
DAŽĀDI DARBINIEKI – DAŽĀDI RISINĀJUMI,

JO KATRS DARBINIEKS IR VĒRTĪBA
Individuāla un kompleksa pieeja darbinieku integrēšanai, 

atgriežoties darbā pēc ilgstošas prombūtnes dažādu iemeslu dēļ



VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga»» 
• LR valsts akciju sabiedrība
• Lielākais starptautiskās 

aviācijas uzņēmums Baltijā
• Reģiona galvenais gaisa 

satiksmes centrs

Nodrošina regulāru pasažieru, kravas un 
pasta pārvadāšanu ar gaisa kuģiem uz 
Eiropas un citām pasaules valstu lidostām

Sniedz aviācijas (lidmašīnu, pasažieru 
un kravu apkalpošana) un neaviācijas
pakalpojumus (telpu un teritorijas 
noma, autostāvvietas, VIP pakalpojumi, 
zvanu centrs u.c.)

Nodrošina klientiem uzticamu 
infrastruktūru



Lidostas darbinieki

Skaits 
~1150

12
struktūrvienības

280
amati

Administrācija
Infrastruktūras 

uzturēšana

Klientu 
apkalpošana

Gaisa kuģu 
apkalpošana

Drošības 
nodrošināšana



Situācijas raksturojums

Daudzveidīgs 
pakalpojumu 

klāsts 

Aviācijas nozares 
regulējumi 

Atbilstošu 
darbinieku 
atlase un 
apmācība

Katrs 
darbinieks ir 

vērtība



Problēmas darbiniekiem pēc ilgstošas prombūtnes* 

Prombūtne 
dažādu iemeslu 

dēļ

Darbam 
nepieciešamās 
iemaņas un 
specifiskās zināšanas

• zaudētas un/ vai 
jāapgūst jaunas

Prombūtne 
veselības 

stāvokļa dēļ

Problēma veikt 
iepriekšējos darba 
pienākumus

• darba vide vai 
veselības stāvoklis 

Grūtības 
apvienot darba 

un ģimenes dzīvi 

Galvenokārt -
strādāt iepriekšējo 
darba laiku

• darbs maiņās, darbs 
nakts stundās un 
brīvdienās 

*Prombūtne slimības dēļ 2017.gada 10 mēnešos 25 094 darbnespējas dienas 
t.i. vidēji 2 dienas mēnesī/ 1 darbiniekam 
Prombūtne bērna kopšanas atvaļinājumā - uz 10.2017. – 60 darbinieki



Veiktie pasākumi

Atvieglojumi veselībai

Atvieglojumi darba-dzīves līdzsvaram

Apmācības

Preventīvie pasākumi



Preventīvie pasākumi
Mērķis - mazināt risku darbinieku  ilgstošas prombūtnes 
iespējamībai

Darbiniekiem, kuriem 
ir īslaicīgi veselības 

traucējumi vai 
grūtniecība 

darba pienākumu 
atvieglošana un/vai 
darba vides maiņa

• ADN darbiniece 
(grūtniece) tiek 
atbrīvota no 
noteiktiem darba 
pienākumiem

• PAAN darbiniecei tika 
saziedota 
nepieciešamā naudas 
summa rehabilitācijai

Visiem darbiniekiem

apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām
• PAAN darbiniece cieta NG darbā - izmaksāta NG apdrošināšanas kompensācija par 

visu darba nespējas periodu

veselības apdrošināšana
• iespēja savlaicīgu saņemt kvalitatīvas konsultācijas un izmeklējumus, ambulatoro 

rehabilitāciju, ārstēšanu, vakcināciju (sk. polises izmantošanas statistiku – rezultāti)

veselības veicināšanas pasākumi darbā
• fizioterapeita nodarbības (specializētas noteiktām darbinieku grupām, un 

vispārīgas), 2 sporta zāles, informatīvas kampaņas (intranets, e-pasts, avīze, 
pasākumi) 

atbalsts un pasākumi sporta aktivitātēm
• programma “Sports” veselības apdrošināšanas polisē, sadarbība ar sporta 

klubiem, dalība sporta pasākumos, uzņēmuma sponsorētās aktivitātes 



Apmācības pēc prombūtnes

Atkārtota 
ievadinstruktāža 

2 dienas: 
14 apmācību 

tēmas un 
ekskursija
• visiem 

darbiniekiem 
pēc ilgstošas 
prombūtnes 

Amatam 
nepieciešamās 

apmācības

atkārtotas un, ja 
nepieciešams,  
jaunas

• saskaņā ar 
“Personāla 
apmācības un 
kompetences 
procedūra”,  
“Amatam 
nepieciešamās 
apmācības”

