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Jau septīto reizi šogad Rīgā, 
Vērmanes dārzā no 24. līdz 28. 
maijam  starptautiskais festivāls 
Latviabeerfest 2017 aicina visus 
interesentus uz mūsu nacionālā 
produkta – alus sezonas atklā-
šanas svētkiem. Ievadot vasaras 
sezonu, ikvienam apmeklētājam 
būs iespēja iepazīties ar ražotāju 
jaunākajiem piedāvājumiem, iz-
baudīt interesantas garšas, kā arī 
iepazīt alus un citu atspirdzinošo 
dzērienu saderību ar mūsu un 
citu tautu virtuves piedāvājumu. 

Festivāla atklāšanas dienā 
alus darīšanas speciālistus kopā 
aicinās zinātniski - praktiskā kon-
ference. Konferences dalībnieki 
noklausīsies ziņojumus par alus 
pārdošanas rezultātiem 2016. 
gadā un alus tirdzniecības izmai-
ņām HoReCa grupā, par craft 
alus zīmola straujo izaugsmi un 
Latvijas turpmāko ceļu alus da-
rīšanas jomā. Tehnologu un mik-
robiologu interesi piesaistīs ziņo-
jums par faktoriem, kas ietekmē  
alus raugu dzīvotspēju alus darī-
šanas laikā. Visiem konferences 
dalībniekiem būs iespēja dalīties 
pieredzē un apmainīties viedok-
ļiem par konferencē runāto.

Šogad festivālā pārstāvē-
tas vairāk kā 150 alus šķirnes 
no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, 
Lielbritānijas, ASV, Krievijas un 
Beļģijas lielām un mazām alus 

darītavām. Festivālu apciemos 
arī 1906. gadā dibinātās Beļģijas 
Huyghe alus darītavas (holan-
diešu:  Brouwerij Huyghe) pa-
nākumu simbols  – rozā zilonis 
(Pink Elephant) kā ekscentriska 
atsauce uz beļģu alus radošo 
ārprātu.

Katru gadu tiek izraudzīta 
kāda Latvijas alus darītava, kurai 
ir tas gods piepildīt festivāla Lat-
viabeerfest galveno alus mucu. 

Šogad īpaši festivālam alu brūvē 
Latvijā lielākais alus ražotājs A/S 
“Cēsu alus”. Kā pastāstīja A/S 
“Cēsu alus” galvenais alus meis-
tars Māris Grambergs: „Šis būs 
īpašs alus, gatavots trīs posmos. 
Par pamatu tiek ņemts Bavārijas 
svētku alus, kuru mēs nedaudz 
latviskosim, pievienojot svaigu 
misu, tad veiksim sauso apiņoša-
nu un visbeidzot pildīsim mucā, 
lai tur tas nogatavinātos. Alum 

būs sabalansēta garša, pateico-
ties karameles speciālajam ie-
salam un Eiropas apiņiem. Taču 
būs baudāma arī kāda īpaša 
garšas nianse - kā pārsteigums 
visiem alus cienītājiem. Bet tas, 
lai paliek noslēpums.” Latviabe-
erfest īpašo alu varēs nobaudīt 
festivāla atklāšanas ceremonijā, 
pie radio BEERFM skatuves.

Festivāla organizācijas ra-
došā komanda šogad aktīvi 

strādājusi, lai pilnveidotu un 
radītu aizraujošu muzikālo un 
izklaides programmu, sniedzot 
apmeklētājiem iespēju aktīvi 
baudīt festivāla gaisotni. Festi-
vālā mūs visus priecēs gan paš-
māju, gan ārvalstu mūziķi. Savu 
dalību festivālā ir apstiprinājuši 
tādi Latvijas mūziķi kā “Oran-
žās Brīvdienas”, Jānis Bukums 
ar grupu, “Bloody Heels”, grupa 
“Montana”, “Klaidonis”, “Flame & 

The Rolltones”, “Melns uz Balta”, 
grupa “Roja”, ansamblis “Dzie-
dātprieks”, Gunārs Meijers ar 
grupu, Maija Kaulēna ar grupu. 
Savukārt, no ārzemju mūziķiem 
uzstāsies Lietuvas (LT) grupa “AC 
DC Project” un vīru koris no Vāci-
jas (GER) – “Beckerchor”. Katrs no 
apmeklētājiem varēs atrast savai 
gaumei ko tīkamu! 

Ārpus muzikālās program-
mas uzmanības vērta ir Graffiti 
mākslinieku sadarbība ar Lat-
viabeerfest – festivālā apmeklē-
tājiem būs iespēja savām acīm 
vērot un piedalīties grafiti darbu 
tapšanas procesā. Graffiti māks-
linieki radīs mākslas darbus, kuri 
festivāla laikā tiks izsolīti un visa 
iegūtā nauda tiks ziedota labda-
rībai. Katru festivāla dienu notiks 
aizraujoši konkursi – alus kausu 
turēšana, virves vilkšana, lielākā 
alus vēdera noteikšana, sievu tu-
rēšana, sadarbībā ar grilfest.lv - 
burgeru ēšanas konkurss. Tāpat 
arī visu festivāla laiku apmeklē-
tājus priecēs radio BEER FM at-
raktīvie DJ un runasvīrs Ufo!

Neizpaliks arī iespēja nogar-
šot festivāla tirgus dalībnieku 
produkciju. Ikviens festivāla ap-
meklētājs, ieejot Vērmanes dār-
zā, varēs iegādāties alus proves 
kausiņu. Ar to būs iespēja baudīt 
atsevišķu alus ražotāju piedāvā-
to produkciju par īpašu cenu un, 
izgaršojot to, dot savu vērtēju-
mu par  garšu un kvalitāti.  

KĀRLIS TOMSONS 
alus zinātājs

Divpadsmit jauni 
mikrobrūži  

Optimismu par nozares turp-
māko attīstību vieš tas, ka pēdē-
jos divos gados, neskatoties uz 
pieaugošo konkurenci, sevi pie-
teikuši 12 mazie mikrobrūveri, 
kuri turpina ienest jaunas garšas 
alu tirgū. 

Pagājušajā gadā veiksmīgi 
tirgū ienākusi SIA "Raiskuma 
labumu darītava", SIA "Mado-
nas alus", SIA "GZD" no alus 
darītavas "Viedi" un SIA "Si-
lāres" no alus darītavas "Zolt-
ners". Nopietnus ieguldījumus 
ražošanas modernizācijā un 
produkcijas sortimenta pilnvei-
došanā veikuši AS "Tērvete AL", 
SIA "Zlauks" no alus darītavas 
"Labietis", SIA "Malduguns" un 

citi. Mērķtiecīgi uzņēmuma ilg-
termiņa attīstības ceļu turpina 
tagadējais lielākais alus ražotājs 
Latvijā "Cēsu alus". 

Daudzi alus ražotāji iespē-
jas ražošanas tālākai attīstībai 
saskata ieguldījumos eksporta 
tirgū. Tomēr šķiet, ka ekspor-
tam nebūs lielas nozīmes no-
zares attīstībā. Pēc VID datiem, 
pagājušajā gadā alus eksports 
uz trešajām valstīm ir pieaudzis 
par 43,66%, bet eksports uz ES 
valstīm samazinājies. Kopējais 
alus eksports 2016. gadā krities 
par 7,08%.

Apjomi krītas, 
ražotāji pārceļas

Pēdējos gados Latvijas alus 
tirgū ir vērojams kritums. Sarucis 
Latvijā ražotā alus daudzums, it 
sevišķi pēc daža laba alus ražo-
tāja pārcelšanās uz kaimiņval-
stīm – Lietuvu un Igauniju. 

Valsts ieņēmumu dienesta 
dati liecina, ka 2016. gadā Latvijā 
saražotā alus apjoms salīdzinā-

jumā ar 2015. gadu krities par 
14%, bet alus imports pieaudzis 
par 11%. Latvijā pārdotais alus 
daudzums pērn samazinājies 
par 1%. Šie fakti ir izaicinājums 
visai Latvijas alus ražošanas no-
zarei. 

Un ne tikai nozarei vien. Alus 
ražošanas pārcelšana ārpus Lat-
vijas  – tas ir nopietns signāls, 
kas liek domāt par to, vai darām 
pietiekami, lai nosacījumi tiem, 
kuri vēlas strādāt, būtu konku-
rētspējīgi. 

Spēks slēpjas sadarbībā
Alus patēriņam Latvijā ir 

izteikts sezonālais raksturs. Vis-
vairāk alus ir pieprasīts vasarā, 
sevišķi jūnijā. Pērn gan daudz 
alus izdzērām arī augustā. 2016. 
gadā vidēji mēnesī tika patērēti 
vairāk nekā 12 000 000 litru alus, 
bet jūnijā vien tie bija gandrīz 
20  000  000 litru. Alus patēriņa 
sezonālo raksturu var mainīt 
alus baudīšanas tradīciju izkop-
šana un tūrisms. 

Latvijā, salīdzinot ar citām ES 
valstīm, vairāk ir populāra alus 
dzeršana mājās un krodziņos 
un bāros tiek pārdota tikai maza 
daļa no visa patērētā alus. ES 
alus ir populārs arī Ziemassvēt-
kos, Lieldienās, bet Latvijā – va-
saras saulgriežos Līgo svētkos. 
Taču prieks, ka aizvien aktīvāka 
kļūst alus un sezonālo ēdienu 
saderības popularizācija, attīstās 

un pilnveidojas alus lietošanas 
tradicionālā kultūra. Tai pieder 
arī ceļošana un laba maltīte ar 
patīkamu veldzējošu dzēriena 
kausu. Alus patēriņam par labu 
nāk arī tas, ka ārzemju tūristi Lat-
viju apmeklē visa gada garumā. 

Tūristu piesaistei kalpo arī 
ikgadējais alus festivāls "Latvia-
beerfest".

Alus patēriņam tomēr ir zi-
nāms lokālais raksturs, jo katrā 
reģionā ir savas iecienītās gar-
šas. Šo apstākli veiksmīgi izman-
to gan mazie mikrobrūži, gan arī 
lielražotāji. 

Alus no senseniem laikiem ir 
bijis un paliek mūsu nacionālais 
produkts. Tas liek nozarē strā-
dājošajiem būt patiesiem savas 
nozares patriotiem. 

Un patriotisms, neskatoties 
uz konkurenci, prasa lielāku soli-
daritāti un toleranci, jo sadarbo-
joties ieguvēji būsim visi. Un tas 
ir iespējams vēl jo vairāk tāpēc, 
ka lielu un rūpīgi glabājamu no-
slēpumu alus ražošanā nav.  

