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„Ryanair” ziemas
sezonā palielina
lidojumu skaitu sešos
maršrutos

Sagaidīts pirmais Japānas čartera reiss

Īrijas zemo izmaksu lidsabiedrība
„Ryanair” šī gada ziemas sezonā, kas stājas
spēkā 25.oktobrī, palielinās lidojumu skaitu
maršrutos no Rīgas uz Īstmidlenda, Glāzgovu
(Prestvika), Liverpūli, Milānu (Bergamo),
Briseli (Šarleruā) un Dublinu.
No 25.oktobra būs papildus reiss uz
Īstmidlendu (kopā – 3 reizes nedēļā),
Glāzgovu (kopā – 3 reizes nedēļā) un
Briseli (kopā – 4 reizes nedēļā).
Savukārt divi papildus reisi ziemas sezonā
būs uz Liverpūli (kopā – 4 reizes nedēļā) un
Milānu (kopā – 5 reizes nedēļā).
Četrus papildus reisus aviokompānija
„Ryanair” īstenos no Rīgas uz Īrijas
galvaspilsētu Dublinu, nodrošinot reisus
katru dienu.

No Rīgas vēl
vairāk galamērķu
Latvijas nacionālā aviokompānija „airBaltic”,
laika posmā no jūlija līdz septembrim,
ir sākusi lidojumus uz šādiem galamērķiem
Rietumeiropā, Skandināvijā un NVS:
Ženēva
(no 1. jūlija)
Tartu
(no 3. jūlija)
Turku
(no 9. jūlija)
Pleskava (no 1. septembra)
Frankfurte (no 17. septembra)
Varšava
(no 17. septembra )
Uz Frankfurti lidojumus veic arī aviokompānija
„Lufthansa”, savukārt Polijas aviosabiedrība
„LOT” izpilda lidojumus uz Varšavu.

Šā gada 4. augustā pirmo reizi starptautiskās lidostas „Rīga” vēsturē notika pirmais
lidsabiedrības „Japan Airlines” čartera reiss no Japānas, kuru vidū ir arī Japānas
tūrisma industrijas vadošo organizāciju pārstāvji un amatpersonas.

Lidsabiedrības „Japan Airlines” gaisa kuģis
„Boeing 747” ar 282 Japānas tūristiem
un vadošajiem Japānas tūrisma nozares
pārstāvjiem starptautiskajā lidostā „Rīga” ielidoja
plkst. 15:30. Reiss tika sagaidīts ar gaisa kuģa
ūdens kristībām, savukārt viesi ar īpašu Latvijas
tradīcijām raksturīgu sagaidīšanas ceremoniju
- J.Mediņa mūzikas skolas zēnu kori, Rīgas
Doma skolas meiteņu kori un deju kolektīvu
„Dzintariņš”.
Pirmo tūristu grupu, kas Baltijas valstīs
ieradās ar čartera reisu no Japānas sagaidīja
starptautiskās lidostas „Rīga” valdes
priekšsēdētājs Krišjānis Peters, Rīgas domes
vicemērs Ainārs Šlesers, Ekonomikas ministrs
Artis Kampars un Japānas vēstnieks Latvijā
Takaši Osanai (Takashi Osanai) ar kundzi un
Latvijas vēstnieks Japānā Pēteris Vaivars. Šī
notikuma nozīmību pastiprina arī tas, ka līdz
ar japāņu tūristiem Latvijā ieradās arī Japānas
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tūrisma aģentūras komisārs Jošiaki Hompo
(Yoshiaki Hompo), Japānas Tūrisma aģentu
asociācijas priekšsēdētājs, Japānas Tūrisma
aģentūru asociācijas valdes priekšsēdētājs
Akira Kanai (Akira Kanai) un citi Japānas tūrisma
industrijas vadošo organizāciju pārstāvji un
amatpersonas.
Otrs čartera reiss no Tokijas Rīgā ielidoja
11. augustā. Tā pasažierus sagaidīja un patīkami
pārsteidza J.Mediņa zēnu un vīru koris, deju
grupa „Dzintariņš”.
Kopā abos reisos uz Latvijā ieradās 524 tūristi
no Japānas.
Japānas lidsabiedrība „Japan Airlines” (JAL)
ir otra lielākā Āzijas lidsabiedrība apkalpoto
pasažieru ziņā. „JTB Corp.” ir lielākā tūrisma
aģentūra Japānā un viena no lielākajām tūrisma
aģentūrām pasaulē.
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Vairāk ērtību pasažieriem ar pārvietošanās grūtībām
Starptautiskā lidosta „Rīga” ir veikusi vairākus uzlabojumus, lai uzlabotu sniegto
pakalpojumu kvalitāti pasažieriem ar pārvietošanās grūtībām (PRM).
• Starptautiskā lidosta „Rīga” ir iegādājusies
specializētu transporta līdzekli „Ambulift” PRM
apkalpošanai. Transporta līdzeklis ir iegādāts,
lai uzlabotu PRM apkalpošanu un atvieglotu
darbinieku ikdienas darbu, samazinot PRM
pārvietošanu manuāli (ar rokām).
• „Ambulift” ir moderni aprīkots ar paceļamo
rampu, kabīni ratiņu nostiprināšanai, 		
dažādiem sensoriem un elektroniku, lai
nodrošinātu šāda transporta līdzekļa drošu
izmantošanu lidlauka teritorijā, un ir paredzēts
pasažieru ar pārvietošanās grūtībām 		
izcelšanai un iecelšanai lidmašīnas salonā
jebkura tipa gaisa kuģī.

