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    Latvijas Maiznieku biedrības (LMB) biedriem, 

 sadarbības partneriem un potenciālajiem dalībniekiem 
 

 

 

Rīgā, 2018. gada decembris 

LMB 2018. 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 2018. gadā: 
 

Visa gada garumā LMB ir pārstāvējusi nozari dažādās organizācijās un valsts 

institūcijās. Ik mēnesi LMB ir piedalījusies LOSP un LPUF organizētajās 

sanāksmēs, kā arī apmeklējusi seminārus, diskusijas un piedalījusies vairākās 

darba grupās. LMB ir piedalījusies daudzos citos pasākumos, projektos, 
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semināros, darba grupās un aktivitātēs, kur nepieciešama nozares pārstāvniecība. 

LMB uztur sadarbību ar Latvijas Amatniecības kameru (LAK), potenciāliem 

nozares speciālistiem – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Ogres 

Valsts tehnikuma un Latvijas Lauksaimniecības  universitātes (LLU) Pārtikas 

tehnoloģijas fakultāti (PTF). LMB piedalās šo un citu sadarbības partneru rīkotos 

pasākumos, organizētajās akcijās un projektos gan kā eksperti un speciālisti, gan 

kā projektu dalībnieki. LMB aicina šos un citus sadarbības partnerus iesaistīties 

arī LMB organizētajos pasākumos, akcijās un projektos. Paralēli nozares 

pārstāvniecībai LMB biedri ir saņēmuši no LMB informāciju par aktualitātēm, 

kuras risina ar nozari saistītie ZM departamenti un nodaļas, LPUF, LOSP, LTRK, 

PVD u.c. nozares organizācijas, kā arī par aktualitātēm, kas saistītas ar 

likumdošanu, nozarē notiekošajiem semināriem un daudziem citiem jautājumiem. 

LMB regulāri ir sniegusi informāciju saviem biedriem par atbalsta saņemšanas 

iespējām no ZM, ES fondiem, LIAA, kā arī no citām iestādēm. 

 

Pateicoties LMB biedru aktivitātei, sadarbības partneru atbalstam, šogad 

biedrība ir realizējusi sekojošus pasākumus :  

 

Maizes, maizes izstrādājumu un maiznieka amata popularizēšanas pasākumi: 

1. Maizes svētki 18. augustā Rīgā, Vērmanes dārzā, veidojot ‘’Maizes ielu’’ 

Rīgas svētku ietvaros, piedalījās 12 maizes ražošanas uzņēmumi, 

sadarbojoties ar Rīgas Latviešu biedrību (RLB), veltīts RLB 150 gadu 

jubilejai  

2. XVIII Jelgavas Piena, maizes un medus svētki 25. augustā, sadarbībā ar 

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem un pasniedzējiem, tie veltīti LMB 

25. gadu jubilejai 

3. Dalība preses konferencē viesnīcā ‘’Grand Poet’’, atklājot Starptautisko 

pārtikas ražotāju izstādi ‘’Riga Food 2018’’ 

4. Dalība Starptautiskajā pārtikas izstādē ‘’Riga Food 2018’’ Latvijas 

Agroresursu un ekonomikas institūta organizētajā Nacionālājā kopstendā no 

05. līdz 08. septembrim, piedalījās – SIA Dona, SIA Lāči, SIA Saldus 

maiznieks, SIA N.Bomja maiznīca Lielezers, AS Vidzemes maiznīca, SIA 

Hanzas Maiznīca, SIA ‘’Maiznīca Flora’’ 

5. Maizes simpozija organizācija ‘’100 iemesli kāpēc jāēd maize’’, Riga Food 

2018 ietvaros, 7.septembrī 

6. LMB jubilejas radošās meistarības plenēra ‘’Maize mākslā Latvijai’’ 

organizēšana, veidojot Maizes gleznas 

7. Dalība Latvijas universitātes Dabas zinātņu centrā starptautiskajā zinātnieku 

naktī – 28.septembrī  
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8. Dalība Zemkopības ministrijas un AS ‘’Saimnieks’’ organizētajā pasākumā 

‘’Lauki ienāk pilsētā’’, 8.septembrī, Rīgā 11.Novembra krastmalā, maizes 

un maiznieka amata popularizēšanas pasākums 

9. Dalība Starptautiskajā Muzeju naktī , Mencendorfa namā, 18.maijā, 

popularizējot tradicionālo Latvijas rudzu maizi 

10. Dalība žūrijā Profesiju dienā, 18.aprīlī, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikumā profesionālo skolu audzēkņu meistarība konkursā ‘’Mans 

jubilejas kliņģeris’’  

11. Dalība žūrijas komisijas darbā Apvienotās Karalistes rīkotajā konkursā 

‘’Kūka 100’’ Londonā, 28.aprīlī 

12. Dalība 7. jūlijā - Rīgas Latviešu biedrības (RLB), atzīmējot Latvijas 100, 

RLB 150 gadu jubileju un gatavojoties nākamgad svinēt Latvijas 

Universitātes (LU) 100 gadu jubileju, kā arī simbolizējot 3 kaimiņu - 

sadarbības partneru - Latvijas Universitātes, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas un Rīgas Latviešu biedrības sadarbību, no 2018.gada 15.jūnija 

līdz jūlija beigām uz  Vērmanes dārza liepu ziedēšanas laiku, projektā “RLB 

nama “jumta” bites”, izvietojot  3 bišu saimes uz RLB nama jumta, 

popularizējot maizes un medus saderību 

13. LMB tikšanās ar ASV Maiznieku Ģildes pārstāvjiem Rīgā, LMB birojā, 

1.oktobrī 

14. LMB kopā ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju un Rīgas Tūrisma un 

radošās indutrijas tehnikumu organizēja konkursu profesionālo skolu 

audzēkņiem ‘’Jaunais Maiznieks 2018’’ 

15. LMB kopā ar AS ‘’Rīgas dzirnavnieks’’, AS ‘’Hanzas Maiznīca’’ un 

Zemnieku Saeimu paraksta Memorandu par rudzu maizes un populāciju 

rudzu aizsardzību 

16. Dalība - projekta “Miera maize” forumā “Miers un lauksaimniecība” 

(“Peace and Agriculture”) no 26. līdz 28. septembrim Igaunijā un Latvijā. 

Tajā piedalījās lauksaimniecības nozares vadītāji un nevalstisko organizāciju 

pārstāvji no projektā iesaistītajām valstīm - Vācijas, Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas, Bulgārijas, Čehijas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas un 

Ungārijas, kā arī pārstāvji no Ukrainas un Somijas, LMB organizēja Latvijas 

rudzu maizes cepšanas meistarklasi. 

Starpvalstu projekts “Miera maize” radās, pieminot pirms 29 gadiem 

notikušo Berlīnes mūra un dzelzs priekškara krišanu. Par godu šim 

vēsturiskajam brīdim, kas atkal apvienoja valstis un tautas, jau gadskārtēji 

tiek izcepta Miera maize. 

17. 7.decembrī  LMB organizē pasākumu ‘’Maiznieku godāšana’’, kas veltīts 

biedrības 25.gadu pastāvēšanas jubilejai. 
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 Sadarbība ar biedrību ‘’Siera klubs’’: 

       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 un RTRIT ‘’Meistara dienā’’ . 

   

Sadarbība ar Latvijas profesionālajām mācību iestādēm: 

1. Sadarbība ar Jelgavas Amatu vidusskolu starptautiskos projektos – 

Francijā 

2. Dalība RTRIT rīkotajā projektā ‘’Starptautiskie Ziemassvētki’’, 2018.gada 

nogalē, prezentējot rudzu maizi un maiznieka amatu  

3. Dalība LLU Valsts pētījumu programmas ‘’Agrobiores’’ Stratēģiskās 

vadības grupā, (no 2016. gada janvāra) 

4. Dalība eksāmenu komisijā RTRIT – bezdarbnieku apmācību programmas 

ietvaros. 

 

             Pārstāvniecība un sadarbība valsts institūcijās un citās organizācijās:  

1. Dalība ZM darba grupā par pārtikas apriti regulējošiem normatīvajiem 

aktiem, to aktualizēšanu un papildināšanu  

2. Ikmēneša dalība LOSP pārstāvju sanāksmēs un organizētajos pasākumos 

kā pilntiesīgs LOSP biedrs  

3. Dalība LPUF padomes darbā un saistītajos pasākumos, Profesiju standartu 

un profesionālo kvalifikāciju izstrāde 

4. Saņemts atbalsts 5000 EUR apmērā - 2017.gada nogalē pēc LPUF 

ieteikuma Zemkopības ministrijā Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts 

biedrības 2018. gada budžets ar lūgumu atbalstīt biedrību savstarpējās 

sadarbības veicināšanai, kas kalpotu kā finansiāls atbalsts biedrības 2018. 

gada darbībai 

5. 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  

6. Sniegta informācija LPUF , lai sagatavotos tikšanās reizei ar ZM 

atbildīgajiem pārstāvjiem par noteikumu atvieglošanu trūkstošā 

darbaspēka ievešanai no 3.valstīm. 
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 Sadarbība ar Latvijas Amatniecības kameru:  

 

1. Turpinās sadarbība jauno maiznieku amata zeļļu un meistaru 

sagatavošanai un papildināšanai Maiznieku Amata brālībā, pārskatīti 

eksāmenu jautājumi maiznieka zeļļa kvalifikācijas iegūšanai 

2. 2018.gada beigās eksāmenu nokārtoja SIA ‘’Lāči’’ maiznieks D.Kuntiņš, 

lai 2019.gada sākumā saņemtu Maiznieka amata zeļļa diplomu. 

 

               LMB citi projekti, darbības un organizētie pasākumi: 

 

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

maiznieks’’ 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. Turpinās sadarbība ar asociāciju ‘’Lauku Ceļotājs’’ plānotā bukleta Latvijas 

100-gades 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 04. līdz 06. aprīlim, apmeklējot Maskavu. 

 

 LMB biedri: 

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 


