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Ievads
Veterinārmedicīnas fakultāte ir LLU struktūrvienība, kas sagatavo augstākās
kvalifikācijas speciālistus pārtikas un veterinārmedicīnas nozarēs, kuru zināšanas un
prasme nodrošina Latvijas pārtikas un veterinārmedicīnas nozares konkurētspēju,
dinamisku attīstību un kuru kvalifikācija ir starptautiski atzīta.
Fakultāte dibināta 1919. gada 16. septembrī Latvijas universitātes sastāvā Rīgā. 1944.
gadā fakultāti iekĜauj Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas sastāvā un no 1964. gada
teritoriāli tā atrodas Jelgavā.
Šobrīd fakultātes darbība balstās uz divu (veterinārmedicīna un pārtikas higiēna)
apgūstamo specialitāšu studiju programmu un zinātniskā darba integrāciju, labu
informatīvo un materiālo nodrošinājumu.
Atbilstoši ES nosacījumiem pārtikas higiēnas studijas ieĦem vienu no galvenajām
sfērām kopīgajā Veterinārmedicīnas studiju programmu sastāvā. Šis virziens atbilst
izveidotajai LR Pārtikas un veterinārā dienesta koncepcijai, kuras īstenošanai ir
vajadzīgi augsti kvalificēti pārtikas higiēnas speciālisti. Šādu speciālistu sagatavošanu
nodrošina Veterinārmedicīnas fakultāte, kas šobrīd strukturējas trijos institūtos:
- Preklīniskais institūts;
- Klīniskais institūts;
- Pārtikas un vides higiēnas institūts
Īpaša loma ir pēdējam institūtam, jo tajā mācāmo studiju priekšmetu skaitā ir t. sk.
pārtikas higiēnas bloks ar sekojošiem studiju priekšmetiem:
- Pārtikas tehnoloăijas pamati;
- Pārtikas infekcijas;
- Pārtikas toksikoloăija;
- Pārtikas higiēna un inspekcija;
- Pārtikas tirgzinības.
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1.Izglītības iestādes personāla koleăiālās vadības un
lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas
īstenošanu
Akreditējamā profesionālā maăistra studiju programma Pārtikas higiēna izskatīta
Veterinārmedicīnas fakultātes Domē, LLU Mācību padomē, 2003. gada 8. oktobrī
apstiprināta LLU Senātā (Senāta lēmums Nr. 4-201)

2.Licence studiju programmai
Licence Nr. 04056-14, izdota 2003. gada 10. decembrī par tiesībām īstenot
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Pārtikas higiēna (47649)
profesionālā maăistra grāda iegūšanai pārtikas higiēnā.

