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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2016./2017. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 
Studiju virziens “Veselības aprūpe” ir akreditēts līdz 2019. gada 4. jūnijam (LU, LLU  un 
RSU*), pašnovērtējuma ziņojums sagatavots par LLU pienesumu kopīgās programmas 
īstenošanā. 
 
Studiju virzienā programma: 
Nr. Nosaukums Studiju veids KP Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 
1. Kopējā akadēmiskā maģistra 

studiju programma 
„Uzturzinātne” 

Pilna laika 80 Veselības zinātņu maģistra 
grāds (Mg.sc.sal.) 

 
*ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros, 2017. gada 8. maijā 
Studiju akreditācijas komisija nolēma Rīgas Stradiņa universitātes studiju virzienu “Veselības 
aprūpe” akreditēt uz 6 gadiem, tostarp RSU īstenoto kopējo akadēmisko maģistra studiju 
programmu „Uzturzinātne”. 
 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 
Veselības aprūpes virzienā sinerģiski iekļaujas stratēģiski veidotā integrētā LU, RSU un LLU 
kopējā akadēmiskā maģistra studiju programma ”Uzturzinātne” (45722) veselības zinātnes 
maģistra grāda uzturzinātnē iegūšanai. Studiju programmas definētie mērķi, uzdevumi un 
attīstības virziens atbilst LLU attīstības stratēģijā līdz 2020. gadam formulētajai misijai: sasniegt 
izcilību pētniecības specializācijas jomās un sniegt augstas kvalitātes studiju pakalpojumus. LLU 
Veselības aprūpes virzienā iekļautās studiju programmas zinātniskais potenciāls 
(http://www.llu.lv/sites/default/files/2017-03/Strate%CC%84g%CC%A7ija%20gara_0.pdf ) dod 
ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. LLU Stratēģiskās 
plānošanas redzējums paredz, ka LLU ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un 
tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības 
dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Šajā kontekstā tiek veicināta virzienā iesaistītā akadēmiskā un 
pētnieciskā personāla mobilitāte, paplašināta starptautiskā sadarbība ar profesionālajām 
organizācijām un asociācijām Latvijā un ārpus tās, veicināta starptautiskā sadarbība ar līdzīgu 
studiju programmu īstenotājiem. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas ir cieši saistītas ar valsts 
politiku veselības aprūpē (Ministru kabineta 2017. gada 7. augusta rīkojums Nr. 394 “Par 
veselības aprūpes sistēmas reformu”). 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 
Pārskatīt uzņemšanas noteikumus 
studiju programmai, ievērtējot 
dažādu jomu pretendentu 
zināšanas un prasmes 

Izpildīts, studiju programmas B daļā 1. semestrī iekļauts 
izlīdzinošais kurss “Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati” 
eksakto zinātņu pamatu stiprināšanai dažādu jomu 
reflektantiem. 

Personāla izaugsme, zinātniskā 
potenciāla stiprināšana studiju 
programmai (doktora studijas, 
profesionālā apmācība, apmaiņas 
programmas)  

Izpildīts, 2016./2017. studiju gadā visi studiju 
programmas īstenošanā iesaistītie docētāji ņēma dalību 
ERASMUS mobilitātē, arī TEMPUS programmas 
īstenošanā Tadžikistānā.  
Nav izpildīts, nenodrošinām studiju pēctecību (doktora 
studijas) šajā jomā. 
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4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana  
Viens no Veselības aprūpes virziena mērķiem ir kvalitatīvas izglītības iegūšana, kas balstīta uz 
kompetencēm, studiju rezultātiem un inovatīvu studiju metožu īstenošanu. Kvalitātes progress 
virziena ietvaros tiek regulāri apzināts, t.sk. virziena studiju programmas studiju kursu saturs tiek 
sistemātiski atjaunots; zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana 
studiju procesa pilnveidošanai; studiju darba formu un metožu pilnveide un dažādība, 
modernizēta studiju vide, studiju virziena programmas kursos augstskola īsteno MOODLE vides 
e-kursu sistēmu un sekmē tās lietošanu docētāju-studentu ikdienas komunikācijā. 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Studiju programmas plānā ieviests jauns B daļas studiju kurss “Uztura terapijas praktiskie 
aspekti” (2 KP, docente L.Meija). 

