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Šis ir stāsts par AGITU KRAUKLI, enerģisku jaunu sievie-
ti no Rīgas. Dzimusi ārstu ģimenē, viņa no bērnības vēroja 
savus vecākus, kas dienu un nakti daudz strādāja, lai palī-
dzētu citiem; viņas acīs tie bija varoņi. Ņemot piemēru no 
vecākiem, Agita pieteicās studijām Medicīnas fakultātē, bet 
drīz saprata, ka šāda veida studijas viņai nav piemērotas. Sā-
kumā nebija vienkārši pieņemt, ka viņa nelīdzināsies saviem 
vecākiem, gan tāpēc, ka bija bailes likt viņiem vilties, gan no 
vecākiem mantotā altruisma dēļ – kā gan var labāk palīdzēt 
citiem, ja vien nekļūstot par ārsti? 

Kaut Agita toreiz to nesaprata, bet ir neskaitāmi veidi, kā 
citiem palīdzēt, un drīz vien viņa nonāca pie savējā. 

Pēc studiju beigšanas Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātē viņa iestājās praksē nodibinājumā „Ziedot”, un tūlīt 
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pēc tam tika pieņemta darbā, kur, no-
strādājusi vairākos amatos, kļuva par 
sākotnēji „Ziedot” nodibinātās un vē-
lāk „Samariešu apvienības” pārņem-
tās „Latvijas Pārtikas bankas” pro-
jekta vadītāju. Šis projekts radās pēc 
2008. gada finanšu krīzes sākuma, ku-
ras postošā ietekme uz plašu Eiropas 
iedzīvotāju daļu ir labi zināma. Latvijā 
daudzi zaudēja darbu, nonākot zem 
nabadzības sliekšņa. Daudzi nevarēja 
piekļūt pat pirmās nepieciešamības 
pārtikas precēm. Valdība sāka īstenot 
vairākus pasākumus, bet sarežģītās 
birokrātiskās procedūras daudzām 
ģimenēm neļāva piekļūt pārtikas pa-
balstiem. „Latvijas Pārtikas banka” 
izlēma aizpildīt tieši šo plaisu.

Ik mēnesi šī organizācija sniedz 
palīdzību aptuveni 2000 cilvēkiem, 
ģimenēm, kuras nesaņem sociālo die-
nestu palīdzību. Projekts ir vienkāršs, 
bet darbojas efektīvi. Agita un viņas 
komanda sadarbojas ar „Rimi” un 
daudziem vietējiem lauksaimniekiem. 
„Rimi” katru dienu ziedo organizā-
cijai visus produktus ar „vizuāliem 
defektiem”, ko nevar pārdot, jo tie 
neatbilst veikalu standartiem. Vietē-
jie lauksaimnieki ziedo galvenokārt 
dārzeņus. Agita ik dienu velta lielas 

www.paedusailatvijai.lv

pūles šo ziedojumu savākšanai, pār-
tikas paku komplektēšanai un sadalei 
trūcīgām ģimenēm. Viņa dara pilnīgi 
visu, un ar pilnām tiesībām jūtas kā 
„brīnumsieviete”! 

Vecāki vēl aizvien īsti neizprot vi-
ņas darba būtību, un tas mazliet viņu 
skumdina. Tomēr ir viens ģimenes 
loceklis – vecmāmiņa, kas ļauj Agitai 
justies lepnai un laimīgai par savu 
darbu: „Kad vecmāmiņa mani redz 
televīzijā, sniedzam kādu interviju, 
viņa ļoti satraucas no prieka un vien-
mēr man zvana, lai apsveiktu!” Un 
Agitai ar to vairāk nekā pietiek, jo viņa 
mīl savu darbu un zina, cik ļoti viņas 
darbs palīdz ik dienu; un kaut arī ve-
cākiem tas nešķiet pats labākais, ko 
varētu darīt, tūkstošiem cilvēku, kas 
ir pateicīgi viņai un viņas komandai, 
gūst iespēju labi paēst un dzīvot cilvē-
ka cienīgu dzīvi.

