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    Latvijas Maiznieku biedrības biedriem 

 un sadarbības partneriem 
Rīgā, 

2017. gada novembrī 

LMB 2017. gada darbības pārskats  

 
Galvenie mērķi:  

1. Maize kā veselīgs un kvalitatīvs Latvijas produkts 

2. Rudzu maizes popularizēšana un saglabāšana    

3. Populāciju rudzu saglabāšanas jautājums, ņemot par pamatu Igaunijas 

pieredzi 

4. Jauno maiznieku, profesionālo mācību iestāžu audzēkņu izglītošana maizes 

nozares jautājumos un Maiznieka Amata zeļļu sagatavošana 

5. Jaunu biedru piesaiste. 

 
 

Pateicoties LMB biedru aktivitātei, sadarbības partneru atbalstam, šogad biedrība 

ir realizējusi sekojošus pasākumus :  

 

Maizes, maizes izstrādājumu un maiznieka amata popularizēšanas pasākumi: 

 
1. Maizes svētki 19. augustā Rīgā, Vērmanes dārzā, veidojot ‘’Maizes ielu’’ Rīgas svētku 

ietvaros, piedalījās 13 maizes ražošanas uzņēmumi, svētku ietvaros notika maizes 

degustācija/konkurss nominācijā ‘’Iecienītākā Rīgas svētku Latvijas rudzu maize 

2017’’: 1.vieta SIA N.Bomja maiznīca ‘’Lielezers’’ – ‘’Senā rupjmaize’’, 2.vieta SIA 

‘’Fazer Latvija’’ – Iesala rudzu maize, 3.vietā SIA ‘’Lāči’’ – ‘’Senā rupjmaize’’, 

paralēli norisinājās SIA ‘’Puratos Latvia’’ radītās jaunās maizes ‘’Vērmanes dārzs’’ 

degustācija/prezentācija, veltīta Vērmanes dārza 200 gadu jubilejai  

2. XVII Jelgavas Piena, maizes un medus svētki 26. augustā, sadarbībā ar Jelgavas Amatu 

vidusskolas audzēkņiem un pasniedzējiem - maizes popularizēšana ‘’Izveido savu rudzu 

maizes sviestmaizi pats’’ un degustācija/konkurss nominācijā ‘’Latvijas rudzu maize 

Zemgalē – 2017’’, 1.vieta SIA N.Bomja maiznīca ‘’Lielezers’’ – ‘’Senā rupjmaize’’, 

2.vieta SIA ‘’Hanzas Maiznīca’’ – Kuršu rudzu formas maize, 3.vietā SIA ‘’Lāči’’ – 

‘’Senā rupjmaize’’  

3. Dalība preses konferencē viesnīcā ‘’Gūtenbergs’’, atklājot Starptautisko pārtikas 

ražotāju izstādi ‘’Riga Food 2017’’ 

4. Dalība Starptautiskajā pārtikas izstādē ‘’Riga Food 2017’’ Latvijas Agroresursu un 

ekonomikas institūta organizētajā Nacionālājā kopstendā no 06. līdz 09. septembrim, 

piedalījās – SIA Dona, SIA Lāči, SIA Saldus maiznieks, AS Roga Agro, SIA N.Bomja 

maiznīca Lielezers, AS Vidzemes maiznīca, SIA Hanzas Maiznīca, SIA ‘’Maiznīca 

Flora’’ 
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5. Pēc 3 gadu pārtraukuma noorganizēts ‘’Maizes kvalitātes konkurss – 2017’’ ‘’Riga 

Food 2017’’ ietvaros kopā ar LLU un ZM, BT1 atbalstu – 12 zelta, 7 sudraba un 4 

bronzas medaļas maizei par augstu kvalitāti. 

 Zelta diplomus ieguva “Kuldīgas maizes ceptuves” ražotā maize “Tīrā, dabīgā rudzu 

maize”, kā arī “Garšīgā saldskābmaize ar sēklām”, “Saldus maiznieks” ražotā rudzu 

maize “Kurzemnieku” un saldskābā maize “Miestiņmaize”, “Lāči” ražotā rudzu-kviešu 

maize “Spinātmaize”, “Madonas patērētāju biedrības” ražotnē “Madonas maiznieks” 

realizētā rudzu maize “Mētrienas maize”. Tāpat zelta diplomus ieguva arī “Lielezers” 

ražotā “Senā rupjmaize”, “Dona” ražotā veidņu maize “Sīpolmaize”, “Maiznīca Flora” 

ražotā “Sējas saldskābmaize ar briedinātiem rudzu graudiem”. Godalgoto pirmo vietu 

ieguva arī “Hanzas maiznīca” ražotā “Kuršu spēka maize”, ”Sēklu” un šī paša 

uzņēmuma ražotā “Dižā kviešu maize ar biezpienu”, kā arī “Golddust” prečzīmes 

“Madam Brioš” ražotā “Mājas maize”.  

