VENTSPILS LIDOSTAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI
Nr.p.
k.

Pakalpojums
Maksa par gaisa kuģu nosēšanos un
pacelšanos

1.
Starptautiskie lidojumi
Iekšzemes lidojumi

Tarifs
EUR
(bez
PVN)
8,26

Ultra light (gaisa kuģi ar maksimālo pacelšanās svaru (MTOW)
<600kg)

12,40

Gaisa kuģiem ar MTOW 600kg – 2000kg

8,26
6,61

Gaisa kuģiem ar MTOW virs 2000kg (noapaļojot uz augšu līdz 10
kg) – par katriem 1000 gaisa kg.

Gaisa kuģa apkalpošanas maksa
2.

Starptautiskie lidojumi

Par katriem 1000 gaisa kuģa MTOW kg (noapaļojot uz augšu līdz
10 kg).
4,13

Pasažieru apkalpošanas maksa
3.

Starptautiskie lidojumi
Iekšzemes lidojumi

4,13
2,89

Starptautiskie lidojumi

4,13

Iekšzemes lidojumi

1,65

Piemaksa tiek noteikta katru dienu no
plkst. 21:00-09:00
Piemaksa par lidlauka izmantošanu ārpus
darba laika (no 1.novembra līdz
31.martam)

6.

Gaisa kuģiem, kuru MTOW ir 2000 kg vai mazāks, maksa par
katru izlidojošo pasažieri netiek piemērota.
Pirmās trīs stundas bez maksas.

Piemaksa par lidlauka izmantošanu ārpus
darba laika (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)
5.

Gaisa kuģiem, kuru MTOW ir 2000 kg vai mazāks, gaisa kuģa
apkalpošanas netiek piemērota
Par katru izlidojošo pasažieri.

Maksa par perona stāvvietu
4.

Paskaidrojumi

Par katriem 1000 gaisa kuģa maksimālā pacelšanās svara kg
(noapaļojot uz augšu līdz 10 kg), par 24 stundām.
Papildus maksa pie “Maksa par gaisa kuģu nosēšanos un
pacelšanos” (pozīcija Nr.1)

41,32

Gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās svaru līdz 2000kg

123,97

Gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās svaru no 2001kg
Papildus maksa pie “Maksa par gaisa kuģu nosēšanos un
pacelšanos” (pozīcija Nr.1)

41,32

Gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās svaru līdz 2000kg

123,97

Gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās svaru no 2001kg

Gaisa kuģa dzinēju iedarbināšana (28v; līdz
1000 A)

12,40

Par katru iedarbināšanas reizi.

Gaisa kuģa pastāvīga elektroapgāde

95,04

Stundā

Lidlauka izmantošana mācību lidojumiem
(nakts laikā)

41,32

Par pirmo stundu.

28,93

Katra nākamā stunda.
Minimums 1h.

Piemaksa tiek noteikta darba dienās no
plkst. 17:00-09:00, kā arī brīvdienas un
svētku dienas.
Maksa par gaisa kuģu elektroapgādi

7.

8.

Par pakalpojumu tiek iekasēts ne mazāk kā 8,26 EUR.

9.

Touch-and-go

8,26

Teritorijas noma:
10.

No 1.aprīļa līdz 31.oktobrim maksa tiek piemērota par katru
desmito “touch-and-go”.
No 1.novembra līdz 31.martam maksa tiek piemērota par katru
pirmo no desmit ‘’touch-and-go’’.
Teritorija tiek nomāta no plkst.9.00-21.00.

Visa diena

202,47

Līdz četrām stundām

82,64

Par teritorijas nomu un teritorijas izmantošanas nosacījumiem
tiek slēgta vienošanās starp Ventspils lidlauka ekspluatantu un
Iznomātāju.

11.

Termināla telpas noma (uzgaidāmā zāle)
Diena
24,79

Telpa tiek nomāta no plkst.9.00-17.00 Ja telpa tiek nomāta kopā
ar zemi, tad telpu iespējams nomāt no plkst.9.00-21.00

Nulles tarifs tiek piemērots:
Attiecībā uz šo noteikumu 1.- 5. punktā minētajiem maksājumiem:
- lidojumiem, kuri tiek veikti, lai pārvadātu Latvijas valsts augstākās amatpersonas, kuras dodas oficiālās vizītēs
- lidojumiem, kuri beidzas lidlaukā, no kura gaisa kuģis pacēlies un nav nosēdies citā lidlaukā (piespiedu atgriešanās).
Attiecībā uz šo noteikumu 1.- 8. punktā minētajiem maksājumiem:
- lai veiktu meklēšanas un glābšanas darbus pēc kompetenta aviācijas meklēšanas un glābšanas dienesta rīkojuma.
Sezonas atlaide
No 1.maija līdz 1. septembrim vispārējās aviācijas gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās svaru līdz 600kg tiek piemērota lidostas
nodeva 8,26 EUR (bez PVN) un no 600kg līdz 2000kg tiek piemērota lidostas nodeva 12,40 EUR (bez PVN). Cenā ir iekļauta nosēšanās
maksa un maksa par stāvvietu (24h).
Fiksētā maksa tiek piemērota lidojumiem laikā no 9:00-21:00. Lidojumiem laikā no 21:00-09:00 tiks piemērota piemaksa par lidlauka
izmantošanu ārpus darba laika saskaņā ar cenrādi.
Iespējamas atlaides:
- Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un Valsts robežsardzes gaisa kuģiem tiek piemērota 100% atlaide pasažieru un gaisa kuģu
apkalpošanas maksai (pozīcija Nr.1. un Nr.2.).
- Īpašos gadījumos, pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Ventspils pilsētas domi, Valsts institūcijām (Valsts Robežsardze, Nacionālie
bruņotie spēki), kas veic valsts noteiktas funkcijas, var tikt piemērota atlaide par lidostā sniegtajiem pakalpojumiem 15% - 30%
apmērā. Par atlaižu, lidostā sniegto pakalpojumu apjomu un lidlauka izmantošanas nosacījumiem tiek slēgta vienošanās starp
Ventspils lidlauka ekspluatantu un Valsts institūciju.
- Pilotu skolām, kas veic mācību lidojumus, var tikt piemērota atlaide par lidostā sniegtajiem pakalpojumiem 15% - 30% apmērā.
Par atlaižu, lidostā sniegto pakalpojumu apjomu un lidlauka izmantošanas nosacījumiem tiek slēgta vienošanās starp Ventspils
lidlauka ekspluatantu un Pilotu skolu.
- Ventspils lidlauka ekspluatants paša rīkotajos ar aviāciju saistītos pasākumos pasākuma dienā (-s) dalībniekus (gaisa kuģus) var
atbrīvot no pakalpojumu maksas.
- Teritorijas nomas maksu var samazināt (30 līdz 50% apmērā), ja kalendārā gada ietvaros, teritoriju tiek plānots nomāt vairāk
par 5 reizēm (dienām), pa ko tiek slēgta iepriekšēja vienošanās.

