
 

 

 

 

 

Aktuālie kursi oktobris, novembris, decembris, janvāris 

 
16. 17. oktobris un 23. 24. novembris 
Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde  
Specializācija Augļu, ogu vīnu tehnoloģija 
Kursu laikā tiks sniegtas zināšanas par augļu-ogu, kā vīna izejvielu raksturojums, kvalitātes rādītāji un to 
nozīme vīna ražošanā. Apskatīts vīna ražošanas tehnoloģiskais process. Diskutēts par Vīna rauga izvēli, 
nozīmi un piemērotības noteikšanu. Izvērtēta vīna, sidru sensoro īpašību un defektu un kaites 
novērtējums. Praktiskajās nodarbībās tiks iegūta pamatiemaņas augļu – ogu gatavošanas 
tehnoloģiskajā procesā, piemērotākā vīna rauga izvēle, veikta tehnoloģiskā procesa kvalitātes kontrole. 
Būs iespēja veikt jūsu darinātā vīna kvalitātes un defektu novērtējumu 

20. 21. un 27. 28. oktobris 
Progresīvas (jaunas) prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un apkārtējai videi 
draudzīgu tehnoloģiju apguvē pārtikas ražošanas uzņēmumos  
Mācību kursā tiek skaidrots videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas, kā arī tehnoloģiskā procesā 
radušos siltumu otrreizējas, vai atgriezeniskas izmantošanas iespējas. Kursu laikā papildināsiet zināšanas 
un izpratni par apkārtējai videi draudzīgu iepakošanas tehnoloģiju izmantošanu pārtikas ražošanas 
uzņēmumos, izmantojot videi draudzīgu iepakojamo materiālu. Praktiskajās nodarbības būs iespējams 
novērtēt un piemeklēt Jūsu ražotajam produktam piemērotāko iepakojamo materiālu. 

8. 9. 10. novembris 
Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana (minētie)  
Specializācija Augļu, ogu sukādes, marmelādes un želejas 
Mācību kurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes augļu, ogu produktu pārstrādē mazos vidējos 
uzņēmumos tai skaitā mājražošanas sektorā. Paredzēts apgūt marmelāžu, želeju, sukāžu ražošanas 
pilnveidošanas un attīstības iespējas, iepazīstoties ar tehnoloģiskā procesā izmantoto izejvielu kvalitātes 
prasībām un to nozīmi ražošanas procesā, kā arī noskaidrot biežāk sastopamos gatavā produkta 
defektus un to novēršanas iespējām. 

20. 24. 25. novembris 
Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) pārtikai un kvalitatīvas pārtikas produktu ieguves nosacījumi  
Mācību kursā paredzēts apgūt Higiēnas prasības pārtikas ražošanai mājas apstākļos. Kopsummā kursā 
paredzētas 12 teorētiskās stundas un 12 praktiskās nodarbības, kurās plānots izstrādāt dalībnieku 
interesējošā pārtikas produkta ražošanas procesu etapu diagrammas un plānot telpu un iekārtu 
izvietojumu uzņēmumā, ievērojot plūsmas principu; Noteikt potenciālos apdraudējumus pārtikas 
produktu ražošanas etapos un noteikt kontroles pasākumus; 

27. 28. novembris un 4. 5. decembris  

Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde (t.sk. receptūras izstrāde, cenu 
kalkulācija, preču zīmes)  
Specializācija: Graudaugu pārstrādes produkti 
Mācību kursā tiks apskatīti dažādu tradicionālu un netradicionālu graudaugu veidi un to izmantošanas 
iespējas. Analizēti bezglutēna, pilngraudu produktu, graudaugu pārslu un makaronu gatavošanas 
teorētiskie un praktiskie aspekti. Praktiskajās nodarbībās gatavosim šos produktus, analizēsim to 
kvalitāti un novērtēsim sensorās īpašības. Kā arī mācīsimies izprast pircēja vēlmes un pārdot 
izstrādātos produktus. 



