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 Pieredzes kopsavilkums              

• Starptautisku uzņēmumu kapitālsabiedrību izveide, attīstība, administratīvā un pārmaiņu vadība un 

darbības stratēģijas īstenošana 

• Vairāku struktūrvienību un funkciju vadība starptautiskos, uz pakalpojumu sniegšanu orientētos 

uzņēmumos 

• Veselības aprūpes finansēšanas stratēģiju izveide un veselības aprūpes reformu īstenošana 

• Veselības politikas analītisko un citu tehnisko dokumentu izstrāde 

• Globāla mēroga veselības programmu vadība jaunattīstības valstīs 

• Sadarbības veidošana ar dažādu valstu valdībām un starptautiskiem partneriem, mutlitsektorālas 

sadarbības veidošana ar dažādu līmeņu un interešu iesaistītajām pusēm 

• Multidisciplināru un multikulturālu komandu vadība 

• Akadēmiskais un pētnieciskais darbs veselības finansēšanas un veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomā 

 

Prasmes un kompetences             

• Organizācijas stratēģijas izveide 

• Administratīvo procesu, personāla un pārmaiņu vadība 

• Investīciju un finanšu vadība 

• Veselības aprūpes politika un veselības sistēmas reformēšana  

• Veselības ekonomika un veselības tehnoloģiju novērtēšana 

• Tirgzinības 

 

Galvenie sasniegumi              

• Divu starptautisku uzņēmumu kaptitālsabierību izveide un sekmīga vadība Baltijas reģionā 

• Veselības ministra konsultēšana veselības aprūpes finansēšanas jautājumos 

• Zinātniska publikācija par Latvijas veselības aprūpes sistēmu Pasaules Veselibas Organizācijas (PVO) 

Eiropas veselības sistēmu un politikas novērošanas centra projekta ievaros  

• Pasaules Bankas, PVO un Eurofound projektu veiksmīga vadība 

• Sekmīga 80 miljonu ASV dolāru veselības aprūpes investīciju pārvaldība Centrālāzijas reģiona valstīs   

• Atbalsta nodrošināšana veselības sistēmas reformai, kas veicina ilgtspējību un pāreju no donoru uz valsts 

finansējumu (iesk. pārvaldības un HIV/AIDS aprūpes modeļa reforma Kirgizstānā, tuberkulozes aprūpes 

modeļa reforma Azerbaidžānā) Austrumeiropas un Centrālāzijas reģiona valstīs 

• Starptautiskas partnerības izveide tuberkulozes aprūpes modeļa reformai 11 austrumeiropas un 

centrālāzijas valstīs   

 

Darba pieredze                   

2018. – 2020. Pasaules Veselības Organizācijas Eiropas reģionālais birojs 

   Konsultants veselības aprūpes finansēšanas un tuberkulozes aprūpes jautājumos 

 

2018.   Kosovas Valsts koordinācijas mehānisms (angl. Country coordinating mechanism)/CDF 

   Konsultants tuberkulozes aprūpes un finansēšanas un veselības sistēmas reformas jautājumos 

 

2015. – 2018. Globālais Fonds (angl.The Global Fund) 

Fonda portfolio vadītājs Austrumeiropas un Centrālāzijas reģionā  

Konsultants ilgtspējas, pārejas un līdzfinansējuma jautājumos (angl. Sustainability, Transition and Co-

financing (STC)) 

• Vadīju Austrumeiropas un Centrālāzijas reģiona tuberkulozes projektu un pārvaldīju 80 miljonu ASV 

dolāru investīcijas veselības aprūpē Centrālāzijā 

• Konsultēju STC projekta vadītāju par ilgtspējas, pārejas un līdzfinansējuma jautājumiem   

 

  2008. – 2015. RSU, sabierības veselības un epidemioloģijas katedra un veselības vadības programma  

Pasniedzējs (nepilna laika) 

