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Biogrāfiskie dati

• LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore, vadošā pētniece (LLU kopš 1992. gada)

• LZA korespondētājlocekle (2011), LLMZA īstenā locekle (2002)

• Inženierzinātņu doktore (1998)

• Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas promocijas padomes priekšsēdētāja

• Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares profesoru padomes priekšsēdētāja

• Kopīgās akadēmiskās maģistra studiju programmas «Uzturzinātne» (LLU) un doktora studiju
programmas «Pārtikas zinātne» direktore

• Studiju kursu (8) īstenotāja LLU un RSU studentiem

• Vadīti 11 promocijas darbi (7 aizstāvēti, 4 izstrādes procesā), promocijas darbu recenzente

• Profesora J.Āboliņa balva pārtikas zinātnē (2021), Sējēja balvas laureāte (2007)



Zinātniskā darba virzieni & sniegums

Virzieni:
• Piena sastāvs un kvalitāte;
• Piena pārstrādes risinājumi;
• Sūkalu pārstrāde.

• Publikācijas - 90 zinātniskie raksti (t.sk. 50 SCOPUS un Web of Science), 6
monogrāfiju līdzautore, 3 mācību grāmatas, 19 populārzinātniskie raksti, 29
projekti (VPP, LZP, LLU, ESF, 6FP, Norway grants, Interreg), H-index=7
(SCOPUS), https://orcid.org/0000-0003-4495-4845

• LZP eksperte inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares pārtikas un dzērienu
tehnoloģijās (06.01.24.) un dzīvnieku un piena lopkopības zinātnē
(03.03.24.)

• Žurnāla “Rural Sustainable Research” redaktore, žurnālu «Journal of
Microbiology, Biotechnology and Food Science», «Journal of Academic
Food», «Millenium Journal of Education, Technologies and Health» un
Nacionālās enciklopēdijas Nozaru redkolēģijas locekle, u.c.

https://orcid.org/0000-0003-4495-4845


Piena pārstrāde – zinātne, prakse, iespējas

Avots: Neimane et al., 2017

Produkts
Tauku

saturs, %
n

Joda saturs, µg L-1

Vidējais ± SN Minimālā Maksimālā

Pilnpiens 3-4.5 11 422.6±192.1 199.9 735.5

Piens ar zemu

tauku saturu
2.0-2.5 8 501.7±174.8 217.4 707.7

Joda saturs dažāda tauku satura pienā

• Piens

Rādītājs Bioloģiskais 

piens*

Vidēji pienā
(Kārkliņa, Ciproviča, 2008, 

Ciproviča et al., 2020)

Kalcijs, mg 100 g-1 115.0 120.0

Magnijs, mg 100 g-1 10.68 12.0

Fosfors, mg 100 g-1 98.0 95.0

Laktoferīns, g kg-1 0.19 0.10

Piena uzturvielas

*ELFLA projekts 19-00-A01612-000009 “Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā

iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi”

Piena sastāva, 
kazeīna sastāva izpēte

Piena kvalitāte, 
bioloģiskā piena izpēte

Mātes piens

Piens αs β κ

Kazas piens 25,0 55,0 20,0

Govs piens 49,0 38,0 13,0

Kazeīna frakciju sastāvs, %

Paraugi
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Kontroles grupa

Vidēji 32.42±7.80a 3.53±0.63a 3.37±0.30a 134.49a 4.96±0.10a 31.91±5.80a

Eksperimentālā grupa

Vidēji 33.23±7.90a 3.54±0.80b 3.34±0.28a 92.28b 4.98±0.16a 31.53±5.66a

Fermentētu sūkalu iekļaušana dzīvnieku barībā, to ietekme uz piena izslaukuma 

un ķīmiskā sastāva rādītājiem eksperimentālajā pētījumā (Lakstiņa et al., 2020)

a,b ar dažādiem burtiem apzīmētās vidējās vērtības kolonās būtiski atšķiras p<0.05



Piena pārstrāde – zinātne, prakse, iespējas

Uzturviela (mērvienība)

Uzturvielu nodrošinājums ar mātes pienu Daudzums, kas uzskatāms par 

adekvātu lielākajai daļai zīdaiņu 

(EFSA, 2013)

Ieteicamais 

daudzums

(VM, 2017)
Mediāna

(Starpkvartīļu izkliede)

Minimālā–maksimālā 

vērtība

Enerģija (kcal) 

519.25 (102.14) 366.67–708.30 335–358 (1 līdz <2 mēneši)

520 kcal (meitenes)