Alus no senseniem 

laikiem ir bijis 

un paliek mūsu 

nacionālais 

produkts.

Latviabeerfest 
atklāj alus sezonu

Alus tirgū jaunas garšas
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Kā izvēlēties labāko un 
gardāko alu, iesala dzē-
rienu vai dabiski raudzētu 
kvasu pilnajos veikalu 
plauktos? "Baltic beer 
star" medaļa uz pudeles 
liecina, ka degustatori šim 
dzērienam devuši augstu 
novērtējumu.

LIENĪTE ŠIKORE

Degustatora atbildība – 
izgaršot un aprakstīt

Jebkuram produktam bū-
tisks ir patērētāju novērtējums. 
Katrā sevi cienošā alus darītavā 
notiek regulāras alus salīdzino-
šās degustācijas. Tās nepiecieša-
mas gan produkcijas kvalitātes 
izvērtēšanai, gan arī uzņēmuma 
speciālistu profesionālai izaug-
smei. Latvijā nepastāv izglītības 
iestāde, kuru absolvējot var ie-
gūt apliecinājumu degustatora  
eksperta zināšanu apguvē. Pa-
matiemaņas šajā jomā var apgūt 
Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātē, skolojoties par pārtikas 
tehnologu. Arī darba pieredze 
ir tā, kas palīdz veikt specifisko 
eksperta darbu. Varbūt no malas 
izskatās, ka tas ir ļoti viegli un pa-
tīkami. Tomēr pienākums baudīt 
dažādus dzērienus ir nopietns un 
atbildīgs. Eksperta degustatora 
darbs prasa plašas zināšanas par 
alus izejvielu kvalitāti, ražošanas 
tehnoloģisko procesu un to ie-
tekmi uz alus garšu un kvalitāti. 
Ekspertiem ir jāprot aprakstīt 
degustējamā produkta garšas un 
to nianses, izmantojot pietiekami 
specifiskus terminus. Svarīga arī 
prasme pasniegt visu patērētā-
jam saprotamā valodā. Šādas 
specifiskas specialitātes ekspertu 
nav daudz. Tomēr katram sevi 
cienošam alus ražošanas tehno-
logam un arī laboratorijas spe-
ciālistam ir jāapgūst alus un citu 
dzērienu organoleptika un nemi-
tīgi jāpapildina savas zināšanas. 

Neviens speciāli algots konsul-
tants nevar aizstāt zinošu uzņē-
mumā strādājošo tehnologu. Bet 
zināšanu papildināšana ir iespē-
jama nozarē strādājošo speciā-
listu sadarbībā, organizējot gan 
apmācības, gan arī savstarpējās 
salīdzinošās produktu degustā-
cijas. Sevišķi jau starp mazo un 
mikro uzņēmumu speciālistiem. 

"Baltic beer star" 
konkursi – 
profesionalitātes 
pārbaude

Izprotot, ka degustatoru kon-
kursi rada veselīgu konkurenci 
starp ražotājiem, sniedzot ma-
zajiem ražotājiem iespēju iepa-
zīstināt ar savu produkciju, bet 
lielajām rūpnīcām ļaujot vēlreiz 

pacīnīties par izcilību savā svara 
kategorijā, ar lielām ambīcijām 
un sparu šajā jomā savu pastāvī-
go vietu jau iekarojis 2013. gadā 
pirmo reizi sevi pieteikušais 
zīmols "Baltic beer star"  – ikga-
dējs profesionālo degustatoru 
konkurss.

Ir notikuši pavisam četri – no 
tiem divi "Baltic beer star" orga-
nizētie – Baltijas valstu alus, kvasa 
un iesala dzērienu profesionālās 
degustācijas konkursi. "Baltic 
beer star" organizētie konkursi 
ir kā loģisks turpinājums agrāk 
organizētajiem dažāda līmeņa 
konkursiem  – vispirms pirmajai 
starptautiskajai alus degustācijai 
1998. gadā izstādes "Riga Beer 
98" ietvaros, kā arī LADS organizē-
tajām ikgadējām degustācijām. 

2012. gada 25. maijā alus, ie-
sala dzērienu un kvasa biedrība 
"Alus brālība" sadarbībā ar Lat-
vijas Alus darītāju savienību un 
Latvijas Alus darītāju asociāciju 
atsāka regulāras starptautiskas 
profesionālās degustācijas. Jau 
pirmajā degustācijas konkur-
sā no Igaunijas bija ieradusies 
"Carlsberg" grupas pārstāve, 
Saku alus darītavas tehnoloģe 
Marika Tungela. Žūrijā piedalījās 
"Royal Unibrew" grupas pārstā-
vis lietuvietis Ričards Barakūns. 

Kā neatkarīgs eksperts 2016. 
gada konkursā piedalījies spe-
ciālists no Vācijas, diplomēts 
inženieris Ruslans Hofmanis. Sa-
vus ekspertus konkursiem pie-
saka arī Latvijas alus darītavas. 
Jau pēc pirmā konkursa eksperti 

atzina, ka šāda veida pasākumi 
ir arī viņu profesionalitātes pār-
baude, iespēja sniegt savas zinā-
šanas un apgūt jaunas.

Vēl 2013. gadā starptau-
tiskās pārtikas izstādes "Riga 
Food 2013" laikā notika pirmais 
nākamā topošā zīmola "Baltic 
beer star" rīkotais konkurss par 
labāko Baltijas valstīs ražoto 
graudaugu un iesala izcelsmes 
bezalkoholisko dzērienu.

2015. gadā zīmola "Baltic 
beer star" ietvaros tiek izstrā-
dāts Baltijas valstu alus stilu 
saraksts un apstiprināts Baltijas 
alus konkursa "Baltic beer star 
2015" nolikums, uz kuru balsto-
ties noris konkurss un iesniegto 
paraugu vērtēšana. Liels darbs 
darāms konkursu pilnveidošānā. 

Vispirms jāprecizē Baltijas valstu 
alus stilu saraksts. Jāorganizē 
ekspertu degustatoru apmācība 
un kvalifikācijas celšana, jāap-
zina Baltijas valstu neatkarīgie 
eksperti un jāiesaista konkursu 
darbā. 

"Baltic beer star" konkursa 
laureāti tiek apbalvoti ar me-
daļām, ko izstrādājis medaļu 
mākslinieks un Latvijas Mākslas 
akadēmijas Tēlniecības katedras 
vadītājs Bruno Strautiņš. Alus da-
rītavas, kuras uzvarējušas kon-
kursā, ar šo medaļu attēliem var 
rotāt savu produkciju, apliecinot 
tās kvalitāti un konkurētspēju. 
Ja uz dzēriena marķējuma re-
dzama kāda no "Baltic beer star" 
konkursā iegūtajām medaļām, 
par kvalitāti nav jāšaubās, tas 
noteikti būs izcils garšu harmo-
nijas paraugs!  

Jelgavā darbojas Irish 
Dublin Pub Alus akadē-
mija, kurā seminārus 
vada patlaban vienīgais 
alus someljē Latvijā And-
ris Rasiņš, sniedzot ieska-
tu alus pasaulē – no alus 
ražošanas procesa līdz 
alum saderīgām uzko-
dām un ēdieniem. Kā šo 
amatu vajadzētu saukt 
no valodnieku viedok-
ļa, lai tas būtu latviski 
pareizāks, precīzāks un 
labskanīgāks?

Latviešu valodas aģentūras 
Valodas attīstības daļas lingvis-
te Dite Liepa skaidro: ''Someljē 
(fr. sommelier) ir ‘vīnzinis’, tāpēc 
lietot vārdu savienojumu alus 
someljē, t.i., alus vīnzinis nebūtu 
pareizi. Taču atbilstoši vārdam 
vīnzinis latviešu valodā varētu 

būt aluszinis vai alzinis, turklāt 
tas nav nekāds īpašs jaunums, jo 
tīmeklī šie vārdi ik pa laikam jau 
tikuši lietoti. Piemēram, Valmier-
muižas alus virtuve ikvienam 
gardēdim piedāvā šefpavāra un 
alziņa sarūpētu gardēdības ce-
ļojumu; vakara vadītāju lomas 
uzņemas šefpavārs un alzinis. 
Pieejams: www.valmiermuiza.
lv/raksti/alus-precinasana. Lieto 
arī aluszinis, piem., profesio-
nāls aluszinis no ASV stāstīs par 
Latvijā tik iecienītā dzēriena 
veidiem un baudīšanas mākslu. 
Pieejams: www.satori.lv/article/
birojnica. No vārddarināšanas 
viedokļa abi varianti – aluszinis 
un alzinis – atzīstami par parei-
ziem, tā kā no pašiem lietotā-
jiem atkarīgs, kurš vārds iekļūs 
mūsdienu latviešu valodas lek-
sikā. Atbilde vienkārša: tas, kuru 
lietos biežāk.''  

Someljē 
vai alzinis? 

"Baltic beer star" medaļa – 
izcilas garšas garants 

Alus darītavas, 

kuras uzvarējušas 

konkursā, 

ar medaļu 

attēliem var rotāt 

savu produkciju.

FOTO

Paraksts
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Pēc Otrā pasaules kara 
Latvijā darbojās 16 alus 
brūži, no kuriem līdz 
astoņdesmitajiem ga-
diem izdzīvoja vien puse. 
Šobrīd Latvijā strādā 45 
alus darītavas, taču arī 
alus imports aug.

KĀRLIS TOMSONS

Līdz Pirmajam 
pasaules karam 

No aizvēstures laikiem alus ir 
nostiprinājis savas pozīcijas un 
kļuvis par vienu no atzītākajiem 
baudas dzērieniem. 

Daudzo tūkstošu gadu gaitā 
ir pilnveidojušies alus ražošanas 
tehnoloģiskie procesi. 

Līdz 1914. gada muižām pie-
derošās alus darītavas darboju-
šās ar mainīgiem rezultātiem, 
gan uz laiku pārtraucot, gan 
atkal atjaunojot darbību. Pēc 
dokumentos minēto alus darī-
tavu uzskaites varam konstatēt, 
ka līdz 1900. gadam darbību 
pārtraukuši kādi 120 brūži, bet, 
sākoties pasaules karam, to pār-
trauc gandrīz visi alusbrūži. Tiek 
slēgti gan muižu brūži, gan brūži 
pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Daugav-
pilī, Liepājā, Rēzeknē, Kuldīgā. 

Darbu beidz un tiek slēgta 
arī tā laika lielākā un modernākā 

"Waldschlosschen" alus darīta-
va Sarkandaugavā, tās iekārtas 
daļēji tiek evakuētas uz Krievijas 
vidieni. 

