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CURRICULUM VITAE – 16.12.2019. 

 

ROBERTS SPRUČS 

 

• Ārsts anesteziologs - reanimatologs; 

• Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts; 

• Neatliekamās medicīnas un intensīvās terapijas programmu lektors; 

• Slimnīcu attīstības projektu vadītājs, projektu direktors; 

• Veselības aprūpes sistēmu un procesu tehnologs. 

 

Dzimšanas datums un vieta: 

1972.gada 8.decembris, Rīga, Latvija. 

 

Izglītība: 

• Ārsts, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija, 1998; 

• Pirmās palīdzības pasniedzējs no 1998.gada; 

• NMP un paplašinātās sirds – plaušu reanimācijas kursu pasniedzējs no 2000.gada; 

• Ārsts anesteziologs – reanimatologs no 2002.gada; 

• Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts no 2018.gada. 

 

Darba pieredze: 

 

• 1998. - 2004. – LR Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs, galvenais 

speciālists veselības aprūpes un NMP plānošanas un organizācijas jautājumos; 

 

• 2000. - 2002.- Eiropas standartizācijas komitejas CEN TC 236 novērotājs; 

 

• 2002. - 2006. – Rīgas Stradiņa universitāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas 

katedra, pasniedzējs un asistents; 

 

• 2000. - un šobrīd Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Toksikoloģijas un 

Sepses klīnikas un Intensīvās terapijas klīnikas ārsts anesteziologs -reanimatologs, 

toksikologs; 

 

• 2005. – un šobrīd- SIA “RS Grupa” valdes priekšsēdētājs un veselības aprūpes iestāžu 

attīstības projektu vadītājs, projektu direktors, ārsts anesteziologs - reanimatologs; 

 

• 2008. – 2013. - apvienības European Health Properties Network novērotājs; 

 

• 2014. – 2015. P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas 

centra vadītājs; 

 

• 2018. – 2019. – SIA “Rīgas veselības centrs” Galvenā ārsta vietnieks; 

 

• 2019. – LR Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs; 

 

• 2018. – un šobrīd LU Rīgas medicīnas koledža – lektors; 
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• 2019. – un šobrīd – SIA “Lat Cosmetics” un Medicīnas centra „Curatio” fizikālās un 

rehabilitācijas medicīnas ārsts. 

 

• 2002. – 2019. - Veselības aprūpes iestāžu organizācijas un attīstības projektu 

vadītājs sekojošos projektos: 

 

Nr. Objekta un veikto projekta vadības un projektēšanas pakalpojumu nosaukums 

1 

SIA „Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers” teritorijas un ēku medicīniskās 

un aprūpes funkcionalitātes izvērtēšana un hospitāļa nākotnes funkcionālās 

attīstības virzienu izstrāde. 2008.g. 

2 
SIA „Klīniskā universitātes slimnīca “Gaiļezers”” NMP un pacientu uzņemšanas 

nodaļas jaunbūves projekta idejas izstrāde. 2002.g. 

3 
AS „Talsu slimnīca” attīstības plāna un slimnīcas jaunbūves koncepcijas izstrāde. 

2007.g. 

4 AS „Talsu slimnīca” slimnīcas jaunbūves skiču projekta izstrāde. 2008.g. 

5 SIA „Madonas slimnīca” attīstības vīzijas izstrāde. 2007.g. 

6 
SIA „Madonas slimnīca” slimnīcas rekonstrukcijas projekta idejas izstrāde. 

2008.g. 

7 
SIA „Līvānu slimnīca” teritorijas un ēku funkcionālās izmantošanas un attīstības 

vīzijas izstrāde. 2007.g. 

8 
Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” attīstības vīzijas 

izstrāde. 2007.g. 

9 
PA „Cēsu slimnīca” uzņemšanas nodaļas renovācijas tehnoloģiskā projekta 

izstrāde un realizēšana. 2005.g. 

10 
Balvu rajona pašvaldības aģentūras „Balvu slimnīca” teritorijas un ēku 

funkcionālās izmantošanas un attīstības vīzijas izstrāde. 2007.g. 