Prakses 
periods

pieredzējuša 
darbinieka 
pārraudzībā, 
atsevišķiem 
amatiem

• piemērs –
PAAN 
darbiniece 
pēc BKA – 80 
stundu prakse

Neplānotā 
instruktāža darba 

aizsardzības 
jautājumos 

ja prombūtne 
> 60 dienas, 

bet 
paaugstinātas 

bīstamības 
darbos 

> 45 dienas



Atvieglojumi darba-dzīves līdzsvaram

Bērnu uzraudzības 
pakalpojums 

ES līdzfinansēts projekts 
darbiniekiem, kas strādā 
nestandarta darba laiku 
(Lidostā 81%) 

• pašlaik 15 vecāki (21 
bērnam), 5 darbinieki 
dalību projektā ir jau 
beiguši 

Atvaļinājums (bez darba 
samaksas saglabāšanas)

pēc darbinieka lūguma (bērna/-u vecums līdz 
14 gadiem), ja ir 1 bērns – 1 diena mēnesī, 3 
< bērni – 2 dienas
• piemērs – ADN resursu plānotāja ikmēneša e-pasts 

par pieteikšanos «bērna» dienai un grafika 
pielāgošanu («brīvdienu rezervēšana»)

ilgāk - ģimenes apstākļu dēļ (bērna kopšana, 
bērna vai cita tuva radinieka slimība utml.)

• piemērs - ADN darbiniece, kura uzreiz pēc BKA vēl 
nevarēja atsākt darbu

Bērna ārstēšanas 
izdevumi

apmaksā bērnam (līdz 
18 gadiem) – smaga vai 

ilgstoša slimība, 
ārstēšanās stacionārā, 

ārstēšanās izdevumi, kas 
nav iekļauti valsts 

bezmaksas programmā

līdz 250 EUR gadā

Atbalsts - vecākiem, atgriežoties darbā pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma un citos gadījumos



Atvieglojumi veselībai
OVP pēc 

prombūtnes 

ārpuskārtas, 
individuāli 
izvērtējot 
prombūtnes 
ilgumu, diagnozi 
un darba 
pienākumus

• 2016.gadā -19 
darbiniekiem; 
2017.gada 
pusgadā – 13

Darba pienākumu 
atvieglošana un/vai 
darba vides maiņa

Ja ir ārsta 
rekomendācija, tiek 
meklēts risinājums 
darba piemērošanai

• ADN darbiniekam 
neplāno darbu 
noteiktos posteņos

• PAAN darbiniecei 
turpmāk plānotas 
tikai dienas maiņas

• UK darbinieks 
pārcelts uz laiku uz 
IDN

Darba laika 
izmaiņas 

iespēja 
vienoties par 
darba laika 
izmaiņām 
(īslaicīgām vai 
ilgtermiņa) 

• piemērs –
Darba līguma 
vienošanās 
par summēto 
nepilnu darba 
laika veikšanu  
(30 h nedēļā) 
veselības 
stāvokļa dēļ

Veselības 
apdrošināšana

Visi darbinieki (t.sk. 
prombūtnē esošie) 
nodrošināti ar 
veselības 
apdrošināšanas 
polisēm

• regulāri 
noskaidrotas 
darbinieku 
vajadzības un 
atsauksmes; 
sniegta vispusīga 
informācija

Materiāls 
pabalsts 

līdz 200 EUR gadā; 
lielākā apmērā –
smagas slimības, 
darba traumas, 
sakropļojuma un tml. 
gadījumos

• piemērs –
darbiniecei smagas 
saslimšanas 
gadījumā piešķirts 
pabalsts algas 
apmērā



Finansējuma avoti  - izmaksas

Lidostas 
finansējums 

apdrošināšanas 
polises – veselības, 
nelaimes gadījumu

darbinieku pabalsti

līdzekļu piešķiršana 
projektiem, 

pasākumiem

Projektos iesaistīto 
darbinieku darba 

alga

vadītāji, 
resursu 

plānotāji, 
Personāla 

departamenta 
darbinieki u.c.

ES un pašvaldības 
līdzfinansējums

bērnu 
uzraudzības 
pakalpojums

Darbinieku brīvās 
gribas iesaistīšanas

ziedojumi 
kolēģiem



Rezultāti
• Ikgadējā darbinieku apmierinātības aptauja: Darbinieku apmierinātība 2016., 

2017.gadā - 4.5 (no 6), pieaugusi apmierinātība ar labumiem, darba apstākļiem

• Ikgadējā aptauja par veselības apdrošināšanu: Pieaugusi darbinieku 
apmierinātība, salīdzinot ar 2016.g. 