3.Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā
Studiju programmas Pārtikas higiēna likvidācijas gadījumā studējošiem būs iespēja
turpināt studijas VMF profesionālās maăistru studiju programmā Veterinārmedicīna.
Ar šo programmu ir cieša sadarbība jo sesijas plānojas vienlaicīgi, kas Ĝauj abām
programmām kopējos studiju priekšmetus Pētījumu metodoloăija, Pedagoăija un
psiholoăija apgūt vienā plūsmā. DaĜējs VMF akadēmiskais personāls ir iesaistīts gan
vienā gan otrā programmā. Vajadzības gadījumā daĜa no studējošiem varētu
iesaistīties Pārtikas tehnoloăijas fakultātes Pārtikas zinību akadēmiskajā maăistru
studiju programmā, kuras mācībspēki cieši sadarbojas arī profesionālās maăistru
studiju programmā Pārtikas higiēna.
Starp Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Veterinārmedicīnas fakultāti un
Pārtikas tehnoloăijas fakultāti noslēgts sadarbības līgums programmas realizācijas
nodrošinājumam.
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4.Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju
programmas “Pārtikas higiēna” apraksts
Profesionālā maăistru studiju programma “Pārtikas higiēna” pēc studiju sadalījuma un
studiju priekšmetiem sastāv no obligāto studiju priekšmetu A daĜas (12 KP), obligāto
izvēles studiju priekšmetu B daĜas (6 KP), brīvās izvēles C daĜas (2 KP) un maăistra
darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas daĜas (20 KP). Kopējais apjoms – 40 KP.
Obligāto studiju priekšmetu A daĜā studējamie priekšmeti ir sekojoši:
 pētījumu metodoloăija – 3 KP
 pārtikas un veterinārmedicīnas likumdošana – 2KP
 pārtikas tehnoloăija – 1 KP
 pārtikas infekcijas -1 KP,
 pārtikas toksikoloăija – 1 KP,
 pārtikas higiēna un inspekcija – 1KP
 pārtikas tirgzinības – 1 KP.
 pedagoăija un psiholoăija – 2 KP
Obligātās izvēles studiju priekšmeta B daĜā ir iekĜauts:
 pētniecības prakses kurss – 6 KP
Brīvās izvēles C daĜā studējošie maăistranti var izvēlēties:
 padziĜinātas studijas pedagoăijā un psiholoăijā, papildus studijas statistisko
datu analīzē, papildus studijas infekcijas slimībās, pārtikas piedevas,
iepakojums un pārtika, modificētā pārtika, pārtikas sensorā vērtēšana, uztura
mācību, uzturzinātnes attīstības tendences, mācību procesa vadību, kvalitātes
sitēmas pārtikas apritē.
Maăistra darba izstrāde, noformēšana un sagatavošanās aizstāvēšanai notiek
darba zinātniskā vadītāja vadībā – 20 KP. Darbu aizstāv valsts pārbaudījumu komisijā
(VPK).
Obligāto studiju priekšmetu A daĜa
Pētījumu metodoloăija. Zinātnisko pētījumu metodoloăija un zinātniskā darba
kritēriji. Vispārējā sistēmu teorija kā zinātne. Sistēmas, to definīcijas un iedalījums,
definīciju apgabali. Sistēmu analīzes pamatmetodes. Bioloăiskais, astronomiskais un
sistēmas laiks dinamiskās sistēmās. Paraugkopu statistisko rādītāju izmantošana
sistēmu analīzē un salīdzināšanā. Sistēmu funkcionēšanas likumības, to matemātiskā
interpretācija. Daudzfaktoru eksperiments un tā rezultātu analīze. Sakarību analīze
starp faktoriālajām pazīmēm. Bioloăisko sistēmu matemātiskās modelēšanas
pamatprincipi. Zinātniskās pētniecības organizatoriskā struktūra. Labas pētījumu
prakses pamatnoteikumi. Pētījumu rezultātu publicēšana un prezentācija. Datu
apstrādes programma MS Excel. Datu ievadīšana, šėirošana, filtrēšana. Aprēėinu veikšana ar
funkciju palīdzību. Datu analīzes programmas (Data Analysis). Biometrija kā matemātikas
nozare par novērojumu un izmēăinājumu datu matemātisko apstrādi un sistematizāciju
bioloăijā. Empīriskie sadalījumi. Statistiskie rādītāji. Varbūtību teorijas pamatjēdzieni.
Statistisko rādītāju novērtēšana un hipotēžu pārbaude. Dispersijas analīze. Korelācijas un
regresijas analīze.
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Pārtikas un veterinārmedicīnas likumdošana. Pārtikas un veterinārā dienesta
organizācija. Studiju priekšmeta laikā maăistranti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas
Savienības normatīvajiem aktiem, veterināro likumdošanu, valsts veterinārās
uzraudzības organizēšanu, pārtikas un tās aprites kontroli, diagnostiskā darba
organizēšanu, lipīgo slimību uzraudzības organizēšanu, veterināro zāĜu un produktu
ražošanu, izplatību un uzraudzību, dzīvnieku labturības jautājumiem, īpašnieka
pamattiesībām un pienākumiem pārtikas apritē un veterinārmedicīnā. Atsevišėas
nodaĜas veltītas uzĦēmējdarbības studijām veterinārmedicīnā, pārtikas un veterinārajai
lietvedībai. Maăistranti apgūst veterināro lietvedību, darba un dažādas informācijas
uzskaites veidus un veterināro pārskatu sastādīšanu.
Speciālie studiju kursi.
Sākas ar pārtikas produktu tehnoloăijas studijām. “Pārtikas produktu tehnoloăijā”
maăistranti iegūst zināšanas par piena, gaĜas, zivju, olu, graudu, augĜu un dārzeĦu
ėīmisko sastāvu, īpašībām un to novērtēšanas kritērijiem. Apgūst pārtikas produktu
ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioėīmiskos un mikrobiālos
procesus. Iegūst zināšanas par dažādu pārtikas produktu defektu rašanās cēloĦiem un
novēršanas iespējām. Praktiskajās pārrunās maăistranti iegūst iemaĦas pārtikas
produktu ražošanā un kvalitātes kontrolē.
Maăistranti patstāvīgi studē pārtikas izejvielu pamatražošanas nozares, laukaugu ražu
ietekmējošos agroekoloăiskos faktorus, to savstarpējās sakarības, vienotību un
mijiedarbību, kā arī graudaugu, zālaugu, sakĦaugu, bumbuĜaugu, ēterisko un eĜĜas
augu, šėiedraugu morfoloăiskās pazīmes un bioloăiskās īpašības un to ietekmi uz
pārtikas kvalitāti. Liela vērība pievērsta lopkopības produkcijas izejvielu dažādiem
avotiem (piens, gaĜa, olas, zivkopības produkcija).
Īpašu vietu maăistrantu studijās ieĦem pārtikas infekcijas, kurās studē par dažādām
uztura toksikoinfekcijām, kuras izraisa ăinšu Salmonella, Escherichia, Proteus u.c.
mikroorganismi un toksikozēm, kuras izraisa ăinšu Clostridium, Listeria,
Campylobacter u.c. mikroorganismu toksīni. Studē šo ierosinātāju īpašības,
diagnostikas iespējas pārtikas produktos, kā arī par pārnešanas ceĜiem un faktoriem no
dzīvnieku izcelsmes produktiem uz cilvēku. Šajā blokā maăistranti studē dažādas
laboratoriskās izmeklēšanas metodes pārtikas infekcijās.
Pārtikas toksikoloăijas studiju apgūšanas laikā maăistranti iepazīstas ar toksisko
vielu jēdzienu, toksikokinētiku, toksisko vielu iedarbības veidiem uz cilvēku, pārtikas
ėīmiskā piesārĦojuma veidiem, ieskaitot piesārĦojumu ar pesticīdiem, veterināro zāĜu
atliekām, to izdalīšanās no dzīvnieka un auga organisma un izdalīšanās laika
noteikšanu, ėīmiskām vielām, kas nonāk pārtikā vides piesārĦojuma rezultātā, pārtikā
lietojamiem indīgas vielas saturošiem augiem, ar indīgu vielu veidošanās iespējām
pārtikas apstrādes procesā, ar indīgo vielu veidošanos pārtikas bojāšanās procesā, ar
pārtikas piedevu lietošanas principiem, lai nepieĜautu iespējamo pārtikas ėīmisko
piesārĦojumu, materiāliem kontaktā ar pārtiku un iespējamo pārtikas piesārĦošanu,
dzeramo ūdeni kā iespējamo pārtikas ėīmiskā piesārĦojuma avotu, pārtikas apritē
lietojamiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekĜiem; pārtikas ėīmiskā piesārĦojuma
cēloĦiem, toksisko vielu noteikšanu un produktu derīguma novērtēšanu, kontroles
principiem un atbildību.
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Pārtikas higiēnas inspekcijas studijās apgūst dzīvnieku valsts izcelsmes produktu
(gaĜas, tās produktu, piena, tā produktu, zivju, zvejas produkcijas, olu, medus u.c.)
kvalitātes un to nekaitīguma noteikšanas metodes. Gūst iemaĦas kautproduktu
veterinārās ekspertīzes veikšanā kautuvēs, gaĜas pārstrādes uzĦēmumos. Apmācību
procesā individuāli praktizējas dažādu veterinārajā uzraudzībā esošo objektu
veterinārās inspekcijas (kontroles) veikšanā.
Pārtikas tirgzinības studijās maăistranti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības
normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem principiem pārtikas nekaitīguma un
kvalitātes vērtēšanā, kā arī atbildību par to ievērošanu un kontroles mehānismiem.
Tiek apskatīti pārtikas nekaitīguma, kvalitātes un higiēnas jēdzieni, pārtikas
piesārĦojuma veidi un maksimāli pieĜaujamais piesārĦojuma līmenis; pārtikas
marėēšanas prasības, kā arī patērētāju tiesību aizsardzības principi saistībā ar pārtiku,
standartizācijas principi saistībā ar pārtiku; paškontrole uzĦēmumā, kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas, HACCP sistēma un pārtikas valsts uzraudzības organizācijas
jautājumi.
Pedagoăija un psiholoăija. Priekšmeta studijās maăistranti iegūst zināšanas, prasmes
un refleksijas spējas par pedagoăijas un psiholoăijas jautājumiem mūsdienu izglītības
aktualitāšu kontekstā – mūžizglītības pamatnostādnēm un pamatprasmēm Eiropas un
pasaules izglītības norišu dimensijā, ekoloăisko pieeju mūsdienu izglītībā un tās
pirmsākumiem pedagoăijas vēstures aspektā, mācību pamatprincipiem,
likumsakarībām, pretrunām, problēmām un to risinājumu ceĜiem, mūsdienīgām
mācību metodēm (t.sk. pieaugušo pedagoăijā), saskarsmes kultūru, veiksmīgas
saskarsmes priekšnoteikumiem, saskarsmes komponentiem un aspektiem, verbālo un
neverbālo komunikāciju, interakcijas (mijiedarbības) veidiem un īpatnībām, sociālo
percepciju, mūsdienu pedagoăiskās saskarsmes aktualitātēm un tipiskām
pedagoăiskajām un ikdienas saskarsmes situācijām. Šā priekšmeta studijām
jānodrošina pedagoăiskās saskarsmes plānošana, mērėu izvirzīšana, realizācija,
konkrēto pedagoăisko situāciju analīze un izvērtēšana.
Obligātās izvēles studiju priekšmetu B daĜa
Pētniecības prakses kursa apraksts
Pārtikas higiēnas specialitātes maăistrantu pētniecības prakse paredzēta 1. kursā 6
nedēĜas. Maăistrantu pētniecības praksi vada maăistranta zinātniskā darba vadītājs,
kurš kopīgi ar maăistrantu vienojas par prakses vietu, ko oficiāli noformē ar rektora
rīkojumu. Vairumā gadījumu šīs prakses vietas būs ar pārtikas ražošanu, pārstrādi
saistītais uzĦēmums vai arī Valsts iestāde, kurā strādā attiecīgais maăistrants.
Piemēram, maăistranti, kuri pārstāv gaĜas produktu ražošanas virzienu, pētniecības
praksi izies gaĜas pārstrādes uzĦēmumos. Analoăiski tas būs saistīts ar piena, zivju
pārstrādes uzĦēmumiem, putnu gaĜas un olu ražošanas uzĦēmumiem, konditorejas
izstrādājumu ražotnēm, kā arī sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumiem. Ar individuālu
pieeju pētniecības prakses vietas būs izvēlētas tiem pārtikas inspektoriem, kuri strādā
LR Pārtikas un veterinārajā dienestā un tajā esošajās reăionālajās pārvaldēs.
Pētniecības prakses programmas izpildes bāzes vieta ir saistīta ar maăistra zinātniskā
darba izstrādi. Prakses vietas (iestādes, uzĦēmuma) vadītājs vai tā pilnvarota persona
izsniedz atsauksmi – raksturojumu par bāzes vietas izmantošanu un pētniecības
rezultātā iegūto datu atbilstību realitātei. Atsauksmi – raksturojumu un prakses
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pārskatu iesniedz programmas vadītājam, kurš organizē pētniecības prakses
novērtējumu.
Brīvās izvēles C daĜa
PadziĜinātas studijas pedagoăijā un psiholoăijā
Priekšmeta studijās studenti iegūst zināšanas, prasmes un refleksijas spējas par
pedagoăijas un psiholoăijas jautājumiem mūsdienu izglītības aktualitāšu kontekstā –
mūžizglītības pamatnostādnēm un prasmēm Eiropas un pasaules izglītības norišu
dimensijā, ekoloăisko pieeju mūsdienu izglītībā un tās pirmsākumiem pedagoăijas
vēstures aspektā, mācību pamatprincipiem, likumsakarībām, pretrunām, problēmām
un to risinājumu ceĜiem, mūsdienīgām mācību metodēm (t.sk. pieaugušo pedagoăijā),
saskarsmes kultūru, veiksmīgas saskarsme priekšnoteikumiem, saskarsmes
komponentiem un aspektiem, verbālo un neverbālo komunikāciju, interakcijas
(mijiedarbības) veidiem un īpatnībām, sociālo percepciju, mūsdienu pedagoăiskās
saskarsmes aktualitātēm un tipiskām pedagoăiskajām un ikdienas saskarsmes
situācijām. Šā priekšmeta studijām jānodrošina pedagoăiskās saskarsmes plānošana,
mērėu izvirzīšana, realizācija, konkrēto pedagoăisko situāciju analīze un izvērtēšana.
Papildu studijas infekcijas slimībās
Pārtikas infekcijas. Priekšmetā studē par dažādu uztura toksikoinfekcijām, kuras
izraisa ăinšu Salmonella, Escherichia, Proteus u.c. mikroorganismi un toksikozēm,
kuras izraisa ăinšu Clostridium, Listeria, Campylobacter u.c. mikroorganismu toksīni.
Studē šo ierosinātāju īpašības, diagnostikas iespējas pārtikas produktos, kā arī par
pārnešanas ceĜiem un faktoriem no dzīvnieku izcelsmes produktiem uz cilvēku.
Priekšmetā studē par dažādām laboratoriskām izmeklēšanas metodēm pārtikas
mikrobioloăijā.
Iepakojums un pārtika
Pārtikas produktu iepakošana – ražošanas procesa sastāvdaĜa. Iepakojamo pārtikas
produktu raksturojums. Kvalitātes kontrole un prasības. Iepakojums un marketings.
Iepakošanas tehnoloăija, plānošanas pamati. Iepakošanas kategorijas. Iepakojuma
vispārīgs raksturojums: primārais, sekundārais un transportiepakojums. Iepakojuma
funkcijas (produkta aizsargāšana, sadale, realizācija). Likumdošana saistīta ar
iepakojumu. Iepakojuma psiholoăiskā iedarbība uzpircēju. Pasākumi, kas nodrošina
iepakojuma nevēlamu atvēršanu. Iepakošanas materiāli: koks, papīrs, kartons,
gofrētais kartons, sintētisko polimēru materiāli, stikls, metāli. Iepakojumu formas.
Biodegradējamie iepakošanas materiāli. Etiėetes, informācija uz etiėetēm, svītru kodi.
Vāki, korėi, pretaizskaršanas nodrošinājums pudelēm, burkām, kartona pakām.
Galvenās prasības labam un drošam aizvākojumam. Iepakojuma hermetizēšanas
principi.
Mīkstais iepakojums, paku formēšanas, dozēšanas, aizkausēšanas veidi. Iepakošanas
iekārtu klasifikācija, veidi, izvēles pamatprincipi. Šėidru pārtikas produktu pildīšanas
veidi.Jaunās iepakošanas tehnoloăijas vakuumā, modificētā un līdzsvara modificētā
vidē, aktīvais iepakojums. Jaunie iepakošanas materiāli. Aseptiskā fasēšana.
Mikrobioloăiskā kontrole. Gatavās produkcijas sagatavošana transportēšanai iekšējā
un ārējā tirgū. Transportvienības. Paletes, to veidi. Palešu konteineri, vidēja un liela
tilpuma konteineri. Uzglabāšana noliktavās.
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Iepakojums un apkārtējā vide: ekoloăiskie un toksikoloăiskie aspekti, materiālu
resursi, iepakojuma materiālu atkārtota izmantošana.
Pārtikas piedevas
Studiju priekšmetā studenti iegūst zināšanas par pārtikas piedevu pielietošanas
mērėiem un funkcijām pārtikas produktos, to lietošanu reglamentējošiem
noteikumiem un starptautisko piedevu numerācijas sistēmu. Iepazīstas ar galvenajām
piedevu grupām, biežāk lietotām vielām katrā grupā, to izcelsmi un novērtējumu.
Apgūst piedevu lietošanas priekšrocības un iespējamā riska izvērtēšanas principus.
Pārtikas sensorā vērtēšana
Studiju priekšmetā studenti iepazīstas ar sensorās fizioloăijas pamatiem, sensorām
vērtēšanas metodēm un testiem, to pielietošanu produktu kvalitātes novērtēšanā.
Apgūst sensoro analīžu paraugu sagatavošanu, vērtēšanu, rezultātu analizēšanu, kā arī
iepazīstas ar vērtētāju izvēli un apmācību. Praktiski tiek pārbaudītas studentu sensorās
spējas: sensorais jūtīgums, spēja pazīt un atcerēties produktu smaržas un garšas, spēja
atšėirt dažādus sensoros stimulus.
Uztura mācība
Studiju priekšmetā iztirzāta sakarība starp uzturu un veselību. Analizēts veselīgs
uzturs un uzturvielu nozīme cilvēka organismā, diennaktī nepieciešamo uzturvielu
normas dažādiem cilvēkiem; ėermeĦa masas indekss. UzturlīdzekĜi. UzturlīdzekĜu
grupas. Uztura piramīda. UzturlīdzekĜu ėīmiskais sastāvs, to enerăētiskā un bioloăiskā
vērtība. Uztura režīms. Ēdienkarte. Fiziskajai un garīgajai slodzei un ėermeĦa masai
atbilstošs uztura režīms un dzīves veids.
Maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana
Būtiska studiju programmas nobeiguma daĜa ir maăistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana, kam atvēlēti 20 KP. Šim nolūkam nepieciešama padziĜināta speciālās
literatūras studēšana pētāmā jautājuma virzienā. Viens no visplašāk izmantojamiem
literatūras avotiem ir internets. Maăistra zinātniskā darba tēmu izvēle ir saistīta ar
maăistranta interesēm, iespējamo bāzes vietu izvēli. Katrs maăistrants vienojas ar
mācībspēku – zinātniskā darba vadītāju par pētījuma virzienu. Uzsākot studijas,
pirmajā semestrī VMF Domes sēde apspriež un apstiprina izvēlētās maăistra darba
tēmas.
Programmas apguves beigās maăistranti publiski aizstāv savu zinātnisko darbu valsts
pārbaudījumu komisijā (VPK). Pēc sekmīgi aizstāvēta darba piešėir profesionālā
maăistra grādu “Pārtikas higiēnā” un kvalifikāciju – pārtikas higiēnas maăistrs
(Mg.cib.hyg.).
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1. tabula
Profesionālā maăistra studiju programma “Pārtikas higiēna”
Studiju sadalījums un studiju priekšmeti

