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    Latvijas Maiznieku biedrības (LMB) biedriem, 

 sadarbības partneriem un potenciālajiem dalībniekiem 
 

 

Rīgā, 2020. gada decembris 

LMB 2020. gada darbības plāns un izpilde 

 
Biedrības mērķi: 

1. apvienot maizes ražotājus un izejvielu piegādātājus, lai veicinātu maizes 

ražošanas nozares attīstību un perspektīvas, risinot biedru kopīgās problēmas 

un pārstāvot to kopīgās intereses valsts pārvaldes un citās institūcijās 

2. veicināt un popularizēt veselīgu dzīves veidu uzturā lietojot maizi un maizes 

produktus 

3. sekmēt maiznieka amata attīstību un celt tā prestižu   

4. saglabāt un nodot jaunajai paaudzei sentēvu maizes cepšanas tradīcijas 

Biedrības uzdevumi: 
1. sekmēt likumdošanas pilnveidošanu un uzlabošanu maizes ražošanas nozarē, 

sadarbojoties ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (dalība 

konsultatīvo padomju darba grupās u.c.) 

2. sekmēt pētījumu izvēršanu, kas veicinātu nozares attīstību un inovitāti 

3. veicināt maiznieka amata saglabāšanu un attīstību, izstrādājot un realizējot 

apmācības programmas un pasākumus (meistarklases, konkursi, semināri, 

Maiznieka amata zeļļa un meistara diploma iegūšana u.c.) 

4.  informēt sabiedrību par sentēvu maizes cepšanas tradīcijām, šodienas 

aktualitātēm, tendencēm un problēmām nozarē, rīkojot izglītojošas 

konferences, seminārus, meistarklases, konkursus un piedaloties izstādēs, 

degustācijās, izbraukumu pasākumos u.c. aktivitātēs  

5. sniegt konsultācijas nozares attīstības jautājumos, rīkot kopīgus pasākumus 

biedru saliedēšanai un komunikācijai (apmācības, semināri, mācību kursi un 

lekcijas u.c. formu pasākumi) 

 

Realizētie plānotie pasākumi, darbības LMB mērķu un 

uzdevumu izpildei 2020. gadā: 
 

1. Apvienot maizes ražotājus un izejvielu piegādātājus, lai veicinātu maizes 

ražošanas nozares attīstību un perspektīvas, risinot biedru kopīgās problēmas 

un pārstāvot to kopīgās intereses valsts pārvaldes un citās institūcijās 

 

1. Dalība Pārtikas rūpniecības nozaru ekspertu padomē (NEP).  
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Gada jautājumi – jauniešu piesaistīšana pārtikas nozares profesionālās 

izglītības apgūšanai, jautājums par nozaru stratēģiskās attīstības plānu 

izglītības jomā, izglītības programmu un standartu izstrāde/aktualizēšana, 

jautājumi par darba vidē balstītu mācību norisi, augstākās izglītības 

uzlabošanas pasākumi 

2. Dalība sadarbības organizācijās LOSP un LPUF - ikmēneša pārstāvju un 

padomes sēžu ietvaros (gada sākumā klātienē, Covid 19 pandēmijas laikā, 

saņemot informāciju vai atsevišķos gadījumos attālināti) 

3. Dalība ZM darba grupā ‘’Pārtikas marķējums’’ – aktuālā informācija ES 

Regulas Nr. 1169/2011 ietvaros par informācijas sniegšanu patērētājiem 

4. LMB uzņēmumi pievienojušies LPUF un Veselības ministrijas Sadarbības 

Memorandam – vienošanās uzņēmumiem turpināt brīvprātīgu pārtikas 

produktu sastāva uzlabošanu, viens no nozares darbības virzieniem 

sabiedrības veselības veicināšanā 

5. 2020. gada sākumā, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar LPUF, plānoto 

2020. gada maiznieku braucienu uz Puratos Garšas un inovācijas centru 

Spānijā, Gironā, varējām plānot kā mācību braucienu ar atbalstu 50-70% 

(atkarībā no uzņēmuma lieluma) ES projekta ietvaros, sagatavoti apmācību 

organizēšanas un norises dokumenti, startēts un uzvarēts publiskajā 

iepirkumā, diemžēl  COVID 19 pandēmijas izraisītajai krīzes situācijai 

Latvijā un visā pasaulē – apmācības tika pārceltas uz nenoteiktu laiku 

(līgums paredz apmācību norises laiku līdz 2021. gada beigām) 

