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Biedrības «Suntalniece» valdes priekšsēdētāja, publisko un privāto partnerattiecību
biedrības (PPPB) «Zied zeme» valdes locekle Anna Volkova
salīdzinoši nesen pabija Rumānijā, biedējošām leģendām apvītajā Transilvānijā.       

  

Vizītes mērķis nebija redzēt slaveno Drakulas pili un tikties ar pašu Valahijas apgabala princi,
grāfu Vladu Tepešu, kuru rakstnieks, šausmu romānu autors Brems Stokers uz mūžīgiem
laikiem pārvērtis asinskārā vampīrā... Anna kopā ar diviem desmitiem latviešu kolēģu norvēģu
projekta ietvaros apmeklēja konferenci un Augļu festivālu nelielā Rumānijas lauku ciematā
Odorhejas pilsētas tuvumā.

  

Norvēģu projekts tika realizēts divu gadu garumā. Tā darbā un šajā pieredzes apmaiņas
braucienā piedalījās PPPB «Zied zeme» pārstāvji ar izpilddirektori, birzgalieti Lindu Krūmiņu un
«Zied zeme» administratīvo vadītāju, Ikšķiles novada Attīstības nodaļas vadītāju Indru Leju
priekšgalā.

  

Visizdevīgāk – audzēt un pārstrādāt augļus

  

Vairāk stāsta A. Volkova: «Divu gadu laikā tika veikts pētījums par lauksaimnieciskās ražošanas
tradīcijām, iespējām, populārākajām nozarēm, noskaidrotas galvenās prioritātes, aptaujāti
vietējie iedzīvotāji; izmantojot akreditētu mācību programmu un mārketinga materiālus, apmācīti
28 fermeri, lai viņi spētu sekmīgi konkurēt mūsdienu tirgus ekonomikas apstākļos un rastu
pievienoto vērtību. Galu galā izrādījās, ka visizdevīgākais variants ir augļu kultūru audzēšana un
pārstrāde. Festivāla laikā tika svinīgi atklāts augļu pārstrādes cehs. Uz vietas redzējām, kā top
ievārījumi un žāvējumi. Našķu pagatavošanā «visejošākās» bija plūmes, āboli, bumbieri,
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mežrozītes un valrieksti. Protams, degustēšanai tika piedāvāta vietējā «dzimtenīte» – palinka
(aptuveni 58 grādus stiprs dzēriens, pārsvarā iegūts no plūmēm) un kazas siers. Vietējiem
iedzīvotājiem sadarboties ar jauno ražotni būs ļoti izdevīgi – dalības maksa pavisam minimāla,
turklāt iespējami arī maiņas darījumi. Līdztekus ekonomikas un modernas infrastruktūras
attīstībai rumāņi un ungāri, kuru Transilvānijā netrūkst, augstu vērtē ekoloģiski draudzīgas,
tradicionālās lauksaimniecības uzturēšanu, mežu resursu un ainaviskās vides saglabāšanu.
Dzīve laukos ir tāda, ko Dievs mīl... Skaidrs, ka norvēģu projekta pieredzi varētu izmantot arī pie
mums. PPPB «Zied zeme» jau sešus gadus strādā, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti lauku
apvidos.»

  

Pārsvarā aitas, gotiņu pamaz

  

Neformālajā Rumānijas brauciena daļā visai atraktīva un saistoša bija ekskursija Karpatu
kalnos. Apdzīvotajās vietās latviešus vienmēr sagaidīja palinka un speķa baltmaize (ne
pīrādziņš) ar sarkanajiem sīpoliem. Samaksājot 15 eiro, vietējā gida pavadībā Latvijas
delegācijai tika noorganizēts deviņus kilometrus garš serpentīna ceļojums uz Margitas kalna
virsotni traktora piekabē, kurā iepriekš vesti mēsli... Nu nebija jau tik traki – piekabe iztīrīta,
salikti soli... Pēdējos kilometrus nācās veikt kājām. Apkārtējie dabas skati aizrāva elpu un lika
apstāties tiešā un pārnestā nozīmē. Acis mieloja majestātiskās egles vismaz 40  metru garumā,
mētras, ogulāji, biedējoši gleznainās klintis, sniegotās virsotnes un kalnu strauti, taču retinātajā
gaisā trūka gaisa..., atskatoties atpakaļ pavērās žēlabaina aina – visi «alpīnisti» stāv kā
iemieti...

  

Kā izskatās Rumānijas lauki? Vietējie ļaudis pārsvarā audzē aitas, gotiņu pamaz. Šajā vietā
neliela atkāpe. Suntalnieču vadītājai savulaik krietni kalpoja latvju brūnaļa Irbīte, kas bija
ieguvusi skanīgo Latvijas skaistākās gotiņas titulu. Nu viņa aizgājusi pa Piena ceļu un plūc
leknu zālīti aizsaules pļavās... Tomēr dzīve iet savu gaitu – Irbītes pusotru gadu vecā meita
Madara ir tikpat skaista un, domājams, arī tikpat devīga.

