
 Išsilavinimas:  

2017 m. Mykolo Romerio universitetas, socialinių mokslų daktaro 

laipsnis (vadybos mokslų kryptis). 

2000 – 2002 m. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, 

vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis. 

1999 – 2003 m. Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos mokykla, 

Geteborgas, Švedija, neakivaizdinės studijos. 

1997 – 1999 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, antrinės 

rezidentūros ,,Sveikatos priežiūros administravimas ir organizavimas” 

studijos, sveikatos priežiūros administratorius ir organizatorius. 

1996-1997 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, pirminės rezidentūros studijos, medicinos 

gydytojas. 

1990-1996 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, gydomosios medicinos studijos, 

gydytojas. 

 

Darbo patirtis:  

Nuo 2014 m. Lietuvos verslo konfederacija, prezidiumo narys. 

Nuo 2013 m. Lietuvos medicinos turizmo klasterio asociacija, prezidentas. 

Nuo 2013 m. Lietuvos medicinos turizmo klasteris ,,LitCare“, steigėjas, valdybos pirmininkas. 

Nuo 2012 m. Lietuvos medicinos turizmo asociacija ,,Medicinos Lietuva“, iniciatorius, prezidentas. 

Nuo 2012 m. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, prezidiumo narys. 

Nuo 2012 m. Sveikatos reikalų komisija, pirmininkas. 

Nuo 2012 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, lektorius. 

Nuo 2011 m. Lietuvos turizmo rūmai, steigėjas, prezidiumo narys. 

Nuo 2006 m. Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija,  prezidentas ir valdybos 

pirmininkas. 

Nuo 2006 m. Pacientų saugos, inovacijų ir kokybės fondas, valdybos pirmininko pavaduotojas. 

2017 – 2020 m. JSC „SandyfordHealthcareClinic“ (Dublinas, Airija), valdybos pirmininkas.  

2017 – 2020 m. UAB „Dantis“, stebėtojų tarybos pirmininkas. 

2015 – 2019 m. Lietuvos klasterių asociacija, iniciatorius, valdybos narys, valdybos pirmininkas. 

2013 – 2020 m. Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, tarybos narys.  

2010 – 2020 m. UAB „Denticija“, valdybos narys, valdybos pirmininkas. 



2008 – 2015 m. Lietuvos Respublikos Seimas, Sveikatos reikalų komiteto ekspertas. 

2004 – 2020 m. UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“, vadovas, valdybos 

pirmininkas. 

1997 – 2004 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ministro patarėjas, žmonių 

išteklių skyriaus vedėjas, sveikatos priežiūros išteklių skyriaus vedėjas, visuomenės sveikatos 

skyriaus vedėjas. 

 

Visuomeninė veikla: 

Nuo 2021 m. Nacionalinės sveikatos tarybos narys. 

Nuo 2014 m. Lietuvos verslo konfederacija, prezidiumo narys, Sveikatos reikalų komisijos 

pirmininkas. 

Nuo 2012 m. Lietuvos darbdavių konfederacija, prezidiumo narys. 

Nuo 2013 m. Lietuvos medicinos turizmo klasterio asociacija, prezidentas, valdybos pirmininkas; 

Lietuvos medicinos turizmo klasteris ,,LitCare“, steigėjas, valdybos pirmininkas. 

Nuo 2012 m. Lietuvos medicinos turizmo asociacija ,,Medicinos Lietuva“, iniciatorius, prezidentas, 

valdybos pirmininkas. 

Nuo 2011 m. Lietuvos turizmo rūmai, steigėjas, prezidiumo narys. 

2008 – 2015 m., nuo 2019 m. Lietuvos Respublikos Seimas, Sveikatos reikalų komiteto ekspertas. 

2015 – 2019 m. Lietuvos klasterių asociacija, iniciatorius, valdybos pirmininkas. 

2013 – 2020 m. Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, tarybos narys.  

2008-2014 m. Europos privačių ligoninių asociacija (ESQH), valdybos narys. 

Nuo 2006 m. Pacientų saugos, inovacijų ir kokybės fondas, valdybos pirmininko pavaduotojas.  

2007-2014 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos narys. 

2017-2020 m. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narys. 

2009-2019 m. Vilniaus ,,Rotary“ klubo narys. 

 

Papildoma informacija:  

Skaito pranešimus sveikatos priežiūros, kokybės vadybos ir kitomis temomis nacionalinėse ir 

tarptautinėse konferencijose, kongresuose. 

 