Neesmu meklējis, bet die-
zin vai atradīsim kara, revolū-
cijas un juku laiku liecības par 
brūžu darbību. Tomēr nav iz-
slēgts, ka vismaz pirmajos kara 
gados un arī kara neskartajās 
teritorijās vēl varēja darboties 
atsevišķas vācbaltiešiem pie-
derošas alus darītavas Rīgā, 
Kuldīgā, Liepājā un arī dažās 
muižās. Tāpat iespējams, ka 
brūži darbojās arī tagadējā 
Latgales novadā (toreizējā Vi-
tebskas guberņā). 

Šķiet, būsim tuvu patiesībai, 
ka Pirmā pasaules kara gados 
savas ražošanas spējas saglabā-
ja vismaz piecas alus darītavas 
Rīgā (Iļģuciema, Tanheizera, 
Mencendorfa, Livonijas un Stric-
ka), Dollingera brūzis Liepājā, A. 
Dītriha alus darītava Ventspilī, 
Bauskā, Kuldīgā, Kokmuižā un 
Gatartā, jo tās pēc kara drīz vien 
atsāka ražošanu. 

Alus Latvijas brīvvalstī
Nodibinoties Latvijas brīv-

valstij kā arī muižu zemju refor-
mas rezultātā, daudzas muižu 
alus darītavas nopērk vietējie 
uzņēmēji. Vietējo uzņēmēju 

interesi saista Cēsu pilsmui-
žas, Naukšēnu, Vecgulbenes, 
Vandzenes, Aizputes, Alūksnes 
u.  c. muižu brūži. Dažviet dar-
bu turpina iepriekšējie muižu 
brūžu nomnieki, droši vien 
izpērkot tās, piemēram, Lubā-
nā. Lielākās alus darītavas Rīgā 

paliek vācbaltiešu īpašumā. Vā-
cbaltieši savā īpašumā saglabā 
brūžus Liepājā (A. Dollingers 
un mantinieki), Bauskā (T. Lo-
dings un mantinieki), Kuldīgā 
(K. Zake un mantinieki), Ko-
cēnos (nomā brāļi Švarci) un 
Gatartā (Zīversa dzimtas pār-

stāvji līdz repatriācijai), kā arī 
citviet. Latvijas brīvvalsts sā-
kumā darbu sāk 56 alus darīta-
vas, bet darbu pārtrauc 21 alus 
darītava. Latvijas Konversācijas 
vārdnīcā varam lasīt, ka 1936. 
gadā Latvijā darbojušās 30 alus 
darītavas. Bet ir šaubas, ka šis 

skaitlis atbilst faktiskajam stā-
voklim. Varam secināt, ka Lat-
vijas brīvvalsts sākumperiodā 
darbojušās 56 alus darītavas. 
Krīzes gados un vēlāk darbu 
pārtrauc 21 alus darītava un 
agrīno padomju laiku sagaida 
35 strādājošas alus darītavas.

N. p. 
k.

Alus darītava Dibin. Slēdz
līdz 

1940.

Slēdz 
1940. – 
1945.

Stāvoklis  
1980.

1. J.Bermann a/d
N.Zaķķe a/d, Kuldīga

1820
1927

2. I.I.Floriana a/d
Johann Jansons a/d, Kuldīga

1820
1927

3. P.Viberga a/d, Saldus
KS Spēks, Kursīšu a/d, Saldus

1856
1927

4. A.Ditriha a/d Laugali, Vārve, Venstpils - 1927
5. D.Daudera a/d, Waldschlosschen-Windau,

Aug. Dietrich a/d, Ventspils
1830

1927
6. J.A.Zarri, D.Ditmara a/d, Liepna, Alūksne

Liepnas (Lipno) a/d 
1870
1903 1927

7. Barona K.Meijendorfa a/d, Ranka (Ramkau)
M.Bergmaņa Rankas a/d

1885
1934

8. Brāļi Grīnupi a/d, Rīga 1865 1927
9. Stritzky a/d, Rīga 1851 1923
10. A/d Trimpus, Sabile 1864 1934
11. A.Erdmana a/d, Talsi

Friča Nātiņa a/d, Talsi
1845
(1872)

1925
1927

12. Berman a/d, Tukums
A.Erdmann a/d, Tukums

1870
1925

1923
1927

13. P.Pauliņa a/d – Lizentenhof
A.Lukas a/d, Ventspils

1908 1925

14. V.Kroiča a/d, Valka 1923 1925
15. Brāļi Kroiči a/d, Ventspils - 1925
16 Augusta Brisknia a/d, Vidriži 1851 1927
17. M.Kacena a/d, Daugavpils 1927
18. E.Reh a/d, Ozolnieki (Jelgava) 1880 1923
19. F.Šindlera a/d, Rīga 1927
20. R.Meržvinskis a/d, Saldus (Hamstera) 1935
21. V.S.Ulmana a/d

Brāļi Kroiči a/d, Iesala fabr., Jelgava
1793 1913

1935! 1940! Bankrotē
22. V.Lapiņa a/d, Druviena 1927 1940
23. Gatartas a/d (V.I.Zīverss) 1891 1940
24. A.Pistolkorsa a/d  Igate

K/S Igates a/d, Vidriži
1851

1940
25. E.N.fon Tranzege a/d

J.Ābrams Jaunbebru a/d, Koknese
1877 1895

1940
26. A/d Zemgales Trumpis, Jēkabpils 1888 1940
27. A.J.fon Vulfa a/d

K.Vītols un b-dris, Cesvaines a/d
1885

1940
28. E.fon Tranzē, Tranzege a/d, Jumurda

J.Gubena Jumurdas a/d
1868
1909

1913
1940

29. T.fon Šrēdera a/d
Kokmuižas a/d, brāļi Švarci

1857
1940

30. A/d Gambrinus,K.Strautiņš a/d, Liepāja 1921 1940
31. R.fon Berga a/d

Palsmanes a/d, P.Bērzs
1876 1885

1940

N. p. 
k.

Alus darītava Dibin. Slēdz
līdz 

1940.

Slēdz 
1940. – 
1945.

Stāvoklis  
1980.

32. Barona T.E.fon Gaņa a/d
K/S Pastendes a/d, E.Bērziņš un B-dri

1860
1940

33. Meesta darītava Aug.Gulbis, Rīga 1934 1940
34. Miesta darītava, T.Kaķis un Ed.Kilpe, Rīga 1924 1940
35. AS Gust.Kuncendorfs 1796 1940
36. Mazalkoholisko dzērienu izg. R.Caune, Rīga - - 1940
37. N.Blūmentāla a/d, Saldus 1885 1940
38. A/d Nermets un komp.

P.Galiņš un B-dris a/d, Sinole
1878
1925

1878
1940

39. Annas Panderes a/d
A.Graudiņš Nēķenes a/d, Taurene

1870 1895
1940

40. A.Ross a/d, Laidi 1862 1940
41. AS Tanheizers, Rīga 

AS Aldaris
1870
1937 nopērk

1945
likvidē

42. AS Iļģeciems, Rīga 
AS Aldaris 

1863
1937 nopērk N

D

43. Waldschlosschen, Rīga
AS Aldaris 

1865
1937

1914
nopērk N D

44. K.L.Kymmel a/d, Rīga 
Rīga un Kimmels Rīga

1815
N D

45. AS Livonija, AS Vārpa, Rīga 1865 N D
46. F.Lodinga a/d, Bauska

Bauskas a/d 
1873

N 1958
47. E.K.Zīversa a/d, Cēsis

Augļu dārzs – Cēsu a/d, 
AS Cēsu alus

1878
1922

N D
48. A.F.fon Grotes a/d, Naukšēni

Kilēvics un B-dris Naukšēnu a/d
Naukšēnu alus darītava

1881
1922

1885

N 1980
49. Baroneses Dagmaras A.Volfas a/d, Gulbene

Vecgulbenes a/d, Gulbenes, Vidzemes
1885
1923 N D

50. H.M.Manteifeļa  a/d, Rēzekne 
Rēzeknes alus darītava

1879
N 1976

51. K.F.Fitinhofa a/d, Alūksne, Kolberģis
J.Kreilis Alūksnes a/d

1797
1923

1913
N 1953

52. Barona L.F.Grotusa a/d, Aizpute
J.Vidners a/d, Aizpute

1880
N 1955

53. Madonas a/d - N 1950
54. R.K.Ramzaja a/d, Dollingera mant a/d, 

Liepājas a/d, Liepāja
1877

N D

55. Ričarda Volfa a/d, Lubāna
Lubānas a/d

1885
N 1950

56. Barona N.F.Geikina a/d, Vandzene, Talsi
Vandzenes a/d

1882 1895
N 1954

57. Š.Hurviča a/d
Daugavpils a/d, Latgales alus

1861
N D

N – 1940.gadā nacionalizētās; 
D – darbojošās alus darītavas;

Alus darītavas Latvijas brīvvalsts sākumā 

Alus brūžu līkloči Latvijā
• 19. gs., iesala žāvēšanā dūmgāzu 

vietā sāk izmantot karstu gaisu;
• Alus ražošanā ievieš čehu ķīmiķa 
Ballinga sistēmu alus misas blīvuma 

mērīšanai. 
• Emīls Kristianss Hansens atklāj rau-
ga šūnu daudzveidību un tīrkultūras 

šūnas izdalīšanas iespējas.
• Luijs Pastērs izgudro pasterizācijas 

metodi. 
• 1873. gadā Kārlis fon Linde izgudro 
un izgatavo pirmo amonjaka aukstu-

miekārtu. 
1878. gadā Lorencs Encingers izgud-

ro alus filtru.
1880. gadā tiek patentēta alus 

izliešanas metode no alus mucām 
bāros ar ogļskābās gāzes palīdzī-
bu, kas kļūst par impulsu pilnīgai 

ražošanas modernizācijai.

Atklājumi, 
kas ietekmējuši alus 

ražošanu
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Alus mūsu 
nacionālais produkts. 
Vai spēsim konkurēt 
ar vīnu?

