
 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 
2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  
par veiktajām darbībām starpaugstskolu akadēmiskās maģistra programmas 

,,Uzturzinātne’’ pilnveidē 2016./2017. akad. māc. g. 

 

1. Būtiskākie kartēšanas rezultāti. 

 

Kartēšana ir uzsākta, ir precizēti studiju programmas rezultāti, tie ir salīdzināti ar EKI 

līmeņiem un atbilstoši tiem uzsākta studiju rezultātu kartēšana. 

 

2. Veiktās izmaiņas studiju programmā 

 

2016./2017.akad.g. ar uzturu un veselību saistītajos kursos tiek veikta kursu sadaļu par 

uzturu aktualizēšana, lai programmas realizēšanas gaitā sasniegtu paredzētos studiju rezultātus. 

Par nepieciešamību uzlabot kursu saturu liecina studentu aptaujās iegūtā informācija. 

2016./2017.akad.g. uzsākta Uzturzinātnes programmā ietverto kursu aktualizāciju saskaņā ar 

studiju virziena Veselības aprūpe un tajā iekļauto studiju programmu pilnveides pasākumu plānu 

2017,gadam. Kursu docētāji izvērtē un precizē kursa realizēšanas gaitā iegūstamos rezultātus: 

zināšanas, prasmes un kompetences. Veiktās izmaiņas izvērtē gan pēc formas, gan pēc satura LU 

studiju departamenta speciālisti. 

 

Kopējās (LLU, LU, RSU) akadēmiskās maģistra studiju programmas 

UZTURZINĀTNE  studiju plāns pilna laika klātienes studiju forma (spēkā esošs 

studiju plāns, uzsākot īstenot 2017./2018.akad.g.): 

 

Modulis 

Studiju kurss 

Kredīt-

punkti 

Pārbaudījuma 

forma 

Semestris 

1 2. 3. 4. 

A daļa 

A1 Uzturs un uzturpolitika 
   Uzturpolitika un uzturzinātne Medi5034 

   Uztures un vielmaiņas novērtēšana Medi5035 

4 
2 

2 

  

eksāmens 

eksāmens 

  

2 

2 

      

A2 Pārtikas un uzturvielu ķīmija 
    Pārtikas ķīmija PārZ5006 

    Pārtikas produktu uzturvērtība PārZ5007 

5 
3 

2 

  

eksāmens 

eksāmens 

  

3 

2 

  

  
    

A3 Pārtikas produktu ražošanas pamati 
    Pārtikas produktu tehnoloģija PārZ5002 

    Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi 

PārZ5003 

    Pārtika un uztura kvalitāte PārZ5004 

6 

2 

2 

 

2 

  

eksāmens 

eksāmens 

 

eksāmens 

  

  

2 

2 

 

2 

    



 Studiju kurss 
Kredīt-

punkti 

Pārbaud-

juma forma 

Semestris 

1. 2. 3. 4. 

B daļa 

Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati PārZ5021 2 eksāmens 2       

Svešvaloda specialitātē Valo5156 2 eksāmens 2       

Informāciju tehnoloģija DatZ5005 2 eksāmens 2       

Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevas 

PārZ5005 
2 eksāmens 2       

Dzeramais ūdens Ķīmi5071 2 eksāmens 3       

Pārtikas mikrobioloģija Biol5093 2 eksāmens 3       

Cilvēka anatomija Medi5188 2 eksāmens 3       

Skābekļa atvasinājumu un brīvo radikāļu 

bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnā 

Ķīmi5028 

2 eksāmens 2       

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražošanas 

organizācija PārZ5008 
2 eksāmens   2     

Patērētājs un pārtikas mārketings Ekon5030 2 eksāmens   2     

Pārtikas produktu iesaiņošana PārZ5009 2 eksāmens   2     

Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti 2 eksāmens   2     

A4 Cilvēka fizioloģija un uzturs 
    Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija 

