
 
LIEPĀJAS LIDOSTAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI 

Maksa Cena EUR (bez PVN) Vienība 

Nosēšanās 
maksa 

8,20 par katriem 1000  gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas (MTOW) kg (noapaļojot uz augšu līdz 10kg) katrā nosēšanās reizē 

Treniņlidojums 8,20 
GK ar MTOW līdz 2000 kg viena treniņlidojuma stunda lidlauka publicētajā darba laikā tiek pielīdzināta vienai nosēšanās reizei, par otro un katru 
nākamo stundu piemēro koeficientu 0,75 
(GK ar MTOW virs 2000 kg – maksu nosaka vienojoties ar administrāciju) 

Darba laika 
pagarināšana* 
vai atsevišķa 
atvēršana** 

no 270*  
 
 
 

 no 380**  

par katru lidlauka darba stundu 
 
*Pagarinot darba laiku: 
GK ar RFF CAT 1-2 270 EUR par pirmo darba laika pagarināšanas stundu un 320 EUR par katru nākamo stundu; 
GK ar RFF CAT 3-7 500 EUR par pirmo darba laika pagarināšanas stundu un 550 EUR par katru nākamo stundu. 
 
**Atverot lidlauku atsevišķi: 
GK ar RFF CAT 1-2 380 EUR par pirmo papildus atvēršanas stundu un 320 EUR par katru nākamo stundu; 
GK ar RFF CAT 3-7 610 EUR par pirmo papildus atvēršanas stundu un 550 EUR par katru nākamo stundu. 
 
(maksa netiek piemērota ziemas sezonā, kad lidlauks tiek atvērts pēc iepriekšēja pieprasījuma - PPR) 

Gaisa kuģa 
stāvvieta 

Pirmās 3 stundas - 
bez maksas  

0,14* 

*par ceturto un katru nākamo stundu par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas (MTOW) kg, bet ne mazāk kā 6 EUR par 
24 stundām 

Pasažieru 
maksa 

10 

par katru izlidojošo pasažieri 
 
Maksa netiek piemērota: 

1) gaisa kuģiem ar MTOW zem 2000kg; 
2) ja tiek veikti gaisa darbi; 
3) treniņlidojumiem; 
4) pasažieriem,kuri nav sasnieguši 2 gadu vecumu 

Drošības 
maksa 

1 

par katru izlidojošo pasažieri 
 
Maksa netiek piemērota: 

1) gaisa kuģiem ar MTOW zem 2000kg; 
2) ja tiek veikti gaisa darbi; 
3) treniņlidojumiem; 
4) pasažieriem, kuri nav sasnieguši 2 gadu vecumu 



 

PRM maksa 0,13 

par katru izlidojošo pasažieri 
 
Maksa netiek piemērota: 
      1)       gaisa kuģiem ar MTOW zem 2000kg; 
      2)       ja tiek veikti gaisa darbi; 
      3)       treniņlidojumiem; 
      4)            pasažieriem, kuri nav sasnieguši 2 gadu vecumu. 

Gada karte 
vieglajiem 

gaisa kuģiem 

 
500* 

750** 
1500*** 

gadā. Iekļauj neierobežotu skaitu nosēšanās reižu lidostas noteiktajā darba laikā 
*Gaisa kuģiem ar MTOW līdz 1350kg 
**Gaisa kuģiem ar MTOW no 1351 līdz 1999kg 
***Gaisa kuģiem ar MTOW no 2000 līdz 5700kg 
(karte tiek piesaistīta konkrētam gaisa kuģim) 


