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No 30. jūnija līdz 2. jūlijam, kad tradicionālie Talsu pilsētas svētki «Vasaras vidus svinēšana» 
noritēja pilsētas simtgades zīmē, novada centrs pārtapa gluži vai laika mašīnā. Ielas piepildīja ne 
vien ikdienā sastopamie iedzīvotāji, bet arī iepriecinoši daudz to Talsiem piederīgo, kuru dzīve jau 
gadiem ilgi norisinās citās pilsētās un valstīs. Lai arī organizatoriem droši vien galvassāpes radīja 
šķietami nepiemērotie laika apstākļi, domājams, ka šie pilsētas svētki visiem ne tik ļoti atmiņā 
paliks ar dažbrīd pārsteidzoši nerimstošo lietu, bet vairāk ar mūsu pašu lielo vēlēšanos baudīt 
svētku programmu, protot atgādināt sev par tādu prieku kā dejošana lietū un lēkāšana pa peļķēm.

Mirkli pirms starpkonfesionālā svētku dievkalpojuma piekt-
dienas vakarā lietus gāza tik spēcīgi, ka jādomā — ne tikai rak
sta autores ģimene vien bija spiesta pusceļā griezties atpakaļ 
uz mājām, lai pārģērbtos sausās drēbēs! Tomēr noliktajā laikā 
lietus mitējās, un Talsu kristīgās draudzes varēja svētīt savu pil-
sētu dziesmās, uzrunās un lūgšanās.

Piektdienas vakars lutināja ar pastaigai labvēlīgiem laika ap
stākļiem, un Talsu vecpilsētas šarmu baudīja daudzi. Krišjāņa 
Valdemāra Talsu teātris piedāvāja pat iespēju lustīgi apprecēties!

Ārkārtīgi labvēlīgā gaisotnē Sauleskalna estrādē tika aizva-
dīts dziedātāja Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts 
«Īpaši Talsiem». Nav šaubu, ka Intars pats ir Talsiem īpašs, un 
arī koncertā viņš tik daudzus sauca vārdā, pulcējot ap sevi ģi-
meni, draugus, paziņas un talanta cienītājus — kopumā ap trim 
tūkstošiem cilvēku.

«Cik garšīgi smaržo! Un garšo arī!» daudzi priecājās, nakts 
pastaigā nonākot Lielajā ielā 39, kur ar frikadeļu zupu cienāja 
profesionālās izglītības kompetences centra «Rīgas Valsts teh-
nikums» Laidzes teritoriālās struktūrvienības saime.

Daži nakts pastaigā devās 
braukšus! Izrādās, tā šis mei-
tēns centās veicīgāk aizbēgt 
no kļūdaini apprecēta vīra!

Par vienu no pilsētas svēt-
ku «karstajiem punktiem» uz 
visām trim dienām pirmoreiz 
kļuva Talsu tirgus. Talsenieku 
Mārtiņa Labāna (attēlā pa labi) 
un Andra Jugāna rīkotais «Tu-
siš iekš Tals tirg» piedāvāja 
izdejoties diskotēkā, izmantot 
kafejnīcas un bāra piedāvāju-
mu, baudīt restorāna seansus 
un svētdien pielikt garšīgu 
punktu svētku norisēm, pieda-
loties brančā. Pasākums guva 
plašu atsaucību.

No rīta līdz pat pēcpusdie-
nai uz lielās skatuves pie Tal-
su tautas nama mijās pašdar-
bības kolektīvi, dziedātāji un 
dejotāji. Viņus pieteica un ska-
tītājus uzmundrināja Kaspars 
BlūmsBlūmanis jeb Kašers.

Protams, lietus patraucēja amatnieku tirgus omulību… Bija 
īstais laiks atgādināt sev, ka nav sliktu laika apstākļu — ir vien 
nepiemērots apģērbs, un nodrošināties ar nepieciešamo turp-
mākā baudīšanai.

Sestdien vienmērīgi lija burtiski visu dienu bez apstājas. No-
vada uzņēmēju pakalpojumu demonstrācijas gan vienalga iz-
skatījās iespaidīgi.

Ar līksmo spēlēšanu, spītējot lietum, cieņu rai-
sīja Talsu un Šveices pūtēji (otrie izcēlās arī ar sar-
kanmelniem, gluži vai no bizbizmārītēm aizlienē-
tiem tērpiem!).

Arī tautasdeju kolektīvu dalībnieki kārtējo reizi pār-
liecināja, ka aizrautīgam dejotpriekam vienlīdz labi der 
dažādi laika apstākļi.

Un bērni — kad gan bērniem lietus būtu mazinājis 
dzīvesprieku? Nekad! Par to varēja pārliecināties gan 
uz šīs skatuves, gan pie Talsu sporta nama.

Muzikālas aktivitātes norisinājās arī Radoša-
jā sētā. Tur izskanēja Kristīnes BrokasMeļķes 
un Helmuta Feldmaņa koncertprogramma «Tava 
roka, mana sirds».

Svētkos tika atklātas vairākas izstādes, 
tostarp mākslinieka Andra Biezbārža perso-
nālizstāde Talsu tautas namā.

Talsu sporta nama tuvumā uz kopā būšanu īpaši bija aicināti 
bērni un jaunieši. Te varēja arī pārbaudīt savas velobraukšanas 
prasmes «ERGO» bērnu veloskolā.

Košs, kā allaž, bija pilsētas 
svētku gājiens «Es, tu, viš’ — 
mēs i’ tals’niek’». Atraktīvi bija 
daudzie visu vecumu dalībnie-
ki, ieinteresēti — zem lietus-
sargiem paslēpušies skatītāji. 
Gājienā piedalījās aptuveni 
800 dalībnieku no 38 iestādēm, 
uzņēmumiem un organizāci-
jām, liekot lietā 44 tehniskās 
vienības, piedaloties arī 20 
riteņbraucējiem un pat vie-
nam zirgam no Talsu jātnieku 
skolas. Visvairāk dalībnieku — 
150 cilvēki — pārstāvēja Talsu 
novada sporta skolu.

Vakarā uz lielās skatuves kāpa Valters Frīdenbergs un grupa 
«Tumsa». Skaists akcents dienas izskaņā bija strūklaku un lāzeru 
uzvedums «Šeit ir mana pilsēta» Talsu ezerā. Lietus uzvedumam 
piešķīra gluži vai četru dimensiju tehnoloģiju sajūtas, radot iespai-
du, ka strūklaku šļaksti aizsniedz katru no daudzajiem skatītājiem.

Īstenojot «Tusiš iekš Tals tirg» rīkotāju ideju, Dzirnavkalns pilsētas svētkiem par godu tika izro-
tāts ar uzrakstu «Talsi». Daudzi svētku laikā izvēlējās pie šī uzraksta fotografēties. Tie, kuri vēl to 
nav paspējuši izdarīt, neko nav nokavējuši — uzraksts joprojām ir savā vietā, liekot domāt par to, 
ka pilsētas centrs ir tur, kur cilvēkiem ir iemesls pulcēties, un vēl — ka savai pilsētai nozīmīgumu 
piešķiram mēs paši.


