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Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja ikmēneša izdevums LIVE RĪGA partneriem.

Vidējais Rīgas viesnīcu noslogojums šī gada aprīlī 
ir pieaudzis par 35%, sasniedzot 57,41%. Starptautis-
kajā lidostā Rīga apkalpoto pasažieru skaits palielinā-
jies par gandrīz 47%, Latvijas pārstāvniecībās 
ārvalstīs pieņemto vīzu pieteikumu skaits pieaudzis 
par 40%, autobusu ekskursijas Rīgā izmantojuši par 
49% vairāk cilvēku nekā pērn, savukārt atmaksāto 
Tax Free čeku skaits pieaudzis par 82%.

"Šī vasara Rīgai un Latvijai tūristu ziņā izskatās labi. 
Galvenais ir nekļūdīties un neuztvert esošos tūristus kā 
pašu par sevi saprotamu, bet turpināt strādāt pie 
pakalpojumu kvalitātes.  Pēdējos gados arvien vairāk 
viesu ierodas no Krievijas un bijušajām un esošajām 
NVS valstīm. Tajā liels nopelns ir LIVE RĪGA un airBaltic 
virzītajai reklāmas kampaņai, ko daudzi viesi arī 
apliecina.  Turpmāku viesu skaita pieaugumu varētu 
sekmēt gan tiešas tūristu piesaistes aktivitātes, gan 
valsts publiski paustais atbalsts tūrismam," piebilst Jānis 
Pinnis, Dome Hotel&SPA direktors.

2011.gada aprīlī Rīgas viesnīcu vidējais noslogojums 
salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn ir palielinājies 
par 35%, liecina Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāci-
jas apkopotie dati. 2010.gada aprīlī vidējais noslogo-
jums Rīgas viesnīcās bija 42,6%, savukārt 2011.gada 
aprīlī – 57,41%. Šī gada aprīlī salīdzinājumā ar 
2010.gada aprīli būtiski pieaudzis uzņemto viesu skaits 
Vecrīgas viesnīcās. Tā, piemēram, viesnīcas Neiburgs 
uzņemto viesu skaits ir palielinājies par 450%, viesnīcas 
Rīga – par 153%, Dome Hotel&SPA – par 136%. 
Viesnīcas Radi un draugi viesu skaits ir pieaudzis par 
42%. Būtiski uzlabojušies arī trīszvaigžņu segmenta 
viesnīcu noslogojuma rezultāti. 

Rīgas viesi arī aktīvāk izmantojuši piedāvātos 
pakalpojumus. Autobusu ekskursiju kompānija Riga 
Sightseeing Service šī gada aprīlī apkalpojusi par 49% 
vairāk cilvēku nekā šajā laikā pērn. Rīgas Zooloģiskā 
dārza apmeklētāju skaits šī gada aprīlī pieaudzis par 
141% un sasniedzis 20 354 cilvēkus. 

MEET RĪGA STENDS FRANKFURTĒ PIESAISTA

APRĪLĪ PAR

35%
PIEAUDZIS RĪGĀ

NAKŠŅOJOŠO
VIESU SKAITS

No 24. līdz 26.maijam Rīgas un Latvijas piedāvājums ar zīmolu MEET 
RĪGA pirmo reizi tika prezentēts vienā no lielākajām Eiropas profesionā-
lajām konferenču, kongresu un korporatīvo pasākumu rīkotāju 
izstādēm IMEX-Frankfurt 2011. RTAB izstādē pārstāvēja MEET RĪGA 
projektu vadītājs Aigars Smiltāns, kurš dalījās galvenajos iespaidos: 

“Izstādes laikā MEET RĪGA stendu apmeklēja gandrīz 350 viesu no vairāk kā 
30 valstīm. Tie galvenokārt bija pārstāvji no Eiropas valstu kompānijām, kas 
nodarbojas ar konferenču, kongresu un korporatīvo pasākumu rīkošanu. 
Interesi par Rīgas un Latvijas piedāvājumu izrādīja arī IMEX apmeklētāji no 
Ķīnas, Indijas, Krievijas un Brazīlijas, kas pēc Starptautiskās Konferenču un 
kongresu asociācijas (ICCA) prognozēm ir valstis ar lielāko potenciālu 
nākotnē. No šīm valstīm tuvākajā laikā strauji pieaugs pieprasījums pēc 
jaunām konferenču un korporatīvo pasākumu norises vietām Eiropā. 

