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Kreisās puses fotoat-
tēlā redzama toreizējās 
Revolūcijas ielas daudz-
dzīvokļu ēku celtniecība 
ap 1970. gadu. Pirmo 
piecstāvu 45 dzīvokļu 
ēku, vēl Miera ielā, sāka projek-
tēt 1968. gadā. Projektā minēts, ka 
zemes gabals atrodas blakus Sten-
des—Talsu šaursliežu dzelzceļa līni-
jai, kura jau ir iesākta demontēt, jo 
1. augustā (pēc 50 gadu kalpošanas) 
pārstāja kursēt «mazais bānītis». Pa-
sažieru pārvadājumus tas pārtrauca 
jau agrāk, 1960. gada beigās. Dzīvo-
jamo ēku celtniecības darbus veica 
Starpkolhozu celtniecības organi-
zācija (SCO), lai nodrošinātu savus 
darbiniekus ar dzīvokļiem. Vienlai-
kus uzcēla pārtikas veikalu Raiņa 
ielā 18 ar četrām pārdevēju vietām, 
kas pilsētas iedzīvotājiem vēl līdz 
mūsdienām pazīstams kā 6. vei-
kals, neskatoties uz to, ka šodien 
tas pieder pie 
Raiņa ielas 26 
kā «top!» vei-
kals. Sliežu 
ceļus demon-
tēja, dzelzceļa 
uzbērumus un 
visas četras 
pārbrauktuves 
no l īdz inā ja , 
un tajā vietā 
1969. gadā 
izbūvēja Re-
volūcijas ielu 
ar asfalta se-
gumu līdz Me-
tālapstrādes 
rūpnīcai «Tal-
si». 1991. gadā 
Revolūcijas 

Janita Veinberga

Pastaigājoties un ielūkojoties 
logos, šķiet, latvieši kļuvuši par 
īstiem orhideju mīļotājiem! Tās 
gozējas uz palodzēm un priecē ar 
savu eksotisko šarmu. Vēl var ie-
raudzīt pa kādam naudas kokam, 
palmai, bet reti kur vairs acis 
priecē nepelnīti piemirstais skais-
tulis hipeastrs, kuru joprojām 
nepamatoti saucam vienkārši par 
amarilli. Janvāris un februāris 
ierasti ir mēneši, kad šie skaistuļi 
piepilda ziedu bāzes un veikalus.

Vispirms jau ieviesīsim skaidrību 
— kas tad tas īsti ir — amarillis vai 
hipeastrs (amariļļu dzimtas augs). 
Atšķirību noteikt nav nemaz tik grūti, 
un īstie amariļļi sastopami visai reti. 
Amariļļu ziedi ir tikai divās krāsās — 
balti vai rozā, un uz viena kāta var 
būt pat 12 ziedu.  Tie var pārsteigt ar 
savu izziedēšanu pat divas reizes gadā, 
un ziedi smaržo. Hipeastrs zied reizi 
gadā, no decembra līdz pavasarim, 
uz kāta veidojas divi līdz četri ziedi, 
un to krāsas ir visdažādākās — no 
sniegbaltas līdz melni sarkanai. Cēlos 
skaistuļus ne tikai dēvē par bruņinie-
ku zvaigznēm, patiesībā tas ir nosau-
kuma tulkojums, jo hippeus nozīmē 
bruņinieks un astron — zvaigzne.
Teiciens «laba nevajag daudz»
izkūpēja gaisā jau pie pirmā podiņa 
iegādes! Šādu cēlu skaistuļu mājās 
vajag daudz, ļoti daudz. Jau trīs ga-
dus esmu deviņu augu īpašniece, bet 
skaits tuvākajās nedēļās varētu ie-
spējami pieaugt… Balti parastie (ja 
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ielu līdz Raiņa ielai no-
dēvēja par Rīgas ielu, bet 
no Raiņa ielas Dundagas 
virzienā — par Dundagas 
ielu.

