotēkas foajē. 
Novadpētniecības lasītavā tiek izvietota pastāvīga jaunieguvumu izstāde. Tiek veidotas video epizodes 
“Novadpētniecības lasītavas jaunumi” un publicētas sociālajos tīklos. Tiek veidotas afišas par gaidāmiem 
pasākumiem, izvietotas pilsētā, publicētas sociālajos tīklos. Tiek veidoti vizuālie materiāli, kas tiek 
izmantoti tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos. Veidotie jubilāru apsveikumi tiek papildināti ar informāciju par 
personu un saiti uz bibliotēkas resursiem. Tiek veidoti publicitātes raksti par bibliotēkas aktivitātēm un 
krājumu, novadpētniecības darbu, tie tiek ievietoti tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, publicēti pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” un reģionālajā laikrakstā “Talsu Vēstis”, piemēram, 
http://www.talsubiblioteka.lv/digitalais-lidzas/ . Regulāri tiek ievietota informācija “Talsu Novada Ziņās” un 
pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Izstādes” un “Kultūras pasākumi”. Laikraksta “Talsu Vēstis” žurnālisti 
2022. gadā sagatavojuši rakstu par vienu “Mazpilsētas stāstnīcas” pasākumu, veikuši interviju ar 
Novadpētniecības lasītavas darbinieci sakarā ar iegūto apbalvojumu “Gada bibliotekārs”.  

Par novadpētniecības darbu tiek stāstīts ekskursantu grupām, skolēnu grupām, izmantojot dažādus 
jautājumus un uzdodot dažādus uzdevumus, tādējādi liekot iedziļināties veiktā darba vērtībā un lietderībā. 
Veiksmīgs aktivitāšu kopums tika sagatavots Dzejas dienu ietvaros, kur Novadpētniecības lasītavas un 
Lasītāju apkalpošanas darbinieki bija sagatavojuši uzdevumus skolēniem. Skolēni bija apmierināti ar 
aktivitātēm, papildus uzzināja par novadniekiem un notikumiem bibliotēkā.  

TGB sagatavojusi vairākas nodarbības interesentiem, skolēniem, bibliotekāriem. Nodarbībās 
iespējams apgūt bibliotēkas Elektroniskā kataloga, Novadpētniecības datubāzes lietošanu, uzzināt par 
Novadpētniecības krājumu un tajā glabātajām pērlēm, par datubāzi “Dižļaudis”, novadpētniecībā 
izmantojamām citu bibliotēku un kultūras iestāžu digitālajām datubāzēm. Pēc Talsu Valsts ģimnāzijas 
lūguma tika sagatavota nodarbība par novadniekiem, kuru vārdi attēloti bibliotēkas kāpnēs uz 2. stāvu. 
Bibliotēka saņēma labas atsauksmes. TGB nodarbību saraksts pieejams: http://www.talsubiblioteka.lv/wp-
content/uploads/2022/11/Nodarb%C4%ABbas-skol%C4%81m-2022._23.g.-TGB.pdf, 
http://www.talsubiblioteka.lv/bernu-nodala/skolu-bibliotekas/paligs-skolam/,  
http://www.talsubiblioteka.lv/bibliotekariem/metodiskie-materiali/nodarbibas/.  

Ļoti veiksmīga aktivitāte 2022. gadā ir “Raksti dzejā” un uz tā pamata veidotā aktivitāte un izstāde 
“Dzeja iziet ielās”. Dzejas nedēļas laikā bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja kopīgi radīt dzejoļus par 
Talsiem. Akcijā “Raksti dzejā” iesaistījās 259 apmeklētāji, radot 36 dzejoļus. Vairāki dzejoļi tika sarakstīti 
uz bruģa pie bibliotēkas, tika izveidota radīto darbu izstāde. Par Dzejas dienu aktivitātēm lasāms bibliotēkas 
tīmekļa vietnē, Facebook lapā un Latvijas bibliotēku portālā: http://www.talsubiblioteka.lv/dzejas-dienu-
pasakumi-talsu-galvenaja-biblioteka/, 
https://www.facebook.com/TalsuGB/posts/pfbid022RVDUZUNpZKno4fqHweZwVcqmhZSpZvMmLCPdj
DSCaFZTiVw3L1z2jZarZExHkVPl, https://www.biblioteka.lv/gramatai500/ (fotogrāfiju kolekcija), 
https://www.biblioteka.lv/kopigi-radita-dzeja-talsu-galvenaja-biblioteka/. 

 
• Sadarbība novadpētniecības jomā 
 
Tiek veidots sadarbības tīkls ar iestādēm un privātpersonām, lai veicinātu novada izpēti, literatūras 

lasīšanu, lokālpatriotismu.  
TGB sadarbojas ar vietējiem novadpētniekiem, lai iegūtu informāciju un ieteikumus. Piemēram, 

novadpētniece Dace Alsberga regulāri lasa datubāzē “Dižļaudis” ievietotos šķirkļus, sniedz papildus 
informāciju par personām, norāda uz neprecizitātēm. Novadpētnieks Imants Tamsons dalās ar fotoattēliem 
un sniedz komentārus. 

Laba sadarbība izveidojusies ar jaunu, talantīgu puisi Miku Krastiņu, kurš piedalījās piemiņas filmas 
veidošanā, pasākuma “Aleksandra Pelēča literārā prēmija” vadīšanā, Skaļās lasīšanas sacensību vērtēšanā. 

TGB sadarbojas arī ar skolām, piemēram, Talsu Valsts ģimnāzijas klases stundu laikā apmeklē 
bibliotēkas aktivitātes vai pasākumus, savukārt Novadpētniecības darbinieki sniedz ieteikumus zinātniski 
pētniecisko darbu (ZPD) tēmām, kā arī nodrošina ar informāciju, kas pieejama krājumā un datubāzēs, 
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konsultē skolēnus resursu meklēšanā. Talsu Valsts ģimnāzija labprāt dalās ar skolēnu zinātniski 
pētnieciskajiem darbiem, kas attiecas uz novadu, bibliotēka tos iekļauj krājumā. 

Talsu tautas nams 2022. gadā izdevis grāmatu “Savs nams, sava pils”, kuras tapšanā 2021. gadā 
iesaistījās arī TGB. Pateicībā par sadarbību iestāde bibliotēkai uzdāvināja jauno grāmatu.  

 
• Jauninājumi novadpētniecības darbā 
 
2022. gadā novadpētniecības darbs bijis izaicinājumiem un jauninājumiem bagāts.  
Gads iesākās ar piemiņas filmas veidošanu par godu bijušajam direktoram J. Tālem. Filmas 

veidošanas process radīja jaunu pieredzi. TGB līdz šim nebija organizējusi šāda tipa video veisošanu. Video 
filmēšanu un montāžu veidoja SIA “TV 9 pakalni” operators Ģirts Grenevics.  Paveiktais darbs ir rezultējies 
panākumiem, jo to ir noskatījušies vairāki simti cilvēku, uzzinājuši par bibliogrāfa darba mūžu un to nozīmi 
bibliotēku attīstībā. Filmas skatīšanās laikā vairākiem cilvēkiem bija sariesušās asaras, kas ir labs rādītājs, jo 
filma raisīja sajūtas.  

Lai izgaismotu bibliotēkā glabātās unikālās vērtības, TGB iesaistījusies LNB organizētajā pasākumu 
programmā “Latviešu grāmatai 500”. Domājot par 2022. gada tēmu, kas veltīta  rokrakstiem un 
laikrakstiem, tiek veidoti resursi un darbošanās – aktivitātes, piemēram,  “Uzmini raksturu pēc rokraksta!”,  
“Raksti dzejā”, “Izzini sevi pēc rokraksta”, “Dzejas torte”, “Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī”,  
Novadpētniecības lasītavas telpas pārtapšana par sevis izzināšanas telpu, izstāžu veidošana un tematiskās 
nodarbības. Par “Latviešu grāmatai 500” norisēm bibliotēkā tika gatavota un atspoguļota informācija 
bibliotēkā, sociālajos tīklos, pašvaldības iestāžu e-pastos, bibliotēkas un pašvaldības tīmekļvietnēs, Latvijas 
bibliotēku portālā, periodiskajos izdevumos, televīzijā.  

TGB regulāri apmeklē seminārus par programmu “Latviešu grāmatai 500” un koordinē programmas 
norisi Talsu novadā. Tiek sniegta informācija pagastu bibliotekāriem un tiek aicināti iesaistīties pasākumu 
ciklā. 2022. gada nogalē vairākas bibliotēkas uzsākušas darbu savu unikālo vērtību izgaismošanā. Piemēram, 
Mērsraga bibliotēka sagatavojusi rakstu par īpašu reto grāmatu izstādi, raksts publicēts TGB tīmekļvietnē un 
Latvijas bibliotēku portālā (http://www.talsubiblioteka.lv/reto-gramatu-izstade-mersraga-biblioteka/).  

TGB tīmekļvietnē 2022. gadā izveidota jauna aktualitāšu apakšsadaļa “Latviešu grāmatai 500”, kas 
satur informāciju par norisēm TGB un novada bibliotēkās. Sadaļa pieejama: 
http://www.talsubiblioteka.lv/latviesu-gramatai-500/.  

TGB Novadpētniecības lasītavā ir uzsākta taustāmo personāliju mapju pārskatīšana. Tiek 
pārskatītas mapes un izvērtēts to saturs. Tiek veikta mapju satura digitalizācija.  

 
• Novadpētniecības istabas (to statuss, atbildības, dokumenti, kas nosaka bibliotēkas atbildību, 

vienību uzskaite, izmantojamība, digitalizācija utt.) 
 
TGB atbildībā nav novadpētniecības istabu. 
 
• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 
 
Novadpētniecības aktuālākā problēma 2022. gadā ir digitalizēto materiālu uzglabāšana. Bibliotēka 

nav atguvusi serveri no citas pašvaldības iestādes, tādējādi materiālu kopijas tiek glabātas atsevišķos 
datoros, nevis vienā serverī. Toties tam ir risinājums – pēc lietotāju pieprasījuma Novadpētniecības lasītavas 
lietotāju datorā tiek ievietota digitalizēto materiālu kopa, kuru ērti pārskatīt un izmantot.  

Sekmīgu risinājumu veikšanai lieti noder LNB Digitālās attīstības departamenta rekomendācijas “Kā 
uzsākt kultūras mantojuma digitalizāciju?” un LNB Bibliotēku attīstības centra izdevumu “Latvijas 
bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmata”. Materiāli sagatavoti 2022. gadā. 

 
• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 
Novadpētniecības darbs un krājums tiek sekmīgi attīstīti. Tiek strādāts ar materiālu digitalizāciju un 

digitālo resursu veidošanu. Jāturpina personāliju mapju satura digitalizēšana. Sekmīgi norit analītisko 
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ierakstu papildināšana ar pilntekstiem un datubāzes “Dižļaudis” veidošana. Nākošajā gadā jāveic 
apjomīgāka digitālo resursu ievadīšana BIS Alise.  

Novadpētniecības lasītavas apmeklējums pieaug, daļēji tas skaidrojams ar pandēmijas COVID-19 
ierobežojumu atcelšanu, daļēji ar bibliotekāru sekmīgu darbu – informēšanu un aktivitāšu organizēšanu. 
Popularizējot novadpētniecības darbu tiek domāts par klātienes un attālināto apmeklētāju – tiek veidoti 
informatīvi materiāli abām grupām. Lai arī klātienes apmeklējums ir pieaudzis, attālinātais apmeklējums 
(tīmekļa vietne, datubāzes “Dižļaudis” vietne, bibliotēkas lapa sociālajos tīklos) ir krasi lielāks. Ir saņemtas 
labas atsauksmes par digitālo resursu pieejamību attālināti. 

 
9. Projekti 

 
Tabula “Projektu apkopojums” – TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas īstenotie projekti un iesaiste 

sadarbības projektos 
Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 
īstenošanas laika periods, 
rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

„Digitālā nedēļa 
2022” 

  Rīko Latvijas Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija; laiks – 21.-25. marts. 
TGB var piedalīties 3D printera 
meistarklasēs, uzzināt par 
veidotajām, abonētajām datubāzēm. 

Budžeta 
ietvaros 

„Bibliotēku 
nedēļa 2022” 

  Latvijas Bibliotekāru biedrības 
pasākums; laiks – 18.-24.aprīlis. 
Orientēšanās TGB bibliotēkā, 
tikšanās ar zīmola “Dana ar kasti” 
radītāju un grāmatu autori Danu 
Gulbi.  

Budžeta 
ietvaros 

„Ēnu diena”   Biznesa izglītības biedrība „Junior 
Achievement Latvia”; laiks – 
6. aprīlis. TGB darbu iepazīst četri 
vidusskolēni. 

Budžeta 
ietvaros 

„21. Novada 
Grāmatu svētki” 

TNP 845,- EUR Rīko TGB; laiks – 6. maijs. Notiek 
Latvijas izdevniecību grāmatu 
tirdziņš, tikšanās ar rakstniekiem. 

Budžeta 
ietvaros 

„Nodarbinātības 
pasākumi vasaras 
brīvlaikā 
personām, kuras 
iegūst izglītību 
vispārējās, 
speciālās vai 
profesionālās 
izglītības 
iestādēs” 

NVA 
TNP 

250,- EUR  
250,- EUR 

Piedāvā Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA); laiks – augusts. 
Izmantoja viena persona, kura pēc 
tam uzsāka studijas bibliotēkzinātnē 
LU. 

Atbalstīts 

“Literatūras 
zināšanas 
mūsdienīgam 
bibliotekāram” 
reģionāla norise 
“Talsos pēta, 
raksta un lasa” 

VKKF  LNB Bibliotēku attīstības centrs 
sadarbībā ar TGB, LU Humanitāro 
zinātņu fakultātes Latvistikas un 
baltistikas nodaļas mācībspēkiem 
un pētniekiem; laiks – 
22. septembris. Mērķis –  
popularizēt Talsu lokālo kultūrvidi. 

Atbalstīts 
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Ziemeļvalstu 
literatūras 
lasījumi 

  Ziemeļvalstu Ministru padomes 
birojs sadarbībā ar LNB Bērnu 
Literatūras centru; laiks - 
14. novembris. Pasākuma 
apmeklētāji klausījās bibliotekāres 
lasījumā no zviedru rakstnieka 
Patrika Svensona grāmatas “Zuša 
evaņģēlijs”. Bija skatāma 
novadnieka Ivara Kolodas 
fotogrāfiju izstāde “Dzīvnieku 
pasaule”. 

Budžeta 
ietvaros 

 
 

Tabula “Projektu apkopojums” – TGB Informācijas resursu nodaļas 
 iesaiste sadarbības projektos 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 
īstenošanas laika periods, 
rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

Grāmatu 
iepirkumu 
programma 
publiskajām 
bibliotēkām  
 

Latvijas 
Republikas 
Kultūras 
ministrija 
(KM) 

8239,- EUR Saskaņā ar likumu “Par valsts 
budžetu 2022. gadam” un likumu 
“Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 
2022., 2023. un 2024. gadam” KM 
piešķīrusi finansējumu projekta 
“Grāmatu iepirkums, grāmatu starta 
un lasīšanas veicināšanas 
programma” īstenošanai 
(07.12.2021. Nr. 4.4-10/2107). 
Kopumā grāmatu iepirkuma 
programmai 2022. gadā Latvijas 
publiskajām bibliotēkām atvēlēti 
200 000 EUR. 2022. gadā iepirkuma 
programma organizēta divos 
posmos. Talsu novada bibliotēkas 
saņēma 738 grāmatu eksemplārus.  

Atbalstīts 

“Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 
2022” 

KM un LNB 5454,- EUR Programmas mērķis ir veicināt 
lasītprasmi un interesi par 
grāmatām, vienot lasītājus un 
rosināt diskusijas par grāmatām, 
sekmēt augstvērtīgas literatūras 
izplatību. 2022. gadā Talsu novada 
bibliotēkās iegūti 660 eksemplāri. 

Atbalstīts 

Latviešu 
grāmatai 500 

LNB sadarbībā 
ar citām 
kultūras un 
atmiņas 
institūcijām 

 Lai izgaismotu bibliotēkā glabātās 
unikālās vērtības, TGB  ir 
iesaistījusies LNB rīkotajā 
pasākumu ciklā “Latviešu grāmatai 
500”, piedāvājot vairākas aktivitātes 
un nodarbības, ieplānojot LNB 
speciālistu viesošanos bibliotēkā 
laika posmā līdz 2025. gadam. TGB 
un novadu bibliotēkas iesaistās bez 
papildu finansējuma.  

Finansējums 
neatbalstīts, 
LNB aicina 
iesaistīties arī 
bez 
finansējuma 
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Tabula “Projektu apkopojums” – TGB Bērnu nodaļas 
 īstenotie sadarbības projekti 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 
īstenošanas laika periods, 
rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

“Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija” 

LNB  340,- EUR LNB lasīšanas veicināšanas 
programma – jaunāko grāmatu 
lasīšana un vērtēšana 

Atbalstīts 

“Grāmatu starts” LNB  
TNP 

500,- EUR  
500,- EUR  

LNB lasīšanas veicināšanas 
programma pirmsskolas vecuma 
bērniem 

Atbalstīts 

Ziemeļvalstu 
literatūras 
lasījumi 

  Latvijā projektu koordinē 
Ziemeļvalstu Ministru padomes 
birojs sadarbībā ar LNB Bērnu 
literatūras centru: Ziemeļvalstu 
literatūras un kultūras iepazīšana 

 

Nacionālās skaļās 
lasīšanas 
sacensības – 
reģionālais 
noslēgums 

TNP 150,- EUR LNB un Latvijas Bērnu un 
jaunatnes literatūras padomes rīkots 
konkurss 5.-6. klašu skolēniem 

Budžeta 
ietvaros 

 
LNB lasīšanas veicināšanas programmas – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Grāmatu starts”, 

“Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” – jau daudzus gadus ir nozīmīgi ikgadēji projekti Talsu novada 
bibliotēku veiktajā informācijas, izglītības un kultūras darbā ar bērniem, jauniešiem un vecākiem.  

