
SIA „Aviasabiedrība „Liepāja”” vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu 

plāns un izpilde 2018.gadā. 

 

1.mērķis - Lidlauka pakalpojumu efektīva piedāvāšana. 

Mērķa sasniegšanai noteiktie uzdevumi- efektivizēt aviokompāniju piesaistes procesu 

un turpināt informēt aviokompānijas par LL piedāvājumu un iespējām, izpildīti pilnībā. 

Lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus, pieņemts darbā maršrutu attīstības speciālists, 

kurš lidostu pārstāvēja Eiropas lielākajā aviācijas kontaktbiržā “Routes Europe’2018”. 

Savukārt uzdevums- jauna maršruta uzsākšanas vai lidojumu skaita palielināšanas 

piedāvājuma konkurētspējas palielināšana- pārcelts uz nākamo plānošanas periodu 

saistībā ar jaunu lidojumu veicināšanas programmas īstenošanu, kas apstiprināta 

Liepājas domes 2019.gada 21.marta sēdē. Lidlauka pakalpojumu efektīva piedāvāšana 

realizēta arī sadarbības uzsākšanā ar SIA “Air Baltic Training”, kas kopš 2018.gada 

9.jūlija veic jauno pilotu apmācību tostarp arī lidot prasmes apmācību LL. Kā rezultātā 

ievērojami pieaudzis veikto lidojumu skaits LL. 

 

2.mērķis - Lidlauka ekspluatācijas efektivitāte. 

2018.gadā tika izvirzīts uzdevums- lidlauka ekspluatācija atbilstoši sertifikācijas 

noteikumiem. Lidlauka ekspluatācija nodrošināta atbilstoši sertifikācijas noteikumiem 

un tam paredzētā budžeta ietvaros, turklāt izdevies piesaistīt papildus valsts 

finansējumu. Tāpat, lai samazinātu izdevumus, kas saistīti ar darbinieku apmācību, 

kura tiek veikta atbilstoši Komisijas 2014. gada 12. februāra Regulai (ES) Nr. 139/2014, 

ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 un Eiropas Aviācijas 

drošības aģentūras Pieņemami atbilstības nodrošināšanas līdzekļi (AMC) un vadlīniju 

dokumenti (GM) attiecībā uz lidlauku pārvaldību, organizāciju un ekspluatācijas 

prasībām, par apmācību vadītājiem apmācīti 8 lidostas darbinieki un izstrādātas 5 

apmācību programmas, no kurām viena sastāv no 14 moduļiem (apmācību tēmām). 

3.mērķis - Pasažieru termināļu kapacitātes palielināšana. 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, kā viens no veicamajiem pasākumiem tika noteikts- 

izstrādāt būvprojektu ielidošanas termināla paplašināšanai ne Šengenas avioreisu 

uzņemšanai. Ielidošanas termināla pasažieru kapacitātes palielināšanai 

nepieciešamais būvprojekts izstrādāts. Savukārt, tā kā 2018.gadā LL ir izdevies 

piesaistīt vairākus investorus, kuri LL plāno veikt uzņēmējdarbības attīstīšanu, tad, lai 

efektīvāk veiktu inženiertehnisko risinājumu plānošanu un to veiksmīgāk salāgotu ar 

LL attīstības plāniem, izvirzītā uzdevuma- terminālu pasažieru apkalpošanas 

kapacitātes palielināšanas koncepcijas izstrāde- realizācija pārcelta uz nākamā 

plānošanas perioda sākumu. 

 


