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Ievads 
 

 Par Latvijas maizi tās veidiem, ceptuvēm autors izvēlējās izpētīt, jo maize ir viena no 

pamata pārtikas precēm gandrīz katra Latvijas iedzīvotāja galdā jau kopš seniem laikiem. Latvijā 

maize, kas bieži ar lielu mīļumu saukta par „maizīti”, vienmēr turēta godā un izpelnījusies lielu 

cieņu. No rudziem un miežiem (vēlāk arī kviešiem) ceptā maize skarbajā klimatā dzīvojošajam 

latvietim devusi spēku ikdienas darbiem un padarījusi maltīti pamatīgāku. Garda, labi izcepta maize 

bijusi katras saimnieces lepnums un celta galdā gan ikdienā, gan svētkos, pavadot latvieti visā 

dzīves ceļā – no dzimšanas līdz pašai mūža nogalei. 

Darba mērķis: Iepazīstināt ar populārākajām maizes ceptuvēm un maizes veidiem iedzīvotāju vidū 

un konkrētā mājsaimniecībā. 

Darba uzdevumi: 

1. Veikt nelielu aprakstu, par katru no aptaujā iesaistītajām maizes ceptuvēm; 

2. Veikt socioloģisko aptauju Internetā par populārāko maizes veidu; 

3. Veikt socioloģisko aptauju Internetā par populārāko maizes ceptuvi; 

4. Apkopot informāciju par maizes patēriņu un izmaksām konkrētā mājsaimniecībā; 

5. Apkopot iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus. 
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1. Maize 
 Ar maizi cilvēki mielojušies jau krietnā senatnē – pirms vairākiem tūkstošiem gadu. 

Sākotnēji gan ēsti nepārstrādāti graudi, no kuriem vēlāk, saberžot un pievienojot ūdeni, ieguva ko 

līdzīgu pastai. Kad cilvēki iemanījās no šīs pastas izveidot plāceņus un apcept tos, radusies pirmā 

„īstā” maize. Vēl gan vajadzēja daudzus gadus, pirms to sāka gatavot no raudzētas mīklas. 

 Par maizes īpašo vietu latvieša dzīvē stāsta tai par godu sacerētās dziesmas, arī dainās maize 

kopā ar citām tautas pamatvērtībām – sauli, darbu, zemi – bagātīgi cildināta. Godbijīga attieksme 

jaušama arī sakāmvārdos un ticējumos. Katrs latvietis zinājis, ka tam, kurš maizi zemē met, drīz tās 

var pietrūkt. Arī pati ēšana saistīta ar noteiktām tradīcijām – maizi ēdot, neviens nedrīkstējis no 

istabas ārā iet, lai neatstātu māju bez svētības. 

 Sentēvu maizes cepšanas ieražas saglabājās gandrīz nemainīgas ilgu laiku – līdz pat 

pagājušā gadsimta 20. gadiem, kad Latvijā cita pēc citas durvis sāka vērt daudzas jo daudzas 

ceptuves. Karš gan ieviesa savas korekcijas, taču 80. gados maizes gatavošanas kultūra no jauna 

uzplauka. Arī šodien, kad maiznieku darbā ir ienākušas modernas tehnoloģijas un pati gatavošana 

kļuvusi krietni vienkāršāka, senās tradīcijas un cepšanas noslēpumi tiek turēti godā un likti lietā. 

Tieši tie dažādās ceptuvēs tapušos klaipiņus padara citu no cita atšķirīgus un īpašus 

2. Maizes ceptuves 
 Latvija ir daudz maizes ceptuves, kurās cep dažādu veidu maizi tālāk autors pastāstīs par 

populārākajām no tām. 

2.1 Kuldīgas maizes ceptuve 
 Kā liecina regulāri pieaugošie pārdošanas apjomi un atsauksmes, iedzīvotāji atzinīgi novērtē 

uzņēmuma „Kuldīgas maizes ceptuve” (skatīt att. Nr.1.) produkciju, atzīstot to par kvalitatīvu, 

dabīgu un garšīgu. Uzņēmums plāno turpināt palielināt realizācijas tirgu un klientiem piedāvāt 

arvien jaunus produktus. 

