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VISPĀRĒJAIS 

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS*

Nodrošināt reģionālajam 
satiksmes centram atbilstošu 

mūsdienīgu gaisa 
pārvadājumu infrastruktūru un 
pakalpojumus, piedāvājot ērtu 

un drošu savienojamību 
pasažieriem un biznesam, kā 

arī veicināt ilgtspējīgu attīstību 
un konkurētspēju.

*Apstiprināts Ministru kabinetā 27.04.2021.



VIDĒJA TERMIŅA 
STRATĒĢIJA 2021 - 2027

VĪZIJA

Nākotnes Ziemeļeiropas satiksmes centrs, 

kas veicina Latvijas konkurētspēju reģionā.

MISIJA

Lidosta «Rīga» ir starptautisks satiksmes  centrs,

kas veicina Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, 
nodrošinot ērtu un drošu savienojamību pasažieriem 

un biznesam, radot darbavietas un iespējas 
uzņēmējdarbības attīstībai. 



STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Saglabājot vadošo pozīciju Baltijā, attīstīt 

savienojamību un palielināt apkalpoto 

pasažieru skaitu un kravu apgrozījumu ar 

mērķi kļūt par Ziemeļeiropas satiksmes 

centru.

1

Attīstīt drošu, ilgtspējīgu un nākotnes 

prasībām atbilstošu lidostas 

infrastruktūru.
2

Uzlabot pasažieru un partneru pieredzi, 

padarot procesus efektīvākus, ieviešot

inovācijas un automatizāciju.

3



Radīt jaunas iespējas biznesa partneriem 

un ceļotājiem, attīstot Lidostas pilsētu un 

plašu pakalpojumu klāstu.
4

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Veicināt aviācijas nozares attīstību, 

noturot un piesaistot augstas raudzes 

speciālistus, nodrošinot izaugsmes 

iespējas un panākumus veicinošu 

darba vidi. 

5



MĒRĶI

Pasažieru skaits (milj.) 

Pārkrautās kravas (t) 

Izlidošanas punktualitāte 

(lidostas infrastruktūra) 

CO2 emisijas (tCO2/1000 pax) 

NEFINANŠU UN FINANŠU MĒRĶU 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

RĀDĪTĀJS 

2019 

MĒRĶIS 

2027 

Neto apgrozījums, (milj. EUR) 

Kopējais likviditātes rādītājs 



KĀPĒC?

Pateicoties veiksmīgai infrastruktūras 

attīstībai, “airBaltic” izaugsmei, kā arī 

izmantojot ģeogrāfiskā stāvokļa 

priekšrocības, lidosta „Rīga” ir 

pozicionējusi sevi kā reģionālo gaisa 

satiksmes centru un līderi Baltijas valstīs.

Pēdējo pirmspandēmijas gadu 

izaugsmes rādītāji apliecina lidostas 

“Rīga” stabilās un neapstrīdamās 

līderpozīcijas Baltijā. Tie arī pierāda, ka 

Baltijas valstu tirgus lidostai “Rīga” kļūst 

par šauru. 

Izvēlētais lidostas attīstības virziens ir 

konkurēt plašākā starptautiskā arēnā, 

izvirzot mērķi kļūt par augošu aviācijas 

centru Ziemeļeiropā.



2019: LĪDERIS BALTIJĀ

Gaisa 

kuģi

32% Lietuva*

24% Igaunija

44% Latvija

Pasažieri
37% Lietuva*

19% Igaunija

44% Latvija

Kravas
31% Lietuva*

20% Igaunija

49% Latvija

* Kauņa, Viļņa un Palanga

KĀPĒC?
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KĀPĒC? 

PASAŽIERU SKAITS



KĀPĒC? 

PASAŽIERU SKAITA PROGNOZE
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KĀPĒC? 

