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Sanita Šaitere, Aviva Gavare
Personāla departaments

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM LIDOSTĀ «RĪGA»
Nākotnes darba vieta – jomas
un izaugsmes iespējas
Pirmā darba vieta – apmācība
profesijai
Prakse un/ vai studiju darba
izstrāde
Skolēnu/ jauniešu darbs vasarā
Ēnu diena – iepazīt profesiju

Ekskursija – iepazīt Lidostu

KAS IR LIDOSTA “RĪGA”?
✓Valsts akciju sabiedrība
✓Lielākais starptautiskās
aviācijas uzņēmums Baltijā
✓Reģiona galvenais gaisa
satiksmes centrs
✓Viena no visstraujāk
augošajām lidostām Eiropā
✓Pakalpojumi un darbība
✓ Aviācijas/neaviācijas
✓ Pamatdarbības/
palīgdarbības

https://darbslidosta.lv

AR KO NODARBOJAS LIDOSTA? PAMATDARBĪBA

Lidlauka

Gaisa kuģu

Pasažieru

Aviācijas drošības

ekspluatācijas
nodrošināšana

apkalpošanas
nodrošināšana

apkalpošanas
nodrošināšana

vadība

• Lidlauka virsmas
uzturēšana,
transporta kustības
vadība un kontrole,
gaisa kuģu
pavadīšana, faunas
kontrole u.c.

• Ielidojošo un
izlidojošo gaisa kuģu
apkalpošana,
pārvietošana,
neregulāro lidojumu
apkalpošana

• Ielidojošo,
izlidojošo, PRM, VIP
pasažieru
apkalpošana,
aviokompāniju
biļešu tirdzniecība

https://darbslidosta.lv

• Pasažieru un citu
personu piekļuves
kontrole, drošības
pārbaude,
reģistrētās bagāžas
drošības pārbaude,
videonovērošana
u.c.

AR KO VĒL NODARBOJAS LIDOSTA? VADĪBAS UN ATBALSTA PROCESI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personāla vadība
Finanšu vadība
Dokumentu un pierakstu vadība
Infrastruktūras uzturēšana
IT uzturēšana
Klientu attiecību vadība un komunikācijas
nodrošināšana
Papildus pakalpojumu sniegšana
Aviokompāniju piesaiste un jaunu maršrutu
attīstība
Iepirkumu un līgumu vadība
Ugunsdrošības vadība
Ārkārtas situāciju vadība
Vides pārvaldības, drošības pārvaldības u.c.
sistēmu uzturēšana
u.c.

https://darbslidosta.lv

LIDOSTA – TIE ESAM MĒS!
KATRS ATSEVIŠĶI UN VISI KOPĀ!

12
struktūrvienības

1250

280

darbinieki

amati

DAŽI FAKTI PAR LIDOSTAS DARBINIEKIEM

Augstākā līmeņa vadībā t.i.
valde un direktori
Darbinieku vidū – 36%
sievietes un 64% vīrieši

LIDOSTA «RĪGA» - POZITĪVI NOVĒRTĒTS DARBA DEVĒJS
• Viens no pievilcīgākajiem darba devējiem Latvijā
dažādos pētījumos
• Iniciatīvas „Ilgtspējas indekss” ietvaros, bronzas
līmenis (2011.g.), sudraba līmenis (2012.-2015.g.),
zelta (2016.-2018.g.), platīna – 2019.g.
• Ģimenei draudzīgs komersants (8.gads pēc kārtas)
• Taisnīgākais atalgojuma maksātājs (2018.g.)
• Air Transport Award 2018 «Līderis infrastruktūras
attīstībā Baltijas reģionā un klientu servisa izcilībā»
• «Novada sadarbības partneris» - Mārupe, 2018
• Pētījumā «TOP Darba devējs 2018» – 2.vieta
transporta un loģistikas sektorā
Visi apbalvojumi:
http://riga-airport.com/lv/main/par-lidostu/apbalvojumi-un-godalgas

MOTIVĀCIJAS SISTĒMA – ATBILSTOŠA DARBINIEKU DAUDZVEIDĪGAJĀM VAJADZĪBĀM
Stabils un konkurētspējīgs
atalgojums
Sociālās garantijas

regulāra darba algas izmaksa, piemaksas par virsstundām, darbu nakts laikā un svētku dienās
samaksāti visi nodokļi, pabalsti un atbalsts dažādos dzīves gadījumos

Drošība un komforts

darba apģērbs un tā tīrīšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, droša un labiekārtota darba
vide, atpūtas telpas, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem u.c.

