Oktobris – decembris (2010)

Lidostas jaunumi
• Jauna lidsabiedrība starptautiskajā lidostā „Rīga” – Transaero
• Galamērķu klāsts paplašinās
• 2010. gadā sešas jaunas aviokompānijas un 12 galamērķi

Lidostas attīstība
un pakalpojumi
• Lidostas infrastruktūras attīstība
• E-talonu tirdzniecība birojā „Sveicināti Rīgā”

Notikumi
• Rīgas modes nedēļas atklāšana starptautiskajā lidostā „Rīga”
• Biedrības Art Duce mākslas darbu izstāde
• Ilmāra Elijasa fotoizstāde

Statistika
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Lidostas jaunumi
Palielinājies jaunu lidsabiedrību un galamērķu skaits
31. oktobrī starptautiskajā lidostā „Rīga”
darbu sāka šogad sestā jaunā lidsabiedrība –
Krievijas aviokompānija Transaero, kas trīs
reizes nedēļā veic lidojumus starp Rīgu un
Maskavu (Domodedovas lidostu).
Lidojumus maršrutā Rīga–Maskava lidsabiedrība Transaero
veic trīs reizes nedēļā – pirmdienās, piektdienās un svētdienās.
Lidojuma ilgums – viena stunda un četrdesmit minūtes.
Lidojumus lidsabiedrība Transaero veic ar Boeing 737 tipa
lidmašīnām.

31. oktobrī Latvijas nacionālā
aviosabiedrība airBaltic sāka lidojumus
uz Milānas Linate lidostu Itālijā.

8. novembrī airBaltic sāka lidojumus no
Rīgas un Tamperes uz Somijas ziemas
kūrortpilsētu Kitilu.

airBaltic nodrošina lidojumus starp Rīgu un Milānas Linate
lidostu katru dienu. Lidojumam, kas ilgst divas stundas un
piecdesmit minūtes, pasažieriem tiek piedāvāts gaisa kuģis
Boeing 737. Līdz 30. oktobrim airBaltic veica lidojumus uz
Milānas Malpensa lidostu. Pārorientējoties uz Linate lidostu,
airBaltic var piedāvāt divreiz vairāk vietējo savienojošo
lidojumu un galamērķu Itālijā.

airBaltic veic lidojumus no Rīgas uz Kitilu četras reizes
nedēļā – trešdienās, ceturtdienās, sestdienās un svētdienās
(no Kitilas uz Rīgu – pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās
un svētdienās). Tiešos lidojumus no Tamperes uz Kitilu
airBaltic veic divas reizes nedēļā – ceturtdienās un sestdienās
(no Kitilas uz Tamperi – piektdienās un svētdienās).

2010. gadā starptautiskajā lidostā „Rīga” darbību sāka
sešas jaunas lidsabiedrības.
Tās ir Baltkrievijas nacionālā aviokompānija Belavia, lielākā Centrālās un Austrumu
Eiropas zemo izmaksu lidsabiedrība Wizz Air, Rumānijas nacionālais pārvadātājs Tarom,
Ukrainas nacionālā lidsabiedrība AeroSvit un Krievijas otrā lielākā aviokompānija
UTair Aviation un Transaero, kurai šobrīd ir lielākā tālo lidojumu gaisa kuģu flote Krievijā,
NVS, Centrālajā un Austrumu Eiropā.

2010. gadā tika atklāti 12 jauni galamērķi.
Tādējādi lidojumu ģeogrāfija no starptautiskās lidostas „Rīga” ir paplašinājusies
Skandināvijas, Dienvideiropas, Tuvo Austrumu un Austrumeiropas reģionos.
Kopš 2010. gada marta lidojumi tiek veikti uz Bukaresti, Vāsu, Kūsamo, kopš maija – uz
Belgradu, kopš jūnija – uz Amānu, Beirūtu, Madridi un Visbiju, kopš jūlija – uz Lūleo un
Arhangeļsku, savukārt kopš novembra – uz Kitilu un Rovaniemi.
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Lidostas attīstība un pakalpojumi
Pārbūvēts NATO angārs
NATO angāra rekonstrukciju sāka
2010. gada 24. maijā, bet darbus pabeidza
29. septembrī.
Rekonstruējot 410 kvadrātmetrus, iegūtas 15 telpas, kuras
paredzētas Virszemes apkalpošanas departamentam. Tā kā
ēka tika projektēta un uzbūvēta atbilstoši lietotāja prasībām,
tā nodrošinās perona apkalpošanas dienestus ar ērtām un
modernām telpām.
Rekonstrukciju veica uzņēmums SIA „Merks”.
Projektētājs PS „BūveForma & Ramboll”,
arhitekts Guntis Grabovskis.

