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Rīga nākamgad maijā atkal svinēs hokeju, jo Somija 
un Latvija kopīgi rīkos IIHF Pasaules Čempionātu 
Hokejā 2023. Turnīrs Tamperē un Rīgā notiks no 12. 
līdz 28. maijam.  
 
Mūsu komanda meklē simtiem brīvprātīgo! Tālāk šajā 
tekstā varēsiet atrast pieejamo uzdevumu sarakstu 
un pienākumu aprakstus. Uzdevumi ir sadalīti 
dažādās jomās: turnīra atbalsta serviss, klientu un 
VIP serviss, sporta un spēļu operācijas, izklaide, 
komunikācija un mediju serviss. Ikvienā uzdevumā 
Tev būs iespēja ielūkoties turnīra aizkulisēs un radīt 
neaizmirstamas atmiņas, kā arī jaunus kontaktus. 
 
Iepazīsties ar informāciju, un nāc strādāt kopā ar 
mums! Jūs varat aizpildīt pieteikumu veidlapu angļu 
vai latviešu valodā. 
Lūdzam ņemt vērā, ka ar šo veidlapu Jūs piesakāties 
darbam Rīgā. 
  
 
Komandu serviss 
 
Galvenais uzdevums brīvprātīgajiem būs sagatavot ģērbtuves 
pirms spēlēm, nepieciešams parūpēties par spēļu formām, 
ūdeni, uzkodām, augļiem u.c. Pēc spēlēm netīrās spēļu 
formas un dvieļi jānogādā uz mazgāšanu.  

 
- Vismaz 16 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 
- Laba fiziskā sagatavotība 
- IIHF PČ 2023 B grupas dalībvalstu valodas zināšanas 

tiks uzskatītas par priekšrocību 
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Ceremoniju palīgi 
 
Brīvprātīgie uzraudzīs pirms spēles procedūru, pārliecināsies 
vai viss norit pēc plāna, kā arī komandas zina pirms spēles 
procedūru. Šie brīvprātīgie var tikt iesaistīti izklaides aktivitātēs 
B Grupas spēļu laikā Rīgā, kā arī, ja būs nepieciešams 
palīdzēt balvu pasniegšanās pēc spēles.  
 

- Vismaz 16 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 

  
Šoferi 
 
Svarīgākie transporta palīgi, kas veiks mediju, VIP, 
organizatoru, komandas dalībnieku pārvadāšanu čempionāta 
laikā. Brīvprātīgajiem iespējamas garas darba stundas, īpaši, 
kad dienā būs vairākas spēles. Tāpat paredzams 
nevienmērīgs grafiks ar intensīvāku un ne tik intensīvu darbu. 
Mašīnas nodrošina Škoda.  
 

- Minimums 21 gads 
- Vadītāja apliecība 
- Labas angļu valodas zināšanas 
- Jābūt zināmai Rīgai 

 
Skatītāju serviss  
 
Brīvprātīgie palīdz skatītajiem/dalībniekiem/pārstāvjiem ar 
norises vietas plānu – sēdvietām/sektoriem u.c.  
Brīvprātīgie nodrošina skatītājiem/apmeklētājiem/pārstāvjiem 
jaunāko informāciju par turnīru, apkopo katras dienas spēļu 
rezultātus un kopvērtējumu turnīra tabulā, novieto to 
apmeklētājiem redzamā vietā, kā arī nodrošina ar informāciju 
par transportu, Arēnas Rīga sēdvietu plāniem, ložām, 
sektoriem, ēdināšanu u.c.  
Brīvprātīgie arī strādā garderobē, ja skatītājiem ir apģērbs, 
soma vai lietussargs, ko nevar ienest tribīnēs. 

 
- Minimums 16 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 
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Transporta centrs 
 
Brīvprātīgie palīgi organizēs šoferu darbu, pieņems 
pasūtījumus no komandām, organizatoriem, medijiem, kas 
pasūtīs transporta pakalpojumus. Organizēs šoferiem maiņas, 
auto uzlādi un sakopšanu.  

 
- Minimums 18 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 

 
Fanu zonas palīgi  
 
Brīvprātīgajiem darbs noritēs pie Fanu zonas info stenda, 
Fanu zona atradīsies pretī Arēnas Rīga galvenajai ieejai. Šiem 
palīgiem pienākumi būs palīdzēt IIHF Pasaules Čempionāta 
Hokejā 2023 apmeklētājiem ar jaunāko informāciju par 
spēlēm, turnīra kopvērtējumu u.c.   
 