 „Šobrīd uzņēmums cep garšīgāku maizi nekā vairums maiznīcu uz vecām un daudz darba 

spēka patērējošam iekārtām. Stiprās puse ir tā, ka mākam cept garšīgu 

maizi un minēto novērtē pircēji, kur arī aug mūsu pārdošanas apjomi. 

Ar esošām iekārtām un nodrošinājumu ir iespējams par 30% kāpināt 

saražotās produkcijas apjomu un plānojam arī to īstenot, piedāvājot 

arvien jaunus produkcijas veidus,” atzīst „Kuldīgas maizes ceptuve” vadītājs Māris Šternbergs. 

Attēls Nr.1. (autors: www.google.lv) 
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 Uzņēmumam ir plašs produkcijas klāsts, sākot jau ar graudu, rudzu, saldskābmaizes, 

baltmaizes, beidzot ar dažādiem konditorijas izstrādājumiem, kā piemēram, smalkmaizītēm, 

pīrāgiem un plātsmaizēm.  

 „Ir svarīgi, lai pircēji saprot, ka garšīgā maize nāk no Kuldīgas. Šī ir filozofija atbilstoši 

kurai vēlamies atbilst un arī sevi pozicionēt tirgū. Tieši maizes garša ir tā uz kuru akcentējam visu 

uzmanību. Maizes ar ne tikai izcilu, bet arī īpašu un atšķirīgu 

garšu esam ielikuši “Garšīgā” maizes līnijā. Šobrīd šajā līnijā ir 

trīs maizes – Garšīgā rudzu maize (skatīt att. Nr.2.), Garšīgā 

graudu maize un Garšīgais graudu ķieģelis. Garšīga maize ir arī 

“Kuldīgas līnijā”. Tā ir maize, kuru sākam virzīt arī lielveikalos 

Rīgā. Trešā akcentējamā līnija ir “Tīrā Dabīgā”. Šajā līnijā 

šobrīd ir divas maizes. Tīrā dabīgā rudzu maize un Tīrā dabīgā 

baltmaize. Maizes atbilst nosaukumam. Tīrāka rudzu maize 

būtu jāmeklē, jo maize gatavota ir tikai nu rudzu miltiem un bez 

rauga, protams nesatur nekādus uzlabotājus,” stāsta Māris 

Šternbergs. 

 Tāpat vadītājs atzīst, ka regulāri arī veic klientu aptauju, 

lai noskaidrotu, ko būtu nepieciešams uzlabot un kā pircēji 

vērtē produkciju. 

 „Šādu aptauju veicu diezgan regulāri. Ir svarīgi ko domā tie, kas šo produkciju lieto, lai mēs 

zinām ko uzlabot, piedāvājot vislabāko. Tiešām esam pārsteigti par emocijām, kuras rodas 

cilvēkiem nogaršojot Garšīgo rudzu maizi. Tiešām ir bijuši gadījumi, kur, degustējot maizi, saskrien 

gados vecākiem cilvēkiem acīs asaras. Iespējams, atceroties ne tik vien senāk ceptas maizes garšu, 

bet arī kādus jaunībā piedzīvotus notikumus.,” turpina „Kuldīgas maizes ceptuve” vadītājs. 

 Šobrīd uzņēmums plāno papildināt sortimentu ar Kuldīgas ziedputekšņu baltmaizi un 

strādāt, lai iegūtu tehnoloģiju un receptūru saldskābmaizei, kurai varētu piešķirt nosaukumu 

“Garšīgā”. 

(Avots: www.pozitivs.lv, skatīts 01.02.2014.) 

 

Attēls Nr.2. (autors: Renārs Gotovskis) 

http://www.pozitivs.lv/
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2.2 Maizes ceptuve „Lāči” 
 Lāčos mīklu raudzē īstās koka abrās, 

mīca ar rokām un veido maizes kukulīti, 

pārbauda – uzpliķē, vai ir gana labs. Jūt katru 

negludumu, redz, no kurienes katrs grauds ir 

nācis. 

 Maize Lāčos tiek cepta īstā, ar malku kurinātā krāsnī (skatīt att. Nr.3.). Malka tiek kārtota tā, 

lai katram maizes kukulītim sāniņš ir sasildīts. Tā recepte, pēc kuras cep, ir meklēta tuvu un tālu.  It 

viss ir dabīgs un īsts. Kas tos ēd, top laimīgs. 

