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    Latvijas Maiznieku biedrības (LMB) biedriem, 

 sadarbības partneriem un potenciālajiem dalībniekiem 
 

 

 

Rīgā, 2022. gada decembris 

LMB 2022. 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 2022. gadā: 
 

I. 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 Pārtikas rūpniecības nozaru ekspertu padomē (NEP) – metodiskā 

darba grupas izveide profesionālajās mācību iestādēs, sadarbībā ar LPUF 

sagatavots pārtikas nozares redzējums un ieteikumi IZM audzēkņu 

piesaistīšanā, sekmīgākai profesionālās izglītības norisei u.c., 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, apstiprināt audzēkņu skaitu pārtikas nozares 

programmās 

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

padomes, valdes sēžu ietvaros  

3.  Iesniegtas vēstules valsts institūcijās: par situāciju nozarē un 

nepieciešamo atbalstu saņemšanai, lai kompensētu izdevumus, kas 

radušies Ukrainas kara seku rezultātā un energoresursu cenu ietekmes 

mazināšanai maizes ražošanā, LMB pievienojās LOSP vēstulei valdībai 

par apņemšanos kopīgi ar valdību, pieņemot stratēģiski svarīgus 

lēmumus, kopīgi nonākt līdz izsvērtiem un līdzsvarotiem lēmumiem un 

risinājumiem (PVN samazināšana, apstiprināt ilgtspējīgu 

lauksaimniecības stratēģiju, noteikt pārtikas ražošanu un apgādes 

nodrošināšanu par Nacionālās drošības prioritāti, iepirkumos prioritāte 

vietējiem produktiem, ievērojot īsās piegādes ķēdes, apstiprināt Saeimā 

likumprojektu, kas nodrošina no valsts finansējuma neatkarīgu 

finansēšanas kārtību lauksaimniecības un pārtikas nozares nevalstiskajām 

organizācijām u.c.) 

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

Regulas Nr. 1169/2011 ietvaros par informācijas sniegšanu patērētājiem 

5. Sniegts viedoklis Eiropas Komisijai uzsāktajā atklātajā sabiedriskajā 

apspriešanā par regulas Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas 

sniegšanu patērētājiem pārskatīšanu, lai mazinātu pārtikas izšķērdēšanu 

6. LMB biedri/maizes ražošanas uzņēmumi kopā ar VM, LPUF, LTRK 

vienojas Sadarbības memorandā par pārtikas produktu sastāva 

uzlabošanu ar mērķi  uzlabot iedzīvotāju uztura paradumus, veicinot 

Latvijā izplatīšanai paredzēto pārtikas produktu, kas ir ar samazinātu 

piesātināto taukskābju, pievienotā cukura un sāls daudzumu, pieejamību 

iedzīvotājiem 

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

SIA ‘’Alta S’’ Alūksnes maizes ceptuvē, IK ‘’Petūnija’’, SIA ‘’Kalvīc’’  
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8. Saņemta Eiropas Komisijas atbilde un lēmums uz LMB iesniegumu par 

maznozīmīgu izmaiņu veikšanu pieteikumā par GTĪ produktu ‘’Salināta 

rudzu rupjmaize’’  

9. Sniegts LMB viedoklis ZM-as PV departamenta nekaitīguma nodaļai EK 

sagatavotās aptaujas par pārtikas piesārņojuma akrilamīda normatīvā 

regulējuma tālāku virzību, konkrēti par akrilamīda references līmeņiem 

maizē, maizes un miltu, kā arī konditorejas izstrādājumos 

10.  Sniegts LMB viedoklis Aizsardzības ministrijas, Zemkopības 

ministrijas,   ekonomikas ministrijas  organizētajā klātienes seminārā par 

pārtikas nozares darbību valsts apdraudējuma gadījumā un kritisko 

pakalpojumu sniegšanā 

11.  18. maijā LMB dalība LPUF kopsapulcē – tika pieņemta rezolūcija 

valdībai par steidzami veicamajiem pasākumiem pārtikas nozares 

atbalstam Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas biedri aicina 

nekavējoties, turpināt  atbalstu uzņēmumiem energoresursu izmaksu 

samazināšanai 2022. un 2023.gadā; izstrādāt atbalsta mehānismu 

uzņēmumiem pieaugošo gāzes cenu kompensēšanai; samazināt 

pievienotās vērtības nodokli pirmās nepieciešamības pārtikas produktiem 

12.  Sniegts viedoklis ZM uz pārstāvniecības Briselē un organizācijas 

Competere, kas popularizē ilgtspējīgas attīstības, inovāciju, 

nodarbinātības un izglītības politiku, lūgumu apkopot pārtikas apritē 

iesaistīto nevalstisko organizāciju un to aptverošo uzņēmumu viedokļus 

par “Nutriscore” uzturvērtības marķējuma shēmas izmantošanu 

pamatojoties uz  Eiropas Komisijas stratēģiju “No lauka līdz galdam” 

