
      Viena no visstraujāk augošajām lidostām Eiropā! 
 

 

    

AICINĀM 
PRAKSĒ 

 

 

    

Elektrotehniskajā 
nodaļā  

 

 

Prakses pienākumi 

  
Ieguvumi 

• Iesaistoties Elektrotehniskās nodaļas darbā, 
sadarbībā ar nodaļas speciālistiem 

o veikt elektriskos mērījumus 
o veikt elektrotīklu un sadales ietaišu 

apkopes un remonta darbus  
o veikt elektrosistēmu apsekošanu un ziņot 

par problēmām, avārijām, kā arī veikt to 
novēršanas darbus  

o plānot darbiem nepieciešamos 
materiālus 

o piedalīties nodaļas ikdienas saimniecisko 
pienākumu izpildē 

 
Prakses nosacījumi 

• Prakses ilgums - sākot no 2 mēnešiem 
(vismaz 20 stundas nedēļā) 

• Tiek noslēgts trīspusējs prakses līgums ar 
praktikantu un izglītības iestādi 

 • Nostiprināt teorētiskās zināšanas, apgūt praktiskās 
iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas 
speciālistam 

• Pieredzējis un draudzīgs darba kolektīvs 

• Veiksmīgas prakses sadarbības rezultātā iespēja 
pēc prakses turpināt darbu Lidostā 

• Apģērbs un apavi darbam 

• Kvalifikācijas celšanas iespējas 

• Bezmaksas apsargāta stāvvieta automašīnai, 
velosipēdam vai motociklam 

• Veikals darbiniekiem – preces ar īpašām atlaidēm 

• Praktikants saņem atalgojumu, atbilstoši praksē 
nostrādātajam laikam un veiktajiem pienākumiem – 
stundas likme no 5,39 EUR/h 

 

                

Prasības Kā pieteikties 

Izglītība 
(vismaz): 

Mācības vai studijas elektrotehniskajā 
vai enerģētikas jomā 

 
Sūti CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Prakse 
Elektrotehniskajā nodaļā» līdz 2021. gada 
21.martam uz vakance@riga-airport.com  
 
Prakses uzsākšana: vienojoties 
 
Līdz 2021.gada 30. martam sazināsimies ar nākamās 
kārtas pretendentiem 
 
Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 

2016/679 13. pantam informējam: 

• Jūsu iesniegto personas datu pārzinis ir valsts 
akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga" 
(juridiskā adrese – Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta 
“Rīga”, Mārupes novads, LV-1053) 

• Jūsu iesniegto personas datu apstrādes mērķis ir 
personāla atlase 

• Papildu informāciju par Jūsu iesniegto personas 
datu apstrādi skatīt Privātuma politikā atlases 
procesā, kas ir brīvi pieejama tīmekļa vietnē 
darbslidosta.lv 

Valodu 
zināšanas: 

 
Vidējā līmenī 
(vismaz B2) 

 
Pamata 

zināšanas 

 

• Vēlams - autovadītāja apliecība “B”  

• Labas komunikācijas un saskarsmes spējas 

• Precizitāte, augsta atbildības sajūta, vēlme 
mācīties  

• Pretendentam tiks veikta iepriekšējās darbības 
pārbaude 

• Atbilstība likuma «Par aviāciju» 57.1. pantam 

 

 

Piesakies un pārliecinies – 
te ir darbs, kas sniedz 
gandarījumu un ļauj 
talantiem attīstīties! 

Uzzini vairāk: 
https://darbslidosta.lv/ 28667734 
Reģ.Nr.40003028055 

mailto:vakance@riga-airport.com
https://darbslidosta.lv/