Apmācība

nodrošinām profesiju apguvi Mācību centrā jaunajiem darbiniekiem, kā arī daudzpusīgas
apmācības darbiniekiem kvalifikācijas uzturēšanai un tālākai izaugsmei

Karjeras izaugsmes iespējas
Veselības programma
Ģimeņu atbalsta programma

struktūrvienības un uzņēmuma ietvaros
veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika t.sk. sporta programma), veselības pasākumi
darba vietā u.c.

pabalsti dažādos dzīves gadījumos, pasākumi kopā ar ģimenēm

Transports

bezmaksas apsargāta autostāvvieta, velostāvvietas, uzņēmuma transports laikā, kad nekursē
sabiedriskais transports

Citi bonusi

iepirkšanās iespēja darbinieku atlaižu veikalā (Tax Free), atlaides aviobiļetēm, pasākumi
darbiniekiem

IEPAZĪSTI LIDOSTU: EKSKURSIJAS
• www.rigaairport.com
→ Pasažieriem
→ Pakalpojumi
→ Ekskursijas
lidostā

• Grupā vai individuāli
• Profesionāli
ekskursiju vadītājiLidostas darbinieki

KAS VISVAIRĀK PATĪK DARBINIEKIEM*
1.
2.
3.
4.
5.

Kolēģi, kolektīvs, komanda
Dinamisks, daudzveidīgs, aizraujošs, interesants darbs, nav rutīnas, attīstība, izaicinājumi
Lidostas atmosfēra, īpašā vide, specifika, prestižs, aviācija, lidmašīnas
Stabilitāte, sociālās garantijas un labumi
Darba grafiks (maiņu darbs, iespēja savienot ar citām jomām, brīvas dienas
*darbinieku aptaujas rezultāti

https://darbslidosta.lv

IEPAZĪSTI LIDOSTU: ĒNU DIENA
• Pasākums visā Latvijā, kuras laikā
jauniešiem ir iespēja “ēnot” dažāda veida
profesiju pārstāvjus un iepazīties ar viņu
ikdienas darbu
• Sekot informācijai medijos,
http://enudiena.lv/, e-klase u.c.
• Norise Lidostā
− Prezentācija “ēnotājiem” par lidostu
− Ēnu devēji satiek “ēnotājus” un ved tos līdzi
savās dienas gaitās
− Pusdienas Ēnu devējiem un “ēnotājiem”
− Ekskursija “ēnotājiem”

PRAKSES IESPĒJAS
• Sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un izglītības iestādēm
(profesionālās izglītības iestādes, augstskolas) mācību prakses nodrošināšanā
• Prakses organizēšanas process:
A. motivēts pieteikums no audzēkņa → vai ir iespēja nodrošināt praksi: prakses
vadītājs, vieta, laiks?
B. ir iespēja piedāvāt praksi → prakses sludinājums, informācija skolām → pieteikumu
izvērtēšana
→ vēlams pieteikt praksi vismaz 1 mēnesi iepriekš

https://darbslidosta.lv

KARJERAS UZSĀKŠANA LIDOSTĀ
https://darbslidosta.lv/
Vakances

https://darbslidosta.lv

LIDOSTAS «RĪGA»
DARBINIEKU IKDIENA
Darbinieku stāsti un videomateriāli
https://darbslidosta.lv/#stories

SKOLĒNU UN JAUNIEŠU DARBS VASARĀ
• Lidosta «Rīga» sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) katru gadu
organizē skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz
31.augustam).
• piedalīties var jaunieši vecumā no 15-20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs
• viena skolēna dalības ilgums 1-2 mēneši
• Īstermiņa darbs vasarā
no 18 gadu vecuma, var būt skolēns
• Aviācijas drošības nodaļā
• Klientu attiecību u pakalpojumu nodaļā u.c.
! Sekot līdzi informācijai https://darbslidosta.lv/!
! Savlaicīga pieteikšanās!
(var būt pirms reģistrācijas laika NVA)
https://darbslidosta.lv

ATLASES NORISE - SKOLĒNU DARBS VASARĀ
• Atlases kritēriji
• valodu (LV, EN, RU) zināšanas un atbilstošs vecums (kur nepieciešams)
• vēlama pieredze, zināšanas līdzīgā darbā (datu ievade, darbs ar klientiem)
• motivācija, intereses
• var strādāt visu atbilstošo mēnesi amatam noteiktajā darba laikā
✓ pārdomāt plānus – eksāmeni, atvaļinājumi, nometnes, festivāli…
• Priekšroka atlasē - veiksmīgs darbs iepriekšējos gados
• Var tikt piedāvāts darbs citā amatā
• Svarīgi:
• komunikācija (izlasīt, atbildēt uz e-pastiem/ zvaniem, organizētība – laikus ierasties uz

•

interviju, iesniegt dokumentus utt.)
saskarsmes un uzvedības kultūra (apģērba izvēle, valoda utml.)

https://darbslidosta.lv

AMATI UN DARBA LAIKS – SKOLĒNU DARBS VASARĀ
• Izvēlēties prioritātes (izlems
•
•

komisija)
Darba veids →
Darba laiks - pārdomāt
nokļūšanu
• Nepilngadīgiem – 5 dienu
darba nedēļa pēc darba
grafika, izņemot svētdienas
un svētku dienas; rīti/ vakari
• No 18 gadiem – summētais
darba laiks, t.sk. agri rīti,
vēlie vakari, sestdienas,
svētdienas

