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Idejas Talsu novada identitātes noteikšanai 
 
2010.gada 21.-22.oktobrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika 
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja Britu 
padome projekta “Radošās pilsētas” ietvaros, Talsu novada pašvaldība un biedrība „Zināšanu un inovācijas 
sabiedrība”. Iespēju rīkot „Nākotnes pilsētas spēli” Talsu novada pašvaldība ieguva, piedaloties Britu padomes 
konkursā 2010.gada pavasarī. Spēles dalībnieku uzdevums bija rosināt radošus priekšlikumus Talsu novada 
attīstības prioritātēm un sniegt savu redzējumu Talsu novada „sejai”, kas ļautu to atšķirt no citiem novadiem 
Latvijā. 
 
Spēles gaitā radīto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos spēles komandu iesniegto ideju aprakstus): 
 
Projekts „Trīs Žirafes jeb Talsu Trīnīši” 
Komanda: Inga Laima Putniņa, Jānis Lazdāns, Andris Vītols, Ēriks Vīksne, Mareks Ignats 
Trīs žirafes jeb Talsu trīnīši ir pasākumu kopums, kurš būtu kā Talsu pilsētas identitātes zīme citiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Projekta mērķis: radīt unikālu projektu kas kļūtu par Talsu identitātes zīmi un padarītu Talsu 
novadu atšķirīgu no citiem Latvijas novadiem. Projekta galvenā ideja: Trīs žirafes jeb Talsu trīnīši veicinātu 
Talsu novada kultūra dzīves dažādību un veidotu novadu dzīvi daudz radošākā perspektīvā. Talsu tīnīši 
atbalsta jaunas idejas, iedzīvotāju kultūras pilnveidošanos un sava novada vēstures apzināšanu. Katrai no 
žirafēm ir savs vārds un savi pienākumi jeb pasākumu kopums. 
 
Sociāli ekonomiskais projekts „Talsu kods” 
Komanda: Oļegs Solovjovs, Inese Siliņa, Lita Freimane, Roberts Riekstiņš 
Projekta „TALSU KODS” mērķis ir veicināt Talsu novada iedzīvotāju un uzņēmēju piederības un vienotības 
sajūtu novadam, īstenojot dažādas ekonomiska un sociāla rakstura aktivitātes, kuras tiek reklamētas Latvijas 
kontekstā. Visas šīs aktivitātes vieno vizuāls noformējums – jau šobrīd Talsu novadā izmantotais svītru kods 
tautas brunču motīvos jeb TALSU KODS. 
 
Kultūras centrs„Radošā muiža” 
Komanda: Sandra Pētersone, Oskars Kļava, Guna Millersone, Eduards Juhņēvičs, Agris Purkalns 
Pašvaldības īpašumā atrodas Strazdes muiža ar tai pieguļošo parku. Muižas centrālā ēka (19. gadsimta 
sākums) ir divstāvu garenbūve ar cokolstāvu un divslīpju jumtu ar nošlauptiem galiem. Savā laikā tā stipri 
pārbūvēta, piemērojot skolas vajadzībām, bet uz šo brīdi skola šajās telpās neatrodas, tādēļ šajās telpās varētu 
izvietot „Radošo muižu” kā bāzes vietu. Tomēr īpašs uzsvars jāliek uz to, „Radošās muižas” projekts aptver un 
iesaista visas Talsu novada pašvaldības teritorijā esošās muižas. 
 
Projekts „Tusiņš – Busiņš” 
Komanda: Inese Roze, Endija Libere, Aivars Lācis, Vilnis Mālmestars, Robins Dedzis 
Ideja – “Tusiņš-Busiņš” – mobila, atpazīstama Talsu novada transporta vienība Talsu novada iepazīšanai un 
zināšanu ieguvei, dažāda vecuma kolektīvai izklaidei un atpūtai. Mērķis – Lietderīgas atpūtas organizēšana 
Talsu novadā. Idejas realizācijas priekšnoteikumi: 1) atpūtas iespēju trūkums, īpaši jauniešiem; 2) ir ieinteresēta 
un aktīva sabiedrība; 3) novadā ir labs ceļu tīkls; 4) Talsos ir autotransporta uzņēmums AS “Talsu 
autotransports”. 
 