13.  Sniegts maiznieku viedoklis LPUF, VISC un LLU par inženiera 

kvalifikāciju un tās vietu Pārtikas rūpniecības nozares profesiju kartē 

14.  Sniegts viedoklis ZM, LPUF, KP un Latvijas tirgotāju plānotā 

Memoranda sakarā, aprīlī tas tika parakstīts, kur LV pārtikas ražotāji un 

tirgotāji vienojas par sadarbību pirmās nepieciešamības pārtikas preču 

nepārtrauktai pieejamībai veikalos 

15.  19. -20. maijā izbraukuma LMB valdes sēde ar mērķi gūt pieredzi, 

viesojoties pie igauņu kolēģiem Puratos Malt un Tartu Mill, kā arī 

tiekoties ar Igaunijas Maiznieku biedrības vadību LMB izpilddirektores 

darbs Latvijas Amatniecības kameras valdes locekļa statusā 

16.  Informācijas sniegšana biedriem par pasākumiem, atbalstiem 

nepieciešamo atbalstu saņemšanai, lai kompensētu izdevumus, kas 

radušies Ukrainas kara seku rezultātā un energoresursu cenu ietekmes 

mazināšanai maizes ražošanā 
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17.  Sniegtas konsultācijas biedriem par regulas Nr. 1169/2011 par pārtikas 

produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. 

 

II. Veicināt un popularizēt veselīgu dzīves veidu uzturā lietojot maizi un 

maizes izstrādājumus: 

III. Sekmēt maiznieka amata attīstību un celt tā prestižu: 

1. Sadarbība ar izdevniecību ‘’Saimnieks LV’’, rakstu publicēšana 2022. gada 

periodā - par maizi, maizes ražošanas uzņēmumiem, maizes veselīgumu, 

īpaši, rupjmaizi, tās vēsturi, vērtību un pielietojumu dažādu ēdienu 

gatavošanā  

2. Dalība profesionālo skolu kvalifikāciju iegūšanas eksāmenu komisijās 

3. Dalība ikgadējā pasākumā XXII ‘’Jelgavas Piena, maizes un medus svētki – 

2022’’ š.g. 27. augustā Jelgavā, Hercoga laukumā, LMB sadarbībā ar 

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem, asociāciju ‘’Lauku Ceļotājs’’ un 

AS ‘’Dobeles dzirnavnieks’’, kopā ar LU PTF novadīta saruna ‘’Par ieraugu 

kā maizes dvēseli’’ 

4. Dalība Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) sadarbībā ar Latvijas 

Universitāti  13. Starptautiskajā miežu ģenētikas simpozijā, pārstāvot ES 

aizsargātos LV īpašos produktus 

5. Dalība semināros sadarbībā ar biedrību ‘’Siera klubs’’ – Ogres, Kuldīgas, 

Kandavas un Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumos: biedrības 

‘’Siera klubs’’ seminārā ‘’Meistara diena – Veselība, labs izskats ar LV 

produktiem – ūdeņu veltes ēdienos’’- prezentācija par jaunumiem maizes 

nozarē/produktu degustācija 

6. Noorganizēts konkurss SIA ‘’Ēdiens kā zāles’’ sadarbībā ar Latvijas Diētas 

ārstu asociāciju, Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociāciju, 

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību „BT 1’’ , ar mērķi veicināt un 

popularizēt veselīgu dzīves veidu, ikdienas uzturā lietojot mūsdienīgu, 

uzturvērtības ziņā augstvērtīgu maizi un saglabāt sentēvu maizes cepšanas 

tradīcijas, ražojot un godinot Latvijas rudzu rupjmaizi 

7. Dalība izstādē ‘’Riga Food 2022’’ Nacionālajā kopstendā, maiznieku 

ekspozīcijā ‘’Latvijas maize’’, dalībnieki - SIA Dona, SIA Lāči, SIA Hanzas 

Maiznīca, SIA Puratos Latvia’’ un SIA N.Bomja maiznīca ‘’Lielezers 

8. Dalība Pārtikas NEP sastāvā LDDK īstenotā Erasmus+ programmas maza 

mēroga partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā "Sadarbības 

stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu 

Baltijas valstīs" – pieredzes apmaiņas brauciens uz Viļņu, Kauņu 

9. Novembrī LMB paplašinātā valdes sēde Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikumā kā tiešo darba devēju tikšanās, pieredzes nodošana un 
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sadarbības iespēju apzināšana un plānošana profesionālajai mācību iestādei 

sagatavojot jaunos pārtikas nozares, īpaši – maizes nozares speciālistus 

10.  Dalība biedrības ‘’Apeirons’’ organizētajā pasākumā ‘’Sajūtu vakariņas’’, 

ar mērķi – ļaut darba devējiem saprast, ka arī cilvēks ar funkcionāliem 

traucējumiem spēj būt pilnvērtīgs darbinieks un viņu var algot pilnvērtīgam 

darbam 

11.  1. decembrī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā LMB kopā ar 