590 kcal (zēni)

510.74 (103.78) 384.39–672.17 454–502 (2 līdz <3 mēneši)

506.55 (120.31) 328.61–717.81 478–523 (3 līdz <4 mēneši)

538.62 (98.91) 312.44–697.63 502–550 (4 līdz <5 mēneši)

524.56 (98.20) 411.13–644.95 550–573 (5 līdz < 6 mēneši)

Ogļhidrāti (E%) 39.96 (9.66) 22.88–69.04 40–45 Nav definēts

Olbaltumvielas (g dienā) 8.79 (1.23) 6.53–13.37 7–9 Nav definēts

Tauki (E%) 53.34 (11.04) 22.47–68.84 50–55 Nav definēts

Linolskābe (E%) 13.30 (6.20) 6.30–35.30 4 Nav definēts

α-linolēnskābe (E%) 0.75 (0.47) 0.20–4.19 0.50 Nav definēts

Arahidonskābe (mg) 91.43 (79.03) 17.54–941.41 140 Nav definēts

Dokozaheksaēnskābe (mg) 109.43 (87.88) 36.27–960.96 100 Nav definēts

Dienā ar mātes pienu uzņemtais enerģijas un makrouzturvielu daudzums ekskluzīvi zīdītiem 

1 līdz 6 mēnešus veciem zīdaiņiem (n=83)

Ph.D L.Aumeistere, 2021



Piena pārstrāde – zinātne, prakse, iespējas

Produkti

Piena produktu 
uzturvērtība, kvalitāte, 

klīniskie pētījumi
Piena produktu izstrāde

Siera kvalitāte, bioķīmisko 
procesu izpēte siera 

nogatavināšanā

Kultūrvēsturisko tradīciju 
saglabāšana
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Brīvprātīgie (zilais-pirms, sarkanais-pēc)

Ar D vitamīnu bagātināts piens uzturā
Avots: Locmele, Ciprovica, 2018

Biochemistry during maturation of
Nordic cheese varieties



Skābpiena produktu uzturvērtība, klīniskie pētījumi

Jaunu produktu izstrādē akcents uz skābpiena produktiem ar veselību veicinošu ietekmi,
apstiprinot to ar klīniskiem pētījumiem.

Klīnisko pētījumu virzieni:
 In vitro testi kuņģa-zarnu trakta simulācijas iekārtā

 In vivo pētījumi – sievietes menopauzes vecumā (pētījums turpinās*)
 In vivo pētījumi – mikrobioma izpēte, skābpiena dzērienu lietojot (pētījums turpinās*)

Produkts Ca, mg 100 g-1 P, mg 100 g-1 Mg, mg 100 g-1 Pienskābes baktērijas, 

ražošanas beigās

Pienskābes baktērijas, 

derīguma termiņa beigās

Jogurts 132 119 11.5 1.4x109 KVV g-1 8.6x108 KVV g-1

Produkts Pienskābes baktērijas Pienskābes baktēriju 

dzīvotspēja in vitro

Jogurts 1.4x109 KVV g-1 3.3x105 KVV g-1

2021

*ELFLA projekts 19-00-A01612-000009 “Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi” sadarbībā ar RSU, a/s Tukuma piens



Ieraugs Sastāvs EPS, mg L-1

jogurtā

EPS (%) sastāvs jogurta 

paraugos

Glikoze Galaktoze

Harmony 

1.0

Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus delbrueckii

subsp. bulgaricus, 

Lactobacillus fermentum

144.08 52.62 47.38

YF-L902
Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus delbrueckii

subsp. bulgaricus 293.02
71.32 28.68

TWIST 

1.0 

Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus  johnsonii,  

Lactobacillus delbrueckii

subsp. bulgaricus

440.81 74.82 25.18

EPS potenciāls skābpiena dzērienu ražošanā
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Piena pārstrāde – zinātne, prakse, iespējas

• Sūkalas

Sūkalas – lopbarībai un pārtikas
produktu ražošanai (PTF
pētniecības virziens (1960. -1996.)
prof. P.Zariņa vadībā)

Sūkalas – jaunu produktu izstrādei
(PTF pētnieciskais virziens (1996.-
2005) doc. L.Ozolas vadībā)

Sūkalas – funkcionālās
sastāvdaļas un jauni produkti (LLU
pētnieciskais virziens – 2005 - ...)

