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SITUĀCIJA 

 LR satversmes 111. pants nosaka, ka valsts aizsargā cilvēka veselību un 
garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. 

 Situācija:  

 galvenie nāves cēloņi ir neinfekcijas slimības: asinsrites sistēmas slimības 53.7%, 
onkoloģiskās saslimšanas 19.9% un ārējie nāves cēloņi 7.2%. Latvijā pieaug 
diabēta izplatība no 1.5% (2000) līdz 3.2% (2010). 

 Cēloņi:  

 ar dzīvesveidu saistītie faktori – neveselīgs uzturs un nepietiekama fiziskā aktivitāte 
un kaitīgie ieradumi, liekā svara problēmas. 

 Risinājumi:  

 Efektīva sirds un asinsvadu slimību profilaksē ir nozīme pārtikas izvēlei, atbilstoša 
racionāla uztura principiem, palielinot augļu un dārzeņu patēriņu un samazinot sāls, 
cukura, tauku, t..sk. piesātināto taukskābju un trans-tauku patēriņu uzturā. 

 Onkoloģisko slimību profilaksē nozīme ir drošas pārtikas izvēlei, samazinot 
piesārņojuma risku. 

 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011. -2017. gadam - aktivitātes 
vērstas tieši uz pasākumiem veselības profilaksei, ne slimību ārstēšanai. 

Secinājums: pārtikas izejvielas un produkti ir būtiski sabiedrības veselības ilgtspējas nodrošināšanā 



PĀRTIKAS VESELĪGUMS = PĀRTIKAS DROŠĪBA 

 Sabiedrības veselības ilgtspējas 

nodrošināšanā atslēgas vārdi ir veselīga 

un droša pārtika. 

 Ko ar to saprotam, kā varam nodrošināt, 

kur lauksaimniecības, veterinārmedīcīnas 

un pārtikas zinātnieki redz savu vietu un 

pētījumu jomas? 



PĀRTIKAS DROŠĪBA 

Pārtikas piesārņojums: 

 policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, t.sk. benzo(a)pirēns:  
 Situācija: lielāko apdraudējumu patērētājiem ar pārtiku uzņemto PAO sniedz tieši graudaugu 

un jūras produkti, pamatojoties uz Latvijas iedzīvotāju pārtikas groza datiem par maizes un 
tās produktu īpatsvaru (26%), graudaugiem un ēdieniem (18%) un jūras produktiem (2%). 

 Risinājumi: tehnoloģiskie risinājumi gaļas un zivju produktu ražošanā. 

 Jāanalizē: uzturā īpaši ieteicamo pilngraudu produktu kvalitāte, kailgraudu pielietojums 
pārtikas produktu ražošanā, kliju nekaitīgums.  

 akrilamīds  
 Situācija: lielāko apdraudējumu ar pārtiku uzņemto akrilamīdu sniedz tieši  maizes ar 

augļu piedevu. 

 Risinājumi: izejvielu  kvalitāte un ražošanas tehnoloģijas. 

 Pētījumu joma: ciešāka sadarbība ar selekcionāriem jaunu šķirņu ar mazāku 
asparagīnskābes saturu graudos izveidē, akrilamīda satura samazināšanas iespējas 
augsne-grauds-maize sistēmā. 

 furāni, u.c. 

Produkti  Benzo(a)pirēns PAO4 summa 

Kūpināta gaļa un gaļas produkti 5,0 μg/kg 

no 01.09.2014. - 2,0 μg/kg 

30 μg/kg 

12 μg/kg 

Kūpinātas brētliņas un to konservi 5,0 μg/kg 3,0 μg/kg 

Citi kūpināti zvejniecības produkti 5,0 μg/kg 

no 01.09.2014. - 2,0 μg/kg 

30 μg/kg 

12 μg/kg 

Graudaugu produkti 1,0 μg/kg 1,0 μg/kg 

Produkti  Akrilamīds 

Maize 150 μg/kg 

Vafeles un cepumi 500  μg/kg 

Piparkūkas 1000 μg/kg 

Plānots 

panākt 

tradicionālo 

produktu 

statusu 

Avots: Komisijas regula  835/2011 

Avots: ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out131_en.pdf 

 



VESELĪGUMS 

Veselīgo produktu kritēriji: 

 ar samazinātu sāls un cukura saturu; 

 bez pārtikas piedevām un trans-taukskābēm ; 

 ar šķiedrvielu satur vismaz 6 g 100 g produkta; 

 ar samazinātu kopējo tauku, t.sk. piesātināto tauku saturu; 

 bagātināti ar omega-3 taukskābēm  (EPA+DHA). 