LPUF ES Klastera ietvaros (projekts „Pārtikas Produktu Kvalitātes 

Klasteris”) noorganizēts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

profesionālās meistarības konkurss ‘’Jaunais maiznieks 2022’’, 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 

12.   09. decembrī LMB Maiznieku seminārs LMB kopsapulces ietvaros 

sadarbībā ar LU, LU Akadēmiskajā centrā Dabas mājā – atskaite par 

paveikto 2022. gadā, jaunu biedru piesaisti u.c. jautājumiem 

13.  Publikācijas medijos (DB, AS ‘’Latvijas Mediji’’ – Latvijas Avīze, LV 

bizness, LVRadio4, 2), sniegta informācija par graudu, graudu pārstrādes 

produktu un maizes cenām, ievērtējot situāciju maizes nozarē – Latvijas 

Medijiem (‘’Latvijas Avīze’’, ‘’LV Bizness’’, Jauns.lv, Ziņu Aģentūrai 

‘’LETA’’, LVRadio2,4), raksti par maizi, tās vērtību, maizes ražotājiem un 

pasākumiem nozares popularizēšanā izdevniecības ‘’Saimnieks.lv’’ žurnālā 

‘’Saimnieks’’ 

14.  Izglītojoši materiāli, pasākumu vizualizācija un apraksti, video un foto 

montāžas par maizes ražošanu, maizniekiem, par maizes veselīgumu un 

pielietojumu LMB sociālajās vietnēs - FB, mājas lapā un Instagram. 
 

IV. Saglabāt un nodot jaunajai paaudzei sentēvu maizes cepšanas tradīcijas 
 

1. LMB iniciatīvas rezultātā saņemta informācija no ZM par 2023.-2027.gadā 

plānoto saistīto ienākumu atbalstu zemniekiem par populācijas šķirnes rudzu 

‘’Kaupo’’ aizsardzību un  audzēšanu  

2. 28. februārī LMB dalība ar prezentāciju par maizes nozares tendencēm  

RTRIT organizētajā seminārā ‘’ Jauni un tradicionāli produkti profesionālo 

prasmju konkursos’’   

3. 9. jūnijā Briselē, Eiropas Parlamentā Salināta rudzu rupjmaize no Lielezers, 

Sklandrauši no Cannelle Bakery un Jāņu siers - Francijas prezidentūra 
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Eiropas Padomes darba grupas ietvaros aicinājusi dalībvalstu ekspertus  

prezentēt savu valstu produktus, kas reģistrēti Eiropas Komisijas Aizsargātu 

ģeogrāfisko norāžu reģistrā, Aizsargātu  cilmes vietas nosaukumu un 

Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā. Latviju ES parlamentā pārstāvēja 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes 

nodaļas vadītājs Juris Zinārs 

4. Ogres tehnikumā LMB dalība konkursa profesionālo skolu audzēkņiem ‘’ES 

Aizsargātie īpašie Latvijas produkti cienastā ārzemju viesiem’’ organizācijā 

un žūrijā 

5. Dalība ikgadējā pasākumā XXII ‘’Jelgavas Piena, maizes un medus svētki – 

2022’’ š.g. 27. augustā Jelgavā, Hercoga laukumā, LMB sadarbībā ar 

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem, asociāciju ‘’Lauku Ceļotājs’’ un 

AS ‘’Dobeles dzirnavnieks’’, saruna ‘’Par ieraugu kā maizes dvēseli’’ kopā 

ar LU PTF 

6. 1. decembrī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā LMB kopā ar 

LPUF ES Klastera ietvaros (projekts „Pārtikas Produktu Kvalitātes 

Klasteris”) noorganizēts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

profesionālās meistarības konkurss ‘’Jaunais maiznieks 2022’’, 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 

7. Sagatavota vēstule valdībai par Latvijas tradicionālās rudzu maizes 

saglabāšanu ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt iniciatīvu Latvijas 

skolās un pirmsskolas mācību iestādēs ieviest bezmaksas rudzu maizes 

programmu, piedāvājot katru dienu audzēkņiem šķiedrvielām bagātu, 

veselīgu, no vietējiem graudiem ražotu rudzu rupjmaizes šķēli. 

 
LMB biedri: 

Uz doto brīdi LMB apvienojušies 12 maizes ražošanas uzņēmumi un 2 

maiznieku sadarbības partneri – SIA’’Puratos Latvia’’ un Orkla Group SIA 

‘’Lanordija’, kopā = 14 biedri 
 

Latvijas Maiznieku biedrības 

   Valdes priekšsēdētājs                         Kārlis Zemešs 

 

Sagatavoja: LMB izpilddirektore  

Gunta Duka 