T. Dzintarkalns raks-
tīja: «Talsus atminos no 1858. gada. 
Meži tad pienāca daudz tuvāki pie 
Talsiem nekā tagad. Aiz Antiņa ka-
piem bija mežs, Antiņš arī stāvēja 
aiz meža. Mūrnieciņš uzmests mežā 
priekš 35 gadiem; no Laukmuižas uz 
dienvidiem un tūliņ aiz Grenčmui-
žas (tagad ēka nojaukta un tajā vietā 
Darba ielā 1 uzcelta daudzdzīvokļu 
māja) arī mežs, tur vēl atrada cilvēku 
nosistu.»

Viss sākās ar to, ka 1834. gada 
martā Talsu miestā pārceļas uz dzī-
vi zeltkalis Verners Georgs Frid-
rihs Kārlis Krīgers ar sievu Jūliju 
Karolīni un diviem bērniem. Viņš 
nopērk māju no kalēja Didriha 
Fridriha Kaminska tagadējā Lielajā 

ielā, kur mūsdienās ir tautas nams 
un mūzikas skola. Šie dati minēti 
grāmatā «Talsu namu stāsti». Tajā 
pašā gadā K. Krīgeru ievēl par Tal-
su miesta priekšnieku. Viņš dzimis 
ap 1797. gadu Lielezeres muižas 
(Gross-Essern) apkārtnē, kas tolaik 
aptvēra Ezeres, Pampāļu un Reņ-
ģes apgabalu. Tagad tā atrodas Sal-
dus novadā. Tad muižu pārvaldījis 
Reņģes muižas īpašnieks Vilhelms 
Ašbergs ar sievu Terēzi Ketleri. 
Miesta priekšnieka vēlēšanas no-
tiek ik pēc trim gadiem. 1937. gada 
25. oktobrī tās notiek jau ceturto 
reizi. Vēlēšanu protokolā minēts, 
ka K. Krīgers zeltkalis dzīvo Liela-
jā ielā 23 (pēc tagadējās numerāci-
jas 21, kut tagad atrodas Talsu tau-
tas nams). Pēc vēlēšanām viņš lūdz, 
lai tam piešķirtu 50 rubļus sudraba 
naudas kā atalgojumu par rakstu 
izpildīšanu un traucējumiem sava 
amata darbos. To arī piespriež. Lai 

šo naudu iegūtu, nolemj, ka katram 
namīpašniekam jāmaksā 1 rublis. 
Nama lielums netika ņemts vērā, 
jo dažkārt par mazāku namu bija 
jāsastāda vairāk rakstu nekā par 
lielo namu. T. Dzintarkalns min: «Šī 
savāktā summu būtu Talsu miesta 
budžeta pirmsākums. Tā pastāvēju-
si līdz pat 1852. gadam. Ir uzglabā-
jušies vairāki Krīgera raksti. Viņa 
priekšgājēji Talsu miesta priekšnie-
ka amatā ādģēris Erhards Ronne un 
galdnieks Kārlis Freijs rakstus tikai 
parakstīja, bet Krīgers rakstīja pats 
un izteica pa starpām arī savas do-
mas. Viņam radās ienaidnieki, un 
tas ņēma bēdīgu galu: K. Krīgeru 
nosita. Tas notika naktī uz 25. au-
gustu 1839. gadā 1,5 kilometrus no 
Talsiem uz Pastendes ceļa, iepretim 
Āpeļu mājām (tā minēts protokolā. 
Mājas bijušas Laukmuižas rajonā 
vai arī ap Grenču muižu, kura tad 
arī neeksistēja). Kāds liela auguma 

vīrietis izrāvis Krīgeru no ratiem 
un sācis apstrādāt ar resnu rungu. 
Viņa līdzbraucēji, podnieka Langes 
kundze ar mācekli, sabijušies un 
kliegdami dzinuši zirgu, lai drīzāki 
nokļūtu Talsos. Kad no Talsiem at-
steigušies palīgi, Krīgers atrasts ar 
vājām dzīvības zīmēm lielceļa grā-
vī. Pēc dažām dienām viņš nomiris. 
Par noziedznieka atrašanu nekas 
nav zināms.» Grāmatā «Talsu nama 
stāsti» lasām, ka Kārlis Krīgers «pēc 
piecām dienām 45 gadu vecumā 
1839. gada 29. septembrī mira. Zelt-
kaļa sievai Jūlijai Karolīnei trešais 
bērniņš piedzima pēc tēva nāves — 
9. novembrī… Atraitne devās prom 
no Talsiem. 1849. gadā atraitne, bū-
dama vienīgā mantiniece, māju pār-
deva Talsmuižas vecākajam (vagars) 
Fricim Grīnvaldam (1818—1894), 
Vecremesu māju saimniekam.»