KAPACITĀTE



Nacionālā aviokompānija un tās darbības 

modelis

Transfēra pasažieru īpatsvars

Galamērķu tīkls 

Infrastruktūra

Tarifi

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta

KONKURENCES PRIEKŠROCĪBAS



ATJAUNOŠANĀS

RIX

-70%

+17%

+30%

Pasažieru skaits 2021/2020

Pasažieru skaits 2021/2019

Atjaunošanās 2021/2019

CPH

-70%

+22%

+30%

Pasažieru skaits 2021/2020

Pasažieru skaits 2021/2019

Atjaunošanās 2021/2019

ARN

-71%

+15%

+29%

Pasažieru skaits 2021/2020

Pasažieru skaits 2021/2019

Atjaunošanās 2021/2019

HEL

-81%

-16%

+19%

Pasažieru skaits 2021/2020

Pasažieru skaits 2021/2019

Atjaunošanās 2021/2019



KRAVU PĀRVADĀJUMI

Mūsdienīga lidlauka 

infrastruktūra 

Zemas izmaksas salīdzinājumā 

ar citām lidostām

Kvalificēts personāls

Pieredzējuši aviācijas kravu 

pārdošanas aģenti

Plašs multimodālu transporta 

pakalpojumu piedāvājums 

(dzelzceļš, jūra, sauszeme)
Mērķis - kļūt par starptautisku gaisa kravu pārvadājumu centru, 

kas savieno Baltiju/Eiropu un Āziju



RAIL BALTICA

“Rail Baltica” dzelzceļa līnijas 

būvniecība, kas integrēs visas 

Baltijas valstis kopējā Eiropas 

dzelzceļa tīklā, paplašinās 

lidostas „Rīga” aptvēruma 

teritoriju un uzlabos piekļuvi no 

citiem reģioniem.



KĀ MĒS MAINĪSIMIES?

Vienkārša, bezpersoniska 

transporta pieturvieta

▪ Pilnvērtīgs ceļojuma sākumposms

▪ Kvalitatīvas laika pavadīšanas 

iespējas

▪ Personisks un uz klientu orientēts 

serviss

▪ Vieta, kur gribas pavadīt laiku, un 

tas ir tik aizraujošs un piepildīts, ka 

paskrien nemanot



«PILSĒTA PILSĒTĀ» KONCEPTS:
LIDOSTA – VAIRĀK NEKĀ TIKAI GAISA SATIKSMES MEZGLS

▪ 20.gs. lidostas būvē pilsētu tuvumā – 21.gs. 
pilsētas būvē ap lidostām

▪ Lidostas ar aviācijas pamatdarbību saistītā 
infrastruktūra un pakalpojumi + dažādi 
biznesa un pilsētām raksturīgi objekti 

▪ Palielinās neaviācijas biznesa segmenta 
nozīme

▪ Svarīgs ekonomiskās attīstības virzītājspēks 
ne tikai pašām lidostām, bet arī reģioniem un 
valstīm

▪ Ātra un ērta savienojamība ar globālajiem 
tirgiem, ko nodrošina aviācijas transporta 
infrastruktūra, intermodalitāte un 
sabiedrisko/privāto pakalpojumu sniedzēju 
kombinācija



«PILSĒTA PILSĒTĀ»:
RIX POTENCIĀLS

LIDOSTAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA: termināļa
attīstības 6.kārta, gaisa kuģu stāvvietas, manevrēšanas ceļi,
helikoptera nosēšanās laukums, u.c.

AVIĀCIJAS BIZNESA ATTĪSTĪBA: CARGO pilsēta, gaisa
kuģu tehniskā apkope, biznesa aviācija, u.c.

NEAVIĀCIJAS BIZNESA ATTĪSTĪBA: Biznesa parks, jaunas
viesnīcas, konferenču telpas, biroju un dažādu komercplatību
ēkas, atpūtas un izklaides iespējas, noliktavas, vieglās
ražošanas uzņēmumi, jauna daudzstāvu stāvvieta, utml.