  

Spilgtu kontrastu zeme

  

Turpina A. Volkova: «Viesojāmies pie Rumānijas ungāriem, aplūkojām viņu naturālo
saimniecību. Tradicionālā lauksaimniecība ir «trīs vienā», tas nozīmē, ka vienā laukā
veģetācijas sezonas laikā izaug pupas, kukurūza un ķirbji. Platības netiek ravētas, saglabājas
vajadzīgais mitrums, un augi cits citu nenoēno. Pupas balstās pie kukurūzas. Visapkārt laukam
sasists nepievilcīgs žogs no materiāla, kas gadījies pa rokai. Lauku sētā var iebraukt pa
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daiļrunīgiem vārtiem. Jo bagātāks saimnieks, jo vārti krāšņāki un augstāki – tā, lai kārtīgs
vezums iet iekšā. Parasti ir trīs vārti – vieni lielajiem vezumiem, otri – cilvēkiem, trešie –
baložiem (ticējums vēsta – ja vārtos apmetušies baloži, svētīta šī māja un ļaudis (mums laimes
nesēji ir stārķi un bezdelīgas)). Diemžēl jāteic, ka redzētajās lauku sētās valda visai briesmīga
netīrība. Daudzi dārzi ir veci un nekopti».

  

Ceļojuma gaitā latviešu viesi nepalaida garām iespēju apmeklēt 13.gadsimta baznīcas
kompleksu. Dievnamam apkārt uzbūvēts cietoksnis. Interesanti, ka tā mūros iedzīvotāji glabā
graudus un miltus, savukārt tornīšos žāvē speķi. Pareizticīgo baznīcā ir divas ieejas – viena
sievietēm, otra – vīriešiem. Zāle nomīdīta tikai sievu galā... Runājot par ļaužu mentalitāti, –
cilvēki šķiet vēsi un atturīgi, angliski sazināties gandrīz neviens neprot.

  

Vilina arī Bukareste

  

Pēdējā pieturvieta Rumānijā bija galvaspilsētā Bukarestē. Četru stundu laikā, protams, nav
iespējams iepazīt valsts citadeli, kas šobrīd ir skaista un sakopta. Pilsēta joprojām attīstās, ienāk
investīcijas, parādās jaunas bankas. Neparasta Bukarestes vizītkarte ir ik uz soļa vērojamie
dažnedažādu vadu mudžekļi. Pilsēta plašāk kļuva zināma kopš 1456.gada, kad valdīja Vlads III
Drakula. 1977.gadā Bukarestē notika 7,4 balles stipra zemestrīce, gāja bojā aptuveni 1500
cilvēki, sagruva daudzas vēsturiskas celtnes. Bukarestes ievērojamākie apskates objekti ir
odiozā nācijas vadoņa Čaušesku pils (šobrīd saukta par Parlamenta pili – tā ir lielākā
administratīvā ēka Eiropā), Cišmigiu dārzi, rumāņu Ateneums – koncertzāle un filharmonijas
ēka, Rumānijas Zemnieku muzejs u. c.

  

Pamazām Čardaša dzimtenē Rumānijā, ko mēdz saukt par Eiropas Kubu, atgriežas tūristi.
Valstī ir daudz unikālu vēstures pieminekļu, dievnamu, klosteru, viduslaiku pilsētu, gleznainu
kalnu, Melnās jūras pludmaļu, neskartu mežu, nacionālo parku un rezervātu. Cenas visnotaļ
mērenas, serviss viesnīcās lielisks.

  

Uzziņai

  

Rumānija ir prezidentāla republika.
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Platība 237 500 kvadrātkilometri. Iedzīvotāju skaits 22,3 miljoni. Vidējais mūža ilgums 72 gadi
(vīrieši: 68, sievietes: 76 gadi). Valsts valoda: rumāņu (populāra arī ungāru un vācu valoda).
Etniskais iedalījums: rumāņi 90 procenti, ungāri 6,6 u. c., tai skaitā čigāni – vairāk nekā 400
000. Reliģijas: Austrumu pareizticīgie 86,8 procenti; protestanti 7,5; Romas katoļi 4,7 u. c..
Naudas vienība: Rumānijas leja (ROL).

  

Dabas resursi: nafta, dabasgāze, akmeņogles, dzelzs, varš un boksīti. Galvenās eksportpreces:
minerāli, ķīmiskās rūpniecības un mašīnbūves produkti, tekstilpreces, apavi.

  

Nacionālā virtuve: ciobra cu perisoare – sautēti skābēti kāposti ar sautētiem dārzeņiem; sarmal
e  –
kukurūzas biezputra ar skābētiem kāpostiem; skābā zupa ar gaļas frikadelēm; 
mamaliga 
– biezputra ar sarīvētu sieru; 
papanasi 
– biezpiena plācenīši ar krējumu; 
guivechi 
– ceptas zivis rumāņu gaumē; medījuma ķidu zupa; 
alivenci 
– pīrādziņi ar biezpienu.
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  Foto no personiskā arhīva
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