Daļa stenda apmeklētāju ieradās pārrunāt jau esošus projektus un iegūt 
informāciju programmu papildināšanai. Citi vēlējās izzināt Rīgu un Latviju kā 
iespējamo vietu, kur tuvākajā nākotnē rīkot korporatīvos pasākumus. Mūsu 
stendu un Rīgas un Latvijas piedāvājuma atgriešanos IMEX novērtēja ne vien 
izstādes rīkotāji, bet arī kaimiņvalstu korporatīvā tūrisma pārstāvji. Saņēmām 
uzslavas par pārdomātību un dizaina vienoto koncepciju”.

35m² plašajā MEET RĪGA stendā bija 7 pārrunu un informatīvo materiālu 
ekspozīcijas vietas. Kopā ar RTAB Latvijas piedāvājumu prezentēja un ar 
interesentiem tikās: Jūrmalas Tūrisma Attīstības departaments, Latvijas 
nacionālā aviokompānija airBaltic, 3K Management, Baltic Travel Group, Baltic 
Travel Partner, TAS Baltic, viesnīcas Jūrmala SPA, Radisson Blu Daugava Hotel 
un Radisson Blu Hotel Latvija. Stenda partneri atzinīgi novērtēja MEET RĪGA 
stenda darba organizāciju un jauniegūtos kontaktus. 

VAIRĀKUS SIMTUS
APMEKLĒTĀJU



PAPILDINĀM
SUVENĪRU KLĀSTU

Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja ikmēneša izdevums LIVE RĪGA partneriem.

LIVE RĪGA suvenīru klāstu vasaras 
sezonā esam papildinājuši ar vairāk 
nekā 20 jauniem, spilgtiem un funkcio-
nāliem suvenīriem. Kolekcijā ieviesām 
tādus suvenīru veidus kā pastkartes, 
glāžu paliktņus, dabīgās ādas un linu 
izstrādājumus, papildinājām magnē-
tu, termosu un termokrūžu klāstu. 
Suvenīrus varat iegādāties jau 12 tirdz- 
niecības vietās Rīgā, kā arī airBaltic 
lidmašīnās plašajā maršrutu tīklā. 

LIVE RĪGA suvenīri ir praktiski pielieto-
jamas lietas ikdienai, darbam un atpūtai, 
kas veidotas Rīgas tūrisma zīmola un tā 
apakšzīmolu spilgti piesātinātajās krāsās. 
To izstrādē esam sākuši sadarbību ar 
fotogrā�em un māksliniekiem, lai parā- 
dītu spilgtāko no Rīgas dažādajām sejām. 
Pastkaršu un glāžu paliktņu kolekcijās ie- 
spējams atrast klasisko Rīgas ikonu 
attēlus, kā arī fotogrāfa Māra Ločmeļa 
redzējumu par moderno Rīgu. 

Suvenīrus iespējams iegādāties Rīgas 
Tūrisma informācijas centrā Rātslaukuma 
ielā 6, brīvdabas atpūtas parka Egle 
tirdziņā, airBaltic lidmašīnās, interneta 
veikalā airBalticShop.com, viesnīcās 
Avalon Hotel, Radi un Draugi, Europa 
Royal Riga, Art Hotel Laine, tautas 
mūzikas veikalā Upe, veikalos Riija un 
Tīnes, grāmatu nama Valters un Rapa 
�liālē starptautiskajā lidostā Rīga, airBaltic 
biļešu kasēs un airBaltic TravelLounge.

