
 
 

        1.PIELIKUMS 
        Liepājas pilsētas domes  
        2018.gada 15.marta  
        lēmumam Nr.82 

                                                                          
 

Liepājas lidostas pakalpojumu izcenojumi 

(bez PVN 21%) 

 

     1. Maksa par nosēšanos 8,20 euro: 

     1.1. Maksa tiek aprēķināta par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās 

pacelšanās masas kilogramiem (noapaļojot uz augšu līdz 10 kg) katrā nosēšanās reizē. 

     1.2. Treniņu lidojumu stundu, gaisa kuģim līdz 2000 maksimāli pieļaujamās 

pacelšanās masas kilograma, lidlauka publicētajā darba laikā pielīdzina vienai nosēšanās 

reizei, bet par otro un katru nākamo stundu piemēro koeficientu 0,75. 

     Gaisa kuģim virs 2000 maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilograma, maksas 

piemērošanas kārtību nosaka lidostas administrācija. 

 
 

      2. Maksa par gaisa kuģa stāvēšanu gaisa kuģu stāvvietā ir šāda: 

      2.1.  Pirmās trīs stundas - bez maksas; 

      2.2. par ceturto un katru nākamo stundu - 0,14 euro par katriem 1000 gaisa kuģa 

maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem, bet ne mazāk kā 6 euro par 24.st. 

      Ilgtermiņa (ilgāk par 14 dienām) gaisa kuģu stāvēšanas noteikumi tiek noteikti 

atsevišķi, vienojoties ar lidostas administrāciju. 

 

      3. Maksa par lidlauka darba laika pagarināšanu vai atsevišķu atvēršanu ārpus 

publicētā darba laika: 

      Maksa par lidlauka darba laika pagarināšanu vai atsevišķu atvēršanu, tiek piemērota 

atkarībā no gaisa kuģim nepieciešamās ugunsdzēsības un glābšanas kategorijas                     

(RFF CAT). 

 

      3.1. Pagarinot lidlauka darba laiku (pirms vai pēc publicētā darba laika) maksa tiek 

noteikta sekojoši: 

      3.1.1. Gaisa kuģim ar RFF CAT 1-2 - 270 euro par pirmo darba laika pagarināšanas 

stundu un 320 euro par katru nākamo šādu stundu; 

      3.1.2. Gaisa kuģim ar RFF CAT 3-7 - 500 euro par pirmo darba laika pagarināšanas 

stundu un 550 euro par katru nākamo šādu stundu. 

      3.2. Par lidlauka atsevišķu atvēršanu maksa tiek noteikta sekojoši: 

      3.2.1. Gaisa kuģim ar RFF CAT 1-2 - 380 euro par pirmo papildus atvēršanas stundu 

un 320 euro par katru nākamo šādu stundu; 

      3.2.2. Gaisa kuģim ar RFF CAT 3-7 - 610 euro par pirmo papildus atvēršanas stundu 

un 550 euro par katru nākamo šādu stundu. 

 

      Šajā punktā noteiktās maksas ir jāapmaksā pirms plānotā lidojuma. Pakalpojums tiek 

sniegts, kad nauda ir saņemta SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" kontā.  

      Ja lidojums, kas pieteikts ārpus lidlauka publicētā darba laika tiek atcelts, klientam 

šajā punktā noteiktās maksas netiek atgrieztas. 

Ziemas sezonā, atverot lidlauku pēc iepriekšēja pieprasījuma (PPR - prior permission 

required) šajā punktā noteiktās maksas netiek piemērotas. 

            Maksas piemērošanas kārtību nosaka lidostas administrācija. 
 



 
 

 4. Maksa par pasažieru un publisko uzgaidāmo telpu un gaiteņu, kā arī citas 

pasažieru apkalpošanai nepieciešamās pasažieru termināļu infrastruktūras 

izmantošanu ir 10 euro par katru izlidojošo pasažieri. Maksa netiek piemērota šādos 

gadījumos: 

4.1. Ja gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masa ir mazāka par                        

2000 kilogramiem; 

4.2. Pasažieriem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu; 

4.3. Ja tiek veikti gaisa darbi; 

      4.4. Ja tiek veikti treniņa lidojumi. 
 

      5. Drošības maksas apmērs ir 1,00 euro par katru izlidojošo pasažieri. Maksa 

netiek piemērota šādos gadījumos: 

5.1. Ja gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masa ir mazāka par                        

2000 kilogramiem; 

5.2. Pasažieriem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu; 

5.3. Ja tiek veikti gaisa darbi; 

5.4. Ja tiek veikti treniņa lidojumi. 
 

6. PRM maksa 0,13 euro par katru izlidojošo pasažieri. Maksa netiek piemērota 

šādos gadījumos: 

6.1. Ja gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masa ir mazāka par                    

2000 kilogramiem; 

6.2. Pasažieriem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu; 

6.3. Ja tiek veikti gaisa darbi; 

6.4. Ja tiek veikti treniņa lidojumi. 
 

7. Gada karte vieglajiem gaisa kuģiem (atbrīvo no nosēšanās maksas, karte 

tiek piesaistīta konkrētam gaisa kuģa reģistrācijas numuram): 

7.1. Gaisa kuģiem ar maksimāli pieļaujamo pacelšanās masu līdz 1350 kg - 500 euro 

gadā ar neierobežotu skaitu nosēšanās reižu lidostas noteiktajā darba laikā; 

7.2. Gaisa kuģiem ar maksimāli pieļaujamo pacelšanās masu no 1351 līdz 1999 kg -          

750 euro gadā ar neierobežotu skaitu nosēšanās reižu lidostas noteiktajā darba laikā; 

7.3. Gaisa kuģiem ar maksimāli pieļaujamo pacelšanās maksu no 2000 līdz                

5700 kg - 1500 euro gadā ar neierobežotu skaitu nosēšanās reižu lidostas noteiktajā darba 

laikā. 
 

 

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                                    J.VILNĪTIS    


