Veselības inspekcija, reģistrācijas Nr.90002448818, ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts
pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai
nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.
Veselības inspekcija aicina darbā
Veselības aprūpes uzraudzības un kontroles departamenta Veselības aprūpes kvalitātes
kontroles nodaļas ārstu/i ekspertu/i (profesijas kods 2422 10) specialitātē ķirurgs
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
 akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā;
 sertifikāts vienā vai vairākās medicīnas pamatspecialitātēs (vēlams sertifikāts ārsta
eksperta specialitātē);
 pieredze un praktiskais darba stāžs medicīnas pamatspecialitātē ne mazāk kā 3 gadi;
 valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu un Administratīvā procesa pārzināšana un
pielietošana praksē;
 Inspekcijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 Valsts valodas prasmes C 1 līmenis;
 divu svešvalodu (angļu, krievu) pārzināšana.
GALVENIE PIENĀKUMI:
 veikt ekspertīzes par veselības aprūpes kvalitāti, izvērtēt esošās situācijas atbilstību
normatīvo aktu prasībām;
 veikt ekspertīzes vairākās specialitātēs un piedalīties sarežģītu ekspertīžu darbā, pie
nepieciešamības piesaistīt profesionālo asociāciju pārstāvjus un piedalīties komisijas un
kompleksajās ekspertīzēs;
 interpretēt normatīvo aktu piemērošanu, klasificēt normatīvo aktu pārkāpumu un noteikt
atbilstošās sankcijas saskaņā ar normatīvos aktos noteiktām amata tiesībām;
 noformēt eksperta atzinumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 izvērtējot ekspertīzes rezultātus par konstatētajiem veselības aprūpes pārkāpumiem, izdarīt
secinājumus un pieņemt lēmumu par ieteikumiem pārkāpumu novēršanai, administratīvā
soda piemērošanai un sagatavot atbildes vēstules projektu iesniedzējam;
 saskaņā ar Inspekcijas vadītāja pilnvarojumu pārstāvēt Inspekciju tiesās kopā ar vecāko
ārstu ekspertu.
MĒS PIEDĀVĀJAM:
 profesionālu un atsaucīgu kolektīvu;
 veselības apdrošināšanu;
 atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai (1000,00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam; iespēju strādāt pilnu vai nepilnu
darba laiku;
 labus darba apstākļus.
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi ārsts eksperts Veselības aprūpes
kvalitātes kontroles nodaļā, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Veselības
inspekcijas Personālvadības un darba aizsardzības nodaļā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai pa
e-pastu personal@vi.gov.lv līdz 2017.gada 31.jūlijam. Tālrunis uzziņām 67819675, mājas lapa:
www.vi.gov.lv
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Veselības inspekcija
informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases
konkursa norisi;
2) iepriekšminētais Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības inspekcija,
kontaktinformācija: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012.

