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vecpilsētas sirds ir Talsu tautas nama Radošā sēta, 
kas izbūvēta 2013. gadā, piesaistot eiropas Reģionālā 
attīstības fonda finansējumu un iegūstot modernu 
iekšpagalmu, kuru apdzīvo amatnieki, fotogrāfi, 
mūziķi un mākslinieki. jumta terases un pagalms ir 
lieliskas koncertu, tirdziņu un citu pasākumu norises 
vietas. apmeklētājiem ir iespēja apskatīt vietējo 
amatnieku darbus un ar iepriekšēju pieteikšano arī 
pašiem izgatavot sev suvenīru, kā arī doties Radošās 
sētas iepazīšanas tūrē kopā ar kādu no Radošās sētas 
Ķēniņmeitām.



Audēju kopas “Talse” darbnīca

Radošā telpa “Patrepe”

Ādas amatnieku darbīca “StoneHill”

Radošās sētas Ķēniņmeitas
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Radošās sētas Ķēniņmeitas
Talsu tautas nams atrodas viena no 9 Talsu pakalniem - Ķēniņkalna - pakājē. 
Leģenda vēsta, ka kalns radies no ļaužu cepurēs un priekšautos sanestas zemes, 
apbedot savu iemīļoto kuršu ķēniņu Lamekinu. Grupas ar iepriekšēju pieteikšanos 
var ļauties mazām everģēlībām un iepazīt Talsu tautas nama un Radošās sētas 
kompleksu Ķēniņmeitu pavadībā.
27842064, tautasnams.lv, tautasnams@talsi.lv

Radošā telpa “Patrepe”
Četras rokdarbnieces - Antra Auziņa Bajāre, Una Rozentāle, Mudīte Siliņa un Liene 
Šalkovska Jēkabsone - piedāvā dažādu rokdarbu meistarklases. Grupām līdz 10 
cilvēkiem ar iepriekšēju pieteikšanos ir iespēja izgatavot lina dvieli vai salvešu 
komplektu kodināšanas tehnikā, kā arī apgūt tautisku prievīšu vai jostu pīšanas 
tehnikas. 
26404512, 26603150
 
ādas amatnieku darbīca “stoneHill”
Diāna un Miķelis Šteinbergi ir apņēmīgi, jauni cilvēki, kuri prot izgatavot skaistas 
lietas no ādas. Gaumīgas aproces, naudas maki, jostas, rokassomas, velo aksesuāri, 
auskari, lielāki un mazāki portfeļi top ar „StoneHill” zīmolu. Grupām līdz 5 
cilvēkiem ar iepriekšēju pieteikšanos ir iespēja izgatvot sev suvenīru - aproci ar 
Latvijas karogu, ādas auskarus un ādas karšu maku.
27025426, stonehill.lv, stonehill.lv@gmail.com

Tlms “dzīpars”
Kolektīva prasmīgās rokdarbnieces piedāvā iespēju iepazīties ar senatnīgiem 
darbarīkiem - tītavām un vērpjamo ratiņu. Uz tītavām uztīt dzijas iķeteri un 
iepazīties ar studijas darinājumiem. Piedāvājums pieejams grupām līdz 5 cilvēkiem 
ar iepriekšēju pieteikšanos.
29137987

audēju kopas “Talse” darbnīca
Audēju kopa „Talse” ir viens no senākajiem Talsu tautas nama kolektīviem - 
rokdarbnieces cītīgi auž jau kopš 1959. gada. Austuvē var apskatīt Talsu puses 
krāšņos brunčus, segas, pledus, grīdceliņus, dvieļus, galdautus un citas skaistas 
lietas, iepazīt dažādas aušanas tehnikas un redzēt muzeja eksponāta cienīgas, 
vēsturiskas stelles ar aušanas programmu.
25917072,  /Talse

Kāzu svinību vieta
Moderna, romantiska un šarmanta vieta Talsu vecpilsētā. Talsu Radošā sēta ir 
ieguvusi vairākas balvas un nominācijas arhitektūrā. Iespējams organizēt gan kāzu 
ceremonijas, gan citas aktivitātes.
27842064, tautasnams.lv, tautasnams@talsi.lv
Lieliska vide arī kāzu fotosesijām, pims tam sazinoties ar Talsu fotokluba 
pārstāvjiem Aleksandru Tarabanovski 29417254, Kasparu Poriņu 29293672 vai 
Dzintaru Krastiņu 27499173