Projekts „Zaļā sēta” 
Komanda: Ināra Veismane, Jolanta Skujeniece, Diāna Dzelme, Uģis Lauzējs, Sabīne Bunere 
Projekta mērķis – izveidot pilsētas centrā vietu, kas pieejama iedzīvotājiem un viesiem, kas sevī apvienotu 
mūzikas un vizuālās mākslas darbu, videi draudzīgu produktu un tehnoloģiju, tūrisma pakalpojumu un kultūras 
pasākumu piedāvājumu. Lai arī „Zaļā sēta” atradīsies pilsētas centrā, ar savu darbību tā popularizēs visa Talsu 
novada māksliniekus, amatniekus, ražotājus, novada skaistākās vietas, tūrisma pakalpojumus utt. 
 
Papildus informācija par: 
Talsu spēles rezultātu turpmāko pielietojumu: Dace Dūzene, dace.duzele@talsi.lv, 63 237578 
„Nākotnes pilsētas spēļu” rīkošanu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 67768911 
Britu padomes projektu „Radošās pilsētas”: Ilze Saleniece, ilze.saleniece@britishcouncil.lv, 67504107 

mailto:dace.duzele@talsi.lv
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„Trīs Žirafes jeb Talsu Trīnīši” 
Komanda: Inga Laima Putniņa (Talsu PIC speciāliste), Jānis Lazdāns (Talsu novada pašvaldība), Andris Vītols 
(mākslinieks, uzņēmējs), Ēriks Vīksne (SIA „CVS”), Mareks Ignats (mācītājs) 
 

Trīs žirafes jeb Talsu trīnīši ir pasākumu kopums, kurš būtu kā Talsu pilsētas identitātes zīme citiem 
Latvijas iedzīvotājiem. Projekta mērķis: radīt unikālu projektu kas kļūtu par Talsu identitātes zīmi un padarītu 
Talsu novadu atšķirīgu no citiem Latvijas novadiem. Projekta galvenā ideja: Trīs žirafes jeb Talsu trīnīši 
veicinātu Talsu novada kultūra dzīves dažādību un veidotu novadu dzīvi daudz radošākā perspektīvā. Talsu 
tīnīši atbalsta jaunas idejas, iedzīvotāju kultūras pilnveidošanos un sava novada vēstures apzināšanu. Katrai no 
žirafēm ir savs vārds un savi pienākumi jeb pasākumu kopums. 
 
PIRMĀ ŽIRAFE FELĪNĪ: 

Felīnī žirafe ir brīvdabas kino un brīvdabas mākslas-mūzikas festivālu atbalstītāja. Projekta ietvaros 
paredzēts izveidot mobilu brīvdabas kinoteātri, kuru cilvēkiem būtu iespējams apmeklēt gan Talsu pilsētā, gan 
arī pārējās novada pilsētās: Valdemārpilī, Sabilē un Stendē. Papildus visa novada teritorijā 3 – 4 reizes gadā 
notiktu brīvdabas mākslas – mūzikas festivāli. Šajos festivālos pulcētos dažāda veida mākslinieki gan 
profesionāli, gan neprofesionāli, gan no Talsu novada, gan no citiem novadiem. Katrai festivāla reizei būtu sava 
vienojošā tematika un mākslas- mūzikas festivāla laikā tiktu radīti dažādi mākslas darbi– instalācijas par 
konkrēto tēmu, kuras vēlāk tiktu izvietotas dažādās novada pilsētās un pagastos. Spēlēs laikā veiktās aptaujas 
rezultātā (aptaujā piedalījās 40 cilvēku gan no Talsu novada, gan citiem Latvijas novadiem) tika secināts, ka 
šāda veida pasākumi cilvēkiem liekas saistoši un viņi tos labprāt apmeklētu Talsu novadā 
 
OTRĀ ŽIRAFE CI: 

