
Projekta mērķis: 

Projektam ir četri galvenie mērķi: 

 A. Izstrādāt 5 dažādus funkcionālos dzērienus, kas būtu ražoti no dabīgām, 

kvalitatīvām un Latvijā audzētām izejvielām, apvienojot augstākminētos projekta 

partnerus.  

B.Izstrādāt veselīgu našķu komplektu, kas būtu piemērots lietošanai uzturā trīs 

gadījumos - 1) no rīta, lai iegūtu enerģiju, ko sniegs sastāvā esošie ogļhidrāti; 2) 

dienas laikā, lai iegūtu sāta sajūtu un spēku, ko nodrošinās sastāvā esošās 

olbaltumvielas; 3) vakarā, kad nav ieteicams uzņemt pārmērīgi lielu enerģijas 

daudzumu, piemērotākā uztura izvēle ir mazkaloriju produkti, kam atbilst trešā našķa 

sastāvs. Našķu sastāvā paredzēts pievienot tikai dabīgas izejvielas, kam ir pamatota 

vērtīga ietekme uz veselību. 

 C. Veicināt bezatlikuma tehnoloģiju ogu-augļu pārstrādē, izstrādājot jaunus 

dzīvnieku barību maisījumus ar paaugstinātu bioloģisko vērtību.  

D. Veicināt veselības augu pieprasītāko un jaunu sugu un šķirņu audzēšanu. Atrast 

praktiski lietojamas energoefektīvas metodes veselības augu audzēšanai un 

sagatavošanai. Veicināt Latvijas savvaļas augu izmantošanu funkcionālo dzērienu un 

ēdienu ražošanā. 

  



Projekta apraksts: 

 

Tiks radīti jauni produkti – funkcionālie dzērieni, kuros kā izejvielas tiks izmantoti 

Latvijā audzēti augļi, ogas un ārstniecības augi un kuri nodrošinātu pienācīgu 

enerģija līmeni un uzturētu cilvēku možu un aktīvu visu dienu un dzērienus ar 

nomierinošu iedarbību, kuri stabilizēs organismu stresa situācijās un ļaus atgūt 

spēkus. Katram no 5 dzērienam piemīt sava funkcionālā nozīme – Možuma, enerģijas 

nodrošināšanai; Spēka atjaunošanai; Miega uzlabošanai; Stresa mazināšanai; 

Vielmaiņas uzlabošanai. Katra funkcionālā dzēriena sastāva ir Latvijā audzētu 

ārstniecības augu uzlējumi, kā arī auksti spiesta augļu/ogu sula, kas nav ražota no 

koncentrātiem. Dzērieniem nav pievienots papildus cukurs. Saldums ir iegūts, 

pievienojot dabīgi saldu ābolu sulu. Produkts ir piemērots veselīga dzīvesveida 

piekritējiem, kā arī cilvēkiem ar strauju un aktīvu dzīvesveidu. Produktu izveides 

nepieciešamība balstās gan ilgstspējīgā lauksaimniecībā, jo ražošanā tiktu izmantoti 

cita ražošanas procesa rezultātā iegūti galaprodukti, kam līdz šim nav rasts 

pielietojums, piemēram, ogu spiedpaliekas, gan uzturzinātnes attīstībā un sabiedrības 

veselības veicināšanas jomā, jo ražotie našķi būtu veselīga alternatīva šobrīd plaši 

pieejamajam saldumu klāstam, kas satur lielu cukura, tauku un pārtikas piedevu 

daudzumu, turklāt radītais našķu komplekts patērētājam atvieglotu veselīgas izvēles 

veikšanu un uzkodu plānošanu dienas garumā. Sagaidāmie rezultāti ir efektīva 

sadarbība ar ražotājiem, kas nodrošinās plašāku ražošanas galaproduktu 

pielietojamību, sabiedrības veselīga uztura paradumu veicināšana un veselības 

uzlabošana kopumā. Izejvielu piemērotība iecerētam mērķim tiks pamatota ar 

zinātniskas literatūras datiem un balstīta uz veiktajām analīzēm. Tiks izvērtēta 

optimālākā ražošanas tehnoloģija izejmateriālu aktīvo vielu saglabāšanai gatavajā 

produktā un apzinātas jaunākās farmācijas un uztura bagātinātāju tehnoloģijas. 

Izvērtēt sadarbības partneru audzētos veselības augus, ogu-augļu sulu sastāvus, 

izmantošanai jauno produktu radīšanā, kā arī to blakus produktu iespējamo 

pielietošanu dzīvnieku barību maisījumos. Izveidot sadarbību ar konkrētiem savvaļas 

un kultivēto veselības augu pārstrādātājiem, izaudzējot un sagatavojot pārstrādātājiem 

nepieciešamās izejvielas. Ierīkojot kultivēto veselības augu platību ar vienas sugas 

vairāku šķirņu augiem, atrast audzēšanai un pārstrādei piemērotākās sugas un šķirnes, 

strādājot ar bioloģiskām lauksaimniecības metodēm Ziemeļvidzemē. 