Apjoms
KP

Studiju veids

Pārbaudījumi

3
2
1
1
1
1
1
2

plūsmas
plūsmas un
individuāli

ieskaite
eksāmens
iesk.ar atz.
iesk.ar atz.
iesk.ar atz.
iesk.ar atz.
iesk.ar atz.
ieskaite

1. Obligātie studiju priekšmeti (A daĜa)
pētījumu metodoloăija
pārtikas un veterinārmedicīnas likumdošana
pārtikas tehnoloăija,
pārtikas infekcijas,
pārtikas toksikoloăija,
pārtikas higiēna un inspekcija
pārtikas tirgzinības
pedagoăija un psiholoăija

2. Obligātās izvēles studiju priekšmeti (B
daĜa)
2.1. Pētniecības prakses kurss
3. Brīvā izvēle (C daĜa)
4. Maăistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana
KOPĀ:
Obligātie studiju priekšmeti
Obligātās izvēles studiju priekšmeti
Brīvā izvēle
Maăistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana

6

individuāli

ieskaite

2
20

plūsmas
individuāli

ieskaite
VPK

40
12 KP
6 KP
2 KP

20 KP
Kopā: 40 KP
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5.Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju
iespējām
Informāciju par studiju iespējām Pārtikas higiēnas maăistratūrā nodrošina
Veterinārmedicīnas fakultātes divi reklāmas bukleti, LLU uzĦemšana noteikumi,
Latvijas veterinārārstu biedrības informatīvais biĜetens “Veterinārais žurnāls”, LR
Pārtikas un veterinārā dienesta avīze “Laboramus”, rajonu laikraksti, LLU Studiju
ceĜvedis.
Informāciju par studiju iespējām sniedz arī žurnāls “Augstākā izglītība Latvijā un
ārzemēs” un katalogs “Izglītības ceĜvedis”, kā arī LLU un Veterinārmedicīnas
fakultātes mājas lapa Internetā. LLU, t. sk. Veterinārmedicīnas fakultāte, regulāri
piedalās izstādēs “Skola”. 2006. gada pavasarī sagatavots un izplatīts vizuāli
noformēts plakāts par Veterinārmedicīnas fakultātē iegūstamajām specialitātēm, t.sk.
par nepilna laika profesionālā maăistra studiju programmu Pārtikas higiēna, studiju
ilgums 1,5 gadi, akreditēta līdz 2011 gada 31. decembrim. Iegūstamais grāds vai
kvalifikācija: profesionālais maăistrs pārtikas higiēnā.
Informācija tiek izplatītā arī ar praktizējošo veterinārārstu starpniecību un tikšanās
reizēs vidējās mācību iestādēs, īpaši profesionālajās arodskolās. Reklāmas un
informatīvo materiālu apkopojums atrodams Veterinārmedicīnas fakultātes dekanātā.

6.Studiju programmas perspektīvais novērtējums
6.1.Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības
standartam un profesijas standarta projektam
Nepilna laika profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programma G0708
Pārtikas higiēna 4699999 atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu par
otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu Nr. 481 (Rīga 2001.
gada 20. novembrī) IV sadaĜai – Maăistra programmas obligātais saturs.
Šie noteikumi izdoti saskaĦā ar Izglītības likuma 14. panta 19. punktu. Šie noteikumi
IV sadaĜas17. punktā paredz, ka maăistra programmas apjoms ir vismaz 40
kredītpunkti, kas atbilst piedāvātās akreditējamās studiju programmas apjomam.
Kopējais studiju ilgums profesionālās augstākās izglītības maăistra grāda ieguvei ir
virs 5 gadiem norādīto MK noteikumu vismaz 5 gadu vietā.
Akreditācijai piedāvātās maăistru programmas obligāto saturu veido:
- studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un
praksē ar 12 kredītpunktu apjomu;
- pedagoăijas un psiholoăijas studiju kurss, kura apjoms ir 2 kredītpunkti;
- pētniecības prakse, kuras apjoms ir 6 kredītpunkti;
- maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 20 kredītpunktu apjomā;
- brīvās izvēles studiju priekšmeti vismaz 2 kredītpunktu apjomā,
kas iekĜaujas MK noteikumu IV sadaĜas 18. punktā norādītajam saturam un
apjomam.
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Izpildot uzĦemšanas prasības (MK noteikumu 19. punkts) profesionālajā augstākās
izglītības programmā “Pārtikas higiēna”, ir imatrikulētas personas ar iepriekš iegūto
profesionālo bakalaura grādu vai akadēmisko bakalaura grādu (pārtikas tehnologi,
lauksaimnieki) vai profesionālo kvalifikāciju (veterinārmediėi, mediėi). Šīs izglītības
iegūtas četru līdz sešu gadu studijās.
Nepilna laika profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju kursu izvēli, studiju
kursa saturu un apjomu, kā arī pētniecības prakses saturu atbilstoši iegūstamajam
grādam nosaka profesijas standarts, kas projekta veidā bija sagatavots un kā
pieteikums profesijas standarta izstrādei iesniegts LR Izglītības un zinātnes ministrijā
21.08.2003. Pēc divu pozitīvu un divu negatīvu atsauksmju saĦemšanas pārtikas
higiēnas speciālista nodarbinātības apraksts, pienākumu un uzdevumu daĜa ir radikāli
pārstrādāta atbilstoši jaunākajai likumdošanai un izvirzītajām laikmetīgajām prasībām
pārtikas higiēnas speciālistam. Profesijas standarta izstrādes process turpinās.

6.2.Darba devēju aptaujas rezultāti
Darba devēju aptaujas rezultāti liecina par labu speciālistam ar maăistra grādu, t.sk.
pārtikas higiēnas maăistram (Mg.cib.hyg.). Pēc šādiem speciālistiem ir lielāks
pieprasījums darba tirgū, viĦi var darba vietā veikt zinātniskos pētījumus, šādi
speciālisti īpaši paaugstina darba vietas prestižu, darba tirgū viĦi var konkurēt ar
speciālistiem bez maăistra grāda, uzĦēmuma vai iestādes speciālisti labprāt celtu savu
kvalifikāciju maăistru studijās, ar šīm studijām vairāk uzzina atzinumus par
interesējošo jautājumu ārzemēs, un celt kvalifikāciju maăistratūrā mudina katra
speciālista personīgā izvēle.
Rezultātu kopsavilkums skatāms 5. tabulā.
5. tabula
Jautājums

Atbildes

1. Vai Latvijā ir pieprasījums pēc
speciālistiem ar maăistra grādu?

liels 15%

vidējs 77%

2. Vai Jūsu iestādē iespējams veikt
zinātniskos pētījumus maăistrantam
prakses laikā?
3. Vai Jūs uzskatāt, ka darbinieks ar
maăistra grādu paaugstinās darba vietas
prestižu?
4. Vai darba tirgū Jūs dotu priekšroku
speciālistam ar maăistra grādu vai bez
tā?
5. Kāds ir Jūsu iestādē eksperimentālās
bāzes nodrošinājums maăistrantam
prakses laikā?
6. Vai Jūsu iestādē darbinieku vidū ar
augstāko izglītību ir izteikta interese
par kvalifikācijas celšanu maăistratūrā?
7. Vai maăistra darba izstrādē tiek

labas 54%

apmierinošas
31%

nav
pieprasījuma
8%
nav iespēju
15%

jā 92%

nē 0%

nezinu 8%

jā 92%

nē 8%

nezinu 0%

labs 15%

apmierinošs
62%

slikts 23%

jā 54%

nē 31%

nezinu 15%

ir 38%

nav 54%

nezinu 8%
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izrādīta interese par studijām ārzemēs?
8. Kas pamudināja Jūsu darbinieku celt
kvalifikāciju maăistratūrā?