Imants Tamsons 
Talsos

«Spot light» priecē ar izcili 
garo ziedkātu un lieliem ziediem.

Mī t i  un  pa t ies ības
q Ja augam ir divas lapas, tas nā-

kamajā gadā ziedēs ar vienu zied-
kātu. Ne vienmēr! Šogad augam ar 
trīs lapām ir jau otrais ziedkāts, bet 
kādam divlapītim trīs ziedkāti vien-
laikus!
q Pēc pārstādīšanas hipeastrs trīs 

gadus lapos, bet neziedēs. Nebūt 
nē — pārstādu ik gadu un zied gan!
q Atdalītie sīpoliņi augs divus ga-

dus un pirmos ziedus varēs gaidīt 
vismaz piecus gadus. Absolūti nē! 
Pērn viens tāds sīpoliņš uzziedēja jo 
krāšņi un kļuva par ģimenes favorītu 
ar nosaukumu «rožlapu sīkaļa».
q Hipeastri plastmasas podos nezie-

dēs atkārtoti. Mīts! Zinu, ka nav labā-
kais variants, bet manējie dzīvo tieši 
tādos (izņemot vienu) un nesūdzas.

q Ja ar augu neaprunājas, tas sa-
dusmojas un nezied! Patiesība — jūs 
ziedētu, ja nedzirdētu nevienu mīļu 
vārdu?

q Auga sīpolu pārstāda tā, lai tas 
atrastos virs augsnes, ne ierakts tajā. 
Patiesība! Vai tad es neteicu, ka tieši 
tā jādara? Piedodiet…

q Ar vienu hipeastru mājās pilnīgi 
pietiek. Absolūts mīts! Neklausiet, 
ja jums to saka! Nepadodieties! Dzi-
ļi ievelciet elpu, smaidiet, mājiet ar 
galvu, lēni un rimtā tonī sakiet «jā, 
jā», un jauno iegādāto podu paslē-
piet starp vecajiem! Vīrietis nepa-
manīs. Viss, kas ir no divi uz augšu, 
viņa galvā ir — daudz. Cik tieši? Nu 
cerams, ka neskaitīs.
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ko tādu vispār var nosaukt par paras-
tu), balti pildītie, punktaini, svītraini, 
svēdraini un pūderaini rozā — tādi 
tie čakli zied un priecē ar perlamutra 
mirdzumu savos milzīgajos taurveida 
ziedos.

Nudien nemācēšu teikt, vai to au-
dzēšana prasa kādu īpašu mākslu un 
prasmes. Ja mājās ir palodzes, ūdens 
un ziedu mīlis — ar to vajadzētu pie-
tikt, lai viss izdotos! Internetā atro-
damas visdažādākās hipeastru kop-
šanas pamācības, kuras nereti stipri 
atšķiras cita no citas. Arī katra zieda 
īpašnieka personīgā pieredze varētu 
būt atšķirīga, jo visi taču nedzīvojam 
vienādas temperatūras telpās un arī 
saules gaismu uz savām palodzēm 
saņemam dažādi.
Parasti augs ienāk mājās tad,
kad tam veidojas zieds. Atkarībā no 
temperatūras telpās tas līdīs laukā āt-
rāk vai lēnāk un arī zieda mūža ilgums 
būs atkarīgs no tās. Manā «siltumnī-
cā» ziedēšana parasti turpinās nedēļu, 
pusotru, bet pašu ziedkāta veidošanos 
varu vērot aptuveni trīs nedēļas. Kad 
ziedi noziedējuši, ziedkāts jānogriež, 
lai neveidotos sēklas un audziņš ne-
nomocītos nespēkā to briedināšanai. 
Zinu, ka ir hipeastru kolekcionāri, 
kuri ziedkātu nogriež, tiklīdz atvēries 
pirmais zieds — vāzē tas saglabājoties 
ilgāk, un augs nākamajā gadā ziedot 
krāšņāk. Līdz šādai nežēlībai vēl ne-
esmu tikusi… Pēc ziedēšanas nāksies 
ieguldīt paša un auga nākotnē, lai pēc 
gada sagaidītu tikpat krāšņu vai vēl 
labāku ziedēšanu. Tikai esiet uzmanī-
gi — ja pēc ziedēšanas podiņu novie-
tojat kādā mazāk redzamā vietā, hipe-

