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KONTAKTINFORMĀCIJA

liga.zurovska@dcb.lv 

2021 – PAŠLAIK 

2012 – PAŠLAIK 

2018 – PAŠLAIK 

2021 – 2021 

2015 – 2018 

Valdes locekle 
SIA "Veselības centrs "Biķernieki"" 

Valdes locekle/uzņēmuma vadītāja 
SIA "RETINA" 

Eksperts/ vecākais referents 
LR Veselības ministrija, Investīciju un ES fondu uzraudzības
departaments 

Politiskais padomnieks veselības aprūpes jomā 
Eiropas Parlaments 

Inspektors 
Latvijas Republikas Veselības inspekcija 

2017 – 2019 

2014 – 2016 

2010 – 2014 

 

Profesionālā maģistra stadiju programma „VESELĪBAS
VADĪBA”, profesionālais maģistra grāds veselības
vadībā un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija
"UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU VADĪTĀJS" 
Rīgas Stradiņa universitāte / RISEBA 

Akadēmiskā maģistra studiju programma
„SABIEDRĪBAS VESELĪBA”, veselības zinātņu maģistra
grāds veselības aprūpē 
Rīgas Stradiņa universitāte 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības
programma „FIZIOTERAPIJA”, profesionālais bakalaura
grāds veselības aprūpē ar fizioterapeita kvalifikāciju 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

mailto:liga.zurovska@dcb.lv


VALODU ZINĀŠANAS 
DZIMTĀ(S) VALODA(S):  latviešu valoda 

CITA(-S) VALODA(-S):  

angļu valoda 

Klausīšanās
C1

Lasīšana
C1

Monologs
C1

Dialogs
C1

Rakstīšana
C1

krievu valoda 

Klausīšanās
B2

Lasīšana
B2

Monologs
B1

Dialogs
B1

Rakstīšana
B1

CITAS PRASMES 

B kategorijas autovadītāja apliecība;
CFLA “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”;
Valsts administrācijas skola: „Interešu konflikta novēršana un valsts
amatpersonu profesionālā ētika”; „Administratīvais process iestādē”;
”Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi”;
”Administratīvā akta sagatavošana” u.c.;
Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas mācību programmas „Ūdens
dziedniecība” sertifikāts;
Latvijas Fizioterapeitu asociācijas semināri

Citas prasmes 
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