Izbūvēta jauna perona tehnikas zona

Starptautiskās lidostas „Rīga” inženiertehniskajā zonā līdzās NATO angāram 29. novembrī ekspluatācijā nodots jauns
perona tehnikas apkalpošanas novietnes laukums.
Tā izbūvi veica SIA „Tika”. Kopumā izbūvēts 1700 kvadrātmetru laukums un žogs 223 metru garumā.
Laukumā uzstādīts jauns apgaismojuma masts un deviņas elektrosadales, kur virszemes apkalpojošie uzņēmumi
aukstajā laikā var pieslēgt apsildei savu tehniku.

E-talonu tirdzniecība birojā „Sveicināti Rīgā”
Decembrī birojā „Sveicināti Rīgā”
ieviests jauns pakalpojums –
Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta
viedkaršu un viedbiļešu (e-talonu)
tirdzniecība.
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Notikumi
Starptautiskajā lidostā „Rīga” atklāj Rīgas modes nedēļu
3. novembrī starptautiskajā lidostā ”Rīga”
notika trīspadsmitais Rīgas modes nedēļas
(RFW) atklāšanas pasākums, kura apmeklētāji
varēja novērtēt tādu Baltijas valstu spilgtāko
modes mākslinieku kā Natālijas Jansones
(Latvija), Giedra Šarkauska (Lietuva) un
Tīnas Talumē (Igaunija) tērpu kolekcijas.
Grūti atrast kosmopolītiskāku vietu par lidostu. Šeit satiekas
cilvēki no daudzām valstīm, ar dažādām kultūras izpausmēm.
Tieši šeit cilvēks visvairāk jūt, ka laiku nevar apstādināt ne uz
mirkli. Te viss notiek. Gluži tāpat kā modē. Vārds „Rīga” vieno šīs
divas šķietami grūti savienojamās lietas, popularizējot mūsu
galvaspilsētu Latvijā un aiz tās robežām

Izstāde „Skatiens lidlauka debesīs” jeb Waiting Area
No 1. decembra līdz šīgada februārim
lidostas telpās – A un C sektora pasažieru
zonā – biedrības Art Duce rīkotajā izstādē
„Skatiens lidlauka debesīs” mākslas baudītāji
var aplūkot mākslinieku Ingas Eglītes un
Kaspara Perska darbus.

māksl

Pēc mākslinieces Ingas Eglītes domām, lidosta ir viena no
retajām vietām, kurā vienā telpā un laikā ar kopīgu īslaicīgu
mērķi nejauši sastopas dažādu tautību un kultūru cilvēki.
Viņu skati ir vērsti lidlauka virzienā. Tas ir gan nopietni, gan
amizanti, un māksla tikai papildina šo situāciju.

Ilmāra Elijasa fotoizstāde

Izstādē aplūkojamas 20 fotogrāfijas,
kurās redzami gan lidojoši, gan uz skrejceļa
vai perona esoši gaisa kuģi no dažādiem
skatupunktiem.

Foto: I.Elijass

Decembrī starptautiskajā lidostā „Rīga”
termināļa izlidošanas sektorā B15 atklāta
virszemes apkalpošanas darbinieka
Ilmāra Elijasa fotoizstāde „Aviācija no cita
skatupunkta”.

Statistika
• Aviokompānijas: 19 • Apkalpotie pasažieri: 2010. gada janvāris – decembris 4 663 692 (+14,7 % 2009./2010.)
2009. gadā 4 066 85 (10,2 % 2008./2009.)

• Galamērķi: 82
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• Kravas (t): 2010. gada janvāris – decembris 12 247
2009. gadā 9 431 (23 % 2008./2009.)

(+29,9 % 2009./2010.)