Agita  
Kraukle, 

„Latvijas Samariešu 
apvienība”

„Es gribētu, lai visi cilvēki  
ik dienu pamostos ar iespēju 
no tiesas dzīvot tā vietā,  
lai tikai eksistētu.”
- AGITA KRAUKLE
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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.@LAPAS_LV

Māris Šņickovskis
biedrības 

“Pārtikas  Amatnieki” 
valdes priekšsēdētājs

https://www.facebook.com/partikas.amatnieki, http://partikasamatnieki.lv

Biedrība “Pārtikas Amatnieki” (PA) šogad svin jau sesto 
jubileju. Ideja par biedrības dibināšanu radās, pateicoties ap-
mācību ciklam par mājas apstākļos ražotu produkciju, tās pār-
došanu un attīstīšanu  – mājas produktu ražotāji secināja, ka 
atslēga veiksmīgai tirgus apgūšanai ir sadarbība. Biedrības no-
saukums simbolizē mazo un vidējo pārtikas ražotāju darbību, 
kurā iesaistīts ģimenes darbs un ražošana no lokālām izejvie-
lām vietējam tirgum. Svarīgi pieminēt lielo roku darba daudzu-
mu, kas iesaistīts šajā procesā – rūpnieciski ražotiem produk-
tiem šīs vērtības nav. PA biedru savstarpējā sadarbība balstīta 
uz tādām pamatvērtībām, kā ģimene; atbildīga attieksme pret 
dabas resursu izmantošanu; savstarpēja cieņa, uzticība un at-
balsta sniegšana. Caur šīm vērtībām biedri veiksmīgi veicina 
vietējo produktu popularizēšanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību 
un lauku attīstību.

Māris uzņem viesus biedrības izveidotajā veikalā  – gan 
esošos un topošos sadarbības partnerus, gan arī tos, kas ie-
interesēti biedrības darbībā. Māris ir lauksaimnieks ar daudz-
nozaru saimniecību  – viņš audzē ogas, augļus, graudus un 
nodarbojas ar biškopību un mājražošanu. Viņa saimniecība 
“Klīves” aktīvi darbojas jau 20 gadus. Māra galvenie pienā-
kumi ir dārzniecība un augu aizsardzība – šīs zināšanas viņš 
apguva dažādos kursos un apmācībās jau ārpus augstskolas. 
Protams, apjomīgajā saimniecībā viņam noder palīdzība – ko-

manda 6 cilvēku sastāvā ar to labi tiek 
galā. Saimniecības attīstībā ir panākts 
daudz, saimnieks ikgadēji iekopj par 
hektāru vairāk. Lielāko gandarījumu 
saimniekam sagādā iespēja redzēt 
sasniegto rezultātu un izprast, kas ir 
jādara labāk. Māris norāda uz to, ka 
pats svarīgākais ir darīt to, kas aizrauj 
un sagādā prieku – ar šādu pieeju dar-
bam, panākumi un veiksme seko.

Šajā sadarbībā ir radīts specializē-
tais veikals Jelgavā “Amatnieku sēta”, 
kurā biedri un sadarbības partneri 
pastāvīgi izplata savus produktus. 
Produktus veikalā piegādā no 50 dažā-
diem mazajiem ražotājiem. Biedrības 
sociālo mediju lapās var atrast visus 
jaunievedumus veikalā, kas būtiski pa-
līdz ar uzmanības piesaistīšanu. Dažas 
no galvenajām produktu grupām, kas 
atrodamas veikalā, ir piena pārstrādes 
produkti, augļu un dārzeņu sukādes, 
karameles, kaņepju pārstrādes pro-
dukti, sulas un svaigi sezonāli dārze-

ņi. Atverot veikalu, Māris saprata, ka 
kooperatīva vadīšana ne vienmēr ir 
viegla, jo ir daudzas iesaistītās puses, 
un katrai no tām prioritāras ir savas 
vēlmes. Sākumā tas sagādāja grūtības, 
it īpaši, līdzīga veida produktu un kon-
kurences ziņā – tāpēc PA centās veidot 
“labumu grozus”, kuros produktu gru-
pas nepārklātos un neveicinātu sacen-
sību ražotāju starpā.

Viena no biedrības aktivitātēm ir 
lauku tūrisma veicināšana. Caur PA 
biedru saimniecības sadarbojas gan ar 
tūrisma aģentūrām, gan vietējo Jelga-
vas tūrisma informācijas centru, kas 
piedāvā gan grupveida ekskursijas, gan 
neplānotas īsas vizītes pie mājsaim-
niekiem. Šajā sadarbībā izveidota arī 
reģiona karte, un tiek piedāvāts marš-
ruts, kas ļauj apciemot saimniecības, 
lai ne tikai redzētu, bet arī degustētu 
produkciju. Sadarbībā ar Zemkopības 
ministriju un Latvijas lauku konsultā-
ciju centru, biedrības dalībnieki dodas 
apmaiņas ekskursijās pie kooperatī-
viem arī citviet Latvijā.

“Pateicoties biedrības 
veiksmīgai darbībai viena no 
valdes loceklēm izteikusies, 
ka valde ir jāmaina, jo viņa ir 
pārāk aizņemta izstrādājot 
jaunus produktus, uzņemot 
ciemiņus un attīstot savu 
saimniecību.”


