
Pieredzes meklējumos Lindstormas gadatirgū Igaunijā

Autors Ilze Knutova
Otrdiena, 01 novembris 2011 09:18

Zinātkāriem cilvēkiem nav svarīgi, vai jāceļas nakts melnumā, vai ārā jau kājas un rokas
salst, bet jādodas pieredzes apmaiņā uz kaimiņu zemi Igauniju. Un šo iespēju sagādāja
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Zied zeme» vadītāja Linda Krūmiņa.      

  

Lielvārdes domes autobuss piestāja arī Suntažos un jaukā noskaņojumā turpinājām ceļu. Vēl
pievienojās Cēsu novada lauku partnerības interesenti, un nu jau visas 50 vietas bija aizņemtas.

  

Vispirms nedaudz pastāstīšu, kamdēļ mūs tieši interesēja Lindstormas gadatirgus. Tā
priekšvēsture gan sākās citā vietā, bet tirgošanās apstākļi tur bija slikti. Ja lija, tad dubļos līdz
ceļgaliem. Tā nu tirgus tapa 1920.gada 28.oktobrī četru ceļu krustojumā, skaistā priežu mežā.
Un vienalga, vai zeme un debess griežas kopā, vai jau uzkritis pirmais sniegs, igauņi zina, ka
jāauj kājas un aidā! Izrādās, ka arī latvieši iecienījuši šo vietu, jo te tirgojas Lēdmanes «Beku
bode», skrīverieši ar «Gotiņām» un vēl daudzi citi. Pagājušā gadsimta 80-tajos gados tirgus
pastāvēšana bija zem jautājuma zīmes, tomēr pagāja laiks, un tradīcija atdzima ar jaunu spēku.
Domas un darbus kopā salika Oravas, Meremē, Vastselīnas pašvaldības, lai cilvēkiem ir iespēja
parādīt, ko māk izgatavot rokdarbnieces, amatnieki, dažādas pārtikas audzētāji un pārstrādātāji.

  

Mūsējiem interesēja tirgus organizēšana, pārdošanas iespējas un noteikumi. Ar tādu palielu
ironijas devu Latvijas pārtikas dienesta birokrātijas virzienā varu teikt, ka igauņi gaļu tirgo ne no
saldētavām, sertificētām mašīnām un ar nez kādiem sertifikātiem, bet uzticoties tirgotāju
godaprātam. Ļoti daudz tika pārdota aitas gaļa, pašu ražoti konservi, vīni un it sevišķi sīpoli.
Bērni pārdeva pašu ceptas vafeles, pīrādziņus un citus labumus. Pateicoties labi attīstītai
aitkopībai un produkcijas pārstrādei, kādas kājas sildīsies brūnās, sprogainās aitādas čībiņās,
bet kāds liks galvu uz debess balta spilventiņa. Man patika, ka tirgū varēja aplūkot
daudzveidīgus kokdarbus – mazas, kustīgas lellītes, šūpulīšus, krēslus utt.

  

Arī sievietes varēja smelties idejas – gan adījumos, gan kā no skaistiem audumu atgriezumiem
tikt pie elegantām rokassomiņām. Un džinsu augšdaļas pārvērtušās par tirgus somām un bērnu
mugursomām. Vēl mani iepriecināja tas, ka igauņi ir sapratuši valodas nozīmi biznesā. Krietni
daudz zina latviešu valodas minimumu, lai varētu labāk tirgoties.

  

Bijām ietaupījuši arī laiku, lai atpakaļceļā paviesotos Raunā. Apskatījām pilsdrupas, kurās notiek
izrakumi, ļoti sakopto apkārtni un tādu ekstru, kādas nav daudzos pagastos – dušas telpas un
apsildāmas labierīcības. Nauda tiem tika saņemta, rakstot projektu un ar pašvaldības
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līdzfinansējumu. Vēl Raunā mūs laipni uzaicināja apmeklēt SIA «Siera nams». Prieks, ka cilvēki
ir tik uzņēmīgi un var realizēt pašaudzēto produkciju. Te audzē sierāboliņu, no kura iegūst
izejvielas zaļajam sieriņam. Audzē dažādas garšvielas, kuras izmanto mājas makaronu
ražošanā. Produkciju realizē gan uz vietas, gan lielveikalos.

  

Pienācis laiks doties mājup. Pārrunājot redzēto, jau radušās jaunas idejas, tikai gribētos, lai
mūsu valsts vairāk rūpētos par mazajiem ražotājiem, ne vien izdomātu kādu jaunu nodokli
uzlikt, bet pirmajos gados nodokļu slogu samazinātu, lai varētu kārtīgi atsperties. Ar tādu
savstarpēju vēlējumu šķīrāmies. Paldies visiem, kuri palīdzēja, lai ekskursija izdotos jauka.
Paldies arī Lielvārdes novada domei par autobusu un jauko šoferīti, kā arī mūsu gidei Raunā un
Mārim Cīrulim par aktivitātēm autobusā, organizējot preses konferenci, lai savstarpēji iepazītu
citu biedrību pieredzi.
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