11 
PA „Balvu slimnīca” reanimācijas nodaļas renovācijas tehnoloģiskā projekta 

izstrāde, projekta vadība un realizēšana. 2007.g. 

12 
PA „Balvu slimnīca” operāciju bloka renovācijas tehnoloģiskā projekta izstrāde. 

2008.g. 

13 SIA „Gulbenes slimnīca” Ambulatorās nodaļas projekta idejas izstrāde. 2007.g. 

14 
SIA „Limbažu slimnīca” teritorijas un ēku funkcionālās izmantošanas un 

attīstības vīzijas izstrāde. 2007.g. 

15 
SIA „Preiļu slimnīca” teritorijas un ēku funkcionālās izmantošanas un attīstības 

vīzijas izstrāde. 2008.g. 

16 
SIA „Preiļu slimnīca” uzņemšanas nodaļas renovācijas tehnoloģiskā projekta 

izstrāde un realizēšana. 2005.g. 

17 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” operāciju bloka renovācijas tehnoloģiskā 

projekta izstrāde, projekta vadība un realizēšana. 2007.g. 

18 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” teritorijas un ēku funkcionālās izmantošanas 

un attīstības plāna izstrāde. 2008.g. 

19 
PA „Tukuma slimnīca” ķirurģiskā korpusa rekonstrukcijas un renovācijas 

tehniskā projekta aprūpes un medicīnas tehnoloģiskās sadaļas izstrāde. 2008.g. 
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20 
SIA „Vidzemes slimnīca” operāciju bloka renovācijas tehnoloģiskā projekta 

izstrāde un realizēšana. 2002.g. 

21 
SIA „Vidzemes slimnīca” dienas ķirurģijas operāciju bloka renovācijas projekta 

idejas un skiču projekta izstrāde. 2003.g. 

22 
SIA „Vidzemes slimnīca” uzņemšanas nodaļas renovācijas tehnoloģiskā projekta 

izstrāde un realizēšana. 2004.g 

23 
SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” operāciju bloka renovācijas tehnoloģiskā 

projekta izstrāde un realizēšana. 2006.g. 

24 SIA „Rēzeknes slimnīca” operāciju bloka renovācijas idejas izstrāde. 2008.g. 

25 

SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” un VSIA „Piejūras slimnīca” apvienības 

nodoma ēku rekonstrukcijas un paplašināšanas projekta ideju un metu konkursa 

darba uzdevuma izstrāde.2008.g. 

26 

Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” (tagad SIA ”Cēsu 

klīnika”) slimnīcas attīstības, paplašināšanas un rekonstrukcijas projekta 

koncepcijas izstrāde un projekta vadība. 2009.-2010.g. 

27 
SIA ”Cēsu klīnika” attīstības, paplašināšanas un rekonstrukcijas projekta skiču 

projekta izstrāde un kopējā projekta vadība un kopējā projekta vadība. 2011.g. 

28 

SIA ”Cēsu klīnika” tehniskā projekta Operāciju blokam pilnā apjomā, ietverot 

Dienas ķirurģijas nodaļu un Pēcoperācijas novērošanas nodaļu, Radioloģijas 

diagnostikas nodaļai ierobežotā apjomā, Laboratorijas diagnostikas nodaļai pilnā 

apjomā izstrāde un kopējā projekta vadība. 2012.g. 

29 

SIA ”Cēsu klīnika” tehniskā projekta Poliklīnikas bloka jaunbūvei pilnā apjomā, 

ietverot Rehabilitācijas un fizikālās medicīnas nodaļu, izstrāde un kopējā projekta 

vadība. 2013.g. 

30 

VSIA „P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” uzņemšanas nodaļas un 

neatliekamās medicīnas centra  rekonstrukcijas projekta idejas un attīstības 

projekta izstrāde. 2015.g. 

31 
SIA „Preiļu slimnīca” Dienas stacionāra un operāciju bloka funkcionālā attīstības 

plāna izstrāde. 2017.g. 

