
Pārtika 

Tēma Konsultants Tālrunis, e-pasts 

Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūta piena 

kvalitāte 

Jauno piena produktu izstrāde un 

kvalitātes analīze 

Dr.sc.ing. 

Jeļena Zagorska 

29816000, 

jelena.zagorska@llu.lv 

Maizes ražošanas tehnoloģisko procesu 

pētījumi. 

Dažādu pārtikas piedevu izmantošana 

maizes gatavošanā. 

Dr.sc.ing. 

Elīna Sturmoviča 

elist@llu.lv 

Kviešu maizes bioloģiska vērtības 

paaugstināšanas paņēmieni. 

Kviešu maizes uzglabāšanas laika 

pagarināšanas iespējas. 

Dr.sc.ing. 

Tatjana Rakčejeva 

tatjana.rakcejeva@llu.lv 

Maizes gatavošanas tehnoloģija. 

Rudzu maizes gatavošanas tehnoloģija 

Rudzu un kviešu miltu cepamīpašību 

izpēte 

Rudzu miltu plaucējumi un ieraugi, to 

mikroflora 

Miltu konditorejas izstrādājumu 

gatavošana 

Dr.sc.ing. Daiga 

Kunkulberga 

Dr.sc.ing. Dace 

Kļava 

Dr.sc.ing. Evita 

Straumīte 

daiga.kunkulberga@llu.lv 

dace.klava@llu.lv 

evbr2002@yahoo.com 

Bioloģiski aktīvo vielu pētījumi 

garšaugos. 

Jaunu, bioķīmiski augstvērtīgu produktu 

izstrāde, izmantojot garšaugus. 

Pētījumi par eļļu oksidēšanos. 

Dr.sc.ing. 

Zanda Krūma 

zanda.kruma@llu.lv 

Jaunu, bioķīmiski augstvērtīgu ogu 

produktu izstrāde. 

Bioloģiski aktīvo vielu pētījumi augļos, 

ogās un to pārstrādes produktos. 

Dr.sc.ing. 

Solvita Kampuse 

skampuse@inbox.lv 
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Dažādu ogu šķirņu piemērotība 

saldēšanai un saldētu ogu piemērotība 

pārstrādei. 

Zivis, to pārstrāde. 

Olas, to pārstrāde. 

Dr.sc.ing. 

Ilze Grāmatiņa 

ilzuks2@one.lv 

Pārtikas iepakojums. 

Jaunākās iepakojuma tehnoloģijas. 

Iepakojuma materiāli un to ietekme uz 

apkārtējo vidi. 

  

Dr.sc.ing. 

Sandra Muižniece-

Brasava 

sandra.muizniece@llu.lv 

Pārtikas produktu sensora novērtēšana. Dr.sc.ing. 

Envija - Velga 

Strautniece 

envija_strautniece@inbox.lv 

Piena kvalitāte 

Piena pārstrāde 

Pārtikas piedevas, to pielietojums 

Funkcionālie piena produkti, to 

tehnoloģijas 

Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūta piena 

kvalitāte, pārstrāde 

Dr.sc.ing. 

Inga Ciproviča 

 

  

inga.ciprovica@llu.lv 

Pārtikas produktu mikrobiālā drošība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Pārtikas produktu mikrobioloģija 

Piena sūkalu pārstrāde 

Dr.sc.ing. 

Līga Skudra 

 

liga.skudra@llu.lv 

Piengatavībā esošo graudu izmantošana 

Probiotiķu un prebiotiķu pielietojums 

pārtikas produktos 

Dzērienu ražošana tehnoloģijas 

Dr.sc.ing. 

Daina Kārkliņa 

 

daina.karklina@llu.lv 

Ruta Galoburda Dr.sc.ing. 

 

 

Mārtiņš Šabovics 

 

Dr.sc.ing. 
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Ilga Gedrovica Dr.sc.ing. 

 

 

 

Pārtikas tehnoloģijas  
 

 

Tēma Konsultants Tālrunis, e-pasts 

Pārtikas produktu derīguma termiņa pagarināšanas 

iespējas un derīguma termiņa paātrinātā noteikšana. 

 

Dažādu produktu kaltēšanas iespējas mikroviļņu-

vakuuma kaltē. 

 

Pārtikas produktu ekstrūzijas parametru izstrāde.  

 

Graudaugu produktu uzturvērtības 

paaugstināšanas iespējas 

Dr.sc.ing. 

Tatjana 

Rakčejeva 

tatjana.rakcejeva@llu.lv 

Vērtētāju apmācība dažādu pārtikas produktu 

sensorā novērtēšanā. 

Vērtēšanas lapu izstrāde produktu sensorai 

novērtēšanai. 

Jaunu produktu izstrāde no dažādiem graudaugiem 

(bezglutēna, cilvēkiem ar speciālām prasībām pret 

uzturu u.c.) 

Dr.sc.ing. 

Evita 

Straumīte 

evita.straumite@llu.lv 

Jaunu produktu izstrāde no augu valsts izejvielām 

 

Miltu izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijas. 

 

Topinambūru pielietojums pārtikas produktos. 

 

Kaņepju pielietojums pārtikas produktos. 

 

 Pākšaugu pielietojums pārtikas produktos. 

Dr.sc.ing.  

