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C ilvēka atmiņa ir īsa. 
Arī es droši vien 
nebūtu atcerējies, 
ka kopš pagājušā 

gada augusta mēs dzīvojām 
vienā nebeidzami lietainā 
rudenī līdz pat februārim, kad 
beidzot sākās ziema, kura 
visaukstākos zobus parādīja 
martā. Es to nebūtu atcerējies, 
ja vien tad nebūtu pamanījis 
kādu pasākumu, kurš šķita tik 
nepiemērots ziemai un auk-
stumam, ka neizgāja no prāta. 
Runa ir par februārī izsludinā-
to un ieskandināto Rīgas alus 
kvartālu. Es, protams, esmu 
redzējis, kā mīnus 12 grādu 
salā no Maksimas izsteidzas 
vīrs ar aliņu un uzreiz aiz stūra 
purina to iekšā, garaiņiem 
kūpot, un varu šādu steigu arī 
saprast, bet alus bāri it kā ir 
domāti cilvēkiem sākotnējā-
kās attiecību stadijās ar mūsu 
internacionāli nacionālo 
dzērienu. 

Tātad noteikti bija jāno-
skaidro, kāpēc tāds pasākums 
jau ziemā. Izskaidrojums 
izrādījās vienkāršs, kā man 
atklāja viens no Alus kvartāla 
pasākumos iesaistīto deviņu 
bāru un brūvētavu saimnie-
kiem, Takas šefs Juris Cinītis: 
bija jau laikus jāsagatavojas 
sezonai! Nu tā ir klāt, tātad 
jāsāk ielūkoties alusbāros. 
Rīgas alus kvartālā, kuru 
iezīmē trīs vēsturiski brūži – 
Kimmela, Kuncendorfa un fon 

Stricka – ir apvienojušies 
vairāki Latvijas mazie alus 
darītāji, deviņi krogi, katrs ar 
savu raksturu, daļa – pat ar 
savu brūzi: Valmiermuižas 
alus darītavas vēstniecība, 
alus brūži Labietis, Alķīmiķis 
un Ziemeļu enkurs, kā arī 
tuvējie krogi Vest, Walters & 
Grapa, Taka, Zobens un lemess 
un Autentika. Un arī Kaņepes 
Kultūras centrs. Viegli pama-
nāms, ka ģeogrāfiski šis 
kvartāls Briāna ielas rajonā ir 
alternatīva Vecrīgas alus 
krogiem, un akcents uz vietē-
jiem aliem varētu īpaši intere-

sēt tūristus.
 Viņus parasti no došanās 

ārpus centra attur drošības 
apsvērumi. Kā stāsta Juris 
Cinītis, pat Krievijas tūristi, 
kuri Krievijas humora raidīju-
mos tiek rādīti kā lieli destruk-
tori, viņam esot stāstījuši, ka 
par Rīgu ārpus centra dzirdē-
juši briesmu lietas. Alus 
kvartāla misija ir arī informa-
tīvi iedrošināt šos tūristus.

Tātad sākam ar Taku. 
Automašīnas atstāšanai 
nevajadzētu būt problēmai, 
kas nomāc alusbāra apmeklē-
tāju, lai gan šurp jau var 
braukt arī ar auto, tikai pēc 
tam gan labāk ne, jo Takā ir tik 
daudz šķirņu alus, ka, arī tikai 
nogaršojot, var kļūt ļoti labi. 
Pie 80 alus markām pudelēs 
(no katras markas vismaz 
septiņām pudelēm jābūt) un 
sešas lejamā alus markas. Tā 
kā Taka darbojas jau četrarpus 
gadu, arī pastāvīgo apmeklē-
tāju te netrūkst. Brīdī, kad es 
te biju ieskrējis, pilnā sparā, 
proti, intelektuālā klusumā, 
tika svinēta kāda dzimšanas 
diena un šķita, ka gandrīz 
visas 55 vietas ir aizpildītas. 
Šis tas Takā ir arī ēdams – pi-
cas, burgers, vēl šis tas –, bet 
vispār bārs ar apkārtējiem 
krogiem šajā ziņā nekonkurē, 
tāpēc arī veras vaļā tikai no 
trijiem pēcpusdienā.  Attin 20 
līdz 40 gadu no sava mūža 
atpakaļ, un uz priekšu! 5    
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Taka uz Alus kvartālu 
SENS UN POPULĀRS. Alus bārs Taka Miera ielā mielo alusmīļus jau četrarpus gadu
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Brīdī, kad es te 
biju ieskrējis, pilnā 
sparā, proti, 
intelektuālā 
klusumā, tika 
svinēta kāda 
dzimšanas diena, 
un šķita, ka 
gandrīz visas 55 
vietas ir aizpildītas