6. Nolasītas lekcijas ‘’Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā’’ – 

SIA ‘’Saldus maiznieks’’, SIA ‘’Kalvīc’’ un IK ‘’Petūnija’’ (Sklandraušu 

cepēji), SIA ‘’Alta S’’ Alūksnes maizes ceptuvē un SIA ‘’Maiznīca Flora’’ 

7. Dalība LLU ‘’Pārtikas produktu tehnoloģija otrā līmeņa profesionālās 

augstākās studiju programmas’’ studentu diplomprojektu aizstāvēšana 3. 

un 4. jūnijā  

8. 11.-12. jūnijā paplašinātā LMB valdes sēde, biedru saliedēšanas un maizes 

popularizēšanas pasākums Latgalē, t.sk. V.Kudiņas meistarklase Maizes 

muzejā ‘’Maize kā stratēģiski svarīgs pārtikas produkts krīzes situācijā’’ , 

apmācības SIA ‘’Born’’ Lielbornes muižā 

9. Sniegts LMB viedoklis Patentu valdei par vārda ‘’Ekstra’’ pielietojumu kā 

miltu šķiru/tipu, kā arī informācija saistībā ar kviešu miltu klasifikāciju 

10. Dalība sociālajā platformā ‘’Lai dzīvo visi’’, kas izveidota kā iniciatīva, 

aicinot Latvijas iedzīvotājus izvēlēties un iegādāties pēc iespējas dažādu 

uzņēmumu ražotos produktus, tā atbalstot Latvijas uzņēmumus un palīdzot 

tiem pārvarēt COVID 19 izraisīto pandēmijas/krīzes laiku 

11. Informācijas sniegšana biedriem par pasākumiem, atbalstiem un 

ierobežojumiem COVID 19 krīzes situācijā  
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12. PVD iesniegti pieteikumi maznozīmīgu grozījumu veikšanā, ar tālāku 

virzību Eiropas komisijā – GTĪ produktiem ‘’Sklandrausis’’ un Salināta 

rudzu rupjmaize (receptūras izmaiņas, derīguma termiņa pagarināšana) 

13.  Sniegtas konsultācijas (biedriem) un viedoklis (ZM) sekojošu nomatīvo 

aktu sakarā:  

a)Regula Nr.1169/2011 26. panta 3.punkts attiecībā uz pārtikas produktu 

izcelsmes valsts vai vietas norādīšanu, ja tā nav tā pati kā galvenajai 

sastāvdaļai;  

b)par pārtikas fermentu norādīšanu marķējumā Regula Nr.178/2002, R 

1169/2011;  

c)ES viena no Zaļā kursa stratēģijām ‘’No lauka līdz galdam’’ (Taisnīgas, 

veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā), par obligāto vienas 

harmonizētas un brīvprātīgas marķēšanas shēmas izstrādi (EK 

ierosinājums, plānots izstrādāt 2022. gadā); 

d)par videi draudzīga iepakojuma izmantošanu un tālāku pārstrādi; 

e)par jodsāls lietošanu maizes ražošanā (atzinums LPUF, ZM,VM); 

f)informācijas un problēmas aktualizēšana ZM Pārtikas nekaitīguma 

departamentā par ciānūdeņražskābes daudzuma robežas samazināšanu 

linsēklās (no 200 uz 150 mg/g), līdz ar to linsēklas ražošanā varēs pielietot 

tikai apstrādātā veidā, kas sadārdzinās izejvielas cenu (lūgums no SIA 

‘’Lanordija’’) – jautājums atklāts, EK darba grupas lēmums 

g)komunikācija ar ZM atbildīgiem speciālistiem Publisko iepirkumu, tai 

skaitā – Zaļā publiskā iepirkuma sakarā, atbildod uz LMB biedru 

jautājumiem un iespēju robežās palīdzot problēmu risināšanā. 

