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LAIPNI LŪGTI
RIX AIRPORT CITY!



BALTIJAS VĀRTI 
UZ ZIEMEĻEIROPU

RIX Airport City būs jauna, daudzfunkcionāla pilsēta līdzās 
lidostai “Rīga” (RIX) – Baltijas reģiona vadošajam aviācijas centram.
Lidosta, kas atrodas tikai 15 minūšu brauciena attālumā
no Rīgas centra, ir nozīmīgs izaugsmes dzinējspēks vienam
no Eiropas dinamiskākajiem reģioniem. Tā nodrošina ātru 
savienojumu ar visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām
pa gaisu un autoceļiem un no 2027. gada – arī pa ātrgaitas dzelzceļu. 

Atrodoties uz pārmaiņu sliekšņa, mēs vēlamies veidot RIX 
Airport City par vislabāk savienoto biznesa centru Baltijā. 
Mūsu vīzija ietver viesnīcas, birojus un mazumtirdzniecības 
telpas, kā arī daudzveidīgus pakalpojumus pasažieriem, 
kravu apkalpotājiem un vietējiem iedzīvotājiem 24 hektāru 
plašā teritorijā.

Bet mēs to nevaram paveikt vieni, tādēļ meklējam 
partnerus, kas palīdzētu uzcelt Baltijas vārtus uz 
Ziemeļeiropu. Lai īstenotu šo projektu, plānojam piesaistīt 
vadošo attīstītāju, kas kopā ar mums radītu RIX Airport 
City stratēģisko plānu. Šajā dokumentā sniedzam ieskatu 
mūsu vīzijā un mērķos, kā arī plašajās biznesa iespējās, 
ko piedāvā mūsu lidostas pilsētas koncepts.



Parka zona ar ezeru. Parks un ezers ir atpūtas zona, kurā pilsētas apmeklētājiem būs iespēja atpūsties pie ūdens un atjaunot spēkus. Ezera parks tiks savienots ar laukumu pa gājēju tiltu.

OLIVJĒ JANKOVECS
Starptautiskās Lidostu
padomes (ACI) Eiropā
ģenerāldirektors

“Aviācijas nozare jaunos 
un aizraujošos veidos apgūst 
ilgtspējīgu un digitalizētu nākotni. 
Lidostas kļūst par dinamiskiem 
inovāciju, multimodalitātes un 
darbavietu radīšanas centriem. 
RIX Airport City vīzija skaidri parāda, 
ko var sasniegt gan šodien, gan rīt.”



PRIORITĀTE – AR AVIĀCIJU SAISTĪTĀS NOZARES:

PIRMĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBAS MĒRĶI:

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS MĒRĶI:

30 000+60%
Apmeklētāju (pasažieri, pilsētas 
viesi, darbinieki) skaits dienā

Maksimālais
apbūves blīvums

10%
Parkiem un publiskajai
ārtelpai rezervētā teritorija

ĪSUMĀ PAR
RIX AIRPORT CITY

24 ha
Plaša teritorija

340 000 m2
Apbūvei paredzētā platība

Kravu
pārvadājumi
un loģistika

E-komercija IT un
elektronika

Farmācija Tūrisms

LoģistikaMazum-
tirdzniecība

Biroji Vieglā 
rūpniecība

Restorāni un
kafejnīcas

Viesnīcas Konferenču
centrs

4* VIESNĪCA
ar tiešu piekļuvi

terminālim

A KLASES
BIROJU ĒKAS

Pirmā posma pabeigšanas termiņš – 2027. gads, vienlaikus ar jauno 
termināli un Rail Baltica dzelzceļa staciju



RIX – TOPOŠAIS ZIEMEĻEIROPAS AVIĀCIJAS CENTRS

Stratēģiskā atrašanās vieta līdzās ātrgaitas dzelzceļa līnijai

Rail Baltica, kas savienos visas trīs Baltijas valstu galvaspilsētas 

ar ātrgaitas dzelzceļa tīkliem Somijā, Polijā un Vācijā, ļaus 

RIX kļūt par jaunākās paaudzes Ziemeļeiropas gaisa 

transporta un dzelzceļa centru. Lidostas dzelzceļa stacijas 

būvniecība uzsākta 2022. gadā.

 

Kad 2027. gadā tiks pabeigta stacijas būve, Rail Baltica nodrošinās ērtus 

savienojumus no RIX uz Tallinu un Viļņu mazāk nekā divu stundu laikā. 

Biežie reisi uz Rīgas Centrālo staciju – tikai astoņu minūšu brauciena 

attālumā – padarīs RIX par centrālā biznesa rajona paplašinājumu. 

Rail Baltica stacija tiks pilnībā integrēta jaunajā mūsdienīgajā 

pasažieru terminālī, kas arī tiks pabeigts 2027. gadā 

un varēs apkalpot līdz 12 miljoniem 

pasažieru gadā.



Rail Baltica stacija ar tiešu piekļuvi lidostas terminālim un RIX Airport City nodrošinās iespēju sasniegt Rīgas centru astoņās minūtēs un Tallinu vai Viļņu – mazāk nekā divu stundu laikā.