Biol5014 

    Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka 

organismā Biol5015 

5 
2 

 

3 

  

eksāmens 

 

eksāmens 

  

2 

 

3 

      

A5 Uzturs cilvēka mūža laikā 
    Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm 

dažādos dzīves periodos Medi5006 

    Bērnu un pusaudžu uzturs Medi5007 

    Uzturs gados veciem cilvēkiem Medi6001 

    Uzturs un mutes veselība Medi5067 

    Uzturs un fiziskā slodze Medi6021 

10 
2 

  

2 

2 

2 

2 

  

eksāmens 

  

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

  

  

2 

  

2 

2 

2 

2 

    

A6 Klīniskā uzturzinātne 
    Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu 

profilaksē un ārstēšanā Medi5013 

    Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā 

Medi5015 

    Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanā 

Medi5016 

    Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas 

traucējumi Medi5017 

10 
2 

  

4 

  

2 

 

2 

  

eksāmens 

  

eksāmens 

  

eksāmens 

 

eksāmens 

    

  

2 

  

4 

  

2 

 

2 

  

A7 Sabiedrības veselība un epidemioloģija 
    Sabiedrības veselība un epidemioloģija I 

Medi5168 

    Bioloģiskā statistika Mate5043 

4 
2 

 

2 

  

eksāmens 

 

eksāmens 

    

  

2 

 

2 

  

Kopā (A daļa) 44   14 16 14   



PārZ5010 

Uztura nepanesamība un alerģijas Medi5026 2 eksāmens   2     

Metabolais sindroms un medicīniskā uztura 

terapijas pamatprincipi Medi5036 
2 eksāmens   2     

Zinātniski pamatotu profilakses programmu 

plānošana un novērtēšana Medi5033 
2 eksāmens   2     

Uztura uzņemšanas un ķermeņa svara 

neirobioloģija Medi5027 
2 eksāmens     2   

Uzturs slimību profilaksē Medi5031 2 eksāmens     2   

Uztura terapijas praktiskie aspekti Medi6022 

Diēta akūtu un hronisku slimību gadījumā 

Medi5054 

2 eksāmens     2   

Aptaukošanās un tās ārstēšana Medi6003 2 eksāmens     2   

              

Kopā B daļa (piedāvātais kredītpunktu skaits) 41   19 14 8   

Kopā B daļa (jāizvēlas kredītpunkti skaits) 14   6 4 4   

Kursa darbs PārZ6002 2       2   

Maģistra darbs PārZ6001 20         20 

KOPĀ 80   20 20 20 20 

 

Diviem kursiem precizēts koda nosaukums: Uzturs un fiziskā slodze Medi6021, 

Sabiedrības veselība un epidemioloģijaI Medi5168;  

Ieviests jauns kurss – Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamati PārZ5021;  

Trīs kursiem mainīti kursu kodi un kredītpunktu apjomi no 3kp uz 2kp- Dzeramais ūdens 

Ķīm5071, Pārtikas mikrobioloģija Biol5093, Cilvēka anatomija Medi5188;  

Divi kursi izņemti no studiju programmas- Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražošanas 

organizācija PārZ5008, Uztrura uzņemšanas un ķermeņa svara neirobioloģija Medi5027;  

Vienam kursam precizēts nosaukums - Uztura terapijas praktiskie aspekti Medi6022 

 

 

3.Studiju programmas SVID analīze 
 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses: 

 

 multidisciplināra, ko nodrošina 

dažādu zinātnes nozaru speciālistu 

iesaistīšana kursu docēšanā (studējošie 

iegūst plaša tudent zināšanas un var 

iesaistīties starpnozaru zinātniskos 

pētījumos, turpināt izglītību Latvijā 

pastāvošās pārtikas, uztura un veselības  

jomas doktorantūrās);  

 akadēmiskā personāla pieredze un 

atbilstība kvalificētas studiju programmas 

realizācijā; studiju programmas 

Vājās puses: 

 pirmā starpaugstskolu programma, 

programmas vadībai un atbildīgajām 

institūcijām jāsaskaras ar netradicionālām 

situācijām un jāpieņem netradicionāli 

lēmumi, kas dažkārt saistīts ar atšķirīgiem 

noteikumiem programmu realizējošās 

augstskolās  ; 

 vienīgā uzturzinātnes maģistra 

studiju programma Latvijā un Baltijas 

valstīs; 

 lielākā daļa tudent paralēli mācību 

darbam strādā; 



absolventu piesaistīšana RSU Sporta un 

uztura docētāju pulkam. 

