
Inese Janaite 
– strādā:

– Regulāri un 
katru gadu, bet ne 
milzu daudzumos. 
Drīzāk, lai būtu 
māju sajūta 

un bērni redzētu, ko mājās var 
uztaisīt. Marinēju gurķus, vāru 
ievārījumu. Tas zināms un iegājies 
jau kopš bērnības, jo vecāki arī 
vienmēr gatavoja krājumus. Jauks 
pasākums, gatavojoties ziemai. 
Lielu daļu no tā, ko konservēju, 
nopērku. Neesmu rēķinājusi, cik 
dārga šogad konservēšana sanāk.  

Larisa Travina 
– psiholoģijas 
profesore:

– Dzīvoju Ame
rikā un dievinu 
konservēšanu un 
gatavošanu ziemai. 

Man to nevajag, lai pārlaistu auksto 
ziemu vai būtu rezerves bada laikā, 
bet konservēju, jo tas sagādā prieku. 
Saucu to par augļu un dārzeņu 
terapiju. Mēģinu marinēt gurķus, 
skābēt kāpostus. Kopā ar saviem 
bērniem gatavojam ievārījumus 
un uzlējumus, kurus dāvinām 
Ziemassvētkos.

Ligita – 
liepājniece: 
– Tā kā dzīvoju 
dzīvoklī un 
nav kur glabāt 
krājumus, 
uztaisu tikai 

dažas burciņas ar gurķīšiem, 
ko turu ledusskapī. Saldētavā 
glabājas mellenes. Nu jau  
pirms gadiem piecpadsmit biju 
kādās kāzās un uz galda bija ļoti 
garšīgi marinēti gurķīši.  
Palūdzu recepti  un to tad  
arī visu laiku izmantoju, kad 
gatavoju.  

Inga Bērziņa 
– pensionāre: 

– Jā, 
gatavoju diezgan 
daudz, jo patīk 
process. Esmu 
to noskatījusi, 

pārņēmusi no savas mammas.  
Mums ir liela siltumnīca. 
Konservēju dažādus salātus, 
tomātus, gurķīšus. Bietes 
marinēšanai gan nopērku. 
Tādu, ko pagatavoju mājās pati, 
veikalā nopirkt nevar. Labi, ka 
man ir palīgi, kas mizo, griež un 
smalcina!

Jānis 
Vamzis – 
autobusa 
vadītājs: 

– Sieva 
ņemas diezgan 
nopietni, un 

viņai tas tiešām patīk. Labi, ka 
pagrabs liels. Apstrādājam pašu 
izaudzēto, un jāpiepērk tikai kaut 
kādi sīkumi. No konservējumiem 
ir ko iedot bērniem, mazbērniem. 
Sieva arī meitas un vedeklas 
pamāca savās konservēšanas 
prasmēs!
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Gaidāmā cenu krīze rudenī 
liek domāt, ka ļaudis pārskata 
savus paradumus, arī iespējas 
pašu izaudzēto saglabāt zie-
mai, kad varbūt būs jāapsver 
katrs pirkums. Vai konservē-
šanas tradīcijas vēl joprojām 
ir dzīvas un vai šogad marinē 
vairāk, mēģinājām noskaid-
rot sarunās ar ekspertiem un 
mājsaimniecēm.

Cenas augušas
“Mani vērojumi liecina, ka vēl 

nav sācies tas laiks, kad liepāj-
nieki vairumā pirktu produktus 
konservēšanai. Vēl jāpagaida līdz 
augusta beigām, septembrim. 
Varbūt daļa vēl cer, ka cenas 
samazināsies,” tirgū vērojumos 
dalījās pašnodarbinātā un pašas 
izaudzētā pārdevēja Aina Putna. 
“Es piedāvāju, piemēram, svaigas 
skābenes, un tās saimnieces pērk, 
lai savārītu ziemai. Cena ir lielāka. 
Pērn 1 kilogramu skābeņu varēja 
nopirkt par 3 eiro, šovasar daudz-
viet jau prasa 7 un 10 eiro. Atvedu 
piparmētras no sava dārza. Arī 
tās nopērk un sakaltē tēju ziemai. 
Kad iepriekšējos gados augustā 
tirgū par gurķu kilogramu ir pra-
sīti 5 eiro? Tā nav bijis!”

