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IZ SEPTEMBRA PRIVĀTĀS DZĪVES

Ak, šīs modernās tehnoloģijas! Talsu no-
vada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus 
nemaz nenojauš, ka tā palaidnīgā roka no 
Talsu pilsētas ģerboņa ir viņam galvā uzli-
kusi vainagu!

«Lielos Kristapus jau dod labākajām filmām. Varbūt mums, 
māksliniekiem, vajadzētu ieviest Lielās Aijas vai Lielos Zigur-
dus?» stāvot pie Aijas Zariņas darba «Lielais Kristaps», tā auto-
rei rosina mākslinieks Zigurds Poļikovs.

«Ka es tev saku — erotika ir it visur! Piemēram, 
tā muzeja lampa… Ieskaties vērīgāk!» fotogrāfs Atis 
Ieviņš cenšas pārliecināt Talsu novada muzeja galve-
no speciālisti mākslas jautājumos Gunu Millersoni.

Talsu «Dziesmu skolas» direktore Baiba Veismane-Rezonga 
un Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps kon-
statē, ka pareizi salikt rociņas jāprot, gan publiski dziedot, gan 
stājoties izglītības darbinieku un skolēnu priekšā.

Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija 
Vecmane nesen Pastendes pirmsskolas iz-
glītības iestādes vadītājai Dzintrai Kudiķei-
Vizbelei uzdāvināja īpaši modernu telefona 
aparātu, pa kuru vērts zvanīt brīžos, kad 
gribas aprunāties ar… nevienu.

Tā tik liekas, ka puikām visvairāk interesē lūrēt 
meitenēm zem brunčiem. Patiesībā zem automašī-
nām viņi lūr tikpat labprāt.

«Pieturos pie likuma — katrā atpūtas vietā desmit 
procentu atbiruma. Tomēr atbirējus lūgšu nepazust, 
bet meklēt tumsā lielu jāņtārpiņu, vārdā Bibija,» tū-
risma jomas kolēģes Bibijas Millersones gaismu at-
starojošo vesti radoši komentē Igo Midrijānis.

Kad Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles vadī-
tāja Kristīna Bidzāne dakteriem Klauniem ir iedevusi kartītes, 
kas ļauj iekļūt visās slimnīcas nodaļās, viņi kļūst bažīgi, vai tās 
derēs arī izkļūšanai!                              D. K., E. L., E. L., M. J. foto

Dažam ir akmens uz sirds un negrib vien novelties, bet Ped-
vāles brīvdabas mākslas muzeja saimnieks Ojārs Feldbergs ak-
menī atradis siltu vietiņu un aizvēju.

 «Kadrus filmā sakārtot viņš prot, taču matus…» nopūšas 
kinorežisora Aivara Freimaņa kundze Brigita.

Eduards Aivars zina, ka dubults neplīst 
— dzejā gan tāpat daudz kas jālasa starp 
rindiņām, bet par skādi nenāks arī runā-
šana caur puķēm.

Teika vēsta — kad suns bēr-
nu ratiņos izbrauks no Talsu 
«Martinelli», tad krodziņa lo-
gos gaismas dzisīs uz ilgiem 
laikiem. Kurš tad varēja iedo-
māties, ka tā vispār var notikt?