Situācija (Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums 2010, Rīga, 2011; Latvijas iedzīvotāju 
visaptverošais pārtikas patēriņa pētījums 2007-2009, Rīga): 

 Latvijas iedzīvotāju uzturā novērojams dzelzs, selēna, kalcija, cinka, fluora, A, C, E vitamīnu un folskābes deficīts; 

 Liels vārāmā sāls patēriņš 7,1 g dienā, pārsniedzot rekomendējamo 5 g dienā (PVO, 2006); 

 Liels trans-taukskābju īpatsvars uzturā. 

Risinājumi: 

 Pārtikas produktu bagātināšanas iespējas ar vitamīniem, minerālvielām,  olbaltumvielām un  šķiedrvielām; 

 Tehnoloģiskie risinājumi uzturvielu satura un funkcionalitātes saglabāšanai produktu apstrādē, jaunu procesu izpēte; 

 Uzturā nozīmīgo sastāvdaļu satura palielināšana lauksaimniecības izejvielu ieguvē. 

 Pārtikas izejvielās esošo sastāvdaļu funkcionālo īpašību apzināšana, to potenciāls produktu kvalitātes nodrošināšanā. 

Problēmas: 

 Klīnisko pētījumu nepietiekamība produktu veselīguma izzināšanai un veselīguma marķējuma ieguvei. 

Pētījumu jomas: 

 Jaunu šķirņu izveide augu valsts izcelsmes produktu ražošanai; 

 Pārtikas izejvielās esošo  bioloģiski aktīvo vielu izpēte, to izdalīšanas iespējas un pielietojums pārtikas ražošanā; 

 Jauni barības līdzekļi dzīvnieku ēdināšanā, to ietekme uz dzīvnieku valsts izejvielu sastāvu un kvalitāti. 
 



PRODUKTU PIEDĀVĀJUMS VESELĪGO PRODUKTU SEGMENTĀ 

 Produkti – LLU 
 

 

 

 

 
 

 Produkti - ražotāji 

Pirmais, sadarbībā 

LU un LLU (1999) 

Pirmais (2004) Samazināts sāls 

par 75% 



PTF PIENESUMS VESELĪGAS UN DROŠAS PĀRTIKAS JOMĀ 

Pētnieciskie virzieni: 

 Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to uzturvērtības pētījumi; 

 Pārtikas drošība un riska vadība; 

 Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos; 

Studiju procesa īstenošana pārtikas zinātnē un tehnoloģijā, uzturzinātnē; 

Pētniecisko tēmu īstenošana, sadarbībā ar LLU LF, LVAI, VSGSI, VPLSI, ZI BIOR: 

 Valsts pētījumu programma "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) 
ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas“ projekts un jaunā projekta pieteikums; 

 ERAF projekts Nr.2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 „Lauksaimniecības resursu 
izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centrs” (2012-2015);  

 ZM /2012/22_ELFLA „No Latvijas lauksaimniecības produktiem ražotās pārtikas pievienotās 
vērtības paaugstināšana un pārtikas produktu konkurētspējas veicināšana”; 

 ESF projekts „Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/004  “Pārtikas produktu kvalitātes klastera” (2013-2015). 

Studiju un zinātnes bāzes stiprināšana pētnieciskās kapacitātes nodrošināšanai šajā jomā: 

 ERAF projekts Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 "LLU mācību infrastruktūras 
modernizācija“ (2010-2014); 

Pārtikas drošība un veselīgums ir īstenojams tikai starpdisciplinārā jomā: 

 lauksaimniecības zinātnei– augsne, augi, dzīvnieki, selekcijas darbs; 

 pārtikas zinātnei– jauni risinājumi produktu ražošanā, izejvielu sastāvā esošo uzturvielu 
saglabāšana; 

 veterinārmedicīnas zinātnei – ar dzīvnieku veselību un pārtikas higiēnu saistītie jautājumi. 

 

 



Let food be your medicine and medicine be your food 

(Hipokrāts, ~460-370 p.m.ē.) 

 

 

Paldies par uzmanību ! 

 