astrs var izdzīt vēl vienu ziedkātu un 
varat palaist garām krāšņāku ziedēša-
nu par pirmo! Augu laistot vajadzēs 
piemēslot. Laistīšana nepieciešama ik 
pēc piecām līdz septiņām dienām, jau 
ziedēšanas laikā reizi divās nedēļās 
ūdenim pievieno mēslojumu.  Mēs-
lošanu turpinām līdz augustam, kad 
sāksies gatavošanās miera periodam. 
Vasaras karstumā gan nevajadzētu at-
stāt podiņu tiešos saules staros. Ja ir 
iespēja to novietot ārā, tad tikai tā, lai 
lietus nelīst tieši virsū.
Miera periods hipeastram ir 
obligāts,
kā bērnam pusdienas laika miegs, ci-
tādi tas var neuzziedēt atkārtoti! Lai 
cerētu uz atkārtotu ziedēšanu, au-
gustā augu pakāpeniski ievada miera 
periodā. To retāk laista, līdz pārtrauc 
pavisam. Tad var gaidīt lapu nokal-
šanu, bet es savējos, mierinoši dun-
gojot, vienkārši apgriežu. Šņikt un 
bez liekas cimperlēšanās lapas nost 
(neģībstiet, profesionāļi, tas tiešām 
strādā)! Reizēm gluži kā mazs bērns, 
gulēt hipeastrs negrib! Bez visas lais-
tīšanas, izrauts no poda un guļošs uz 
avīzītes, tas dzen atkal jaunas lapas. 
Šādā gadījumā nākas būt vēl nežēlī-
gākam un arī tās vienkārši nogriezt, 
sak — ja nesaprata ar pirmo reizi, 
pats vainīgs.

Kad sīpoli norimušies, tos pārnes 
uz kādu tumšāku un vēsāku vietu. 
Lieliski der padomju laikā celto māju 
virtuves sienas skapji vai arī brīvā vie-
tiņa starp dubultajām ārdurvīm. Tur 
tie man guļ līdz pat novembrim.

Tālāk iespējami divi scenāriji, 
abi pašas izmēģināti. Pērn ļāvu 

bruņinieku zvaigzne es darutā!

hipeastriem gulēt līdz pat brīdim, 
kad bija manāmi zaļi puni — jau-
nie ziedkāti. Tikai tad cēlu podus 
gaismiņā, pārstādīju svaigā augsnē 
un liku saulītē, pakāpeniski atsā-
kot laistīšanu. Ziedēja visi un ar 
vairākiem ziedkātiem! Šogad biju 
izdomājusi apmānīt visus deviņus 
un izcēlu tos no paslēptuves, vēl 
pirms tie modušies. Šāda «vardar-
bīga» modināšana ļoti nav patikusi 
trijiem no tiem, izskatās, ka aiz-

vainojuma dēļ ziedu šogad nebūs. 
Tātad — steiga nav labs sabiedro-
tais modināšanas procesā un man 
to vajadzēja zināt, vērojot savu 
mazo skolnieku ik rītu modinātu 
par agru. Lai nu kā — vienu pie-
runāt uz ziedēšanu tomēr izdosies. 
Nupat pamanīju, ka ziediņš sprau-
cas starp divām treknām lapām, 
kuras izlīda pirmās! Nu jā, dabūja 
rājienu, ka sagriezīšu salātos, ja 
neziedēs…


