
  

 

 

Vidzemes slimnīca aicina savā komandā 

 

RADIOLOGU 

 

Galvenie amata pienākumi: 

• veikt rentgenoloģisko izmeklējumu analīzi un sagatavot slēdzienus atbilstoši Latvijas radiologu 

associācijas (turpmāk – LRA) vadlīnijām; 

• veikt rentgenoskopiskos izmeklējums, analīzi un sagatavot slēdzienus atbilstoši LRA vadlīnijām; 

• veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumus (galvenokārt vēdera dobums), analizēt un sagatavot 

slēdzienus atbilstoši LRA vadlīnijām; 

• veikt datortomogrāfijas izmeklējumu (galvenokārt galva, mugurkauls, plaušas, vēders) analīzi un 

sagatavot slēdzienu atbilstoši LRA vadlīnijām. 

 

Prasības kandidātiem: 

• augstākā medicīniskā izglītība (radiologa sertifikāts) vai ārsts-rezidents sākot no 3.rezidentūras 

gada; 

• reģistrācija ārstniecības personu reģistrā; 

• spēja strādāt patstāvīgi un komandā; 

• spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās; 

• precizitāte un atbildība; 

• zināšanas darbā ar datoru; 

• valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu; 

• veselīgas profesionālās ambīcijas. 

Jaunā kolēģa ieguvumi: 

• darba līgums uz nenoteiktu laiku; 

• summētais darba laiks, darba iespējas gan klātienē, gan attālināti; 

• atbildīgs, dinamisks un interesants darbs profesionāļu komandā; 

• stabils atalgojums vienmēr laikā un sociālās garantijas; 

• atalgojums balstīts uz personīgā darba ieguldījumu, darba kvalitāti un efektivitāti (no 3000 EUR/ 

mēnesī uz 1 slodzi); 

• papildus piemaksas un kompensācijas; 

• darba devēja apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas; 

• veselības apdrošināšanas polise (pēc pārbaudes laika); 

• iespēja pretendēt uz kompensāciju atbilstoši Veselības Ministrijas Eiropas Savienības fonda 

projektam; 

• stabila, droša un sakārtota darba vide; 

• iespēja īrēt dzīvesvietu Valmieras pašvaldības īres namos; 

• Darba vieta: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201. 

Ja Jūsu kompetence un pieredze atbilst mūsu prasībām, gaidīsim CV un motivācijas vēstuli līdz 2021.gada 

24.oktobrim uz e-pastu: darbs@vidzemesslimnica.lv vai uz adresi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca”, Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201. Sīkāka informācija pie ārstnieciskās direktores 

I.Ozoliņas pa tālr.29337763. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„VIDZEMES SLIMNĪCA” 

 

mailto:darbs@vidzemesslimnica.lv


Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, SIA “Vidzemes slimnīca” informē, ka: 

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu 

vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “Vidzemes 

slimnīca” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāti citos SIA “Vidzemes slimnīca” personāla atlases 

konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai. 

2) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Vidzemes slimnīca”, kontaktinformācija: Jumaras iela 195, 

Valmiera, LV-4201, tālrunis 25277799. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi SIA “Vidzemes 

slimnīca”: https://vidzemesslimnica.lv/par-slimnicu/privatuma-politika/informacija-par-personala-atlases-

funkcijas-nodrosinasanu/ 
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