LIVE RĪGA suvenīru katalogs ir aplūko-
jams http://www.liveriga.com/lv/2786, ar 
to tirdzniecības vietām var iepazīties 
http://www.liveriga.com/lv/2787. 

Ja vēlaties kļūt par LIVE RĪGA suvenīru 
tirdzniecības partneri, rakstiet gift@liveriga.lv.



Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja ikmēneša izdevums LIVE RĪGA partneriem.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Gastons Neimanis
atbild par Rīgas tūrisma 
veicināšanas jautājumiem, 
Rīgas Tūrisma Attīstības
biroja darbības stratēģiju.

Laura Efeja-Reinšmite
atbild par sadarbības
iespējām LIVE RĪGA partneru 
programmas ietvaros, Rīgas 
kultūras notikumu kalendāru.

Ieva Lasmane
atbild par LIVE RĪGA 
mārketinga komunikāciju 
kampaņu norisi Rīgas 
popularizēšanai ārvalstīs.

Sabīne Markus
atbild par on-line mārketingu 
un par interneta portālu 
www.liveriga.com.

Guna Krišjāne - Kalvāne
atbild par LIVE RĪGA suvenīru 
kolekciju un reklāmas 
materiālu ražošanu. 

Guna Caune
atbild par LIVE RĪGA
sabiedrisko attiecību 
jautājumiem.

gastons.neimanis@liveriga.lv laura.efeja@liveriga.lv ieva.lasmane@liveriga.lv sabine.markus@liveriga.lv gift@liveriga.lv guna.caune@liveriga.lv

partneriem@liveriga.lv

Pieczvaigžņu maršruts 
“Baltijas pērles”
Gallery Park Hotel sadarbībā ar Viļņas 
pieczvaigžņu viesnīcu Hotel Stikliai un 
Tallinas Three Sisters Hotel  izstrādājusi 
vienotu sešu dienu maršrutu “Baltijas pērles”. 
Katra viesnīca ceļotājiem piedāvās apskatīt 
galvaspilsētas interesantākos objektus un 
konsultēs par apskates vietām pa ceļam 
starp Viļņu, Rīgu un Tallinu. Klienti varēs 
iznomāt automašīnu vienā pilsētā un to 
atstāt citā, brīvi izvēloties ceļojuma sākuma 
un beigu vietu. Sešu dienu maršruts vienam 
cilvēkam izmaksās aptuveni 1300 latus. 

Jauni bukleti par atpūtu 
Rīgā un tās apkārtnē un 
veselības tūrismu

Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) 
izdevusi divus jaunus bukletus – “Viena 
diena Rīgā un tās apkārtnē” un “Veselība. 
Labsajūta. Harmonija”. Rīgas un apkārtnes 
tūrisma bukletā piedāvātas maršrutu idejas 
gan aktīvai, gan mierīgai atpūtai, dabas 
tūrismam, vēstures izzināšanai un kultūras 
baudīšanai. Savukārt veselības tūrisma 
bukletā apkopota informācija par dabas 
resursu pieejamību un izmantošanu, zaļo 
tūrismu, medicīnas un rekreācijas tūrisma 
iespējām, sākot ar profesionālu mediķu 
pakalpojumiem un beidzot ar 
visdažādākajiem atpūtas, relaksācijas un 
skaistumkopšanas piedāvājumiem Rīgā, 

Jūrmalā un laukos. Drukātā formātā tie 
izdoti angļu, vācu un krievu valodā. TAVA 
mājas lapā ir pieejama bukleta elektroniskā 
versija arī latviešu valodā. Bukletus izplatīs 
izstādēs, darba semināros, ieinteresētajiem 
sadarbības partneriem un tūrisma 
informācijas centros. Tie tapuši ar ERAF 
atbalstu.

