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Lasītāju apkalpošanas nodaļa nosacīti sadalīta vairākās daļās. Šeit gar logiem ir lasīšanas 
zona, kuru plānots izmantot arī pasākumu rīkošanai. Malējie grāmatu plaukti, kuros ir žurnāli (at-
tēlā pa kreisi), ir uz ritentiņiem, tāpēc tos uz pasākuma laiku iespējams nostumt malā, sniedzot 
iespēju radīt vēl plašāku telpu. Vienā galā arī ierīkots ekrāns, ko var izvilkt un uz tā ar projektoru 
demonstrēt nepieciešamos videomateriālus.

Novadpētniecības lasītavas telpa ar priekšplānā restaurē-
to daudzgadīgā bibliotēkas vadītāja Jāņa Tāles rakstāmgaldu. 
Restaurēti arī trīs kataloga skapīši, kas aiz Litas Zandbergas un 
Andžeja Beļeviča. Šajā telpā ikdienā strādās četri darbinieki.

Bērnu nodaļa. Šeit ir lasāmviela bērniem līdz aptuveni 4., 
5. klasei, savukārt literatūra jauniešiem izvietota kopējā, liela-
jā, lasītavā. Bērnu nodaļas grāmatplauktiem pa vidu ierīkotas 
omulīgas mājiņas, kurās var apsēsties un palasīt.

Bērnu rotaļu telpā atrodas 
šis jaunais interaktīvais galds, 
uz kura būs iespējams spēlēt 
dažādas spēles, un to varēs iz-
mantot dažādām aktivitātēm, 
tomēr plašāku informāciju ne-
ieguvām, jo darbiniekiem vēl 
jāapgūst jaunās tehnoloģijas 
sniegtās iespējas.

Jaunums, ko Talsu Galvenā bibliotēka ieguvusi, ir izstāžu zāle, 
kas atrodas pirmajā stāvā, uzreiz pa kreisi no ieejas durvīm.

Rotaļu telpa bērniem. Grīdu viscaur klāj krāsains paklājs, galā 
ir melna siena/ tāfele, uz kuras bērni varēs zīmēt, rakstīt, un 
krāsainos «TALSI» burtus var izmantot arī kā sēžamos. Te arī 
lifts, lai cilvēki ar invaliditāti var nokļūt bērnu nodaļā. Par šādu 
risinājumu piekļuvei visi gan nav priecīgi.

Pagrabstāvā ir krātuves fonda telpas ar pārbīdāmiem arhīva 
plauktiem. Kā novērojām, šeit ir ļoti šauri un telpas atjaunotas 
tikai daļēji. Te starp plauktiem rosījās bibliotēkas darbinieces, 
kuras izvietoja plašo grāmatu fondu.

Sastapām Talsu mākslinieku 
Jāni Lagzdiņu, kurš Talsu Gal-
venajai bibliotēkai par godu 
lielajam notikumam atnesa 
sevis radītu dāvanu — uzglez-
notu Raini.

Trīs apkures katli. Kad vaicājām sastaptajiem darbiniekiem, 
kāpēc to ir tik daudz, viņi skaidroja, ka ikdienā pamatā strādās 
viens katls, bet, ja, piemēram, ar viena katla jaudu nepietiks 
vai ar to kaut kas notiks, rezervē būšot un ieslēgšoties otrais 
un/ vai trešais katls. Katlus ikdienā apkalpošot SIA «Talsu nam-
saimnieks», tāpat viņiem uzticēta ventilācijas, elektrības un ap-
kārtnes apsaimniekošana.

Talsu novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju nodaļas da-
tortīkla administrators Jānis Kārklevalks tehnoloģiju telpās uz-
stādīja jaunās ierīces. Šajā telpā papildu datoriem arī 3D printeris 
(kreisajā malā) un augstas klases skeneris ar plašām iespējām.

Jauna iniciatīva — ārpusē 
blakus bibliotēkas ieejas dur-
vīm atrodas kaste, kurā iespē-
jams ielikt lasāmvielu, kuru 
vajag nodot, ja nu iestāde jau 
ir slēgta, bet grāmatu vajag at-
dot. Katru rītu darbinieki pār-
baudīs kastes saturu.

Plašajā lasītāju apkalpošanas nodaļā gar vienu sienu izvie-
toti datori apmeklētāju lietošanai.

Mārītes Raks-Lasmanes
teksts,

Daiņa Kārkluvalka foto

21. novembrī, dažas dienas 
pirms jaunās Talsu Galvenās 
bibliotēkas atklāšanas, devā-
mies uz Brīvības ielu 17a, lai 
ielūkotos katrā telpā un uzzi-
nātu, ko un kā piedāvā jaunā 
Talsu novada Gaismas pils.