darba vietas
vad. autorit.
8%

Darba devēju aptauja bija izdarīta 2005. gada rudens semestrī.
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personīgā
izvēle 92%

radinieki 0%

14

15

7.Studiju programmas novērtējums
7.1.Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Vairākās Eiropas valstīs arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta augstākās izglītības
pēcdiploma līmenim. Notiek pārmaiĦas pēcdiploma studiju programmās, t.sk. arī
maăistratūras programmu veidošanā. Augstākā izglītībā iezīmējās divi pamatprincipi:
 Eiropas studentiem ir nepieciešams un tiem ir tiesības studiju rezultātā iegūt
tādus grādus, kas ir efektīvi izmantojami visā Eiropā, ne tikai valstī / reăionā,
kurā tie iegūti;
 Eiropas augstākās izglītības iestāžu un valdību būtisks pienākums un atbildība
ir nodrošināt visus nepieciešamos pasākumus, lai spētu piešėirt saviem
studentiem šādus grādus.
Ir pieaugusi konkurence un interese talantīgu studentu vidū par studijām maăistratūras
un doktorantūras līmenī. Maăistra grādi ievērojami atšėiras gan pēc to profila, gan
funkcijas:
 tālāka specializācija;
 plašākas kompetences iegūšana, kas veidojas studējot citā vai blakus jomā;
 sagatavošanās profesijai;
 Eiropas programmas, kuras tiek piedāvātas, vai arī tādas programmas, kas
paredzētas ārzemju studentiem;
 sagatavošanās doktora studijām u.c.
Vairums universitātēs, kur tiek ieviesta maăistra struktūra, par noslēguma
kvalifikāciju uzskata maăistra līmeĦa grādu (Šveice, Somija, Nīderlande). Visās
sistēmās, kurās maăistra studijas ir atdalītas, tas ir tur, kur tās seko pēc studiju grāda
ieguves, to ilgums nemēdz būt ilgāks par vienu gadu. Dažās valstīs tas ir garāks,
piemēram Itālijā divi gadi. Ievērojamā skaitā valstu maăistru studiju ilgums ir no
viena līdz diviem gadiem un tas ir noteikts likumdošanā.
Vairākās valstīs ir radušies jauni, profesionālie maăistri, kas saistīts ar pārmaiĦām
maăistra programmu veidošanā, piemēram, Zviedrijā. Parādās jauna maăistratūras
programma – profesionālais maăistrs. Vērojama dažāda attieksme pret maăistra grādu
dažādiem virzieniem (akadēmiskie, profesionālie). Dažās valstīs tiem nav nozīmes
(Bulgārija, Kipra, Čehija, Dānija, Ungārija, Malta, Polija, Slovākija) citās tas prasa
reformas. Latvijā ir atšėirības gan nosaukumā, gan standartos. Ar maăistra
nosaukumu sākumā sapratām vairāk kā akadēmisko nosaukumu un nelietojām
profesionālo apmācību pēc bakalaura iegūšanas. Kaut gan bija radītas profesionālās
studijas pēc bakalaura studijām, kur izsniedza arī diplomu, tomēr šis diploms liedza
iespēju iestāties doktorantūrā. Kopš 2000.gada Augstākās izglītības likums ieviesa
profesionālo maăistratūru, kas dod iespējas tālāk turpināt studijas doktorantūrā. Šis
virziens sakrīt ar vairums valstu nostādni.
Sastādītā profesionālās maăistra studiju programma “Pārtikas higiēna” atbilst LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr481 par otrā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu, kurā norādīts, ka profesionālās maăistra studiju
programmas apjoms ir vismaz 40 KP, kas atbilst piedāvātai maăistra studiju
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programmai pārtikas higiēnā. Profesionālās maăistra studiju programmas saturu
pārtikas higiēnā veido:
obligātie studiju priekšmeti:
 pētījumu metodoloăija, informātika (3KP)
 pārtikas un veterinārmedicīnas normatīvie akti (2KP)
 speciālie studiju kursi (pārtikas
tehnoloăija, pārtikas infekcijas, pārtikas
toksikoloăija, pārtikas higiēna un inspekcija, pārtikas tirgzinība) (5KP)
 pedagoăija un psiholoăija (2 KP)
obligātās izvēles studiju priekšmeti:
 pētniecības prakses kurss (6 KP)
brīvās izvēles studiju priekšmeti: (2 KP)
maăistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana
Studiju programmas mērėis ir sagatavot augstas kvalitātes konkurētspējīgus
speciālistus – pārtikas inspektorus, kas pārzina Latvijas, ES un starptautiskās
organizācijās pieĦemtos principus pārtikas aprites jomā, darbam LR Pārtikas un
veterinārajā dienestā, tā reăionālajās pārvaldēs, sanitārajā robežinspekcijā, kuru
funkcijās ietilpst visu pārtikas aprites posmu valsts uzraudzība un kontrole, sākot ar
dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguvi, dzīvnieku un produkcijas pārstrādi,
transportēšanu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību., sabiedrisko ēdināšanu,
importa, eksporta un tranzīta kontroli.
Studējot profesionālajā maăistra pārtikas higiēnas programmā maăistranta uzdevums
ir iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, kas nepieciešamas pārtikas
produktu ieguves un ražošanas tehnoloăisko principu ievērošanai, pārtikas
uzturvērtību, drošības, nekaitīguma, kvalitātes un higiēnas kritēriju nodrošināšanai,
pārtikas izraisošo slimību novēršanai un infekcijas darba organizēšanai, kā arī
dokumentēšanai, lēmumu pieĦemšanai juridiskajos aspektos par pārtikas
starptautiskās tirdzniecības nosacījumiem.
Izglītojamie ar lielākām priekšrocībām varēs konkurēt darba tirgū LR Pārtikas un
veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē esošajos ražošanas, uzglabāšanas,
pārstrādes, realizācijas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumos.
Bez teorētisko zināšanu apguves pārtikas higiēnā, maăistranti studējot pētījumu
metodoloăiju, informātiku, veicot padziĜinātu literatūras studēšanu par pētāmo
jautājumu, izdarot pētījumus un eksperimentus sagatavos profesionālā maăistra
zinātnisko darbu, ko aizstāvēs maăistru eksaminācijas komisijā (MEK). Iegūtais
profesionālais maăistra grāds paver iespējas tālākām studijām attiecīgo specialitāšu
doktorantūrās.
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7.2.Studiju programmas organizācija, studiju programmas
plāna atbilstība struktūrvienības mērėiem un uzdevumiem
2006./2007. un 2007./2008. studiju gadā studiju programmas organizācijā un
saturā ir ieviestas izmaiĦas – izveidots vienots speciālais studiju kurss visu otrā
līmeĦa reflektantu (veterinārmedicīna, pārtikas tehnoloăija, lauksaimniecība)
maăistrantiem, apgūstot padziĜināti sekojošus studiju priekšmetus:
- pārtikas tehnoloăija;
- pārtikas infekcijas;
- pārtikas toksikoloăija;
- pārtikas higiēna;
- pārtikas tirgzinības
pēc maăistrantu vēlmes ieviesti vairāki izvēles studiju kursi – statistisko datu
analīzes sistēma, uzturzinātnes attīstības tendences, mācību procesu vadība,
kvalitātes sistēmas pārtikas apritē, ăenētiski modificētā pārtika; pārtikas piedevas.
Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmas “Pārtikas higiēna”
saturs un tā īstenošanas sadalījums apstiprināts LLU Senāta 2003. gada 8. oktobra
sēdē, lēmums Nr.4-201 (skatīt norakstus ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Zinātniskās sekretāres T. Tabunovas pareizības apstiprinājumu 2003. gada 8. oktobrī).
Profesionālā augstākās izglītības maăistra studiju programma “Pārtikas higiēna” sākas
ar pamatojumu, kurā norādīta programmas vadītāja institūcija, studiju ilgums, studiju
forma, studiju apjoms, iepriekšējā izglītība, iegūstamais grāds, prasības diploma
iegūšanai.
Profesionālā maăistra studiju programma sastāv no trim daĜām:
1. Studiju gada iedalījums;
2. laika budžets nedēĜās;
3. studiju programma.
Studiju gada iedalījums sadalīts:
 individuālās studijas ( )
 sesijas ( S )
 pētniecības prakse ( P );
 maăistra darba izstrāde ( M );
 maăistra eksaminācijas komisija ( K );
 brīvlaiks ( B ).
(pa nedēĜām skatīt studiju gada iedalījumu).
Laika budžets (nedēĜās) sadalās sekojoši:
 1.kursā – 52 nedēĜas, t.sk. rudens sesijai 2 nedēĜas, ziemas sesijai 2 nedēĜas,
pavasara sesijai 2 nedēĜas, individuālām studijām rudenī 14 nedēĜas, pavasarī
10 nedēĜas, maăistra darba izstrādei 6 nedēĜas,
 2.kursā – 19 nedēĜas, t.sk. rudens sesijai 3 nedēĜas, maăistra darba izstrādei 12
nedēĜas, brīvlaikam 2 nedēĜas un maăistra eksaminācijas komisijai 2 nedēĜas.

Studiju programma
Sastāv no:
 obligātajiem studiju priekšmetiem (A daĜa);
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obligātajiem izvēles studiju priekšmetiem (B daĜa);
brīvās izvēles studiju priekšmetiem (C daĜa);
maăistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

Obligātajos studiju priekšmetos, kas kopumā sastāda – 12 KP, maăistranti padziĜināti
studēs pētījumu metodoloăiju (3 KP), pedagoăiju un psiholoăiju (2 KP), pārtikas un
veterinārmedicīnas likumdošanu (2 KP).
Nozīmīgākā ir speciālo studiju kursu daĜa (5 KP), kas sastāv no pārtikas tehnoloăijas,
higiēnas un inspekcijas, infekcijas, toksikoloăijas un pārtikas tirgzinību studijām.
Speciālajā studiju kursa daĜā ir aplūkoti arī sabiedriskās ēdināšanas higiēnas
jautājumi.
Obligātās izvēles studijas sastāv no pētniecības prakses, kas katrā konkrētā gadījumā
organizēta maăistranta darba vietā, vai arī kādā no zinātniskām, praktizējošām
institūcijām.
Brīvajā izvēlē (2 KP) maăistrantiem būs iespēja klausīties informāciju par modificēto,
ăenētiski izmainīto pārtiku un tai pretēji esošo bioloăiski nekaitīgi ražoto pārtiku,
pārtikas piedevām, iepakojumu, pārtikas sensoro vērtēšanu, kā arī padziĜinātas
studijas pedagoăijā un psiholoăijā, statistisko datu analīzē.
Puse no KP (20) skaita ir atvēlēta maăistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
Maăistra darba noformēšanā vadās no vispārpieĦemtajiem standartiem un speciāli
izstrādātiem noformējuma noteikumiem. Darbs sākās ar referātu. Tālāk seko satura
rādītājs, izmantoto saīsinājumu atšifrējums, ievaddaĜa, izmantotās literatūras apraksts,
materiāls un metodika, iegūtie pētījumu rezultāti un to analīze, diskusija, secinājumi,
priekšlikumi, literatūras saraksts, pielikums. Noformētā darba apjoms var svārstīties
no 50 – 100 lpp. Uz darba aizstāvēšanu ir jāpievieno attiecīgās struktūrvienības sēdes
protokola izraksts, divas recenzijas un vadītāja atsauksme.
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Iegūstamais grāds: profesionālais maăistra grāds Pārtikas higiēnā
Studiju ilgums: 1.5 gadi
Studiju veids: nepilna laika

PROFESIONĀLĀ MAĂISTRA
PROGRAMMA
Pārtikas
higiēnā
( LR IZGLĪTĪBAS KLASIFIKĀCIJAS KODS - 47649

I Studiju gada
iedalījums
Mēneši

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

St.g.ned.Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 44

45

46

47

48

49

50

51

52

Gada ned.Nr

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

1.kurss

S

S

2.kurss

S

S

S

M

M

M

M

M

M

M

M

individuālās
studijas;