VITA JERMALOVIČA, 
Rīgas Tūrisma attīstības biroja 
valdes priekšsēdētāja: 

"Latvieši vienmēr ir bijuši lieli 
alus cienītāji – to baudīja un bau-
da gan ikdienā, gan arī svētku 
dienās. Taču – ko biežāk alu vai 
vīnu? Šādu jautājumu sev uzde-
vuši ne mazums to cienītāji. Īpaši 
laikā, kad vīns visā pasaulē guva 

tādu kā popzvaigznes titulu. Protams, ne visas tendences ir mūžī-
gas un smalkajai vīna dzeršanai un baudīšanai vietējos vīna bāros 
un restorānos ātriem pārliecinātiem soļiem pietuvojies alus. Ja 
pirms pāris gadiem vīns bija teju vienīgā apmeklētāju izvēle pie 
labas maltītes vai sirsnīgu sarunu pavadonis, tad tagad redzams, 
ka nereti tā vietu ieņem alus. Arvien biežāk tā cienītāji par labu 
alus pudeli ir gatavi maksāt tikpat, cik par labu pudeli vīna. Arī 
piemeklēts alus pie attiecīgā ēdiena vairs nav pārsteigums. Rīgā 
ir vairākas alus darītavas, kurās tepat pilsētas centrā top izcilas un 
baudāmas alus šķirnes. Neformāli ap Miera ielas rajonu veidojas 
alus kvartāls – tur teju katrā kafejnīcā ir iespēja nogaršot labākos 
no Latvijā sastopamajiem alus veidiem. Un, kā jau teicu, latvieši 
vienmēr ir bijuši lieli alus cienītāji. Un tendences liecina, ka tas ti-
kai vēl vairāk nostiprina savu lomu kā nacionālais produkts.

DZINTARS KRISTOVSKIS, 
Valmiermuižas Alus virtuves šef-
pavārs, titula ''Eiropas Gastrono-
mijas reģiona 2017'' vēstnesis: 

'Latvija vēsturiski vienmēr 
bijusi alus mājvieta. Te tas turēts 
goda vietā izsenis. Taču laika gai-
tā alus padarīts par plaša patēri-
ņa preci -– līdzīgi kā vienreizlie-
tojamie plastmasas trauki. 

Neuzskatu, ka ir nepieciešamība konkurēt ar citiem dzērie-
niem. To ir daudz, tie ir atšķirīgi, un šajā daudzveidībā arī slēpjas 
visa burvība, skatoties no patērētāja, ne tik ražotāja puses.

Taču esmu pārliecināts, ka alus pelnījis agrāko statusu - priekš-
plānu. Tādēļ mēs, Valmiermuižas Alus virtuve, cītīgi strādājam, lai 
koptu un attīstītu alus baudīšanas seno kultūru. Alus darītava tur 
rūpi par alus garšu slīpēšanu, savukārt virtuvē tiek nepārtraukti 
meklētas Latvijas zemes garšai pieskaņotas alus garšas. Ēdiena 
un alus saderības maltīte var būt gan ļoti vienkārša, gan smalka 
ar ļoti ļoti niansētām garšām.''

JĀNIS PUMPIŅŠ, 
Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas, Restorānu nodaļas 
vadītājs:

''Alus un vīns ieņem nozīmīgu 
lomu HORECA tirgus segmentā. 
Pēdējos gados Latvijā būtiski ir 
augusi alus kultūra attiecībā uz 
alus baudīšanu kopā ar dažāda 
veida ēdieniem. Tiek piemeklēti 
konkrētu stilu un veidu ali pie no-

teiktiem ēdieniem, iepriekš šāda veida kultūra asociējās tikai ar vīna 
piemeklēšanu ēdieniem. Vienlaikus var norādīt uz tendenci palie-
lināties piedāvājumam un alus sortimentam HORECA grupā, kas 
norāda uz klientu vēlmju palielināšanos attiecībā uz alus dažādību.''

ULDIS ZIEMELIS, 
SIA ''Alus nams'' tehnologs:

''Jo garšīgāku alu darīsim, jo 
pēc tā būs lielāks pieprasījums. 
Mēs ražošanu uzsākām 2002. 
gadā, un iesākumā ar nosauku-
mu ''Brālis'' piedāvājām divas 
pamatšķirnes – ''Brālis'' gaišais 
un ''Brālis'' tumšais. Attīstot ražo-
šanu un sajūtot pircēju atbalstu, 
paplašinājām sortimentu arī ar 

nefiltrēto alu – ''Gaišais'' un ''Tumšais''. Izmantojam jaunas, mūs-
dienīgas vācu iekārtas, kas īpaši paredzētas mazām alus darīta-
vām, un mūsu alus ir bez konservantiem. Alus festivālam brūvē-
jam jaunāko šķirni ''Brālis oriģinālais'' – ar izteiksmīgu apiņu garšu 
un dzintara nokrāsu. Protams, visvairāk alu lieto vasarā – tā ap 
250 tūkstošiem litru mēnesī, ziemā kādi 40 procenti no vasaras 
apjoma. Pats ik dienu izdzeru divas pudeles, nedaudz jau pun-
cis pieaug, taču kā atteiksies no smeķīgā aliņa! Domāju, ka vīns 
neizkonkurēs alu, kas ir lētāks un ātrāk remdē slāpes, uzlabo arī 
apetīti. Turklāt daudziem ir grūti orientēties plašajā vīnu piedāvā-
jumā. Tomēr - viss atkarīgs no valsts alkohola politikas – ja alum 
paaugstinās akcīzes nodokli, tad gan būsim sprukās...  

ANDRIS TIĻĻA

AptaujaAgrīnais 
padomju laiks 

Saskaņā ar PSRS un Vāci-
jas 1939. gada līguma ietva-
ros notikušo Vācijas pilsoņu 
un vācbaltiešu repatriāciju ar 
1940. gadu tiek slēgtas Kokmui-
žas un Gatartas alus darītavas. 
1940. gada septembrī naciona-
lizētā uzņēmuma "Aldaris" vadī-
bas uzdevumā J. Spilva apkopo 
ziņas par LPSR pašreiz darbojo-
šos alus darītavu ražotspējām, 
ietverot savā pārskatā 20 nozī-
mīgākās alus darītavas. 

Agrīnais padomju laiks sākas 
ar vietējo uzņēmumu nacio-
nalizāciju. Nacionalizācijai tiek 
pakļautas 15 alus darītavas, bet 
darbību beidz 19 alus darītavas, 
kopā ar vācbaltiešu repatriāci-
ju slēgto 21. Tas arī atbilst tam 
darītavu skaitam, kuras turpina 
darbību pēc Otrā pasaules kara. 

Agrīnajā padomju laikā pēc 
nacionalizācijas Latvijā turpināja 
darboties 16 alus darītavas. 

Padomju periods  
līdz 1991. gadam

1945. gadā tiek likvidēta 
Tanheizera alus darītava Pārdau-
gavā. 

Pēc kara darbību turpina 16 
alus darītavas, no kurām līdz 
1980. gadam izdzīvo puse. 

Piecdesmitajos gados tiek 
likvidētas Lubānas, Madonas, 
Vandzenes, Aizputes, Bauskas 

alus darītava, 1965. gadā darbu 
pārtrauc Rēzeknē, jo ražotni pie-
vieno Daugavpils darītavai, bet 
1980. gadā alus darīšanu izbeidz 
Naukšēnos, pievieno Cēsu alus 
darītavai 1968. gadā. 

Septiņdesmito gadu vidū tiek 
veidotas alus ražošanas apvie-
nības: "Rīga" – apvienojot Rīgas 
alus darītavu un Rīgas augļu un 
ogu vīna fabriku, "Aldaris" – pie-
vienojot "Aldarim" "Iļģuciemu" 
un "Vārpu", "Cēsu alus" – pievie-
nojot Gulbenes alus darītavu ar 
agrāk pievienoto Naukšēnu cehu 
un Latgales – ar Daugavpils un 
Rēzeknes alus darītavām. 

1985. gadā darbu sāk jaunā 
apvienības "Aldaris" rūpnīca un 
tiek slēgtas alus darītavas "Iļģu-
ciems" un "Vārpa".

1988. gadā, veidojoties ag-
rorūpnieciskajam kompleksam, 
ražošanas apvienības sadalās. 
Darbu kā pastāvīgi uzņēmumi 
atsāk Gulbenes, "Vārpas" un Iļ-
ģuciema rūpnīcas.

Padomju gados bez valsts 
uzņēmumiem attīstās kopsaim-
niecību pārstrādes cehi. Pirmā 
alus ražošanu 1958. gadā uzsāk 
kopsaimniecība "Lāčplēsis", 
1969. gadā pievienojas alus cehi 

"Abula" un "Pāle". Uz rūpniecis-
kiem pamatiem tiek būvētas 
kopsaimniecību alus darītavas 
Bauskā, Tērvetē, Pāvilostā un 
Jaunpiebalgā. Kopsaimniecībās 
ražo arī mājas tipa alu. Tāds top 
Krāslavā, Ezerciemā, Ādažos, 
Valgundē un citur. Pēc kopsaim-
niecību īpašumu pārdales (paju 
sabiedrību veidošanās) tās kļūst 
par paju turētāju īpašumiem vai 
arī tiek likvidētas. 

Pēc neatkarības 
atgūšanas

Pirms valstiskās neatkarības 
atgūšanas Latvijā darbojas as-
toņas valsts sektora un astoņas 
kopsaimniecību alus darītavas.

Atgūstot valstisko neatka-
rību, valsts alus darītavas sāk 
privatizāciju. Vienlaikus sākās 
arī jaunu privāto rūpnīcu celt-
niecība. Pirmās top Užavā un 
"Sandriko un Co" (kopš 1998. 
gada "Brūveris") Rīgā. Nodibi-
nās a/s "Aldaris", iesaistot ār-
valstu investorus, iesākas tās 
privatizācijas process. A/s "Al-
daris" modernizācija kļūst par 
izaicinājumu citiem vietējiem 
alus ražotājiem. 

1999. gadā alus ražošanu 
uzsāk "Lido" alus darītava. Tajā 
pašā laikā par a/s "Cēsu alus" 
vadošo akcionāru kļūst ārvalstu 
stratēģiskais investors. Drīzi vien 
top jauna alus ražotne Cēsīs un 
alus ražošana uz to pārceļas jau 
2001. gadā. 2000. gadā Liepājā 
uzceļ jauno Līvu alus darītavu. 

2004. – 2009. gados krīzi 
piedzīvo vairākas alus darīta-
vas. Darbu pārtrauc a/s "Vārpa", 
"Kimmels Rīga", Gulbenes alus 
darītava. Pamatražošanu likvidē 
"Lāčplēša" vēsturiskajā alus da-
rītavā, pārceļot to uz "Līvu alu" 
Liepājā. Darbu atjauno Lodiņa 
alus darītava Bauskā, bet eko-
nomisku iemeslu dēļ pēc nepil-
na gada to pārtrauc. Likvidējas 
vēsturiskā Liepājas alus darītava. 
Darbu pārtrauc, bet 2013. gadā 
atjauno jaunā Latgales alus darī-
tava Daugavpilī.