Pārskata periodā visplašāk īstenota LNB lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”, kurā iesaistījās 16 publiskās bibliotēkas (Dižstendes bibliotēka, Dundagas pagasta centrālā 
bibliotēka, Īves bibliotēka, Kaltenes bibliotēka, Kolkas bibliotēka, Laidzes bibliotēka, Laucienes bibliotēka, 
Lībagu bibliotēka, Mērsraga bibliotēka, Pastendes bibliotēka, Rojas bibliotēka, Sabiles bibliotēka, Stendes 
bibliotēka, TGB, Valdemārpils bibliotēka, Virbu bibliotēka), 4 skolu bibliotēkas (Mērsraga vidusskolas 
bibliotēka, Sabiles pamatskolas bibliotēka, Talsu pamatskolas bibliotēka, Talsu Valsts ģimnāzijas 
bibliotēka) un 2 skolas (Rojas vidusskola, Talsu 2. vidusskola).  

“Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās” reģionā piedalījās Dundagas  vidusskola, Rojas vidusskola, 
Talsu pamatskola, Valdemārpils vidusskola, Stendes pamatskola, Talsu Kristīgā vidusskola, Pastendes 
pamatskola, Mērsraga vidusskola (nepiedalījās finālā).  
 
• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 
 

Papildus pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas nodrošina bibliotēku pamatfunkcijas, bibliotēkām viena no 
darba prioritātēm turpmākajiem gadiem ir aktīvi meklēt iespējas piesaistīt finansējumu, piedaloties dažādu 
projektu konkursos, piemēram, jāraksta projektu pieteikumi VKKF. Ir jāapzina citu Latvijas bibliotēku 
pieredze, veiksmes stāsti darbā ar projektiem, jāapgūst projektu izstrāde, jāmeklē sadarbības partneri 
kopprojektiem, kā arī, protams, jāturpina līdzšinējās sadarbības formas un iespējas.    
 

10. Publicitāte 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 
 

Veiksmīga publicitāte palīdz informēt sabiedrību par Bibliotēku un tās piedāvātajiem 
pakalpojumiem, kā arī popularizēt vērtības un idejas, kas ir būtiskas gan vietējā, gan globālā mērogā. 
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Publicitātes veidošanas rīki Bibliotēkai palīdz arī sazināties ar sabiedrību, lai uzzinātu aktuālās vajadzības un 
spētu operatīvi uz tām reaģēt, piedāvājot risinājumus. 

TGB publicitātes mērķis ir informēt par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, aktualitātēm, 
veidot labvēlīgu sabiedrības viedokli par bibliotēku kā pievilcīgu kultūras, izglītības un kvalitatīva brīvā 
laika pavadīšanas 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. 

Pārskata periodā sabiedrības informēšanai, darba un sniegto pakalpojumu popularizēšanai tika 
veidotas dažāda satura un formas vēstkopas – afišas, dažādi informatīvi paziņojumi, raksti, vizuālie 
materiāli, video. 

 
TGB publicitāte tiek realizēta: 
 

1. Klātienē 
a. bibliotēkā uz vietas – tiek izmantoti info stendi, informatīvie bukleti; 
b. afišas un informācija pilsētvidē un citās novada 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_HyUU4UzSGs1gYvs-w 

b. bibliotēkas mājas lapā – www.talsubiblioteka.lv 
c. Talsu novada portālā www.talsunovads.lv regulāri tiek ievietota aktuālā informācija par 

visiem kultūras pasākumiem TGB un novada bibliotēkās, portālā ir atrodama statiska 
informācija par katru novada bibliotēku, darbiniekiem, pakalpojumiem, darba laikiem u.t.t. 
https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/kultura/kulturas-iestades/bibliotekas/ 

 
Nozīmīgākie pasākumi un notikumi tiek atspoguļoti reģionālā uzņēmuma ‘’TV9 Pakalni’’ un 

“ReTalsi” 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. 

Reģionālajos laikrakstos pārskata periodā par TGB aktualitātēm ir izvietotas 22 publikācijas. 
Gatavojoties  pasākumam “3 gadi Gaismas kalnā”, notika intervija Kurzemes radio ēterā 17. novembrī – 
http://kurzemesradio.lv/audio-arhivs/intervija/17/11/2022/34353/. 

Arī šajā pārskata periodā turpinājās sadarbība ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto 
turpinājumizdevumu “Literatūras ceļvedis”. Izdevumā publicēti divi ar Talsu novadu saistītu grāmatu 
apskati https://dom.lndb.lv/data/obj/1031020.html 
 
•      Bibliotēkas informācija tīmeklī (situācijas apraksts, aktivitātes, secinājumi) 

 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 TNP IT nodaļa. Saturiski tīmekļa vietni veido un uztur TGB 
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sabiedrisko mediju speciālists sadarbībā ar citām bibliotēkas nodaļām un novada bibliotēkām. TGB tīmekļa 
vietnē 2022. gadā turpināts darbs pie vietnes identitātes, izvēļņu optimizācijas un satura optimizācijas. 

Sākuma lapā galvenā informācija sagrupēta trīs blokos – Aktualitātes, Aktualitātes darbā ar bērniem 
un jauniešiem un Aktualitātes novada bibliotēkās, kurā tiek publicēta informācija, kas skar notiekošo visās 
novada bibliotēkās. Bibliotēkas tīmekļa vietnes informatīvā daļa sadalīta sadaļās – AKTUALITĀTES; 
LASĪTĀJIEM; BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM; NOVADPĒTNIECĪBA; BIBLIOTEKĀRIEM; PAR 
MUMS. 

Pārskata periodā optimizēta izvēļņu struktūra Sākumlapā, pielāgotas papildus specializētas izvēlnes 
LASĪTĀJIEM un BIBLIOTEKĀRIEM. Sadaļa Bibliotekāriem satur aktuālo informāciju, kas var būt 
noderīga novada bibliotekāriem – informāciju par gaidāmajiem semināriem, dažāda veida metodiskos 
materiālus un palīgresursus. Tīmekļvietnē izveidotas papildus sānu rīkjoslas, kas pielāgotas atsevišķām 
sadaļām, ņemot vērā iespējamās mērķauditorijas intereses un nepieciešamo piekļuvi informācijai. 
Tīmekļvietne papildināta ar sadaļu kas veltīta “Latviešu grāmatai 500”.  Pārskata perioda laikā regulāri tika 
atjaunotas bibliotēkas tīmekļvietnes mainīgas sadaļas – Norises bibliotēkā, Norises novadā, pieprasītāko 
grāmatu topi pieaugušajiem un bērniem.  

 
2022. gadu raksturojoši dati, kopsavilkums (dati par mājaslapas izmantošanu): 
 

- tīmekļa vietnes lietotāji – 54 605  (visi, kas atvēruši vietni konkrētajā laika periodā); 
- kopējais tīmekļa vietnes skatījumu skaits – 172 400 (kopējais lapas skatījumu skaits, - vienā sesijā / 

apmeklējumā lietotājs var izšķirstīt vairākas vietnes sadaļas / veikt vairākas darbības 
Bibliotēkas tīmekļvietnē pārskata periodā publicēti 166 raksti par aktualitātēm un notikumiem Talsu 

novada bibliotēkās. 
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, TikTok, 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 – līdz 2 ziņām dienā. 
 

Tabula “Sociālo tīklu saturvienību skaits” 
 

 Saturvienību 
skaits 
2022 

Facebook 448 
Instagram 217 

TikTok 71 
YouTube 8 

 
2022. gadā ir audzis TGB kontu sekotāju skaits visās sociālo tīklu platformās. 
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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. 

2022. gadā aktīvi izmantota iespēja veidot Facebook tiešraides tiem, kuri nevar pasākumos 
piedalīties klātienē. No visiem bibliotēkas pasākumiem 2022. gadā 18  pasākumi notika online vai arī 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. Facebook 
Messenger spraudnis integrēts arī bibliotēkas tīmekļvietnē. 

2022. gadā Bibliotēkas Facebook lapā ievietotas 448 (2021. gadā – 302) publikācijas, un TGB 
sekotāju skaits strauji audzis līdz 1600 sekotājiem (2021. gadā – 1254), tādējādi apliecinot gan šī sociālā rīka 
popularitāti, gan informācijas par Bibliotēku nepieciešamību. 

Pārskata periodā 23 novada bibliotēkas pārstāv sevi sociālajos tīklos, lai informētu savus lietotājus 
par jaunumiem bibliotēkā. 
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2022. gadu raksturojoši dati, kopsavilkums: 
 

 

 
 

 

 
Virtuālā apmeklējuma datus sastāda tīmekļvietnes apmeklējuma statistika, kas apkopota ar 

Wordpress palīgprogrammu WPStatistics, apmeklējuma dati TGB 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 skatījumu kopskaits (skatījumi tiešraides norises laikā). 
Par 70% pieaudzis bibliotēkas tīmekļvietnes apmeklējums 2022. gadā – 172594 (2021. gadā – 102815).  
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, šogad mainīti TGB veidotās datubāzes apmeklējuma uzskates 
parametri – šī gada atskaites datos uzrādīts pieslēgšanās sesiju skaits (2022. gadā - 5110; 2021. gadā – 997). 
Iepriekšējā periodā uzrādīts šķirkļu apmeklējuma (notikumu) kopskaits (2022. gadā – 33520; 2021. gadā – 
15679). Kā var redzēt pēc salīdzinošajiem datiem, arī datubāzes apmeklējums ir tikai audzis. 
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Citas tīmekļvietnes 
 
- Nozīmīgākās aktualitātes tiek publicētas TNP tīmekļvietnē. 2022. gadā 13 publikācijas, neskaitot 

pasākumu norises un afišas; 
- Nozīmīgākā informācija par TGB aktivitātēm tika nosūtīta Latvijas Bibliotēku portālam – 2 

publikācijas; 
- Balstoties uz statistikas datu administrēšanas sistēmā ievadīto TGB un visu novada bibliotēku 

pamatinformāciju un statistikas datiem, šī informācija tiek atspoguļota Latvijas Kultūras datu portālā; 
 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 
 

Katrs no bibliotēkas pārskata periodā rīkotajiem 34 publiskajiem pasākumiem popularizē gan 
bibliotēku, gan tās pakalpojumus. Vislielāko atsaucību publicitātes un sociālo tīklu vidē guvuši 21. Novada 
Grāmatu svētki, Aleksandra Pelēča literārās prēmijas balsošanas aktivitātes, Skaļās lasīšanas sacensība, 
Digitālās nedēļas aktivitātes.  

Par veiksmīgākajiem bibliotēku popularizējošajiem pasākumiem noteikti var uzskatīt bibliotēkas 
iesaistīšanos Talsu pilsētas svētku Nakts pastaigas aktivitātēs, VKKF finansētās programmas “Literatūras 
zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” reģionālo konferenci  “Talsos pēta, raksta un lasa”, TGB jaunās ēkas 
3 gadu jubilejas pasākuma “3 gadi Gaismas kalnā” programmu. 

Lielu pienesumu bibliotēkas popularizēšanai sniedz virtuālās izstādes, kas tiek sagatavotas un izvietotas 
bibliotēkas tīmekļvietnē. Publicitāte par izstādēm sociālajos tīklos veicina gan bibliotēkas resursu 
popularizēšanu, gan bibliotēkas tīmekļvietnes atpazīstamību. 

Plašāku ieskatu par TGB pasākumiem var skatīt sadaļās “Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība”, 
“Darbs ar bērniem un jauniešiem” un “Novadpētniecība”. 
 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 
 

Lai informācija sasniegtu mērķi – lietotājus, nepieciešams skaidrs un vizuāli pievilcīgs vēstījums. 
Problemātiska ir Talsu novada publisko bibliotēku un bibliotekāru iesaiste kvalitatīva satura veidošanā, lai 
popularizētu un informētu par norisēm sava pagasta lasītājus. TNP 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 
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centrālā bibliotēka, Valdemārpils bibliotēka. 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 
 
TNP finansē un nodrošina novada bibliotēku darbību. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa 

nodrošina izstāžu un pasākumu ievietošana TNP informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas”. 
Informācijas tehnoloģiju nodaļa nodrošina datorsistēmu un tīklu darbību, nepārtrauktu un kvalitatīvu 
funkcionēšanu un attīstību, datoru tehnisko apkopi, konsultācijas informācijas tehnoloģiju jautājumos. 
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Transporta daļa sniedz atbalstu transporta nodrošinājumam, 
apmeklējot pasākumus. TNP nodrošina normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, ugunsdrošības 
instrukcijas, obligāto veselības pārbaudi. 

Pilsētu un pagastu bibliotēkas ir pārvalžu struktūrvienības. Bibliotēku finansiālie un saimnieciskie 
jautājumi tiek risināti ciešā sadarbībā ar pārvaldēm. Katra bibliotēka sadarbojas ar iestādēm, biedrībām, 
interešu grupām, kas darbojas bibliotēku apkalpes zonās.   

Savstarpējā sadarbībā ar novada bibliotēkām tiek īstenots metodiskais, konsultatīvais, informatīvais 
darbs, preses abonēšana, SBA pakalpojuma izmantošana, profesionālās pilnveides semināri, darba pieredzes 
apmaiņas braucieni, iesaiste kopprojektos, dalība Talsu Novada Grāmatu svētkos,  “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas” noslēguma pasākumā. Novada bibliotēkām cieša sadarbība ar pirmsskolas izglītības 
iestādēm un skolām lasīšanas veicināšanas programmās. Pārskata periodā TGB Lasītāju apkalpošanas 
nodaļa īpaši aktīvi sadarbojusies ar Talsu 2. vidusskolu, Talsu Valsts ģimnāziju, Talsu Kristīgo vidusskolu. 
Skolēni un skolotāji izmantoja iespēju piedalīties TGB tematiskajās nodarbībās.  

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, kas atrodas vienā ēkā ar TGB, sadarbojas ar novada 
bibliotēku Bērnu literatūras nodaļām izstāžu jomā. Šajā jomā regulārā sadarbībā iesaistās arī Talsu Mākslas 
skola un citas novada mākslas skolas. TGB sadarbības partneris ir arī Talsu tautas nams, kura rīkotajos 
ikgadējos Talsu pilsētas svētkos TGB piedalās ar izstāžu piedāvājumu.   

Kopumā novada bibliotēku sadarbības spektrs ar pašvaldības institūcijām ir plašs un daudzveidīgs.  
 
• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 
 
Publicitātes nodrošinājumā par novada bibliotēku darba aktivitātēm ir sadarbība ar laikrakstu “Talsu 

Vēstis”.  
Biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava” ir nozīmīgs partneris novadpētniecības darbā.  
SIA “Tieto Latvia” nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju BIS ALISE, kā arī sistēmas 

uzturēšanu, pilnveidošanu un konsultācijas, darbinieku apmācību.  
Ventspils Digitālā centra Atbalsta dienests uztur vienoto bibliotēku datu pārraides tīklu. 
Kultūras informācijas sistēmu centrs piedāvā e-resursus Latvijas bibliotēkām – News.lv laikrakstu 

bibliotēku tiešsaistē, Letonika.lv un Tilde bibliotēkas , 3td e-grāmatu platformu un uzziņu izdevumu sistēmu 
Britannica Online.  

LNB nodrošina profesionālās pilnveides piedāvājumu (tajā skaitā rīko reģiona galveno bibliotēku 
metodiķu sanāksmes), aktualitātes bibliotēku nozarē, pieeju elektroniskajam katalogam, datubāzēm, 
digitālajām kolekcijām.  

Ar Latvijas Bibliotekāru biedrības starpniecību tiek īstenota saikne ar citām Latvijas bibliotēkām, 
notiek viedokļu apmaiņa, tiek rosinātas idejas bibliotēku darbā. 

Notiek regulāra reģiona publisko bibliotēku sadarbība – direktoru sapulces, metodiķu sapulces, 
darbinieku pieredzes apmaiņa. 
 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
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2022. gada 30. martā TGB ir izveidojusi un nodrošina pakalpojumus no Ukrainas ieceļojošajiem 
bēgļiem https://www.talsubiblioteka.lv/talsu-galvenas-bibliotekas-pakalpojumi-no-ukrainas-iecelojosajiem-
begliem/. Informācija par TGB piedāvājumu pieejama arī 2022. gada 25. aprīlī Talsos atvērtajā Ukraiņu 
kopienas centrā. 2022. gada 30. decembrī Talsu sadarbības un sadraudzības pilsētas Čortkiva Ukrainā 
pārstāvji uzdāvināja TGB grāmatas ukraiņu valodā (Petro Fedorišina ieskatu Čortkivas vēsturē 3 sējumos).  

 
• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 
Pārskatā periodā TGB direktorei Ritai Alkšbirzei bija divas tikšanās reizes ar bijušo Talsu novada 

pašvaldības priekšsēdētāju Sandru Pētersoni par bibliotēkas nozares attīstības stratēģiju novadā. Novada 
bibliotēku interešu aizstāvības darbs tiek veikts, TGB direktorei piedaloties ikmēneša TNP kultūras iestāžu 
vadītāju sanāksmēs kopā ar TNP izpilddirektoru, kā arī katru gadu piedaloties TNP administrācijas 
sanāksmēs budžeta plānošanas laikā. Bibliotēkas nozares intereses novadā tiek pārstāvētas arī TNP 
Apbalvojumu izvērtēšanas komisijā, kuras sastāvā ir TGB direktore R. Alkšbirze.    