Neesot manāms, ka vairumā 
pirktu gurķus pārstrādei mājās. 
Ja nu vienīgi ātrai ieskābēšanai. 
Brīdi apdomājusi, A. Putna atzīst, 
ka, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, mazinās to pircēju ak-
tivitāte, kas meklē dārzeņus un 
ogas konservēšanai. “Tas cenu 
dēļ,” sprieda pārdevēja. “Pati arī 
konservēju un zinu, ka cenas cē-
lušās gan cukuram un etiķim, 
gan sālij, bez kā neiztikt. Tad vēl 
jāpierēķina gāzes vai elektrības 
patēriņš, ūdens. Daudzi apsver, ka 
ziemā izdevīgāk tomēr būs kaut 
ko nopirkt veikalā ar atlaidēm, 
nevis mājās konservēt pašam. 
Dažādus konservus gan sev, gan 

Ziemas krājumi top katrā  otrajā mājā

pārdošanai mājās pati gatavoju 
jau gadus trīsdesmit. Nu apsve-
ru, cik daudz būs to, kas spēs sa-
maksāt par mājražojumiem.” Ja 
aizvadītajā ziemā veikalā 3 litru 
burku ar marinētiem gurķiem 
varēja nopirkt par apmēram 3 
eiro, tad saimniece par pašas ga-
tavotajiem tādā burkā prasījusi 6 
eiro. Šoziem cena noteikti būšot 
vēl lielāka, tāpēc nebrīnoties, ka 
daudzas saimnieces ar krājumu 
gatavošanu ziemai vairs neaiz-
raujas, jo sanāk pārāk dārgi.

Vēl viens audzētājas un 
pārdevējas novērojums – mājas 
konservu un ievārījumu taisīša-
nai tirgū vairāk iepērkoties krie-

viski runājošas sievietes, nevis 
latvietes. Runājot par vecumu, 
lielais vairums klientu ir vidējos 
gados, nevis jauni cilvēki. Iespē-
jams, jaunie vairs negrib tērēt lai-
ku pie plīts, lai konservētu. Vai pat 
neprot. “Vieglāk, protams, ieiet 
veikalā pēc darba un nopirkt visu, 
kas tajā brīdī šķiet iekārojams, 
nevis pašiem gatavot ziemai.”

Neko vairs  
nevar saprast 

“Šobrīd ir tāds laiks, kad 
neko nevar saprast. Atceros, ka 
deviņdesmito gadu vidū pārtiku 
no vārītiem kartupeļiem, miltu 
mērces un lētām sardelēm. Ne-

varu pateikt, kā dzīvosim nā-
kamziem, – vai mums sanāks 
nauda marinētiem gurķiem vai 
arī visa nauda aizies par dārgo 
apkuri un vēl visu ko, kas būs 
fantastiskās cenās,” prāto Evija 
Kopštāle, SIA “EVI&JO” īpašniece, 
kuras uzņēmums ar preču zīmi 
“Durbes veltes” ražo ievārījumus,  
marinējumus, kompotus, sulas, 
sīrupus un vīnus.

Tas, ka iedzīvotāju pirktspēja 
mazinās, jau esot jūtams, piemē-
ram, ja agrāk pircējs vienā reizē 
iegādājās trīs dažādus vīnus, tad 
tagad vienu vai nevienu. “Iedzīvo-
tāji domā par to, kā ziemā dzīvos, 
un nekādus liekus tēriņus neat-

ļaujas,” viņa saka. 
Tomēr cilvēki no konservē-

tiem produktiem neatteiksies, jo 
rasolam vai soļankai to marinēto 
vai sālīto gurķi vajag. Bet vai izde-
vīgi šos krājumus gatavot pašam? 
“Ja pats visu var izaudzēt, mājās 
ir burku krājumi, kaut cik lieto-
jami skrūvējami vāki un cilvēks 
no tā visa kaut ko saprot, un ja 
vēl ir malkas krāsns, sarūpēts 
kurināmais, tad jebkurā gadīju-
mā tas ir izdevīgāk nekā pirkt 
gatavo produkciju. Taču, ņemot 
vērā, ka sāls maksā tikpat, cik 
pagājušogad dārgākais cukurs, 
tad... vienkārši neko jau vairs īsti 
nevar saprast. 

“Šovasar noteikti daudz mazāk to saimnieču, kuras nāk uz tirgu, lai pirktu produktus konservēšanai mājās,” zināja teikt 
saimniece Aina Putna. Salīdzinot ar pērno vasaru, dārgāki palikuši visi dārzeņi un ogas.
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