Darbinieku 
apmierinātība

• Piemērs, BUP iesaistīto darbinieku atsauksmes: Darbinieki atzinīgi novērtē 
atbalstu kvalitatīva bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanā un finansiālu 
atbalstu

• Piemērs – darbinieces pateicība, kurai darbinieki ziedoja rehabilitācijai

Pozitīvas darbinieku 
atsauksmes, 
pateicības

• Tiek novērtēta katru pusgadu (darbinieku skaits un izmaksas), pa atsevišķām 
pozīcijām – ambulatorā rehabilitācija, stacionāra pakalpojumi, maksas 
operācijas, sports, ārstu konsultācijas, diagnostika u.c. 

Veselības 
apdrošināšanas 

polises izmantošana

• Novērtējumos un aptaujās gūts pozitīvs novērtējums, apbalvojumi. Ieguvumi 
darba kandidātu piesaistē

Pozitīva 
atpazīstamība 
uzņēmumam



Rezultāti

↑ apmierinātība ar 
darba vietu (ir patīkami 

un ērti strādāt) un 
darba laika organizāciju

↑ apmierinātība ar 
darba aprīkojumu un 

slodzi

↑apmierinātība ar 
labumu klāsta 

daudzveidību un cik 
daudz izmanto  

piedāvātos labumus

• Ikgadējā darbinieku apmierinātības aptauja – 10 darba jomas, 41 
jautājums (skalā 1-6) un priekšlikumi brīvā formā 

• izmaiņas salīdzinājumā ar 2016.gadu (piemēri)



Rezultāti

↑ apmierinātība ar 
apdrošināšanas

limitiem
ambulatorajiem 
pakalpojumiem 

↑ apmierinātība ar 
apdrošināšanas

limitiem sportam
(veselības veicināšanai)

↑ apmierinātība ar 
programmas segumu 

(kādi pakalpojumi 
iekļauti)

• Ikgadējā darbinieku aptauja par veselības apdrošināšanu - visi darbinieki aicināti sniegt 
vērtējumu pašreizējai veselības apdrošināšanas programmai un priekšlikumus veselības 
apdrošināšanas programmai nākošajam periodam. 

- pieaugusi darbinieku apmierinātība ar veselības apdrošināšanu (piemēri no rezultātu kopsavilkuma)



Rezultāti

• Piemērs - pateicība no darbinieces, kurai darbinieki ziedoja 
līdzekļus rehabilitācijai

Anna, vecākā pasažieru 
apkalpošanas aģente



Anete, aviācijas drošības 
inspektore, meitai 3 gadi
pakalpojumu izmantoja 10 mēnešus

Rezultāti
• Piemērs - atsauksme no darbinieces par bērnu uzraudzības 

pakalpojumu



Rezultāti
• Pozitīvs uzņēmuma tēls

• Darbinieku piesaiste 



Veiksmes faktori

Vadītāju 
iniciatīva un  

atbalsts

Atbalsts visos 
vadības 

līmeņos, sākot 
ar valdi, t.sk. 

uzlabojumiem 
un jauniem 
projektiem. 

Vadītāji 
informē par 
situācijām

Dokumentēta 
un reāli 

strādājoša 
sistēma biežāk 
sastopamajām 

situācijām 

atgriešanās 
no BKA, 

nepieciešamo 
apmācību 

noteikšana un 
organizācija, 
pieteikšanās 

pabalsta 
saņemšanai 

utml.

Individuāla, 
elastīga pieeja 
konkrētajam 
gadījumam

katram 
darbiniekam 

un konkrētajai 
situācijai 
meklēts 

optimālākais 
risinājums

Efektīva un 
operatīva 

sadarbība starp 
Lidostas 

speciālistiem

vadītāji, 
resursu 

plānotāji, 
darba 

aizsardzības 
speciālisti, 

Mācību 
centrs u.c.

Darbinieku 
iesaistīšana un 

viedokļu 
paušanas 
iespējas

sadarbība ar 
darbinieku 
pārstāvjiem

darbinieku 
aptaujas 

(ikgadējās un 
tematiskās)

apdrošināšanas 
pārstāvju 

sasniedzamība

Savlaicīga 
informācijas 

sniegšana visos 
komunikācijas 

kanālos 

e-pasts, 
intranets, 

sanāksmes, 
darbinieku 

avīze,  
ziņojumu dēļi, 

neformālā 
komunikācija

Sistēmas, 
procesu un 

pakalpojumu 
pilnveidošana

izmaiņas 
pabalstos, 
veselības 

apdrošināšan
as polises 

saturā, 
uzņēmuma 
procedūrās 

u.c.



Paldies! 

Jautājumi?

PERSONĀLA DEPARTAMENTS

Evija Zommerovska
Personāla vadības nodaļas vadītāja

T: 67207352

E.Zommerovska@riga-airport.com