2022. gada 1. februārī TGB apmeklēja Latvijas Radio 1 žurnāliste Daina Zālamane, kura intervēja 
TGB direktori R. Alkšbirzi. 

2022. gada 2. martā kinoteātra “Auseklis” telpās TGB direktore R. Alkšbirze tikās ar Talsu 
Komersantu klubu, Talsu novada uzņēmējiem iepazīstinot viņus ar TGB pasākumu plānu un aicinot uz 
sadarbību. Šī bibliotēkas darba popularizējošā tikšanās guva atbalstu – pieteicās sponsors Aleksandra Pelēča 
literārās prēmijas simpātiju balvas finansēšanai.  

2022. gada aprīlī Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga bija uzaicināta 
piedalīties Latvijas bibliotekāru 22. konferences “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!” debatēs 
“Administratīvi teritoriālā reforma: bieds vai iespēja”. 

2022. gada 17. novembrī TGB direktore R. Alkšbirze un sociālo mediju speciālists Andžejs Beļevičs 
piedalījās Kurzemes Radio ZOOM intervijā par TGB jubilejas pasākumu “3 gadi Gaismas kalnā”, intervijā 
tika pastāstīts par bibliotēkas darbu jaunajās telpās, kā arī par nozīmīgākajiem notikumiem TGB vēsturē.  

 
12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 
• Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā 
 
Pārskata periodā izstrādātas vadlīnijas konkrētiem darba procesiem – Lasītāju apkalpošanas nodaļa 

izstrādāja bibliomāta (grāmatu pakomāta) lietošanas vadlīnijas bibliotēkas darbiniekiem un Ārējo 
apkalpošanas punktu vadlīnijas bibliotēkas darbiniekiem, Informācijas resursu attīstības nodaļa izstrādāja 
jauno grāmatu, preses iegādes un dāvinājumu saņemšanas vadlīnijas.  

Uzsākts darbs priekšlikumu un vadlīniju izstrādē video ierakstu uzglabāšanai un arhivēšanai.  
Sadarbībā ar SIA “Tietoevry Latvia” bibliomāta darbība tika integrēta BIS Alise Kopkatalogā. BIS 

ALISE pievienotas arī citas jaunas ierīces (piemēram, lupa vājredzīgajiem), tiek izstrādātas instrukcijas 
ierīču izsniegšanai BIS ALISE.  

BIS ALISE un TGB tīmekļvietnē tika aktualizēta novada bibliotēku kontaktinformācija un 
darbalaiki. 

Pēc TGB direktores lūguma 2022. gada oktobrī Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta 
Emerberga apkopoja informāciju par Talsu novada bibliotēku iesaisti Ukrainas bēgļu uzņemšanas 
jautājumos. Tika secināts, ka no Talsu novadā esošo 30 publisko bibliotēku apkalpes zonās daudzviet (~19 
vietās jeb 63%) vispār netiek izmitināti/nedzīvo bēgļi no Ukrainas. Aktivitātes līdz oktobrim notikušas 7 
bibliotēkās. Pamatā Ukrainas iedzīvotāji mūsu bibliotēkās izmanto iespēju lasīt grāmatas krievu un ukraiņu 
valodās, meklē vārdnīcas, kas palīdz apgūt latviešu valodu.  

Dundagas pagasta centrālā bibliotēka turpina sniegt konsultatīvo atbalstu Dundagas pagasta Kaļķu 
un Vīdales bibliotēkām un Kolkas pagasta Kolkas un Mazirbes bibliotēkām.  

• Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 
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TGB veicina un piedāvā profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas, kvalifikācijas celšanu: 
katru mēnesi TGB organizē metodiskos seminārus novada bibliotekāriem, nodrošinot nozares speciālistu 
vadītas nodarbības par aktualitātēm bibliotekārajā darbā. Bibliotēku darbiniekiem ar darba pieredzi, bet bez 
profesionālās izglītības, tiek atbalstīta iespēja pieteikties bibliotekāra kvalifikācijas iegūšanai LNB 
Kompetenču attīstības centrā. Dundagas pagasta centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre 
Lāsma Lavrenova apguva izglītības iestādes “Latvijas Nacionālā bibliotēka” profesionālās tālākizglītības 
programmu “Bibliotēku zinības”, profesionālās kvalifikācijas praksi nokārtojot TGB no 2022. gada 11. 
aprīļa līdz 2022. gada 3. jūnijam. 2022. gada augustā TGB iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras 
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, dodot iespēju TGB bibliotekāra 
darba pienākumus (lasītāju apkalpošana, darbs ar krājumu) veikt skolniecei Marijai Danielai Duščakai, kura 
2022. gada septembrī uzsāka studijas programmā “Bibliotēkzinātne un informācija” LU. 

Pārskata periodā īstenotie profesionālās pilnveides pasākumi:        
12.01.2022. Tiešsaistes seminārs par TNP ieviesto SIA “ZZ Dats” izstrādāto un nodrošināto pašvaldību 
darbam pielāgotu lietvedības sistēmu LIETVARIS (moduļa par maksas pakalpojumu norēķiniem apguve);  
09.02.2022. TGB tehnoloģiju telpas pārkārtošana, augu pārvietošana lasītavas zonā, jauniešiem paredzētā 
krājuma daļas izvērtēšana;  
09.03.2022. Novada bibliotēku ZOOM tikšanās par jautājumiem saistībā ar pasākumu organizēšanu, rēķinu, 
pakalpojuma un autoratlīdzības līgumu sagatavošanu un iesniegšanu; 
22.03.2022. 3D printera apmācības bibliotēku darbiniekiem Talsu 2. vidusskolas datorikas un 
programmēšanas skolotāja Renāra Ernstsona vadībā; 
23.03.2022. TGB tiešsaistes pasākums “Talsu Galvenās bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzes”;  
11.05.2022. TGB metodiskais seminārs klātienē – “Efektīva iekšējā komunikācija bibliotēkā” (Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite), “Socionikas metožu izmantošana komandas sadarbības 
veidošanā darbā ar apmeklētājiem” (Kurzemes NVO Europe Direct centra komunikācijas koordinatore 
Krista Karlsone);  
17.06.2022. Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un medijpratības ekspertes Klintas Ločmeles 
seminārs  par medijpratības stiprināšanu Latvijas senioru un bibliotekāru auditorijā;  
22.09.2022. TGB klātienē un tiešraidē notika VKKF finansētās programmas “Literatūras zināšanas 
mūsdienīgam bibliotekāram” reģionāla norise “Talsos pēta, raksta un lasa”, ko organizēja LNB Bibliotēku 
attīstības centrs sadarbībā ar TGB, kā arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas 
nodaļas mācībspēkiem un pētniekiem, kuri popularizēja Talsu lokālo kultūrvidi, veicinot Talsu novada un 
autoru atpazīstamību un to devumu mūsdienu literāro norišu, novadpētniecības un vēsturiskā kontekstā;  
09.11.2022. TGB metodiskais seminārs klātienē – Informācijas resursu nodaļas vadītājas Litas Zandbergas 
un Bērnu nodaļas vadītājas Vitas Kukutes prezentācijas par aktuāliem darba jautājumiem, “Psiholoģiskais 
treniņš, pielietojot dažādus komunikāciju un saskarsmes instrumentus” (sociālpsiholoģisko treniņu vadītāja 
Dzintra Līce). 

2022. gada 8. jūnijā Talsu novada bibliotekāri metodiskās dienas ietvaros devās pieredzes apmaiņas 
braucienā pie kolēģiem Ogres Centrālajā bibliotēkā, Ogres novada Lielvārdes un Ciemupes bibliotēkā. 
Pārskata periodā pieredzes apmaiņas programmas izveidotas kopā ar Limbažu, Madonas reģionālajām 
bibliotēkām, kuras apmeklēja Talsu novada bibliotēkas. 2022. gada 26. oktobrī TGB sadarbībā ar TNP 
KSAN Kultūras daļu pieredzes apmaiņā uzņēma Madonas novada pašvaldības kultūras jomas speciālistus un 
Madonas novada kultūras centru vadītājus – kopā 20 personas.       

 
• Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 
TGB sniedz metodiskās konsultācijas skolu bibliotēkām, galvenie interesējoši jautājumi ir par darbu 

ar BIS ALISE. Skolu bibliotēku darbinieki tiek aicināti piedalīties publisko bibliotēku darbinieku semināros, 
taču pašlaik atsaucība nav pietiekama. Talsu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā pieejama 
informācija par 11 skolu bibliotēku (Dundagas vidusskolas bibliotēka, Mērsraga vidusskolas bibliotēka, 
Pastendes pamatskolas bibliotēka, Rojas vidusskolas bibliotēka, Sabiles pamatskolas bibliotēka, Talsu 2. 
vidusskolas bibliotēka, Talsu Kristīgās skolas bibliotēka, Talsu novada vidusskolas bibliotēka, Talsu 
pamatskolas bibliotēka, Talsu Valsts ģimnāzijas bibliotēka, Valdemārpils vidusskolas bibliotēka) krājumos 
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esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas resursiem. Arī krājuma vienību izsniegšana BIS ALISE 
notiek 11 skolu bibliotēkās. 

 
• Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā)  
 
TGB sniedz metodiskās konsultācijas Talsu novada muzejam BIS Alise izmantošanā. Talsu novada 

bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Talsu novada muzeja bibliotēkas krājumu.  
TGB metodiskā darba jomā regulāri konsultē un apmāca LNB Bibliotēku attīstības centrs, Bērnu 

literatūras centrs, Kompetenču attīstības centrs, konsultatīvu atbalstu nodrošina KM Arhīvu, bibliotēku un 
muzeju nodaļas speciālisti.   

Dažādus jautājumus metodiskā darba jomā palīdz risināt arī savstarpējās konsultācijas ar citu reģionu 
bibliotēkām.   
 

• Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides 
vajadzības 
   

TGB ir jāizstrādā jauna attīstības stratēģija un krājuma komplektēšanas politika, nosakot mērķus, 
uzdevumus un prioritātes turpmākajam četru gadu periodam, balstoties uz esošās situācijas analīzi, ņemot 
vērā nozares attīstību un pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus. Jāizstrādā TNP bibliotēku 
klasifikācija, kuras rezultātā saskaņā ar TNP budžeta plānošanas principiem tiek noteikts bibliotēku 
darbinieku atalgojuma apmērs, kā arī finansējums, ko bibliotēkām piešķir informācijas, izglītojošo un 
kultūras norišu rīkošanai. 
 Novada publiskajām bibliotēkām jāveido un jāattīsta ciešāka sadarbība ar skolu bibliotēkām. 

 

 

 Direktore                                                                                                Rita Alkšbirze 

 

            Direktores vietnieka p.i.                                                                         Ieva Jaunupe 
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                                                     Pielikums Nr. 1 
 

Nozīmīgākie pasākumi Talsu novada bibliotēkās 2022. gadā 
 

Sabile 
 

Februāra pasākums pieaugušo auditorijai, pie mums viesojās veselīga dzīvesveida piekritējas no ,,DuoLife”. 
Kristīne un Inese iepazīstināja ar savu pieredzi, kā uzturēt labu veselību, kā pareizi lietot vitamīnus un uztura 
bagātinātājus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. novembrī Sabiles aprūpes biedrība "Kalme" aicināja visus uz labdarības tirdziņa lustēm. Sabiles 
bibliotēkas tirgus sievas arī ieradās, lai sildītu apmeklētājus un tirgotājus ar smaidu, cienātu ar siltu tēju un 
gardiem raušiem. 
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Kolka 
 

2022.gadā 22.aprīlī bibliotēkā sāk darboties Lasītāju klubiņš. 
 

 

 

Tikšanās ar Jānis Medni un Renāti Medni, grāmatas “Kūldaläpš/Zeltabērns” (2022.g.) autoriem, grāmatu 
dāvinājums bibliotēkai. Attēlā grāmatas autors kopā ar Kolkas bibliotēkas vadītāju Olitu Kalnu. 
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Dundaga 

- 12. aprīlī Dundagas vidusskolā viesojās un nodarbības vadīja rakstniece Luīze Pastore.  Autore tikās ar 5. 
un 6. klašu skolēniem un 7. b klases jauniešiem. 
 

 
 
- Dundagas pagasta centrālajā bibliotēkā vasarā bija apskatāma izstāde par piensaimniecību Talsu novadā un 
Dundagas pienotavu. Izstāde bija veidota no Talsu novada muzeja un Latvijas Lauksaimniecības muzeju 
krājumiem, dundadznieku Zadiņu ģimenes un Gunāra Laicāna privātajām kolekcijām un bibliotēkas 
materiāliem. 
 
- Dundagas pagasta centrālā bibliotēka 2022. gadā pieņēma izaicinājumu – pieteicām dalību Māju kafejnīcu 
dienās un savā kafejnīcā “Dzeja ar garšu” aicinājām Dzejas dienās ne tikai dzeju lasīt, bet arī to izgaršot. 
Radošajās darbnīcās “Kā būtu, ja es būtu dzejnieks” piedāvājām rakstīt, veidot un zīmēt pašiem savu dzeju. 
Aicinājām uz tikšanos ar mūsu novadnieci, dzejnieci Dinu Veinbergu. Dinas dzeja ir saturīga, garšīga, ar 
bagātīgu valodu, tieša, uzrunājoša, dvēseli atkailinošana, jo runā par mīlestību un attiecībām. 
 
- Dundagas pagasta centrālajā bibliotēkā 9. novembrī bija tikšanās ar Kuldīgas Svētās Annas baznīcas 
mācītāju, zemessargu, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes kapelānu Mārtiņu Burki-Burkevicu, kurš ir ļoti 
harizmātiska personība. Savu uzskatu un sirds pārliecības dziļumu Mārtiņš pierāda reālā darbībā – pašam 
personīgi jau 5 reizes dodoties uz Ukrainu, kā viņš pats saka, ar lablietu kravām. 
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Ziemeļvalstu literatūras lasījumu nodarbība Dundagas pagasta centrālajā bibliotēkā 

 

 

Spāre 

Viktorīna “Vai Tu zini savu pagastu?” – muižas, bibliotēkas, novadpētnieku kopdarbs. 

Bibliotēkai un Spāres muižai 2022. gadā notika divi koprades pasākumi: Dzejas dienu akcija 2022 “Sirds uz 
perona” un valsts svētkiem veltītais pasākums, kur viena no sadaļām bija viktorīna “Vai tu zini savu 
pagastu”. 
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Laidze 

2022. gada 20. martā Teātra dienai veltīta literārā pēcpusdiena ar aktieri Jāni Skani “Teātra dienas sveiciens 
no aktiera Jāņa Skaņa”.  
 
 

 
 
 
 
2022. gada 12. novembris – tikšanās ar grāmatas “Burleska polārajam dinozauram” autoru Viesturu Pirro. 
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Valdgale 

No 10. janvāra līdz 4. februārim Valdgales pagasta bibliotēkā bija apskatāma Innas Freibergas izstāde 
“Papje mašē “ tehnikā veidotie priekšmeti. 
 

       

    

No 10. jūnija līdz 13. jūlijam Valdgales pagasta bibliotēkā bija apskatāma Liānas Priedes “Šokolādes 
tāfelīšu iepakojumu” izstāde.  
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Strazde 
 
Bibliotēka, sadarbojoties ar Strazdes muižu, iesaistās dažādu pasākumu rīkošanā. 29. oktobrī notika 
Halovīna pasākums, ko apmeklēja ap 2850 apmeklētāji. Visiem bija iespēja apskatīt dažādas Halovīna 
dekorācijas, iziet labirintu, ielūkoties un iziet cauri zirnekļu tīkla tunelim. Kā īpašais viesis šajā pasākumā 
skatītājus priecēja burvju mākslinieks Dante Pecolli.  
 
 

            

 
Valdemārpils 

 
Ļoti interesanta sadarbība ir sākusies gada nogalē Valdemārpils bibliotēkas bērnu literatūras nodaļai ar 
Slīteres Nacionālo parku. Ir notikušas vairākas izglītojošas lekcijas un izstādes bērniem. Sadarbību ir 
paredzēts turpināt arī 2023. gadā. 
 

 

Nodarbība kopā ar Slīteres Nacionālā parka speciālisti 
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Roja  

Rojnieces Laimas Landmanes grāmatas «Dzīve brīnišķa» atvēršanas svētki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. gada janvāris – Dzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Gadskārtu saulgriežos” atvēršanas svētki 
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Stende 

 
Garšvielu degustācija kopā ar publicisti Ivetu Galēju, kura vairāk nekā 20 gadus nodarbojas ar garšvielu, 
garšaugu un citu produktu pētīšanu un izmantošanu ikdienā.  
 

 

 

Kaltene 

Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas simto dzimšanas 
dienu,  2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 
300 gadiem stādīto ozolu zīlēm. Ernesta Glika ozola stādīšana pie Kaltenes kluba un bibliotēkas maijā. 
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Mērsrags 

14. oktobrī Mērsraga tautas namā notika tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti. 2022. gadā dzejniece, dramaturģe, 
prozaiķe, sabiedriskā darbiniece M. Zālīte atzīmēja 70 gadu jubileju. M. Zālīte pagodināja mūs ar savu 
klātbūtni dzejas diena pasākumā “Tik un tā”. Pasākumā skanēja dzeja un dziesmas ar M. Zālītes vārdiem. 
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Pielikums Nr. 2  
TGB Lasītāju apkalpošanas nodaļas organizētie pasākumi 2022. gadā 

 

Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

07.01. “Žokļa” eglīte Talsos 10 Nav tiešraides Nav tiešraides Gandrīz literārā 
žurnāla “Žoklis” 
eglīte jeb žurnāla 
atvēršanas svētki. 
Žurnālu atvēra 
jaunie literāti un 
žurnāla redaktori 
Raimonds Ķirķis, 
Marija Luīze 
Meļķe, Lauris 
Veips, Roberts 
Vilsons un Kirils 
Ēcis. Eglītes 
numura atvēršanā 
pievienojās arī 
Andris Kalnozols. 

