PILSĒTU SPĒLE

Talsi

Iepazīsti TALSUS un izvērtē, vai dotie apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi!
∙ Spēlē spēli individuāli vai komandā!
∙ Atbildes līdz 29. septembrim iesniedz ej.uz/pilsetuspele!
∙ Piedalies spēlē arī par citām Latvijas pilsētām, spēles uzdevumi www.drossinternets.lv!
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Talsu pilskalnā un Vilkmuižas ezerā arheoloģiskajos izrakumos atrasti vairāki
tūkstoši senlietu.
Koncerts “Ārpasaules mūzika” ik gadus notiek Sauleskalnā.
Biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava” sagatavoto izdošanai grāmatas par novada
kultūrvēsturisko dzīvi.
Talsu himnas mūzikas autors ir Miervaldis Celmiņš.
Siers “TALSU RITULIS” KRĀSAINAIS − četras krāsas un četras garšas.
Ik gadus augusta mēnesī notiek Dižmāras tirgus.
Talsu tirgus atrodas Ezera ielā 25.
Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca tiek uzskatīta par senāko mūra ēku Talsos.
Kādreizējais Talsu mācītājs, vijolnieks Kārlis Frīdrihs/Ferdinands Amenda
uzrunāts ne par svēto tēvu vai mācītāja kungu, bet par mīļo tēvu.
Deviņkalnu disku golfa trase atrodas pilsētas centrā.
Pilsētas ģērbonī zelta laukā attēlots zaļš kalns, no kura pacelta roka ar zaļu
vainagu.
Komponists Raimonds Tiguls mūzikas atskaņošanā izmanto neparasto
mūzikas instrumentu hangu.
Intars Busulis bērnībā spēlējis bērnu ansamblī “Talsu Sprīdīši”.
Veikalā “Īriss” pārdod smaržīgu kafiju un kūciņas.
Klaunu muzejā īpaša programma pieejama arī jaunlaulātajiem.
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Talsi

Talsu novada svītru kods − 11 dažādu toņu, secīgi izvietots līniju salikums,
stilizēti attēlojot Talsu novada etnogrāfisko brunci.
Ķēniņkalna pakājē atrodas Talsu pamatskola.
Dzejniece, literāte un kultūras darbiniece Maija Laukmane savai pilsētai
sarūpējusi īpašu dāvanu − krājumu “Pilsētas grāmata”.
Talsi ir 9 pakalnu pilsēta. Vienā no pakalnu nosaukumiem ir burts “ļ”.
Muzikālais soliņš pie Talsu muzeja − Ludviga van Bēthovena un Karla
Ferdinanda Amendas draudzības piemiņai.
Teikās Nārone ir Talsu virsaiša meita.
Talsu tautas tērpa ņieburs ir tumšā krāsā, piegulošs, bez rotājuma.
Šķēpa metēja Madara Palameika piedalījusies trīs olimpiskajās spēlēs.
Talsu ezera promenādē atrodas skeitparks “Pa deviņ’ ”.
Dzejojumu “Talsu tiesa” sarakstījis Rainis.
Dzirnavkalna otrs nosaukums ir Sudmalkalns.
No Stendes stacijas tika uzbūvēti šaursliežu dzelzceļi, kas Talsus savienoja ar
Mērsragu un Roju, kā arī ar Dundagu, Mazirbi un gar jūras krastu ar Ventspili.
Skulptūru “Koklētājs” 1996. gadā pabeidza Vilis Titāns, pēc Kārļa Zemdega
ģipšu modeļa.
Vilkmuižas ezers ir īpaša seno kuršu ugunskapu vieta.
Talsos nav Ūdens iela.
Vecpilsētas sirds ir Talsu tautas nama Radošā sēta.
“Koklētāja” autors ir tēlnieks Kārlis Zemdega.
Talsu pamatskolā ir koris “Žuburiņš”.
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