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Vizuālais materiāls iegūts no sadarbības partnera 
starptautiskās lidostas Rīga (RIX) sociālā tīkla LinkedIn profila

2020. gada marts



• https://www.linkedin.com/company/rigaairpo
rt/posts/?feedView=all

https://www.linkedin.com/company/rigaairport/posts/?feedView=all


Mērķis

• apkopot un analizēt zinātnisko literatūru par digitālo 
transformāciju aviācijas nozarē – bezkontakta lidostas izveidi, 
digitāliem pašapkalpošanās procesiem, mazinot 
fizisko/klātienes (F2F) kontaktu, taču veicinot pasažieru 
apmierinātību un, tādējādi, pasažieru plūsmas pieaugumu 
lidostā Rīga



Pasažieru skaita kritums RIX Covid-19 globālās 
pandēmijas laikā

RIX dati

Pasažieru skaits 2020. gadā Rīgas lidostā krities par 74.2%



RIX dati

Top 10 galamērķi 2021. gada janvārī

Londona
Amsterdama
Oslo
Frankfurte
Tallina
Dublina
Parīze
Stokholma
Kopenhāgena
Viļņa

Pasažieru skaits RIX februārī krities par 95.1%



12.03.2020. RIX
(personīgās bildes) HEL-DOH, 11.01.2021 (bilde iegūta no paziņas)



Atslēgvārdi

• digitālie pašapkalpošanās procesi

• bezkontakta lidosta (touchless airport)

• pasažieru apmierinātība



Metode

• literatūras pārskatā ietilpst vairāk nekā 100 publikācijas par 
bezkontakta lidostu un digitāliem pašapkalpošanās procesiem, 
kas publicētas laika posmā no 2016. – 2021. gadam, 
fokusējoties uz 20 atlasītām publikācijām par iegūtām mācībām 
Covid-19 laikā



Citu valstu lidostu pieredze Covid-19 laikā
Jaunāko digitālo tehnoloģiju izmantošana

• Pasažieru paradumu maiņa (digitālas iekāpšanas kartes, temperatūras 
mērīšana, Covid-19 tests, vakcīna)

• Biometrisko datu nolasīšanas iespējas

• Drošas darba vietas nodrošināšana lidostu darbiniekiem

• Liftu, eskalatoru pārvietošana un automatizēšana

• Bagāžas nodošanas automatizēšana

• Lidostu dezinfekcija, pastiprināta uzkopšana

• Duty-free veikalu pārveidošana

• Iekāpšanas lidmašīnā automatizēšana



https://apex.aero/articles/sita-touchless-airports/

https://www.travelweekly.com/Travel-News/Airline-News/Carriers-rush-to-deploy-contactless-tech-in-airports

https://www.elenium.com/elenium-develops-
world-first-covid-19-triage-and-contactless-
airport-check-in/

https://www.businesstraveller.com/business
-travel/2020/09/16/hyderabad-airport-to-
have-touchless-elevators/



https://www.futuretravelexperience.com/2020/05/12-tech-solutions-for-a-post-covid-19-airport-experience/

Šveices uzņēmums Xovis

https://www.futuretravelexperience.com/2021/01/13-trends-that-will-drive-the-air-transport-industry-recovery-in-2021/

Nicolas Beucher, LinkedIn, https://www.pacerwm.com

https://www.pacerwm.com/


VPP-COVID-2020/1-0004 
atziņas

Valsts pētījumu programmas projekta 
"Drošu tehnoloģiju integrācija 
aizsardzībai pret Covid-19 veselības 
aprūpes un augsta riska zonās" 
(01.07.2020. - 31.12.2020.) rezultāti 
tiks integrēti PASSDIGI, izstrādājot 
zinātniski pamatotas rīcībpolitikas 
rekomendācijas