Iezīmējas jauns 
attīstības virziens

Ārvalstu lielražotāji, kuri ie-
gādājušies uzņēmumus, turpina 
ražošanas procesu optimizāciju. 
Lāčplēša un Līvu alus zīmolu un 
a/s «Aldaris» galveno produktu 
ražošana tiek izvietota kaimiņ-
valstīs Lietuvā un Igaunijā.

2004. gadā ražošana tiek at-
jaunota jaunuzceltā darītavā Rē-
zeknē. Jaunu attīstības virzienu 
sācis "Latgales alus" Daugavpilī. 
Nopietnu modernizācijas un at-
tīstības ceļu turpina a/s "Tērvete 
AL" . Ar skatu nākotnē attīstības 
procesus sākuši mikrobrūži. 
Vispirms nemainīgi regulārus 
ieguldījumus attīstībā veic Val-
miermuižas alus, turpina arī SIA 
"Abula", jaunas ražošanas iespē-
jas apgūst "Malduguns" Raunā 
un uz jauna izaugsmes ceļa atro-
das SIA "Zlauks-Labietis" Ādažos.

Optimismu vieš mazo un 
mikrobrūžu nostiprināšanās Lat-
vijas tirgū. Ne tikai Rīgā vien, bet 
arī citviet Latvijā: Valmiermuižā, 
Madonā, Saldū, Skrundā, Lizu-
mā, Raunā, Raiskumā, Pļaviņās, 
Preiļos, Daugavpilī, Jelgavā... Ti-
kai pēdējos divos gados ražoša-
nai pievienojušies 12 mikrobrūži. 

Tomēr pašreiz ir laiks arī no-
pietnam satraukumam, jo alus 
imports Latvijā ir guvis gandrīz 
vai vadošo lomu. Vai spējam ko 
mainīt un palielināt konkurēt-
spējīga alus ražošanu uz vietas 
Latvijā? Domāju, ka spējam. 
Tikai optimismam ir jākļūst par 
nopietnu izaicinājumu mums 
visiem.  

No aizvēstures 

laikiem alus ir 

nostiprinājis 

savas pozīcijas un 

kļuvis par vienu 

no atzītākajiem 

baudas 

dzērieniem. 

Alus darītavas Latvijā 1995. – 2015. 
N.p. 
k.

Alus darītava Dibināšanas
(prod. izlaid.) 

gads

Stāvoklis Izmaiņas un pēc 
stāvokļa uz 2015

VALSTS UZŅĒMUMI
1. Aldaris 1865 Privatizēta D
2. Iļģeciems 1863 -“- D
3. Rīga 1815 -“- Slēgta 2007
4. Vārpa 1865 -“- Slēgta 2004
5. Liepāja 1870 -“- Bankrotē 2007
6. Cēsu 1878 (1590) -“- D
7. Gulbene 1871 (1923) -“- Slēgta 2009
8. Daugavpils -“- D
KOPSAIMNIECĪBU UZŅĒMUMI
1. Lāčplēsis 1958 Privatizēta Slēgta 2008
2. Abula 1969 -“- D
3. Pāle 1969 -“- Likvidēta  1997
4. Tērvete 1971 -“- D
5. Pāvilosta 1978 -“- Likvidēta 1998
6. Bauska(SKF) 1981 -“- D
7. Krāslavas avots 1988 -“- D
8. Piebalga 1989 -“- D
JAUNDIBINĀTĀS ALUS DARĪTAVAS
1. Sandriko un Co (Brūveris no 1998) 1993 Jauncelta D
2. LIDO 1999 -“- D
3. Līvu alus, Liepājā 2000 -“- D
4. Užavas alus 2001 -“- D
5. Alus nams 2002 -“- D
6. Rēzeknes Bryuvers 2004 -“- D
7. Lodiņa alus, Bauska 2007 Atjaunota Slēgta 2008
8. Valmiermuižas alus 2009 Jauncelta D
9. Lankalna alus, Skrunda 2011 Jauna D
10. Saldalus, Saldus 2011 Jauna D
11. Tālavas ķēniņa alus, Lizums 2012 Jauna D
12. Baltic PUB, Stargorod 2012 Jauna D
13. Madonas alus darītava 2013 Jauna D
14. Malduguns, Rauna 2013 Jauna D
15. Zlauks – Labietis 2014 Jauna D
16. BURSCH, Ecos, Pļaviņas 2014 Jauna D
17. Banderi S.IDE, Līgatne 2014 Jauna D
18. Odziena pilsbrūzis 2014 Jauna D
19. Madonas alus 2015 Jauna D
20. Raiskumu labumu darītava 2015 Jauna D
21. GDZ a/d VIEDI 2015 Jauna D
22. Ādažu meistara alus 2015 Jauna D
23. ZOLTNERS, Kroņauce 2015 Jauna D
24. Bierhaus, Rīga 2015 Jauna D
25. Godalus, Rīga 2015 Jauna D
26. Eridan alus, Drusti 2014 Jauna Bankrotē 2016
Piezīme: Pēc stāvokļa uz 2015.gadu beigām Latvijā darbu turpina 34 alus darītavas, tomēr 
to kopēja ražotspēja(ražošanas kapacitāte) ir strauji samazināta, jo sakarā ar mērķtiecīgu 
divu lielāko alus ražotāju ārvalstu īpašnieku Carlsberg un Royal Unibrew rīcību uz ārvalstīm 
(Lietuvu un Igauniju) pārceļ produkcijas lielražošanu, slēdzot pat ražošanu jaudas Latvijas 
uzņēmumos.

Sagatavojis KĀRLIS TOMSONS
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Latvieši, kopā ar Latvijas 
alus nozarē arvien jau-
nu garšu parādīšanos, 
lēnām iznāk no klasiskā 
lāgera ēnas. Aldaris Māris 
Grambergs jau 20 gadus 
ar "Cēsu alus" starpnie-
cību cenšas izglītot alus 
patērētājus. 

RAIVIS ŠVEICARS

"Būt par alus brūvētāju nav 
apnicis nevienu mirkli. Arī pēc 20 
gadiem. Visu laiku ir jāstrādā ar 
jaunām lietām, ar jauniem pro-
duktiem – tas ir ļoti interesanti. 
Katru gadu mūsu produktu 
grozs aug, katru gadu ienāk jau-
nas garšas un cenšamies to lat-
vieti – lāgera cienītāju – izglītot," 
stāsta Māris Grambergs, "Cēsu 
alus" darītavas galvenais alus 
meistars. Šķiet ar Māri par alus 
veidiem, tā darīšanu un nozares 
tendencēm Latvijā varētu noru-
nāt stundām ilgi un arī pēc tam 
vēl atradīsies nianses, kuras par 
alu paliks neizrunātas. Māris nav 
noslēgts, viņš ir patīkams sarunu 
biedrs un nebaidās izteikties arī 
par alus nozares izaicinājumiem, 
kuri Latvijā pavisam noteikti ir.

Brūzī jau no mazotnes
"Cēsu alus" brūzī Māris, kā 

pats saka, faktiski izaudzis, jo 
vecajā darītavā strādājusi gan 
mamma, gan tētis, kamēr vec-
mamma laukos alu brūvējusi 
pati. "Svaiga iesala smarža iesē-
dusies man atmiņā jau no bēr-
nības. Tēvs strādāja iesalnīcā un 
dīgstošo graudu aromātu es ne-
varu aizmirst. Bija viens mirklis, 
kad negribēju iet vecāku pēdās, 
bet beigās tā tomēr notika. Sāku 
par malēja palīgu, bet drīz vien 
nāca jaunui pienākumi. Atnākot 
uz jauno darītavu, man piedāvā-
ja uzņemties visu raudzēšanas 

un vārīšanas procesu, sūtīja uz 
Vāciju mācīties. Pakāpeniski vi-
sam izgāju cauri," norāda alus 
meistars, kurš minētajā Vācijā 
2007.gadā ieguva aldara diplo-
mu un kopš tā brīža arī Māri va-
rot dēvēt par "Cēsu alus" galve-
no alus cilvēku. Kursa biedri Māri 
savulaik aicinājuši uz ASV, taču 
viņš atteicis braukt. M. Gram-
bergs: "Šeit ir manas mājas, man 
šeit patīk, esmu valsts patriots."

Jaunas garšas 
pieņemam kūtri

Izrādās, alus brūvēšana šo-
dien un pirms 10 – 20 gadiem 
būtiski neatšķiras. Misa jāsa-
gatavo tāpat, soļi kā to izdarīt 
ir tie paši. Māris vien noteic, ka 
tagad visu izšķir tehnoloģijas 
un modernās iekārtas. "Lai pa-
nāktu vienādu rezultātu visu 
laiku, jāievēro precīzs laiks un 

temperatūra – raugs, mieži un 
apiņi jāpievieno vienmērīgi no-
teiktā daudzumā un laikā. Tas 
ir ļoti svarīgi, lai rezultāts būtu 
vienādi kvalitatīvs visu laiku, jo 
klients savu mīļo alu grib pre-
cīzi vienādu katru reizi. Mājās 
vienmēr būs eksperiments – 
kas sanāks šoreiz? Mēs to īsti 
nevaram atļauties," sacīja Māris 
Grambergs. Tas gan nenozīmē, 
ka "Cēsu alus" neeksperimentē. 
Pavisam nesen uzņēmums tau-
tās laidis "Senlatvju alus" sēriju, 
kas guvusi gana lielu atzinību, 
neskatoties uz to, ka garšas ni-
ansēm izvēlēti netradicionāli, 
tomēr Latvijā sastopami augi, 
piemēram, vīgrieze un kadiķis. 
"Latvieši ir lieli lāgera cienītāji. 
Mēs esam nedaudz inerti un 
neesam gatavi nogaršot jaunas 
lietas, bet pēdējos gados arvien 
vairāk cilvēku ir gatavi eksperi-

mentēt. Ne visiem ir pieņema-
ma pavisam citādāka alus garša, 
nekā ir pierasts ikdienā – alus 
pasaule ir ļoti daudzveidīga. 
Vienkārši mums tie ir sveši ali, 
pie kā nav pierasts. Ir valstis, kur 
citi alus veidi ir daudz iecienītāki 
nekā lāgera šķirnes. Piemēram, 
kviešu alus, kas man ļoti garšo, 
Latvijā nav populārs. Lietuvā šī 
garša iet uz urrā, tur pat kviešu 
tumšo alu pārdod, ko Latvijā 
sastapt var ļoti reti. Mēs esam 
tāds fenomens, kas turas pie 
klasiskajām vērtībām, bet jūtu, 
ka tirgus mainās un ienāk arī pa-
saules vēsmas," norāda aldaris, 
kurš sacīja, ka lāgeri izvēlamies 
tāpēc, ka  tas ir vieglāks par ci-
tiem alus veidiem, arī organis-
mam to panest esot vieglāk. 
Turklāt  labu lāgeri esot ļoti grūti 
uzbrūvēt. "Tas ir liels izaicinā-
jums, tādēļ mājas apstākļos rau-

dzējot izvēlas raugus, kas veido 
spēcīgāku aromātu buķeti un 
pievieno vairāk apiņus, lai noslā-
pētu kādu neizdošanos," stāstu 
alus meistars. 