11.02. 

 

Tiešsaistes nodarbība 
“Kā būt drošam 
interneta vidē?” 

- Zoom: 4 

 

Tiešraidē 
Facebook: 14 

 Atzīmējot Drošāka 
interneta dienu 8. 
februārī, norisinājās 
tiešsaistes 
nodarbība ar Anitu 
Priedi - Droša 
interneta pārstāvi, 
jauniešu aktivitāšu 
koordinatori un 
lektori. Nodarbībā 
apskatīti šādi 
jautājumi: datu 
drošības pamati, 
kas ir medijpratība, 
sociālo tīklu 
drošības un 
privātuma 
iestatījumi, kā 
izvairīties no 
manipulācijām, 
krāpniecības un 
dezinformācijas, kā 
pārbaudīt 
informāciju un 
attēlus, kur meklēt 
palīdzību 
pārkāpumu 
gadījumā interneta 
vidē. Nodarbība 
norisinājās 
platformā Zoom, kā 
arī tika pārraidīta 
Facebook 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

bibliotēkas profilā. 

24.02. 

 

 

Tiešsaistes seminārs 
“Stress un stresa 
pārvarēšana”. 
Semināru vadīs Dr. 
Maija Kārkliņa 

 

 

- Zoom: 38 

 

Tiešraidē 
Facebook: 54 

 Sertificēta ārste 
psihoterapeite Dr. 
Maija Kārkliņa 
strādā ar krīzes 
skartiem cilvēkiem, 
cilvēkiem ar 
personības 
traucējumiem, 
depresiju, 
psihosomatiskiem 
traucējumiem u.c. 
problēmām, 
ārstēšanā pielieto 
gan psihoterapiju, 
gan medikamentus, 
ja tas ir 
nepieciešams. 
Semināra tēma: kas 
ir stress, ieskats 
izdegšanas 
sindromā, 
pašpalīdzības 
iespējas. Seminārs 
norisinājās 
tiešsaistē platformā 
Zoom un tiešraidē 
Facebook. 

14.03. TGB grāmatu 
pakomāta atklāšanas 
pasākums 

10 - - Grāmatu pakomāta 
atklāšanas 
pasākumā 
iepazīstinām 
klātesošos ar 
jaunieviesto 
pakalpojumu - 
grāmatu 
izsniegšanu 
pakomātā, kas 
iespējama ārpus 
bibliotēkas darba 
laika. Pasākumu 
atklāja bibliotēkas 
direktore Rita 
Alkšbirze, 
apmeklētājus 
uzrunāja arī Talsu 
novada domes 
priekšsēdētāja 
Sandra Pētersone. 
Par pakomāta 
iespējām un to, kā 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

tas strādā, pastāstīja 
firmas “SigFox 
Latvija” pārstāvis 
Didzis Tupureins 
un bibliotēkas 
darbinieki.  

22.03. 

 

Digitālā nedēļa 2022. 
3D printera 
meistarklase 
iedzīvotājiem ar 
Renāru Ernstsonu 

 

7 - - Digitālās nedēļas 
22. marta tēma – 
“Prasmes biznesam 
un nodarbinātībai”. 
Prasmes un 
zināšanas 
darbojoties ar 3D 
printeri var noderēt 
ne tikai ikdienas 
bagātināšanai ar 
jaunām lietām, bet 
arī biznesam un 
nodarbinātībai. 
Digitālās nedēļas 
laikā TGB 
ikvienam bija 
iespēja piedalīties 
3D printera 
meistarklasē, ko 
vadīja Talsu 2. 
vidusskolas 
datorikas un 
programmēšanas 
skolotājs Renārs 
Ernstsons. Šajā 
meistarklasē R. 
Ernstsons pastāstīja 
par 3D printēšanas 
pamatiem, kā 
darbojas 3D 
printeris, ko 
vajadzētu zināt 
pirms printera 
iegādes, kā arī 
demonstrēts 3D 
printēšanas process. 
Pasākums 
norisinājās TGB 
lasītavas zonā.  
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

23.03. Digitālā nedēļa 2022. 
Tiešsaistes pasākums 
“Talsu Galvenās 
bibliotēkas veidotās 
un abonētās 
datubāzes” 

 

- Zoom: 20 

 

Tiešraidē 
Facebook: 9 

 Digitālās nedēļas 
23. marta tēma – 
“Pakalpojumi un 
digitālā identitāte”. 
TGB saviem 
lasītājiem kā vienu 
no pakalpojumiem 
piedāvā dažādas 
veidotās un 
abonētās datubāzes, 
ar kuru palīdzību 
iespējams iegūt 
pārbaudītu un 
uzticamu 
informāciju 
ikdienas 
vajadzībām, 
izklaidei, mācībām 
un darbam. 

Tiešsaistes 
pasākumā “Talsu 
Galvenās 
bibliotēkas veidotās 
un abonētās 
datubāzes” 
bibliotēkas 
darbinieces 
iepazīstināja ar 
TGB veidotajām 
datubāzēm – Talsu 
novada bibliotēku 
elektronisko 
kopkatalogu, 
novadpētniecības 
datubāzi un 
Digitālo biogrāfisko 
vārdnīcu 
“Dižļaudis”. Tika 
stāstīts arī par TGB 
abonētajām 
datubāzēm – 
Letonika, News.lv 
un Britannica 
Online Library 
Edition. Šajā 
pasākumā varēja 
uzzināt, kā šīm 
datubāzēm 
iespējams piekļūt, 
kādu informāciju 
iegūt un kā to 
meklēt, kādas 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

iespējas sniedz 
elektroniskais 
kopkatalogs un 
dažādas citas 
interesantas lietas. 
Pasākums 
norisinājās 
platformā Zoom un 
tiešraidē Facebook 
TGB lapā. 
Pasākuma ieraksts 
ir pieejams TGB 
tīmekļvietnē. 

24.03. Digitālā nedēļa 2022. 
Apmācības 
darbiniekiem ar 3D 
printeri 

12 - - Digitālās nedēļas 
23. marta tēma – 
“Drošība un 
kritiskā domāšana”. 
Darbiniekiem ir 
jāspēj kritiski 
domāt, lai varētu 
kvalitatīvi apkalpot 
lasītājus un 
konsultēt par 
tehnoloģijām un 
digitālo vidi.  

Šajā dienā TGB 
organizēja 3D 
printera apmācības 
saviem 
darbiniekiem. Tās 
nepieciešamas, lai 
darbinieki 
veiksmīgi varētu 
iepazīstināt un 
konsultēt 
bibliotēkas 
apmeklētājus par 
3D printeri, un 
nākotnē plānot, 
organizēt 3D 
printera radošās 
darbnīcas un citus 
pasākumus. 
Apmācības vadīja 
R. Ernstsons, un tās 
norisinājās TGB 
lasītavas zonā. 

20.04. Bibliotēku nedēļa 
2022. Orientēšanās 
Talsu Galvenajā 

5 - - Bibliotēku nedēļas 
tēmas “Bibliotēkas 
spēks: mācies, dari, 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

bibliotēkā iedvesmo!”. Šajā 
nedēļā rīkojām 
pasākumu 
“Orientēšanās Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā”, lai 
raisītu interesi par 
bibliotēku, tās 
pakalpojumiem un 
plašajām iespējām. 
Pasākumā varēja 
piedalīties ikviens 
interesents – 
individuāli, kopā ar 
draugiem vai 
ģimeni. Šajā 
pasākumā bija 
nepieciešams 
orientēties 
bibliotēkā un ārpus 
tās, sekojot 
sagatavotajiem 
uzdevumiem, kas 
noslēgumā aizveda 
pie nelielas 
pārsteiguma 
dāvanas.  
Risinot uzdevumus, 
dalībniekiem bija 
iespējams iepazīties 
ar bibliotēkas 
pakalpojumiem, 
iespējām un telpām, 
izmēģināt dažādas 
ierīces, ieraudzīt 
bibliotēku pavisam 
no cita skatupunkta. 
Apmeklējot šo 
pasākumu, 
dalībnieki guva 
iemaņas, kas 
palīdzētu arī 
ikdienā daudz 
pārliecinošāk 
orientēties 
bibliotēkas telpās 
un piedāvātajā 
pakalpojumu klāstā. 
Pasākums 
norisinājās 
bibliotēkas telpās 
un ārpus tām pie 
bibliotēkas ēkas. 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

22.04. Bibliotēku nedēļa 
2022. Tikšanās ar 
zīmola “Dana ar 
kasti” un grāmatas 
“Sakārto māju, 
sakārto prātu” autori 
Danu Gulbi 

7 12  Bibliotēku nedēļas 
laikā TGB bija 
iespēja tikties ar 
zīmola “Dana ar 
kasti” radītāju, 
organizēšanas 
konsultanti, 
kārtošanas 
iedvesmotāju un 
grāmatu “Kas 
notiek bērnudārzā” 
un “Sakārto māju, 
sakārto prātu” 
autori Danu Gulbi.  
Aizraušanās, kas 
sākās bērna 
kopšanas 
atvaļinājuma laikā 
pašas mājās, kļuva 
par atpazīstamu 
platformu un vietu, 
kur ikviens var 
iedvesmoties un gūt 
zināšanas vides 
sakārtošanai sev 
apkārt.  
Dana dodas pie 
cilvēkiem viņu 
mājās, lasa lekcijas 
un veido tiešsaistes 
kursus ar mērķi 
palīdzēt katram 
atgūt kontroli pār 
sev piederošo un 
mieru, esot savās 
mājās. Zināšanas 
koučingā un patiesa 
misijas izjūta palīdz 
piekļūt pie 
nekārtības 
dziļākajiem 
iemesliem, tāpēc 
fiziskās pasaules 
kārtošana ir cieši 
saistīta ar kārtību 
galvā. D. Gulbe tic, 
ka sakārtot savas 
mājas un prātu var 
jebkurš, ja vien 
ieklausāmies sevī 
un ievērojam 
vienkāršus un 
pārbaudītus 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

paņēmienus. 
2021. gadā tika 
izdota D. Gulbes 
grāmata “Sakārto 
māju, sakārto 
prātu”, kurā 
apkopoti autores 
padomi un 
pieredzes stāsti, kas 
soli pa solim ar 
precīziem 
komentāriem un 
attēliem izved cauri 
dažādām telpām 
mājās, lai tur 
izveidotā kārtība 
būtu skaista, ērta 
un, pats galvenais – 
paliekoša. 
Pasākums 
norisinājās TGB 
lasītavā, kā arī to 
bija iespējams 
skatīties tiešraidē 
bibliotēkas 
Facebook lapā. 

06.05. 21. Novada Grāmatu 
svētki. Filma 
“Bibliogrāfs Jānis 
Tāle” un orientēšanās 
bibliotēkā 

25 - - 

 

Visu dienu 
norisinājās par 
ikgadēju tradīciju 
Grāmatu svētkos 
kļuvušais Latvijas 
izdevniecību 
grāmatu tirdziņš. 
Tajā bija iespēja 
iegādāties grāmatas 
no izdevniecībām 
“Kontinents”, 
“Jumava”, “Avots” 
un “Latvijas 
Grāmata”. Svētkus 
atklāja bibliotēkas 
sociālo mediju 
speciālists Andžejs 
Beļēvičs. Bērniem 
bija iespēja tikties 
ar Ievu Melgalvi un 
Elizabeti Lukšo-
Ražinsku, bet 
pieagušajiem ar 
Kristīni Želvi un 
Liega Piešiņu. 
Pārtraukumā tika 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

demonstrēta 
bibliotēkas 
darbinieku veidota 
filma “Bibliogrāfs 
Jānis Tāle”, iespēja 
orientēties 
bibliotēkā un ārpus 
tās. 

06.05. 21. Novada Grāmatu 
svētki. Tikšanās ar 
Kristīni Želvi. Sarunu 
vada Liega Piešiņa 

30 13  K. Želve studējusi 
kinomākslu un 
kultūras 
menedžmentu, 
strādājusi Latvijas 
Televīzijas Kultūras 
raidījumu redakcijā, 
ir filmu, scenāriju, 
izstāžu un stāstu 
krājuma autore; 
viena no 
daudzsēriju filmas 
“Emīlija. Latvijas 
preses karaliene” 
režisorēm.  
2021. gadā 
izdevniecība 
“Neputns” izdeva 
K. Želves romānu 
“Grosvaldi”. Šī 
romāna centrā ir 
Latvijas vēsturē 
nozīmīga ģimene – 
Grosvaldi. Šajā 
romānā savijas 
dažādi laiki, vietas 
un valodas, 
vēsturiskā leksika 
un mūsdienu 
cilvēka valoda, 
Belle Époque 
šarmantais 
vieglums un 
Latvijas valsts 
dzimšanas un 
bojāejas skarbums, 
azartiska rotaļa un 
smeldzīga 
nopietnība, 
autentiskas 
Grosvaldu vēstules 
un dienasgrāmatas 
un autores iztēle, 
uzburot spilgtu, 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

niansēm bagātu un 
pārsteidzošu 
Grosvaldu dzimtas 
pasauli un laikmetu, 
kuru viņiem bija 
lemts izdzīvot. 
Sarunu vadīja 
kultūržurnāliste L. 
Piešiņa. Pasākums 
norisinājās TGB 
lasītavā, to bija 
iespējams skatīties 
tiešraidē bibliotēkas 
Facebook lapā. 

30.06. Māra Grosbaha 
eksperimentālās 
jaunrades darbnīcas 
"Roja Art Lab" 
grāmatas – kataloga 
un izstādes atvēršana 

10 - - TGB norisinājās 
eksperimentālās 
jaunrades darbnīcas 
"Roja Art Lab" 
grāmatas – kataloga 
un izstādes 
atvēršana. Izdotajā 
grāmatā - katalogā 
apkopoti 
mākslinieku darbi, 
kas izvietoti Rojas 
pilsētvidē.  
Izveidota karte, ar 
kuras palīdzību tos 
var atrast pilsētā pie 
jūras. Izstādē 
apskatāma pati 
grāmata un tajā 
iekļautie, kā arī 
neiekļautie 
fotomateriāli. 
Grāmatā ievietoti 
mākslinieku 
pētījumi un 
veidotās atsauces ar 
Rojas vidi, vēsturi, 
šodienu, atrastie 
sasaistes punkti 
savai iepriekšējai 
pieredzei un Rojā 
piedzīvotajai, kā arī 
radītajai jaunajai 
paralēlajai 
realitātei. 
Mākslinieki uz 
radošām darbnīcām 
Rojā pulcējas 
vairāk nekā 20 gadu 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

garumā, un, 
pateicoties tam, 
pilsētiņa ir 
iemantojusi unikālu 
mākslas pieredzi un 
kolekciju – “Rojas 
mākslas parku”. 
Grāmatā ievietotajā 
kartē ir ap 
piecdesmit mākslas 
un neikdienišķu 
apskates objektu. 
Rezidencē, kas ir 
vairāk nekā 
profesionāla 
jaunrades nometne - 
tās dalībniekiem 
piedāvā iespēju 
radīt 
eksperimentālus, 
site-specific 
mākslas darbus un 
tā ir atvērta visām 
mākslas 
disciplīnām un 
formātiem. Līdz 
šim radošajās 
darbnīcās Rojā 
pabijuši vairāk nekā 
160 mākslinieku no 
30 valstīm, kuri 
strādājuši dažādās 
disciplīnās un 
tehnikās.Vietā, kur 
Kurzemes 
hercogistes laikā 
atradās ķieģeļu un 
dzelzs ceplis ir 
izveidota 
eksperimentāla 
krāsns, kurā 
pagājuša gada 
rudenī izveidoto, 
šogad apdedzināto 
objektu «Te ir 
vairāk, nekā Tu to 
zini» novietoja 
Rojas pilsētvidē. 
Objekts tapa 
veidots atvērtās 
darbnīcās, 
kopdarbojoties 
Rojas iedzīvotājiem 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

un darba vadītājam, 
māksliniekam 
Mārim Grosbaham. 
Daļa objekta 
veidota no otreiz 
izmantojamiem 
materiāliem. Izstāde 
TGB apskatāma 
līdz 31. augustam. 
Projektu atbalsta 
VKKF, Kurzemes 
reģiona pārvalde, 
Talsu novada dome, 
u.c. "Roja Art Lab" 
kurators ir 
mākslinieks M. 
Grosbahs. 

01.07. Bibliotēkas aktivitāte 
Talsu pilsētas svētku 
ietvaros - “Veiksmes 
talismans un mīlas 
pareģojumi” 

   Pilsētas svētkos, 
romantiskās nakts 
pastaigas laikā, 
TGB kolektīvs 
piedāvāja pastaigas 
dalībniekiem pavērt 
priekškaru uz 
“savas sirds 
noslēpumiem” – 
zīlējot ar grāmatu 
citātu palīdzību, 
ļaujot ieskatīties 
plaukstas līnijās 
ierakstītajos 
noslēpumos vai 
rakstnieku viedajos 
“pareģojumos”. 
Savukārt, kā 
piemiņas zīmi par 
pavadītajiem 
svētkiem, katram 
bija iespēja ar 
savām rokām salikt 
un izveidot 
piespraudi ar 
dažādiem, 
bibliotēkas 
sagatavotiem, 
svētku saukļiem un 
noformējumiem. 

