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ZIŅOJUMS

pretendējot uz izsludināto vakanci
LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTNES specialitātē PĀRTIKAS ZINĀTNĒ

“Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana un pārnese 
inovatīvu produktu radīšanai no augu un dzīvnieku 

valsts izejvielām”



Izglītība:
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2004 2008 2014

Maģistra grāds 
(Mg.sc.ing.) Pārtikas 

zinātnē

Doktora grāds 
(Dr.sc.ing.) Pārtikas 

zinātnē

Bakalaura grāds 
Pārtikas zinātnē

Apbalvojumi: 
• Atzinības rakts no Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības

universitātes un Hipotēku bankas par maģistra darbu „Miltu maisījumu izstrāde no
netradicionāliem graudaugiem” (2011.gads).

Ieņemamie amati:
•Kopš 01.09.2021 – LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētais profesors

•01.09.2017.–31.08.2021. – LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes docents

•Kopš 01.09.2017. – LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošais pētnieks

•04.04.2007.–31.08.2017. – LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes laborants, asistents, viesdocents

•01.09.2014. – 31.08.2015. – LU, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks

•02.04.2013. – 31.08.2014. / 01.09.2015. – 31.08.2017. – LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
pētnieks

•Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmisjas Lauksaimniecības zinātņu nodaļas īstenais
loceklis (ar 2019. gada 7. jūniju, Nr. D-24).

•LZP eksperts Zinātnes nozare - Inženierzinātnes un tehnoloģijas – Citas inženierzinātnes un
tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas) Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr. 41-1-1
(17.01.2019–16.01.2022) (Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisija)



Admistratīvā un pedagoģiskā darbība:
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Studiju kursu vadība:
• Pārtikas aromāti (3 KP, maģistra studiju programma «Pārtikas zinātne», latviešu un angļu grupām)
• Pārtikas biotehnoloģija (3 KP, maģistra studiju programma «Pārtikas zinātne», latviešu un angļu grupām)
• Bioinženierija (3 KP, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība")

Darbu vadīšana:

• Ar ozonu apstrādātu diedzētu sēklu un graudu kvalitātes izvērtējums

• Viedtālruņa izmantošana bioloģiski aktīvu savienojumu noteikšanai augu eļļās

Promocijas 
darbi

• Production of vegan sausages with high protein content (aizstāvēts – 2020)

• Sēklu spiedpalieku pielietojums bezglutēna makaronu ražošanā (aizstāvēts – 2018)

• Fruktooligosaharīdi rudzu maizē (aizstāvēts – 2016)

Maģistra 
darbi

• Graudaugu pārslu sāļo putru maisījumu izstrāde (aizstāvēts – 2019)
Bakalaura 

darbi
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Administratīvais darbs:
Valdes priekšsēdētājs (01.07.2020. - līdz šim brīdim). Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds (nodibinājums, kas īsteno 

stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem un izciliem zinātniekiem)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāna p.i. (01.09.2017. – 31.08.2018.).

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāns (01.09.2018. – līdz šim brīdim).



Zinātniskās darbības virzieni:
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• Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana un pārnese.
• Kvalitātes izvērtējums izstrādātajiem jaunajiem pārtikas produktiem.

Jaunu 
pārtikas 

produktu 
izstrāde

•Graudaugi un 
pākšaugi

•Dzīvnieku izcelsmes 
produkti

Gaistošo vielu 
noteikšana un 

izvērtēšana 

•Pārtikas produkti

•Alkoholiskie dzērieni

•Tehnoloģiskā procesa 
ietekme

Ekstrūzija un 
diedzēšana

•Graudaugi

•Pākšaugi



6
Hirša indekss

Zinātniskā darbība:
zinātniskās publikācijas un ziņojumi 
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Scopus datubāzē – 24

Web of Science – 31

Ebsco – 6

Science Direct – 1

konferenču rakstu krājumos

starptautiski vispāratzītos žurnālos

50 28 22
Mutiskie Stenda
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47Zinātniskās tēzes



Zinātniskā darbība – dalība projektos (12)
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• ESF projekts „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide”,
Vienošanās Nr. 2009/0232/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/122. Asistents.

Monogrāfija „Bioloģiski aktīvas vielas pārtikas produktos” nodaļu autors un līdzautors:

• Šabovics M., Kļava D., Radenkovs V. (2012) Šķiedrvielas graudos. No: E. Straumīte (red.) Bioloģiski

aktīvas vielas pārtikas produktos. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 160.–161. lpp.

• Šabovics M. (2012) Šķiedrvielas miltos. No: Straumīte E. Bioloģiski aktīvas vielas pārtikas produktos.

Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 166.–167. lpp.

• Šabovics M., Krūma Z. (2012) Gaistošo savienojumu ķīmiskā uzbūve un iedalījums. No: Straumīte E.

Bioloģiski aktīvas vielas pārtikas produktos. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 248.–

251. lpp.

• Šabovics M. (2012) Gaistošo savienojumu izmaiņas maizes ražošanas procesā. No: Straumīte E.

Bioloģiski aktīvas vielas pārtikas produktos. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 260.–

266. lpp.



Zinātniskā darbība – dalība projektos (12)
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• Latvijas Universitāte, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, vadošais
pētnieks (ERAF projekti - Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās
biocelulozes iegūšanai / Bakteriālo eksopolisaharīdu iegūšanas tehnoloģijas
izstrāde industriālās pārtikas produkcijas funkcionālās kvalitātes uzlabošanai.
(2014–2015). Vadošais pētnieks (dalība).