Alus jādzer silts!
Alus pazinējs ir priecīgs, ka 

pēdējos gados nozarē parādīju-
šies tik daudz jaunu mazo ražo-
tāju, kuri piedāvā jaunas garšas, 
izglīto patērētāju un cenšas 
atgriezt atpakaļ senās alus darī-
šanas tradīcijas. "Ļoti labi, ka alus 
tirgus attīstās un paliek arvien 
interesantāks – patērētājiem ir 
arvien lielākas izvēles iespējas. 
Arī mēs nepārtraukti domājam 
par to, kā attīstīt alus un dzērie-
nu tirgu Latvijā," norāda Māris, 
uzsverot, ka arvien jāstrādā pie 
alus dzeršanas kultūras atgrie-
šanas, kas zuda padomju gados. 
"Nav vairs alus zāles, kur pēc 

darba atnākt un ar vīriem apru-
nāties. Pēc tam pievienojas arī 
ģimene un turpat var pavaka-
riņot. Vācijā un Čehijā tas viss ir 
saglabājies un tā atmosfēra šā-
dās vietās ir lieliska. Tādā veidā 
veidojas kultūras un arī nekādas 
pļēgurošanas nav."

Runājot par alus baudīšanu, 
izrādās, ka visiem tik tīkamā alus 
atdzesēšana pirms dzeršanas 
nemaz nav tā pareizākā darbība. 
Kā noteica aldaris, aukstu var ie-
dzert jebkādu alu, taču istabas 
temperatūrā alum atveras visa 
garšas buķete. "Mēs degustējam 
25 – 27 grādu siltu alu – tad neko 
garšā nenoslēpsi, bet alum rak-
sturīgās garšas un aromāti sāk 
parādīties jau no 12 grādiem."

Aizliegt PET pudeles – 
bezjēdzīgi

Mārim ir arī savs viedoklis par 
daudz apspriesto PET pudeļu 
aizliegšanas nepieciešamību. "Es 
neatbalstu PET pudeļu aizlieg-
šanu. PET pudeļu tirgus arvien 
samazinās, tā vietā vairāk pērkot 
stiklu un skārdenes. Tātad ejam 
pareizā virzienā. Ja iepakojuma 
veida patēriņš pats par sevi krīt, 
kāpēc to vēl mocīt, ieguldot tajā 
enerģiju?" pārliecināts ir aldaris.

Jau pavisam drīz, no 24. – 
28.maijam, notiks jau septītais 
"Latviabeerfest" starptautiskais 
alus festivāls. Zīmīgi, ka festivāla 
atklāšanas ceremonijai nepie-
ciešamo slaveno alus mucu šo-
gad gādās "Cēsu alus" un Māris 
Grambergs. Sīkās detaļās par 
to, kādu alu mēs festivālā varam 
sagaidīt, Māris man neatklāja, 
tomēr lika noprast, ka tas būs lī-
dzīgs Bavārijas svētku alum, kam 
pamatā būs Minhenes u.c. spe-
ciālie iesali, klasiskie apiņi, kā arī 
kaut kas no pasaulē zināmiem 
un interesantiem apiņiem, alum 
dodot savu odziņu.  

Latvijas alus gada balvas – 2016 
PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU ALUS NOZARĒ. Pasniegtas balvas
• Mārai Sirmai – SIA "Bauskas alus" galvenai tehnoloģei;
• Pēterim Micānam – SIA "Piebalgas alus" izpilddirektoram.

LIELĀKAIS KĀPUMS ALUS TIRDZNIECĪBĀ VEIKALOS. 
Pasniegtas balvas
• AS "Tērvete AL". Iegulda ražošanas modernizācijā un attīstībā 
1,5 milj. eiro, panāk stabilu kopējo produkcijas ražošanas un tirdz-
niecības kāpumu; 
• SIA "Piebalgas alus". Bez papildu līdzekļu investīcijas panāk 
kopējo produkcijas ražošanas un tirdzniecības kāpumu; sevišķi 
atzīmējami, ka pārdošana stikla pudelēs pieaugusi par 14,0% jeb 
vairāk nekā par 0,5 milj. pudeļu. 

LIELĀKAIS EKSPORTA TIRGUS KĀPUMS. Pasniegtas balvas
• AS "Cēsu alus". Regulāri meklē jaunus eksporta tirgus. Pavi-
sam eksportē uz 13 valstīm. Pagājušajā gadā apgūti jauni tirgi: 
Dienvidāfrika un Malta.
• SIA "Bauskas alus". Pastāvīgi meklē jaunus tirgus. Eksportē uz 
astoņām valstīm, pagājušajā gadā sāk eksportu uz Itāliju.
• SIA "Abula". Iedrošinājusies turpināt attīstīt eksportu uz Igau-
niju, panākot apjoma pieaugumu. 

PAR STABILU RAŽOŠANAS UN TIRDZNIECĪBAS KĀPUMU 
• SIA "Valmiernuižas alus". Panākts stabils alus ražošanas 
un tirdzniecības kāpums 2012. – 2016. gados. Alu eksportē uz 
sešām valstīm, apgūts eksports uz Somiju un Vāciju. Igaunijā 
alus tiek realizēts vairāk nekā 100 restorānos un specializētos 
veikalos. 

Jaunpienācēji alus ražošanas nozarē. Pasniegti atzinības raksti
• SIA  "Madonas alus", SIA  "GZD" – alus darītava "VIEDI", 
SIA  "Raiskuma labumu darītava", SIA  "Silāres" – alus 
darītava "Zoltners". Par veiksmīgu ražošanas uzsākšanu un 
ienākšanu tirgū.

VIDEI DRAUDZĪGĀKAIS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS. Pasnieg-
tas balvas
• AS "Cēsu alus". Renovēta katlumājas automātika, izmantota 
alternatīvā enerģija – biogāze, ieguldījumi pilsētas attīstībā, 
regulārs darbs sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā, konkursa "Cēs-
nieks" organizācijā u. c.

• AS "Tērvete AL". Veikta investīcija 1,0 milj. eiro notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmas izbūvē, novērtējot uzņēmuma izaugsmi un 
ciemata infrastruktūras attīstību, investēts teritorijas labiekārto-
šanā, iežogošanā, videonovērošanas sistēmas pinveidē u. c.

GADA ALUS REKLĀMAS TĒLS. Pasniegti atzinības raksti grāma-
tu autoriem par nozīmīgu Latvijas alus vēstures publicitāti
• Žigimantam Šalkauskam. "Latvija – alus darītavas, etiķetes, 
paliktņi. 19. gs. – 1946".
• Vilnim Auzānam. "Sirds pareizajā pusē. Aldaris Kārlis Zālītis".
• Nodibinājumam "Rīgas Tūrisma attīstības birojs "LIVE 
RIGA"". Par ieguldījumu alus popularizācijā un alus lietošanas 
tradicionālajā kultūrā
Pasniegtas balvas
• AS "Cēsu alus". Publikācijas presē un interneta portālos, alus 
sajūtu dārza ierīkošana Cēsīs, "Imantdienu" sponsorēšana, "Cēsīm 
810" ģenerālsponsors, reklāmas: "Brūža alus", "Cēsu Premium 
alus" ir "Pasaules klases Premium gaišais alus. Ražots Latvijā" u. c.
• SIA "Valmiermuižas alus". Spilgta publicitāte, popularizējot 
alus un sezonālās virtuves saderību. Valmiermuižas vēstniecības 
Rīgā alus virtuve iekļauta 30 labāko Latvijas restorānu topā un 
šefpavārs Dzintars Kristovskis kļūst par "Eiropas gastronomijas 
reģiona 2017" oficiālo vēstnesi.

LABĀKAIS GADA IEPAKOJUMS
• Pasniegts atzinības raksts SIA "Alus nams".  Par oriģinālu 
alus "Brālis fon Wolfs" etiķetes dizainu.
• Pasniegta balva SIA "Valmiermuižas alus".  Par Kokmuižas 
alus dāvanu iepakojumu.

GADA JAUNUMS
Pasniegti atzinības raksti:
• SIA "CIDO grupa". Par "Lielvārdes sezonālo alus" izstrādi, ievie-
šanu ražošanā  un piedāvājumu tirgū.
• SIA "Bauskas alus". Par "Tējas sēnes dzēriena Dr. Kombucha" 
tehnoloģijas ieviešanu ražošanā.

GADA VEIKSMINIEKS
Pasniegts atzinības raksts 
• SIA "Piebalgas alus". Par produkcijas tirdzniecības strauju 
kāpumu stikla pudelēs 2015. – 2016. gadā, samazinot tirdzniecību 
PET pudelēs.  

Pasniegtas balvas 
• AS "Tērvete AL". Par stabilu ražošanas izaugsmi, kas panākta, 
ieguldot uzņēmuma modernizācijā, uzsākot  arī kvasa un ūdens 
ražošanu. 
• SIA "Valmiermuižas alus". Par pozitīvu rezultātu sasniegša-
nu alus lietošanas tradicionālās kultūras attīstībā un  popularizējot 
alus un sezonālās virtuves saderību.  

POPULARĀKAIS GAIŠAIS ALUS un 
POPULĀRĀKAIS TUMŠAIS ALUS – 
tautas balsojums
Pasniegti apliecinājumi par tautas balsojumu rezultātiem:
• Populārākais gaišais alus –  Valmiermuižas gaišais alus (SIA 
"Valmiermuižas alus")
• Populārākais tumšais alus – Brenguļu tumšais alus (SIA 
"Abula")

Alus patērēšanas 
konservatīvismu jaucot

Māris Grambergs 
ir pārliecināts, 
ka alus brūži ne-
kad nevar būt 
par daudz, īpaši 
Latvijā.T
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Modernizē ražošanu, 
samazina cenu

A/s "Aldaris" dibināšana un 
pilnīga modernizācija ienesa 
izmaiņas visā alus ražošanas no-
zarē. Tas kļūst iespējams, jo mai-
nās valsts ekonomiskā politika. 
Dibinot akciju sabiedrības, kuru 
kontrolpaketes pieder Latvijas 
Kredītbankai, valsts uzņemas 
vadošo lomu galvenajos saim-
nieciskās dzīves virzienos. 