 1993. g. Normunds Skauģis dibina maizes ceptuvi Lāči. Nosaukums tiek dots par godu tēva 

mājas nosaukumam. Lāču maizes ceptuves saimnieks un maizniekmeistars Normunds Skauģis īstas 

latviešu rudzu rupjmaizes cepšanas arodu iemācījies no 

savas mātes. Jau 16 gadu vecumā tēva mājās "Lāči" N. 

Skauģis cepa maizi un pārdeva to Vidzemes tirgū. 

 1997. g. Papildinot tradicionālās vērtības – "Īstu 

rupjmaizi" (skatīt att. Nr.4.) un "Īstu saldskābmaizi" ar 

žāvētiem augļiem un riekstiem - Lāči sāk cept valriekstu 

un augļu maizes. 

 2003. g. Maizes ceptuve nodrošina darbu 160 cilvēkiem. Gardākiem atpūtas brīžiem pirmo 

reizi Lāčos sāk cept dažādus konditorejas izstrādājumus. Lāčos sāk gatavot siera, ķiploku un tomātu 

grauzdiņus no tikko ceptas Lāču maizes. 

 2005. g. Lāču maizes ceptuvē strādā aptuveni 200 darbinieku. Lāču maizes ceptuve dienā 

izcep 4 tonnas maizes. 

 2006. g. Lāču maizes ceptuve (skatīt att. Nr.5.) 

dienā izcep 5 tonnas maizes. Tiek būvēta jauna un 

mūsdienīga Lāču maizes ceptuves piebūve. 

 2007. g. Tiek pabeigta jaunās maizes ceptuves 

būvniecība un tajā tiek uzsākta maizes cepšana. Lāči atver 

maizes interneta veikalu. Iespējams, ka pirmo pasaulē, 

Attēls Nr. 3. (autors: www.laci.lv) 

Attēls Nr.4. (autors: www.laci.lv) 

Attēls Nr.5. (autors: www.laci.lv) 
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kurā maizi var iegādāties un piegādāt uz vairāk nekā 200 valstīm. 

 2009. g. Lāči uzsāk cept trīs veidu EKO maizes – "EKO rupjmaizi", "EKO saldskābmaizi" 

un "EKO baltmaizi", kas ir rūpīgi izstrādātas, ievērojot visas bioloģiskās lauksaimniecības metodes 

un ceptas no ekoloģiski tīrām izejvielām.  

(Avots: www.laci.lv, skatīts 01.02.2014.) 

2.3 Maizes ceptuve „Fazer” 
 Fazer maiznīcas - viena no tradīcijām bagātākajām maizes ceptuvēm Latvijā, pircējiem 

piedāvā plašu klāstu garšīgas un vērtīgas maizes. Maizīti ar mīlestību cepam Ogrē mūsdienīgā 

ceptuvē: ar zīmolu Druva - maizīti pēc paaudzēs iecienītām 

tradicionālām receptūrām, ar zīmolu Fazer (skatīt att. Nr.6.) - 

maizi pēc jaunām receptūrām, bagātinātu ar sēklām, rudzu 

šķiedrvielām. Maizes cepšana ir komandas darbs un, lai izceptā 

maizīte būtu garda un kvalitatīva, svarīga ir katra nianse. 

Ikvienam savs darbs ir jāizdara labi - pielietojot vajadzīgās 

prasmes un ieliekot mazu daļiņu no savas sirds - tikai tad sanāk laba maize. Tāpēc mums ir svarīgi, 

lai ikviens no 270 darbiniekiem savā darba vietā justos labi, lai sajustu sevi kā daļu no saliedētas 

komandas, kas strādā ar vienotu mērķi - radīt garšas baudījumu. 

 Fazer Latvija ir viens no starptautiskās kompānijas Fazer uzņēmumiem, kura pamatbizness 

ir maizes cepšana un saldumu tirdzniecība. Maize tiek cepta mūsdienīgā maiznīcā Ogrē, kas ir viena 

no tradīcijām bagātākajām maizes ceptuvēm Latvijā. Fazer Latvija piedāvā plašu klāstu garšīgas un 

vērtīgas maizes (skatīt att. Nr.7.) un augstākās kvalitātes saldumus. 