08.07. Tikšanās tiešsaistē ar 
ceļotāju un grāmatu 
autori Zani Eniņu 

4 Zoom: 6 

 

 Zane Eniņa ir 
ceļotāja, blogere, 
grāmatu autore un 
komunikācijas 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

Tiešraidē 
Facebook:20 

speciāliste. 
Aptuveni 20 gadus 
strādājusi 
komunikācijas un 
mārketinga jomā. 
2012. gada vidū 
pārtraukusi darbu 
uzņēmumā un ar 
mugursomu plecos 
sākusi apceļot 
pasauli – lielākoties 
vienatnē un taupot 
līzekļus. Ceļojot 
daudz 
pārvietojusies ar 
stopiem, nakšņojusi 
pie vietējiem, 
strādājusi 
brīvprātīgo darbu – 
darījusi visu, lai pēc 
iespējas 
pilnasinīgāk 
iepazītu cilvēkus un 
viņu zemi. Līdz šim 
Z. Eniņa pabijusi 
vairāk nekā 75 
valstīs. 
2020. gadā iznākusi 
viņas pirmā 
grāmata 
"Nekaunīgais 
pingvīns" par 
piedzīvojumiem 
septiņarpus mēnešu 
ilgajā ceļojumā pa 
Dienvidameriku, 
Lieldienu salu un 
Antarktīdu. 2022. 
gadā izdota otrā 
grāmata "Uz 
Aļasku un atpakaļ", 
kas vēsta par 
ceļojumu ar auto, 
četros mēnešos 
šķērsojot Kanādu 
un ASV. 
Pasākums 
norisinājās 
platformā Zoom, kā 
arī to bija iespējams 
skatīties bibliotēkas 
Facebook lapā. 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

13.09., 

15.09. 

“Dzeja - mākslīgais 
intelekts - puzle” 

25 (13.09.), 24 
(15.09.), 

18 (16.09.)= 

67 apmeklētāji 

  Dzejas nedēļas 
laikā bibliotēkas 
apmeklētājiem tiek 
dota iespēja 
pārbaudīt spējas 
mākslīgā intelekta 
veidotu pužļu 
likšanā. Ar 
mākslīgā intelekta 
palīdzību tika 
radītas puzles, kuru 
tematika bija 
dzejoļu krājumu 
nosaukumi. 

15.09. “Dzejoļiem pa 
pēdām” 

24(15.09.), 

18(16.09.)= 

24 apmeklētāji 

  Aktivitātes 
apmeklētājiem ar 
bilžu palīdzību 
jāsameklē noteiktas 
krāsas aploksne, 
kurā ir ievietotas 
lapiņas ar dzejoļa 
rindiņām, atrodot 
visas aploksnes 
dalībniekam 
atrastās rindiņas 
jāsaliek pareizā 
secībā, lai atklātu 
dzejoli. 

16.09.-
17.09. 

“Dzeja iziet ielās” Aptuveni 165 
apmeklētāji 

  Visu nedēļu 
bibliotēkā 
norisinājās 
aktivitāte “Raksti 
dzejā”, lai ar 
sarakstītajiem 
dzejoļiem iepazītos 
vairāk cilvēku, tie 
tika uzrakstīti uz 
asfalta pie 
bibliotēkas.  

10.09.- 
17.09. 

“Maijas Laukmanes 
dzejoļu krājumi ar 
emocijzīmēm.” 

13 dalībnieki   “Instagram” un 
“Facebook” katru 
dienu tika publicēti 
emocijzīmju 
kombinācijas, kas 
attēloja Maijas 
Laukmanes dzejoļa 
krājuma 
nosaukumus, 
dalībniekiem bija 
jāatmin dzejoļa 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

krājuma 
nosaukums. 

14.09. “Dzejas buss” 40   Šoreiz apceļojām 
Dundagas pusi, 
sekojot Talsu 
novadā atstātajām 
literārajām pēdām 
un laika 
nospiedumiem. 
Maršrutā “Talsi – 
Dundaga – Talsi” 
dzejas draugus 
sagaidīja dzejas 
lasījumi, dažādas 
aktivitātes un 
pārsteigumi, stāsti 
par vietām un 
notikumiem. 
Pirmā pietura, bija 
Dundagas pils, kur 
dalībniekus 
sagaidīja ar dzejas 
vārdiem par un ap 
Dundagu. Pēc tam 
gida pavadībā 
devāmies izzinošā 
ekskursijā pa pili. 
Tālāk “Dzejas 
buss” devās pie 
atraktīvā 
dundadznieka 
Gunāra Laicāna, 
kur apskatījām 
vēstures liecības, 
kas ir krātas četru 
paaudžu garumā. 
Ceļš turpinājās uz 
Dundagas pagasta 
bibliotēku, kur 
klausījāmies 
dzejnieces Evitas 
Zoltānes daiļradi un 
asinājām prātus 
viktorīna par un ap 
dzeju.  

6.09. Ulda Balgas 
hepeninga 
"Kalendārs mani 
sauc" noslēguma 
izstāde 

10   2021. gada nogalē 
Talsu Tautas nama 
Radošajā sētā Uldis 
Balga rīkoja 
hepeningu 
“Kalendāra 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

darbnīca”, kurā 
viņš, piedaloties 
romāna lasītājiem, 
fotogrāfiskā veidā 
attēloja romāna 
tekstā atrastos 
vizuālos tēlus. 
Fotogrāfiju 
izgatavošanai tika 
izmantota sena 
attēlu iegūšanas 
tehnika - 
cianotipija. Šī 
tehnika ļauj iegūt 
attēlu uz dažādiem 
materiāliem – 
papīra, auduma, 
koka u. c. 
Mazliet vēlāk 
hepeningā 
iesaistījās 
gleznotājs Andris 
Biezbārdis, kurš 
apgleznojot U. 
Balgas audekla 
cianotipus darbiem 
piešķīra jaunu 
dimensiju, 
pievienojot tiem 
savus iespaidus un 
sajūtas. 
Hepeninga pirmā 
izstāde bija skatāma 
kinoteātrī 
"Auseklis" - izstādē 
varēja apskatīt U. 
Balgas un A. 
Biezbārža 
kopdarbus - 
apgleznotās 
cianotipus. 
Hepeninga otrajā 
izstādē, Talsu 
Tautas namā bija 
apskatāmas U. 
Balgas cianotipijas. 
Noslēguma izstādē 
TGB abu izstāžu 
darbi satikās 
vienuviet.  

Visu 
oktobri 

Spēļu vakari (UNO 
čempionāts, bingo 

UNO - 9 amp.   Rīkojot spēļu 
vakarus un 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

(reizi 
nedēļā) 

vakars, klasiskās 
galda spēles, 
lielformāta cirks) 

Bingo -0 

Klasiskās 
galda spēles - 
5 apm. 

Lielformāta 
cirks - 15 apm. 

Kopā - 29 
apm. 

pēcpusdienas, 
interesentiem 
sniedzam iespēju 
īsināt rudens 
vakarus un 
iepazīties, ar 
jauniem cilvēkiem 
spēlējot dažādas 
galda spēles. 

25.11. TGB jaunajās telpās 
3 gadi  

16.00 
Koncertprogra
mma 
pieaugušajiem 
(aptuveni 75 
apm) 

 

Aktivitātes 
(mēmais šovs, 
dungošana) (8 
apm.) 

 

Pankūkotava - 
apm. 30 

  Ar plašu kultūras 
un aktivitāšu 
programmu 25. 
novembrī TGB 
atzīmēta jaunās 
bibliotēkas ēkas trīs 
gadu jubileja “Trīs 
gadi Gaismas 
kalnā”. 
Svētku norises 
sakās Bērnu nodaļā, 
kur ar 
dzīvespriecīgām un 
skanīgām balsīm, 
pulcējās jaunākie 
bibliotēkas lasītāji. 
Svētku programmu 
turpināja Dzintara 
Tilaka un Āra 
Ziemeļa 
koncertpogramma 
veltīta tieši bērniem 
un jauniešiem.  
Pēc neilga 
starplaika Dz.Tilaks 
un Ā. Ziemelis 
turpināja savu 
uzstāšanos jau 
pieaugušo 
auditorijai, lai 
kopīgi atcerētos 
senus un ne tik 
senus notikumus. 
Klausītājiem bija 
iespēja klausīties 
dažādus stāstus un 
atmiņas lieliskā 
izpildījumā. Šos 
stāstus lieliski 
papildināja Dz. 
Tilaka un Ā. 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

Ziemeļa dziedātās 
dziesmas. 
Galveno notikumu 
starplaikos 
bibliotēkas un 
svētku apmeklētāji 
varēja piedalīties 
dažādās aktivitātēs 
– izspēlēt grāmatu 
un mūzikas albumu 
nosaukumus 
“Mēmajā šovā”, 
minēt dažādu 
latviešu izpildītāju 
dziesmas, dungojot 
melodiju. 
Novadpētniecības 
lasītava visas dienas 
garumā bija 
pārtapusi par sevis 
izzināšanas telpu, 
kurā ikviens varēja 
pārbaudīt savas 
zināšanas par 
novadniekiem, 
izpildīt dažādus 
testus par sevi, 
ieraudzīt pasaules 
skaistumu un 
pārbaudīt savu 
intuīciju. 
Trīs gadu Gaismas 
kalnā svinības 
izskaņā 
pacietīgākos 
apmeklētājus 
gaidīja gardu 
pankūku cienasts 
un mūziķa Pētera 
Narubina koncerts. 

14.11. Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļas 
pasākums 

3   Pasākuma 
apmeklētājiem bija 
iespējams klausīties 
bibliotekāres 
lasījumā no 
grāmatas “Zuša 
evanģelijs” Patriks 
Svensosn. Paralēli 
lasījumam bija 
apskatāma Ivara 
Kolodas izstāde 
“Dzīvnieku 
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Datums Pasākuma veids, 
temats un 
nosaukums 

Apmeklētāju 
skaits klātienē 

Apmeklētāju 
skaits tiešraides 
laikā 

Sasniegtā 
auditorija gada 
beigās 

Īss pasākuma 
apraksts (mērķis, 
norise, rezultāti) 

pasaule”, kas ļoti 
labi sasaucās ar šī 
gada literatūras 
nedēļas tēmu - 
Ziemeļvalstu daba. 

No 
12.12 
līdz 
6.01. 

Aktivitāte 
„Ziemassvētku laiks, 
kad vārdi, ko 
vēlamies teikt, tiek 
rakstīti sirdī” 

10   TGB eglītes 
izrotāšana ar 
bibliotēkas  
apmeklētāju 
vēlējumiem.  
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Pielikums Nr. 3 
Izstādes TGB 2022. gadā (nav iekļautas novadpētniecības izstādes) 

 

Datums Pasākuma veids, 
temats un nosaukums 

Eksponēto 
izdevumu 
skaits 

Īss pasākuma apraksts (mērķis, norise, rezultāti) 

01.01. „Laimai Kotai - 60”. 
Grāmatu izstāde. 

18 gr. Laimas Kotas (Muktupāvelas) grāmatu izstāde. 
Rakstniece 20. janvārī atzīmēja 60 gadu jubileju. 
L. Kota ir bijusi sanitāre, modele Latvijas Mākslas 
akadēmijā, arhivāre, sēņu šķirotāja Īrijā un žurnāliste. 
Viņa sarakstījusi 11 grāmatas. 

01.01. „Kas labāks - grāmata 
vai filma?” Virtuālā un 
tradicionāla izstāde. 

- Noteikti ne reizi vien nācies dzirdēt, ka kādam kāda 
izlasītā grāmata patikusi labāk nekā filma, vai otrādi. 
Šoreiz izstādes formātā ļāvām ielūkoties grāmatas un 
filmas sižeta atšķirībās un salīdzinājumā. Izstāžu sēriju 
“Kas labāks - grāmata vai filma?” atklājām ar 
amerikāņu rakstnieka Stīvena Kinga šausmu romāna 
“Mirdzums” grāmatas un ekranizētās filmas sižeta 
salīdzinājumu. Izstāde bija apskatāma TGB telpās, kā 
arī virtuālā formā bibliotēkas tīmekļa vietnē. 

21.01. „Literatūre” grāmatu 
plaukts. Grāmatu 
izstāde. 

19 Raidījums „Literatūre” 2022. gada sākumā aicināja 
izlasīt 16 autoru 19 grāmatas līdz gada noslēgumam. 
Grāmatu sarakstā ietvertas L. Kotas, A. Aizpurietes, V. 
Kriles, R. Blaumaņa u.c. autoru grāmatas. 

01.02. „Mārai Zālītei – 70”. 
Grāmatu izstāde. 

27 Februāra tematiskā grāmatu izstāde TGB veltīta 
dzejniecei, dramaturģei un rakstniecei Mārai Zālītei, 
kura 18. februārī svin 70. dzimšanas dienu. Jau sen 
M. Zālītes darbi kļuvuši ne tikai par kvalitātes 
standartu literatūrā, bet iedvesmas avotu 
komponistiem. Viņas veidotie libreti pārtapuši 
rokoperās, mūziklos un dziesmuspēlēs. Kopš Atmodas 
gadiem M. Zālīte ir viena no lielākajām Latvijas valsts 
kultūras dzīves autoritātēm. Izstāde piedāvā ielūkoties 
M. Zālītes daiļradē. 

01.03. „Janīnai Kursītei - 70. 
“Grāmatu izstāde. 

18 Grāmatu izstāde: “Jālaiž sirds vībotnes”. Janīna 
Kursīte-Pakule ir latviešu literatūrzinātniece, 
valodniece, publiciste, rakstniece, politiķe, 13. 
Saeimas deputāte (Nacionālā apvienība – VL! – 
TB/LNNK), profesore. Nejaukt ar vārda māsu Janīnu 
Kursīti, kura ievēlēta no KPV.LV. Latvijas Zinātņu 
akadēmijas īstenā locekle. Daudzu grāmatu autore 
piedalījusies arī daudzu grāmatu sastādīšanā. Izstādē 
apkopotas J. Kursītes Pakules grāmatas un publikācijas 
par literatūrzinātnieci. 

01.03. „Kas labāks - grāmata 
vai filma?”(2. daļa). 
Virtuālā un tradicionāla 
izstāde. 

- Tematiskā izstāde veltīta Džeinas Ostinas romānam 
„Lepnums un aizspriedumi” un romāna ekranizācijām. 
Vai zināji, ka grāmatas varoņi iedzīvojušies arī 
zombiju pārņemtā pasaulē? Un kas vieno populāros 
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Bridžitas Džounsas piedzīvojumus ar Dž. Ostinas 
romānu? Izstāde bija apskatāma līdz aprīļa beigām 
TGB tīmekļa vietnē, kā arī to bija iespējams apskatīt 
uz vietas bibliotēkas telpās. 

24.03. „Starptautiskā teātra 
diena.” Grāmatu 
izstāde. 

23 Grāmatu izstāde par godu Starptautiskajai Teātra 
dienai, ko atzīmē 27. martā. 1961. gadā ikgadējā 
Starptautiskā teātra institūta Pasaules kongresā 
Helsinkos Somijas centra prezidents, dzejnieks Arvi 
Kivimaa rosina visā pasaulē sākt atzīmēt Starptautisko 
teātra dienu. Visi vienojas par šo dienu pasludināt 
27. martu. Izstādē izvietotas grāmatas par un ap teātri.  

07.04. „Augstu, augstu 
šūpojos. Tālu, tālu 
lūkojos.” Grāmatu 
izstāde. 

22 Grāmatu izstāde „Augstu, augstu šūpojos, tālu, tālu 
lūkojos” par godu Lieldienām. Lieldienas ir īpaši 
svētki latviešiem. Gatavošanās sākās ar priekšdarbiem: 
apģērbu gatavošanu un greznošanos, Lieldienu ēdienu 
gatavošanu, olu krāsošanu un šūpoļu kāršanu. Svētku 
svinēšana sākās ar saules sagaidīšanu. Sens ticējums 
vēsta, ka tas, kurš šajā rītā redz saulīti uzlecam, 
piesaista sev laimi, bagātību un veselību.  

21.04. „Baltais galdauts, kas 
vieno! Grāmatu 
izstāde.” 

22 Izstāde par godu Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienai  - 4. maijam. Izstādē iekļauti arī 
ukraiņu autoru darbi un publikācijas par situāciju 
Ukrainā. 

01.05. Kas labāks - grāmata 
vai filma? (3. daļa). 
Virtuālā un tradicionāla 
izstāde. 

- Noteikti ne reizi vien nācies dzirdēt, ka kādam kāda 
izlasītā grāmata patikusi labāk nekā filma, vai otrādi. 
TGB Lasītāju Apkalpošanas nodaļa turpina izstāžu 
sēriju „Kas labāks - grāmata vai filma?”. Trešā un 
noslēdzošā  tematiskā cikla izstāde veltīta Alana 
Aleksandra Milna varonim Vinnijam Pūkam, viņa 
draugiem un dažādajām viņu piedzīvojumu 
ekranizācijām.  Izstāde bija pieejama TGB tīmekļa 
vietnē, kā arī to bija iespējams apskatīt uz vietas 
bibliotēkas telpās. 

05.05. „Pie mums Grāmatu 
svētkos viesojas 
Kristīne Želve”. 
Grāmatu izstāde. 