Ar cilvēkiem

Ar dokumentiem
Pasažieru
apkalpošana,
aviācijas
pakalpojumi,
aviācijas
drošība, VIP

Personāla vadība
un atlase, arhīvs,
Mācību centrs

Tehnisks/ fizisks darbs
Autostāvvietas,
IT, dārzniecība,
palīdzība
terminālī

https://darbslidosta.lv

ESI GATAVS KARJERAI: PRASMES UN ĪPAŠĪBAS DARBAM LIDOSTĀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vēlme strādāt
atbildība un precizitāte
gatavība mācīties
orientācija uz klientu
valodu prasme (LV, ENG, RUS u.c.)
komunikabilitāte
prasme strādāt komandā
profesionalitāte
spēja ievērot noteikumus
iniciatīva un spēja strādāt
pastāvīgi
• iepriekšējā darbība
https://darbslidosta.lv

KARJERAS UZSĀKŠANA LIDOSTĀ «RĪGA»
Iespēja iegūt profesiju, uzsākot darbu (apmaksāta darba laika ietvaros)
Apmācību nodrošina Lidosta (Mācību centrs)
Darbības virzieni un amati:
• pasažieru apkalpošanas aģents
• pasažieru apkalpošanas aģenta
asistents
• biļešu servisa aģents
• PRM apkalpošanas aģents
• zvanu centra aģents
• Informācijas servisa aģents
• autostāvvietu operatora palīgs

Pasažieru/
klientu
apkalpošana

• gaisa kuģu apkalpošanas
aģents
(vēlama B kategorijas
autovadītāja apliecība)

no 21 gada vecuma
• jaunākais aviācijas drošības
inspektors
• inspektors-patrulētājs
• jaunākais drošības inspektors

Gaisa kuģu
apkalpošana

Drošības
nodrošināšana

https://darbslidosta.lv

KARJERAS IZAUGSME - PIEMĒRS

EDGARS ŠODNAKS
PASAŽIERU APKALPOŠANAS

• Karjeru lidostā “Rīga” sāka kā gaisa kuģu apkalpošanas aģents
• Drīz bija iespēja profesionāli augt, ieņemot vairākus amatus ar
augstāku atbildību, apgūstot jaunas zināšanas un uzņemoties
darbinieku un procesu vadīšanu – vecākais aģents, aģentu
brigadieris, maiņas dispečers un maiņas priekšnieks
• Specifiskos amatu pienākumus viņš apguva ātri, jo lidosta
nodrošina katram darbiniekam daudzpusīgas teorētiskās un
praktiskās apmācības. Edgars, strādājot lidostā, ir apmeklējis
vairāk kā 100 kursus gan aviācijas, gan vadības jomā
• Paralēli darbam viņš studēja neklātienē RTU
Inženierekonomikas un vadības fakultātē
• Šobrīd Edgars ir vienas no lielākajām Lidostas pamatdarbības
jomām - Pasažieru apkalpošanas nodaļas vadītājs
• Par darbu lidostā Edgars saka: "Šeit dzīve nestāv uz vietas,
rutīnas tēma nav aktuāla un valda milzīga aizrautība. Darbs ir
dinamisks, tas piešķiļ dzirksteli darīt vēl vairāk un labāk!"

NODAĻAS VADĪTĀJS

APMĀCĪBA DARBAM LIDOSTĀ UN PROFESIJAS IEGŪŠANA

• Nodrošina Lidostas Mācību centrs, sadarbībā ar

− organizācijām, mācību iestādēm
− profesionāli apmācību vadītāji un instruktori
▪ ar praktisku pieredzi atbilstošā nozarē
▪ kvalificējušies Starptautiskās Gaisa Transporta asociācijas (IATA) institūtā,
Starptautiskās Civilās Aviācijas organizācijas (ICAO) un citās starptautiski
nozīmīgās mācību iestādēs (ECAC, ACI)

• Profesijas iegūšana notiek pēc darba līguma noslēgšanas, apmaksāta darba
laika ietvaros
https://darbslidosta.lv

MĀCĪBU CENTRS
• Mācību centrs savu darbību sāka 2000.gadā
• Struktūrvienība – Personāla departamenta Personāla
attīstības nodaļa
• Mācību telpas – Mācību centra ēkā, MTI un AVIAMED
filiāles
• Mērķis - nodrošināt Lidostas darbinieku profesionālo
izaugsmi atbilstošos apstākļos un augstā kvalitātē
• Piedāvā pašu izstrādātas mācību programmas, kas ir
saskaņotas, atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām
• Piedāvā un nodrošina apmācības citiem uzņēmumiem
un organizācijām
• Sadarbība ar organizācijām, mācību iestādēm

MĀCĪBU FORMAS
• klātienes apmācību kursi
• praktiskās apmācības
• apmācība darba vietā stažēšanās
• e-mācības
• ārējās apmācības (Latvijā
un ārvalstīs)

PALDIES!
Sanita Šaitere
Personāla departamenta
Personāla projektu vadītāja
t.28667734

S.Saitere@riga-airport.com

https://darbslidosta.lv
@riga.airport