Ilga 

Gedrovica 

 

Ilga Gedrovica@llu.lv  

 

Piengatavībā esošo graudu izmantošana 

Probiotiķu un prebiotiķu pielietojums pārtikas 

produktos 

Dzērienu ražošana tehnoloģijas 

Dr.sc.ing. 

Daina 

Kārkliņa 

 

daina.karklina@llu.lv 
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Graudu pārstrādes tehnoloģijas 

Maizes gatavošanas tehnoloģija. 

Rudzu maizes gatavošanas tehnoloģija 

Rudzu un kviešu miltu cepamīpašību izpēte 

Rudzu miltu plaucējumi un ieraugi, to mikroflora 

Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana 

Dr.sc.ing. 

Daiga 

Kunkulberga 

 

daiga.kunkulberga@llu.lv 

 

Zivis, to pārstrāde. 

Olas, to pārstrāde. 

Gaļa, tās pārstrāde 

Dr.sc.ing. 

Ilze 

Grāmatiņa 

ilzegramatina@inbox.lv 

Pārtikas produktu mikrobiālā drošība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Pārtikas produktu mikrobioloģija 

Piena sūkalu pārstrāde 

Dr.sc.ing. 

Līga Skudra 

liga.skudra@llu.lv 

 

Pārtikas produktu realizācijas termiņu 

pagarināšanas iespējas izmantojot konvencionālos 

un biodrgradējamos iepakojuma materiālus, un 

iepakošanas tehnoloģijas ( VP; MAP, aktīvais, 

u.c.) 

Jaunākās iepakojuma tehnoloģijas. 

Iepakojuma materiāli un to ietekme uz apkārtējo 

vidi 

  

Dr.sc.ing. 

Sandra 

Muižniece-

Brasava 

sandra.muizniece@llu.lv 

Pārtikas produktu sensora novērtēšana Dr.sc.ing. 

Envija - 

Velga 

Strautniece 

envija_strautniece@inbox.lv 

Pārtikas aromātvielu pētījumi 

Bioloģiski aktīvo vielu pētījumi augu valsts 

produktos. 

Jaunu, bioķīmiski augstvērtīgu produktu izstrāde, 

izmantojot garšaugus. 

Pētījumi par eļļu oksidēšanos. 

Dr.sc.ing. 

Zanda Krūma 

Zanda.kruma@llu.lv 
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Pētījumi par bioloģiski aktīvo vielu izolēšanu no 

augu valsts izcelsmes produktiem 

Augu valsts izcelsmes produktos esošo bioloģiski 

aktīvo vielu potenciāla izvērtējums 

Pētījumi par sintētisko antioksidantu aizstāšanu 

pārtikas produktos 

 

Dr.sc.ing. 

Lolita 

Tomsone 

 

lolitatomsone@gmail.com 

 

Pārtikas procesi un iekārtas Dr.sc.ing.  

Ruta 

Galoburda 

 

ruta.galoburda@llu.lv 

Jaunu, bioķīmiski augstvērtīgu augļu, ogu un 

dārzeņu produktu izstrāde. 

Bioloģiski aktīvo vielu pētījumi augļos, ogās, 

dārzeņos un to pārstrādes produktos. 

Dažādu augļu, ogu, dārzeņu  šķirņu piemērotība 

pārstrādei. 

Inovatīvu apstrādes metožu (piem., 

augstspiediena) pielietojums augļu, ogu, dārzeņu 

produktu ieguvē. 

Dažādu kaltēšanas metožu piemērotības 

izvērtējums kaltētu augļu, ogu, dārzeņu produktu 

ieguvē. 

Netradicionālo augļaugu izmantošanas iespēju 

pētījumi jaunu produktu izstrādē. 

Augļu, ogu, dārzeņu atlikumproduktu  

izmantošanas iespēju pētījumi 

Dr.sc.ing. 

Solvita 

Kampuse 

skampuse@inbox.lv 

Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūta piena kvalitāte 

un pārstrāde. 

Jauno piena produktu izstrāde un kvalitātes 

izvērtēšana. 

Piena kvalitāte 

Dr.sc.ing. 

Jeļena 

Zagorska 

Jelena.zagorska@llu.lv 
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Antivielu noteikšana pienā un citos piena 

produktos 

Augstspiediena tehnoloģiju ietekme uz piena 

kvalitāti 

Piena un piena produktu mikrobiālās stabilitātes 

nodrošinājums, piena produktu tehnoloģijas, 

produktu uzturvērtības pilnveides risinājumi 

Pārtikas piedevas, iespējamie risinājumi to 

aizstāšanai pārtikas produktos 

Dr.sc.ing. 

Inga 

Ciproviča 

inga.ciprovica@llu.lv 

Pārtikas produktu  ekstrūzija 

Pārtikas produktu apstrāde augstspiedienā 

Produktu kaltēšana mikroviļņu-vakuuma kaltē 

Dr.sc.ing.  

Mārtiņš 

Šabovics 

martins.sabovics@inbox.lv 

Maizes gatavošanas tehnoloģija. 

Dažādu miltu cepamīpašību izpēte 

Pārtikas produktu mikrobiālā drošība  

Pārtikas produktu struktūrmehānisko īpašību 

izpēte 

Dr.sc.ing. 

Dace Kļava 

dace.klava@llu.lv 
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