
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Pārtikas un ūdens mikrobiālais piesārņojums, tā izsekojamība un
kontrole,  pārtikas  zoonožu  un  dzīvnieku  infekcijas  slimību
epidemioloģija  un  antimikrobiālā  rezistence.  Projektu  vadītāja,
izpildītāja  pieredze  nacionālos  un  starptautiskos  zinātniskos
projektos:  VPP,  LZP  FLPP,  ERAF,  EU  COST,  EFSA,  EU  FP7,
HORIZON 2020 u.c.

PUBLICĒTIE DARBI
Vairāk  nekā 90 zinātnisko publikāciju  (t.sk.  33 SCOPUS,  Web of
Science), 4 monogrāfiju autors un līdzautors. Hirša indekss – 11.

PEDAGOĢISKAIS DARBS
Doktora  studiju  programmas  “Veterinārmedicīna”  direktors.
Vadīti 6 promocijas darbi, vairāk nekā 13 maģistra un bakalaura
darbi. Promocijas darbu recenzents Latvijā, Somijā, Zviedrijā un
Lietuvā.

ORGANIZATORISKAIS DARBS
Veterinārmedicīnas  zinātnes  un  Pārtikas  zinātnes  nozares
Promocijas  padomes  loceklis.  LU  Ķīmijas  fakultātes  Studiju
virziena “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” padomes
loceklis,  LU Bioloģijas  fakultātes  Studiju  virziena  “Dzīvās  dabas
zinātnes”  padomes  loceklis,  LLU  Veterinārmedicīnas  fakultātes
Domes loceklis, LLU Konventa loceklis, Valsts zinātnisko institūtu
asociācijas  (VZIA)  Valdes  loceklis,  Veterinārmedicīnas  nozares
profesoru padomes loceklis.
 

EKSPERTS
LZP  eksperts  Veterinārmedicīnas  un  Pārtikas  zinātņu  nozarēs.
Eiropas  Pārtikas  nekaitīguma  iestādes  (European  Food  Safety
Authority,  EFSA)  eksperts.  Žurnāla  “Pathogens”,  MDPI
redkolēģijas  (Topics  Board)  loceklis  un  speciālā  izdevuma
viesredakotrs (Guest Editor of Special Issue “Advanced Research
on Foodborne Pathogens", 2020-2021).

ATZINĪBAS
Apbalvots ar LR Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu –
medaļu  „Par  centību”  (2018),  Pārtikas  drošības,  dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” apbalvojums „Par
ieguldījumu pētniecībā 2012” (2012), LLU Studentu pašpārvaldes
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„Gada  balvas  2010”  laureāts  nominācijā  „Gada  zinātnieks”
(2011),  Apbalvots  ar  Ludviga  Kundziņa  vārda  balvu
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