32 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” Uzņemšanas nodaļas funkcionālā attīstības 

plāna izstrāde. 2017.g. 

33 
SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Bolderāja” poliklīnikas jaunbūves 

būvprojekta vadības projekta izstrāde 2018.g 

 

Apmācības un kursi medicīnas un veselības aprūpes organizācijas jautājumos: 

 

• 2019. gads ESF projekta kursi Rīgas Stradiņa universitātē “Paliatīvā aprūpe”; 

• 2019.gads ESF projekta kursi Rīgas Stradiņa universitātē “Ar sirds slimību slimu 

bērnu un jauniešu ķirurģiskās ārstēšanas un perioperatīvā perioda aprūpes taktika: 

personāla iemaņu un prasmju pilnveidošana”; 

• 2019.gads ESF projekta kursi Rīgas Stradiņa universitātē “Eiropas profesionālo 

asociāciju izstrādātie kardiotorakālās, asinsvadu anestezioloģijas un intensīvās 

terapijas standarti”; 
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• 2019.gads ESF projekta kursi Rīgas Stradiņa universitātē “Paplašinātā atdzīvināšana 

pediatrijā: slimnīcas etaps (PALS)”; 

• 2019.gads transkraniālās līdzstrāvas stimulācijas tDCS ārstēšanas metodes apmācību 

kursi Sooma Oy, Helsinki, Somija; 

• 2017.gads uzstāšanās ar lekciju „Šūnu brīvā DNA cf-DNA biomarķiera izmantošana 

intensīvās terapijas klīnikā” Anesteziologu un reanimatologu klīniskajā konferencē; 

• 2017. gads . kvalifikācijas celšanas kursi Transfuzioloģijas pamati, RAKUS; 

• 2014.gads Latvijas Ārstu biedrības izglītības programma “Ārkārtas medicīnisko un 

sabiedrības veselības situāciju pārvaldība”; 

• 2014.gads Latvijas Ārstu biedrības izglītības programma ”Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības nodrošināšana ārkārtas situācijā ar daudz cietušajiem”; 

• 2013.g. kvalifikācijas celšanas kursi “The American Academy of Physical Medicine 

and Rehabilitation” fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārstu kongresā, Vašingtona, 

ASV; 

• 2013.g. uzstāšanās ar lekciju „Pacienta drošība” Anesteziologu un reanimatologu 

klīniskajā sēdē; 

• 2012.g. kvalifikācijas celšanas kursi rehabilitācijas kongresā REHACARE 

International, Vācija; 

• 2012.g. kvalifikācijas celšanas kursi rehabilitācijas kongresā INTEGRA 2012, 

Austrija; 

• 2012.g. kvalifikācijas celšanas kursi Transfuzioloģijas pamati, RAKUS; 

• 2012.g. kvalifikācijas celšanas kursi „Iekšķīgo slimību diferenciālā diagnostika”; 

• 2012.g. kvalifikācijas celšanas kursi Respiratorais atbalsts intensīvajā terapijā un 

anestezioloģijā, Sanktpēterburgā, Krievijā; 

• 2011.g. Uzstāšanās ar lekciju „Pacienta tiesības” Anesteziologu un reanimatologu 

klīniskajā sēdē; 

• 2008.g.Apmācības seminārs „Jaunākie Skandināvijas slimnīcu projekti- izaicinājumi, 

organizācija un fakti”, Oslo, Norvēģija; 

• 2007.g.Apmācības seminārs „Sekundārās veselības aprūpes kvalitāte un plānošana” 

Haugesunda, Norvēģija; 

• 2007.g.Apmācības seminārs „Jaunākie slimnīcu projekti- funkcionalitāte, arhitektūra 

un dizains”, Londona, Anglija; 

• 2007.g. Apmācības seminārs „Slimnīcu plānošana un loģistika”. Trondheima, 

Norvēģija. 

 

Valodas un svešvalodu pārvaldīšana līmenis: 

• Latviešu valoda – teicams; 

• Krievu valoda – teicams; 

• Angļu valoda – labs; 

• Vācu valoda – vidējs. 

 


