
 

DARJA  STRAZDIŅA 

stāsts par aizraušanos 

 

Aizraušanās mūža garumā. Kā tā sākas? 

 

Asares pagasta slavenākajai toršu cepējai Darjai Strazdiņai  aizraušanās 

pirmsākumi ir skaidri zināmi, jo ir palicis atmiņā – no Višķiem atbraukusī tante 

Avdotja kādā ciemošanās reizē 10-gadīgajai meitenei teica: 

 

“Nāc, Daša, es tev mācīšu torti cept!” 

 

Cepa abas kopā. Tante cītīgi komandēja. Ģimene torti apēda. Patika. Sāka cept 

ģimenes vajadzībām.  Izmēģināja dažādas receptes no vecas pavārgrāmatas. 

Meitene visu pārrakstīja burtnīciņā, kas vēl tagad saglabājusies. Glītā rokrakstā 

rakstītas klasiskās receptes – Vīnes torte, Aleksandra (smilšu) torte... Bet 

meitenei bija pavisam cits sapnis – tirdzniecība. To tad arī apguva tirdzniecības 

skolā. Ilgus gadus Darja strādāja vietējā Asares veikalā par pārdevēju. 

 

Darja ir pārsteidzoši interesanta stāstītāja – trāpīgi stuāciju raksturojoši 

apzīmējumi, raita valoda, kas apliecina stāstītājas enerģisko dabu (“es ātri, 

ātri!), bet visam pāri – labestīga attieksme pret stāstā iesaistītajiem cilvēkiem, 

viņu izjūtām. Kaut vai stāstot par interesantāko atgadījumu, cepot tortes: 

pasūtītājs atvedis visus nepieciešamos produktus, vienojušies par krēmu un 

garnējumu. Sāk ar olu kulšanu. Kuļ, kuļ – nesanāk! Masa kļūst arvien šķidrāka. 

Plīts gatava, bet nav ko likt iekšā. Tomēr turpina. Mīkla arī ir pavisam dīvainā, 

neredzētā krāsā! Ienākusī radiniece par skatu ir šausmās. Labi, ka ir savas olas 

krājumā, kuras Darja ātri, ātri liek lietā. Negadījuma vaina? Droši vien bija 

trāpījušās vecas olas. Pasūtītājam Darja par neveiksmi nemaz neko neteica: 

“Lai viņam nebojātu garastāvokli.” 

 

Cepējai vienas vismīļākās tortes receptes nemaz nav. Ierastākās un iecienītākās 

ir biskvīta tortes. Pietiek ar receptēm vecajā burtnīciņā. Krēms un garnējums 

var būt visdažādākais. Tos parasti izvēlas pasūtītājs. Viens gan ir nemainīgs – 

viss ir tikai dabisks! Krāsai, piemēram, labi noder dažādu ogu un burkānu sula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lielākais cepiens? Darjai bija 18 gadi, kad kolhozs “Mičurins” rīkoja varenus 

svētkus par godu kolhoza 10 pastāvēšanas gadiem. Meitenei tika pasūtītas 10 

tortes – visas dažādas, katram galdam sava. 

 

Kolhoza laikos visu lielo godu galvenā saimniece bijusi Darja. Paguvusi visus 

vajadzīgos ēdienus, arī tortes sagatavot - pēc darba veikalā. Viss padevies 

viegli, ar prieku. Cieminieku atmiņā ir ne tikai Darjas garšīgie ēdieni, ar 

izdomu klātie galdi, bet arī saimnieces īpašās izdarības, kāzu viesus sagaidot. 

 

Esam iecienījuši dažādus konkursus – vērot tos televīzijā vai arī paši piedalīties. 

Darjai par īpaši neaizmirstamu piedzīvojumu izvērtās dalība Kaldabruņā 

rīkotajos Dārza svētkos  pagājušajā gadā. Pavisam nejauši viņas rokās bija 

nonācis “Brīvās Daugavas” numurs, kurā izlasīja sludinājumu par Dārza 

svētkiem un aicinājumu dalībniekiem ierasties ar mājās ceptu kūku.  