12 Izstāde par godu rakstniecei un režisorei Kristīnei 
Želvei, kura TGB viesojās 21. Novada Grāmatu 
svētkos. K. Želve studējusi kinomākslu un kultūras 
menedžmentu, ilgi strādājusi Latvijas Televīzijas 
Kultūras raidījumu redakcijā, ir filmu, scenāriju, 
izstāžu un stāstu krājuma autore. Viņa ir arī viena no 
daudzsēriju filmas „Emīlija. Latvijas preses karaliene” 
režisorēm.  
2021. gadā izdevniecība “Neputns” izdeva K. Želves 
romānu “Grosvaldi”.  

16.05. „Ko dāzā nevar 
nokavēt?” Grāmatu 
izstāde. 

18 Grāmatu izstādē apkopotas dažādas grāmatas saistībā 
ar dārza iekopšanu un dārza darbiem pavasarī. 
Kopumā izvietotas 18 grāmatas par šo tēmu. Grāmatu 
izstāde apskatāma bibliotēkas lasītavas zonā. 
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01.06. „Laimonis Purs dzīvē 
un grāmatās.” Grāmatu 
izstāde. 

15 Grāmatu izstāde par godu rakstnieka Laimoņa Pura 
100 gadu jubilejai. Izstādē izvietotas L. Pura grāmatas 
un publikācijas. Izstāde papildināta ar uzdevumu - 
uzmini L. Pura grāmatu pēc dotā attēla. Izstāde 
apskatāma bibliotēkas lasītavas zonā. 

18.06. „Kas tos Jāņus ielīgoja? 
Mūsu pašu  ciema 
ļaudis... ” Grāmatu 
izstāde. 

18 Grāmatu izstāde, kur apkopoti un godināti Talsu 
novada iedzīvotāji, piemēram, kā dzejnieki, rakstnieki, 
mūziķi, mākslinieki. Izstāde apskatāma bibliotēkas 
lasītavas zonā. 

4.07. „Ceļosim kopā”. 15 Grāmatu izstādē apkopotas grāmatas un žurnāli gan 
par tālākiem, gan tuvākiem ceļojumiem, lai 
iedvesmotu bibliotēkas lasītājus vasarā doties dabā un 
piedzīvojumos. 

18.08. „Jānim 
Jaunsudrabiņam-145” 

14 Grāmatu izstāde par godu rakstnieka Jāņa 
Jaunsudrabiņa 145 jubilejai. 
Izstādē apkopotas rakstnieka sarakstītās grāmatas un 
darbi, kuros ir aprakstītas rakstnieka dzīves gaitas. 

1.09. „Liksim burciņās ar 
mīlestību” 

15 Izstādē ir izvietotas grāmatas par tēmu – konservēšana, 
lai bibliotēkas apmeklētāji smeltos iedvesmu savas 
ražas konservēšanai. Izstādē ir izvietotas gan jaunākās 
grāmatas, gan žurnāli. 

1.10. „Ingai Ābelei - 50” 16 grāmatas, 
viens žurnāls, 
divi diski 

Oktobra tematiskā grāmatu izstāde TGB veltīta 
rakstniecei, dzejniecei, dramaturģei Ingai Ābelei, kura 
5. oktobrī svin 50. dzimšanas dienu. I. Ābele pirmo 
reizi publicējusies žurnālā „Draugs”, laikrakstos 
„Literatūra. Māksla. Mēs.”, „Talsu Vēstis”. 
Sarakstījusi četrus stāstu krājumus, romānus, vienu 
dokumentālo prozu, rakstījusi dzeju, lugu, tulkojusi 
literāros darbus citās valodās. Scenāriju autore 
televīzijas filmai „Akas māja”, scenārija līdzautore 
filmai „Pa ceļam aizejot”, sarakstījusi inscenējumu 
F. Dostojevska romāna „Idiots” – izrādei „Mizerabļi”, 
pēc I. Ābeles dienasgrāmatām veidota izrāde 
“Sibīrija”, redkolēģijas locekle Matiasa Knolla 
(Matthias Knoll) dzejoļu krājumam „597 – mīlas 
apmātības vārsmas”, rakstnieces romāns „Klūgu 
mūks” uzvests uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves 
(režisore Indra Roga). Izstādes mērķis iepazīstināt ar 
jubilāru darbiem un dzīves gājumu. 

1.10. „Dzeja iziet ielās”  Bibliotēkas apmeklētāju kopīgi radītie dzejoļi, kas 
tapuši akcijā „Raksti dzejā” 

1.11. „Smagi nopūšas 
kastaņa pilsētas 
galvenā ielā” /Maija 
Laukmane/ 

16 gr. Atzīmējot Lāčplēša dienu un valsts svētkus, lasītavā ir 
izvietota izstāde par godu Latvijai. Izstādē apskatāmi 
dabas skati un pieminekļi, godinot mūsu skaisto 
Latviju. 

1.11. Ivara Kolodas 29 Ivars sevi sauc par pašpuiku no Stendes. Izmēģinājis 
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fotoizstāde „Dzīvnieki 
dabā”. 

fotogrāfijas, 
trīs izbāzeņi. 

roku gan vetārsta, gan kautuves eksperta un 
skursteņslauķa palīga profesijās. Pašlaik ir PVD 
Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs. Fotogrāfē jau no 
bērnības, bet profesionālāk to dara pēdējos piecus 
gadus. 
„Fotografēju to, kas sirdij patīk un rada prieku arī 
citiem. Daudzās no bildēm ir savvaļas dzīvnieki un 
putni, jo man šī tēma ir tuva ikdienā veicamo darbu dēļ 
Pārtikas un veterinārajā dienestā”, stāsta Ivars Koloda. 
Izstāde ir dāvana mīļajam Talsu novadam un tā 
iedzīvotajiem, kā arī jebkuram interesentam, kurš mīl 
dabu, dzīvniekus, putnus. Valsts svētku gaidās 
I. Koloda piedāvā iepazīt atsevišķus mirkļa foto, kas 
bagātinājuši viņu pašu. 

1.12. „Dodat, meitas, 
cimdus, zeķes vecajam 
budēļam.” 

22 gr., viens 
žurnāls. 

Lai īsinātu tumšos ziemas vakarus un, tuvojoties 
Ziemassvētkiem izstādē, ir izvietoti dažādi rokdarbu 
žurnāli un grāmatas, kur apmeklētāji var gūt iedvesmu 
dāvanu izgatavošanai vai jauna vaļasprieka uzsākšanai, 
turpināšanai. 
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Pielikums Nr. 4 
     Novadpētniecības darbs 
 

                  TGB Novadpētniecības lasītavas organizētie pasākumi 2022. gadā 
 

Nosaukums Apraksts Pasākuma 
veids 
(klātienes, 
hibrīdpasā
kums, 
attālināts) 

Datums Klātienes 
apmeklēj
ums 

Tiešsais
tes 
apmekl
ējums 

Sasniegtā 
auditorija 
līdz 
31.12. 

Kopā 
apmeklē
jums 

Piemiņas brīdis 
pie Jāņa Tāles 
atdusas vietas 

Piemiņas 
brīdis un ziedu 
nolikšana pie  
Talsu 
Galvenās 
bibliotēkas 
bijušā 
direktora Jāņa 
Tāles kapa 
vietas Talsu 
Jaunajos 
kapos.  

Klātienes 
pasākums 

24.01.2022. 3 - - 3 

Dokumentālās 
filmas 
“Bibliogrāfs 
Jānis Tāle” 
pirmizrāde 

Piemiņas filma 
veltīta TGB 
bijušā 
direktora 
atcerei 120. 
dzimšanas 
dienā. 
Pasākumā 
klātesošie 
dzirdēja stāstu 
par filmas 
tapšanu.  

Hibrīdpas
ākums 

24.01.2022. 15 9 - 24 

Pasākumu cikls 
“Mazpilsētas 
stāstnīca” 

Ilze Jaunbērziņa 

Tiek intervēti 
Talsiem un 
novadam 
nozīmīgi 
ļaudis, ar kuru 
darbu Talsi ir 
kļuvuši tādi, 
kādus redzam 
šodien. 

Hibrīdpas
ākums 

26.01.2022. 19 33 917 939 

Guntis Balodis 22.02.2022. 10 23 661 672 

Ausma Zute 17.03.2022. 9 18 367 378 

Mirdza 
Kundziņa 

21.04.2022. 13 7 378 391 

Sanita Liepiņa, 
Paula 
Kārkluvalka, 
Ģirts Grenevics 

17.05.2022. 13 19 460 472 
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Nosaukums Apraksts Pasākuma 
veids 
(klātienes, 
hibrīdpasā
kums, 
attālināts) 

Datums Klātienes 
apmeklēj
ums 

Tiešsais
tes 
apmekl
ējums 

Sasniegtā 
auditorija 
līdz 
31.12. 

Kopā 
apmeklē
jums 

Elga Vērdiņa 09.06.2022. 11 6 307 318 

Kristīne Broka-
Meļķe 

12.09.2022. 26 8 223 249 

Gunārs Laicāns 19.10.2022. 50 11 229 279 

Rota Tesļuka 16.11.2022. 12 10 122 134 

Aldis Denčiks 20.12.2022. 12 7 218 230 

Aleksandra 
Pelēča literārās 
prēmijas 
konkurss un 
noslēguma 
pasākums 

Ikgadējais 
pasākums, 
popularizējot 
novadam 
nozīmīgas 
grāmatas, kas 
izdotas 
iepriekšējā 
gadā. 

Pasākuma 
organizēšanā 
tiek iesaistīts 
viss kolektīvs. 

Konkursa 
norise 
klātienē 
un 
tiešsaistē 
www.tals
ubibliotek
a.lv un 
www.tals
unovads.l
v 

 

Noslēgum
a 
pasākums 
klātienē.  

Janvāris – 
aprīlis 

 

(Bibliotēka 
izvirza 
darbus līdz 
15.02. 

Iedzīvotāji 
var ieteikt 
darbus 
no15.02-
10.03. 

Balsošana 
14.03.-4.04. 

Noslēguma 
pasākums 
8.04.) 

41 
(pasāku
mā) 

- Pasākuma 
atskata 
video 
(10.04.) 
noskatījuš
ies: 

 1036 

1077 
(neskait
ot 
balsoju
mu) 

  



101 
 

          Novadpētniecības lasītavas veidotās virtuālās izstādes 2022. gadā 
 

Nosaukums Apraksts Virtuālais apmeklējums sadaļā 
Novadp.-virt.izst (netiek ieskaitīts 
apmeklējums no TGB pirmās 
lapas)  

Informācija par 
pasākumu  

Bibliogrāfam Jānim 
Tālem - 120 

Par Talsu Galvenās bibliotēkas bijušo 
direktoru, sabiedriski aktīvu darbinieku 

68 FB, IG, TNZ, 
afišas, skrejlapas 
(janv, febr.) 

Skolotājs Fricis 
Pumpurs - 130 

Par Spārē dzimušo Ameles pagasta 
skolas skolotāju, pārzini 

56 FB, IG, TNZ, 
skrejlapas (marts) 

Aleksandrs Pelēcis 
(1920-1995) 

Par Talsu dzejnieku, Rakstnieku 
savienības biedru, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieri 

53 FB, IG, TNZ 
(aprīlis) 

Novada medicīna laika 
griežos 

Literatūra par Talsu novada 
leprozorijiem, slimnīcu, aptiekām un 
medicīnas darbiniekiem 

64 FB, IG, ML, TNZ 
(jūn., jūl., aug.), 
skrejlapas 

Vimpeļu kolekcija 
bibliotēka 

Par bibliotēkā glabātajiem vimpeļiem, 
kādus pagātnes notikumu atspulgus tie 
glabā 

29 FB, IG, ML, TNZ, 
skrejlapas (sept., 
okt.) 

Fotostāsts: Jānis Tāle 
dodas pensijā 

Fotoatskats uz 1971. gada pasākumu, 
kurā tika godināts Talsu rajona centrālās 
bibliotēkas direktors Jānis Tāle, dodoties 
pensijā 

29 FB, IG, ML, TNZ, 
skrejlapas (nov., 
dec.) 

 
Novadpētniecības lasītavas veiktās aktivitātes 2022. gadā 
 

Nosaukums Apraksts Datums, kad 
aktivitāte 
notiek 

Apmekl
ējums 
klātienē 

Attālināts 
apmeklējums 
līdz 
31.12.2022. 

Apmeklēj
ums kopā 

Apsveikumi 
jubilāriem 

Apsveikumi novadniekiem 
apaļā dzimšanas dienā. 
Noformē Anete, publicē 
Andžejs.  

Otrajā pusgadā darbu pie 
izveidošanas un 
publicēšanas turpina Lita. 

Apsveikumi: 12  

janv.-dec. - FB: 

6533 

 

6533 

Talsu vārda dienas 
atzīmēšana 
(dalība) 

Dalība Fotostūrīša 
sagatavošanā, publicitātē. 

 

Fotostūrītī iespēja izlasīt 
teikumus vietējā leksikā, 
nofotografēties ar dažādiem 

17.-
21.01.2022. 

nav datu - Nav datu 
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Nosaukums Apraksts Datums, kad 
aktivitāte 
notiek 

Apmekl
ējums 
klātienē 

Attālināts 
apmeklējums 
līdz 
31.12.2022. 

Apmeklēj
ums kopā 

kartona atribūtiem - brillēm, 
parūku, ūsām, fotonegatīvu; 
piedalīties aktivitātē, sūtot 
foto uz TGB FB lapu, 
saņemt balvu un Talsu 
brunča piespraudīti. 

Piemiņas filma 
“Bibliogrāfs Jānis 
Tāle” 

Filma veltīta bijušā TGB 
direktora atcerei 120. 
dzimšanas dienā. 

Filma pieejama Youtube 
kanālā līdz 31.12.2022.  

24.01.2022. - 
31.12.2022. 

Nav 
nosakām
s precīzs 
klātienes 
apmeklē
jums, 
provizor
iski:  
523 

 

234 Provizori
ski: 757 

 

 

Atceres video  

“25. marta 
Komunistiskā 
genocīda upuru 
piemiņas diena” 

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai, latviešu, 
novadnieku stāsti par 
piedzīvoto. 

 

25.03.2022. - 252 252 

Skrejlapas 

(1x mēnesī) 

Klātienes bibliotēkas 
apmeklētāju informēšana 
par Novadpētniecības 
lasītavas jaunumiem 

janv.-dec. Nav 
iespējam
s precīzi 
uzskaitīt
. 
Provizor
iski: 
27721 

- Provizori
ski: 
27721 

Video 
“Novadpētniecības 
lasītavas jaunumi” 

(1-2x mēnesī) 

Informācija par jaunākajām 
grāmatām, video ievietoti 
Facebook, Instagram, 
Tiktok 

janv.-dec. - FB – 2968 

IG – 385 

Tiktok – nav 
datu 

3353 
(neskaitot 
Tiktok) 

“Dižļaudis” 
papildināšana un 
rediģēšana 

Aprakstu sagatavošana un 
ievietošana www.mozello.lv 
platformā visa gada garumā 
(ievietoti 64 jauni šķirkļi) 

janv.-dec. - 9022 
(izsniegums 
jeb šķirkļu 
skatījums),  

5110 
(apmeklējum
s),  

3849 
(lietotāji 

5110 
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Nosaukums Apraksts Datums, kad 
aktivitāte 
notiek 

Apmekl
ējums 
klātienē 

Attālināts 
apmeklējums 
līdz 
31.12.2022. 

Apmeklēj
ums kopā 

apmeklējuši) 

Novadnieku 
jubilāru kalendārs  

Apaļo dzimšanas dienu 
gaviļnieku - novadnieku 
kalendārs. Publicēts 
bibliotēkas tīmekļvietnē. 

janv.-dec. - Nav datu - 

Ekspozīcija 
“Jaunākās 
grāmatas 
Novadpētniecības 
lasītavā” 

Grāmatu ekspozīcija par 
jaunākajām grāmatām, kas 
nonākušas 
Novadpētniecības lasītavā  

janv.-dec. Klātiene
s 
apmeklē
jums NP 
lasītavā 
815 

- 815 

Ekspozīcija 
“Atceroties 
bibliogrāfu Jāni 
Tāli” 

NP lasītavā izvietotas Jāņa 
Tāles radītās fotogrāfijas un 
citi materiāli. 

janv.-dec. Klātiene
s 
apmeklē
jums NP 
lasītavā 
815 

- 815 

Izstāde “Talsi 
bērnu zīmējumos” 

Izstāde kāpnēs uz 
Novadpētniecības lasītavu. 
Izstādē Talsu audzēkņu 
darbi – zīmējumi. 

maijs-augusts netiek 
uzskaitīt
s 

- - 

Vasaras dienas 
nometne (dalība) 

Dalība vasaras dienas 
nometnē 15. augustā, ko 
organizē Bērnu nodaļa (15.-
17.aug.). Bērniem tika 
stāstīts par 
novadpētniecības lasītavu, 
demonstrēts digitalizētājs, 
rādītas senas fotogrāfijas, 
ikviens varēja rakstīt uz 
rakstāmmašīnas. 

Bērni izteica sajūsmu par 
iespēju rakstīt ar 
rakstāmmašīnu. 

15.08.2022. 16 - 16 

Izstāde “Vimpeļu 
kolekcija 
bibliotēka” 

Izstāde kāpnēs uz 2. stāvu, 
kurā izvietoti vairāki 
vimpeļi no 
Novadpētniecības lasītavā 
glabātas kolekcijas. 

sept., okt. - - - 

Spēle “Dzejas 
torte”  

Dzejolis ir kā torte, katra 
rindiņa kā kārta. Spēlē  
jāmēģina salikt dzejoļu 
rindas tādā secībā, kā to 
sarakstījuši mūsu dzejnieki. 

13.-
16.09.2022.;  

23.09.2022.; 

25.11.20222. 