Islande Hotel terasē atklāts 
pirmais binokulārais 
tālskatis Rīgā
Viesnīcas Islande Hotel terasē Mīvatna vēji 
(10.stāvā) uzstādīts pirmais binokulārais 
tālskatis Rīgā. Tas nodrošina lielisku 
panorāmu uz vecpilsētu un Daugavu. 
Tālskatis ir pieejams ne tikai viesnīcas 
klientiem, bet arī citiem interesentiem. 
Rīgas ainavu pusotru minūti var apskatīties 
par vienu eiro monētu (aptuveni 70 
santīmiem). 

“Aiz melnā un baltā” 
mākslas galerijā Putti
No 10.jūnija līdz 20.augustam mākslas 
galerijā Putti varēs aplūkot starptautiskā 
tandēma SKUJA BRADEN (Latvija, ASV) 
izstādi. Tās centrālais objekts ir altārtrauku 
grupa Trasol Hool budistu klosterim Anglijā. 
Trauki radīti, iedvesmojoties no budisma 
�loso�jas, kuru mākslinieces interpretē caur 
rietumu cilvēka pieredzi un postmodernis-
ma perspektīvu. 

 

Jauna lina kolekcija 
veikalā Tīnes
Tīnes veikalā R.Vāgnera ielā 5 pieejama 
jauna kolekcija, kurā ir izsmalcināti un 
ikdienišķi apģērbi katrai gaumei. Šeit var 
iegādāties arī spilgti dzīvespriecīgos LIVE 
RĪGA suvenīrus. 

RETROmance – lirisks 
lidojums laikā Cēsu Pils 
dārza svētkos
11.jūnijā Cēsu Pils dārzs elpos 20.-30. gadu 
noskaņas sajūtās, ievelkot citā laikā un 
telpā. Dāmas salonos, monopols, šahs, retro 
auto parāde un dzīvā mūzika zaļumballē 
ikvienam apmeklētājam garantēs īpašu, 
lirisku lidojumu laikā. 

Ārstnieciskās un rehabilitā-
cijas masāžas pie Aigara 
Fadejeva
Aqua Villa SPA piedāvā spēcīgas ārstnieciskās 
un rehabilitācijas masāžas pie Olimpisko 
spēļu dalībnieka, olimpiskā vicečempiona, 
pasaules rekordista, profesionāla 
neiromuskulārās terapijas speciālista – 
masiera Aigara Fadejeva. Viņš profesionālās 
iemaņas guvis, studējot South Bay Massage 
College Losandželosā, Dalasā (ASV). Fadejeva 
klienti ir bijuši arī slaveni aktieri, profesionāli 
atlēti, kā, piemēram, sprinta zvaigznes Lerojs 
Diksons, Džons Stefensens, Mikela Barbere un 
Austrālijas Olimpiskās izlases atlēti.

Smile line piedāvā jaunas 
ekskursijas skolēniem
Gidu aģentūra Smile line ir sagatavojusi 
jaunu ekskursiju piedāvājumu skolēniem. 
Latviešu valodā pieejama eksursija par 
20.-30.gadiem Rīgā, krievu valodā –  pa 
padomju kino pēdām Rīgā; vācu valodā – 
pa vācu komiķa Erhardta pēdām Rīgā. Visās 
valodās, tostarp arī angļu, tiek nodrošināta 
ekskursija pa Centrāltirgu.

PARTNERU JAUNUMI

LIVE RĪGA IESAKA

5 nozīmīgi notikumi,
ko būtu vērts apmeklēt
2. – 18. jūnijā, Rīgā
RĪGAS MŪZIKAS FESTIVĀLS 2011
Rīgas Mūzikas festivāls piedāvā plašu muzikālo baudījumu – no pasaulē 
slavenākā latviešu komponista Pētera Vaska dzimšanas dienas koncerta 
līdz Annas Sakses �loso�sko apcerējumu “Pasakas par ziediem” 
parvērtībām skaņās un attēlos izcilu Latvijas mākslinieku izpildījumā. 
Festivāla laikā Latvijas radio koris atskaņos Sergeja Rahmaņinova nakts 
lūgšanu “Vesperes”, mūsdienu latviešu skaņdarbi skanēs koncertā “Nakts 
lūgšana” Rīgas Domā. Rīgas Mūzikas festivālā viesosies Taipejas 
�lharmoniskais orķestris, kas Lielajā Ģildē uzstāsies kopā ar latviešu 
pianistu Vestardu Šimkus un lietuviešu trompetistu Igoru Kramarevu.