Te ir vietā pieminēt cilvēku, 
kurš iniciēja un īstenoja dzīvē 
valsts a/s "Aldaris" moderni-
zāciju. Par to savās atmiņās 
raksta profesors Pāvils Zariņš: 
"...Stāvoklis krasi mainījās, kad 
1937. gadā pēc Latvijas armijas 
pulkveža, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavaliera un bijušā cenu inspek-
tora J. Spilvas ierosmes nodibi-
nāja akciju sabiedrību "Aldaris". 
Darbības uzsākšanai 1937. gada 
sākumā Latvijas Kredītbanka 
nopērk divas pēc sindikāta no-
rādījuma slēgtās Ilģuciema un 
Tanheizera alus darītavas. Lat-
vijas Republikas MK apstiprina 
uzņēmuma Statūtus un akciju 
sabiedrības dibinātājus Jēkabu 
Spilvi, Alfrēdu Valdmani, Vikto-
ru Dāli, Albertu Romanu, Paulu 
Plauciņu un Augustu Kaksi. Jē-
kabs Spilva kļūst par pirmo un 
vienīgo A/S "Aldaris" rīkotājdi-
rektoru. J. Spilva panāk, ka alus 
ražošana Latvijā atbrīvojas no 
sindikāta virsuzraudzības un 
valdība pazemina alus vairum-
tirdzniecības cenu, kas pozitīvi 
ietekmē arī alus patēriņa cenu. 
Pieaug pieprasījums un ceļas ce-
nas alus miežiem." Jau pirms a/s 
"Aldaris" dibināšanas J. Spilva, 
Latvijas Kredītbankas pilnvarots, 
sāk domāt par pilnīgi jaunu alus 
ražošanas tehnoloģiju un jaunu 
darba organizāciju. J. Spilva labi 
saprata, ka konkurencē ar sindi-
kāta alus darītavām var uzvarēt, 
ceļot konkurētspēju. Pēc vairā-
kiem mēģinājumiem iegādāties 
kādu no bijušajām alus darīta-
vām J. Spilva beidzot panāk vie-
nošanos, ka Latvijas Kredītban-
ka nopērk bijušās alus darītavas 

"Waldschloshen" teritoriju. Lai 
izvēlētos labāko tehnoloģiju, 
materiālus un iekārtas, viņš lai-
kus uzsāk sarunas ar daudzām 
tā laika slavenām alus ražošanas 
tehnoloģiju firmām – "Veigel-
verk", "Topf", "Miag", "Borsig". 
Arī rūpnīcas ēku rekonstrukcija 
un pārbūve, kā arī dizains tapa 
pēc Jēkaba Spilvas ieteikumiem. 
Viņš arī uzraudzīja visus celtnie-
cības darbus. Arī uzņēmuma 
emblēma, kas tiek izmantota vēl 
šodien – piebaldzēns tautas tēr-
pā, kurš regulē misas tecējumu 
no žeira, ir J. Spilvas ideja. 

Līdztekus alus ražošanai rūp-
nīcā veidojās bezalkoholisko dzē-
rienu un augļu un ogu sulu cehs. 
"Aldarī" ieviesa tehnoloģiju, patei-
coties kurai bija iespēja ražot dzē-
rienus no dabīgajām sulām visu 
gadu. Tankos ar tilpumu 60 000 
l dabīgi izspiesta un filtrēta sula 

tika glabāta zem septiņu atmos-
fēru liela CO2 gāzes spiediena. Par 
metodes efektivitāti liecina fakts, 
kad 1944. gada rudenī vienā no 
tankiem bija saglabājusies 1940. 
gadā spiestā ābolu sula. 

J. Spilvas ieguldījums "Alda-
ra" modernizācijā pavēra lielas 
iespējas un deva pienesumu 
visai alus rūpniecības nozarei 
Latvijā arī vēlāk, kad mainījās 
valsts politiskā un ekonomiskā 
sistēma. Jau 1940. gadā, kad 
pārtrūka ekonomiskie sakari ar 
Rietumvalstīm, jaunās tehnolo-
ģijas uzņēmuma laboratorijas 
vadītājai deva iespēju attīstīt 
alus rauga tīrkultūras izdalīšanu 
un pavairošanu speciālā apara-
tūrā, kāda tolaik bija vienīgā visā 
Padomju Savienībā. Tika radīta 
jauna rauga šķirne, ko plaši vēl 
ilgu laiku izmantoja visas alus 
darītavas Latvijā.

Eiropas līmenis  
arī padomju gados

"Aldarī" ieviestā alus tehno-
loģija un labi apmācīti speciālisti 
spēja nodrošināt augstu alus 
kvalitāti Eiropas līmenī. "Aldara" 
gaišā alus tehnoloģija un kvali-
tāte kļuva par alus šķirnes "Rīgas 
alus" etalonu Padomju Savie-
nībā. "Aldarī" stažējušies vēlāk 
labu reputāciju ieguvušie alus 
tehnologi no Maskavas un torei-
zējās Ļeņingradas. 

Jēkaba Spilvas ieguldītais 
darbs vērtējams ar tālu skatu 
nozares attīstībā Latvijā ne tikai 
tehnoloģijas un tehnikas jautā-
jumos. Arī vadošos darbos ražo-
šanā viņš iesaistīja gados jaunus 
cilvēkus ar augstāko izglītību 
un ar mūsdienīgām tehniskām 
zināšanām. Darbā tika pieņemti 
jauni Latvijas Universitātes Lauk-
saimniecības fakultāti absolven-
ti. Par "Aldara" meistara mācek-
ļiem kļuva Aloizs Mazurs un Pā-
vils Zariņš, bet Vilis Bezdelīga un 
Herberts Valters sāka stažēties 
bezalkoholisko dzērienu cehā. 
Jēkabam Spilvam bija iecere 
ievadīt jauniešus alus darīšanas 
zinībās un sūtīt tos mācīties uz 
Vāciju. Protams, sākoties Otra-
jam pasaules karam, šīs iespējas 
tiek zaudētas. 

"Aldaris" tika modernizēts un 
no jauna izbūvēts ļoti īsā laikā. 
Tas notika bez ārzemju investī-
cijām. Jau 1938. gada beigās uz-
ņēmums sāka pārcelties uz jau-
najām telpām Sarkandaugavā, 
un pirmā alus produkcija nonāca 
tirgū jau 1939. gada 16. jūlijā. Tā 
bija pati modernākā alus darīta-
va ne tikai Baltijas valstīs, bet arī 
visā Ziemeļeiropā. Uzņēmumi 
Pārdaugavā tika iekonservēti. 
Tomēr, strauji pieaugot pro-
dukcijas pieprasījumam, radās 
nepieciešamība palielināt iesala 
ražošanu, un to organizēja, at-
jaunojot iesala ražošanu ne tikai 
Iļģuciema un Tanheizera iesalnī-
cās, bet arī bijušajā Šindlera brūzī 
Šampēterī. Par to man savā laikā 
stāstīja arī pats Jēkabs Spilva 
mūsu kopējo darba gaitu laikā. 

Profesors Pāvils Zariņš aug-
stu novērtē Jēkaba Spilvas 

attieksmi pret darbu un pienā-
kumiem, sakot "lietišķs, stingrs 
prasībās, bet visiem pieejams un 
atsaucīgs J. Spilva baudīja visu 
darbinieku cieņu un labvēlību". 
Vēl salīdzinājumā ar mūsdienām 
uzsver, ka "viņam atšķirībā no 
patreizējo lielo uzņēmumu vadī-
tājiem nebija personīga māja un 
automašīna", toties uzņēmuma 
celtniecības gaitā viss tika radīts 
klātesot rīkotājdirektoram. 

Pienākot liktenīgajam 1940. 
gada jūnijam, uzņēmums tiek 
nacionalizēts, un jau augustā 
par direktoru ieceļ Pāvilu Zariņu. 
Visu cieņu P. Zariņam, kurš no-
vērtējot J. Spilvas ieguldījumu 
modernizētā "Aldara" tapšanā. 
Viņš J. Spilvu ieceļ par savu viet-
nieku un ekonomiskās daļas 
vadītāju. Arī šinī darbā J. Spilva 
ir atbildīgs. Jau tā paša gada sep-
tembrī viņš sagatavo analīzi par 
Latvijā darbojošos alus darītavu 
ražotspējām un par alus patēri-
ņu Latvijā 1936. – 1939. gadā. 

Tomēr jaunā vara 1941. gada 
14. jūnijā J. Spilvu ar ģimeni de-
portē. 

Uzticīgs nozarei  
arī pēc izsūtījuma

Pēc J. Spilvas atgriešanās no 
trimdas viņš pēc profesora P. Za-
riņa aicinājuma aktīvi palīdz jau-
na tipa iesala kaltes un iesalnīcas 
ieviešanā. Jēkabs Spilva strādā 
profesora J. Āboliņa vadītajā 
darba grupā, kura nodarbojas 

ar iesalnīcas projekta realizāci-
ju. Un atkal, tāpat kā pirmskara 
laikā, viņš ir principiāls, precīzs 
un prasmīgs organizators. Visos 
darba procesos ir jūtama viņa 
personīgā klātbūtne. Par to varu 
liecināt arī pats, jo no 1966. līdz 
1971. gada beigām esmu strādā-
jis kopā ar Jēkabu Spilvu. Varu 
pievienoties profesora Zariņa 
vērtējumam, ka "par daudz ko 
no tā, kas paveikts Iļģuciema 
alus darītavā, pateicība pienākas 
J. Spilvam". 

Jēkaba Spilvas ieguldītais 
darbs viena uzņēmuma moderni-
zācija vērtējams ne tikai ar tā laiku 
skatu, bet arī ar šodienas sapratni. 
Tas skāra ne tikai nozari vien, bet 
mainīja valsts attieksmi pret no-
zari. Tā kļūst vairāk prognozēja-
ma. Stabilizējas alus cenu politika, 
tiek veicināta alus miežu audzēša-
na un iesala ražošana. Likvidējot 
sindikāta ietekmi, pieaug valsts 
kontrole un nozares tautsaim-
nieciskā loma valstī. Ir pārliecība, 
ka, turpinoties Latvijas brīvvalstij, 
nebūtu bijis ilgi jāgaida līdz valsts 
regulējumam daudz veselīgākas 
konkurences noteikumu izstrādā-
šanā un ieviešanā. 

