Valdes sēde ceļā uz Talsu sirdi
Kā parunā teikts: “Ar vienu šāvienu nošaut divus zaķus!”
Tā šī gada 13. aprīlī LPF valdes locekļi devās izbraukuma valdes sēdē ar
18 vietīgo autiņu ceļā uz Talsiem.
Tukumā uzņēmām valdes locekli S.Kreceri un tika uzsākta valdes sēde,
ko vadīja LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš.

Bez citiem jautājumiem galvenais sēdes jautājums bija LPF 10. kongresa
sasaukšana šī gada 18. maijā. Tika sīki apspriesti visi jautājumi, kas saistīti ar
kongresa sagatavošanu, uzsākšanu, tā gaitu, vadīšanu, vēlēšanām, kafijas pauzi
un visiem citiem jautājumiem. Valdes sēde turpinājās arī atceļā uz mājām.
Valdes sēdes gaita tika protokolēta.
Iebraucot Talsos mūs sagaidīja drēgns, lietains laiks un Talsu novada
domes sociālā dienesta Dienas centra un vienlaicīgi pensionāru biedrības
vadītājs, slavenais Antons Kivlenieks. Piedalījās Talsu domes priekšsēdētāja
vietniece un sociālā darbiniece.
Stundas garumā A.Kivlenieks mūs iepazīstināja ar Dienas centra un
pensionāru biedrības kopīgi veikto darbu un daudziem pasākumiem.
Noklausoties A.Kivlenieka informāciju un apskatot daudzās biezās mapes, un
uzskates līdzekļus, mēs bijām sajūsmināti, ka Talsu pensionāri ir absolūtie
līderi Latvijā pensionāru iesaistīšanā dažādās aktivitātēs.

Kopā 2014. gadā sniegti medicīniskie pakalpojumi 3499 reizes, notikuši
atpūtas, sporta, semināri, ekskursijas kopā 2602 reizes. Dažādos jautājumos
griezušies 2009 personas, lasītavā piedalījušies 890 personas un datoru
izmantojušas 929 personas. Interešu klubu ir apmeklējušas 8469 reizes, vēl
tiek pārbaudīts cukura līmenis asinīs, veiktas masāžas, briļļu izsniegšana,
humānā palīdzība un daudz citi pasākumi. Šādus aktivitāšu rādītājus Latvijā
nav sasniegusi neviena pensionāru organizācija. Vidēji dienā apmeklētāju
skaits ir bijis 77 cilvēki.
Šo milzīgo darbu veica biedrības brīvprātīgie - 80 cilvēki, daži
nostrādājuši 200 stundu katrs, tie ir R.Rosa, V.Mitrijans, A.Ieviņa, A.Mona u.c.
Antons Kivlenieks nostrādājis šajā darba 69 gadus. Paldies viņam un
Talsu pensionāriem!
Līdzekli iegūti no sponsoriem un arī ar Talsu novada domes finansiālo
atbalstu.
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Pēcpusdienā gides pavadījumā iepazināmies ar restaurēto Talsu kultūras
namu. Iepazināmies gan ar foto un audēju darbnīcu veikto darbu, mākslas
darbiem un gleznām, koncertu zāli un pārējām skaistajām telpām.

Apmeklējām Latvijas Lauksaimniecības muzeju, kas ir vienīgais Latvijā.
Gida pavadījumā iepazināmies ar seno laiku un padomju valdīšanas laika,
traktoriem, tīrkūlējiem, kuļmašīnām, automašīnām, motocikliem un daudz
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lauksaimniecības,
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priekšmetiem, tā ka mūsu vīrieši bija sajūsmā.
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