Cī žirafe ir Ķīniešu kvartāla izveides atbalstītāja. Talsu pilsētā vēsturiski vienam no pilsētas kvartāliem 
izveidojies nosaukums: Ķīniešu kvartāls. Tādēļ projekta ietvaros paredzēts pārvēst šo kvartālu ne tikai pēc 
nosaukuma, bet arī pēc būtības par Ķīniešu kvartālu. Šajā kvartālā projekta ietvaros paredzēts izveidot Ķīnas 
kultūras centru, ķīniešu restorānus, veselības centru, mācību centru. Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī citiem 
Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja apgūt ne tikai Ķīnas tradīcijas un kultūru, bet arī ķīniešu valodu un citas 
Ķīnas mācības, tādējādi pilnveidojot sevi. Kvartālu pārveidot būtu paredzēts sadarbojoties ar Ķīnas Tautas 
Republikas vēstniecību Latvijā un sadraudzības pilsētu Ķīnā. Šī kvartāla izveide ne tikai bagātinātu Talsu 
novada kultūras dzīvi, bet arī sakārtotu kvartāla un pilsētas infrastruktūru, radītu jaunas darba vietas un pavērtu 
jaunas iespējas Latvijas un Ķīnas uzņēmējiem Talsos. 
 
TREŠĀ ŽIRAFE LAMEKĪNA ZOBINS: 

Lamekīna Zobina žirafe meklēs dārgumus pilskalnā un ezerā. Talsu novads un Talsu pilsēta ir visai 
bagāta ar dažādām teikām un nostāstiem. Projekta ietvaros ir paredzēts izpētīt šīs teikas un mītus veicot 
arheoloģiskus izrakumus un meklējumus Talsu pilskalnā un Vilkmuižas ezerā. Paredzēts atjaunot Lamekīna 
klētiņu pilskalnā, kurā tiktu arī izstādīti atrastie artefakti Talsu pilskalnā, izrakumus būtu iespējams arī apmeklēt 
tūristu grupām. Savukārt Vilkmuižas ezerā notiktu niršanas ekspedīcijas dārgumu meklēšanā profesionālu 
instruktoru vadībā, kā arī ezera dibenā paredzēts izbūvēt zemūdens stikla tuneli, kas būtu vienīgais Eiropā, tas 
ļautu jebkuram interesentam ielūkoties ezera zemūdens pasaulē un atklāt vēstures liecības no Talsu vēstures. 
Pie ezera atrodas veca, pamesta akmens ēka, kuru paredzēts izbūvēt par izstāžu zāli, kurā izstādītu ezerā 
atrastās lietas. Projekta laikā tiktu attīrīts ūdens ezerā, kā rezultātā varētu arī atļaut ezerā peldēties un izbūvēt 
peldvietu. Šis projekts radītu jaunas iespējas uzņēmējiem, it īpaši būvuzņēmējiem, radītu jaunas darba vietas, 
sakārtotu ezera apkārtni. Lamekīna zobins ne tikai palīdzētu izpētīt Talsu vēsturi, bet arī sakārtotu pilsētvidi 
Talsos un radītu jaunu iespēju uzņēmējiem, jo, lai veiktu niršanas ekspedīcijas būtu nepieciešams izbūvēt 
peldbaseinu un organizēt niršanas apmācības. 

 
Paredzamais rezultāts: Trīs žirafes jeb Talsu trīnīši ir pasākumu kopums, kurš ne tikai bagātinās un 

pilnveidos Talsu novada iedzīvotāju kultūras un ikdienas dzīvi, bet arī palīdzēs sakārtot novada infrastruktūru, 
radīs jaunas iespējas uzņēmējiem un palīdzēs izveidot jaunas darba vietas, kas ir viens no pirmajiem 
nosacījumiem tam, lai cilvēki paliktu Talsu novadā, nevis pārceltos uz citiem novadiem vai izceļotu ārpus 
Latvijas robežām 

 
Informāciju sagatavoja „Zaļās komandas” pārstāve: Inga Laima Putniņa, e-pasts: 
laima.putnins@inbox.lv  

mailto:laima.putnins@inbox.lv
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Sociāli ekonomiskais projekts „Talsu kods” 
Komanda: Oļegs Solovjovs (Laucienes pamatskola), Inese Siliņa (Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs), Lita 
Freimane (Talsu novada Kultūras nodaļa), Roberts Riekstiņš (Laumu dabas parks) 
 