 ciešas saites ar uztura un pārtikas 

un veselības jautājumus risinošām valsts 

institūcijām (ar Latvijas Veselības 

ministrijas Veselības politikas plānošanas 

departamentu, Latvijas Slimību 

profilakses un kontroles centru, zinātniski 

pētnieciskajām institūcijām u.c.), kas 

iespējams, pateicoties arī tam, ka šajās 

institūcijās strādā studiju programmas 

absolventi; 

 iekšēji integrēta un uzsākta arī 

ārēja integrācija ar Latvijas pētniecības 

institūtiem un ārvalstu augstskolām; 

populāra un pievilcīga, jo uztura un 

pārtikas jautājumi ir saistoši ikvienam 

sabiedrības pārstāvim 

 2015./2016. Akad.g. tiek 

apstiprināts un izsniegts pirmo reizi 

programmas pastāvēšanas vesture 

kopīgais LU, LLU, RSU diploms 

 tā kā  akadēmiskā studiju 

programmu specialitāti nepiešķir, dažkārt 

studiju programmas beidzēji, kuru 

priekšizgītība nav profesionālā bakalaura 

studiju programma Uzturs, nav apmierināti 

ar to, ka nevar strādāt kā uztura speciālisti 

(tas gan tiek īpaši akcentēts programmas 

aprakstā pie iestāšanās studiju programmā). 

 

Iespējas: 

 ES finansu līdzekļu piesaistīšana 

studiju kvalitātes paaugstināšanā (no 

2005.-2008. Gadam īstenots ESF projekts 

(sagatavoti 16 kursiem mācību 

materiāli)); no 2010 – 2015.g. īstenoti 

ERAF un ESF projekti, kas deva iespēju 

paaugstināt studiju un pētnieciskā darba 

kvalitāti un studiju procesu ar mācību un 

zinātnisko literatūru; 

 mācībspēku un tudent apmaiņas 

intensificēšana ar ārvalstu augstskolām; 

 valsts finansētās studiju vietas, 

kas iespējams, lielā mērā nodrošina to, 

ka joprojām ir konkurss 3 pretendenti 

uz vienu vietu! 

 Veselības ministrija ir izveidojusi darba 

grupu, kura strādā pie veselības 

veicināšanas un slimību profilakses 

politikas īstenošanas stratēģiskā ietvara, 

tajā  ir apzinātas galvenās 

prioritātes veselīga uztura 

veicināšanā nacionālā un pašvaldību 

līmenī dažādām mērķa grupām. Šīs 

politikas īstenošana nodrošinās ļoti 

Draudi: 

 sabiedrības neizpratne un 

nepietiekoša informētība par sabalansēta un 

veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi 

hronisku slimību novēršanā; 

 nepietiekams finansējums veselības 

aprūpei kopumā ar ietekmi uz 

konkurētspējīgu atalgojumu; 

 demogrāfiskās un ekonomiskās 

situācijas ietekmes rezultātā samazinās 

potenciālo studētgribētāju skaits.  



plašas darba iespējas studiju 

programmas absolventiem. 

 Studiju programams docētāji un studenti 

aktīvi tiek iesaistīti dažādās ar 

uzturpolitiku saistītās aktivitātēs, kā 

vienu no nozīmīgākajiemm var minēt 

semināru pārtikas produktu sastāva 

uzlabošanai, kas tika organizēts Pasaules 

Veselības organizācijas Eiropas 

Reģionālā biroja un Latvijas Republikas 

Veselības ministrijas Divgades 

sadarbības līguma (2016.–2017.g.) 

ietvaros. 