M

maăistra darba izstrāde

M

M

M

M

S

B

B

S

S

B

B

K

K

S

P

sesija

K

MEK

B

brīvlaiks
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S

pētniecības
prakse

P

P

P

P

P

P

M

M

M

M

M

M B

B

B

B

B

B

B

B

NORAKSTS
II Laika budžets (nedēĜas)

Rudens
sesija

1.kurss

2

2.kurss

3

Individu - Maăistra
ālais
darba
darbs
izstrāde
14

Brīvlaiks MEK

2
12

2

Ziemas
sesija

Individuā- Pavasara
lais
sesija
darbs

2

10

2

2

Maăistra
darba
izstāde
6

Pētniecības
prakse

6

Vasaras
brīvlaiks

8

Kopā

52
19

71
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7.3.Studiju programmas praktiskā realizācija
Studiju programma praktiski tiek realizēta izmantojot četras sesijas (katra divu nedēĜu
garumā) kontaktstundu veidā, individuālās studijās, izmantojot literatūru un īpaši
internetu, konsultāciju iespējas brīvi izvēlētajā laikā, ko saskaĦo ar konkrēto
mācībspēku. Daži maăistranti kārto stažēšanās iespējas ārzemju augstskolās ar
līdzvērtīgām programmām. Īpašu vietu ieĦem pētniecības prakses laiks un vieta, kad
maăistrantam izdarāmi zinātniskajā darbā paredzētie pētījumi.
Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība saistīta ar
dažādu pārtikas produktu izejvielu (piens, gaĜa, zivis, olas, augu valsts u.c.) kvalitātes
vērtējumiem, pārstrādes tehnoloăijām, piesārĦojumu veidiem, jauniem pārtikas
izstrādājumu piedāvājumiem, sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumu problēmām.
VMF pētnieku vidū risina problēmas par listēriju, salmonellu, mikobaktēriju, ešerihiju
sastopamību izejvielās un pārtikas produktos.
Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla kontā ir no dažām līdz pat simtos
zinātniskajām publikācijām, kas skatāmas katra CV. Akadēmiskā personāla lielākai
daĜai ir pieredze maăistra un doktora zinātnisko darbu vadīšanā.
Pirmā kursa ziemas sesijas laikā maăistranti vienojas ar iespējamiem maăistra
zinātnisko darbu vadītājiem un pētāmo tēmu, kuras apstiprina VMF Domes sēdē.

7.4.Vērtēšanas sistēma
Latvijas Lauksaimniecības universitātē pastāv zināšanu vērtēšanas kritēriji desmit
ballu skalā, kas apstiprināti Senāta 1998. gada 13. maija sēdē (skat. pielikumu).
Galvenā vērtēšanas metode ir testa varianti vai kritēriji, kurus piedāvā attiecīgie
mācībspēki konkrētajā studiju priekšmetā vai studiju priekšmeta blokā. Kā piemērus
pievienojam:
- kritēriji maăistratūras studentu darba vērtējumam Pētījumu metodoloăijā;
- testa jautājumi Veterinārmedicīnas fakultātes nepilna laika profesionālās
maăistratūras pārtikas higiēnā, pārtikas tirgzinībās, pārtikas toksikoloăijā,
pedagoăijā un psiholoăijā, pārtikas higiēnā un inspekcijā.
Zināšanu rezultātu analīze izdarīta dažos studiju priekšmetos, rēėinot vidējo
aritmētisko:
- pedagoăijā, psiholoăijā – 8,49
- pārtikas tehnoloăijā – 7,3
- pārtikas toksikoloăijā – 8,7
- pārtikas infekcijās – 7,13
- pārtikas tirgzinībās – 8,54

Kopumā zināšanas ir novērtētas - labi (7), Ĝoti labi (8) un vairāk, kas tiecās uz
teicamām zināšanām. Caurmērā pieci studējošie maăistranti zināšanu pārbaudē un
vērtēšanā nav piedalījušies, vairums attaisnotu iemeslu dēĜ, atliekot testu kārtošanu
individuālā režīmā.
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Zināšanu vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā
No LLU Studiju nolikuma
(Apstiprināts ar LLU Senāta 2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 4-188
un grozījumiem ar 2004.gada 12.maija lēmums Nr. 5-20)
3.2. Studiju rezultātu vērtēšana
3.2.1. Studiju rezultātus LLU vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā.
(1) Kvalitatīvajam vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus.
6. tabula
10 ballu skala studiju rezultātu vērtēšanai
VērtēVārdos Saīsināti
jums
10

Izcili

izc.

9

Teicami

teic.

8

ěoti labi

Ĝ.labi.

7

Labi

labi

6

Gandrīz
labi

g.labi

5

Viduvēji

4**
3

Gandrīz
viduvēji
Vāji

2

ěoti vāji

1

ěoti, Ĝoti
vāji

Atbilstība
programmas
Attieksme*
apjomam
Ievērojami pārsniedz Argumentēta, izteikti pozitīva
programmas apjomu; attieksme; iniciatīva un sistemātiska
veikti papildus pētījumi līdzdalība zinātniski pētnieciskā un/vai
praktiskā darbā
Pārsniedz programmas Argumentēta, izteikti pozitīva
apjomu
attieksme; līdzdalība zinātniski
pētnieciskā un/vai praktiskā darbā
100%
Argumentēta, izteikti pozitīva
attieksme; regulāra programmas
apguve
>= 80%
Argumentēta attieksme; regulāra
programmas apguve
>= 70%

DaĜēji (izteikta un) argumentēta
attieksme; galvenokārt (pārsvarā)
regulāra programmas apguve.
viduv.
>= 60%
Iezīmējas attieksme un tās
argumentācija; regulāra programmas
apguve mijas ar neregulāru
g.viduv.
>= 50%
Vienaldzīga, neargumentēta, dominē
neregulāra programmas apguve
vāji Virspusēji apgūti tikai Vienaldzīga, neargumentēta;
daĜa pamatjautājumu programmas apguve reta, epizodiska
(prasmju)
Ĝ.vāji Virspusēji apgūti
Vienaldzīga, neargumentēta;
atsevišėi jautājumi
programmu neapgūst
(prasmes)
Ĝ.Ĝ.vāji Programma nav apgūta Vienaldzīga, neargumentēta;
programmu neapgūst

* fakultatīvie rādītāji

** - 4 (gandrīz viduvēji) ir zemākā sekmīgā atzīme noslēdzošos vērtējumos.
(2) Kvantitatīvais rādītājs ir studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP).
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Sasniegumu
dinamika*
Sistemātiski
augšupejoša

Sistemātiski
augšupejoša
Sistemātiski
augšupejoša
Gandrīz
sistemātiski
augšupejoša
Pārsvarā
augšupejoša
Epizodiski
augšupejoša
Iezīmējas
progress
IzmaiĦu nav

IzmaiĦu nav

IzmaiĦu nav

3.2.2. Izpildīto KP apjomu, studējošā jau iegūto kredītpunktu summai pieskaita
tikai tad, ja par studiju priekšmetu, praksi, kursa darbu utt. saĦemts sekmīgs
vērtējums.
3.2.3. Nesekmīgu vērtējumu mācībspēks ieraksta pārbaudījuma kontrollapā,
bet neraksta atzīmju grāmatiĦā.

7.5.Studējošie
7.5.1.Studējošo skaits programmā uz 2008. g. 1. septembri
Studējošo skaits programmā
1.kursā – 9 maăistranti
2. kursā – 13 maăistranti + 10 akad. atvaĜinājumā
Kursā imatrikulēto skaits:
2005./2006.studiju gadā imatrikulēti 34 maăistranti,
2006./2007. studiju gadā imatrikulēti 15 maăistranti
2007./2008. studiju gadā imatrikulēti 16 maăistranti
2008/2009. studiju gadā imatrikulēti 10 maăistranti
2006. g. janvārī absolventu skaits – 25
2007. g. janvārī absolventu skaits – 18
2008. g. janvārī absolventu skaits - 13
1. Inese Gaile
„Alkoholisko dzērienu kvalitātes rādītāju īpašību dinamika viltošanas gadījumā”
Darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.sc.ing. Daina KārkliĦa
Rezenzenti: doc., Dr.sc.ing. Tatjana Rakčejeva; SIA „Veta” laboratorijas vadītāja,
Dr.biol. Vija Ozola
2.Signe Vīgante
„SkābeĦskābe un tās sāĜu ietekme uz medus kvalitāti”
Darba zinātniskā vadītāja: lektore, Mg.med.vet. Anna Krūklīte
Recenzenti: prof., Dr.sc.ing. D. KārkliĦa; Mg.med.vet. Ineta Eglīte
3.Irēna Kateriniča
“Liellopu gaĜas steika mikrobioloăiskais novērtējums dažādās gatavības pakāpēs”
Darba zinātniskā vadītāja: asociētā profesore, Dr.sc.ing. Envija Strautniece
Recenzenti: doc., Dr.phys. Lilija Markeviča; asoc. prof., Dr.sc.ing. Anita Blija
4.Bernāte Ilze
“Latvijā audzēto rudzu šėirĦu cepamīpašību izpēte”
Darba zinātniskā vadītāja: vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Evita Straumīte
Recenzenti: docente, Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga;
docente, Dr.sc.ing. Tatjana Rakčejeva
5.Mairita RiekstiĦa
„C vitamīns ārstniecības augos”
Darba zinātniskā vadītāja: lektore, Mg.med.vet. Anda Valdovska
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Recenzenti: PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītāja Mag.med. Ina Šubina; LLU
zinātnes centra „Sigra” vadošā pētniece, Dr.agr. Baiba Ošmane
6.Nora Majore
„Vārītu cūkgaĜas rulešu kvalitāte”
Darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.sc.ing. Līga Skudra
Recenzenti: docente, Dr.phys. Lilija Markeviča; LLU Agronomisko analīžu
zinātniskās laboratorijas vadītāja Silvija Strikauska
7.Inese Vilka
„Roku dezinfekcijas līdzekĜa „SEAL ALCOHOL GEL” uz etanola bāzes izstrāde un
izvērtējums”
Darba vadītāja: profesore, Dr.sc.ing. Līga Skudra
Recenzenti: asociētā profesore, Dr.sc.ing. Anita Blija; docente, Dr.sc.ing. Dace KĜava
8.Armands Lūsis
„Aizsarggāzu ietekme uz kūpināto desu kvalitāti”
Darba zinātniskā vadītāja: asociētā profesore, Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Recenzenti: a/s „Rīgas miesnieks” laboratorijas vadītājs, Dr.chem. Jānis LiepiĦš;
gaĜas pārstrādes uzĦēmuma Sia „MVA” raž. vad. Oksana Švāăers – Grieze
9.Solveiga LiepiĦa
„Maltās cūkgaĜas kvalitāte un mikrobiālā drošība”
Darba zin.vadītāja.: prof., Dr.sc.ing. Līga Skudra
Recenzenti: docente, Dr.phys.L. Markeviča; Dr.sc.ing. I. GrāmatiĦa.
10.Evija UĜjanova
“Govs piena kvalitātes rādītāji Zemgales reăionā”
Darba zin. vad.: Mag.med.vet. A. Valdovska
Recenzenti: Mg.cib.hyg. I. SiliĦš, Mg.med.vet. A. Žilvinskis
11.Inta Krasnova
„Latvijā audzētu aveĦu ogu un to sulas antiradikālā aktivitāte”
Darba zin. vadītāja: Dr.sc.ing., docente Solvita Kampuse
Recenzenti: prof., Dr. habil.sc. ing., I.A. Skrupskis, Dr.chem. J. Kviesis

