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Cēsu rajona lauku partnerība realizē starptautisku projektu vietējo ražotāju atbalstam "ABC
vietējiem ražotājiem" sadarbībā ar partnerībām "Brasla", "Sateka", "Madonas novada fonds",
"Zied zeme", kā arī ar partnerībām Lietuvā un Čehijā, ar mērķi popularizēt vietējo produkciju.

Projekta ietvaros aizvadīts brauciens uz Čehiju, kur pilsētiņā Dobruška norisinājās mājražotāju
tirdziņš. No tā mājās ar pozitīviem iespaidiem atgriezušies arī mūspuses mājražotāji un
dažādu jomu amatnieki.

Uz Čehiju no Cēsu puses tika aizvesti dažādi pārtikas produkti, tostarp mārsnēnietes Jeļenas
Juhno (z/s "Ieviņas") mājās gatavotie sieri, Diānas Doniņas tējas (SIA "3x9 zālītes") no Kaives
pagasta, raunēnietes Sintijas Rudes (piemājas saimniecība "Saulītes") unikālais produkts
ķiploku pulveris. Tāpat publikai tika parādīti dažādi amatniecības darbi, arīdzan no Līgatnes
puses.

Mājražotāja Jeļena Juhno "Druvai" atzina, ka interese par latviešu izstrādājumiem ir bijusi
liela. "Bijām lepni, ka varam parādīt tos produktus, kas raksturīgi tieši latviešiem. Sākumā
vietējie ar nedrošību un neuzticību raudzījās uz piedāvājumu, taču pagaršojuši atzina to par
labu esam. Labi pirka. Patiesībā arī viņiem ir iecienīti sieri, taču tie tiek gatavoti citādi, tāpēc
dažādas idejas kā iepakojuma, tā receptūras ziņā varējām arī pašpikot no viņiem," teic Jeļena
un uzsver, ka brauciens bija izdevies, jo nodibināti jauni kontakti, kas varētu noderēt nākotnē
kā starp vietējiem, tā ārvalstu kolēģiem.

Līdzīgi domā arī citi projekta dalībnieki. Amatniece Daina Klints saka, ka šāds brauciens bijis
vērtīgs: "Šoreiz vairāk parādījām sevi, taču iepazināmies arī ar to, ko mājražotāji no Lietuvas
puses var piedāvāt pircējiem. Savukārt čehu delegācija ar saviem ražojumiem pie mums uz
Gulbeni brauks rudens pusē." Kopumā projektā iesaistītie atzina, ka katra jauna pieredze un
redzējums dod motivāciju strādāt ar lielāku atdevi, jo īpaši būtiski tas esot mazajiem
ražotājiem, kuriem savas produkcijas noieta tirgus atrašana nebūt nav vienkārša.

Mājražotāji atzina, ka minēto lauku partnerību sadarbība turpināsies visa gada garumā,
paredzēti arī citi tikpat saistoši pasākumi, kas veicinās vietējo ražotāju atpazīstamību.
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