Lielā Talsu novada platība un lielais iedzīvotāju skaits + 4 pilsētas rada pietiekami sašķeltu iekšējo novada 
sociālo atmosfēru, nav pietiekamas kopīgas sajūtas un novada patriotisma. Turklāt par spīti bagātīgajai kultūras 
dzīves aktivitātei, pašdarbnieku kolektīviem, sociāli aktīvajiem iedzīvotājiem, visā Latvijā zināmiem 
māksliniekiem, visā Latvijā zināmiem tūrisma produktiem un arī pārtikas produktiem, Talsu novads nespēj sevi 
šobrīd „pārdot” un pasniegt vienotā iesaiņojumā, veicinot tūrismu un savu uzņēmēju preču/pakalpojumu noietu 
gan novada teritorijā, gan Latvijā. 
 
Ir nepieciešams vienots tēls, ideja, mērķis, kurā īstenošanā var iesaistīties visi Talsu novada iedzīvotāji, 
sociālās un ekonomiskās grupas, sajūtot, ka viņu devums nepazūd, veidojot piederības izjūtu vienotam 
veselumam un dodot motivāciju turpināt iesaistīties konkrētajās aktivitātēs, no tā visa gūstot ekonomisku 
labumu. 
 
Projekta „TALSU KODS” mērķis ir veicināt Talsu novada iedzīvotāju un uzņēmēju piederības un 
vienotības sajūtu novadam, īstenojot dažādas ekonomiska un sociāla rakstura aktivitātes, kuras tiek 
reklamētas Latvijas kontekstā. Visas šīs aktivitātes vieno vizuāls noformējums – jau šobrīd Talsu 
novadā izmantotais svītru kods tautas brunču motīvos jeb TALSU KODS. 
 
• vienots novada teritorijā esošs atlaižu sistēmas un reklāmas tīkls, kurā iesaistīti tikai Talsu novada 

uzņēmēji – tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, amatnieki, pasākumu organizatori, atpūtas un tūrisma jomas 
pārstāvji, u.c.. Atlaižu sistēmas ietvaros jebkurš Latvijas iedzīvotājs var iegādāties dažādu segmentu atlaižu 
kartes un atlaižu sistēmas akcijas, lai saņemtu pakalpojumus vai iegādātos preces no Talsu novada 
uzņēmējiem tikai Talsu novada teritorijā. Vēlāk „TALSU KODA” pievienotā vērtība uzņēmējiem ļaus sevi vieglāk 
pozicionēt tirgū, jo jau tiek dotas uzticības jeb publicitātes priekšrocības salīdzinājumā ar citu nezināmu 
produktu. 
 
• Pasākumi iedzīvotāju novada identitātes, kopības sajūtas stiprināšanai, TALSU KODA 

simbolikas izmantošana. TALSU KODS nozīmītes, suvenīri, aksesuāri, PR kampaņas, u.c. 
 
TALSU KODU popularizējošas aktivitātes un atlaižu sistēmas akciju piemēri: 
• „10reiz nomazgā auto Talsu autotransporta automazgātavā un saņem 10% atlaidi ziemas riepu maiņai 

„Riepu servisā”” vai „10 apmeklē uzacu korekciju Rožu namā un saņem 2 bezmaksas vīna glāzes Martinelli”, 
u.tml. 
• TALSU KODU popularizējoši pasākumi un akcijas, iedzīvinot koda vizuālo attēlu. 
• TALSU KODĀ iesaistīto uzņēmēju izstāde-konference savas darbības popularizēšanai. 
• Novadnieki, TALSU KODA dalībnieki, bez maksas var apmeklēt noteiktus pasākumus, pretī citos 

pasākumos ieguldot brīvprātīgo darbu 
 
Projektu „TALSU KODS” īsteno biedrība, sadarbībā ar pašvaldību, kas ir viens no biedriem. Visi biedri tiek dalīti 
divās grupās – juridiskās un fiziskās personas. Katrai grupai ir paredzētas sava veida aktivitātes un uzdevumi, 
kā arī bonusi TALSU KODA izveidē un popularizēšanā. 
 