12.Guntis Melngailis
“Ūdens aktivitātes, mitruma satura, pH un mikroorganismu (MAFA) skaita
izmaiĦas karsti kūpinātā “Bodnieku”desā ar dažādu sojas teksturāta “Soprotex –
N”daudzumu”
Darba zin.vad.: Mag. med.vet. A. BērziĦš
Recenzenti: Mg.cib.hyg. I. SiliĦš, Mg.med.vet. A. Žilvinskis
13.Inuta KaĜėe
„Inulīna ietekme uz jogurta īpašībām”
Darba vadītāja: Asoc. prof. Dr.sc.ing. Inga Ciproviča
Recenzenti: lekt., Dr. Sc.ing. J. Zagorska, ZM VPD pārtikas nekaitīguma nodaĜas vad.
vietniece, Dr.hab.chem. Gunta AvotiĦa
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Studējošo aptauja un to analīze 2007./2008. gadā nav veikta

7.5.4.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Īpaši jāatzīmē maăistrantu vēlme klausīties dažādus izvēles priekšmetus (mācību
procesa vadīšana, pārtikas piedevas, ăenētiski modificētā pārtika u.c., kopumā 7). Ir
uzklausītas maăistrantu intereses par dažām tēmām pārtikas infekciju un pārtikas
higiēnā un inspekcijā.

7.6.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais
personāls
7.6.1.Akadēmiskā personāla skaits
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē Pārtikas higiēnas profesionālo maăistrantu studijās
ir iesaistīts augsti kvalificēts zinātniskais un pedagoăiskais potenciāls, kas rada
pamatotus priekšnoteikumus kvalitatīvas maăistra studiju programmas realizācijai.
Maăistra studiju programmas realizēšanā piedalās profesori, asociētie profesori,
docenti un lektori, no kuriem neviens nav bez akadēmiskā un zinātniskā grāda.
Viens no habilitētajiem zinātĦu doktoriem ir LZA īstenais loceklis (akadēmiėis), divi
no profesoriem ir LMZA locekĜi, četri ir promociju padomes locekĜi, pieci mācībspēki
ir LLU Senāta locekĜi, vairāki mācībspēki veic nozares ekspertu un konsultantu
pienākumus.
Vairums programmā iesaistītie mācībspēki ir stažējušies vai cēluši kvalifikāciju
ārzemēs un dažādos Latvijā organizētajos kursos, semināros, konferencēs.
Visu līmeĦu mācībspēkiem turpmāk ir paredzēts arvien vairāk izvērst starptautisko
sadarbību, radot iespēju stažēties citu valstu augstskolās un zinātniskajās iestādēs.
Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla sastāvs un zinātniskā
kvalifikācija skatāma 9. un 10. tabulās.
9. tabula
Mācībspēku sadalījums pēc amatiem
Mācībspēki
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Kopā

Skaits

%

3
6
2
5
16

19
37
13
31
100

7.6.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība mērėu un
uzdevumu īstenošanai
Sekmīgu maăistra darbu izstrādi nodrošina to vadītāju augstā kvalifikācija. To vidū ir
Dr.med.vet., Dr.agr., Dr.habil.agr., Dr.sc.ing., Dr.paed. zinātĦu doktori, Mg.med.vet.,
Mg.biol., Mg.paed. Maăistru darba vadītāji veic veterinārmedicīnas, pārtikas
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tehnoloăijas un lauksaimniecības aktuālus zinātniskus pētījumus, iesaistot tajos
maăistrantus. Pētījumu rezultāti regulāri tiek publicēti starptautiski citējamos
(Veterinārmedicīnas Raksti), LLU Zinātnisko rakstu krājumos, vietējos zinātniskos
izdevumos (Veterinārais Žurnāls) un ārzemju zinātnisko rakstu krājumos.
10. tabula.
Akadēmiskā personāla kvalifikācija un nodarbinātība
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Institūts,
katedra

Amats, zin. vai akad.
grāds

Līguma veids

1.

E.LiepiĦš

PVHI

Asoc.prof.,Dr.med.vet.
Studiju progr.vadītājs

Pamatdarbā

2.

G.Mičule

PVHI

Asoc.prof.,Dr.med.vet.

Darba savienoš.

3.

A.BērziĦš

PVHI

Lekt.,Mg.med.vet.

Darba savienoš.

4.

D.KārkliĦa

PART

Prof.,Dr.sc.ing.

Pamatdarbā

5.

I.Skrupskis

UZTR

Prof.,Dr.habil.sc.ing.

Pamatdarbā

6.

I.Ciproviča

PART

Asoc.prof.,Dr.sc.ing.

Pamatdarbā

7.

A.Blija

UZTR

Asoc.prof.,Dr.sc.ing.

Pamatdarbā

8.

A.Valdovska

PVHI

Doc.,Dr.med.vet.

Pamatdarbā

9.

D.LapiĦš

LAUK

Prof., Dr.agr.

Pamatdarbā

10.

R. Galoburda

PART

Asoc.prof.,Dr.sc.ing.

Pamatdarbā

11.

V.Rozenbergs

PART

Docents, Dr.sc.ing.

Pamatdarbā

12.

I.Katane

IZMA

Asoc.prof., Dr.paed.

Pamatdarbā

13.

A. Ėirse

IZMA

Lekt., Mg.paed.

Pamatdarbā

14.

V.Vanovska

IZMA

Lekt.,Mg.paed.

Pamatdarbā

15.

T.Sēja

IZMA

Lekt.,Mg.paed.

Pamatdarbā

16.

I. Soika

IZMA

Lekt.,Mg.paed

Pamatdarbā

Katedru un institūtu kodi:
PVHI - Pārtikas un vides higiēnas institūts
PART - Pārtikas tehnoloăijas katedra
UZTR - Uztura katedra
IZMA - Izglītības un mājsaimniecības institūts
AUGK- Augsnes un augu zinātĦu institūts
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7.6.3.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un
attīstības politika
LLU t. sk. Veterinārmedicīnas, Pārtikas tehnoloăijas, Lauksaimniecības fakultātēs
tiek veikta virkne pasākumu kvalitatīvu mācībspēku darbībai un atjaunotnei:


jauno mācībspēku piesaiste no spējīgākiem studentiem:
- studējošo kredītu dzēšanas iespējas no LLU puses saskaĦā ar Senāta
pieĦemto “Nolikumu par studējošo kredītu dzēšanu absolventiem, kuri paliek
darbā LLU” (Senāta lēmums Nr. 202 no 10.12.1997.);
- studējošo kredīta dzēšanas iespējas no valsts, ja kredīta Ħēmējs kĜūst par LLU
darbinieku saskaĦā ar 22.12.1998. Grozījumiem Ministru kabineta 1997. g.
15. jūlija noteikumos Nr. 251 “Studējošo kreditēšanas noteikumi”;
- stipendijas līdz 40 LVL mēnesī sākot ar 3. kursu pēc līguma noslēgšanas ar
LLU – ar 01.09.2000. (Senāta lēmums Nr. 3-21 no 08.04.2000.);
- pedagoăiskā prakse maăistra un doktora studiju programmās;
- mērėtiecīgas studijas ārzemēs;



mācībspēkiem:
- asistenta -stažiera statuss jaunajiem mācībspēkiem uz 1 gadu – kopš 1995. g.
(9-22 vietas gadā);
- perspektīvo jauno mācībspēku izvirzīšana uz docenta amatu bez doktora
grāda uz laiku līdz 3 gadiem – ar 01.09.2000., 1998. g. 11. marta Senāta
lēmums;
- tālākizglītības iespējas pedagoăiskā izglītības programmā mācībspēkiem –
Izglītības institūtā kopš 1997. gada.
- darba samaksas paaugstināšana jaunajiem mācībspēkiem, kuri stažējušies
ārzemēs, spēj vadīt nodarbības svešvalodā un aktīvi veic pētniecības darbu
(Senāta lēmums Nr. 217 no 11.03.1998.);
- darba samaksas diferenciācija profesoriem, asociētiem profesoriem un
docentiem, Ħemot vērā mācību, zinātniskā un organizatoriskā darba
rezultātus, pēc LLU vienotas metodikas;
- mācību darbā amatu savienošana tiek limitēta līdz 1,5 slodzēm zinātniskajā
darbā tā netiek limitēta.
- iespējas saĦemt apmaksātu akadēmisko atvaĜinājumu līdz 6 mēnešiem
zinātniskiem pētījumiem, disertāciju vai mācību grāmatu rakstīšanai LLU
(Satversmes 4.14. pants).
- saskaĦojot ar struktūrvienības vadītāju, LLU akadēmiskajam personālam ir
tiesības vienu reizi saĦemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaĜinājumu
promocijas darba sagatavošanai. LLU darbiniekiem, kas nepārtraucot darbu,
sekmīgi studē doktorantūrā, var piešėirt bezalgas atvaĜinājumu tikai pēc
ikgadējo un papildatvaĜinājumu izmantošanas (LLU Doktora studiju
nolikums, 20 pants, apstiprināts LLU senātā 10.11.2004.)
- iespējas atbrīvot no studiju maksas LLU pamatdarbā strādājošos nepilna laika
pamatstudiju, maăistra vai doktora studiju programmā studējošos (Senāta
lēmums Nr.4-77, 10.06.2002.)

Pārtikas higiēnas maăistru studiju programmā nodarbinātie mācībspēki paaugstina
savu kvalifikāciju, stažējoties vairākās Eiropas (Zviedrija, Somija, Dānija, Norvēăija,
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Vācija, Nīderlande) un ASV Mičiganas, Minesotas u.c.) augstskolās, kā arī mācoties
doktorantūrā un maăistratūrā.