 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Studiju programmas plānā ieviests jauns B daļas studiju kurss “Uztura terapijas praktiskie 
aspekti” (2 KP, docente L.Meija). 
 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi inform ācijas resursi 

Jaunākā mācību grāmata vairāku studiju kursu (Medi5007 Uztura regulācijas pamatprincipi 
sievietēm; Medi5013 Uzturs gados veciem cilvēkiem; Medi6013 Uzturs un fiziskā slodze) 
apguvei: 

• Z.Zariņš, L.Neimane, E.Bodnieks. Uztura mācība. 6. pārstr. izdevums, Rīga: Jāņa Rozes 
apgāds, 2015. – 422 lpp. 

Jaunākā mācību grāmata vairāku studiju kursu (Medi5007 Uztura regulācijas pamatprincipi 
sievietēm, Medi6008 Bērnu un pusaudžu uzturs) apguvei: 

• Dzemdniecība/prof. D.Daugules redakcijā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2016.- 858 lpp. 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

2016./2017. studiju gadā MEK, vērtējot maģistra darbu aizstāvēšanu, secināja, ka maģistra 
darbos ir ietverti interesanti risinājumi, analizēta kliju kvalitāte, bioloģiski aktīvie savienojumi 
specializētās kafijas pagatavošanā, vērtēts nitrātu saturs komerciālajos lapu dārzeņos un ar 
mēslojumu uzņemtais, to audzēšanas laikā; analizēta aptiekā pieejamo probiotisko medikamentu 
un uztura bagātinātāju mikrofloras dzīvotspēja kuņģa-zarnu trakta modeļvidē, vērtēta pārtikas 
piedevu aizstāšanas iespēja vistu gaļas produktu gatavošanā; izstrādāts risinājums galakto-
oligosaharīdu ieguvei no piena cukura. Vērtētas fizioterapeitu zināšanas uztura jautājumos un to 
rekomendācijas pacientiem, prakses laikā. Komisijas priekšlikumi maģistra darbu kvalitātes 
pilnveidei ir turpināt attīstīt pārtikas zinātnes un uzturzinātnes sasaisti. 

5. Mācībspēki un pētnieki 
5.1. Profesionālā pilnveide 

2016./2017. studiju gadā programmas docētāji ir pilnveidojuši kompetences svešvalodās un 
augstskolu didaktikā, guvuši pieredzi darbojoties profesionālās organizācijās un lasot lekcijas 
LLU ārzemju un ERASMUS studentiem, arī piedaloties ERASMUS mobilitātē (skatīt 6.2.) 

 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Vairāki “Uzturzinātnes” programmas absolventi turpina studijas LLU, LU un RSU doktora 
studijās un ārvalstu (Tallinas Tehnoloģiju universitātē) augstskolu doktorantūrās. Veselības 
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aprūpes studiju virziena studiju programmu absolventi spēj veiksmīgi startēt darba tirgū, kā arī 
uzsākot docētāju karjeru (Dr. A.Ķirse) vai turpinot zinātnisko darbību (Dr. L.Prieciņa). 
Laikā no 2016. gada 5. līdz 7. oktobrim rīkota 2. starptautiskā zinātniskā konference “Uzturs un 
veselība” (Nutrition and Health), kuras laikā konferences delegāti, tostarp studiju programmas 
docētāji, studiju programmas absolventi, studējošie snieguši ziņojumus (referāti vai stenda 
referāti) par uzturzinātnes jautājumiem (docētāji - D.Kārkliņa, D.Kļava, I.Ciproviča, A.Blija, 
V.Kreicbergs, J.Zagorska; LLU absolventi – L.Prieciņa, A.Olšteina, A.Ķirse, D.Jonase, G.Leite, 
S.Maļavko). Konferences organizatori bija LU, LLU un RSU, konferences organizācijas 
komitejā un zinātniskajā komitejā darbojās LLU docētāji un vadošie pētnieki D.Kārkliņa, 
I.Ciproviča, I.Čakste, Z.Krūma un E.Straumīte (https://www.lu.lv/nutritionandhealth/). 
Atskaitē iekļauts tikai LLU docētāju sniegumu, LU un RSU rezultātus skatīt sadarbības partneru 
publicētājos pārskatos LU un RSU portālos. 
 

Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata 
periodā 

Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of 
Science vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 

19 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos 
izdevumos, t.sk. proceedings 

8 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas - 
Citas zinātniskās publikācijas  
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 20 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 20 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 1 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas - 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 
(know-how) skaits 

1 

Zinātniskie projekti 4 
t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 1* 

* E.Puiškina (LU) kopīgās maģistra studiju programmas studente 
 
Izvērstais publikāciju saraksts dots 1. pielikumā. 

 

5.3. L īdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

Atskaite sakārtota tikai par LLU docētāju sniegumu, LU un RSU rezultātus skatīt sadarbības 
partneru publicētājos pārskatos LU un RSU portālos. 

Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 
Daina Kārkliņa LZP eksperte, LZA korespondētājlocekle, Veselības ministrijas 

Uztura padomes locekle, Maģistra eksaminācijas komisijas 
„Uzturzinātne” priekšsēdētāja, LLMZA īstenā locekle, 
promocijas padomes „Pārtikas zinātne” priekšsēdētāja, 
Veterinārmedicīnas un pārtikas zinātnes profesoru padomes 
priekšsēdētāja, Maģistra eksaminācijas komisijas „Pārtikas 
higiēna” locekle 

Inga Ciproviča LZP eksperte, LZA korespondētājlocekle, LLMZA īstenā 
locekle, promocijas padomes „Pārtikas zinātne” priekšsēdētāja 
vietniece, Veterinārmedicīnas un pārtikas zinātnes profesoru 
padomes priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Pārtikas Kompetences 
Centra eksperte, Maģistra eksaminācijas komisijas „Pārtikas 
higiēna” locekle 

Viesturs Kreicbergs LZP eksperts, promocijas padomes „Pārtikas zinātne” loceklis, 
LU Ķīmijas fakultātes profesoru padomes loceklis 
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Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. skaits 
Ilze Beitāne LZP eksperte, LLMZA īstenā locekle 
Sandra Muižniece-Brasava LZP eksperte, LZA korespondētājlocekle, LLMZA īstenā locekle 
Anita Blija LLMZA īstenā locekle 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

2016./2017. studiju gadā doktoranti tika pieaicināti studiju kursa īstenošanā “Uzturs fiziskā un 
garīgā slodzē” (M.Grundmane, RSU doktorante), arī maģistra darbu vadīšanā (M.Grundmane, 
RSU) un konsultēšanā (A.Ķirse, LLU). 

6. Sadarbība  
6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares vieslektoru piesaiste 
Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Inga Šmate Valsts Sporta medicīnas centra direktora vietniece attīstības 
jautājumos 

Studiju kursu īstenošanā 
(klīnicisti): 
Medi6004 Medicīniskais uzturs 
hronisko slimību ārstēšanā 
Medi5006 Metabolais sindroms 
un medicīniskā uztura terapijas 
pamatprincipi 
Medi6005 Uzturs imūndeficītu 
un ģenētisku traucējumu 
profilaksē un ārstēšanā 
Medi6009 Zinātniski pamatotu 
profilakses programmu 
plānošana un novērtēšana 

 
 
PSKUS endokrinoloģijas rezidente Kristīne Geldnere 
 
PSKUS Klīniskās imunoloģijas centra vadītāja Inta Jaunalksne 
 
 
 
 
 
Sporta medicīnas valsts aģentūras direktora vietniece direktora 
vietniece Melita Sauka 

 
Kopējai maģistra studiju programmai “Uzturzinātne” ir visi nepieciešamie kvantitatīvie un 
kvalitātes rādītāji (sadarbība ar valsts institūcijām, multidisciplināra pieeja, akadēmiskais 
personāls, materiāli tehniskais nodrošinājums, programmas vadības un studējošo motivācija 
programmas īstenošanā un kvalitātes uzlabošanā u. c.) un labas perspektīvas nākotnē, lai Latvijā 
nodrošinātu maģistra studijas uzturzinātnē. Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju veselības rādītājus 
un kvalificētu uzturzinātnieku nepietiekamību valstī, programmas stratēģiskais mērķis ir 
nodrošināt Latviju ar starptautiskā līmeņa speciālistiem šajā jomā.  
Studiju programmas absolventi un docētāji, darbojoties Latvijas Diētas un uztura speciālistu 
asociācijas un Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības un Uztura padomes darbā, aktīvi 
piedalās normatīvo dokumentu izstrādē, lēmumu un viedokļu saskaņošanā, piem.: Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 127/2017 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta 
noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"”, arī 
“Bērnu aptaukošanās rīcības plāns 2014.–2020. gadam”, “Latvijas vadlīnijas par veselīgu uzturu 
grūtniecēm”, “Akc īzes nodokļa diferencēšanu saldinātajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem un 
akcīzes nodokļa piemērošanu uztura bagātinātājiem”, “Di ētiskās pārtikas izplatīšanu 
mazumtirdzniecībā neiepakotā veidā”. Absolventi enerģiski darbojās Latvijas Diētas un Uztura 
speciālistu asociācijā un Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrībā (to dibinājuši), kas ir 
Starptautiskās Uztura speciālistu asociācijas (European Federation of the Associations of 
Dietitians) biedre.  
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Mācībspēku lekcijas/semināri nozares speciālistiem 
Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