 
Informāciju sagatavoja „Oranžās komandas” pārstāve: Inese Siliņa, e-pasts: inese.silina@gmail.com  
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Kultūras centrs„Radošā muiža” 
Komanda: Agris Purkalns (SIA „Jāņa centrs” sabiedrisko attiecību speciālists), Sandra Pētersone (Strazdes un 
Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja), Eduards Juhņevičs (laikraksta „Talsu vēstis” galvenais redaktors), Guna 
Millersone (Talsu novada muzeja Mākslas nodaļas vadītāja), Oskars Kļava (Talsu novada pašvaldības projektu 
vadīšanas speciālists) 
 
Nosacījumi: Talsu novads ir bagāts ar kultūras nozares cilvēkresursiem, taču novadā nav kultūras 
menedžmenta gan pašvaldības, gan katra indivīda līmenī. Māksliniekiem nav telpu un atbalsta radošajai 
darbībai. 
Talsu novads ir bagāts ar muižu ēkām un muižu parkiem. Tā ir kultūrvēsturiskā vērtība, ko ir nepieciešams 
saglabāt un, iespējams, mūsdienīgi piepildot brīvās telpas, atgriezt tām „otro elpu”. Muižu parki prasa īpašu 
kopšanu, daudzviet tie ir pilnīgi aizauguši un ir jāatjauno pilnībā. Talsu novadā ir Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes un augstskolas „Turība” filiāles, strādā un apmāca audzēkņus Laidzes profesionālā vidusskola. 
 
Tāpēc, izmantojot esošos resursus un piesaistot speciālistus un studentus no citām mācību iestādēm, būtu 
nepieciešams veidot „Radošo muižu” Talsu novadā. Pašvaldības īpašumā atrodas Strazdes muiža ar tai 
pieguļošo parku. Muižas centrālā ēka (19. gadsimta sākums) ir divstāvu garenbūve ar cokolstāvu un divslīpju 
jumtu ar nošlauptiem galiem. Savā laikā tā stipri pārbūvēta, piemērojot skolas vajadzībām, bet uz šo brīdi skola 
šajās telpās neatrodas, tādēļ šajās telpās varētu izvietot „Radošo muižu” kā bāzes vietu. Tomēr īpašs uzsvars 
jāliek uz to, „Radošās muižas” projekts aptver un iesaista visas Talsu novada pašvaldības teritorijā esošās 
muižas. 
 
Dalībnieki: Talsu novada pašvaldība, Latvijas augstskolas, NVO un sabiedriskās organizācijas, kas darbojas 
dažādās jomās, studenti, iedzīvotāji, dārznieki un apzaļumotāji, zemnieki , arhitekti, mākslinieki un zinātnieki, 
jebkura cita ieinteresēta persona. 
 
Darba organizācija: Talsu novada pašvaldība par saviem līdzekļiem vai piesaistot ES vai citus finanšu 
līdzekļus izveido infrastruktūru „Radošās muižas” darbības nodrošināšanai. Pēc centra izveides pašvaldība 
piesaista centram NVO, uzņēmējus, visa veida māksliniekus, citas ieinteresētās personas, lai nodrošinātu 
aktīvu centra darbību. Konkrētiem projektiem un aktivitātēm tiek piesaistīti vajadzīgie partneri. 
 
Informācijas apmaiņa: www.talsi.lv – Talsu novada pašvaldības mājas lapa. Talsu novada pašvaldības avīze 
„Talsu novada ziņas”, laikraksts „Talsu vēstis”. Pēc centra izveides tiks izveidota arī centra interneta mājas 
lapa. Gan mājas lapās, gan laikrakstos tiks publicēta informācija par aktivitātēm, dalībniekiem, iespējām, kā arī 
cita veida informācija. 
 
