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DARBA PIEREDZE
11/2010 – pašlaik

Valdes priekšsēdētājs
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” , Slimnīcas iela 25, Liepāja. www.liepajasslimnica.lv
▪ Uzņēmuma vadība
▪ Stratēģiskā plānošana
▪ Atbildīgo ārsniecības struktūrvienību vadītāj u uzraudzība, motivācija
▪ Jauno speciālistu piesaiste
Nozare Veselības aprūpe

11/2014 – pašlaik

Deputāts
Liepājas pilsētas dome, Rožu iela 6, LV-3401, Liepāja. www.liepaja.lv
▪ Finanšu komitejas loceklis
▪ Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas loceklis
▪ Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis

04/2007 – 11/2010

Valdes loceklis (ārstniecības jautājumos)
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” , Slimnīcas iela 25, Liepāja. www.liepajasslimnica.lv
▪ Uzņēmuma vadība
▪ Stratēģiskā plānošana,
▪ Atbildīgo ārsniecības struktūrvienību vadītāj u uzraudzība, motivācija
▪ Jauno speciālistu piesaiste
Nozare Veselības aprūpe

09/1993– pašlaik

Patoloģijas nodaļas vadītājs
Liepājas pilsētas centrālā slimnīca , Slimnīcas iela 25, Liepāja. www.liepajasslimnica.lv
▪ Struktūrvienības vadība (personāla motivācija, kontrole, darbu pienākumu organizācija)
▪ Ārsts - patologs
Nozare Veselības aprūpe

IZGLĪTĪBA
1994-1995

Tiesu medicīnas eksperts
Latvijas medicīnas akadēmija. Internatūra Tiesu medicīnas eksperta specialitātē

1992-1993

Ārsts-patologs
Internatūra patologa specialitātē. P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskās
universitātes slimnīca

1991-1992

Ārsts
Vispārējā internatūra ārsta specialitātē. Liepājas pilsētas centrālā slimnīca

1983-1991

Ārsts
Latvijas medicīnas akadēmija, ārstniecības fakultāte

PRASMES
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Edvīns Striks

Curriculum Vitae
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas

RUNĀŠANA

SAPRATNE

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Vācu

C1

C1

C1

C1

C1

Krievu

C1

C1

C1

C1

C1

A2

A2

A2

A2

A1

Angļu

Līmeņi: A1/A2: Pamatlīmenis - B1/B2: Vidējais līmenis - C1/C2 Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

Komunikācijas prasmes

Organizatoriskās / vadības
prasmes

Citas prasmes
Transportlīdzekļa vadītāja
apliecība

▪ Labas komunikācijas prasmes – saskarsme ar dažāda līmeņa un jomas speciālistiem
▪ Stresa situāciju pārvaldība, iegūta komunikāciiā ar neapmierinātiem apmeklētājiem
▪ Slimnīcas kā organizācijas prezentēšana – klientu, t.sk. ārvalstu un speciālistu piesaistei

▪ Vadība (pašlaik vadu 30 cilvēku komandu, kolektīvs kopā ~ 800 darbinieku)
▪ Darba organizācija un plānošana – regulāra sapulču vadīšana, darbinieku motivācija
▪ Lēmumu pieņemšana, konfliktu situāciju risināšana – darbinieku skaita optimizēšana krīzes
(2008.gads) apstākļos.
▪ Datoru lietotāju prasmes: MS Office

B kategorija

PAPILDU INFORMĀCIJA
Apbalvojumi

Dalība biedrībās, organizācijās
u.tml.

Kursi

Veselības ministrijas apbalvojums „Atzinības raksts” par personisko ieguldījumu, nodrošinot augstu
kvalitāti slimnīcas darbā un pacientu aprūpē, vadot Liepājas reģionālo slimnīcu. 2017.gads
Veselības ministrijas apbalvojums „Atzinības raksts” par ieguldīto darbu un pašatdevi slimnīcas
attīstībā un iedzīvotāju veselības uzlabošanā. 2012.gads
Latvijas patologu asociācijas biedrs
Latvijas Tiesu medicīnas ekspertu asociācijas biedrs
Vācijas – Baltijas patologu asociācijas biedrs
Rīgas Stradiņu universitātes Padomnieku konventa biedrs
Biedrība “Liepājas Direktoru padome” biedrs
Liepājas partijas valdes loceklis
Stokholmas ekonomikas augstskola (SSE Rīga) kursi “Effective Healthcare Resources Management
Programme” 2012-2013
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