7.7.Finanšu avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Profesionālā nepilna laika augstākās izglītības maăistra studiju programma “Pārtikas
higiēnā” tiek realizēta par valsts nefinansētajiem līdzekĜiem. Studiju maksa ir noteikta
ar LLU Senāta lēmumiem katram studiju laikam. Uzsākot programmu 2004./2005.
studiju gadā studiju maksa bija noteikta Ls 300,- gadā, bet 2005./2006. studiju gadā
Ls 500,- uz vienu maăistrantu. SaĦemtās studiju iemaksas LLU iekšienē tiek sadalītas
- 30% infrastruktūras uzturēšanai, 40% mācībspēku un apkalpojošā personāla
atalgojumam, 30% VMF vajadzībām.
Lielākā programmas daĜa tiek realizēta LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas
un vides higiēnas institūta telpās, Klīniskajā institūtā, Lauksaimniecības fakultātē,
Tehniskās fakultātes Izglītības un mājturības institūtā un Pārtikas tehnoloăijas
fakultātes laboratorijās. Studējošo rīcībā ir LLU Fundamentālā bibliotēka,
Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrs, datori, kopētāji, auditoriju un
laboratoriju tehniskais nodrošinājums.

7.8.Ārējie sakari
7.8.1.Saistība ar darba devējiem
Pārtikas un vides higiēnas institūtam ir laba sadarbība ar darba devējiem Zemkopības
ministrijā, Pārtikas un veterinārajā dienestā, Valsts Veterinārmedicīnas diagnostiskajā
centrā un zinātniskajās iestādēs, kā arī sadarbība ar veterinārārstu profesionālo
organizāciju – Latvijas Veterinārārstu biedrību. Maăistrantu studiju procesa
nodrošināšanā tiek iesaistīti nozares vadošie speciālisti, Zemkopības ministrijas
speciālisti un dažādu ar pārtikas produktu ražošanu saistītu firmu, uzĦēmumu,
sabiedriskās ēdināšanas pārstāvji.
ěoti nozīmīga ir pētniecības prakses organizēšana vietās, kas saistītas ar darba
devējiem. Šajos jautājumos ir bijusi sapratne un pirmās prakses vietas bija norādītas
jau iepriekš. Prakšu pārskati liecina par abpusēji izdevušos sadarbību.

7.8.2.Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un
ārvalstīs
ěoti cieša sadarbība VMF profesionālās maăistratūras Pārtikas higiēna studiju
programmai ir ar otru VMF profesionālās maăistratūras studiju programmu
Veterinārmedicīna. Vienlaicīgi plānojam sesijas, kas Ĝauj abām programmām kopējos
studiju priekšmetus apgūt vienā plūsmā. Tuvas pēc būtības un satura ir PTF
akadēmiskās maăistratūras studiju programmas – Pārtikas zinātne.

29

Studējot pēdējo gadu literatūru par tendencēm un studiju struktūru augstākajā izglītībā
Eiropā redzam, ka pēdējos divos gados daudzās Eiropas valstīs notiek pārmaiĦas
pēcdiploma studiju programmās, t.sk. arī maăistratūras programmu veidošanā.
Augstākajā izglītībā iezīmējas divi pamatprincipi:
 Eiropas studentiem ir nepieciešams un tiem ir tiesības studiju rezultātā iegūt
tādus grādus, kas ir efektīvi izmantojami visā Eiropā, ne tikai valstī/reăionā,
kurā tie iegūti;
 Eiropas augstākās izglītības iestāžu un valdību būtisks pienākums un atbildība
ir nodrošināt visus nepieciešamos pasākumus, lai spētu piešėirt saviem
studentiem šādus grādus
Var izdalīt vairākas nozīmīgas tendences, kas ietekmē grādu/kvalifikāciju struktūru
Eiropā:
 pastāv stiprs un aizvien pieaugošs spiediens no valdību puses uz studiju ilguma
samazināšanu;
 augstskolām ir iespēja, pēc to vēlēšanās, ieviest jaunas bakalaura/maăistra
programmas paralēli tradicionālajām;
 ECTS (Eiropas kredītu pārneses sistēma) kredītpunktu uzkrāšanas sistēmas
pakāpeniska ieviešana (studiju ilgums ir jāizsaka nevis gados, bet
akadēmiskajos kredītos, kas sekmīgi jāapgūst, lai sasniegtu atbilstošu līmeni)
Maăistra līmenis: 300 ECTS kredīti, kas atbilst aptuveni 5 gadu studijām, no kurām
vismaz 12 mēnešu kredīti ir maăistra līmeĦa studijās.
Doktora līmenis; dažādi (kopējais apjoms ap 8 gadiem).
Atbilstība darba tirgum ir viens no galvenajiem faktoriem jaunu programmu
autorizācijā (vai “akreditācijā”). Maăistra grādi ievērojami atšėiras gan pēc to profila
gan funkcijas: tālāka specializācija; plašāku zināšanu iegūšana, studējot citā vai
blakus jomā; sagatavošanās profesijai; Eiropas programmas, kuras tiek piedāvātas, vai
arī tādas programmas, kas paredzētas ārzemju studentiem; sagatavošanās doktora
studijām u.c.
Vairums universitātēs, kur tiek ieviesta bakalaura/maăistra struktūra, universitātes par
savu noslēguma kvalifikāciju uzskata maăistra līmeĦa grādu (piem. Šveicē, Flandrijā,
Somijā un Nīderlandē). Visās sistēmās, kurās maăistra studijas ir atdalītas to ilgums
nemēdz būt mazāks par 1 gadu. Dažās valstīs tas ir lielāks, piemēram, 1,5 gadi dažās
studiju jomās Latvijā vai 2 gadi Itālijā. Ievērojamā skaitā valstu maăistru studiju
ilgums ir no 1 līdz 2 gadiem, un tas ir noteikts likumdošanā.
Vienlaikus ar vispārējo tendenci uz bakalaura/maăistra struktūru, virkne augstākās
izglītības sistēmu ir paturējušas vai plāno paturēt dažas garās programmas
(galvenokārt medicīnā), kuru rezultātā iegūst maăistra līmeĦa grādu vai diplomu.
Vairākās valstīs ir radušies jauni “profesionālie maăistri”. Vairums valstu maăistra
grāds ir priekšnoteikums studijām doktorantūrā.
Šī jaunā maăistratūras programma – profesionālais maăistrs ir ar profesionālu ievirzi,
orientāciju. Bieži vien nav atšėirības starp akadēmisko un profesionālo programmu,
kā vienīgi nosaukumā. Pēc profesionālā maăistra grāda iegūšanas ir vai nav iespēja
tālāk studēt doktorantūrā, valstu nostājā ir atšėirības.

30

Latvijā ir atšėirības gan nosaukumā, gan standartos, un sākot ar 2002 gadu augstākās
izglītības likums ieviesa profesionālo maăistratūru, kas dod iespējas tālāk turpināt
studijas doktorantūrā.
Pārtikas un vides higiēnas institūtam ir cieša sadarbība ar ārzemju partneriem pārtikas
higiēnā (2000-2005):
- Norvēăijas Veterinārā augstskola (Pārtikas higiēnas departaments)- Norvēăija
- Norvēăijas Lauksaimniecības universitāte, Norvēăija
- Helsinku universitāte Veterinārmedicīnas fakultāte (Pārtikas un vides higiēnas
departaments)- Somija
- Igaunijas Lauksaimniecības universitāte Veterinārmedicīnas un lopkopības
institūts (Pārtikas higiēnas departaments)- Igaunija
- Lietuvas Veterinārā akadēmija (Pārtikas higiēnas departaments)- Lietuva
- Dānijas Karaliskā Veterinārā un Lauksaimniecības augstskola (Mikrobioloăijas
departaments)- Dānija
- Dānijas GaĜas Tirdzniecības koledža (Danish Meat Trade College) RoskildēDānija
- Hannoveres Veterinārā augstskola (Pārtikas higiēnas departaments)- Vācija
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē licencētā profesionālās augstākās izglītības
maăistra studiju programma “Pārtikas higiēna” pēc sava satura un izvirzītajiem
mērėiem ir Ĝoti tuva Norvēăijas Veterināro zinātĦu augstskolā realizētai
programmai maăistra grāda iegūšanai Pārtikas drošībā (higiēnā). Iegūtais grāds dod
pamatizpratni darbam dažādās ar pārtikas drošību saistītās sfērās. Nepieciešamās
zināšanas nodrošina pamata un papildus studijas obligātajos priekšmetos: Pārtikas
mikrobioloăijā, toksikoloăijā, Pārtikas un vides drošībā, Epidemioloăijā un riska
novērtēšanā, Pētniecības metodoloăijā, kā arī izvēles priekšmetos: Modernizētā
pārtikā, ZāĜu atliekvielu un farmakoepidemioloăijā, Inspekcijas modernizētajos
principos, Pārtikas tehnoloăijā.
Maăistra programmas pirmajā gadā obligāti jāapgūst pētniecības metodoloăija.
Apgūstot pilnīgu obligāto daĜu, izvēles priekšmetus pēc tam apgūst gan teorētiskajā
līmenī gan arī praktiskos darbos, kā piemēram Pārtikas inspekcijas sistēma, Riska
novērtēšana u.c. Studijas maăistratūrā beidz ar pētniecības darba izstrādāšanu un
aizstāvēšanu. Darba izstrādāšanu veic Norvēăijas augstskolas mācībspēka uzraudzībā.
Maăistratūras mērėauditorija ir veterinārārsti, pārtikas zinātnes speciālisti un citi
speciālisti ar atbilstošu izglītību bioloăijas nozarēs. Studiju ilgums – divi gadi.
Iegūtais maăistra grāds dod noturīgas pamatzināšanas, lai strādātu publiskajos
pārtikas drošības servisos, pārtikas industrijā, kā arī par padomdevēju sākotnējās
ražotnēs.
Kopumā LLU Veterinārmedicīnas fakultātē realizējamā maăistra studiju programma
“Pārtikas higiēna” ir identiska Norvēăijas Veterinārmedicīnas augstskolā
realizējamai programmai. Mūsu programmas obligātajā daĜā vēl papildus ir studiju
priekšmets “Pedagoăija un psiholoăija”, kā arī obligātās izvēles studijās t.s.
“Pētniecības prakse”. Lielāks un daĜēji atšėirīgs ir izvēles studiju priekšmetu klāsts,
piemēram: Bioloăiski nekaitīgi ražotā pārtika, Pārtikas piedevas, iepakojums, Pārtikas
sensorā vērtēšana u.c.
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LLU Veterinārmedicīnas fakultātē realizējamā profesionālā augstākās izglītības
maăistra programma “Pārtikas higiēna” arī ir daĜēji pielīdzināma un satura ziĦā
aptver tās zināšanas, kas nepieciešamas maăistra grāda iegūšanai “Pārtikas zinātnē un
tehnoloăijā”, ko realizē Dānijas Karaliskā Veterinārā un Lauksaimniecības
augstskolā. Maăistra grādu iegūst 2 gados 2 specializācijās: GaĜas zinātne un
tehnoloăija, Piena tehnoloăija. Šīs divas specializācijas tomēr vairāk attiecas uz
tehnoloăijas procesiem ar Ĝoti detalizētu minēto pārtikas produktu ražošanu.