Dace Kļava “M ācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un 
prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. 
LAD030816/V35), koordinātore 

Anita Blija “M ācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un 
prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. 
LAD030816/V35), Mācību kurss maziem un vidējiem pārtikas ražotājiem  
“HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma drošas un 
nekaitīgas pārtikas apritē” un “Higiēnas prasības (vispārīgās un speciālās) 
pārtikai un kvalitatīvu pārtikas produktu ieguves nosacījumi”  

Daina Kārkliņa “M ācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un 
prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. 
LAD030816/V35) Mācību kurss maziem un vidējiem pārtikas ražotājiem 
“Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju 
pilnveidošana un attīstīšana”, Specializācija “Alus ražošanas tehnoloģija”  

Zanda Krūma “M ācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un 
prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. 
LAD030816/V35) Mācību kurss maziem un vidējiem pārtikas ražotājiem 
“Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju 
pilnveidošana un attīstīšana”, Specializācija “Alus ražošanas tehnoloģija”  

Jeļena Zagorska “M ācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un 
prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. 
LAD030816/V35) Mācību kurss maziem un vidējiem pārtikas ražotājiem 
“Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai”, Specializācija “Piena 
deserti” , “Siera ražošanas tehnoloģija”  

Sandra Muižniece Brasava “M ācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un 
informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un 
prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. 
LAD030816/V35) Mācību kurss maziem un vidējiem pārtikas ražotājiem 
“Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai”, Specializācija “Siera 
ražošanas tehnoloģija”  

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 
skolas utt.) un vieslektori: 
Ārvalstu studenti atskaites periodā nav bijuši, bet ERASMUS programmas ietvaros (RSU) 
Roehampton universitātes (Lielbritānija) docētāji Dr. L.Gibsons un Dr. S.Reeves lasījuši lekcijas 
kopējās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” studējošajiem. 
 
LLU studentu mobilit āte 
2016./2017. studiju gadā LLU kopīgās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” studējošie 
mobilitātes aktivitātēs nepiedalījās. 
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LLU m ācībspēku mobilit āte 

Vārds uzvārds 
ERASMUS+ 

BOVA 
Citas  

aktivitātes Lekciju lasīšana Pieredzes 
apmaiņa 

Anita Blija Padujas universitāte 
(Itālija) 

- -  

Inga Ciproviča Padujas universitāte 
(Itālija) 

- - Lekcijas M.Auzova 
Dienvidkazahstānas 
valsts universitātē 

Jeļena Zagorska Prāgas Ķīmijas un 
tehnoloģijas 

universitāte (Čehija) 

- -  

Sandra Muižniece-
Brasava 

Slovākijas 
Lauksaimniecības 

universitāte 
(Slovākija) 

- - TEMPUS projekta 
ietvaros 

Tadžikistānas 
Lauksaimniecības 

Universitātē 
Dace Kļava Lisabonas universitāte 

(Portugāle) 
 -  

Daina Kārkliņa - - - TEMPUS projekta 
ietvaros 

Tadžikistānas 
Lauksaimniecības 

Universitātē 
Viesturs Kreicbergs - Krakovas 

Lauksaimniecīb
as universitāte 

(Polija) 

- - 

Zanda Krūma Tulūzas Nacionālais 
Politehniskais institūts 

(Francija) 

- - - 

 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 
7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 
01.09.2016 

Studējošo skaits 
31.08.2017 

Absolventu skaits 

Uzturzinātne 19 20 7 
 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 
Amats 2014./ 2015. 2015./ 2016. 2016./2017. 

Profesori 8 8 8 
Asociētie profesori 7 8 8 
Docenti 3 3 3 
Lektori 6 5 5 
Asistenti - - - 
Vadošie pētnieki 1 3 3 
Pētnieki - - 1 
Kopā 25 27 28 
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7.3. Studiju virziena infrastrukt ūras izmaiņas 

Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remont s, aprīkojums) 
Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

Pārtikas tehnoloģijas 
fakultātes Studiju un 
zinātnes centrs 

Pārtikas tehnoloģijas 
katedra 
 

Jauna ēka, jaunas studiju un zinātnes 
laboratorijas, jaunas iekārtas un analītiskā 
aparatūra studiju un pētniecības aktivitāšu 
īstenošanai. 

LU Dabas zinātņu 
centrs 

Ķīmijas fakultāte 
Bioloģijas fakultāte 
Medicīnas fakultāte 

Jauna ēka, jaunas studiju un zinātnes 
laboratorijas, jaunas iekārtas un analītiskā 
aparatūra studiju un pētniecības aktivitāšu 
īstenošanai. 