Gaisa attīrīšanas iekārta

Dezinfekcijas vārtiUzkopšanas robots

Bildes no https://www.youtube.com/watch?v=BJW0Zt0YPsY&feature=emb_logo video

https://www.youtube.com/watch?v=BJW0Zt0YPsY&feature=emb_logo


Sinerģija ar esošiem projektiem RIX

• Elektronisko drošības vārtu (e-gates) atjaunošana, kas nodrošina 
automātisku iekāpšanas karšu pārbaudi 

• #NeļaujVīrusamCeļot

• ABC AUTOMATED BOARDER CONTROL (2020)

• Pašapkalpošanās bagāžas nodošanas vietas; SELF SERVICE
BAGGAGE DROP-OFF (2021) 



Covid-19 testēšanas laboratorija

Automatizēta siekalu 
paraugu nodošanas iekārta, 
Covid-19 testēšanai







Pētniecības uzņēmumu grupas 

• Palielināt bezkontaktu pakalpojumu skaitu un apjomu lidostā, un vairāk izmantot 
modernās tehnoloģijas (aplikācijas)

• Ierobežot vai izslēgt autobusu lietošanu pasažieru nogādāšanai no termināla uz 
lidmašīnu

• Drošības pārbaužu un citu pasākumu laikā nodrošināt ērtas fiziskās distancēšanās 
iespējas un novērst pārāk ciešu kontaktu starp pasažieriem

• Ieviest jaunākos algoritmus pasažieru sēdināšanai lidmašīnā un bagāžas apkalpošanā

Pētījuma (2020.) par Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu pamatotību, efektivitāti 
un to ietekmi uz aviācijas nozari Latvijā, secinājumi pasažieru apkalpošanai lidostā



PASSDIGI sākotnējie secinājumi
• literatūras pārskats apvieno digitālo pašapkalpošanās procesu 

attīstību lidostās, pasažieru piesaistes politikas un bezkontakta
lidostas veidošanās tendences

• Covid-19 laikā iegūtās mācības jāstiprina un jāattīsta bezkontakta
lidostas koncepts

• IATA Travel Pass (mobilā aplikācija) ieviešanas un popularizēšanas 
nepieciešamība (šobrīd testa režīmā RIX-AMS; RIX-OSL)
– pasažieru digitālā identitāte: 

• ieceļošanas prasības valstī(s)
• laboratoriju/testēšanas centru dati
• vakcinācijas apliecinājumi



Aktīvāki, automatizētāki uzlabojumi esošajos procesos

• roku dezinfekcija lidostā 

• pasažieru ķermeņa temperatūras pārbaude

• distances ieturēšanas ievērošana 

• reģistrācijas lidojumam automatizācija

• bagāžas nodošanas automatizācija

• drošības kontroles automatizācija

• pases kontroles automatizācija

• iekāpšanas lidmašīnā automatizācija

Nicolas Beucher, LinkedIn, https://www.pacerwm.com

https://www.pacerwm.com/


2020. gada beigās RIX
veiktais tiešsaistes 
pētījums, kurā tika 
intervēti 1010 respondenti 
vecumā no 18 līdz 65 
gadiem, liecina, ka 72% 
respondentu, pateicoties 
ieviestajiem drošības 
pasākumiem, jūtas 
pasargāti no COVID-19 
riskiem lidostā Rīga



Praktiskā ietekme

• bezkontakta lidostas 
attīstība atklāj plašāku 
diskusiju literatūrā un 
paplašina iepriekšējos 
pētījumus par pasažieru 
apmierinātību ar digitāliem 
pašapkalpošanās procesiem 
lidostā
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Turpmākā pētījuma gaita

• izpētīt, kādi ir priekšnosacījumi, lai veicinātu un iedrošinātu
pasažieru atgriešanos lidostā Covid-19 laikā un pēc tā? 
Analizēt un pamatot, vai cilvēkresursu aizstāšana ar digitālu
risinājumu ikdienas darbā palielinātu pasažieru plūsmu?