4. un 5. jūnijā, Rīgā
LATVIJAS ETNOGRĀFISKĀ BRĪVDABAS MUZEJA GADATIRGUS
Latvijas Etnogrā�skā brīvdabas muzeja gadatirgū apmeklētāji var 
vienuviet redzēt, dzirdēt, iepazīt un baudīt visplašākās latviešu 
tradicionālās kultūras izpausmes. Amatnieki no visiem Latvijas novadiem 
izstāda un pārdod augstvērtīgākos izstrādājumus. Plaši pārstāvēti 
tradicionālo amatu pratēji – audēji, rokdarbnieki, kalēji, rotkaļi, ādas un 
koka izstrādājumu darinātāji, pinēji un podnieki. Gadatirgū piedalās arī 
folkloras kopas, deju grupas, kapelas, tautas lugu spēlētāji, seno spēļu un 
rotaļu pratēji, ierasto nacionālo ēdienu piedāvātāji un citi dalībnieki. 

8. – 19.jūnijā, Rīgā
RĪGAS OPERAS FESTIVĀLS 2011
Rīgas Operas festivāls ir lieliska iespēja divu nedēļu garumā iepazīt labāko 
no Latvijas Nacionālās operas. Tajā apkopoti sezonas muzikāli spilgtākie 
notikumi, kas apliecina Latvijas Nacionālās operas radošo ideju attīstību. 
Repertuārā – “zelta klasika” un jauniestudējumi. Iespējams tikties ar 
labākajiem Latvijas solistiem un spožām ārzemju zvaigznēm. Festivāla 
lielajā koncertā tiks atskaņots Dž.Verdi “Rekviēms”.

23.jūnijā, Rīgā 
LĪGO SVĒTKI KRASTMALĀ 2011
Jau otro gadu no 23.jūnija vakara līdz pat Jāņu dienas rītam 11.novembra 
krastmalā, Rīgas centrā, notiks grandioza svinēšana. Tur varēs doties 
rotaļās, iepazīties ar dažādiem latviešu rituāliem – vainagu mešanu kokos 
un lēkšanu pāri ugunskuram, būs arī danči un sadziedāšanās līdz pat rīta 
gaismai. Sanākušie varēs piedalīties siera siešanā un alus brūvēšanā, 
nogaršot pašus labākos Līgo vakara cienastus – putojošu alu, sieru saules 
dzeltenumā, smaržīgus pīrāgus. Uzstāsies folkloras kopas un ansambļi, 
stāstot par latviešu Līgo tradīcijām, kā arī populārās mūzikas pārstāvji – 
no rokmūzikas līdz šlāgerim.

28.jūnijs – 2.jūlijs, Rīga
RĪGAS RITMI VASARAS SESIJA 2011
Augstākā līmeņa džeza mākslinieki, jam sesijas, meistardarbnīcas Rīgas 
koncertzālēs, klubos un pat atklātā dabā – vasarā Rīgā dzīvo džezs! 
Mūzikas gardēžu piedāvājumā tādi mākslinieki un apvienības kā Das 
Kapital, Carmen Souza, Till Brönner un Beady Belle Alex Wilson.

