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A007. TARIFU NOTEIKUMI
Ministru kabineta noteikumi Nr.823 (Rīgā 2011.g. 19.oktobrī)
Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu
1.
Noteikumi nosaka maksu par valsts nozīmes lidlaukā sniegtajiem drošības un glābšanas pasākumiem,
tajā skaitā maksu par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu
(turpmāk - drošības maksa), tās iekasēšanas un izlietošanas kārtību, kā arī atbrīvojumu no drošības maksas,
ciktāl to nenosaka normatīvie akti par vispārīgo lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu.
2.
Noteikumi attiecas uz valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā Lidosta “Rīga”” (turpmāk - lidosta “Rīga”)
lidlaukā veiktajiem drošības un glābšanas pasākumiem.
3.

Drošības maksa ietver:

3.1.

lidostas “Rīga” pakalpojumus - pasažieru drošības pārbaudi, pasažieru reģistrētās un rokas
bagāžas pārbaudi, kā arī lidostas drošības un krīzes vadības (tajā skaitā glābšanas)
nodrošināšanu;

3.2. valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) gaisa kuģu lidojumu
drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanas pasākumus.
4.

Maksas apmērs ir sekojošs:

4.1 ja pasažieri maksā drošības maksu ar gaisa pārvadātāju starpniecību, − EUR 6,50 par katru izlidojošo
pasažieri;
4.2 ja pasažieri maksā drošības maksu bez gaisa pārvadātāju starpniecības, − EUR 7,00 par katru izlidojošo
pasažieri;
5.

No drošības maksas ir atbrīvoti:

5.1

tranzīta un transfēra pasažieri;

5.2

pasažieri, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu.

6.
Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto drošības maksu pasažieri maksā, norēķinoties ar gaisa
pārvadātājiem par aviobiļetēm.
7.
Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto drošības maksu pasažieri maksā lidostai "Rīga" pirms pasažieru
drošības kontroles.
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1.

8.

Saskaņā ar šo noteikumu 4.1.apakšpunktu iekasēto drošības maksu sadala šādi:

8.1 lidostai "Rīga" par šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem – EUR 5,40 par katru
izlidojošo pasažieri;
8.2 Civilās aviācijas aģentūrai šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu izmaksu segšanai – EUR
1,10 par katru izlidojošo pasažieri.
9.

Saskaņā ar šo noteikumu 4.2.apakšpunktu iekasēto drošības maksu sadala šādi:

9.1 lidostai "Rīga" par šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem – EUR 5,90 par katru
izlidojošo pasažieri;
9.2 Civilās aviācijas aģentūrai šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu izmaksu segšanai – EUR
1,10 par katru izlidojošo pasažieri.
10. DDrošības maksu pārskata reizi trijos gados vai gadījumā, ja pasažieru skaita izmaiņas gadā pārsniedz
15 %, atbilstoši aktuālajam pasažieru skaitam un drošības pakalpojumu izmaksām.
11. Lidosta "Rīga" un Civilās aviācijas aģentūra nodrošina, ka no drošības maksas iegūtie līdzekļi tiek
izmantoti tikai šo noteikumu 3.punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai.
12. Gaisa pārvadātāji, kuri saņem drošības maksu no pasažieriem, maksājumu par lidostas "Rīga"
pakalpojumiem veic 30 dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas. Ja maksājuma termiņš ir sestdiena, svētdiena vai
Latvijas Republikas oficiālā svētku diena, maksājumus veic nākamajā darbdienā.
13. Lidosta "Rīga" katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā pārskatu
par iepriekšējā mēnesī (turpmāk − pārskata periodā) iekasēto drošības maksu. Pārskatā iekļauj informāciju par
apkalpoto izlidojošo pasažieru skaitu.
14. Lidosta "Rīga" ne vēlāk kā 60 dienas pēc šo noteikumu 13.punktā minētā pārskata perioda beigām
pārskaita Civilās aviācijas aģentūrai iekasēto maksu par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas
drošības uzraudzības nodrošināšanu.
15. Pasažieri, kuri iegādājušies aviobiļetes līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir atbrīvoti no drošības
maksas.
16.

Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.210 (Rīgā 2013.g.16.aprīlī)
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu.
1.