Savukārt sudraba diplomus ieguva “Lāči” rudzu maize “Burkānmaize”, “Lielezers” 

ražotā “Limbažu rupjmaize”, “LPB” Priekules maizes ceptuvē ceptā “Saulaines 

rupjmaize ar sēklām” un “Saulaines rudzu maize ar šķeltiem rudzu graudiem”, “Beātus” 

maiznīcā “SOLO” ceptā “SOLO” baltmaize, “Alta S” maize ar nosaukumu “Mājas 

maize plaucēta”, kā arī “Golddust” preču zīmes “Madam Brioš” ražotā “Pekanriekstu 

maize”. 

 Bronzas diplomus ieguva “Dona” ražotā “Krustpils maize”, “Maiznīca Flora” ceptā 

“Turaidas rudzu maize”, “Beātus” maiznīcas “SOLO” ražotā “SOLO” rudzu maize un 

“Alta S” maize ar nosaukumu “Senču rudzu maize”. 

6. Dalība Latvijas universitātes Dabas zinātņu centrā, simpozijā ‘’Smiltis un stikls’’, 

pārtikas sadaļā 

7. Dalība ar prezentāciju ‘’Maiznieku veikums maizes un maizes izstrādājumu sastāva 

uzlabošanā’’ Veselības ministrijas , Pasaules Veselības organizācijas, LPUF , Rīgas 

Stradiņa universitātes organizētājā seminārā ‘’ Pārtikas produktu sastāva uzlabošana – 

labās prakses piemēri pārtikas produktu sastāva uzlabošanā Latvijā’’ 

8. Dalība Latvijas Ārstu biedrības ikgadējā konferencē ‘’Veselīga un Kvalitatīva pārtika  

Latvijā’’ – pārstāvēja SIA N. Bomja maiznīca ‘’Lielezers’’, SIA ‘’Maiznīca Flora’’ un 

AS ‘’Rīgas dzirnavnieks’’  

 

 Sadarbība ar biedrību ‘’Siera klubs’’: 

 
1.  Kopā ar biedrību ‘’Siera klubs’’ noorganizēts Latvijas reģionu konkurss ‘’Tautiskie 

raksti siera, biezpiena un maizes gardumā’’, popularizējot maizi, sieru un biezpienu kā 

veselīgus ikdienas produktus, kā arī uzsverot piena produktu un maizes saderību, 

gatavojot dažādus ēdienus. Konkurss veltīts Latvijas simtgadei : 

6. maijā – Skrundā, pilsētas svētku ietvaros, 29. jūlijā – Valmierā, pilsētas svētku 

ietvaros, 05. augustā Rēzeknē, pilsētas svētku ietvaros, 26. augustā – Jelgavā Piena, 

maizes un medus svētku ietvaros   

       2. Dalība ‘’Siera kluba’’ organizētajos semināros ‘’Lauksaimniecības produktu ražošana 

un izmantošanas iespējas’’ , pārstāvot LMB biedrus un piedaloties degustācijās ar maizi 

un maizes izstrādājumiem: ‘’Meistara dienā’’ RIMAN mācību centrā, Piensaimnieku 

kooperatīvajā sabiedrībā ‘’Straupe’’, Ogres tehnikumā Jāņu siera gleznu konkursā, 
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popularizējot maizi un siera saderību, RTRIT ‘’Meistara dienā’’ Eiropas kulturālais 

mantojums un Latgales kulturālais mantojums’’, ‘’Meistara dienās’’ – Kuldīgas 

tehnikumā, Jelgavas Amatu vidusskolā un Ogres tehnikumā 

       3.  Sagatavota informācija par maizi un LMB grāmatai ‘’Jānu siers’’, kas nāca klajā š.g. 

jūnijā  

        

Sadarbība ar Latvijas profesionālajām mācību iestādēm: 

 
1. Sadarbība RTRIT starptautiskos projektos – Itālijā, Beļģijā tehnikuma audzēkņi un 

pasniedzēji piedalījās Latvijas dienās, prezentējot mūsu rudzu maizi   

2. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā novadīta UNESCO Pasaules lielākā 

mācību stunda par ‘’Maizi Latvijā’’ projekta ‘’Katram šķīvim savs stāsts’’ ietvaros  