SAUSZEMES TRANSPORTA ATTĪSTĪBA: RAIL BALTICA –
ne tikai ērta, ātra un mūsdienīga sauszemes pasažieru
transporta infrastruktūra un intermodālais savienojums ar
aviācijas transportu, bet arī ātrs un ērts lidostas savienojums
ar Rīgas centru un nākotnē arī ar kaimiņvalstu galvaspilsētām
un tālāk ar visu Rietumeiropas dzelzceļa sistēmu





Pasažieru termināļa paplašināšana jeb 6.kārta

Integrācija ar Rail Baltica

Biznesa parks

Ilgtspēja

NOZĪMĪGĀKIE ATTĪSTĪBAS PROJEKTI



LIDOSTA IKVIENAM

Lidostas «Rīga» 

termināļa 

attīstības 6.kārta
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TERMINĀĻA

PROJEKTA

IEVIEŠANA

2022 - 2027

2022-2023

Pagaidu bagāžas 

šķirošanas sistēma

Automātiskā 

bagāžas 

šķirošanas 

sistēma

2022 
Apstiprināts 

tehniskais 

projekts

Termināļa 

Ēka un 

tehnoloģijas

2024 - 20272022 - 2023

Ceļi, viadukti

un 

autostāvvietas



INTEGRĀCIJA AR RAIL BALTICA UN RIX BUSINESS PARK



RIX BUSINESS PARK

Kopējā pieejamā attīstībai paredzētā
zeme ~ 24 ha.

Kopējais investīciju apjoms – 300 miljoni
eiro

Pirmais nekustamā īpašuma investoru
konkurss, potenciālo investoru atlase un
sarunas – 2022. gadā.

Plašas iespējas uzsākt ar aviāciju
nesaistītu uzņēmumu – viesnīcu, biroju
ēku, konferenču centru, industriālo
objektu un loģistikas kompleksu
veidošanu ar augstu pievienoto vērtību
zemes attīstītājiem.



RIX BUSINESS PARK



RIX CARGO CITY

IESPĒJAS INVESTORIEM

Iezīmētas teritorijas gaisa kravu un 

e-komercijas noliktavu vai loģistikas 

centru būvniecībai

SPECIALIZĒTAIS KRAVU PERONS

Atvērts 2020. gadā

DHL SŪTĪJUMU ŠĶIROŠANAS TERMINĀLIS

Atvērts 2021. gadā

BALTIC CARGO HUB

Noslēgts līgums ar airBaltic par jauna loģistikas

termināļa izbūvi līdz 2024.gadam

0,85 ha

0,75 ha
1,68 ha



POLITIKAS

Personāla politika
Ilgtspējīga personāla politika, ietverot 

darbinieku piesaistes, apmācību, 

izaugsmes, motivēšanas un 

apmierinātības aspektus.

Klientu servisa politika
Vienota izpratne par lidostas klientu 

servisa standartiem visiem pakalpojumu 

sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem visā 

lidostas kopienā.

Ilgtspējas politika
Politika nākotnei, lai lidostas ilgtermiņa 

biznesa panākumi, stratēģiskie mērķi un 

uzdevumi tiktu sasniegti ar atbildīgu un 

sabalansētu rīcību visos ilgtspējas 

aspektos.



ILGTSPĒJAS STRATĒĢIJA 2022 - 2030

Būtiskuma aspektu analīze, iesaistot plašu ietekmes pušu loku

Nozares izstrādātas starptautiskas vadlīnijas lidostām

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšana

Sasaiste ar lidostas plānošanas dokumentiem

Sasaiste ar GRI indikatoriem snieguma novērtēšanai un komunikācijai ietekmes 
pusēm



MĒRĶI

IETEKME UZ KLIMATA PĀRMAIŅĀM

Līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas par 65% attiecībā pret 2014. gadu.

RESURSU EFEKTĪVA IZMANTOŠANA UN APRITES EKONOMIKA

Samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu īpatsvaru līdz 60% no kopējā sadzīves atkritumu 

apjoma līdz 2030. gada beigām.

ŪDENS

Uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti lidostā un veicināt ūdens resursu racionālu patēriņu, tai 

skaitā – atkārtotu ūdens izmantošanu. 

BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

Veicināt, lai lidostas teritorijas pārvaldība ir ekoloģiski atbildīga un operacionāli droša, un 

iespēju robežās neietekmētu bioloģisko daudzveidību.



MĒRĶI

EKONOMISKĀ IETEKME UN NODARBINĀTĪBA

Veicināt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, nodrošinot augstu valsts savienojamību, 

tiešās un netiešās darba vietas.