Kā atzina bibliotēkas direk-
tore Vija Nagle un darbinieki, 
viss vēl ir tikai procesā. Vis-
lielākais izaicinājums — jauno 
tehnoloģiju apguve — stāv 
tikai priekšā. Ierodoties ap-
skatīt un iemūžināt jaunās tel-
pas, darbinieki kā bitītes čakli 
strādāja, pārbaudot, revidējot, 
šķirojot, kārtojot, kraujot, ne-
sot… Arī darbs pie dažādiem 
dizaina elementiem vēl pro-
cesā, lai uz atklāšanas mirkli 
viss būtu gatavs. V. Nagle teic, 
ka bibliotēkas darbinieki jūtas 
gandarīti par jaunajām telpām. 
«Protams, ar pārvākšanos viss 
ir tik ļoti strauji noticis, ka vēl 
neesam paspējuši šeit iejus-
ties. Esmu pārliecināta, ka līdz 
ar jaunajām telpām un atra-
šanās vietu mums būtiski pa-
lielināsies apmeklētāju skaits. 
Jau tagad jūtam lielu interesi 
no iedzīvotāju puses, un saņē-
mām milzīgu atbalstu pārvāk-
šanās laikā. Šeit roku pielikuši 
iedzīvotāji gan no mūsu, gan 
blakus novadiem. Vēlreiz liels 
paldies visiem, kuri mums pa-
līdzēja! Un man ir liels prieks, 
ka bibliotēkas tapšanā roku 
galvenokārt pielikuši savējie, 
novadnieki! Būvnieki, elek-
trības un dažādu sistēmu uz-
stādīšanas speciālisti, mēbeļu 
izgatavotāji… Tā ir papildu 
atbildība arī uz viņu pleciem, 
jo tas tiek darīts savējiem,» 
pauž V. Nagle. Par iedzīvotāju 
vidū ieviesušos Gaismas pils 
apzīmējumu iestādes vadītāja 
ir tikai priecīga, jo jaunā biblio-
tēka nes gaismu ne tikai ārēji 
ar izgaismoto ēkas fasādi, bet 
galvenais — prātam ar zināša-
nām, ko šeit iespējams smel-
ties. Turklāt — ēka atrodas 
kalnā, tāpēc arī pils apzīmē-
jums ir kā reiz vietā. «Un, kad 
tiks realizētas pārējās projekta 
kārtas, lai labiekārtotu biblio-
tēkas apkārtni ar apstādīju-
miem, egļu un dīķa sakopšanu, 
centrālā uzraksta uzstādīšanu 
u. c., kopējais tēls būs vēl brī-
nišķīgāks,» stāsta V. Nagle.

Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas zona, kas priecē ar krāsainiem elementiem un intere-
santiem gaismekļu risinājumiem. Izmantotās krāsas ir maigas, nevis košas, un ar to palīdzību tiek 
lieliski iedzīvinātas telpas.

Talsu Galvenās bibliotēkas direktores Vijas Nagles un viņas vietnieces Birutas Lorences kabinets 
2. stāvā. Telpu izdaiļo restaurētais skapis, kas savulaik atradās bibliotēkas telpās Lielajā ielā 22.

Moderna digitalizācijas ie-
kārta, kas ir viena no dārgāka-
jām jaunajām tehnoloģijām šajā 
bibliotēkā. Ar to būs iespējams 
ļoti ērti, ātri, viegli un precīzi 
pārnest digitālā veidā dažāda 
izmēra nepieciešamos vēstu-
res materiālus un turklāt tos arī 
apstrādāt, piemēram, noņemot 
pirkstu nospiedumus, nevaja-
dzīgu fonu, ēnas un tamlīdzīgi.

Grāmatu apstrādes telpa. Gar sienu plašs plaukts, kur tiks 
sašķirotas nepieciešamās grāmatas pa novada pagastiem 
un pilsētām. Ikdienā šeit strādās trīs cilvēki. Attēlā Aīda Ar-
hipova (pa kreisi) un Silvija Stinkeviča (pa labi).

Administratīvais korpuss 2. stāvā blakus novadpētniecības lasī-
tavas telpai. Šeit divi kabineti bibliotēkas un nodaļu vadībai, kā arī 
grāmatu apstrādes un tehnoloģiju telpa. Redzams, kā ar izdomu ie-
rīkota arī neliela virtuvītes zona darbiniekiem, ko iespējams viegli 
paslēpt, aizverot durvis.

Atsevišķa telpa ir bibliotēkas grāma-
tu sējējai, bibliotēkas noformētājai Ane-
tei Brālei.

Grāmatu plauktus un citas mēbeles jaunajai biblio-
tēkai izgatavoja pēc īpaša pasūtījuma uzņēmums SIA 
«EG Wood».