 

2. Veicināt un popularizēt veselīgu dzīves veidu uzturā lietojot maizi un maizes 

izstrādājumus: 

 

1. Š.g. 23. jūlijā Rīgas Latviešu biedrības (RLB) namā LMB piedalījās pasākumā 

Jumta bišu medus sviešanā un degustācijā, sadarbībā ar RLB, Dabas fondu un 

Latvijas Biškopības biedrību, maizes un medus popularizēšana Rīgas 

inteliģences aprindās 

2. Sadarbība ar izdevniecību ‘’Saimnieks LV’’, rakstu publicēšana 2020. gadā un 

visa 2021. gada periodā - par maizi, maizes veselīgumu, īpaši, rupjmaizi, tās 

vēsturi, vērtību un pielietojumu dažādu ēdienu gatavošanā  

3. Pastarpināta iniciatīva, aktīvi balsojot Latvijas 102. dzimšanas dienai veltītajā 

valodas daudzināšanas akcijā ‘’Mans latviskākais vārds’’, kurā iesniegti 1360 

vārdi un stāsti. Balsojumā portālā vards.valoda.lv par latviskāko tika izvēlēts 

vārds ‘’RUPJMAIZE’’  

4. Dalība Latvijas Lauku konsultāciju centra (LLKC) organizētajā noslēguma 

pasākumā ‘’Latvijas Novadu garša’’, 2. oktobrī Hanzas peronā ‘’Maizes 

pieturā’’ reklamējot biedrību (LMB), Salināto rudzu rupjmaizi, Rudzu 
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piparkūkas, maizes gatavošanu  ar dabīgo ieraugu un dažādas maizes ar 

graudu, sēklu, dārzeņu piedevām, meistarklases vadīja maiznieka amata 

meistars Valters Kanopa (maiznīca ‘’Lielezers’’) un maiznieka amata meistare 

Linda Bekmane (SIA ‘’Puratos Latvia’’) 

5. LMB atbalsts (veselīgi maizes un miltu konditorejas izstrādājumi, kā arī SIA 

‘’Puratos Latvia’’ produkti) Starptautiskai konferencei ‘’Uzturs un veselība 

2020’’, kas notika no 9.-11. decembrim (online) un ko trešo reizi organizē 

LMB sadarbības partneri – Latvijas Universitāte (Dabas centrs), Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte  

6. Ikgadējais (8-ais) maiznieku pasākums ‘’Maizes iela 2020’’ Rīgas svētku 

ietvaros, 15. augustā, Vērmanes dārzā, popularizējot maizi, jaunos ražotāju 

produktus, izglītojot svētku viesus par maizes ēšanas paradumiem, 

izmantošanu, veselīguma kritērijiem un maiznieka profesiju – šogad 

norisinājās pastiprinātos drošības apstākļos un tajā piedalījās SIA ‘’Dona’’, 

AS ‘’Hanzas maiznīca’’, maiznīca ‘’Lielezers’’, LPB ‘’Priekules maiznīca’’, 

SIA ‘’Saldus maiznieks’’, SIA ‘’Lāči’’ un Asociācija ‘’Lauku Ceļotājs’’ un 

Rīgas Latviešu biedrība 

7. Ikgadējais pasākums XX ‘’Jelgavas Piena, maizes un medus svētki – 2020’’ 

š.g. 29. augustā Jelgavā, Hercoga laukumā, LMB sadarbībā ar Jelgavas Amatu 

vidusskolas audzēkņiem un AS ‘’Dobeles dzirnavnieks’’, par ilgadēju 

piedalīšanos un uzticību svētkiem Jelgavas domes iestāde ‘’Kultūra’’ 

pasniedza Pateicības – SIA ‘’Dona’’, SIA ‘’Saldus maiznieks’’, maiznīcai 

‘’Lielezers’’ un AS ‘’Hanzas Maiznīca’’ 

8. Notikuši vairāki semināri sadarbībā ar biedrību ‘’Siera klubs’’ – Restorānu 

servisa skolā ‘’Ferma’’, RIMAN mācību centrā – maizes un siera, kā arī citu 

lauksaimniecības produktu saderības popularizēšana, Ogres tehnikumā – GTĪ 

produktu atpazīstamība un pielietojums ēdienu gatavošanā  

9. Jūnija sākumā interneta platformā ‘’Visi dati’’ izveidota aptauja ‘’Maizes 

patēriņa paradumu maiņa Covid 19 ietekmē’’ sasniedzot 500 respondentu 

skaitu (aptaujas rezultāti www.maizniekubiedriba.lv)  

10.  Dalība izstādē ‘’Riga Food 2020’’ Nacionālajā kopstendā, maiznieku 

ekspozīcijā ‘’Latvijas maize’’, piedalās SIA Dona, SIA Lāči, SIA Hanzas 

Maiznīca, SIA Saldus maiznieks un SIA N.Bomja maiznīca ‘’Lielezers’’, 

šogad ievērojot īpašos drošības noteikumus izraisītās pandēmijas dēļ 

11.  Publikācijas medijos, internetvidē – dalība NPKS Zaļā un Bordo karotīte 

akcijā ‘’Meklē karotīti’’ 