 Fazer Latvija maiznīca ir viena no tradīcijām bagātākajām maizes ceptuvēm Latvijā. 

Uzņēmuma pirmsākumi meklējami vairāk nekā 60 gadus atpakaļ - 1946. gadā, kad Rīgā darbu 

uzsāka maizes un makaronu fabrika, kuras produkcija tika marķēta ar “Druvas” zīmolu. “Druva” 

bija pirmais uzņēmums padomju laiku Latvijā, kas sāka atjaunot Latvijas maizes cepšanas labākās 

tradīcijas - maizīte tika cepta pēc atjaunotām senām receptūrām, izmantojot agrāko meistaru 

pieredzi. 

Attēls Nr.6. (autors: www.fazer.lv) 

http://www.laci.lv/
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Attēls Nr. 7. (autors: www.fazer.lv) 

 2001. gadā „Druva” apvienojas ar Ogres apkaimē zināmāko maiznīcu - „Ogres maiznieks”, 

un pārceļ ražotni uz Ogri. Uzņēmums turpina darbību kā „Ogres maiznieks”, un, apvienojot abu 

uzņēmumu pieredzi, piedāvā pircējiem gan iecienītas, gan jaunas maizes šķirnes.  

  2001. gada beigās „Ogres maiznieku” pārņem Somijas lielākā un pazīstamākā maiznīca - 

“Fazer Bakeries”. Ar mērķi apvienot tehnoloģiski moderno maizes ražošanas procesu ar senajām 

maizes cepšanas tradīcijām, tiek izstrādāts un īstenots ražotnes modernizācijas plāns. Sākotnēji 

uzņēmuma nosaukums ir „Fazer maiznīcas Druva”, vēlāk 2005. gadā tas tiek pārdēvēts par „Fazer 

maiznīcām”, bet 2012. gada 27. martā uzņēmuma jaunais nosaukums ir Fazer Latvija. 

 Kopš 2002. gada, kad maiznīca sāka darboties kā Fazer uzņēmums, tā tirgus daļa ir 

palielinājusies aptuveni 5 reizes - no 4.8% līdz aptuveni 23% no kopējā maizes tirgus Latvijā. 

Uzņēmums joprojām saviem pircējiem piedāvā tradicionālo - paaudzēs mīlēto „Druvas” maizi un 

jaunas garšas un formas maizes ar „Fazer” zīmolu. 

 No 2010. gada Fazer Latvija pārņem Fazer saldumu tirdzniecību Latvijā. 

(Avots: www.fazer.lv, skatīts 08.02.2014.) 

2.4 Hanzas maiznīca 
 Hanzas Maiznīca (skatīt att. Nr.8.) ir lielākais un tradīcijām bagātākais Latvijas maizes 

ražošanas uzņēmums, kas, pateicoties veiksmīgi apvienotām senās maizes cepšanas tradīcijām un 

modernajām tehnoloģijām, tirgū sekmīgi darbojas jau kopš 20. gs. deviņdesmito gadu vidus. 

 Galvenais Hanzas Maiznīcas akcionārs ir Somijas lielākā 

maizes ceptuve Vaasan Oy. Šobrīd Hanzas Maiznīca saviem 

pircējiem piedāvā ap 60 dažādus maizes veidus un vairāk nekā 10 

veidu konditorejas izstrādājumus. 

Attēls Nr. 8. (autors: www.hm.lv) 

http://www.fazer.lv/
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 Mēs, Hanzas Maiznīca, strādājam Latvijā un esam šeit iecienītākās maizes cepēji. Gan 

klasisku rupjmaizi, gan smalku baltmaizi, arī jaunās maizes šķirnes mūsu maiznieki cep ar 

meistarību un atbildību. Un tas, kurš Hanzas maizi ēdis, citu vairs nemeklē, jo tik labu garšu gribas 

baudīt ik dienu. 

 Hanzas Maiznīcas produkcija (skatīt att. Nr.9.) tiek ražota divās ceptuvēs - Rīgā un 

Rēzeknē. 