Jaunā uzņēmuma kvalitatīvā 
produkcija noteica daudz augstā-
kas prasības un lika sarosīties 
pārējām Latvijas alus darītavām 
ne tikai brīvvalsts gados, bet arī 
divus trīs gadu desmitus vēlāk. 

 Analizējot tā laika notikumus 
un kopsakarības, var secināt, ka 
Jēkaba Spilvas uzstādījums kad-
ru sagatavošanā vēlāk kļūst par 
impulsu Pāvila Zariņa darbībai, 
dibinot Latvijas Lauksaimnie-
cības akadēmijas Pārtikas rūp-
niecības tehnoloģijas fakultāti 
1948. gadā. Dibinot fakultāti, 
netiek aizmirsta nepieciešamība 
gatavot arī rūgšanas tehnoloģi-
jas speciālistus. 

 Domāju, ka pienācis laiks at-
zinīgi novērtēt Jēkaba Spilvas ie-
guldījumu alus rūpniecības mo-
dernizācijā un, saglabājot viņa 
piemiņu, uzstādīt viņam veltītu 
piemiņas plāksni pie a/s "Alda-
ris" vēsturiskās alus vārītavas, ku-
ras tapšanā ieguldīts tieši Jēkaba 
Spilvas radošais darbs.  

Jēkabs Spilva – modernās 
alus rūpniecības pamatlicējs
Šogad aprit 80 gadu, kopš darbu sāka valsts a/s "Aldaris" – savulaik modernākā alus ražotne Eiropā,  
kuras pamatakmeni ielicis Jēkabs Spilva

MĀRTIŅŠ ANDŽS 
Mg. sc. Ing., Pētnieks

Kaut arī zemās alus kvalitā-
tes dēļ dažas alus darītas savu 
eksistenci izbeidz samērā ātri, 
Latvijā pēdējos trīs gados strauji 
aug mazo alus darītavu skaits. Kā 
vēsta sakāmvārds - pelavas no 
miltiem atbirst, pieaugot konku-
rencei tirgū. Tā tas ir - par to, kurš 
šajā konkurencē izdzīvos ar savu 
maciņu balso patērētās. Viss, 
kā dzīvē - vieni aiziet citi, atnāk. 

Savukārt mikro alus darītavas 
(“Labietis”, “Malduguns”, “Viedi”, 
“Ādažu alus”, “Raiskumietis” utt.) 
cenšas kļūt par mazajām alus 
darītavām, kāda, piemēram, pēc 
izmēriem un ražošanas jaudas ir 
Valmiermuiža. Par to liecina šo 
darītavu ienākšana lielveikalu 
ķēdēs, kā, piemēram, Rimi, Maxi-
ma, kuru prasības ir spēja nodro-
šināt piegādes ar noteiktu apjo-
mu un kvalitāti. Lielajām alus da-
rītavām konkurence pieaug un 
alus tirgus lēnām sāk pārdalīties. 

Taču ir arī pretēji piemēri, kad 
lielas alus darītavas cenšās kļūt 
mazas, kā, piemēram, “Aldaris”. 

Skatoties statisku no 2014. 
gada, alus darītavu kāpums ir 
stabils – sešas jaunas alus da-
rītavas gadā. Daudzi sapņo, ka 
Latvija kļūs par mazo mikro alus 
darītavu Meku, daži piesauc 
Beļģiju, citi Čehiju, arī Ameriku, 
kur ir lielākais mazo alus darīta-
vu bums pēdējā desmitgadē. 
Domāju vairs nav ilgi jāgaida, 
kad Latvijā nodibinās Mazo alus 

darītāju asociāciju, kas nodarbo-
sies ar to interešu lobēšanu. Jo 
ir pietiekami daudz kritēriju, kas 
ierobežo alus darītavu darbību, 
kuriem pamatojums īsti nav sa-
protams. 

Bieži vien Latvijā alus darīta-
vas izaug, jeb savu ceļu sāk no 
Mājbrūvēšanas. Sākums lielāko-
ties ir, lasot informāciju interne-
tā, un atrodot “Kustība par Labu 
Alu” KUPLA (kupla.lv) forumu, 
kur jebkurš var iepazīties ar alus 
darīšanas niansēm un procesu 

ar vienkāršiem rīkiem mājas 
apstākļos. Jauno Alus darītavu 
bums skaidrojams ar tiešām 
relatīvi vienkāršu procesu ko-
pumu, kurus ievērojot gandrīz, 
jebkurš var uzbrūvēt labas kvali-
tātes miestiņu. Cilvēki arī sapra-
tuši, ka pasaulē nav viens Lāger 
veida alus, kas jāraudzē tikai 
zemā temperatūrā parasti 8 - 12 
grādiem Celsija, bet ir arī Eila tips 
alus, kura optimālā temperatūra 
svārstās plašākā diapazonā no 
14 - 32 grādiem Celsija, kas ir pie-

ejama gandrīz jebkuram mājas 
apstākļos.

Ir svarīgi patērētājiem stāstīt 
patiesību, bez episkiem stāstiem 
par sentēvu metodēm, tēvu tēvu 
receptēm, Latvijas apiņu lau-
kiem un citiem meliem, kas ienāk 
alus reklāmas telpā. Alus lietotā-
ju ir svarīgi izglītot, mācīt dzert 
vietējo svaigu alus produkciju un 
mācīties saprast, kas ir kvalitatīvs 
alus. Latvijas ceļš ir gatavot ar 
garšām bagātu alu un lepoties ar 
to, kā mēs darām alu.  

Mazo alus darītāju bums
Latvijā gadā vidēji nodibinās sešas jaunas alus darītavas

Jēkaba Spilvas 

ieguldītais darbs 

vērtējams ar tālu 

skatu nozares 

attīstībā Latvijā.
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Joki

Sieva vīram, kurš vēlu vakarā pār-
vilcies mājās no alus bāra: – Izvēlies: es 
vai alus!

Vīrs: – Cik daudz alus? 

n n n

Tautas daudz, bet parunāt nav ar 
ko, ja līdzi nav aliņa.

n n n

Tenkas ir kā alus: mūždien kādam 
par maz, jo vairāk ieņēmi, jo ātrāk gri-
bas atviegloties.

n n n

Paģirās.
– No paša rīta trīc rokas. Pogāju pi-

džamu – notrūka pogas. Ņēmu portfe-
li – rokturis notrūka. Tagad ļoti baidos 
ņemt rokās pilnu alus kausu...

n n n

Zīmīte pie slēgta alus kioska:
''Aizgāju, būšu, kad atgriezīšos.''

n n n

Divi vīri sēž alus restorānā. Viens 
ierauga, ka otrs pasūtījis austeres, un 
saka:

– Jūs gan riskējat, pie alus uzkoz-
dams austeres. Es reiz tā darīju un pēc 
tam nedēļu nogulēju slimnīcā.

Pirmais: – Izrādījās vecas? Vai tad jūs 
to nesaodāt, kad vērāt vaļā?

Otrais: – Kā, vai tad tās jāver vaļā?

n n n

Vīrs ar suni pārnāk mājās no kaimi-
ņa, knapi turēdamies kājās. Sieva viņu 
lamā, bet vīrs uzrunā suni: – Džeri, cik 
glāzes alus es izdzēru?

Suns ierejas divreiz: – Vau, vau. 
Vīrs sievai: – Nu, re. Suns visu redzē-

ja, viņš nemelos. 
Otrajā dienā atkārtojas šī pati aina. 

Trešajā arī. Ceturtajā sieva, pirms vēl 
vīrs paguvis sunim pajautāt, prasa 
pati: – Džeri, cik glāzes alus viņš iz-
dzēra?

Suns divreiz braši ierejas: – Vau, vau.
Sieva: – Bet cik glāzes šņabja?
Suns: – Aūūū...

n n n

Spoguļus ar alkoholu saturošām 
vielām tīra kopš tiem laikiem, kad burv-
ju spoguļi lūdza tos ieziest ar alkoholu, 
lai būtu vieglāk melot princesēm par 
viņu skaistumu.  

Sarūpējis ANDRIS TIĻĻA
A NDR A T IĻ Ļ A S FOTO

Alutiņ, stiprais brāli! No tevis pat trīskāršojas...

24. – 28. MAIJS | Rīga, Vērmanes dārzs

LATVIABEERFEST 2017
1. Lāčplēša alus
2. Cesvaines alus
3. Užavas alus
4. Tērvetes alus
5. Lielais Beļģu alus dārzs
6. Alus daritava Brālis
7. Odzienas muižas alus
8. Lielvārdes alus
9. Bauskas alus
10. CRAFT DEPOT
11. Vecgulbenes alus
12. Latgales alus
13. Rīgas Brūveris
14. Bauskas alus
15. BARDA alus 
16. Brenguļu alus
17. Cēsu Brūža alus
18. Cēsu alus
19. Stargorod alus
20. Mežpils alus
21. Piebalgas alus
22. Guinness alus
23. Vācu alus sēta
24. Ilgezeem alus
25. Alus Labietis
26. Valmiermuižas alus
27. Vilniaus alus
28. Alus arītava Viedi
29. Alķīmiķis
30. Rēzeknes brūveris
31. Madonas alus
32. Alus Gids
33. Alus Dundulis
34. Alcapone cigāri
35. Kukuruku kukurūza
36. Apvienība LUDRA
37. Grilētāju brālība
38. Saules sala uzkodas
39. Cukurvate
40. Kukuruku kukurūza
41. Sporta Punkts dizaina krekli
42. Smoothie ride
43. ''Dzintara ceļa taverna''
44. ''TOP FOOD'" siera bizes
45. Rankas vīns
46. O. Grīnberga desu fabrika
47. Renāte Roze – apģērbi
48. Vidzemes keramika

49. V.E.L.M.A. design
50. Kristīne Dijeva – keramika
51. Digimax – suvenīri
52. Javer.lv – apavi
53. Ilona Sapožņikova – rokdarbi
54. "Lazuri" koka izstrādājumi
55. "Square Food" uzkodas
56. "Biki" gelato un sorberts
57. Daila Vanaga – konditorija

58. "KN Lux" – uzkodas
59. Latgales kulinārijas mantojums
60. Smart coffee
61. Senlaiku sēta – saldumi
62. Tālavas sidrs
63.  Kalnpuru zivis
64.  Brūvē pats.lv
65.  Brālis Fon Wolfs
66.  Smart Coffee


