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Talsu Galvenās bibliotēkas 

NOLIKUMS 

konkursam “Gadsimta pastaiga pa Talsiem” 

Talsu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Talsu skolām, organizē konkursu 

vidusskolēniem “Gadsimta pastaiga pa Talsiem” e-prasmju nedēļas ietvaros. Katru 

skolu pārstāv trīs cilvēku komanda.  

Komandu pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 23. marta plkst. 12.00 (elektroniski, 

klātienē, telefoniski). 

Konkursa norises vieta un laiks: Talsu Galvenā bibliotēka. 28. martā, plkst. 11:00. 

Konkursa mērķis 

Pasākums tiek veidots par godu Talsu pilsētas simtajai gadadienai (1917. gada 

15. aprīlī piešķirtas pilsētas tiesības). Mērķis paplašināt jauniešu zināšanas par Talsu 

pilsētas vēsturi, vairot patriotismu un veicināt interesi par bibliotēku pakalpojumiem, 

uzlabot meklēšanas prasmes Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu bibliotēku 

elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē, Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas katalogā un datubāzē. 

Konkursā ietverto uzdevumu tematika 

Ievērojami Talsu novadnieki (mūziķi, sportisti, literāti u.t.t.), pieejamās 

grāmatas, periodika par pilsētu, Talsu rallijs, Talsu vēsture kopš 20. gadsimta. 

Konkursa gaita 

Pirmā daļa. Katra komanda līdz 27. martam izpilda divus mājasdarbus – 

sagatavo grāmatas prezentāciju un izveido tūrisma maršrutu pa Talsiem (skatīt: 1. 

uzdevums, 2. uzdevums). Sagatavotos materiālus komanda sūta uz Talsu Galvenās 

bibliotēkas e-pastu biblioteka@talsi.lv līdz 27. marta vakaram. 

Otrā daļa. 28. martā vidusskolēnu komandas ierodas konkursa norises vietā – 

Talsu Galvenajā bibliotēkā (1. Maija iela 28, Talsi) un katra prezentē iesūtītos 

mājasdarbus. Katras prezentēšanas ilgums ir līdz 5 minūtēm. Žūrija vērtē sniegumu. 

Trešajā daļā komandas pilda bibliotekāru sagatavotos uzdevumus,  izmantojot 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogu un datubāzi, Talsu, Dundagas, Rojas un 

Mērsraga novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu un novadpētniecības datubāzi, 

bibliotēkas krājumu un novadpētniecības mapes, atbild uz jautājumiem, par pareizām 

atbildēm gūstot punktus.  

Noslēgumā tiek paziņota komanda ar lielāko iegūto punktu skaitu un 

pasniegtas balvas. 

Konkursa žūrija 

Talsu Galvenās bibliotēkas direktore un darbinieki, pārstāvji no Talsu novada 
izglītības pārvaldes un Talsu tūrisma informācijas centra. 
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1. uzdevums – mājasdarbs. Grāmatas prezentācija 

Izvēlēties grāmatu par Talsiem vai Talsu novadnieka sarakstītu monogrāfiju, 

kuru komanda uzskata par vienu no lielākajām vērtībām Talsos. Izveidot grāmatas 

prezentāciju elektroniskajā formātā un sagatavoties stāstījumam bibliotēkā. 

2. uzdevums – mājasdarbs. Tūrisma karte par Talsiem  

Izveidot elektroniskajā vidē aptuveni piecu objektu tūrisma maršrutu karti par 

Talsu novadnieku (vai vairākiem), kas dzimis pēc 1917. gada. Tie var būt pieci dažādi 

cilvēki vai viens, dažādu profesiju pārstāvji, personīgi pazīstami vai mazāk pazīstami 

par kuru veidot karti. Svarīgi: kvalitatīvs saturs, interesanti, uzrunājoši fakti. Karte 

paredzēta aktīviem kājāmgājējiem pilsētas robežās, kuri, lieto viedtālruņus un var 

individuāli iepazīties ar informāciju par apskates objektiem, neizmantojot gida 

pakalpojumus.  