• Ir veikta apmācība starptautiski sertificētu
instruktoru vadībā personālam, kuri ikdienā
nodrošina cilvēku ar invaliditāti apkalpošanu,
kā arī ir apmācīti un sertifikātus ieguvuši
vairāki mācību centra instruktori, kuri var pasniegt apmācību kursu darbiniekiem, kuri
strādā tiešā kontaktā ar pasažieriem.
• Uzlabota infrastruktūra:
• izveidotas divas bezmaksas autostāvvietas
		 cilvēkiem ar invaliditāti uz rampas pie
		 izlidošanas zāles durvīm;

•
		
		
		

uzstādīti izsaukuma punkti P3 un P1
autostāvvietās, kur cilvēki ar ierobežotām
pārvietošanās spējām var paziņot par savu
ierašanos lidostā;

• uzbūvēta uzbrauktuve lidostas
		 administrācijas ēkā, lai tā kļūtu pieejamāka
		 cilvēkiem ratiņkrēslos;
•
		
		
		

stiklotajām durvīm terminālī un
liftos uzlīmēti marķējumi, lai cilvēki ar
redzes traucējumiem tās savlaicīgi 		
pamanītu;

•
		
		
		

pārbūvētas labierīcības pēc ES
apstiprinātajiem standartiem cilvēkiem
ar pārvietošanās grūtībām, kā arī aprīkotas
ar izsaukuma ierīcēm negadījumiem;

• Starptautiskā lidosta „Rīga” ir iegādājusies
mikroautobusu, kurš īpaši aprīkots cilvēku
ratiņkrēslā pārvadāšanai;
• Iegādāti jauni ratiņkrēsli lietošanai
terminālī un iekāpšanas/izkāpšanas procesa
nodrošināšanai;
• Terminālī un autostāvvietās izvietotas
norādes un zīmes, lai pasažieri ar 		
pārvietošanās grūtībām varētu viegli 		
orientēties lidostā;
• Izveidota PRM sadaļa starptautiskās
lidotas „Rīga” mājaslapā, kas sniedz visu
nepieciešamo informāciju pasažieriem ar
pārvietošanās grūtībām. Mājaslapā pieejama
arī videofilma par lidostu pakalpojumiem
PRM.

Klientiem un viesiem jaunas iespējas
• Oktobra sākumā tiks uzstādīts SIA „Rīgas
Karte” e-biļešu automāts. Automāts atradīsies
termināļa fasādes piebūvē, pie ziedu salona
„Linda” un tajā būs iespējams iegādāties un
papildināt sabiedriskā transporta e-talonus.
• Oktobrī termināļa izlidošanas sektorā B,
2.stāvā, pretī B2 izlidošanas sektoram tiks
atvērta SIA „Bang & Olufsen Riga” ekskluzīvās
tehnikas tirdzniecības vieta. Tajā varēs
iegādāties zīmola “Bang & Olufsen” mājas
sadzīves tehniku, mp3 atskaņotājus,
Hands Free sistēmas, bezvadu un kabeļu
savienojuma iekārtas un citas preces. 		
Tirdzniecības vieta terminālī atradīsies
4 mēnešus.
• No 31.augusta starptautiskajā lidostā
„Rīga” darbību sākusi jauna taksometru
kompānija „BalticTAXI”. Tā ir noslēgusi
līgumu ar aviokompāniju „airBaltic” par zīmola
izmantošanu. Šobrīd kompānijas rīcībā ir 50
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• Lai nodrošinātu ērtāku saikni ar lidostu visiem
tās klientiem, no 1. septembra atcelta maksa
par bagāžas pārvadāšanu pilsētas 22. autobusa
maršrutā. Turpmāk būs atļauts vienā virzienā
pārvadāt bagāžu, kas pārsniedz Rīgas domes
sabiedriskā transporta lietošanas saistošajos
noteikumos minētos izmērus, neiegādājoties
par to papildus biļeti. 22. maršruta autobusi
kursē no Rīgas centra uz lidostu un atpakaļ.

