Šodienas SIA “Nārone” pārmantojusi saimniecisko darbību no patērētāju kooperācijas sistēmas, kas pēc
Pirmā pasaules kara beigām un pēc Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gada 18. novembrī veidota, lai
apgādātu Talsu iedzīvotājus ar pārtika produktiem un ikdienas precēm.
Juku un pārtikas trūkuma apstākļos ar Talsu apriņķa padomes atbalstu uz kooperācijas principiem 1920.
gada 26. martā dibināts Talsu apriņķa kooperatīvs, kur katram akcionāram bija viena balss, neraugoties
uz akciju skaitu. Kooperatīvs tirgojās divos veikalos un vienīgajam Latvijā apsaimniekošanā bija Laidzes
muižas centrs, tā pakļautībā bija arī lauksaimniecības skola Laidzē, pirmajiem Talsos no 1923. gada rudens
piederēja arī kravas automašīna. Kooperatīvs darbojās līdz 1932. gada aprīlim.
Talsinieku patērētāju kooperācijas tradīcijas turpināja 1929. gada 5. decembrī reģistrētais Talsu patērētāju
kooperatīvs. Par tā biedriem kļuva arī Talsu apriņķa kooperatīva biedri.
1934. gadā 13. oktobrī dibināts Talsu kooperatīvs, kas, uzsākot darbību 1936. gada februārī, pievienoja
Talsu patērētāju kooperatīvu. Izpildot valdības pieņemtos noteikumus, Talsu kooperatīvs no 1938. gada 22.
februāra pārdēvēts par Talsu patērētāju biedrību.
Darbojās divi veikali un maizes ceptuve. 1940.-1941. gada notikumi un 2. Pasaules karš veica korekcijas
kooperācijas pamatprincipu izpratnē, tomēr biedrība darbību nepārtrauca.
Par patērētāju kooperatīvu gaitām Talsos no 1920. līdz 1945. gadam izsmeļoši stāstīts D.Alsbergas un Z.
Kalmaņa grāmatā “Talsu patērētāju kooperatīvi” (2016).
1945. gada maijā, beidzoties 2. pasaules karam, biedrība turpināja darbu. Vienlaikus Talsos izveidoja visa
apriņķa biedrību darbību pārraugošu iestādi - Talsu apriņķa (no 1950. gada – rajona) patērētāju biedrību
savienību, kurai arī bija savi saimnieciskie uzņēmumi. Talsu rajona patērētāju biedrību savienība bija
pakļauta Latvijas PSR patērētāju biedrību savienībai un bija tās biedrs.
1974.gada 4.martā Talsu rajona patērētāju biedrību savienības valde, izpildot Latvijas patērētāju biedrību
savienības padomes 1972.gada 5.maija sapulces lēmumu par patērētāju kooperācijas vadības
pilnveidošanu, pieņēma lēmumu ar 1974.gada 1.aprīli uz Talsu, Valdemārpils, Dundagas un StendesSabiles patērētāju biedrību un visu esošo uzņēmumu bāzes reorganizēt Talsu rajona patērētāju biedrību
savienību par Talsu rajona patērētāju biedrību.
1992. gada 4. februārī, pildot Latvijas Republikas valdības pieņemtos lēmumus, Talsu rajona patērētāju
biedrība reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, kā arī biedrības sastāvā esošie Talsu, StendesSabiles, Valdemārpils un Dundagas tirdzniecības uzņēmumi, Talsu maizes kombināts, Tirdzniecības bāze
un Sagādes ražošanas uzņēmums.
Pildot likuma par paju un kooperatīvajām sabiedrībām, 1998. gada 27. martā Talsu RPB mainīja
nosaukumu uz kooperatīvā sabiedrība “Nārone”.
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2001. gada 18. janvārī, pamatojoties uz LR likumu par uzņēmjdarbību, kooperatīvā sabiedrība «Nārone»
kļuva par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.
Uz 2018.gada 1.septembri darbojas viens pārtikas veikals, autoveikals, konditorejas cehs, kafejnīca
«Kursa» ,restorāna «Kurzeme» zāle, «Andrejzāle», kafejnīca «Stūrītis», 2 skolu ēdināšanas vietas, kā arī
sniedzam ēdināšanas pakalpojumus Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei. SIA “Nārone”
nodarbina aptuveni 50 darbiniekus.
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