92 - 92 
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Nosaukums Apraksts Datums, kad 
aktivitāte 
notiek 

Apmekl
ējums 
klātienē 

Attālināts 
apmeklējums 
līdz 
31.12.2022. 

Apmeklēj
ums kopā 

Akcija “Raksti 
dzejā” 

Dzejas nedēļas laikā 
bibliotēkas apmeklētājiem 
bija iespēja kopīgi radīt 
dzejoļus. 

Bija jāturpina dzejolis, 
papildinot to ar vienu 
rindiņu. Dzejoļi tika rakstīti 
arī Dzejas busā. 

10.-
16.09.2022. 

259 - 259 

Dzejas buss 
(dalība) 

Ekskursija uz Dundagas 
pusi - pils, G.Laicāna 
muzejs, bibliotēka. Dalība 
organizēšanā. 

14.09.2022. 41 - 41 (dzejas 
busa 
dalībnieki) 

Aktivitāte “Dzeja 
iziet ielās” (LAN, 
NP) 

Bibliotēkas apmeklētāju 
koprades atspoguļošana 
bibliotēkā, pie bibliotēkas 
uz bruģa, sociālajos tīklos. 

 

16.09.2022. 165 
(aptuven
s 
apmeklē
jums) 

1267 (FB, 
IG) 

Provizori
ski: 1432 

Viktorīna “Vai 
atpazīsti 
novadnieku?” 

Viktorīna tiešsaistē, kuras 
laikā jāuzmin novadnieks 
pēc dotā apraksta.  

Sevis izzināšanas telpas 
aktivitāte. 

25.11.2022. 4 -  

Viktorīna 
“Dzejnieks 
Aleksandrs 
Pelēcis” 

Viktorīna tiešsaistē par 
Talsu dzejnieku. Sevis 
izzināšanas telpas aktivitāte. 

25.11.2022. 6 - 

Viktorīna 
“Arnolda Auziņa 
grāmatu 
nosaukumi”  

Viktorīna par dundadznieka 
sarakstītajām grāmatām. 
Sevis izzināšanas telpas 
aktivitāte. 

25.11.2022. 7 - 

Spēle “Kurš ir īsts 
cilvēks?” 

Spēlē iespēja noteikt, kurš ir 
īsts cilvēks, kurš mākslīgā 
intelekta radīts tēls. Sevis 
izzināšanas telpas aktivitāte. 

25.11.2022. 10 - 

Aktivitāte “Vēlies 
ieraudzīt pasaules 
skaistumu?” 

Aktivitātē tika aicināts 
ikviens ieskatīties pasaules 
skaistumā, palūkoties 
spogulī uz sevi. Paulu 
Koelju teicis “Ja tu spēj 
saskatīt skaistumu, tad tikai 
tāpēc, ka skaistums ir tevī 
pašā. Jo pasaule ir kā 
spogulis, kurā katrs redz 

25.11.2022. 11 - 72 
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Nosaukums Apraksts Datums, kad 
aktivitāte 
notiek 

Apmekl
ējums 
klātienē 

Attālināts 
apmeklējums 
līdz 
31.12.2022. 

Apmeklēj
ums kopā 

sevi pašu”. Sevis 
izzināšanas telpas aktivitāte. 

Aktivitāte 
“Sakārto pēc svara 
grāmatas”  

Bibliotēka glabā dažāda 
izmēra un svara grāmatas. 
Aktivitātē iespējams 
pārbaudīt savu intuīciju, 
sakārtojot grāmatas pēc 
smaguma. Sevis izzināšanas 
telpas aktivitāte. 

25.11.2022. 11 - 

Tests “Izzini sevi 
pēc rokraksta” 

Uzraksti tekstu un uzzini, 
ko par to saka rokrakstu 
eksperts. Sevis izzināšanas 
telpas aktivitāte. 

25.11.2022. 6 - 

Tests “Sieviešu 
paradumu tests” 

Uzzini, ko par tavas 
draudzenes paradumiem 
saka grāmata “Mīmika un 
žesti”. Sevis izzināšanas 
telpas aktivitāte. 

25.11.2022. 11 - 

Spēle “Uzmini 
raksturu pēc 
rokraksta!” 

Pārbaudi, vai spēj noteikt 
cilvēka raksturu pēc viņa 
rokraksta. Sevis izzināšanas 
telpas aktivitāte. 

25.11.2022. 6 - 
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           Informācijas resursu attīstības nodaļas veidotās nodarbības 
 

Nosaukums Forma Mērķa 
grupa 

Apraksts Apmek
lējums 

Nodarbība “Grāmatu 
apstrāde 
20. gadsimtā” 

Klātienē 5.-12. 
klase, 

interesentu 
grupas 

Nezini kā ieviest kārtību savā mājas bibliotēkā? 

Nodarbība par bibliotēkas grāmatu apstrādi 20. 
gadsimtā. Praktiska darbošanās, apstrādājot savu 
līdzpaņemto grāmatu. 

 

Ilgums: 40 minūtes 

0 

Nodarbība “Talsu 
novada literāti” 

Klātienē 7.-12. 
klase, 

interesentu 
grupas 

Talsu novads ir bagāts ar rakstniekiem, 
dzejniekiem, literatūrzinātniekiem, valodniekiem 
un publicistiem un citu nozaru pārstāvjiem. 
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. 

 

13 

Nodarbība “Senākā 
avīze Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā” 

Klātienē 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 

0 

Nodarbība “Raibu 
raibie rokraksti” 

Klātienē 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 

23 
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Nodarbība “Raibu 
raibie rokraksti” 

Klātienē 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 

0 

Apmācība 
“Bibliotēkas 
Novadpētniecības 
datubāze - palīgs 
pētniecībā” 

Attālināti/ 
klātienē 

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 

6 

Nodarbība “Kultūras 
mantojuma 
saglabāšana” 

Attālināti / 
klātienē 

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 

0 

Nodarbība “Desmit 
fakti par Talsiem” 

Attālināti/ 
klātienē  

10.-12. 
klase 

Nodarbības laikā apmeklētāji uzzinās desmit 
interesantus faktus par Talsiem. 

Nodarbības mērķis - radīt piederības sajūtu 
pilsētai, veicināt vēlmi izzināt Talsus un vēsturi, 
radīt jaunas zināšanas par pilsētu. 

 

Ilgums: 30 minūtes 

0 

Nodarbība 
“Bibliogrāfs Jānis 
Tāle” 

Attālināti/ 
klātienē  

 

10.-
12.klase 

Nodarbība par Talsu Galvenās bibliotēkas bijušo 
direktoru Jāni Tāli (viņa dzīvesgājums, hobiji, 
bibliogrāfa darbs). 

0 
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Ilgums: 30 minūtes 

Apmācība “Jauno 
bibliotekāru 
apmācība bibliotēku 
informācijas sistēmā 
Alise” 

Attālināti/ 
klātienē  

Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Informācija par BIS Alise, moduļiem. Prakstiskā 
darbošanās sistēmā. 

 

Ilgums: 3 stundas 

1  

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

Attālināti/ 
klātienē  

Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Meklēšana bibliotēku informācijas sistēmā 
Alise. 

 

Ilgums: 1 stunda 

0 

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

Attālināti/ 
klātienē  

Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Grāmatu norakstīšana bibliotēku informācijas 
sistēmā Alise. 

 

Ilgums: 1 stunda 

0 

Apmācība 
“Analītisko ierakstu 
veidošana 
Novadpētniecības 
datubāzē” 

Attālināti/ 
klātienē 
Talsu 
Galvenajā 
bibliotēkā  

Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Apmācības dalībnieki apgūst prasmes  veidot 
analītiskos ierakstus BIS Alise Novadpētniecības 
datubāzē. 

 

Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības 

1 

Apmācība “Preses 
aprakstīšana 
Elektroniskajā 
katalogā” 

Attālināti/ 
klātienē  

Talsu 
novada 
bibliotekāri 

Praktiskas apmācības par periodisko izdevumu 
(žurnālu, avīžu) ievadīšanu bibliotēku 
informācijas sistēmā Alise. 

 

Ilgums: 30 minūtes vai pēc nepieciešamības 

0 

Ekskursijas (dalība, 
stāstot par NP 
lasītavu vai 
komplektēšanu) 

Klātienē   Nav 
datu 
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                     Novadpētniecības lasītavas publicitāte 2022: TikTok 
 

Datums Tēma Skatījums gada beigās 

10.01.2022. Mazpilsētas stāstnīca 2021 288 

11.02.2022. Jaunums: J. Tāles filma 158 

29.04.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi - aprīlis 908 

16.05.2022. Par 17. maija Mazpilsētas stāstnīcu 212 

27.05.2022. Par Dižļaudīm un J.Tāles filmu 132 

06.06.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi - jūnijs 42 

16.08.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi - augusts  306 

07.09.2022. Atskats uz Siguldas Novadpētniecības konferenci 336 

17.10.2022. Info par 19.okt. Mazpilsētas stāstnīcu 363 

21.10.2022. NP lasītavas jaunumi oktobrī 123 

21.11.2022. NP lasītavas jaunumi novembrī 157 

21.12.2022. NP lasītavas jaunumi decembrī 36 
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Novadpētniecības lasītavas publicitāte 2022: Facebook (FB), Instagram (IG), tīmekļvietne (ML) 
 

Datums Tēma Portāls 

04.01.2022. Par janvāra virtuālo izstādi FB, IG 

05.01.2022. Atskats uz Mazpilsētas stāstnīcām 2021. gadā FB, IG 

10.01.2022. Par novadnieku jubilāru kalendāru FB, IG 

11.01.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi FB 

17.01.2022. Apsveikums Modrim Pakalnam FB, IG 

17.01 Par Talsu vārda dienu (fotostūrītis) FB, IG, ML 

18.01.2022. Info par Mazpilsētas stāstnīcu FB, ML 

19.01.2022. events / Jānim Tālem FB, ML 

20.01.2022. Par Novadpētniecības lasītavu FB 

21.01.2022. atgādinājums par foto stūrīti FB, IG 

22.01.2022. Par pasākumu Jānim Tālem FB, IG 

24.01.2022. atgādinājums par izstādi FB, IG 

24.01.2022. Pirmizrāde Jānis Tāle FB, YT 

28.01.2022. atskats uz Tāles pasākumu FB, ML 

26.01.2022. mazpilsētas stāstnīca / tiešraide FB 

08.02.2022. Par izstādēm februārī ML 

09.02.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi FB 

10.02.2022. par “Gada bibliotekāru” FB 

14.02.2022. Par Kultūras apbalvojumiem / nedēļas notikumu 
atskats 

FB, ML 

15.02.2022. mazpilSētas stāstnīca / pasākums FB, ML 

18.02.2011. Par APL prēmijai izvirzītajām grāmatām FB, ML, 
www.talsunovads.lv. 

21.02.2022. Atgādinājums par 22.04 mazpilsētas stāstnīcu FB 

22.02.2022. tiešraide / Mazpilsētas stāstnīca FB 

03.03.2022. Info par J.Tāles filmu + Novadpētniecības krājumu FB 

04.03.200. Par novadpētniecības un Kursītes izstādi ML, FB, IG 

09.03.2022. Jubilārs / Ilmārs Geige FB, IG 

10.03.2022. par mazpilSētas stāstnīca pasākumu FB, www.talsunovads.lv, 
www.retalsi.lv  
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Datums Tēma Portāls 

11.03.2022. Par digitālās nedēļas pasākumiem FB, IG, ML 

14.03.2022. Par Pelēča prēmijas balsojumu FB, www.talsunovads.lv , 
www.retalsi.lv  

16.03.2022. Digitālās nedēļas eventi FB 

17.03.2022. mazpilsētas stāstnīca / tiešraide FB 

18.03.2022. atgādinājums par APL prēmijas konkursa balsošanu FB, IG 

21.03.2022. vēlreiz par Digitālo nedēļu FB, IG 

22.03.2022. apsveikums / Elīna Lāce FB, IG 

25.03.2022. 25. marta atceres video FB 

28.03.2022. Atskats uz Digitālo nedēļu FB 

28.03.2022. par ēnošanas iespējām FB, IG, ML 

30.03.2022. Info par J. Tāles filmu + Ārzemju autoru dzejas 
kolekcija 

FB 

31.03.2022. Pelēča prēmijas pasākums/ atgādinājums par 
balsošanu 

FB, www.retalsi.lv , 
www.talsunovads.lv, “Talsu 
Vēstis” 

04.04.2022. Info par NP virtuālo izstādi “A. Pelēcis” FB 

10.04.2022. Pelēča prēmijas video sižets FB 

12.04.2022. atskats uz Pelēča prēmijas pasākumu ML 

12.04.2022. apsveikums / Andris Lamsters FB, IG 

14.04.2022. apsveikums / Štrobinders FB, IG 

21.04.2022. Stāstnīca tiešraide FB 

26.04.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi  FB, IG 

28.04.2022. J.Tāles filmas popularizēšana + Dižļaudis FB, IG 

02.05.2022. Ekspozīcijas “Jānis Tāle un fotogrāfijas”, “Pavasara 
jaunieguvumi” 

FB, IG 

10.05.2022. Info - Mazpilsētas stāstnīca / pasākums ML, FB, talsunovads.lv 

13.05.2022. Iespēja apskatīt fotogrāfijas par Talsiem FB, IG 

16.05.2022. Info - Mazpilsētas stāstnīca FB 

17.05.2022. Mazpilsētas stāstnīca / tiešsaiste FB 

19.05.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi FB, IG 

01.06.2022. Par Mazpilsētas stāstnīcu / events FB, ML 
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Datums Tēma Portāls 

06.06.2022. Info par novadpētniecības izstādi “Novada medicīna 
laika griežos” 

FB, IG 

09.06.2022. tiešraide MS FB 

29.08.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi FB, IG 

01.09.2022. Dzejas dienu nodarbības skolēniem FB 

05.09.2022. Par virtuālo izstādi FB 

06.09.2022. Tematiskās nodarbības FB, IG, ML 

07.09.2022. dzejas dienas bibliotēkā FB, IG, ML 

09.09.2022. Events / MS FB 

12.09.2022. MS / tiešraide Broka FB 

13.09.2022. Dzejas dienu aktivitāte FB 

16.09.2022. Dzeja iziet ielās  FB, IG 

19.09.2022. Atskats uz Dzejas dienām FB 

23.09.2022. Apsveikums jubilāram FB, IG 

26.09.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi FB, IG,  

04.10.2022. Par Novadp.konferenci Siguldā FB, IG 

05.10.2022. Apsveikums jubilāram FB, IG 

06.10.2022. events MS / Laicāns FB, ML 

 

13.10.2022. NP / Tāles foto FB 

 

17.10.2022. MS/ Laicāns IG 

19.10.2022. tiešraide MS / Laicāns FB 

21.10.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi FB, IG 

01.11.2022. events & IG / 3 gadu jubilejas pasākums FB, IG 

02.11.2022. par NP lasītavas virtuālo izstādi  FB, IG 

07.11.2022. events MS / Laicāns FB, ML 

 

08.11.2022. Apsveikums jubilāram FB, IG 

14.11.2022. Informācija par Novadpētniecības lasītavu FB, IG, ML 
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Datums Tēma Portāls 

14.11.2022. Veltas Skurstenes atcerei FB, IG 

 

15.11.2022. atgādinājums par Stāstnīcu / fotoatskats uz 
iepriekšējo 

FB, ML 

 

15.11.2022. Par jaunu nodarbību FB, ML, IG 

16.11.2022. tiešraide MS FB 

17.11.2022. 3 gadu jubileja - info par aktivitātēm FB events, IG 

21.11.2022. Novadpētniecības lasītavas jaunumi FB, IG 

22.11.2022. Aktivitātes / video par 3 gadu jubileju un aktivitātēm FB 

25.11.2022. Apsveikums jubilāram FB, IG 

28.11.2022. Fotoatskats no jubilejas FB 

30.11. Par izstādēm FB 

06.12. Apsveikums jubilāram FB, IG 

06.12. Par izstādi FB, IG, ML 

07.12. Tautas nama grāmata FB, IG 

08.12. MS Aldis Denčiks / events FB, IG, ML, 
www.talsunovads.lv  

10.12. Apsveikums jubilāram FB, IG 

19.12. par Mazpilsētas stāstnīcu FB, IG 

19.12. Apsveikums jubilāram FB, IG 

20.12. Tiešraide MS / Aldis Denčiks FB 

21.12. Baibas Veismanes atcerei FB 

21.12. Novadpētniecības lasītavas jaunumi FB, IG 

22.12. Valentīnas Vecriņķes dāvana FB, IG 

19.12. Apsveikums jubilāram FB, IG 
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Pielikums Nr. 5  

                                 TGB Bērnu nodaļas pasākumi fotogrāfijās 

  

Salikts domino par A. Lindgrēnas grāmatām. Talsu Valsts ģimnāzijas 4. b kl. piedalījās pasākumā 
A. Lindgrēnai – 115.  

 
 
 

 

Pēc nodarbības ar mākslinieci Sigitu Šternbergu radošajā nodarbībā koku lapu atveidojumi uz 
kanvām.  
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Vasaras nometnes 3x3 dalībnieki  Baznīckalnā. Augšējā attēlā – dalībnieku Darba burtnīcas 
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                                             Lepojamies! 