 

8. Citas izmaiņas 
2016. gada 7. oktobrī kopīgā studiju programma atzīmēja 10 gadu pastāvēšanu. Uzturzinātnes 
jomā Latvijā šo gadu laikā ir panākts daudz, atjaunoti savulaik pārtrauktie pētījumi, programma 
ir nostiprinājusies. Tās īstenošanā iesaistītie augstskolu mācībspēki ir spējuši neilgā laika posmā, 
izmantojot augstskolās pieejamo moderno materiāltehnisko aprīkojumu un citu zinātnes nozaru 
pētnieku atbalstu, uzsākt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot pētniecībā arī studējošos. Šo gadu 
laikā noorganizētas divas starptautiskās zinātniskās konferences (Nutrition and health 2012, 
Nutrition and health 2016), kuru mērķis bija sniegt iespēju Latvijas zinātniekiem, uzturzinātnes 
maģistrantiem un uztura un veselības jomas speciālistiem iepazīties ar savu kolēģu pētījumiem 
un to rezultātiem, gūt pilnīgu priekšstatu par uzturzinātni, par tās starpdisciplināro būtību un 
komplicētību, par lomu slimību profilaksē un novēršanā.  
  



10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMI 
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1. pielikums 

 

Publikācijas, ziņojumi konferencēs 

Application of different anti-browning agents in order to preserve the quality of apple slices/Inta 
Krasnova, Inga Misina, Dalija Seglina, Aivars Aboltins, Daina Karklina. FoodBalt 2017: 11th 
Baltic conference on food science and technology "Food science and technology in a changing 
world": conference proceedings, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. 
Faculty of Food Technology. - Jelgava: LLU, 2017. - P. 106-111 - ISSN 2255-9817  

Improvement of microbiological safety and shelf-life of pulse spreads through sous vide and 
high pressure processing / A. Kirse, R. Galoburda, S. Muizniece-Brasava, D. Karklina, L. 
Skudra. Agronomy Research. - Vol. 15(Special Issue 2) (2017), p. 1304–1315 - ISSN 1406-
894X 

Nutritional value, vitamins, sugars and aroma volatiles in naturally fermented and dry kvass / Ivo 
Lidums, Daina Karklina, Asnate Kirse, Martins Sabovics. FoodBalt 2017: 11th Baltic conference 
on food science and technology "Food science and technology in a changing world": conference 
proceedings, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food 
Technology. - Jelgava: LLU, 2017. - P. 61-65 - ISSN 2255-9817 

Water soluble vitamins B1, B2 and B3 in triticale and hull-less barley grains / Nataļja Petrovska-
Avramenko, Daina Karklina, Ilga Gedrovica. FoodBalt 2017: 11th Baltic conference on food 
science and technology "Food science and technology in a changing world" : conference 
proceedings, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food 
Technology. - Jelgava: LLU, 2017. - P. 207-209 - ISSN 2255-9817 

Shelf life extension of maple pea (Pisum sativum var. arvense L.) spread using sous vide = Sous 
vide tehnoloģija pelēko zirņu (Pisum sativum var. arvense L.) pastēšu derīguma termiņa 
pagarināšanai/Asnate Ķirse, Daina Kārkliņa, Sandra Muižniece-Brasava. Proceedings of the 
Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and Applied Sciences. - Vol.70(6) 
(2016), p. 393-399. DOI: 10.1515/prolas-2016-0056 - ISSN 1407-009X 

Influence of Sous Vide Treatment and High Pressure Processing on Sensory Quality of Pulse 
Spreads During Storage/ Asnate Ķirse, Evita Straumīte. Ražas svētki "Vecauce - 2016": 
Lauksaimniecības zinātne nozares attīstībai: zinātniskā semināra rakstu krājums / Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. SIA LLU mācību un pētījumu 
saimniecība "Vecauce". - Jelgava: LLU, 2016. - 36.-39.lpp. 