LAILA ODIŅA
Lidostas “Rīga”
valdes priekšsēdētāja

“Lidostai “Rīga” ir ambiciozs mērķis – 
kļūt par vadošo aviācijas centru 
Ziemeļeiropā. RIX Airport City ir 
būtisks solis ceļā uz šī mērķa 
sasniegšanu. Mūsu lidostas pilsēta 
būs aizraujošs ceļojumu galamērķis 
un ideju, cilvēku un uzņēmumu 
tikšanās vieta.”



Rail Baltica nodrošinās ātrgaitas savienojumu starp trim Baltijas valstīm 
un integrāciju Eiropas dzelzceļa tīklā

RAIL BALTICA SAVIENOJUMS

Tallina RIX ViļņaRīgas centrs

8  min1  h  52  min 1  h  44  min

RIX FAKTI 24h
ATĻAUTO
LIDOJUMU REŽĪMS

24/7
LIDOSTAS
DARBĪBA

BALTIJAS TIRGUS DAĻA
Pasažieri Krava

Lidosta “Rīga” 43% 47%

Tallinas lidosta 19% 18%

Viļņas lidosta 29% 26%

2019–2021

* Dati parāda trīs Baltijas valstu lielākās lidostas

PASAŽIERU SKAITA PROGNOZES
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Lidostas infrastruktūra, 
kas var uzņemt visu veidu 
gaisa kuģus

LIDOSTAS INFRASTRUKTŪRA
NET ZERO

2050
Apņemšanās sasniegt klimata
neitralitāti līdz 2050. gadam

LIDOSTAS APTVĒRUMA
TERITORIJA

3 h 30 min – līdz 6 milj. cilvēku

2 h – 100 milj. cilvēku

RĪGA

KAUŅA
VIĻŅA

TALLINA



1 h

2 h

OSLO

PARĪZE

MARRĀKEŠA

LONDONA

KOPENHĀGENA

FRANKFURTE

BARSELONA

CĪRIHE

MILĀNA

VĪNE

TELAVIVA

 

STAMBULA

TAŠKENTA

DUBAIJA

STOKHOLMA

HELSINKI

RĪGA

TIEŠĀ GAISA SATIKSME AR GALVENAJIEM BIZNESA UN 
TIRDZNIECĪBAS CENTRIEM SKANDINĀVIJĀ, CENTRĀLEIROPĀ 
UN RIETUMEIROPĀ, TUVAJOS AUSTRUMOS UN ZIEMEĻĀFRIKĀ.

VISLABĀK SAVIENOTĀ LIDOSTA 
BALTIJAS VALSTĪS

100+ TIEŠIE
GALAMĒRĶI

30+ UNIKĀLI GALAMĒRĶI,
KO NEPIEDĀVĀ REĢIONĀLIE
KONKURENTI

BĀZES AVIOSABIEDRĪBAS

Rīgas centrs

RIX

Mārupe

15 min. ar auto
8 min. ar Rail Baltica
vilcienu



Piecu minūšu gājiena attālums no lidostas “Rīga” un ātrgaitas vilcienu stacija 

nodrošinās, ka RIX Airport City divu stundu laikā ar gaisa transporta palīdzību 

būs pieejama 100 miljoniem Ziemeļeiropas un Centrāleiropas iedzīvotāju un 

ar dzelzceļa transportu – sešiem miljoniem Baltijas valstu iedzīvotāju. Šī unikālā 

multimodalitāte būs svarīga arī kravu apkalpošanai, jo RIX Airport City plāno 

kļūt par nozīmīgu savienojuma punktu kravu pārvadājumiem. Pilsēta piedāvās 

dažādus pakalpojumus un infrastruktūru aviācijas un citu atbalstošo nozaru 

vajadzībām. Infrastruktūra, cilvēku un kravu savienojamība padarīs RIX Airport 

City par dinamisku biznesa centru uzņēmumiem, kas vēlas ienākt vai paplašināt 

savu klātbūtni Baltijā un Ziemeļeiropā.

Kļūt par vislabāk savienoto biznesa centru 
Ziemeļeiropā.MŪSU

BIZNESA
VĪZIJA



MŪSU
PILSĒTVIDES
VĪZIJA

Radīt uz cilvēkiem orientētu lidostas 
pilsētu, kas pati kļūst par galamērķi.

RIX Airport City būvēsim, domājot par cilvēku ērtībām. Tā būs 

unikāli savienota, moderna, cilvēkiem draudzīga un ilgtspējīga 

telpa, kas veicinās cilvēku mijiedarbību, inovācijas un 

uzņēmējdarbības attīstību. Tajā būs biroji, viesnīcas, pakalpojumi, 

kas izvietoti dažādās publiskās vidēs, piemēram, parkā ar ezeru, 

centrālajā laukumā un uz gājēju ielas. Tā būs vieta, kur cilvēki pēc 

darba vēlēsies uzkavēties un pavadīt brīvo laiku. Ne tikai biznesa 

parks, bet vieta ikvienam. Ne tikai pieturvieta, bet galamērķis 

pats par sevi.