 Hanzas Maiznīca ir stabils uzņēmums, kurā strādā aptuveni 380 darbinieku. Mēs lepojamies, 

ka mūsu uzņēmumā strādā labākie un profesionālākie maizes cepēji. 

 

Attēls Nr. 9. (autors: www.hm.lv) 

 Hanzas Maiznīca ir sociāli atbildīgs uzņēmums. Jau kopš 1996. gada Hanzas Maiznīca ir 

veidojusi sadarbību ar dažādiem sociālajiem dienestiem un labdarības organizācijām, ar kuru 

starpniecību nodrošinājusi savu produkciju cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. 

 2009. gadā šim nolūkam tika izveidots Hanzas Maiznīcas Maizes fonds. Ar Maizes fonda 

partneru palīdzību gada laikā labdarībā nonāk ap 100 tonnām jeb ap 300 000 maizes kukulīšu. 

(Avots: www.hm.lv, skatīts 08.02.2014.) 

2.5 Latvijas maiznieks 
 Latvijas maiznieks (skatīt att. Nr.10.) – tradīcijām bagātākā maizes ceptuve. 

 Katrā ēdienreizē, visā Latvijā – maizīte, ko cepušas mūsu 

meistaru prasmīgās rokas. 

 Veiksmīgs labāko tradīciju un jaunāko tehnoloģiju 

apvienojums – tāds ir Latvijas Maiznieka ceptās gardās maizes 

noslēpums. Ceptuve, kas nepārtraukti darbojas jau kopš 1968. 

Attēls Nr.10. (autors: www.maiznieks.lv) 

http://www.hm.lv/
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gada, laika gaitā piedzīvojusi daudzas pārmaiņas, kļūstot par vienu no lielākajām maizes ceptuvēm 

valstī. Latvijas Maiznieka panākumi balstās uz to, ka maizes meistari – tehnologi – rūpīgi seko 

visiem jauninājumiem, ieviešot progresīvas tehnoloģijas un vienlaikus saglabājot vecās maizes 

cepšanas tradīcijas. Tā Latvijas Maiznieks nodrošina lielisku kvalitāti un nemainīgi labu garšu. 

„Zeltene”, „Vita!”, „Melnā”, „Zemnieku”, „Godu” un „Galda” – jā, tā ir Latvijas Maiznieka maize. 

 

Attēls Nr.11. (autors: www.maiznieks.lv) 

 Lai Latvijas Maiznieka ceptā maize (skatīt att. Nr.11.) vienmēr garšotu labi, tehnologi 

izmanto tikai īpaši augstvērtīgas izejvielas – tāpēc mūsu maize smaržo un garšo tikpat labi kā 

bērnībā. Īsta maizes smarža un garša apvienojumā ar augstāko kvalitāti. 

(Avots: www.maiznieks.lv, skatīts 08.02.2014.) 

3. Socioloģiskās aptaujas Internetā 
 Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par maizi un maizes patēriņa paradumiem tika 

izveidota socioloģiskā aptauja Interneta portālā „draugiem.lv”. Portālā autora profilā tika izveidotas 

bilžu galerijas ar nosaukumiem: 

1. Kura maize tev garšo vislabāk??? SPIED MAN PATĪK! (skatīt att. Nr.12.) 

2. Kuras ceptuves maize Tev garšo? Spied MAN PATĪK! (skatīt att. Nr.13.) 

 Galerijās tika izvietotas bildes ar populārākajiem maizes veidiem un šajā darbā 

aprakstītajām maizes ceptuvēm. Aptaujas galeriju mērķis bija zem katras bildes apkopot „Man 

patīk” balsojumus. 

  

http://www.maiznieks.lv/
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3.1 Jautājums - „Kura maize Tev garšo vislabāk?” 
 Jautājums internetā tika ievietos 18.01.2014. un rezultāti apkopoti 16.02.2014. 

 

Attēls Nr. 12. (Autors: Renārs Gotovskis) 

3.2 Jautājums „Kuras ceptuves maize Tev garšo?” 
 Jautājums internetā tika ievietos 26.01.2014. un rezultāti apkopoti 16.02.2014. 

 

Attēls Nr. 13. (autors: Renārs Gotovskis) 
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3.3 Aptauju rezultāti un statistikas apkopojums 

3.3.1 Par jautājumu „Kura maize Tev garšo vislabāk?” 

 Kopējo aptaujāto cilvēku skaits bija 188 (skatīt att. Nr.14.). 