jaunas Toyota Corolla Verso automašīnas, kuru
skaitu plānots palielināt līdz 250. Iekāpšana
“BalticTAXI” maksā latu, bet par katru
nobraukto kilometru jāmaksā 0,5 lati.
“BalticTAXI” piedāvā arī fiksēto tarifu,
kas nozīmē, ka par fiksēto cenu 9 lati
pasažieris varēs nokļūt no viena punkta uz
otru. Šo braucienu apmaksāt varēs jau iepriekš
starptautiskajā lidostā “Rīga” vai pērkot biļeti
lidojumam ar „airBaltic”.
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Lidosta kļūst draudzīgāka mazajiem pasažieriem

RIX iekļūst
pasaules starptautisko
lidojumu reitingā
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
pirmo reizi iekļuvusi pasaules lidostu top
100 reitingā pēc starptautiskajos reisos
apkalpoto pasažieru skaita nedēļas laikā,
liecina aviācijas industrijas tirgus izpētes un
analīzes izdevuma „OAG Aviation Solutions”
(OAG) dati.
Ar 66 427 pieejamām sēdvietām starptautiskajos
izlidojošajos reisos nedēļā no 24. līdz 30. augustam
starptautiskā lidosta „Rīga” ierindojusies 98. vietā
noslogotāko pasaules lidostu reitingā OAG top
100.
Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Peters atzīmē:
„Iekļūšana pasaules lidostu simtniekā pēc vietu
kapacitātes starptautiskajos izlidojošajos reisos,
starptautiskajai lidostai „Rīga” ir nozīmīgs solis.
Pirmkārt, tas parāda ne tikai Rīgas kā tūrisma
un darījumu braucienu galamērķa potenciālu,
bet arī starptautiskās lidostas „Rīga” veiksmīgo
sasniegumu kā reģiona tranzīta centram.
Tāpat mēs starptautiski parādam, ka mums ir
gan infrastruktūra, gan kvalificēts un profesionāls
personāls, lai apkalpotu liela apjoma satiksmi.
Otrkārt, iekļūšana OAG top 100 ir vēl viens
apliecinājums mūsu mērķa veiksmīgai
virzībai - kļūt par svarīgāko lidostu Baltijas
jūras reģionā.”

Lai uzlabotu bērnu un vecāku ērtības, augustā
starptautiskajā lidostā „Rīga” atvērta bērnistaba,
kas paredzēta aviosabiedrību tranzīta
pasažieriem, kuri vēl nav sasnieguši vecumu,
lai lidotu bez uzraudzības.
Pilnveidojot pakalpojumus mazajiem avio
pasažieriem, starptautiskā lidosta “Rīga” vēlas
kļūt par vienu no bērniem draudzīgākajām
lidostām Eiropā.
Tranzīta pasažieru skaita pieaugums ir licis

izskatīt iespēju atvērt īpaši šai pasažieru
kategorijai veltītu bērnistabu. Maijā lidosta apkalpoja 48 šādus mazos pasažierus, bet jūnijā - 219,
un jūlijā apkalpoto bērnu skaits sasniedza 381.
Bērnistaba atrodas lidostas terminālī, pirms
bagāžas saņemšanas zāles atlidošanas sektorā E.
Lidostā atrodamas arī piecas bērnu pārtinamās
istabas, trīs sektoros B un D, un divas atlidošanas/
izlidošanas sektorā C, kā arī bērnu rotaļu laukums
sektorā B.

„OAG Aviation Solutions” apkopo datus par vairāk
nekā 1000 lidostām visā pasaulē.
Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā tuvākās starptautiskās
lidostas, kas atrodas OAG ”Top 100”, ir:
Lidosta

Vieta topā

Kopenhāgena
Stokholma (Arlanda)
Helsinki
Oslo

24.
44.
50.
57.

Sēdvietu kapacitāte
starptautiskajos
izlidojošajos reisos
(tūkst.)
235
144
137
124

Sīkāka informācija
www.airtransportsnews.aero
www.riga-airport.com.

Statistika
• Aviokompānijas: 13
• Galamērķi: 70
• Apkalpotie pasažieri:
Jan.-Sep.:
3 066 327 (+ 9,3% 2008/2009)
• Krava (t):
Jan.-Sep.:
6 480 (+ 18,0% 2008/2009)
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