 Vairāki studējošie kā arī programmas 

absolventi ir izmantojuši iespēju un ir 

iesaistījušies Veselības ministrijas 

2016.gada īstenot uzsāktajā Eiropas 

savienības fondu projektu “ Kompleksi 

veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi” nr.9.2.4.1/16/I/001 

fondu projektu īstenošanā. Projektu 

mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem visiem Latvijas 

iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, 

nabadzības un  un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 

īstenojot nacionāla mēroga pasākumus 

veselības jomās. 

 

 

 

 

- Pats galvenais “Uzturzinātnes” programmas kā akadēmiskā maģistra studiju programma 

savas 10 gadu pastāvēšanas laikā, pateicoties programmas īstenošanā iesaistītā augstskolu (LU, 

LLU, RSU) akadēmiskā personāla un nozares speciālistu izpratnei par uzturu, par uztura 

profilaktisko nozīmi cilvēku veselības saglabāšanā, par ilgtermiņa ieguvumiem valsts līdzekļu 

saglabāšanā utt. ir devusi iespēju maģistrantiem uzturzinātni aptverošajos jautājumos izstrādāt 

120 maģistra darbus, piedalīties ES līdzfinansēto projektu īstenošanā, sagatavot 2 starptautiskas 

konferences “Uzturs un veselība”: 2012. gadā ar 80 ziņojumiem un 2016.gadā ar 99 ziņojumiem 

par 250 autoru pētījumiem, no kuriem ~40% bija mūsu programmas studējošo  un maģistru 

ziņojumi (skat. http://www.lu.lv/nutritionandhealth/; skat. 2012.gada un 2016.gada konferenču 

“Nutrition and Health” abstraktu grāmatas). Šo konferenču gala rezultāts: zinātniskie raksti LZA 

vēstu B sadaļā izdoti 2013.gadā un 2017.gada 3 kvartālā būs LZA vēstu speciālizlaidums ar 42 

rakstiem par 2016.gada konferences tematiku; tātad ar saviem pētījumu rezultātiem ieejam 

http://www.lu.lv/nutritionandhealth/


starptautiskā apritē, jo raksti būs pieejami SCOPUS datu bāzē (skat. Zinātnes vēstnesis, 2016.g. 

7.novembris; Ida Jākobsone, LU asoc. prof. Studiju programmas “Uzturzinātne” apliecinājums 

veiksmīgai starpaugstskolu sadarbībai skat. http://www.lza.lv/images/stories/zv/zv518.pdf).- 

 

4. 2016./2017. ak. g. anketēšanas (t.sk. absolventu) rezultātu analīze 

 

RSU elektroniskās aptaujas aizpildīšana bija nepietiekami aktīva, tāppēc izmantojām  arī 

absolventu aptauju,  kas tika veikta saskaņā ar “LU absolventu aptaujas anketām” , novērtējot  

apgūtās “Uzturzinātnes” programmas kvalitāti,  studiju procesu un absolventu nodarbinātību. 

Tika saņemtas 10 anketas.  ( 2015.-2017.gada absolventi) . Ar programmā iegūtajām 

teorētiskajām zināšanām, pētnieciskām prasmēm (prasmēm kritiski domāt,  prasmēm pieņemt 

lēmumus, prasmi publiski uzstāties, prasmēm lietot informāciju tehnoloģijas, prasmēm organizēt 

savu un citu darbu u.c.) 