Influence of selenium, copper and zinc on phenolic compounds in rye malt / Kristina Antonenko, 
Viesturs Kreicbergs, Ingmars Cinkmanis. FoodBalt 2017: 11th Baltic conference on food science 
and technology "Food science and technology in a changing world" : abstract book, Jelgava, 
April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food Technology. - Jelgava: 
LLU, 2017. - P. 113 - ISSN 2501-0190 

Assimilation of selenium, copper and zinc in rye malt /K. Antonenko, L. Briede, V. Kreicbergs, 
A. Viksna. 2nd International conference "Nutrition and Health": conference program and book of 
abstracts, Riga, Latvia, October 5 – 7, 2016 / University of Latvia. Latvia University of 
Agriculture. Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P. 57 - ISBN 9789934181771 

Sensory properties of high-pressure-treated milk / Marika Liepa, Jelena Zagorska, Ruta 
Galoburda, Evita Straumite, Zanda Kruma, Martins Sabovics. FoodBalt 2017: 11th Baltic 
conference on food science and technology "Food science and technology in a changing world" : 
conference proceedings, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty 
of Food Technology. - Jelgava : LLU, 2017. - P. 86-90 - ISSN 2255-9817 

The influence of k-casein genotype on the coagulation properties of milk collected from the local 
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Latvian cow breeds / S. Petrovska, D. Jonkus, J. Zagorska, I. Ciprovica. Agronomy Research. -
 Vol. 15 (Special Issue 2) (2017), p. 1411–1418 - ISSN 1406-894X 

Effect of high pressure processing on physicochemical parameters of cow’s milk / Marika Liepa, 
Jelena Zagorska, Ruta Galoburda. 3rd international conference of Food and biosystems 
engineering (FaBE 2017): proceedings, Rhodes island, Greece, 1-4 June 2017 / Technological 
Educational Institute of Thessaly. - Rhodes island, 2017. - P. 302-309 

The potential of Latvian cows’ breeds on cheesemaking / I. Ciprovica, J. Zagorska, S. Petrovska. 
III International conference "Industrial Technologies and Engineering” (ICITE – 2016): 
proceedings, Shymkent, Kazakhstan, October 28-29, 2016 / M. Auezov South Kazakhstan State 
University. - Shymkent, 2016. - Vol.2, p. 16-21. 

Effect of high-pressure processing on microbial quality of skimmed milk / M. Liepa, 
J. Zagorska, R. Galoburda, S. Kostascuka. 2nd International conference "Nutrition and Health": 
conference program and book of abstracts, Riga, Latvia, October 5 – 7, 2016 / University of 
Latvia. Latvia University of Agriculture. Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P. 108 -
 ISBN 9789934181771 

Evaluation of iodine concentration in cow milk in Latvia / L. V. Neimane, I. Konrade, G. 
Avotina, A. Klavina, J. Zagorska, I. Martinsone, V. Cauce, V. Baylon, A. Lejnieks. 2nd 
International conference "Nutrition and Health" : conference program and book of abstracts, 
Riga, Latvia, October 5 – 7, 2016 / University of Latvia. Latvia University of Agriculture. Riga 
Stradiņš University. - Riga, 2016. - P. 69 - ISBN 9789934181771 

Improvement of microbiological safety and shelf-life of pulse spreads through sous vide and 
high pressure processing / A. Kirse, R. Galoburda, S. Muizniece-Brasava, D. Karklina, L. 
Skudra. Agronomy Research. - Vol. 15(Special Issue 2) (2017), p. 1304–1315 - ISSN 1406-
894X 

Shelf life determination of thermally processed potato main course in retort packaging / Aija 
Ruzaike, Sandra Muizniece-Brasava, Kaspars Kovalenko. FoodBalt 2017: 11th Baltic 
conference on food science and technology "Food science and technology in a changing world": 
abstract book, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food 
Technology. - Jelgava : LLU, 2017. - P. 120 - ISSN 2501-0190 

Expiration date determination of thermally processed potato main course in retort packaging 
/ Aija Ruzaike, Sandra Muizniece-Brasava, Kaspars Kovalenko. FoodBalt 2017: 11th Baltic 
conference on food science and technology "Food science and technology in a changing world" : 
conference proceedings, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty 
of Food Technology. - Jelgava : LLU, 2017. - P. 144-149 - ISSN 2255-9817 

Investigation of fertilisation impact on fresh strawberries yield and quality parameters / Karlis 
Sprogis, Tatjana Kince, Sandra Muizniece-Brasava. FoodBalt 2017: 11th Baltic conference on 
food science and technology "Food science and technology in a changing world" : abstract book, 
Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food Technology. -
 Jelgava : LLU, 2017. - P. 76 - ISSN 2501-0190 

Influence of active packaging on the shelf life of extruded pea (Pisum sativum L.) based snacks 
/ Liene Strauta, Sandra Muizniece-Brasava. FoodBalt 2017: 11th Baltic conference on food 
science and technology "Food science and technology in a changing world": abstract book, 
Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food Technology. -
 Jelgava : LLU, 2017. - P. 27 - ISSN 2501-0190 