7.8.3.Akadēmiskais personāls, kas veic zinātnisko un pētniecības
darbu ārvalstīs
Šajā jomā strādā asociētā profesore, Dr.med.vet. Gundega Mičule, lektors,
Mag.med.vet. Aivars BērziĦš lektore-asistente Margarita Terentjeva. Institūta
speciālisti ir iesaistījušies vairākos starptautiskos un vietējos projektos:
Tempus Phare AC JEP-13194-98 “Augstākās veterinārās izglītības pārveidošana
Latvijā”
Projekts uzsākts 1998. g. 15. decembrī un tās turpinājās līdz 2001. gada 15. martam.
Profekts tika realizēts ciešā sadarbībā ar Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas
fakultāti un Hanoveras veterināro augstskolu. Latvijas Lauksaimniecības universitāte
bija šā projekta kontraktors. Projekta galvenais mērėis veicināt veterinārmedicīnas
apmācības pārveidošanu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē atbilstoši ES augstskolu
standartiem un ES direktīvu prasībām.
SaĦemtais finansējums, kopumā 200 000 EUR, tika izmantots gan pasniedzēju un
studentu apmaiĦas braucieniem uz partneru augstskolām un otrādi, gan apmācības
procesam nozīmīga inventāra iegādei (datortehnika, speciālais mācību laboratoriju
aprīkojums, mācību grāmatas).
Socrates/Erasmus programma
Programmas ietvaros noslēgts līgums par studentu apmaiĦu ar Hanoveres Veterināro
augstskolu.
Dānijas - Latvijas kopprojekts “Veterinārmedicīnas izglītības centrs”
Īstenojot Latvijas - Dānijas kopprojektu, 1998. gadā LLU, Latvijas Veterinārārstu
biedrība un bezpeĜĦas organizācija (BO) SIA “Universitātes atbalsta fonds”
nodibināja BO SIA “Veterinārmedicīnas izglītības centrs” (VIC). LLU VIC
dibināšanā piedalījās ar 11 statūtu kapitāla daĜām no 20.
Laika posmā no 1998. līdz 2001. gadam, veicot VMF Klīniskā institūta telpu
rekonstrukciju 630 m2 platībā, par Ls 81000 tika iekārtotas un aprīkotas telpas mazo
dzīvnieku klīnikai, zirgu klīnikai un semināru organizēšanai paredzētajai konferenču
zālei. Šajā laikā iepirkta vai kā dāvinājumi saĦemta medicīniskā aparatūra Ls 17145
apmērā, t.sk. divi gāzu anestēzijas aparāti, rentgenaparāts, rentgenfilmu attīstītājs,
artroskopijas komplekts, sonogrāfs u.c. Klīnikā studentu apmācību un dzīvnieku
veterināro aprūpi veic 8 veterinārārsti, no kuriem 7 ir VMF docētāji. VIC praktiskās
iemaĦas apgūst 3., 4. un 5. kursa studenti.
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Norvēăijas - Latvijas kopprojekts “Pārtikas ražošana, Lauksaimniecība,
Sabiedrība”
Kopš 1998. gada LLU Veterinārmedicīnas fakultāte sadarbojas ar Norvēăijas
Lauksaimniecības universitāti un Oslo Veterināro augstskolu. Projekta ilgtermiĦa
mērėis ir attīstīt un pilnveidot izglītību pārtikas higiēnā, izveidojot profesionālu
mācību programmu šajā jomā kā Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem,
maăistrantiem, doktorandiem, tā arī veterinārajiem ekspertiem un inspektoriem.
Līdzdalība LR Valdības un Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības
organizācijas (FAO) tehniskās sadarbības programmā
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūts kopā ar Valsts
Veterināro dienestu norīkoti par atbildīgiem izpildītājiem LR Valdības un FAO
tehniskās sadarbības programmas projektā TCP/RER/0065 (A) “Uzlabota gaĜas
produkcija Baltijas reăionā, balstoties uz trihinelozes – parazitārās zoonozes
epidemioloăisko kontroli. Projekta nacionālais koordinators Latvijā ir VMF profesors
P. Keidāns. Projektā bija paredzēts izpētīt trihinelozes ierosinātāju sugas, to
epidemioloăisko situāciju valstī, un uzlabojot gaĜas inspekcijas tehnoloăiju un
metodes trihinelozes diagnostikā un apkarošanā, samazināt cilvēku saslimšanas
gadījumu skaitu, kā arī uzlabot vietējo pārtikas apgādi un cūkgaĜas eksporta iespējas.
Tika organizēti mācību kursi veterinārārstiem un pilnveidotas mācību programmas
studentiem trihinelozes diagnostikā un kontrolē. Veikts izskaidrošanas – informatīvais
darbs iedzīvotāju vidū par trihinelozes invāzijas svarīgumu, lai ievērotu gaĜas
inspekcijas prasības un pārbaudītu gaĜu. Vadoties no pētījumu rezultātiem, projekta
nobeigumā tika pārskatīta nacionālā likumdošana par medībām, medījumu un
cūkgaĜas inspekciju.
NOVA-BOVA – International study and research networks between the NOVA
and BOVA Universities.
Programmas ietvaros izveidota darba grupa “Joint MSc programs”, kas apspriež
jautājumus par kopējo maăistra programmu izveidi. Regulāri saĦemam informāciju
par dažādiem kursiem maăistrantiem un doktorandiem. Programmas ietvaros notikuši
sekojoši kursi:
- “Bovine reprodution (with a particular emphasis on high production) and swine
reproduction” Igaunijas Lauksaimniecības universitātē no 09 – 13.05.2005.;
- “Bioinformatics” Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 22.11.2004.
- “Acquisition and processing of animal physiological and health data “ Igaunijā
Lauksaimniecības universitātē 31.05. – 04.06.2005. Kursos piedalījās VMF
doktoranti L. Zorgevica, M. Mangale un I. Šematoviča.
Projekts “Nordic-Baltic-NW-Russian network” pēcdiploma veterinārmedicīnas
studiju veicināšanai ir piešėirts finansējums 210 000 NOK 2005/2006 studiju gadam
no Nordpus Neighbour programmas.

7.8.4.Ārvalstu vieslektoru skaits programmā
Maăistrantiem ir iespēja apmeklēt Pārtikas un veterinārā dienesta Latvijas
veterinārārstu biedrības, Veterinārmedicīnas fakultātes un it īpaši Pārtikas un vides
higiēnas institūta organizētās ārzemju vieslektoru lekcijas par dažādiem pārtikas
aprites, uzraudzības jautājumiem.
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Vieslektori pārtikas higiēnā (2000-2005):
1. Dr. Miia Lindström (Helsinku universitāte), Somija
2. Dr. Ulrike Lyhs (Helsinku universitāte), Somija
3. *Prof. Magne Yndestad (Norvēăijas Veterinārā augstskola), Norvēăija
4. Prof. Christian Ring (Hannoveres Veterinārā augstskola), Vācija
5. Dr. Viktoria Atanassova (Hannoveres Veterinārā augstskola), Vācija
6. Dr. Janne Lunden (Helsinku universitāte), Somija
7. Prof. Johanna Björkroth (Helsinku universitāte), Somija
8. DVM, Taina Niskanen (Helsinku universitāte), Somija
9. *DVM, Kristi Praakle (Helsinku universitāte un Igaunijas Lauksaimniecības
universitāte), Somija/ Igaunija
10. *DVM, Mati Roasto (Igaunijas Lauksaimniecības universitāte), Igaunija
11. DVM, Ruta Bubuliene (Lietuvas Nacionālā Veterinārā laboratorija), Lietuva
12. Dr. Ari Hörman (Helsinku universitāte, Somijas armijas atbildīgais
veterinārārsts- pārtikas higiēnists)- Somija
* vieslektori uzstājušies (viesojušies vairāk kā vienu reizi)

7.8.5.Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiĦas
programmu ietvaros
Profesionālā nepilna laika augstākās izglītības maăistra studiju programma Pārtikas
higiēna ir tikko uzsākta, un studējošo apmaiĦa ārvalstu līmenī varētu būt tikai sākuma
stadijā. No Pārtikas un vides higiēnas institūta puses šāda iespēja organizēta
mācībspēku līmenī, kuri iesaistīti programmā. Institūta lektors Aivars BērziĦš savu
maăistra zinātnisko darbu izstrādāja un turpina par aizsākto tēmu promocijas darbu
“Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos sastopamo Listeria monocytogenes genotipa
analīze” Somijā, Helsinku universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē.

8.Studiju programmas attīstības plāns
Maăistra studiju uzdevums Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas higiēnas
profesionālās maăistratūras studiju programmā ir sagatavot augstākās profesionālā
līmeĦa speciālistus zinātniskam, pedagoăiskajam un praktiskam darbam Latvijas
tautsaimniecībā, veicināt konkurētspēju darba tirgū, paaudžu maiĦu zinātnieku un
mācībspēku sastāvā.
Maăistra grāda ieguvējam ir tiesības studēt vairākās programmās doktorantūrā Latvijā
un arī ārzemēs.
LR Pārtikas un veterinārā dienestā nepieciešamība pēc augsti izglītotiem
profesionāliem speciālistiem Pārtikas higiēnā ir liela, jo šajā nozarē jānodrošina valsts
ierēdĦu – pārtikas inspektoru kadri centrālajā aparātā, reăionālajās pārvaldēs un
pārtikas ražošanas, pārstrādes uzĦēmumos.
Vispārējais uzdevums:
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- pilnveidot profesionālo maăistra studiju kvalitātes sistēmu, piesaistot
maăistrantus un darba devējus.
Studiju organizācijā:
- pilnveidot studiju priekšmetu saturu, saistot to ar kvalitātēm zinātnē un praksē,
lai nodrošinātu vispusēju personības attīstību.

Studētgribētāju piesaistīšanā:
- palielināt informācijas izplatību par studiju iespējām profesionālajā
maăistratūrā Pārtikas higiēna un perspektīvām pēc studiju beigšanas.

Studiju programmas vadītājs: Edgars LiepiĦš, Dr.med.vet., LLU VMF PVHI
direktors, asociētais profesors.
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