TELAVIVA

 

VIESNĪCA,
KONFERENČU

CENTRS
BIROJU ĒKAS

KOMERCIĀLĀS ĒKAS

PUBLISKĀS
ATPŪTAS ZONAS

BIROJI, INDUSTRIĀLĀ
UN PĒTNIECĪBAS
INFRASTRUKTŪRA

BIROJU ĒKAS
ATPŪTAS
ZONAS

RAIL BALTICA STACIJA

LIDOSTAS

TERMINĀLIS

RIX AIRPORT CITY 
NĀKOTNES VĪZIJA

* Vizualizācija ir paredzēta tikai ilustratīviem nolūkiem un var tikt mainīta.



PRIEKŠROCĪBAS, INVESTĒJOT LATVIJĀ 

Sava lieliskā ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, esot 

krustcelēs starp galvenajiem Eirāzijas tirgiem,

Latvija ir viens no ērtākajiem un praktiskākajiem 

transporta mezgliem preču transportēšanai no 

Āzijas uz Eiropu un otrādi. Latvija ir ierindota starp 

50 labākajām valstīm pasaules loģistikas reitingā. 

Multimodālie loģistikas risinājumi: lidmašīna + 

kravas automašīna, lidmašīna + prāmis, lidmašīna + 

lidmašīna, lidmašīna + vilciens.

UNIKĀLA ATRAŠANĀS VIETA 
UN MULTIMODALITĀTE

1. un 2. vieta starp ESAO valstīm 

Starptautiskajā nodokļu konkurētspējas 

indeksā. Latvijā ar uzņēmumu ienākuma 

nodokli (UIN) apliek tikai peļņas sadali, 

savukārt nesadalītā peļņa ir atbrīvota no UIN. 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme bruto 

peļņas sadalei ir 20 %.

KONKURĒTSPĒJĪGA 
NODOKĻU POLITIKA

Pieprasījums pēc jauniem A klases energoefektīviem 

birojiem ir augsts, jo nomnieki meklē veidus, kā 

optimizēt darba vidi un reaģēt uz attālinātā un jauktā 

darba tendencēm. Tomēr pieprasījums netiek 

apmierināts, jo jaunu projektu ieviešana notiek lēnāk 

nekā pieprasījuma pieaugums pēc premium klases 

biroju telpām.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
TIRGUS POTENCIĀLS



Latvija ieņem 2. vietu starp Eiropas valstīm pēc

to iedzīvotāju īpatsvara, kuri papildus dzimtajai 

valodai pārvalda vismaz vienu svešvalodu. 

Augstākais augstskolu apmeklētības līmenis – 

uzņemto studentu kopējais īpatsvars ir 81 %. 

Piektās zemākās darbaspēka izmaksas stundā ES.

KVALIFICĒTS UN 
KONKURĒTSPĒJĪGS 
DARBASPĒKS

Tā kā Latvija ir ES dalībvalsts, gan pārvietošanās 

starp dalībvalstīm, gan ES pilsoņu nodarbinātība 

ir bez papildu regulējuma. Personām, kuras nav 

ES valstu pilsoņi, Latvija ir viena no valstīm, kur ir 

visvieglāk saņemt darba un uzturēšanās atļaujas.

TIESISKA VIDE

Latvija investoriem piedāvā plašu stimulu 

klāstu. Tie ietver atbalstu no ES 

struktūrfondiem, pievilcīgas nodokļu atlaides 

uzņēmumiem un ES dalības privilēģijas, 

piemēram, preču un pakalpojumu brīva aprite, 

piekļuve kapitāla un darba tirgiem, kā arī 

eirozonas priekšrocības.

STIMULI
INVESTORIEM

PRIEKŠROCĪBAS, INVESTĒJOT LATVIJĀ



NĀKAMIE SOĻI
KONKURSS
INVESTORU PIESAISTEI

TURPMĀKIE
POSMI
NO 2024. GADA2022.–2023. GADS

Pirmskvalifikācija

Dialogs ar izraudzītajiem
pretendentiem

Līguma slēgšanas
tiesību piešķiršana

airBaltic kravu centrs
Baltic Cargo Hub

Pakāpeniska
Rail Baltica darbības
uzsākšana

Rail Baltica
stacijas ēka

2022. GADA
4. CETURKSNIS

2023. GADA
4. CETURKSNIS 2024

Daudzstāvu
autostāvvieta

2026–2030

2026
Jaunais pasažieru terminālis

Pirmā posma pabeigšanas termiņš,
4* viesnīca ar tiešu piekļuvi terminālim,
biroju ēkas

20272023. GADA 1. CETURKSNIS

* Laika grafiks atspoguļo lidostas “Rīga” pašreizējās ieceres un var mainīties.



ARTŪRS SAVEĻJEVS
Lidostas “Rīga”
valdes loceklis

a.saveljevs@riga-airport.com

v.kirvelaite@riga-airport.com

VAIVA KIRVELAITE
Lidostas “Rīga”
komercdirektore

BŪVĒSIM
RIX AIRPORT CITY
KOPĀ!

rixairportcity.com

rixairportcity.com



