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6. LAPPUSE

IZ OKTOBRA PRIVĀTĀS DZĪVES

Ingai Jansonei (Agroresursu un ekonomikas institūta Sten-
des pētniecības centra vadītājai) droši dāviniet jebkādas puķes 
— cenai viņa pat uzmanību nepievērsīs, toties aizrautīgi izpētīs 
un vēl pamanīsies sakrustot.

«Mērsragā taču noteikti ir tumšāks nekā pie 
Talsu lielveikaliem,» nodomā Talsu novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, pasniedzot 
Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Lau-
rim Karlsonam atstarotāju.

«Talsu pusi laikam rudens skar sevišķi skar-
bi, ja reiz manu lekciju apmeklē tik daudz cilvē-
ku, ka pēdējo rindu pat grūti saskatīt,» spriež 
psihoterapeite Aina Poiša.

Kad trīs fotogrāfi — Ainārs Mazjānis, Kaspars Poriņš un Alek-
sandrs Tarabanovskis — izstādes atklāšanā sāk sarunu, var ga-
dīties, ka izstāde paliek neapskatīta.

Talsu 2. vidusskola mēdz izcelties ar inovācijām mācību pro-
cesā, un to novērtē arī vietējie puķu bērni, izvēloties mācīties 
tieši šajā skolā.

Varam vien minēt, kāpēc kaimiņvalsts kolēģis kļu-
vis tik domīgs, skatoties uz Pastendes pamatskolas 
skolotājas Evikas Zvaigznītes rādīto rakstāmlietu 
trauciņu, kas izgatavots no plastmasas atkritumiem.

Nav viegli tapt intervētam… Žurnāliste un fotogrāfs bauda 
karalisku maltīti, bet šefpavāram Andrim Jugānam tai laikā pie 
ieslēgta diktofona jāizklāsta visa sava dzīve!

Talsu tūrisma informācijas 
centrā Talsu saulīti var gan ap-
skatīt, gan apčamdīt, demons-
trē ceļojumu konsultante Bibi-
ja Millersone. Bet nogaršot?

«Par tiem, ko neviens nekā-
dos laikos nespēj pieradināt!» 
būtu vispiemērotākais tosts 
Nebijušu Sajūtu Restaurēša-

nas darbnīcas 
dalībnieka un 
viena no dibinā-
tājiem Hardija 
Lediņa (fonā fo-
togrāfijā) atce-
res sarīkojumā. 
To Talsu draugu 
un sadarbības 
partneru vār-
dā varētu teikt 
m ā k s l i n i e k u 
Krūmu grupas 
kūrētāja Guna 
Millersone. 

«Lentītes griež ne tikai valsts augstākās amat-
personas,» ar savām privilēģijām Talsos palepo-
jas televīzijas personība Gustavs Terzens.

Ieklausīšanās gliemežvākā ir jau nove-
cojis paņēmiens. Talsu novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps un pēt-
niece Karine Oganisjana izmanto moder-
nāku metodi — ar glāzes palīdzību cenšas 
noskaidrot, kādu rezonansi Talsu puses 
pedagogos izraisīs viešņas vadītā lekcija.

Kāpēc gan telefonā kā fona attēlu neuzlikt 
traktora tuvplānu?