12.  Video un foto montāžas par maizes ražošanu, maizniekiem, par maizes 

veselīgumu un pielietojumu - LMB sociālajās vietnēs FB, mājas lapā un 

Instagram  

13. Gada nogalē sadarbībā ar LMB biedru uzņēmumiem, Zemkopības ministriju, 

Agroresursu un ekonomikas institūtu, Latvijas Diētas ārstu asociāciju, Pārtikas 

veterināro dienestu un Latvijas Lauksaimniecības institūtu iesākts darbs pie 

http://www.maizniekubiedriba.lv/
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dokumenta (Vienošanās/Memoranda) par vārda PILNGRAUDU lietošanu 

pārtikas marķējumos informācijas sniegšanā patērētājiem. 

 

3. Sekmēt maiznieka amata attīstību un celt tā prestižu: 
 

1. Sniegts atzinums PICK Kuldīgas tehnikumam Maizes un miltu izstrādājumu 

gatavošanas laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegādei, lai piedalītos Valsts 

iepirkumā 

2. 30. janvārī dalība asociācijas ‘’Lauku Ceļotājs’’ pasākumā viesu namā 

‘’Caunītes’’ kulinārā tūrisma projekta ‘’Rudzu ceļš’’ izveidē un mārketinga 

aktivitāšu apzināšanā/definēšanā – LMB piedalās kā konsultants, projektā 

darbojas visi tie uzņēmumi, kas cep rudzu maizi, uzņem ekskursantus un rīko 

meistarklases, LC izdevis bukletu un karti, kurā atzīmēti maizes ceptuves, kas 

uzņem ekskursantus un rīko meistarklases  

3. Gada sākumā LMB Maiznieka amata brālības (MAB) biedri piedalījās Latvijas 

Amatniecības kameras organizētajā Gada ballē Mazajā Ģildē, šogad MAB 

piepulcējās un maiznieka amata meistara diplomu saņēma Maiznīcas ‘’Lielezers’’ 

ražošanas vadītājs V.Kanopa, zeļļa diplomus saņēma SIA ‘’Lāči’’ maiznieki – 

Arturs Šimkjavičs, Igors Nikolajevs un Anglijā dzīvojošā rupjmaizes cepēja 

Nadežda Trokša  

4. Lai popularizētu maiznieka amatu un maizes ražotājus, Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikumam (RTRIT) nosūtīts saraksts ar LMB biedru uzņēmumiem, 

kas pieņem jauniešus savās ražotnēs – gan novadot izglītojošas ekskursijas, gan 

nodrošinot tiem ražošanas prakses.   

5. 26. novembrī, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā LMB kopā ar 

LPUF ES Klastera ietvaros (projekts „Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris”) 

bija plānots organizēt Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

profesionālās meistarības konkursu ‘’Jaunais maiznieks 2020’’, ar mērķi - 

veicināt audzēkņu profesionālās iemaņas, profesionālās apmācības motivāciju un 

radošo domāšanu inovāciju virzienā – attīstot un izveidojot inovatīvu pārtikas 

produktu: maizi mūsdienīgam patērētājam, stimulēt skolotāju profesionālo 

jaunradi un paplašināt sadarbību starp pārtikas rūpniecības uzņēmumiem un 

profesionālās izglītības iestādēm – diemžēl COVID 19 izraisītās krīzes laikā 

konkurss pārcelts uz nenoteiktu laiku (2021. gadā ?)  

6. Dalība modulārās profesionālās izglītības programmu ‘’Maiznieks’’ un 

Maiznieka palīgs’’ izstrādes darba grupā (VISC, RTRIT) 

7. Riga Food 2020 izstādes Inovāciju stendā LMB sadarbībā ar LPUF un Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņiem – topošajiem maizniekiem, 

konditoriem un pārtikas nozares speciālistiem LMB popularizē NPKS ‘’Bordo un 

Zaļā karotīte’’ maizi un maizes produktus. 
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4. Saglabāt un nodot jaunajai paaudzei sentēvu maizes cepšanas tradīcijas 

 