ILGTSPĒJĪGS GALAMĒRĶIS

Sadarbībā ar tūrisma organizācijām un vietējām pašvaldībām veicināt Latvijas kā ilgtspējīga 

Ziemeļeiropas ceļojumu galamērķa attīstību. 

INTERMODALITĀTE

Uzlabot lidostas kā starptautiskā multimodālā satiksmes mezgla savienojamību ar Rīgu un 

apkārtējo kopienu, veicinot relatīvi zemu CO2 transporta veidu izmantošanu. 



MĒRĶI

ĒTISKA UN ATKLĀTA PĀRVALDĪBA

Ar atbildīgu un ētisku pārvaldību, drošām darba vietām, taisnīgu atalgojumu un pozitīvu 

ietekmi piegādes ķēdē veicināt ilgtspējīgu un godprātīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā. 

TROKSNIS UN VIETĒJĀS KOPIENAS IESAISTE

Nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu lidostas apkārtnē esošo vietu iedzīvotājiem, uzturot 

pastāvīgu dialogu ar pašvaldību, vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 

DARBINIEKU IESAISTE

Veicināt aviācijas nozares attīstību, noturot un piesaistot augstas raudzes speciālistus, 

nodrošinot izaugsmes iespējas un panākumus veicinošu darba vidi. 

PAKALPOJUMU KVALITĀTE UN PASAŽIERU PIEREDZE

Uzlabot pasažieru un partneru pieredzi, padarot procesus efektīvākus, ieviešot inovācijas 

un automatizāciju.



ILGTSPĒJAS STRATĒĢIJA 2022 - 2030

Līdz 2030. gadam 196 aktivitātes
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Ietekme uz klimata pārmaiņām Ētiska un atklāta pārvaldība

Ūdens Intermodalitāte

Darbinieku iesaiste Bioloģiskā daudzveidība

Pakalpojumu kvalitāte un pasažieru pieredze Ekonomiskā ietekme un nodarbinātība

Resursu efektīva izmantošana un aprites ekonomika Troksnis un vietējās kopienas iesaiste

Ilgtspējīgs galamērķis



BŪTISKĀKĀS AKTIVITĀTES 2022-2023

• Saules paneļu parks

• Lidostas autotransporta nomaiņa uz CO2 neitrālu alternatīvu 

• Sadarbības koordinēšana ar iesaistītajām pusēm SAF (Sustainable Aviation Fuel) 
jautājumā

• Elektrotīkla daļēja rekonstrukcija  

• Lidostas ēku apgaismojuma nomaiņa uz LED

• Depozīta sistēmas terminālī un nomniekiem ieviešana

• Ūdens inženiertīklu atjaunošana

• Pretapledošanas notekūdeņu infrastruktūras atjaunošana, ūdens atkārtota izmantošana 
pretapledošanas un ugunsdzēsības procedūrām

• Lidostas pirmā tehnoloģiju maratona – hakatona – organizēšana

• Sociālā uzņēmējdarbības fonda vietējai kopienai izveide

• Ideju banka darbiniekiem



INVESTĪCIJAS 

2021 - 2027



VIDĒJA TERMIŅA INVESTĪCIJAS

INVESTĪCIJU PLĀNS 2021 – 2027 IEGULDĪJUMI 247.5 MILJ. EUR



ATTĪSTĪBAS PROJEKTU 

FINANSĒŠANA

PARĀDA INSTRUMENTI

• Aizņēmums no starptautiskajām finanšu institūcijām 

(Ziemeļu Investīciju banka, Eiropas Rekonstrukcijas 

un attīstības banka) vai citiem finanšu avotiem.

• Parāda vērstpapīru (obligāciju) emisija.

• Publiskā-privātā partnerība.

LIDOSTAS KREDĪTSPĒJAS STIPRINĀŠANA

• Lidostas tarifu pārskatīšana.

• Ar valsts varas funkciju drošības jomā realizāciju 

saistītā finansēšanas modeļa maiņa:

o savietojams ar valsts atbalstu;

o tiek īstenots citās ES dalībvalstīs (piemēram, 

Igaunijā, Īrijā).

• Īpaša (ilgtermiņa) regulējuma nepieciešamība 

lidostai saistībā ar dividenžu politiku.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