Zinātniskā darbība – dalība projektos (12)
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• Norway grants projekts "Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un
tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai« (NFI/R/2014/11).
(2015–2016). Pētnieks (dalība).



Zinātniskā darbība – dalība projektos (12)
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Valsts pētījumu programma „Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un
veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” (AgroBioRes) (2014.–2017.), projekts Nr. 4
„Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu
pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” (2014–2018). Vadošais pētnieks (dalība).

Ekstrūzijas procesa izpēte makaronu tehnoloģijā:
Ir izstrādāta ražošanas tehnoloģija makaronu ieguvei no mīksto

kviešu, bīdelētu un skrotētu rudzu, un tritikāles miltiem.



Zinātniskā darbība – dalība projektos (12)
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Eiropas Jūrlietu un zivssaimniecības fonda projekts

„Preservu (saļā produkcija) “Baltijas anšovi eļļā” un pastas

“Baltijas anšovi” tehnoloģiju un receptūru izstrāde no

Baltijas brētliņām (Spratus balticus) kā analogu

tradicionāliem itāļu konserviem “Anšovi eļļā”, un to

ražošanas tehnoloģisko procesu mehanizācija”. EJZF3;

17-00-F01101-000004). Projekta vadītājs (2018 – 2019).

Eiropas Jūrlietu un zivssaimniecības fonda projekts „Strukturētas zivju masas (farša)

ražošana no Baltijas jūras zivīm un tā izmantošana zivju produktos”. (EJZF1; Nr.16-00-

F01101-000005), Vadošais pētnieks (01.02.2017.–30.04.2018.).

Eiropas Jūrlietu un zivssaimniecības fonda projekts “Jaunu ekonomiski

izdevīgāku ātrās pagatavošanas zivs veselmuskuļu produktu ar paaugstinātu

uzturvērtību tehnoloģiju un receptūru izstrāde”. (EJZF2; Nr.17-00-F01101-000003).

Vadošais pētnieks (01.09.2019.–31.12.2019.).

M. Šabovics, S. Muižniece-Brasava, I.

Grāmatiņa, S. Sazonova, T. Ķince, J.

Zagorska, E. Straumīte, Z. Krūma, D.

Kunkulberga, E. Sturmoviča, M. Šilovs,

J. Ozoliņš (2021)

Strukturētas zivju masas un to

produktu ražošanas rokasgrā-

mata: ražošanas tehnoloģija,

ekonomiskie aprēķini. Latvijas

Lauksaimniecības universitāte

sadarbībā. 87 lpp.



Zinātniskā darbība – dalība projektos (12)
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VPP-COVID-2020/1-0010, VP42,

projekts “Ekonomiskais, politiskais

un juridiskais ietvars Latvijas

tautsaimniecības potenciāla

saglabāšanai un konkurētspējas

pieauguma veicināšanai pēc

pandēmijas izraisītās krīzes

(reCOVery-LV)”, pētnieks

(01.07.2020.-31.12.2020)

Zinātniskās monogrāfijas „Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā 

Latvijā” (2021), Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, nodaļu līdzautors:

3. nodaļa, Pārtikas paku modelis pusdienu gatavošanai mājās, 355.–375. lpp.

4. nodaļa, Galvenie secinājumi, 376.–383.lpp.

5. nodaļa, Galvenie ieteikumi un priekšlikumi, 384.–403. lpp.

LAD40  "Konditorejas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem".

Pētnieks (01.10.2020.–30.04.2021.). 



Zinātniskā darbība – dalība projektos (12)
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Sadarbībā ar Tulūzas universitāti un Libānas universitāti – doktorante Bouchra Sayed Ahmad



Zinātniskā darbība – projektu vadība
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1. Projekts “Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne produkcijas daudzveidošana un attīstība”. (Nr.14, projekta 1.2.1.1/18A/002 

ietvaros). Latvijas pārtikas nozares kompetences centra ietveros realizētais projekts. (01.10.2019.–30.09.2020.). 

2. Vaučers Nr.VP-V-2020/6, TEPV77. Jauna augu valsts izcelsmes produkta, kā alternatīvas gaļas produktiem, 

eksperimentālā izstrāde. (17.03.2020.–30.04.2021.). 

3. LAD39 (19-00-A01620-000095) Projekts “Jaunu bioloģiskās lauksaimniecības produktu augu burgeru ar dažādām 

piedevām eksperimentāla izstrāde”. (01.09.2020.–līdz šim brīdim).

4. Projekts “Pirmskolas izglītības iestādēm un skolām paredzētu zivju ēdienu recepšu un izgatavošanas tehnoloģiju 

izstrāde no Latvijas Republikā pieejamām zivīm” (EJZF4) (01.03.2021.–līdz šim brīdim). 

Projekta partnerības vadītājs (01.06.2019.-01.06.2020.) Nordplus Horizontal programme (tīklošanās projekts) “Quality

aspects of animal products” (NPHE-2019/10298). Projekta partneris.

Projekta partnerības vadītājs (2020-2021) Nordplus Higher Education programme (intensīvo ampmācības kursu
organizēšana partnerības starpaugskolās), “Intensive course Safety of dairy products” (NPHE-2020/10366). Projekta partneris.

Gatavais 
produkts

Olbaltumvielu 
strukturēšana

Tehnoloģiju 
izstrāde



Publikācijas zinātniskās darbības virzienos 
(2020 – 2021):
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Šeit top 
veiksmīgas karjeras

Paldies par uzmanību!