1. Izveidots uzskates materiāls ‘’7 iemesli, kāpēc jāēd rudzu maize’’ angliskā 

versija ar mērķi izglītot jauniešus, jaunās ģimenes un bērnus par rudzu maizes 

vērtību, kā arī vērst uzmanību rudzu maizes emocionālajai vērtībai kā Latvijas 

identitātes produktam – Latvijā dzīvojošajiem ārvalstu pilsoņiem, kā arī 

Diasporu dalībniekiem to tagadējās mītnes zemēs  

2. Dalība Latvijas Lauku konsultāciju centra organizētajā pasākumā ‘’Latvijas 

Novadu garša Zemgalē’’ – Eiropas aizsargāto Latvijas produktu 

popularizēšana, 25. jūlijā Bauskas rajona viesu namā ‘’Miķelis’’, Salinātās 

rudzu rupjmaizes meistarklasi novadīja maiznieka amata meistars V.Kanopa 

(maiznīca ‘’Lielezers’’) 

3.  Dalība kā ekspertam (G.Duka) VSIC -ā, novērtējot un aktualizējot 2020.gada 

pārbaudes eksāmenu jautājumus kvalizfikācijā ‘’Maizes un miltu izstrādājumu 

speciālists’’ 

4. Līdzdalība asociācijas ‘’Lauku Ceļotājs’’ Projektā "Rudzu ceļš" Nr.19-00-

A01630-000002, kas tematiski balstīts rudzu maizes un rudzu produktu 

tradīciju saglabāšanā Latvijā  

5. Sniegts info un vizuālais materiāls (fotogrāfijas) LLU PTF asoc.profesorei 

D.Kļavai - COST projekta ietvaros grāmatas Traditional European Breads An 

Illustrative Compendium of Ancestral Knowledge and Cultural Heritage  - An 

Illustrative Compendium of Ancestral Knowledge and Cultural 

Heritage (Tradicionālās Eiropas maizes - ilustratīvs senču zināšanu un kultūras 

mantojuma apkopojums) sagatavošanā (viena no nodaļām par Latvijas 

tradicionālo rudzu maizi) 

6. ZM aktualizēts jautājums par līnijšķirnes rudzu ‘’Kaupo’’ saglabāšanu un 

atbalstu tiem zemniekiem, kuri audzē šo šķirni (Ministrija šobrīd ir 

sagatavojusi priekšlikumu par saistīto atbalstu rudzu līnijšķirnēm, tostarp 

Kaupo rudziem. Ja tiktu saņemts apstiprinājums no Eiropas Komisijas, tad 

atbalstu varētu ieviest no 2021.gada un turpināt arī nākotnē. Ministrijas 

priekšlikums šobrīd paredz 100 eiro lielu atbalstu par 1 ha līnijšķirnes rudzu 

platību, paredzot 250 000 eiro lielu finansējumu gadam un references platību 

2500 ha.) 

7. Sadarbība ar izdevniecību ‘’Saimnieks.lv’’ – 2020. gada decembrī pirmā 

publikācija par rupjmaizi, tās vērtību un latviskāko vārdu aptaujā 

vards.valoda.lv. 2021. gadā izdevniecībai plānots kā Rudzu rupjmaizes gads 

un līdz ar to katrā izdevumā publicēs rakstus par Latvijā, dažādos uzņēmumos 

ražoto rudzu rupjmaizi. 
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LMB mērķu realizēšanai - papildu LMB budžetam, apgūti atbalsta 

finansiālie līdzekļi no LOSP (1500 un 2000 EUR apmērā) – pasākumu 

kopuma ‘’Maize kā latviskās galda kultūras neatņemama sastāvdaļa’’ un 

‘’Maize kā stratēģiski svarīgs produkts krīzes situācijā’’ (augstāk minētie 

pasākumi) un 400 EUR atbalsta finansējums no AS ‘’Dobeles 

dzirnavnieks’’ – XX Jelgavas Piena, maizes un medus svētku’’ 

organizēšanai. 

Pasākumu vizualizācija un apraksts LMB sociālo tīklu FB lapā un mājas 

lapā www.maizniekubiedriba.lv, gada nogalē atvērts Instagram konts. 

 

 

 
Latvijas Maiznieku biedrības 

   Valdes priekšsēdētājs                         Kārlis Zemešs 

 

 

 

Sagatavoja:  

LMB izpilddirektore  

Gunta Duka 

http://www.maizniekubiedriba.lv/