 

“Sašturmējos! No 20 olām Ātri, ātri. Bet nav – vedēja! Plāksnes izceptas. Ar 

riteni tak neaizbrauksi! Pēc pirts rads tomēr solās, ka aizvedīšot gan! Ātri, ātri 

torte tiek gatava! Mīksta, pufīga, zemeņu ievārījums, bet dekorēšanai avenītes 

un zemenes. Uzvilku garos svārkus, platmale galvā un uz Kaldabruņu!” 

 

Notiek sanesto kūku garšošana un vērtēšana – katrai apakšā savs numurs. 

Darjas tradicionālajai “lauku tortei” ir 13. numurs. Komisijas dāma izsauc 3 

garšīgāko kūku autores. Ar 40 balsīm pirmā vieta ir 13.tortei! Tās cepējai vīna 

glāze un visdārgākais – mīļas atmiņas par jauko pasākumu un gūto atzinību. 

Saglabāta arī līdzi paņemtā vērtētāju kartiņa ar balsu sadalījumu. Darjai ir 

prasme priecāties par kopā būšanu, prasme radīt īpašu prieku sanākušajiem ar 

to, kas viņai sanāk viegli, skaisti un garšīgi. Prasme izbaudīt laimes un 

gandarījuma brīžus, izgaršot īpašo sajūtu – esmu vajadzīga! 

 

Darjas saimnieces un toršu cepējas māku novērtēja arī Aknīstes novada seniori, 

kas piedalījās novada veselības veicināšanas grupas rīkotajos pasākumos reizēs, 

kad tie notika Asares pagastā, piemēram, Mārtiņdienai veltītajā rotaļu vakarā 

2014.gadā dalībniekus iepriecināja Darjas klātais galds un, protams, viņas 

garšīgā torte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darjai ir 3 meitas un dēls. Visas meitas lieliski cep tortes. Arī viņām sākums 

bija jau mazotnē – kamēr mamma darbā veikalā (vecmāmiņa neredzīga), 

meitenes kūtī pielasa olas, klapē, miltu vietā pieber smiltis. Nāk mamma no 

darba – tortes zem skapja. Cepums nejauši laicīgi nācis gaismā, kad mamma 

slaucījusi grīdu. Tagad mammas māksla ir pārņemta, lai gan katrai no meitām 

tortēm ir sava garša. 

 

Vai uzņemtos vadīt jauno cepēju grupu savā pagastā? Esot piedāvāts, bet nu jau 

nav spēka tik daudz. Īpašos cepšanas knifus un noslēpumus izprast centās 

Bebrenes pasniedzējas. Viņas no acīm neizlaida nevienu Darjas kustību visā 

tortes cepšanas procesā. Visu fotografēja. Centās saprast – kas tad te ir citādāks? 

Aizbrauca bez atbildes. Darjas izcepo torti saņēma līdzi ņemšanai. Gūtā 

pieredze noderēšot tehnikuma veidotajai grāmatai. 

 

Darjas sirdij tīkamākie pateicības vārdi? Nesen paziņai svētkos cepusi torti. 

Torti paņem, samaksā. Pēc laika zvana jubilāre. Sirsnīgi pasakās no sevis un no 

visiem viesiem. “Vārdi sirdi rāva ārā!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagājušā gada 18.novembra svinīgajā pasākumā Gārsenes kultūras namā 

novada apbalvojumu saņemot, Darjai klēpī ziedu jūra, apsveicēju paldies. 

Sajūta, ka visa zāle cēlās kājās. Lielākais pārdzīvojums un saviļņojums mūžā. 

Par cilvēku attieksmi. Par cilvēku pateicību. Par mīlestību. 

 

Mīlestība un Dieva dotais talants dara mūs, mūsu darbu un aizraušanos īpašus. 

 

Skaidrīte Medvecka   

 
   

 

 



 

 
 