Sūkalas

separēšana sūkalu krējums

noseparētas sūkalas

sūkalu sūkalu koncentrāti laktozes laktozes amonija

dzērieni (iebiezinātas hidrolīzes pārraudzēšanas laktāts

sūkalas ar un bez produkts - produkti (spirts,

cukura; iebiezinātas glikozes/ pienskābe,

ieraudzētas sūkalas; galaktozes vitamīns B12, u.c.)

hidrolizētas sūkalas; sīrups

sausās sūkalas;

brūnais sūkalu siers)

sūkalu sausnas

frakcionēšanas produkti

ieraudzētas laktoze demineralizētas

sūkalas sūkalas

lopbarībai

sūkalu olbaltumvielu

produkti (biezpiens, iebiezinātas dzidrinātas

pastas, sieri, sausais sūkalas

sūkalu olbaltumvielu koncentrāts)

The edible coating formulated with liquid acid

whey protein and bioactive compounds, and

biopacking for safety and qulaity of probiotic

cheese (BIOCOAT, 2021-2023)

Ap 40 milj tonnu gadā Eiropā, ap

364 tūkst t Latvijā, 50% - biezpiena

sūkalas

Sūkalas Ūdens, 

%

Olbaltumvielas, 

%

Laktoze, 

%

Minerālvielas

, %

pH

Siera 94 0.8 4.5 0.8 6.1

Biezpiena 94 0.8 4.3 0.9 4.6

Sūkalu sastāvs



Sūkalu pārstrādes klasika un pievienotās vērtības produkti

dzīvnieku 

barība

biogāze

etilspirts

augsnes

mēslošanai

augu 

mēslojums

Pamatpatēriņš

pienskābe

SOK

sausais

ultrafiltrāts

sausās

sūkalas

laktoze

SO izolāts

minerālvielas

Industriālie produkti 

β

laktoglobulīns

α laktoalbumīns

laktuloze

GOS

IgG

laktobionskābe

laktoferīns
GMP

tagatoze

laktosaharoze

nizīns

laktoperoksidāz

e

galaktoze laktitols

Pievienotās vērtības produkti

Speciālie produkti 

apjoms

iegūst no siera sūkalām iegūst no biezpiena sūkalām Avots: Current Trends in Whey Processing, Journal of Food

Processing Techniques and Technology, 2019



Laktobionskābe

Laktozes (LAC) un laktobionskābes (LBA) saturs AW1 un AW2 paraugu fermentācijā

Lactobionic acid production in a fed-batch bioreactor by

Pseudomonas taetrolens using acid whey as substrate. Inga

Sarenkova, Sara Sáez-Orviz, Inga Ciprovica, Manuel de la Vega,

Mario Diaz. Iesniegts International Journal of Dairy Technology.

Ekonomiski pamatota sūkalu pārstrāde jauniem produktiem pārtikai

un lopbarībai

Pseudomonas taetrolens šūnas (metaboliski aktīvas, bojātas un mirušas) 

fermentācijas procesā (A) AW1 paraugā un (B) AW 2 paraugā
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Laktozes hidrolīzes pētījumi glikozes-
galaktozes sīrupa salduma palielināšanai

  

  
 

B 

C D 

A 

Sīrups Enzīms Fruktoze* Galaktoze Glikoze Laktoze

Glikozes-

galaktozes 

sīrups (siera 

sūkalas)

Nola - FIT 5500 17.0±0.6 30.9±0.3 16.7±0.8 5.4±0.8

Ha-Lactase 

5200
21.0±0.3 29.7±1.0 15.3±0.9 4.0±0.9

GODO-YNL2 19.9±4.3 24.1±2.8 12.6±2.6 13.4±0.9

Glikozes-

galaktozes 

sīrups 

(biezpiena 

sūkalas)

Nola - FIT 5500 11.0±0.4 34.2±0.4 20.9±1.1 4.0±0.8

Ha-Lactase 

5200
12.1±0.5 33.5±0.2 21.1±0.6 3.2±0.8

GODO-YNL2 12.1±0.4 30.1±0.7 19.2±0.5 8.7±0.6

Komerciālais

sīrups
Nola - FIT 5500 - 28.4±0.3 34.1±0.6 7.5±1.1

No sūkalām iegūto sīrupu (sausna 70%) ogļhidrātu saturs (%)

*II pakapju fermentācija+glikozes izomerāze

Laktozes kristālu virsmas morfoloģija

Whey valorization, 2014-2020



Zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas

ERAF projekts Nr. 2011/0040/20040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 “Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts

nozīmes pētniecības centrs” (2012 - 2015, vad. Dr.biol. E.Kaufmane)



Paldies! 