• Vadīju nodarbības veselības ekonomikā un veselības tehnoloģiju novērtēšanā sabiedrības veselības un 

epidemioloģijas katedrā, kā arī veselības tehnoloģiju novērtēšanas kursu veselības vadības programmas 

ietvaros 

 

2013 .– 2014. Londonas Ekonomikas Skola (angl. London School of Economics) 



 

   Konsultants/ vecākais eksperts 

• Sagatavoju valsts ziņojumu par finanšu krīzes ietekmi uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

Eurofound projekta ietvaros 

• Sagatavoju valsts ziņojumu PVO publikācijai “Economic crisis, health systems and health in Europe: 

impact and implications for policy” 

 

2013. – 2014. Latvijas Universitāte 

Konsultants/ vecākais eksperts  

• Ekspertu grupas sastāvā sagatavoju rekomendācijas Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014. – 

2020.gadam izstrādei, tai skaitā veicot izmaksu ieguvumu un izmaksu efektivitātes analīzi  

 

2013.   Pasaules Banka (angl. The World Bank) 

Konsultants/ projekta vadītājs 

• Vadīju multidisciplināru komandu, lai sagatavotu rekomendācijas Veselības un Labklājības ministrijai, 

kā uzlabot inegrēto aprūpi vecāka gadagājuma cilvēkiem  

 

2008 .– 2013. Baxter 

Centrāl un Austrumeiropas reģiona vadības komandas loceklis, Baltijas reģiona vadītājs  

• Piedalījos Centrāl un Austrumeiropas reģiona darbības stratēģijas plānošanā   

• Izveidoju Baxter kapitālsabiedrības Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, nodrošināju administratīvo, personāla 

un finanšu vadības procesu izstrādi un vadīju kapitālsabiedrību darbības stratēģijas īstenošanu, 

nodrošinot izaugsmi virs farmaceitisko produktu tirgus un ekonomikas izaugsmes līmeņa 

 

2011 .– 2012.  PVO Eiropas veselības sistēmu un politikas novērošanas centrs                                                                                                

Projekta vadītājs un vadošais autors Health in Transition (HiT) ziņojumam 

• Vadīju autoru kolektīvu, izvērtēju Latvijas veselības aprūpes sistēmu un sagatavoju rekomendācijas tās 

nostiprināšānai  

 

2011.  Veselības ministrija 

   Veselības ministra ārštata padomnieks  

• Konsultēju ministru par veselības aprūpes finansēšanas jautājumiem 

 

1994. – 2008. Merck Sharp & Dohme Latvija  

   Kapitālsabiedrības vadītājs (mācību atvaļinājumā no 2005. līdz 2007. gadam) 

• Izveidoju Merck Sharp & Dohme organizāciju Latvijā un attīstīju kapitālsabierību par vienu no 

vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Latvijā  

  

2006. – 2007. Merck & Co, Whitehouse Station, New Jersey, USA 

  Līdzstrādnieks (nepilna laika)  

• Vadīju projektus Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā 

 

1993. – 1994. Latvijas Medicīnas Akadēmija, Profilaktiskās un Ambulatorās medicīnas katedra 

Pasniedzējs (nepilna laika) 

 

1993. – 1994.  Rīgas 1. slimnīca 

  Ārsts (nepilna laika) 

 

Izglītība               

• Rīgas Stradiņa Universitāte  

PhD kandidāts, doktora darba tēma “Finanšu krīzes ietekme uz veselības aprūpes sistēmu”   

• Jeila Universitāte (Yale University, Yale School of Management, New Haven, Connecticut, USA) 

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā ar specializāciju veselības ekonomikā un finansēšanā, 2007. 

• Latvijas Medicīnas Akadēmija  

Terapeits, 1993. 

• Latvijas Medicīnas Akadēmija 

Ārsts, 1991. 
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Papildus informācija              

• Fulbraita stipendiāts Jeila Universitātē, 2005-2007 
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