
Talsu pilsētas simtgadei veltīts izglītojošs konkurss skolēniem 

“Talsiem 100” 

Nolikums 

Konkursa mērķi 

Veicināt skolēnu interesi, zināšanas un izpratni par Talsu un apkārtnes vēsturi dažādos 

laika periodos. Sekmēt prasmes darboties gan individuāli, gan komandā. Veicināt 

izpratni par muzeja darbu un tā nozīmi novada kultūrvēsturiskajā mantojumā. 

 

Organizatori 

Talsu novada muzejs, Talsu novada izglītības pārvalde, vēstures skolotāju metodiskā 

apvienība. 

 

Dalībnieki 

 Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu izglītības iestāžu 8.- 9. klašu 

skolēnu komandas (4 dalībnieki no klases un skolotājs - konsultants);  

 10. - 12. klašu skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi 

atbilstošā vecumā piedalās individuāli;  

 konkursa pēdējās kārtas apmeklētāji.  

 

Norises laiks 

2017. gada 17. janvāris – 20. aprīlis.  

Konkurss 8.- 9. klašu skolēniem notiks trīs posmos, uzdevumus publicējot Talsu 

novada muzeja mājas lapā www.talsumuzejs.lv. Konkursa  fināls notiks 20. aprīlī 

klātienē Talsu novada muzejā.  

Konkurss vidusskolēniem notiks individuāli, atbildes iesniedzot elektroniski. 

Uzvarētāji tiks paziņoti 20. aprīlī Talsu novada muzejā. 

Visiem konkursa fināla apmeklētājiem būs iespēja piedalīties konkursā “Labākais 

vēstures zinātājs”. 

 

Pieteikšanās 

8. - 9. klašu skolēnu komandu dalībniekus, aizpildot pielikumā pievienoto pieteikuma 

anketu (Pielikuma anketa nr.1), reģistrē iesūtot pirmos uzdevumus.  



10. – 12. klašu skolēni individuāli piesakās konkursam, iesūtot konkursa darbus un 

aizpildot pieteikuma anketu (Pieteikuma anketa nr.2). 

Konkursa fināla klātienes apmeklētāji konkursam “Labākais vēstures zinātājs” varēs 

pieteikties norises dienā. 

 

Uzdevumi, saturs 

8. - 9. klašu konkursa uzdevumi veidoti par laika periodu no 1917. gada līdz 

mūsdienām, izmatojot Talsu novada muzeja krājuma materiālus.  8 - 9. klašu grupām 

uzdevumi tiks uzdoti vairākos posmos. Konkursa posmu uzdevumi tiks publicēti 

Talsu novada muzeja mājas lapā www.talsumuzejs.lv 17. janvārī un 13. februārī. 

Konkursa fināla uzdevumi tiks publicēti 13. martā, kā arī paziņoti klātienē 20. aprīlī. 

10. - 12. klašu skolēniem jāiesniedz eseja par tēmu “Nozīmīgākais notikums Talsu, 

Dundagas, Rojas vai Mērsraga novadā kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 

1990. gadā” un interviju - atmiņu pierakstu ar novadam nozīmīgu cilvēku, kurā tiek 

stāstīts par viņam un Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novadam būtisku 

notikumu.  

 

Vērtēšana un balvas 

Iesūtītos darbus vērtēs komisija piecu cilvēku sastāvā – divi Talsu novada muzeja 

pārstāvji,  divi Talsu novada izglītības pārvaldes pārstāvji, viens pārstāvis no vēstures 

skolotāju metodiskās apvienības. 

8.- 9. klašu grupā kopā iespējams iegūt 100 punktus. Vērtēšanas kritēriji tiks publicēti 

pie katra uzdevuma. 

10.-12. klašu skolēni tiks vērtēti individuāli pēc konkursa uzdevumos minētajiem 

kritērijiem.  

Konkursa “Labākais vēstures zinātājs” uzvarētājs tiks noteikts pēc pareizu atbilžu 

skaita. Ja būs vairākas pareizās atbildes, notiks papildus kārta.  

Labākās skolēnu komandas un 10.-12. klašu skolēni tiks apbalvoti ar Talsu novada 

muzeja piemiņas balvām un Talsu uzņēmēju sarūpētām balvām. Labākajām 

komandām tiks nodrošināta bezmaksas ekskursija Talsu novada teritorijā.   

 

Sagatavoja: 

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošajā darbā Ieva Priede 

e-pasts: muzejs.ieva@gmail.com, tālrunis 63222770, 29102628. 

http://www.talsumuzejs.lv/
mailto:muzejs.ieva@gmail.com