3. Dalība LLU Valsts pētījumu programmas ‘’Agrobiores’’ Stratēģiskās vadības grupā, 

(no 2016. gada janvāra) 

4. Dalība eksāmenu komisijā RTRIT – bezdarbnieku apmācību programmas ietvaros 

5. Sadarbība ar LLU, veidojot vēsturisku izdevumu Latvijas simtgades ietvaros par 

maizes nozares ievērojamākajām personībām  

 

Pārstāvniecība un sadarbība valsts institūcijās un citās organizācijās:  

 
1. Dalība ZM sanāksmē par pārtikas izplatīšanu, kurai beidzies derīguma termiņš 

‘’Ieteicams līdz’’, Eiropas aktuālā jautājuma  ‘’Par pārtikas atkritumu samazināšanu’’ 

ietvaros  

2. Sniegts viedoklis par MK not. Nr.301 no 17.05.2016. ‘’Noteikumi par maksimāli 

pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos’’ 8.pielikuma 14.punktu 

sekojošā redakcijā : pieļaujamais transtaukskābju daudzums pārtikas produktos 

nedrīkst pārsniegt 2 gramus uz 100 gramiem kopējā tauku daudzuma (prasība 

piemērojama no 2018. gada 1.jūnija)  

3. Ikmēneša dalība LOSP pārstāvju sanāksmēs un organizētajos pasākumos kā 

pilntiesīgs LOSP biedrs  

4. Dalība LPUF padomes darbā un saistītajos pasākumos , Latvijas Nacionāli bruņoto 

spēku iepirkuma kritēriju izveides darba grupā – Maize un maizes izstrādājumi, 

moderatoru kursi Profesiju standartu un profesionālo kvalifikāciju izstrādei, darba 

grupā profesiju kvalifikācijas prasību izstrāde ‘’Maizes un miltu produktu ražošanas 

tehniķis’’, darba grupā SIA ‘’E&Y’’ ‘’Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā 

analīze’’ 

5. Saņemts atbalsts 5000 EUR apmērā - 2016.gada nogalē pēc LPUF ieteikuma 

Zemkopības ministrijā Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts biedrības 2017. gada 

budžets ar lūgumu atbalstīt biedrību savstarpējās sadarbības veicināšanai, kas kalpotu 

kā finansiāls atbalsts biedrības 2017. gada darbībai 

6. Konkurences padomē (KP) iesniegti papildinājumi vēstulei par maizes nozarē 

strādājošo identificētajām problēmām saistībā ar ‘’Negodīgas mazumtirdzniecības 

prakses aizlieguma likumu’’ (NMPAL) un iesniegti ieteikumi KP, aktualizējot 

NMPAL piemērošanas vadlīnijas 
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7. Kopā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP) un Zemkopības 

ministriju aktualizēts jautājums par populāciju rudzu aizsardzību, ZM vēršoties 

Eiropas komisijā ar jautājumu par iespējamu BSA (brīvprātīgi saistītā atbalsta) 

pārskatīšanas/ pārdales iespējamību zemniekiem/populāciju rudzu audzētājiem (no 

peļņu nesošām kultūrām), jautājums uz doto brīdi atklāts  
8. Dalība darba sēdē ZM kopā ar LLU un Restorānu un viesnīcu asociāciju par jaunu 

Latvijas produktu pieteikumu veidošanu, iesniegšanai EK kādā no Eiropas Kvalitātes 

shēmām  
9. Sniegta informācija LPUF , lai sagatavotos tikšanās reizei ar ministru prezidentu M. 

Kučinski par noteikumu atvieglošanu trūkstošā darbaspēka ievešanai no 3.valstīm 
10. Dalība ar prezentāciju Konkurences padomes organizētajā konferencē ‘’Tirgotāju un 

piegādātāju sadarbība: Vai likums nodrošina līdzsvaru?’’ – Plusi un mīnusi LMB 

uzņēmumu darbībā pēc NMPAL ieviešanas 

11. Dalība konferencē, kas veltīta konkurences uzraudzības Latvijā 25 gadu jubilejai 

‘’Godīgas konkurences ceļš : vakar, šodien, rīt’’ 

 

Sadarbība ar Latvijas Amatniecības kameru:  

 
1. Maiznieku Amata brālībai pievienojušies 3 maiznieki. 2016. gada nogalē maiznieka 

zeļļa kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja  SIA ‘’Saldus maiznieks’’ speciālisti Toms 