Pasākumi: mākslas plenēri, nometnes, dažādi mākslas projekti, brīvdabas filmu demonstrēšana, sociālās 
rehabilitācijas nodrošināšana un vides izglītības pasākumi, lauku tūrisma pasākumu nodrošināšana  (muižām 
raksturīgo darbības veidu atjaunošana: keramika, galdniecība, metālkalšana, rokdarbi, lauksaimniecība (sakņu 
dārzi -kopīga stādīšana, ravēšana, ražas novākšana); ēdnīca, kas lieto uz vietas izaudzēto; tirdziņi), 
naktsmītnes nodrošināšana. 
 
Seši stūrakmeņi Kultūras centram „Radošā muiža”: 

• Menedžments – augsti kvalificēta vadība kultūras, tūrisma, zinātnes un sociālajā jomā; 
• Vide - dzīve saskaņā ar dabu, dabas mīlestība, izglītojoši pasākumi;  
• Sociālais - kopīga darbošanās, dažādu struktūru sadarbība, darba prieka atgūšana, atkarību 

pārvarēšana; 
• Kultūras – visa veida kultūras pasākumi, piesaistot dažāda veida māksliniekus; 
• Ekonomiskais - visas aktivitātes ģenerē resursus un cilvēku radītais dod iespēju arī nopelnīt; 
• Zinātne – Tiek veidota sadarbība ar Latvijas augstskolām, viss notiek ar zinātnisku pieeju, pamatojumu 

un izziņu. 
 
Informāciju sagatavoja „Sarkanās komandas” pārstāvis: Oskars Kļava, e-pasts: oskars.klava@talsi.lv  

http://www.talsi.lv/
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Projekts „Tusiņš – Busiņš” 
Komanda: Inese Roze (Talsu novada Tūrisma informācijas centrs), Endija Libere (teritoriālplānotāja), Aivars 
Lācis (arhitekts), Vilnis Mālmestars (SIA „Stats”), Robins Dedzis (skolnieks) 
 
Ideja – “Tusiņš-Busiņš” – mobila, atpazīstama Talsu novada transporta vienība Talsu novada iepazīšanai un 
zināšanu ieguvei, dažāda vecuma kolektīvai izklaidei un atpūtai.  
 
Projekta mērķis – Lietderīgas atpūtas organizēšana Talsu novadā. 
 
Idejas īstenošanas priekšnoteikumi: 

• Atpūtas iespēju trūkums, īpaši jauniešiem; 
• Ir ieinteresēta un aktīva sabiedrība; 
• Novadā ir labs ceļu tīkls; 
• Talsos ir autotransporta uzņēmums AS “Talsu autotransports”. 
 

Mērķauditorija: skolēni, strādājošie, pensionāri u.c. 
 
Aktivitātes: 

• Tematikās ekskursijas un izklaides pasākumi; 
• Novada un pagastu prezentāciju stundas; 
• Mācību firmu vai citu novada uzņēmumu prezentācijas; 
• Ceļš uz lauku sētām ar “lauku labumiem” un pēc dabas veltēm; 
• Maršruti un aktivitātes ekstrēmistiem; 
• Grāmatu un novada suvenīru dienas; 
• Tējnīca un/vai kafejnīca (“9 pakalnu tējas”); 
• Kino, mūzikas un deju vakari; 
• Novada dabas dienas un talkas; 
• Dažādu jubileju svinības; 
• Tematiskas lekcijas un tikšanās ar novadniekiem u.c.; 

 
Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: 

• Jauns, lietots vai pārbūvēts transformējams autobuss ar vai bez piekabes; 
• Audio un video sistēmas ar kinozāles aprīkojumu un mikrofoniem; 
• Dators ar interneta pieslēgumu; 
• Virtuve ar aprīkojumu un transformējams mēbeles; 
• Strāvas ģenerators un prožektori; 
• Deju platforma un nojume. 

 
“Tusiņš – Busiņš” - mobila, novada krāsās rotāta Talsu novada vizītkarte. 
 
 
 
Informāciju sagatavoja „Zilās komandas” pārstāvis: Aivars Lācis. 
 



