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Socialinių mokslų daktaras
MRU docentas
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas
Išsilavinimas:
1966–1977 Radviliškio Valerijos Valsiūnienės vidurinė mokykla
1977–1978 – Kauno 32-oji technikos mokykla
1978–1979 VU Matematikos fakultetas
1979–1985 – VU Medicinos fakultetas
2006–2008 – MRU magistrantūra (Sveikatos apsaugos institucijų
administravimas)
2010–2011 – MRU socialinių mokslų doktorantūra
Darbinė veikla:
 1985–1986 – VU ligoninės gydytojas pediatras
 1986–1989 – Švenčionių Vaikų konsultacijos skyriaus gydytojas pediatras
 1989–1997 – VšĮ Švenčionių rajono centrinės ligoninės Vaikų skyriaus vedėjas, rajono vyriausiasis pediatras
 1992–1996 – VšĮ Švenčionių rajono centrinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas
 1997-1998 – Vilniaus m. sav. Sveikatos apsaugos, sanitarijos ir higienos skyriaus vedėjas
 1998–1999 – Vilniaus m. sav. Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento direktorius
 1999 – 1999 – LR SAM viceministras
 1999–2000 – Vilniaus m. sav. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius
 2000–2001 – LR Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėjas
 2001–2002 – LR SAM Investicijų ir programų skyriaus vedėjas
 2002 – dabar – VšĮ Centro poliklinikos direktorius
 2002 – dabar – VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų skyriaus asistentas
 2008–2012 – MRU asistentas, nuo 2012 – docentas
 2017 – dabar – Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas
 2017 – 2018 – Vilniaus m. sav. visuomenės sveikatos biuro direktorius
Kita veikla:
 Europos gydytojų vadovų sąjungos narys
 LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto patarėjas
 LR Sveikatos apsaugos ministerjos kolegijos narys
 Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalės tarybos narys
 Vilniaus m. sav. Bendruomenės sveikatos tarybos narys
 Vilniaus sostinės klubo „Lions“ narys
 E.sveikatos valdybos narys
 LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės „Pasiūlymams dėl sveikatos sistemos struktūrinių pokyčių (su
poveikio vertinimu) pateikti bei teisės aktų projektams parengti“ narys
 Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narys
Apdovanojimai:
 „Naujojo knygnešio“ nominacijos nugalėtojas Už gyventojams naudingus sprendimus internete (2005)
 Vilniaus mero nominuotas Vienu iš labiausiai sostinės bendruomenei nusipelniusių žmonių (2006)
 „Naujojo knygnešio“ nominacijos nugalėtojas Už e. sveikatos sprendimus (2007)
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos
darbuotojo garbės ženklo apdovanojimas (2008)
 Vilniaus miesto savivaldybės suteiktas Auksinės širdies apdovanojimas ( 2008)







Vilniaus miesto mero Atminimo ženklo diplomas už nuopelnus Vilniaus savivaldai (2009)
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo Profesijos riterio sertifikatas, nominacija už pasišventimą,
ištikimybę profesijai, ilgalaikį produktyvų darbą bei aktyvią visuomeninę veiklą (2009)
Vilniaus miesto savivaldybės mero Šv. Kristoforo apdovanojimas už nuopelnus medicinai (2012)
Vilniaus miesto savivaldybės mero Inovatyviausios įstaigos apdovanojimas (2016)
Labdaros fondo „ Mūsų krantas“ Ordino „Visuomenės labui“ Bronzinio kryžiaus apdovanojimas už visuomenei
naudingą darbą, labdaringą veiklą ir pagalbą černobyliečiams (2016)

Padėkos:
 Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos padėka už sveikatos politikos formavimą ir
įgyvendinimą, gerosios praktikos sklaidą, siekiant gerinti visuomenės gyvenimo kokybę (2016)
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos padėkos raštas už aktyvų inovatyvių e. sveikatos sistemos
sprendimų naudojimą, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas (2016)
 Vilniaus miesto savivaldybės mero padėkos raštas už drauge nuveiktus darbus, už į Vilnių sugrąžintą optimizmą
(2015)
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos padėkos raštas už konstruktyvų atsakingą darbą, aukštą
profesionalumo lygį ir svarų indėlį į Lietuvos sveikatos sistemos plėtrą (2012)
 Vilniaus miesto savivaldybės mero padėkos raštas už profesionalų vadybinį darbą ir sveikatos priežiūros
paslaugų tobulinimą įstaigos veiklos 10-mečio proga (2012)
 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos komiteto padėka už nuoširdumą ir didžiulę kompetenciją
padedant organizuoti konferenciją „Senjorų slauga: Iššūkiai ir sprendimai“ (2011)
 Vilniaus miesto savivaldybės mero padėkos raštas už novatoriškų idėjų diegimą ir nuoširdų darbą organizuojant
sveikatos priežiūros paslaugas 50-ojo jubiliejaus proga (2009)
 Vilniaus miesto savivaldybės mero padėkos raštas už įstaigos modernizavimą, novatoriškų idėjų įgyvendinimą,
iniciatyvumą ir nuoširdų bendradarbiavimą Pasaulinės sveikatos dienos proga (2008)
 Švenčionių rajono savivaldybės padėka Už ženklų indėlį ir pagalbą vykdant projektą „Flandrijos (Belgijos)
Vyriausybės parama motinos ir vaiko sveikatos apsaugai Švenčionių rajono ligoninėje“ (2006)
Kiti faktai:
 Vadovavimo laikotarpiu VšĮ Centro poliklinikoje: įvykdytas Vilniaus miesto poliklinikų restruktūrizavimo
planas, apjungiant 7 poliklinikas; įkurtas modernus Diagnostikos centras; atskirtos pirminio lygio sveikatos
priežiūros paslaugas nuo antrinio lygio; įsteigtas Dienos terapijos ir chirurgijos stacionaras, Psichiatrijos dienos
stacionaras, Budinčio gydytojo tarnyba; pirmoji Lietuvoje įstaiga, pradėjusi elektroninę pacientų registraciją;
prijungtas VšĮ Odos ir veneros ligų centras.


Parašė apie 17 straipsnių pirminės asmens sveikatos priežiūros, vadybos ir administravimo tematika, monografiją
„E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“ (su bendraautoriais,
2015).