Blumbergs un Kristīne Kriņģele un maiznieka amata meistara kvalifikācijas 

eksāmenu - SIA ‘’Puratos Latvia’’ tehnoloģe/konsultante Linda Bekmane 

2. Š.g. februārī maiznieki piedalījās Latvijas Amatniecības kameras rīkotajā gada ballē, 

kur sumināja jaunos zeļļus un maiznieka amata meistari, kuri saņēma maiznieka 

amata meistara un maiznieka amata zeļļu diplomus 

 

LMB citi projekti, darbības un organizētie pasākumi: 

 
1. Nolasītas lekcijas SIA ‘’Alta S’, Madonas PB maizes ceptuves, SIA ‘’Saldus 

maiznieks’’, SIA ‘’Maiznīca Flora’’ un  SIA ‘’PRP’’ darbiniekiem apmācību 

programmā ‘’Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā’’ 

2. Sniegtas konsultācijas maizes un maizes izstrādājumu enerģētiskās un uzturvērtības 

aprēķināšanā un informācijas sniegšanā patērētājiem, konsultācijas Nacionālās pārtikas 

kvalitātes shēmas ietvaros ‘’Zaļā’’ un ‘’Bordo’’  karotītes 

3. Darbs pie ikmēneša sociālā tīkla FB LMB profila lapas uzturēšanas un aktualizēšanas 

 ( vizuālo un informācijas materiālu veidošana)  

4. Aizsākusies sadarbība ar biedrību ‘’Lauku Ceļotājs’’ plānotā bukleta Latvijas 100gades 

ietvaros - ‘’Latvijas rudzu maize’’ veidošanā 

5. Latvijas Maiznieku biedrības vārdā - paldies LMB biedram - SIA ‘’Puratos Latvia’’ par 

tradicionālā maiznieku saliedēšanas brauciena noorganizēšanu, kas norisinājās šogad no 

03. līdz 06. aprīlim, apmeklējot Bulgāriju 

6.  Dalība AS ‘’Hanzas Maiznīca’’ un LMB organizētajā diskusijā ‘’Vai Latvija ir rudzu 

lielvalsts ?” 
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 Sadarbība ar medijiem: 

 
1. LMB valdes priekšsēdētāja K.Zemeša intervija Minskas žurnālam ‘’ Pekarj i konditer’’ 

par negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma ieviešanas pozitīvajām 

un negatīvajām tendencēm, par maizes nozari šodien Latvijā  

2. Informācija no LMB par maizes nozares tendencēm laikrakstā ‘’Diena’’ 

3. Publikācija TVNET ‘’Uzmanīgi ar maizi!’’ par maizes veselīgumu, uzturvērtību, ēšanas 

paradumiem, uzglabāšanu u.c.  

4. Sadarbībā ar U.Graudiņu ‘’Latvijas Avīze’’ par maizi vakar, šodien un nākotnē 

5. Sniegta informācija laikrakstam ‘’Dienas Bizness’’ publikācijai par maizes tirgu Latvijā 

6. K.Zemeša intervija nedēļas laikrakstam (krievu valodā) ‘’MK Latvia’’ 

7. Latvijas reģionālo konkursu ‘’Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumā’’ 

norise atspoguļota - laikraksti "Kurzemnieks", "Saldus Zeme", "Kurzemes Vārds", "Ventas 

Balss", "Talsu Vēstis", "Ziemeļlatvija", "Liesma", "Dzirkstele", "Alūksnes Ziņas", "Malienas 

Ziņas", "Stars", "Auseklis", "Druva",  "Rēzeknes Vēstis", "Ezerzeme", "Zemgale", "Jelgavas 

Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Tukuma Neatkarīgās Ziņas’’,  ‘’Vidzemes TV’’, ‘’Skrundas TV’’, 

žurnāls ''Praktiskais latvietis’’ un  Latgales reģionālā televīzija. 
 

Jaunu LMB biedru pievienošanās: 

 
1. Ar š.g.1.janvāri LMB biedrs ir AS ‘’Hanzas Maiznīca’’  

2. 21.septembrī saņemts iesniegums no ZS ‘’Ķelmēni’’ vadības par iestāšanos biedrībā ar 

2017.gada IV. ceturksni, 19.oktobrī LMB valdes sēdē iesniegums akceptēts  

3. Uz doto brīdi LMB apvienojušies 16 maizes ražošanas uzņēmumi un 2 maiznieku 

sadarbības partneri – SIA’’Puratos Latvia’’ un SIA ‘’Lanordija’, kopā = 18 biedri 

 

        

 

Latvijas Maiznieku biedrības 

Valdes priekšsēdētājs                                      Kārlis Zemešs 

 

Sagatavoja:  

LMB izpilddirektore  

Gunta Duka 