  

Dalība Skaļās lasīšanas finālā LNB  
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Bibliotēkas 3 gadu jubilejas pasākumā “Trīsgadnieku salidojums”     

 

 

Tikšanās ar  rakstnieku Dzintaru Tilaku un mūziķi Āri Ziemeli 25.11.22. 
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Ziemeļvalstu lasījums PII Sprīdītis audzēkņiem M. Kiveles un M. G. Serupa “Ja tu satiec lāci”    
Labāk gulēt, lācis tuvojas… 

 

 

Tematiska nodarbība pirmsskolas bērniem “Apkārt pasaulei” 
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Bērnu rīts “Rūķu skola” ar rūķīti Tarkšķīti 

 

 

 PII Zvaniņa Pūcīšu skolas nodarbība programmā “Grāmatu starts”  
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Pielikums Nr. 6 
Publikācijas presē par Talsu novada bibliotēkām 2022. gadā 
 
Talsu Galvenā bibliotēka – 22 
Rojas pagasta bibliotēka – 4 
Laidzes bibliotēka – 2 
Lībagu bibliotēka – 1 
Lubes bibliotēka – 1 
Stendes bibliotēka – 1 
Valdemārpils bibliotēka – 1 
Citas – 1 
 

1 1161037 

Blumberga, Agrita.  Piedzīvojot vārda atdzimšanu : [par literārā žurnāla "Žoklis" jaunākā 
numura iznākšanai veltītu pasākumu Talsu Galvenajā bibliotēkā (piedalās Raimonds Ķirķis, 
Marija Luīze Meļķe, Lauris Veips, Roberts Vilsons, Kirils Ēcis un Andris Kalnozols)] / Agrita 
Blumberga; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.3 (2022, 11. janvārī), [1]. 
lpp.: fotogr. 
        Periodiskie izdevumi. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

2 1161065 

Liepiņa, Sanita.  No necila papīra top kolorīti pasaku tēli : [par Sabiles pamatskolas un Sabiles 
mūzikas un mākslas skolas skolotājas Sarmītes Jurjakas papīra lellēm un izstādi Talsu 
Galvenajā bibliotēkā] / Sanita Liepiņa; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 
14079429. - Nr.4 (2022, 14. janvārī), 7., 10. lpp.: fotogr. 
        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Mākslinieki - Sabile. Skolotāji - Sabile. 
        Sabile (Talsu novads, Latvija). 

3 1161297 

 Bibliogrāfam Jānim Tālem - 120 gadi : [par Jāņa Tāles jubilejai veltītajiem pasākumiem Talsu 
Galvenajā bibliotēkā] / Talsu Galvenā bibliotēka // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.6 
(2022, 21. janvārī), 2. lpp. 
        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Bibliotēkas. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

4 1161569 

Blumberga, Agrita.  "Bibliotekāram jābūt ar draudzīgu sejas izteiksmi" : [par bijušo Talsu 
bērnu bibliotēkas direktori Ilzi Jaunbērziņu Talsu Galvenās bibliotēkas pasākumu ciklā 
"Mazpilsētas stāstnīca"] / Agrita Blumberga; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - (Personība). - 
ISSN 14079429. - Nr.9 (2022, 1. februārī), 5. lpp.: fotogr. 
        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads) - Sievietes. Bērnu bibliotēkas. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

5 1161640 

Fedko, Inita.  Plāno labiekārtot Talsu Galvenās bibliotēkas teritoriju : [par teritorijas 
labiekārtošanas 2. kārtā plānotajiem darbiem] / Inita Fedko // Talsu Novada ziņas. - Nr.2 (2022, 
februāris), 4. lpp. 
        Sakoptība - Infrastruktūra. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

6 1162489 

 Kam šogad piešķirs Aleksandra Pelēča literāro prēmiju? : [par prēmijai izvirzītajām astoņām 
grāmatām] / Talsu Galvenā bibliotēka // Talsu Novada ziņas. - Nr.3 (2022, marts), 12. lpp.: 
fotogr. 
        Literārās prēmijas. 
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        Talsu novads (Latvija). 

7 1162490 

 Noskaties Jānim Tālem veltīto piemiņas filmu! : [par Talsu Galvenās bibliotēkas sadarbībā ar 
SIA "TV9 Pakalni" sagatavoto piemiņas filmu "Bibliogrāfs Jānis Tāle"] // Talsu Novada ziņas. 
- Nr.3 (2022, marts), 14. lpp. 
        Amatierfilmas. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

8 1162950 

Kārkluvalka, Paula.  Talsu Galvenajā bibliotēkā pieejams grāmatu pakomāts : [par iespēju 
pasūtītās grāmatas saņemt ārpus bibliotēkas darba laika] / Paula Kārkluvalka; Terēzes 
Matisones foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.22 (2022, 18. martā), 7. lpp.: fotogr. 
        Bibliotēku pakalpojumi. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

9 1163293 

Svitiņa, Irēna.  Ievīt gaismas starā : [par tikšanos Rojas bibliotēkā ar novada dzejnieku Aivaru 
Aivieksu (īstajā uzvārdā Seržānu un pēdējos gados tapušo grāmatu atvēršanu]) / Irēna Svitiņa; 
Ilutas Graudiņas foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.26 (2022, 1. aprīlī), 8. 
lpp.: fotogr. 
        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Dzejnieki, latviešu. 
        Roja (Talsu novads, Latvija). 

10 1163512 

Blumberga, Agrita.  Spēt pamanīt laimi ikdienas sīkumos : [par Talsu Galvenās bibliotēkas 
Novadpētniecības lasītavas bibliogrāfi, titula "Gada bibliotekārs" ieguvēju Litu Zandbergu] / 
Agrita Blumberga; Terēzes Matisones un publicitātes foto // Talsu Vēstis. - (Mūsu Viesis). - 
ISSN 14079429. - Nr.28 (2022, 8. aprīlī), 5. lpp.: fotogr. 
        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads). Bibliotēkas. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

11 1163526 

Liepiņa, Sanita.  "Detektīvs" bez līķiem, kas jālasa lēnām un pamatīgi. A. Pelēča prēmija 
šogad tiek lībiešu krastam un mīlestības darbam : [par Aleksandra Pelēča literārās prēmijas 
pasniegšanu Talsu Galvenajā bibliotēkā Renātei Blumbergai par grāmatu "Lībiešu tautas nama 
vēsture" un lasītāju balvas pasniegšanu Sanitai Ziediņai par grāmatu "Pieniņpūka"] / Sanita 
Liepiņa; Ģirta Grenevica foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.29 (2022, 12. 
aprīlī), [1]., 5. lpp.: fotogr. 
        Literārās prēmijas. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

12 1163636 

 Talsu Galvenajā bibliotēkā varēs saņemt grāmatas bezkontakta veidā : [par grāmatu pakomātu 
Talsu Galvenajā bibliotēkā] / Talsu Galvenās bibliotēkas kolektīvs; publicitātes foto // Talsu 
Novada Ziņas. - Nr.4 (2022, aprīlis), 4. lpp: fotogr. 
        Bibliotēku pakalpojumi. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

13 1163908 

Blumberga, Agrita.  "Spēt pieņemt savas mājas un dzīvi šajā brīdī" : [par tikšanos Talsu 
Galvenajā bibliotēkā ar zīmola "Dana ar kasti" radītāju, grāmatas autori Danu Gulbi] / Agrita 
Blumberga; publicitātes foto // Talsu Vēstis. - (Bibliotēku nedēļa). - ISSN 14079429. - Nr.34 
(2022, 29. aprīlī), 6., 10. lpp.: fotogr. 
        Personiskā telpa. Bibliotēkas. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 
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14 1163909 

Vegnere, Elīza Paula.  Bibliotēku nedēļā tiekas dzejas pēcpusdienā : [par dzejas pasākumu 
Laidzes bibliotēkā] / Elīza Paula Vegnere // Talsu Vēstis. - (Bibliotēku nedēļa). - ISSN 
14079429. - Nr.34 (2022, 29. aprīlī), 6. lpp. 
        Bibliotēkas. 
        Laidze ( Talsu novads, Latvija). 

15 1163911 

Svitiņa, Irēna.  Atmiņu pēcpusdiena biblioteķāriem : [par bijušo un esošo Rojas pagasta 
bibliotekāru tikšanos Rojas bibliotēkā] / Irēna Svitiņa; Ilutas Graudiņas foto // Talsu Vēstis. - 
(Bibliotēku nedēļa). - ISSN 14079429. - Nr.34 (2022, 29. aprīlī), 6. lpp.: fotogr. 
        Bibliotēkas. 
        Roja (Talsu novads, Latvija). 

16 1164250 

Kārkliņa, Kristīne.  Talsu novada Grāmatu svētki iekāpuši pilngadībā : [par Talsu Galvenās 
bibliotēkas organizētajiem 21. novada grāmatu svētkiem, tikšanos ar autorēm Ievu Melgalvi, 
Elizabeti Luško-Ražinsku un Kristīni Želvi] / Kristīne Kārkliņa; Edgara Lāča foto // Talsu 
Vēstis. - (Aktualitātes). - ISSN 14079429. - Nr.37 (2022, 10 maijā), 3., 7. lpp.: fotogr. 
        Bibliotēkas. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

17 1164860 

Svitiņa, Irēna.  Būsim savējie : [par rakstnieces Dzintras Žuravskas romāna "Svešs starp 
savējiem" atvēršanu Rojas bibliotēkā] / Irēna Svitiņa; Ilutas Graudiņas foto // Talsu Vēstis. - 
(Iel. "Avots", Nr.9). - ISSN 14079429. - Nr.46 (2022, 10. jūnijā), 9. lpp.: fotogr. 
        Novadnieki (Talsu novads). Rakstnieki, latviešu. 
        Roja (Talsu novads, Latvija). 

18 1165550 

Vegnere, Elīza Paula.  Talsu Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas piedāvājums neapstājas pie 
grāmatu plaukta : [par lasīšanas veicināšanas, izklaidējošām tematiskām nodarbībām un vasaras 
dienas nometni Talsu Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļā] / Elīza Paula Vegnere ; autores foto // 
Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.61 (2022, 5. augustā), 8. lpp.: fotogr. 
        Bibliotēku pakalpojumi. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

19 1166017 

Blumberga, Agrita.  Aizvadīts Nacionālās skaļās lasīšanas reģionālais fināls : [par skaļās 
lasīšanas sacensībām 5.-6. klašu skolēniem Talsu novada bērnu un jauniešu centrā un 
uzvarētāju, Talsu pamatskolas skolnieci Karlīnu Boteri] / Agrita Blumberga ; Terēzes 
Matisones foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - Nr.72 (2022, 13. septembrī), 5 lpp.: fotogr. 
        Lasīšana. 
        Talsi ( Latvija). 

20 1166034 

Vegnere, Elīza Paula.  Novadnieki kopīgiem spēkiem radījuši 37 Talsu pilsētai veltītus 
dzejoļus : [par aktivitātēm un pasākumiem Dzejas dienās Talsu Galvenajā bibliotēkā] / Elīza 
Paula Vegnere; Andžeja Beļēviča un autores foto // Talsu Vēstis. - (Ziņas). - ISSN 14079429. - 
Nr.74 (2022, 20 septembrī), 2.lpp.: fotogr. 
        Bibliotēkas. Latviešu dzeja. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

21 1166042 

Blumberga, Agrita.  "Lielas lietas var darīt tad, ja mazlietiņ riskē" : [saruna ar talsenieci, 
novadnieci, vokālo pedagoģi Kristīni Broku Meļķi par pasākuma organizēšanu un vokālo 
studiju "Tonis"] / Agrita Blumberga; Andžeja Beļēviča foto // Talsu Vēstis. - (Kultūra). - ISSN 
14079429. - Nr.73 (2022, 16. septembrī), 7. lpp.: fotogr. 
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        Novadnieki (Talsu novads). Skolotāji. Intervija. Vokālā mūzika. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). Kandava (Tukuma novads, Latvija). 

22 1166094 

Blumberga, Agrita.  Talsu vārds iegūst jauna dimensijas : [par konferenci "Talsos pēta, raksta 
un lasa" Talsu Galvenajā bibliotēkā (piedalās Anete Ozola, Gundega Grīnuma, Zane Radzobe, 
Līna Ozola un Andris Kalnozols)] / Agrita Blumberga; Edgara Lāča foto // Talsu Vēstis. - 
(Kultūra). - ISSN 14079429. - Nr.76 (2022, 27. septembrī), 5. lpp.: fotogr. 
        Kongresi un konferences. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

23 1166131 

Asis, Taiga.  Atskats uz vasaras ceļojumu : [par Lībagu bibliotēkas senioru kluba "Sarma" 
ekskursiju] / Taiga Asis ; publicitātes foto // Talsu Vēstis. - (Raksta lasītājs). - ISSN 14079429. 
- Nr.77 (2022, 30. septembrī), 8. lpp. ; fotogr. 
        Seniori. Pensionāri. Tūrisms. 
        Lībagi (Talsu novads, Latvija). 

24 1166300 

Svitiņa, Irēna.  Vārdi dzimst sirdī : [par dzejnieces, literātes, kultūras darbinieces Maijas 
Laukmanes un literāta, novadnieka Zigurda Kalmaņa tikšanos Dzejas dienās Rojas bibliotēkā] / 
Irēna Svitiņa ; Ilutas Graudiņas foto // Talsu Vēstis. - (Raksta lasītājs). - ISSN 14079429. - 
Nr.79 (2022, 7. oktobrī), 10. lpp.: fotogr. 
        Novadnieki (Talsu novads). Rakstnieki, latviešu. Dzejnieki, latviešu. 
        Roja (Talsu novads, Latvija). 

25 1166446 

 Anita Vītola : (1950. gada 29. augusts - 2022. gada 14. oktobris): [nekrologs bijušajai Lubes 
bibliotēkas vadītājai] / Lubes pagasta pārvalde // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.82 (2022, 
18. oktobrī), 7. lpp.: fotogr. 
        Skolotāji. Bibliotēkas. Nekrologi. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

26 1166629 

Kārkluvalka, Paula.  Talsu Galvenajai bibliotēkai trīs gadu jubileja gaismas kalnā : [par Talsu 
Galvenajā bibliotēkā paredzēto trīs gadu jubileju svētku programmu] / Paula Kārkluvalka // 
Talsu Vēstis. - Nr.88 (2022, 8. novembrī), 5. lpp. 
        Bibliotēkas. 
        Talsi ( Latvija). 

27 1166636 

Briede, Kristīne.  Bibliotēka - ne tikai vieta, kur tikt pie grāmatām : [par lasīšanas 
veicināšanas un izklaidējošām tematiskām nodarbībām Valdemārpils bibliotēkā stāsta Līga 
Bērziņa un Līga Kārkle] / Kristīne Briede ; tekstā stāsta Līga Bērziņa, Līga Kārkle ; albuma 
foto // Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.88 (2022, 11. novembrī), 8. lpp.: fotogr. 
        Bibliotēkas. 
        Valdemārpils (Talsu novads, Latvija). 

28 1166684 

[Narubina, Dace].  Trīs gadi - Gaismas kalnā : [par Talsu Galvenajā bibliotēkā paredzēto trīs 
gadu jubileju svētku programmu] / [Dace Narubina] // Talsu Novada ziņas. - Nr.11 (2022, 
novembris), 12. lpp. 
        Bibliotēkas. 
        Talsi ( Latvija). 

29 1166692 Briede, Kristīne.  Lai pieredzes stāsti paliek vēsturei! : [par Viestura Pirro grāmatas "Burleska 
polārajam dinozauram" autora viesošanos Laidzes bibliotēkā] / Kristīne Briede ; autores foto // 
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Talsu Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.92 (2022, 25. novembrī), 8. lpp.: fotogr. 
        Bibliotēku pakalpojumi. Izklaides pasākumi. Grāmatas. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

30 1166696 

Freiberga, Renāte.  Talsu Galvenā bibliotēka piedāvā tematiskās nodarbības mācību procesa 
dažādošanai : [par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem Talsu Galvenajā bibliotēkā] / 
Renāte Freiberga // Talsu Novada ziņas. - (Aktuāli). - Nr.11 (2022, novembris), 14. lpp. 
        Bibliotēku pakalpojumi. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 

31 1166757 

Blumberga, Agrita.  "Ja cilvēks neko nedara, ar laiku entuziasms pazūd" : [par aktivitātēm un 
pasākumiem Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros Stendes bibliotēkā] / Agrita Blumberga ; 
tekstā stāsta Inta Ulmane ; autores foto // Talsu Vēstis. - (Izglītība). - ISSN 14079429. - Nr.93 
(2022, 29. novembrī), 4.lpp. 
        Bibliotēkas. Ziemeļvalstu literatūra. 
        Stende (Talsu novads, Latvija). 

32 1166957 

Arhipova, Aīda.  Novada bibliotēkas saņēmušas vērtīgu dāvinājumu : [par Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas projektu "Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām"] / Aīda 
Arhipova ; publicitātes foto // Talsu Novada ziņas. - (Aktuāli). - Nr.12 (2022, decembris), 14. 
lpp. 
        Bibliotēkas. Projekti. Grāmatas. 
        Talsu novads (Latvija). 

33 1167002 

Blumberga, Agrita.  "Strādājot un rosoties rodas aizvien vairāk jautājumu" : [par novadnieku, 
Nurmuižas stāstnieku Aldi Denčiku Talsu Galvenās bibliotēkas pasākumu ciklā "Mazpilsētas 
stāstnīca"] / Agrita Blumberga ; tekstā stāsta Aldis Denčiks ; Daiņa Kārkluvalka foto // Talsu 
Vēstis. - ISSN 14079429. - Nr.101 (2022, 30. decembrī), 8. lpp. 
        Novadnieki (Talsu, Rojas, Dundagas novads) - Vīrieši. 
        Talsi (Talsu novads, Latvija). 
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Pielikums Nr. 7 
TGB afiša – Grāmatu piedāvājums ukraiņu valodā 

 

 
 



126 
 

Pielikums Nr. 8 
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