Investigation of fertilisation impact on fresh strawberries yield and quality parameters / Karlis 
Sprogis, Tatjana Kince, Sandra Muizniece-Brasava. FoodBalt 2017: 11th Baltic conference on 
food science and technology "Food science and technology in a changing world": conference 
proceedings, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food 
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Technology. - Jelgava : LLU, 2017. - P. 126-129 - ISSN 2255-9817 

Breakfast cereals with germinated cereal flakes: changes in selected physical, microbiological, 
and sensory characteristics during storage / Tatjana Kince, Ruta Galoburda, Dace Klava, Lolita 
Tomsone, Santa Senhofa, Evita Straumite, Garry Kerch, Arta Kronberga, Ievina Sturite, Daiga 
Kunkulberga, Anita Blija. European Food Research and Technology. - Vol.243(9) (2017), p. 
1497–1506 - ISBN 1438-2377 

Development and research of drying installations for fruit and vegetables / E. Orymbetov, G. 
Orymbetova, M. Kassymova, A. Blija. Industrial Technology and Engineering. - Vol. 2(23) 
(2017), 16.-20.lpp. - ISBN 9772223391166 - ISSN 2223-3911 

Heat-mass transfer in layer of berries during freezing process/ Anita Blija, Ilze Beitane, Aivars 
Aboltins, Sigita Boca16th International scientific conference "Engineering for rural 
development": proceedings, Jelgava, Latvia, May 24 - 26, 2017 [elektroniskais resurss] / Latvia 
University of Agriculture. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and 
Forestry Sciences. - Jelgava, 2017. - Vol.16, p. 700-705 - ISSN 1691-5976 

Dessert product on the basis of cottage cheese whey by using a mixed fruit juice / M. 
Kassymova, S. Orymbetova, A. Blija. Industrial Technology and Engineering. - Vol. 2(23) 
(2017), 21.-27.lpp. - ISBN 9772223391166 - ISSN 2223-3911 

Microbiological risk assessment in catering establishments / Anita Blija, Arturs Kotlarovs, 
Gulbagi Orymbetova, Imants SkrupskisFoodBalt 2017: 11th Baltic conference on food science 
and technology "Food science and technology in a changing world": abstract book, Jelgava, 
April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food Technology. - Jelgava : 
LLU, 2017. - P. 56 - ISSN 2501-0190 

Research of half-finished frozen berry products / Imants Skrupskis, Anita Blija, Ilze Beitane, 
Sigita Boca, Aivars Aboltins. FoodBalt 2017: 11th Baltic conference on food science and 
technology "Food science and technology in a changing world" : conference proceedings, 
Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food Technology. -
 Jelgava : LLU, 2017. - P. 102-105 - ISSN 2255-9817 

Contamination of corn by aflatoxins in Kazakhstan / G. Orymbetova, A. Blija, G. Shambulova, 
M. Kassymova. 2nd International conference "Nutrition and Health": conference program and 
book of abstracts, Riga, Latvia, October 5 – 7, 2016 / University of Latvia. Latvia University of 
Agriculture. Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P. 59 - ISBN 9789934181771 

Survival of lactic acid bacteria from fermented dairy products in a gastrointestinal tract simulator 
/ Asnate Kirse, Ilze Beitane, Rita Riekstina-Dolge, Sandis Vilums. FoodBalt 2017 : 11th Baltic 
conference on food science and technology "Food science and technology in a changing world" : 
abstract book, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food 
Technology. - Jelgava : LLU, 2017. - P. 64 - ISSN 2501-0190 

Inactivation of microorganisms in maple pea (Pisum sativum var. arvense L.) spread / Asnate 
Kirse, Ruta Galoburda, Sandra Muizniece-Brasava, Daina Karklina. The International 
conference of young scientists "Young scientists for advance of agriculture": abstracts, Vilnius, 
Lithuania, November 10, 2016 / Lithuanian Academy of Sciences. Division of Agricultural and 
Forestry Sciences. - Vilnius, 2016. - P. 40  

The influence of non-starter lactic acid bacteria on swiss-type cheese quality / Agita Bluma, 
Inga Ciprovica, Martins Sabovics. Journal of International Scientific Publications: Agriculture & 
Food. - Vol. 5 (2017), p. 34-41 - ISSN 1314-8591 

Lactose content of breast milk among lactating women in Latvia / Liva Aumeistere, 
Inga Ciprovica, Dace Zavadska, Kristine Celmalniece. FoodBalt 2017: 11th Baltic conference on 
food science and technology "Food science and technology in a changing world" : conference 
proceedings, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food 
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Technology. - Jelgava : LLU, 2017. - P. 169-173 - ISSN 2255-9817 