- Minimums 16 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 
- Labas komunikācijas prasmes 

 
Akreditācija 
 
Brīvprātīgie strādās akreditācijas centrā, kur pilnīgi visiem 
turnīra dalībniekiem būs jāizgatavo akreditācijas kartes. 
Akreditācija notiks speciālā programmā, apmācības vadīs IIHF 
pārstāvji.  
 

- Minimums 16 gadi 
- Labas IT prasmes 
- Labas angļu valodas zināšanas 

 
 

Viesnīcu serviss 
 
Brīvprātīgie palīdzēs IIHF pārstāvjiem, komandām, mediju 
pārstāvjiem un VIP viesiem ar viņiem nepieciešamo 
informāciju par transportu, IIHF PČ 2023 spēlēm un 
informāciju par Rīgu. Šie palīgi strādās info stendos. Darbs 
būs līdzīgs kā pie viesnīcu info galdiņiem.  
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- Minimums 16 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 

 
Viesmīlības zona 
 
Viesmīlības zonas palīgi strādā ar VIP viesiem, IIHF un LOC 
viesiem un nacionālo federāciju delegātiem. Palīgi nodrošinās 
viesus ar nepieciešamo informāciju par IIHF Pasaule 
Čempionātu Hokejā 2023.  
 

- Minimums 18 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 
- Citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību  

 
Viesu asistents 
 
Brīvprātīgo palīgu uzdevums ir sagaidīt viesus pie arēnas 
Rīga ieejas un pavadīt tos uz viņu sēdvietām/ložām. Svarīgi 
nodrošināt viesus ar visu nepieciešamo, lai spēļu skatīšanās 
būtu kvalitatīva.   
Prasības:  

- Minimums 18 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 

 
Tiesnešu atašejs 
 
Brīvprātīgo palīgu uzdevums ir nodrošināt tiesnešus ar 
transportu, spēļu formām, ūdeni, uzkodām un visu citu 
nepieciešamo IIHF Pasaules Čempionātā Hokejā 2023.  
 
Prasības:  

- Minimums 18 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 

  
 
Mediju centra asistents 
 
Mediju centra palīgi strādās mediju centrā, palīdzot 
akreditētajiem medijiem, fotogrāfiem un TV cilvēkiem ar 
jaunāko informāciju un tehnisko palīdzību. Brīvprātīgie 
palīdzēs pēc spēles intervijās mix zonā. Tāpat brīvprātīgie būs 
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atbildīgi par mediju nodrošināšanu ar statistiku un protokoliem 
pēc IIHF PČ spēlēm. 
 
Prasības:  

- Minimums 16 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 
- Labas IT prasmes 

 
Treniņu arēnas asistenti 
 
Brīvprātīgo palīgu galvenais uzdevums ir sagatavot ģērbtuves 
sportistiem ar ūdeni, dvieļiem, uzkodām u.c. Viņi būs atbildīgi 
arī par treniņa ripām.   
 

- Minimums 16 gadi 
- Laba fiziskā sagatavotība 

 
  IT asistents 

 
Brīvprātīgie palīdzēs IT menedžerim ar tehniskās aparatūras 
uzstādīšanu un pieslēgšanu akreditācijas centrā, mediju 
centrā un citur. Palīdzība būs nepieciešama uzstādot datorus, 
TV, printerus un citu tehniku.  
 

- Minimums 18 gadi 
- Labas IT prasmes 
- Labas angļu valodas zināšanas 

 
Talismana SPIKY asistents 
 
Brīvprātīgie palīdzēs talismanam ar tērpa uzvilkšanu un 
pieskatīs, lai fani netraucē talismanam brīvi pārvietoties pa 
tribīnēm spēļu laikā.  
 

- Minimums 16 gadi 
- Laba fiziskā sagatavotība 
- Labas angļu valodas zināšanas 

 
Dopinga eskorts 
 
Šie brīvprātīgie pēc spēles eskortēs spēlētājus uz dopinga 
nodošanas punktu un sekos līdzi procedūrai līdz sportists būs 
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nodevis dopinga pārbaudes materiālu un palīdzēs IIHF 
medicīnas personālam.  
 

- Tikai vīrieši 
- Minimums 18 gadi 
- Labas angļu valodas zināšanas 

 
Sagatavošanās un nojaukšanas palīgi 
 
Brīvprātīgie palīgi būs nepieciešami sagatavojot arēnu IIHF 
PČ 2023, un pēc turnīra nojaukšanas darbos. Turnīra laikā arī 
būs dažādi darbi saistībā ar visu nepieciešamo lietu 
nodrošināšanu, un piegādi uz Arēnu Rīga.  
 

- Minimums 16 gadi 
- Laba fiziskā sagatavotība 
- Labas angļu valodas zināšanas 

 