 

Talsu  
 novada pašvaldība 

 
Projekts „Zaļā sēta” 
Komanda: Ināra Veismane (Talsu novada Izglītības pārvalde), Jolanta Skujeniece (Talsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļa), Diāna Dzelme (Ciparnīca „Tal’s keramik”), Uģis Lauzējs (SIA „Latserviss”), 
Sabīne Bunere (skolniece) 
 
Projekta „Zaļā sēta” mērķis – izveidot pilsētas centrā vietu, kas pieejama iedzīvotājiem un viesiem, kas sevī 
apvienotu mūzikas un vizuālās mākslas darbu, videi draudzīgu produktu un tehnoloģiju, tūrisma pakalpojumu 
un kultūras pasākumu piedāvājumu. Lai arī „Zaļā sēta” atradīsies pilsētas centrā (K.Valdemāra ielas un 
Zvaigžņu ielas stūris), ar savu darbību tā popularizēs visa Talsu novada māksliniekus, amatniekus, ražotājus, 
novada skaistākās vietas, tūrisma pakalpojumus utt.  
 
Jau šobrīd vienā no ēkām ir izvietojusies biedrība „Ciparnīca”, kas piedāvā savus keramikas izstrādājumus, 
taču mūsu ideja piedāvā apdzīvot šo teritoriju pilnībā, sakārtojot un pielāgojot nepieciešamajām vajadzībām 
ēkas un brīvo laukumu, kas šobrīd ir pilnīgi neizmantots: 

• nākotnē esošais keramikas piedāvājums varētu tikt papildināts arī ar citiem izstrādājumiem, kas tapuši 
Talsu novada darbnīcās. Piedāvājums būs apskatāms salonā ēkas iekšienē un vasaras sezonā āra 
laukumā; 

• K.Valdemāra un Zvaigžņu ielas stūrī plānojam izvietot reklāmas stabu – kiosku. Šis reklāmas stabs tiktu 
piedāvāts bezmaksas informācijas izvietošanai, bet kioskā tiktu piedāvāti Talsu novada un tuvāko 
kaimiņu novada tūrisma informatīvie materiāli un Talsu novada suvenīri. 

• Zaļā sēta plāno sniegt pakalpojumu – iznomāt skrejriteņus un elektrovelosipēdus. 
• Lai arī sēta atradīsies pašā pilsētas centrā, vakaros šo vietu var padarīt par labu atpūtas vietu, 

piedāvājot brīvdabas kino izrādes, mūzikas vakarus, zvaigžņu vērošanas pasākumus u.c. 
• Aktivitātes plānotas arī ziemas sezonā salona telpās: zāļu tēju vakari papildināti ar tematiskiem 

pasākumiem kamerstilā vai vienkārši domubiedru pulcēšanās vakari jaunu ideju ģenerēšanai; 
• Brīvdienās „Zaļā sēta” piedāvās vienreizējus pasākumus, kas turpinās attīstīt zaļā novada idejas – tie 

būs pasākumi vecākiem ar bērniem, eko produktu tirdziņi, dabai draudzīgu materiālu un tehnoloģiju 
prezentācijas u.c. 

• „Zaļās sētas” mājīgumu radīs dzīvās uguns klātbūtne lampās, svecēs, lāpās kamīnā gan vasarā gan 
ziemā. 

 
„Zaļo sētu” plānojam veidot pēc iespējas saglabājot visu senatnīgo esošajās būvēs, āra laukumu simboliski 
norobežojot no ielas, lai veidotos sētas sajūta. Izmantojamie materiāli – atbilstoši pilsētbūvniecības tradīcijām 
un videi draudzīgi. 
 
„Zaļā sēta” neveidosies tukšā vietā. Tas varētu būt labs papildinājums jau topošajai „Radošajai sētai”, kas 
izvietosies Tautas nama un mūzikas skolas ietvaros un piedāvās savus pakalpojumus: mūzikas skolas 
izglītojošo programmu, tautas nama piedāvātos pasākumus un iespēju darboties amatiermākslas kolektīvos, kā 
arī iespēju iepazīties ar Talsu novada radošo darbnīcu darbu un izstrādājumiem. 
 
Informāciju sagatavoja „Dzeltenās komandas” pārstāve: Jolanta Skujeniece. 
 