50% no absolventiem bija “drīzāk  apmierināti”; 30% - ļoti apmierināti;  Programmā 

iegūtās zināšanas , prasmes un kompetences kā atbilstošu darba tirgus prasībām novērtēja ar “4” 

ballēm no “5” 80%; apgalvojumiem ( esmu apmierināts ar programmas kvalitāti, programmā tiek 

apspriesti nozares sasniegumi, procesā iegūtās zināšanas mani sagatavoja darba tirgum, darbā 

pielietoju studijās iegūtās zināšanas, u.c.) „‟drīzāk” piekrita  33% un pilnībā piekrita – 39 % ( 

kopā 72%); Ar studiju programmu saistītā jomā strādā – 50%; 70% - turpinās strādāt pašŗeizējo  

darbu;  60% - turpinās  studēt tālāk,  vienmērīgi sadalās pa konkrētajām augstskolām. 

Darba devējs – no privātā sektora  ar ekonomiskās darbības veidu- veselība un soc.  

aprūpe. Uzņēmums, kurā kopējais darbinieku skaits  ir 7, no kuriem divi darbinieki ir  

Uzturzinātnes maģ.progr. absolventi, kuriem ( pēc darba devēja  vērtējuma) ir laba teorētiskā un  

praktiskā sagatavotība, kuri ir spējīgi uzreiz patstāvīgi veikt savus darba pienākumus, kuru 

zināšanas un prasmes (saskaņā ar 18 rādītājiem) tiek novērtētas piecu baļļu  skalā ar 5 (ļoti labi), 

izņemot – prasmes strādāt ar skaitļiem un svešvalodu zināšanas  ar 4 (labi). 

Apkopojums  par 2016,/2017. akad. gada aptaujas  rezultātiem: Ik semestra aptaujas (kuras 

“Uzturzinātnes‟‟ maģ.progr.  studentiem tiek veiktas kopš programmas pastāvēšanas- 2007.g.) 

nodrošina konkrētākas atbildes, kuras pilnīgāk atklāj “vājākās” vietas  kursos un programmā 

kopumā un dod iespēju  veikt konkrētus uzlabojumus, kā rezultātā, programmas 10 gadu 

pastāvēšanas laikā ir nodrošināta nepārtaukta  kursu satura pilnveidošana un īstenošanas metožu 

aktualizācija. 

Veiktā absolventu aptauja , saskaņā ar “LU absolventu aptaujas anketu 2016”, uzskatāma  

kā papildinājums tiešai kvalitātes nodrošināšanai studiju procesā, vērsta uz apliecinājuma 

iegūšanu, ka programmas īstenošana sasniedz ( vai varbūt nesasniedz) progr.  izvirzīto mērķi, ka 

absolvents apgūstot programmu ir ieguvis ( vai nav ieguvis)  nepieciešamās zināšanas, prasmes 

un kompetences. 

Regulāro aptauju organizēšanas kārtībai 

 studiju procesa novērtēšanai Starpaugstskolu (LU, LLU, RSU) akadēmiskajā maģistra 

studiju programmā “Uzturzinātne” 

 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi 

 

Uzturzinātnes programmas Padomē tiek strādāts pie Tālākizglītības studiju programmas 

izveides, kas dos iespēju programmas absolventiem, kuri nav ārstniecības personāls, apgūt uztura 

speciālistam nepieciešamās profesionālās kompetences, prasmes un zināšanas, piem., 

http://www.lza.lv/images/stories/zv/zv518.pdf


pedagoģijas principus uztura speciālista praksē, personības psiholoģiju, saskarsmes psiholoģiju, 

ētikas pamatprincipus u.c. 

Programmas “Uzturzinātnes” maģistranti pēc programmas absolvēšanas ir spējīgi risināt 

ļoti plašu problēmu loku veselības aprūpes jomā (skat. programmas aprakstu), ne tikai 

privātpraksē, konsultējot līdzcilvēkus ar problēmām.  

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / Lolita Vija Neimane/ 

Datums: 6.12.2017. 

 

 

SASKAŅOTS 

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS LABKLĀJĪBAS DOMES SĒDĒ 

protokols Nr. 7-2-3/2017/8 

2017. gada 15.novembrī. 

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 

 