The impact of calcium ions on commercially available β-galactosidase / Kristine Zolnere, Janis 
Liepins, Inga Ciprovica. FoodBalt 2017 : 11th Baltic conference on food science and technology 
"Food science and technology in a changing world" : conference proceedings, Jelgava, April 27-
28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food Technology. - Jelgava : LLU, 
2017. - P. 27-30 - ISSN 2255-9817 

The academic inter-university master’s study program: "Study program of master of health 
sciences in nutrition science (nutritional science)" / I. Jakobsone, R. Ligere, D. Karklina, 
I. Ciprovica, L. Neimane. 2nd International conference "Nutrition and Health" : conference 
program and book of abstracts, Riga, Latvia, October 5 – 7, 2016 / University of Latvia. Latvia 
University of Agriculture. Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P. 75 -
 ISBN 9789934181771 

Benefits of dietary fibre to human health: study from a multi-country platform / R. Guiné, J. 
Duarte, M. Ferreira, P. Correia, M. Leal, I. Rumbak, I. Baric, D. Komes, Z. Satalic, M. Saric, M. 
Tarcea, Z. Fazakas, D. Jovanoska, D. Vanevski, E. Vittadini, N. Pellegrini, V. Szucs, J. 
Harangozó, A. El-Kenawy, O. El-Shenawy, E. Yalçin, C. Kösemeci, D. Klava, E. Straumite. 
Nutrition and Food Science. - Vol. 47(5) (2017), 688.-699.lpp. - ISSN 0034-6659 

Latvian consumers eating motivations / Ilze Kalnina, Evita Straumite, Dace Klava, Zanda 
Kruma, Raquel P.F. Guine. FoodBalt 2017 : 11th Baltic conference on food science and 
technology "Food science and technology in a changing world" : conference proceedings, 
Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food Technology. -
 Jelgava : LLU, 2017. - P. 183-188 - ISSN 2255-9817 

Crispbread improvement with carrot and pumpkin by-products / D. Konrade, D. Klava, I. 
Gramatina, S. Kampuse, T. Kince. 2nd International conference "Nutrition and Health" : 
conference program and book of abstracts, Riga, Latvia, October 5 – 7, 2016 / University of 
Latvia. Latvia University of Agriculture. Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P. 65 -
 ISBN 9789934181771 

Evaluation of nutritional quality of raw and roasted buckwheat (Fagopyrum esculentum M.) 
fluor / Ilze Beitane, Gita Krumina-Zemture. Journal of International Scientific Publications: 
Agriculture & Food. - Vol. 5 (2017), p. 50-56 - ISSN 1314-8591 

Dietary micronutrient content in pea (Pisum sativum L.) and buckwheat (Fagopyrum esculentum 
M.) flour / Ilze Beitane, Gita Krumina-Zemture. FoodBalt 2017 : 11th Baltic conference on food 
science and technology "Food science and technology in a changing world" : conference 
proceedings, Jelgava, April 27-28, 2017 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food 
Technology. - Jelgava : LLU, 2017. - P. 56-60 - ISSN 2255-9817 

 

Zinātniskie projekti 

1. Valsts pētījumu programma „Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas 
pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)” (2014-2017) projekts Nr.4 „Vietējo 
lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu 
izstrādei (PĀRTIKA)” apakštēma „Jaunu pārstrādes tehnoloģiju ietekme uz bioloģiski aktīvo 
savienojumu saglabāšanu pārtikas produktos” (vadošās pētnieces) 

a. pētījumi veselīgu un inovatīvu produktu ieguvei, to kvalitātes pētījumi; 
2. Valsts pētījumu programma „Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas 

pārtikas ražošanai Latvijā” (AgroBioRes) (2014-2017) projekts Nr.5 „Vietējās izcelsmes 
slaucamo govju un cūku saimnieciski nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvu pārtikas 
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produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude” 
(LOPKOPĪBA) (vadošās pētnieces) 

a. Pētījumi par Latvijas ģenētisko resursu piemērotību dzīvnieku valsts izcelsmes 
izejvielu pārstrādē un pārtikas produktu ražošanā 

3. 7. Ietvara programmas projekts FP7-KBBE-2013-7 “Enhancing of legumes growing in 
Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed 
(EUROLEGUME)” (2014-2017) 

a. pākšaugu piemērotība jaunu produktu izstrādei, kvalitātes pētījumi; 
4. Norvēģu finanšu instrumenta projekta NFI/R/2014/11 (Norway Grant) Innovative approach 

to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective. 
a. tritikāles un kailgraudu auzu un miežu piemērotība jaunu produktu izstrādē, klīniskie 

pētījumi. 
 


