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Biedrība “Pārtikas Amatnieki” (PA) šogad svin jau sesto
jubileju. Ideja par biedrības dibināšanu radās, pateicoties apmācību ciklam par mājas apstākļos ražotu produkciju, tās pārdošanu un attīstīšanu – mājas produktu ražotāji secināja, ka
atslēga veiksmīgai tirgus apgūšanai ir sadarbība. Biedrības nosaukums simbolizē mazo un vidējo pārtikas ražotāju darbību,
kurā iesaistīts ģimenes darbs un ražošana no lokālām izejvielām vietējam tirgum. Svarīgi pieminēt lielo roku darba daudzumu, kas iesaistīts šajā procesā – rūpnieciski ražotiem produktiem
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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www.paedusailatvijai.lv
https://www.facebook.com/partikas.amatnieki,
http://partikasamatnieki.lv