Citi notikumiPlašāku informāciju par šiem un citiem
notikumiem skatiet www.liveriga.com/lv/feel/

NOZARES AKTUALITĀTES
RĪGĀ PIESTĀJA LIELĀKAIS 
KRUĪZA KUĢIS OSTAS VĒSTURĒ
25.maijā Baltijas jūras kruīza ietvaros uz 10 stundām Rīgā 
piestāja lielākais kruīza kuģis, kāds līdz šim ir apmeklējis 
Baltijas valstis. Costa Paci�ca 14 pasažieru klājos ir 
izvietotas 1504 kajītes, kuģis var uzņemt 3780 pasažierus 
un uz tā pastāvīgi ir nodarbināti 1100 apkalpes locekļi. 
Baltijas jūras kruīzs sākas Ķīlē un tā laikā tiek apmeklēta 
arī Stokholma, Helsinki, Sanktpēterburga, Klaipēda, 
Gdaņska un Bornholma. Costa Paci�ca Rīgu apmeklēs arī 
5.jūnijā un 28.augustā. Rīgas Pasažieru termināls šogad 
plāno uzņemt vismaz 69 kruīza kuģus.

NORTH HUB RIGA PULCĒJA 
AVIĀCIJAS NOZARES LĪDERUS
Latvijas nacionālā aviokompānija airBaltic 19.maijā 
starptautiskā konferencē Rīgā pulcēja vairāk nekā 200 
aviokompānijas, lidmašīnu ražotājus un varas pārstāvjus

un gandrīz 50 starptautisko mediju pārstāvjus. North 
Hub Riga, kas ir kļuvusi par lielāko aviācijas notikumu 
Ziemeļeiropā, tēmas bija vērstas uz inovācijām un jaunu 
ienākumu plūsmu radīšanu. Konferenci apmeklējušie 
Airbus pārstāvji atzina, ka Rīga ir ļoti tīra pilsēta, kas īpaši 
izceļas ar to, ka ir draudzīga kājāmgājējiem.

RĪGĀ ATKLĀTA VIENA NO LIELĀ-
KAJĀM JUMTA TERASĒM EIROPĀ
Uz tirdzniecības centra Galleria Riga jumta Dzirnavu ielā 
67 maija beigās tika atklāta lielākā jumta terase Baltijā. 
Tās kopējā platība ir vairāk nekā 2500 m². No terases 
paveras skats uz visām Rīgas pusēm. Tajā darbosies 5 
bāri, kā arī restorāni, kas piedāvā Austrumu un Eiropas 
virtuves. Terases koncertzālē ir 600 sēdvietu, bet pavisam 
vietas pietiek līdz pat 1000 apmeklētājiem. Novakarēs 
terases viesus priecēs īpašas izklaidējošas programmas 
ar pašmāju un ārzemju zvaigžņu piedalīšanos, dažādi 
šovi, koncerti un modes skates.

IZVIETO SAVU AKTUĀLO PIEDĀVĀJUMU RĪDZINIEKIEM UN RĪGAS VIESIEM

WWW.LIVERIGA.COM
PIEDĀVĀJUMU SADAĻĀ PAR 20 LATIEM MĒNESĪ!

Tas tiks rekomendēts arī LIVE RĪGA Facebook un Foursquare kontos. Ir interese? Raksti Sabīnei ads@liveriga.lv. 

1. maijā otro gada jubileju atzīmēja Saules muzejs;

10. maijā 20 gadus kopš dibināšanas atzīmēja HRG Latvia, 
ko šobrīd pazīstam kā SIA TAS Baltics;

10 gadu jubileju 10. maijā atzīmēja viesnīca Gutenbergs;

12. maijā pirmo pastāvēšanas gadu svinēja tūrisma 
kompānija Via Baltic;

15. maijā apritēja 10 gadi kopš Radisson Blu Latvija Hotel 
atklāšanas;

tāpat šajā dienā 19 gadu jubileju svinēja Art Hotel Laine;

16. maijā 17 gadus kopš dibināšanas atzīmēja tūrisma 
aģentūra Balta Tour;

26. maijā Rīgas galerija atzīmēja 19 gadu jubileju;

52. jubileju maijā svinēja SIA Saldus pārtikas kombināts.

Suminām un vēlam panākumus!

PARTNERU JUBILEJAS

MAIJĀ JUBILEJAS SVINĒJUŠI
LIVE RĪGA PARTNERI:


