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    Latvijas Maiznieku biedrības (LMB) biedriem, 

 sadarbības partneriem un potenciālajiem dalībniekiem 

 
Rīgā, 

2019. gada decembris 

LMB 2019. 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) 

 

Notikušie un plānotie pasākumi mērķu un uzdevumu izpildei 2019. 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 
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1. Dalība ZM darba grupā MK noteikumu ‘’Par pārtikas ziedošanu’’ 

sagatavošanā 

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

padomes sēžu ietvaros, kā arī pilnsapulcēs (III un VIII) 

3. Kopā ar SIA “Puratos Latvia’’ organizēts izglītojošs brauciens/mācību kurss 

maizniekiem uz Austriju, uz Puratos Austrija Garšas un inovāciju centru (no 8. 

– 11. aprīlim) 

4. Dalība biedrību, asociāciju u.c. diskusijā ar neatkarīgo deputāti J.Stepaņenko 

par pazeminātās PVN likmes piemērošanu gaļai, zivīm un maizei 

5. Iesniegti ieteikumi ‘’Zaļā iepirkuma’’ kritēriju aktualizēšanas jautājumā 

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

‘’Saldus maiznieks’’, SIA ‘’Madonas maiznieks’’, SIA ‘’Alta S’’ Alūksnes 

maizes ceptuvē 

7. Maijā - tikšanās ar SIA ‘’Fazer Baltija’’ vadītāju Klāvu Bērziņu LMB valdes 

sēdes ietvaros par iespējamo uzņēmuma dalību LMB 

8. Septembra beigās pieredzes apmaiņas tikšanās LMB birojā ar  The Bread Bakers 

Guild of America biedriem  

9. 23. un 24. oktobrī maiznieku brauciens uz Tallinu, Pārtikas izstādi Tallinn 

Foodfair 2019, uz Igaunijas maiznieku biedrības konferenci, kas veltīta IMB 

30 gadu jubilejai, pārrunāti iespējamie sadarbības projekti un pasākumi 

10.  No 28. līdz 31. oktobrim pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, ko 

organizēja ZM un Latvijas Lauku konsultāciju centrs – apgūstot kaimiņu 

pieredzi Nacionālo shēmu un Eiropas aizsargāto produktu jomā 

11. 10. decembrī biedrības biedru pilnsapulce ar valdes sastāva pārvēlēšanām 

12. Pārstāvniecība kā biedriem – LOSP, LPUF, sadarbība ar AREI, LLU, LU, 

LAK, VSIC, Latvijas profesionālajām skolām (tehnikumi, PIKC) 

13. Izveidota jauna mājas lapa – www.maizniekubiedriba.lv 

 

 

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

izstrādājumus: 
 

1. Š.g. martā LMB paraksta memorandu ar Latvijas Biškopības biedrību par 

sadarbību, runājot par maizes un medus kā senāko produktu izmantošanu, 

pielietošanu 

2. Dalība ‘’Siera dienā’’ Ikšķiles pilsētas svētkos – 8. jūnijā, popularizējot maizes 

saderību ar sieriem  

3. 11. jūnijā LMB vadības vizīte pie jaunieceltā Zemkopības ministra K.Gerharda, 

iesniedzot galvenos maiznieku biedrības uzdevumus, kā arī pārrunājot atbalsta 

iespējas 2019.gadam maizes popularizēšanai 

4. Ikgadējais (7-ais) maiznieku pasākums ‘’Maizes iela 2019’’ Rīgas svētku ietvaros, 

17. augustā, Esplanādē, popularizējot maizi, jaunos ražotāju produktus, izglītojot 

http://www.maizniekubiedriba.lv/
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svētku viesus par maizes ēšanas paradumiem, izmantošanu, veselīguma kritērijiem 

un maiznieka profesiju 

5. Ikgadējais pasākums XIX ‘’Jelgavas Piena, maizes un medus svētki – 2019’’ š.g. 

31. augustā Jelgavā, Hercoga laukumā, LMB sadarbībā ar Jelgavas Amatu 

vidusskolas audzēkņiem, degustācija/balsojums ‘’Veselīga maize mūsdienīgam 

patērētājam Zemgalē - 2019’’ un aktivitāti ‘’Ēd maizi -esi kustīgs un veselīgs!’’ 

6. Maizes kvalitātes konkurss - 2019, ar devīzi ‘’Veselīga maize mūsdienīgam 

patērētājam’’ , 22 - 23.augustā kopā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti 

Pārtikas Tehnoloģijas fakultāti, Latvijas Diētas ārstu biedrību, izstāžu sabiedrību 

BT1 un ar Zemkopības ministrijas atbalstu, konkursa uzvarētāju godināšana 4. 

septembrī, izstādes ‘’Riga Food 2019’’ atklāšanā  

7. Dalība izstādē ‘’Riga Food 2019’’ Nacionālajā kopstendā, maiznieku ekspozīcijā 

‘’Latvijas maize’’ kopā ar SIA Puratos Latvia, piedalās SIA Dona, SIA Lāči, SIA 

Hanzas Maiznīca, SIA Saldus maiznieks, SIA Maiznīca Flora, LPB Priekules 

maizes ceptuve, SIA N.Bomja maiznīca Lielezers 

Izstādes ietvaros: 

- organizēts FB fotokonkurss ‘’Sviestmaize vieno’’ 

- šogad pirmo reizi LMB kopā ar BT1 sumināja žurnālistus, kuri visvairāk rakstījuši 

par maizi un tās vērtību, apbalvošana notika izstādes atklāšanas dienā, 4. septembrī 

- maizes stendā katru dienu norisinājās konkrēta aktivitāte: 

5.septembrī, ‘’Dzīvot aktīvi, darīt to, kas patīk, neatsakoties no maizes ēšanas 

ikdienā!” - Maizes vēstniece, fitnesa modele un trenere Anita Pužule – lauž 

stereotipus par maizes lietošanu ikdienā 

6. septembrī, “Ēst vai neēst maizi!” - Maizes vēstniece, uztura speciāliste, trīs bērnu 

māmiņa Liene Sondore – iedrošināja ēst maizi  

7.septembrī, “Mazliet citādi par maizi!” - Noslēpumainais maizes vēstnieks  lauž 

stereotipus par maizi, stendā viesojās profesors A.Danilāns 

8. 12. septembrī kopā ar ZM, biedrību Siera klubs dalība seminārā Ogres tehnikumā 

par Eiropā aizsargātiem produktiem shēmā ‘’Garantēti tradicionālā īpatnība’’  

 

3. Sekmēt maiznieka amata attīstību un celt tā prestižu: 
 

1. 20.septembrī - ESF projekta 8.5.3.0/16/I/001  ietvaros ‘’Profesionālās izglītības iestāžu 

efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide’’ organizēta rudzu maizes 

cepšanas meistarklase, kas notika SIA N.Bomja maiznīcā ‘’Lielezers’’, paredzēta 

profesionālo skolu pasniedzējiem un vadošajiem speciālistiem 

2. 21.novembrī, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā LMB kopā ar LPUF 

ES Klastera ietvaros (projekts „Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris” Nr. 

3.2.1.1/16/A/002) organizē Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

profesionālās meistarības konkursu ‘’Jaunais maiznieks 2019’’,  konkursa mērķis - 

veicināt audzēkņu profesionālās iemaņas, profesionālās apmācības motivāciju un 

radošo domāšanu inovāciju virzienā – attīstot un izveidojot inovatīvu pārtikas 
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produktu: maizi mūsdienīgam patērētājam, stimulēt skolotāju profesionālo jaunradi 

un paplašināt sadarbību starp pārtikas rūpniecības uzņēmumiem un profesionālās 

izglītības iestādēm, konkursā 2 uzdevumi – pagatavot maizi ar devīzi ‘’Veselīga 

maize mūsdienīgam patērētājam’’ un radošais process ‘’Izcep savu saldskābmaizi’’, 

kā arī mājas darbs - sagatavot prezentāciju ‘’Maizes nozīme manā ikdienā un 

svētkos’’  

3. Riga Food 2019 izstādes Inovāciju stendā norisinājās maratons ‘’Sviestmaize 

vieno’’, LMB sadarbībā ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, 

popularizējot kvalitatīvu maizi, Nacionālās shēmas produktus ‘’Karotītes’’ (kopā ar 

LPUF)   

4. Dalība biedrības ‘’Siera klubs’’ organizētajos semināros ‘’Meistara diena’’, izglītojot 

profesionālo skolu audzēkņus un pasniedzējus par maizes nozīmīgumu, iepazīstinot 

ar jaunākajiem maizes ražotāju produktiem un piedaloties meistarklasēs, izmantojot 

maizes dažadu ēdienu pagatavošanā (31.I, 28. II, 28. II, 9. V, 12. IX) 

5. Dalība (visa gada garumā) kā ekspertam (G.Duka) Modulārās profesionālās izglītības 

programmu izstrādē, sadarbībā ar Valsts satura izglītības centru (VSIC), Latvijas 

Pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

padomi (LOSP) 

6. Plāns - Decembrī pieņemt eksāmenus un tālāk virzīt diplomu saņemšanai Latvijas 

Amatniecības kamerā Valteru Kanopu no SIA ‘’Lielezers’’ - maiznieka amata 

meistara kvalifikācijā, Nadeždu Trokšu (no Londonas) un Igoru Nikolajevu, Juri 

Mainieku un Arturu Šimkjaviču no SIA Lāči – maiznieka amata zeļļa kvalifikācijā. 

 

4. Saglabāt un nodot jaunajai paaudzei sentēvu maizes cepšanas tradīcijas 
 

1. Izveidots uzskates materiāls – magnētiņš ‘’7 iemesli, kāpēc jāēd rudzu maize’’ ar 

mērķi izglītot jauniešus, jaunās ģimenes un bērnus par rudzu maizes vērtību, kā arī 

vērst uzmanību rudzu maizes emocionālajai vērtībai kā Latvijas identitātes 

produktam  

2.  Maijā organizēta LMB un Igaunijas maiznieku biedrību tikšanās un tālāka 

sadarbības aktualizēšana, pieredzes apmaiņa 

3. Izstādes Riga Food 2019 ietvaros visas izstādes dienas maiznieku kopstendā 

notiks rudzu maizes degustācija ‘’Mana dienišķā, veselīgā Latvijas sirds maize’’ 

ar balsojumu par sev tīkamāko trīs kategorijās – 1) žurnālistu balsojums Riga 

Food 2019 preses konferencē,  2) profesionāļu vērtējums izstādes pirmajā dienā un 

3) gala patērētāja vērtējums – visās pārējās izstādes dienās 

4. 20.septembrī, ESF projekta ietvaros ‘’Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla kompetences pilnveide’’ organizēta rudzu maizes 

cepšanas meistarklase, kas notika SIA N.Bomja maiznīcā ‘’Lielezers’’, paredzēta 

profesionālo skolu pasniedzējiem un vadošajiem speciālistiem 

5. Dalība kā ekspertam (G.Duka) VSIC -ā, novērtējot un aktualizējot 2019.gada gala 

eksāmenu jautājumus Maizes un miltu izstrādājumu speciālistiem 
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6. Līdzdalība asociācijas ‘’Lauku Ceļotājs’’ Projekts "Rudzu ceļš" Nr.19-00-

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

saglabāšanā Latvijā  

7. Sagatavota LMB un maiznieku sadarbības partneru (Lauksaimnieku organizāciju 

sadarbības padome, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Diētas ārstu 

asociācija) parakstīta vēstule Latvijas Republikas Saeimas deputātiem ar lūgumu 

atbalstīt iniciatīvu Latvijas skolās un pirmskolas mācību iestādēs ieviest 

bezmaksas rudzu rupjmaizes programmu, piedāvājot katru dienu audzēkņiem 

šķiedrvielām bagātu, veselīgu, no vietējiem graudiem ražotu rudzu rupjmaizes 

šķēli (iesniegt pēc LV budžeta apstiprināšanas).  

 

 
Latvijas Maiznieku biedrības 

   Valdes priekšsēdētājs                Kārlis Zemešs 

 

Sagatavoja:  

LMB izpilddirektore  

Gunta Duka 