 

 

 

 

30. novembris un 1. 7. 8. decembris 

Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pārtikas 
produktu ražošana  
Specializācija: Patērētājam veselīgi pārtikas produkti 
Klausītāji gūst izpratni un prasmes par produktu sastāva nozīmi veselības ilgtspējā, jaunākajiem 
risinājumiem pārtikas produktu ražošanā, tostarp pārtikas piedevu lietošanā un iespējamā aizstāšanā, 
jaunākām pieejām atsevišķu uzturvielu (sāls, cukura, tauku, u.c.) samazināšanā. Kursa ietvaros tiks 
apskatītas arī iespējamās pārtikas izraisītas veselības disfunkcijas un sniegts pārtikas produktu ražošanā 
lietoto alergēnu raksturojums un to mazināšanas iespējas pārtikas produktu ražošanā. 

15. 16. 17. janvāris  

Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma konkurētspējas 
veicinātāji  

Pārtikas kvalitātes shēmas Eiropā un Latvijā – kam tas noder un ko tas dod mazajiem un vidējiem 
ražotājiem? Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma Latvijā – atbalsts vietējiem ražotājiem! Zaļā karotīte – 
Latvijā ražots augstvērtīgs produkts no vietējām izejvielām, kā pie tās tikt? Bordo karotīte – Kādas ir 
atšķirības un priekšrocības, salīdzinot ar zaļo karotīti? Lektors – PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu 
un bioloģiskās saimniecības uzraudzības daļas vadītājs M. Eiklons 

16. 17. 18. janvāris  

Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, kvalitatīvu un konkurētspējīgu pārtikas 
produktu ražošana  
Specializācija: Alus sensorā vērtēšana 
Kursos klausītāji varēs apgūt dzērienu kvalitātes novērtēšanas pamatprincipus, izmantojot ožu, redzi, 
garšu dzirdi un tausti, ko sauc par SENSORO novērtēšanu. Klausītāji gūs izpratni par jutīguma slieksni 
un prasmes jutīguma sliekšņa noteikšanai pamatgaršām, pārbaudot spēju sajust sāļu, saldu, skābu, 
rūgtu garšu. Kursu laikā veidosim vienotu izpratni par alus sensoro novērtēšanu kvalitātes 
nodrošināšanai.  Praktiskajās nodarbībās tiks izstrādātas alus sensorās novērtēšanas lapas un 
pārbaudīta to piemērotība alus kvalitātes – garšas, pēcgaršas, smaržas, krāsas, putu noturības 
novērtēšanai. Veikta iespējamo alus defektu analīze un skaidrotas novēršanas iespējas.  

9. 10. 11. janvāris  

Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana  

Specializācija: Miltu konditorejas izstrādājumi 
Kurss sniedz zināšanas par miltu konditorejā biežāk izmantotajām mīklām – smilšu, rauga, kārtainās to 
dažādību un gatavošanas paņēmieniem. Praktiski meklēsim risinājumus jaunu izstrādājumu izveidei un 
akcentēsim nozīmīgākos kvalitātes rādītājus. Analizēsim defektu veidošanos un to novēršanas iespējas. 

23. 24. 25. janvāris 
Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai  
Specializācija: Piena deserti 
Biezpiena krēmi, biezpiena sieriņi, jogurta un salda krējuma krēmi, sūkalu dzērienu, sūkalu želejas, 
saldējums - kā to visu pagatavot? Kursu ietvaros izstāstīsim par piena kvalitātes prasībām un nozīmi 
produktu gatavošanā. Pagatavosim dažādus piena desertus. Novērtēsim iegūto produktu kvalitāti, gan 
garšojot, gan analizējot laboratorijā.  

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums 

nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 

hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas,  jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam 

līdzekļiem. 

Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu 

antra.berzina@llu.lv. Informācija par citiem kursiem www.mc.llu.lv  
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