
  

 
 

SIA “Vidzemes slimnīca” ir reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas 
nodrošina diennakts medicīnisko palīdzību Vidzemes reģiona iedzīvotājiem un piedāvā kvalitatīvus, inovatīvus un 
pieejamus medicīnas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Vidzemes slimnīcas pamatvērtības ir augsti 
kvalificēts personāls, apmierināts pacients, kā arī droša un mūsdienīga vide. 

Vidzemes slimnīca aicina savā komandā 

BĒRNU MĀSU 
JAUNDZIMUŠO INTENSĪVĀS TERAPIJAS NODAĻĀ 

 
Galvenie amata pienākumi: 

• veikt jaundzimušā novērtēšanu un sistemātisku datu apkopošanu par viņa veselības stāvokli; 
• plānot un veikt jaundzimušo aprūpi un uzraudzību, pielietojot aktuālākās ārstēšanas un aprūpes metodes; 
• precīzi izpildīt ārsta deleģētos norādījumus un uzdevumus; 
• veikt invazīvās/ neinvazīvās procedūras jaundzimušajiem saskaņā ar aktuālajām vadlīnijām/ metodēm; 
• uzturēt drošu darba vidi. 

Prasības kandidātiem: 
• medicīnas māsas izglītība; 
• reģistrācija ārstniecības personu reģistrā; 
• vēlams sertifikāts bērnu māsas specialitātē; 
• atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām; 
• 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; 
• maiņu darbs un summētais darba laiks; 
• atbildīgs, dinamisks un interesants darbs profesionāļu komandā; 
• stabils atalgojums vienmēr laikā un sociālās garantijas; 
• piemaksa par naktsstundu darbu; 
• papildus piemaksas un kompensācijas; 
• darba devēja apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas; 
• veselības apdrošināšanas polise (pēc viena nostrādāta gada); 
• stabila, droša un sakārtota darba vide; 
• darba vieta: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 
• iespēja pretendēt uz kompensāciju atbilstoši Veselības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projektam. 

Ja Jūsu kompetence un pieredze atbilst mūsu prasībām, gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: 
darbs@vidzemesslimnica.lv vai uz adresi: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, Jumaras iela 195, 
Valmiera, LV-4201. Sīkāka informācija pie galvenās māsas Antras Kuprišas, tālr.29258442 vai Jaundzimušo 
intensīvās terapijas nodaļas virsmāsas Ivetas Bērziņas, tālr.26307354 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„VIDZEMES SLIMNĪCA” 
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