 

Attēls Nr. 14. (autors: Renārs Gotovskis) 
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3.3.2 Par jautājumu „Kuras ceptuves maize Tev garšo?” 

 Kopējo aptaujāto cilvēku skaits bija 138 (skatīt att. Nr.15.). Aptaujāto skaits ir par 50 

mazāks, jo jautājums Internetā tika ievietots vienu nedēļu vēlāk kā pirmais jautājums. 

 

Attēls Nr. 15. (autors: Renārs Gotovskis) 

  

35; 25% 

20; 15% 

5; 4% 3; 2% 
7; 5% 

4; 3% 

64; 46% 

Kuras ceptuves maize Tev garšo? 

1 Kuldīgas maizes ceptuve 

2 Lāču maizes ceptuve 

3 Hanzas maiznīca 

4 Latvijas maiznieks 

5 Fazer maiznīca 

6 Cita maizes ceptuve 

7 Nav viedoklis (apskatīja 
jautājumu, bet 
nenobalsoja) 
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4. Mājsaimniecības maizes patēriņš 
 Autors vienu mēnesi no 16.01.2014. līdz 15.02.2014. veica pētījumu savā ģimenē (3 

cilvēki), lai noskaidrotu, cik daudz maizes tiek patērēts, un kādas ir maizes iegādes izmaksas (skatīt 

att. Nr.16.). 

 

Attēls Nr. 16. (autors: Renārs Gotovskis) 

  



15 

 

Secinājumi 

1. Par jautājumu „Kura maize Tev garšo vislabāk?” 
 Veicot socioloģisko aptauju portālā draugiem.lv autors secina, ka cilvēkiem ir dažādas 

gaumes tāpēc maizes ceptuves cep dažādu veidu maizes. Gandrīz pusei aptaujāto nav sava viedokļa, 

bet par visiem pārējiem maizes veidiem, par katru saņemts ļoti līdzīgs balsu skaits, kas liecina, ka 

cilvēkiem garšo visu veidu maizes. Tikai viens cilvēks atbildēja, ka maizi neēd vispār. 

2. Par jautājumu „Kuras ceptuves maize Tev garšo?” 
 Veicot socioloģisko aptauju par to, kuras maizes ceptuves maize garšo vislabāk, 

vairākumam cilvēku garšīgākā šķiet Kuldīgas maizes ceptuves maize, bet daudz neatpaliek maizes 

ceptuve Lāči. Tā kā autors aptauju veica Kuldīgas novadā tad var izsecināt to, ka Kuldīgas maizes 

ceptuves produkcija ir visiecienītākā vietējo iedzīvotāju vidū. 

3. Par mājsaimniecības maizes patēriņu 
 Autors veicot pētījumu (skatīt att. Nr.16.) par maizes patēriņu no 16.01.2014. līdz 

15.02.2014. secina, ka viena mēneša laikā 3 cilvēku ģimene 2 pieaugušie un 1 pusaudzis patērē 9.02 

kg maizes, t.i. 3 kg uz vienu cilvēku un, lai šo daudzumu iegādātos tika iztērēts 14.62 EUR.  

 Pēc vien mēneša datiem var aprēķināt cik maizes tiks patērēts viena gadā laikā iegūtos 

rezultātus pareizinot ar 12. Aprēķināts, ka gada laikā šāda mājsaimniecība patērēs 108.24 kg maizes 

un tās iegādei iztērēs 175.44 EUR.  

 Tika secināts, ka viens cilvēks mēnesī patērē 3 kg maizes, tas nozīmē, ka gada laikā viens 

cilvēks patērē 3x12=36kg maizes. 

 Pētījums parāda arī to, ka apskatītajā mājsaimniecībā vispopulārākā ir Kuldīgas maizes 

ceptuves maize (iegādāti 5.2 kg) un tai seko Fazer maizes ceptuves maize (iegādāti 2.77 kg). 

 No iegūtajiem datiem (skatīt att. Nr.16.) var secināt, ka 1 kg maizes aptuvenā cena ir 

14.62/9.02=1.62 EUR. 
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