
Pielikums nr. 5 - konkursa 2. posma uzdevumi 8.-9. klasei 

Konkursa “Talsiem 100” 2. posma uzdevumi 8.- 9. klases skolēniem 

Atbildes jāiesniedz līdz 31. martam, norādot skolu un komandas nosaukumu. 

1. uzdevums 

1966. gadā Talsos netālu no pilsētas robežas tika izveidota metālapstrādes rūpnīca “Talsi”. 

Tolaik tur darbojās ap 140 darbinieki un galvenokārt tika ražoti virtuves piederumi no 

nerūsējošā tērauda. Daudzu ģimeņu virtuvēs metālapstrādes rūpnīcas ražotie priekšmeti 

joprojām ir saglabājušies. 

Uzdevums - izveidot videosižetu - reklāmu par kādu no metālapstrādes rūpnīcas “Talsi” 

priekšmetiem un to, kā šo priekšmetu izmanto mūsdienās. Var tikt izmantoti vairāki 

priekšmeti. Videosižeta garums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.  

Videosižets jāiesniedz elektroniski, atsūtot saiti, kurā video iespējams lejupielādēt. 

 

Videosižets tiks vērtēts pēc šādiem kritērijiem:  

 Videosižeta saturs. 

 Radošums un oriģinalitāte. 

 

Daži no metālapstrādes rūpnīcas traukiem un apraksti par tiem 1983. gada  reklāmas katalogā. 

 

Bļodiņa ar vāku. Šī spožā bļodiņa vienmēr būs 

tāda: tā nesaplīsīs, tai neskādēs ne salds, ne skābs, 

tajā var lietot gan karstu, gan aukstu, to viegli 

mazgāt, jo tā ir no nerūsējošā tērauda. 

 

 

Bļodiņa. Kas par to, ja bērnam tā izkrīt no rokām - 

šī situācija rada tikai pārejošas grūtības. Pēc tam tā 

atkal ir kā jauna. 

 

 

Galda piederumu komplekts. Galda piederumu 

formai jāatbilst mūsu mājas un tās iekārtas stilam. 

Ja jūsu māja ir šodienīga, tad šie pašas modernākās 

formas galda piederumi pildīs gan estētiskās, gan 

praktiskās funkcijas un patiks Jūsu viesiem. 

 

 

Virtuves piederumi. Mūsu virtuves piederumi no 

nerūsējošā tērauda Jūs nekad nesarūgtinās. Tie būs 

pa prātam katrai kārtīgai namamātei: ērta forma, 

gluda virsma, koka rokturi. 

 

 

 

  



2. uzdevums 

Uzdevums - izveidot plakātu konkursa “Talsiem 100” fināla pasākumam 20. aprīlī, 

izmantojot tautiskos motīvus. Plakāts jāiesniedz elektroniski vai klātienē. 

Plakāts tiks vērtēts pēc šādiem kritērijiem:  

 Plakāta mākslinieciskā kvalitāte;  

 Tautisko motīvu izmantojums; 

 

Plakāti tiks izmantoti konkursa noslēguma pasākuma reklamēšanā! 

 

 
1910. gada Vispārējo latviešu dziesmu 

svētku plakātu Talsu novada muzejam 

nodevusi svētku dalībniece Valda Zariņa 

no Stendes kora.  Afišas autori ir 

mākslinieks Janis Rozentāls un M. 

Grīnfelds. 

 

 
1940. gada Latgales dziesmu svētku 

plakātu veidojis mākslinieks Kārlis 

Freimanis (1909-1987), kurš dzimis 

Talsos un mācījies Talsu pilsētas 

pamatskolā, Talsu Valsts vidusskolā un  

Latvijas Mākslas akadēmijā. 

 

 

 