Noteikumi nosaka:

1.1. maksu par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (turpmāk – lidosta "Rīga") valsts
nozīmes civilās aviācijas lidlaukā (turpmāk – lidlauks) sniegtajiem pakalpojumiem:
1.1.1. par gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos;
1.1.2. par gaisa kuģu stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā uz laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa
apkalpošana pirms vai pēc lidojuma;
1.1.3. par pasažieru apkalpošanu, norādot pakalpojumus, kas ietverti attiecīgajā maksā;
1.2.

maksas iekasēšanas un izlietošanas kārtību;

1.3.

atbrīvojumus no šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētās maksas par lidlaukā sniegtajiem pakalpojumiem.

2.
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2.
Maksa par gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos, kas ietver skrejceļa un manevrēšanas ceļu, skrejceļa
un manevrēšanas ceļu apgaismojuma, lidlauka vadības dienesta pakalpojumu un citas lidlauka infrastruktūras
izmantošanu, ja attiecīgā infrastruktūra nepieciešama gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās nodrošināšanai, ir
EUR 2,05 par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem (noapaļojot uz
augšu līdz 10 kg) katrā pacelšanās un nosēšanās reizē. Treniņu lidojuma stundu pielīdzina vienai pacelšanās
un nosēšanās reizei, bet par otro un katru nākamo stundu piemēro koeficientu 0,75.
[2013.gada. 24. septembris]
3.
Maksa par gaisa kuģa stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā par laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa
apkalpošana pirms vai pēc lidojuma, ir šāda:
3.1.

pirmā stunda un šo noteikumu 4.2.2.apakšpunktā minētajā gadījumā pirmās trīs stundas – bez maksas;

3.2. par otro un katru nākamo stundu, kā arī šo noteikumu 4.2.2.apakšpunktā minētajā gadījumā par ceturto
un katru nākamo stundu – EUR 0.14 par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas
kilogramiem, bet ne mazāk kā EUR 30. [2013.gada. 24.septembris]
4.
Maksa par pasažieru un publisko uzgaidāmo telpu un gaiteņu, kā arī citas pasažieru apkalpošanai
nepieciešamās pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu ir EUR 3,10 par katru izlidojošo pasažieri,
izņemot šādus gadījumus:
4.1. ja attiecīgajam pārvadātājam no lidostas "Rīga" izlidojušo pasažieru skaits kalendāra gadā ir lielāks par
iepriekšējā kalendāra gadā izlidojušo pasažieru skaitu un iepriekšējā kalendāra gadā tas nav bijis mazāks par
vienu tūkstoti, maksa ir EUR 1,55 par katru pasažieri, kas pārsniedz iepriekšējā kalendāra gadā pārvadāto
pasažieru skaitu;
4.2. ja attiecīgais pārvadātājs saskaņā ar publicētu lidojumu sarakstu ir uzsācis lidojumus par samaksu
(turpmāk – regulārie lidojumi) uz lidostu "Rīga" un no tās jaunā lidojumu virzienā (lidlauks, uz kuru lidojumu
pieteikuma brīdī regulāri lidojumi netiek veikti) vismaz divas reizes nedēļā ne mazāk kā sešus mēnešus pēc
kārtas. Par lidojumu jaunā virzienā neuzskata pārvadātāja atsāktus regulāros lidojumus pārtrauktā lidojumu
maršrutā, kurā tas iepriekš lidojis, ja pārtraukums ir bijis mazāks par 12 mēnešiem. Maksa par katru jaunajā
lidojumu virzienā izlidojušo pasažieri trīs gadus no lidojumu uzsākšanas ir šāda:
4.2.1. lidojumiem līdz 3500 km (mērot īsāko attālumu) - pirmajā gadā EUR 0.31, otrajā gadā EUR 1.25 un trešajā
gadā EUR 2.19;
4.2.2. lidojumiem tālāk par 3500 km (mērot īsāko attālumu) – pirmajā gadā nepiemēro, otrajā gadā EUR 0.94 un
trešajā gadā EUR 1.55.

[2013.gada 24.septembris]
5.
Maksa par pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu tranzīta un transfēra pasažieriem
(pasažieriem, kuri izlido no lidostas "Rīga" kontrolējamās teritorijas tajā pašā gaisa kuģī, ar kuru ielidojuši, vai
citā gaisa kuģī, ja viņi nepamet lidostas "Rīga" kontrolējamo teritoriju) ir EUR 1 par katru izlidojošo tranzīta un
transfēra pasažieri. [2013.gada 24.septembris]
6.
Ja pārvadātājs atbilst gan šo noteikumu 4.1., gan 4.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, tad jaunā
regulārā lidojuma maršrutā pārvadātie izlidojušie pasažieri netiek ieskaitīti attiecīgā pārvadātāja pārvadāto
pasažieru kopējā skaita pieaugumā, bet šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās maksas piemērošanai tiek
atsevišķi uzskaitīts jaunajā lidojumu virzienā pārvadāto pasažieru skaits.
7.

No šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā minētās maksas ir atbrīvoti:

7.1. speciālie lidojumi, kuru vienīgais mērķis ir oficiālā norīkojumā pārvadāt valdošo monarhu un viņa tiešos
ģimenes locekļus, valsts vadītājus, valdību vadītājus un valdību ministrus;
7.2. lidojumi, kas paredzēti meklēšanas un glābšanas darbiem pēc kompetenta aviācijas meklēšanas un
glābšanas dienesta rīkojuma;
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3.

7.3. lidojumi ar valsts gaisa kuģi 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta
izpratnē.
8.

No šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās maksas ir atbrīvoti pasažieri, kuri ir jaunāki par diviem gadiem.

9.
No šo noteikumu 3.punktā minētās maksas ir atbrīvoti gaisa kuģu īpašnieki un lietotāji, kuriem ir noslēgts
atsevišķs līgums saskaņā ar lidostas "Rīga" ilgtermiņa gaisa kuģu stāvvietu izmantošanas cenrādi, ciktāl tas nav
pretrunā ar nacionālajām un starptautiskajām, tai skaitā Eiropas Savienības, konkurences tiesībām.
10. Gaisa kuģa īpašnieks un ekspluatants ir solidāri atbildīgi par lidostas "Rīga" sniegto pakalpojumu
samaksu.
11.

Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās maksas iekasēšanas kārtība ir šāda:

11.1. pārvadātājs par pakalpojumiem samaksā pilnu šo noteikumu 4.punkta ievaddaļā minēto summu;
11.2. mēneša laikā pēc kalendāra gada noslēguma lidosta "Rīga" salīdzina attiecīgajā gadā pārvadāto
izlidojušo pasažieru skaitu ar iepriekšējā gadā izlidojušo pasažieru skaitu un iesniedz pārvadātājam kredītrēķinu
par papildus pārvadātajiem izlidojušajiem pasažieriem 1,09 latu apmērā par katru papildus izlidojušo pasažieri,
ja ir konstatēts pasažieru skaita pieaugums. Ja attiecīgais pārvadātājs ir uzsācis šo noteikumu 4.2.apakšpunktā
minētos lidojumus, jaunajos maršrutos pārvadāto pasažieru skaitu nesummē ar pārvadātāja esošajos maršrutos
pārvadāto pasažieru skaitu.
[2013.gada 24 septembris]
12.

Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās maksas iekasēšanas kārtība ir šāda:

12.1. pirmos sešus mēnešus pēc regulāru lidojumu uzsākšanas jaunā virzienā pārvadātājs par pakalpojumiem
samaksā pilnu šo noteikumu 4.punkta ievaddaļā minēto summu;
12.2. pēc šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto lidojumu veikšanas, ja ir izpildīti šo noteikumu
4.2.apakšpunktā minētie nosacījumi, lidosta "Rīga" pārrēķina maksu un iesniedz pārvadātājam kredītrēķinu par
attiecīgajā jaunajā regulārajā lidojumu maršrutā pārvadātajiem izlidojušajiem pasažieriem;
12.3. atlikušajā lidojumu periodā, ja ir izpildīti šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētie nosacījumi, pārvadātājs
norēķinus veic šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā apmērā.
13. Maksājumus par lidostas "Rīga" sniegtajiem pakalpojumiem veic 30 dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas.
Ja maksājuma termiņš ir sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikas oficiālā svētku diena, maksājumus veic
nākamajā darbdienā.
14. Maksājumus par lidostas "Rīga" čarterpārvadātājiem sniegtajiem pakalpojumiem samaksā pēc
nolaišanās Latvijas teritorijā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu
pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, ja līgumā nav noteikts citādi.
15. Par noteikto maksājumu termiņa kavējumiem piemēro nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no laikā
nesamaksātā pamatparāda par katru kavējuma dienu.
16. Šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minēto maksu izlieto lidostas "Rīga" izdevumu segšanai, kas radušies,
nodrošinot gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos, gaisa kuģa stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā un
pasažieru apkalpošanu, kā arī minēto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai.
17. Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumi Nr.29 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības
"Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 5.nr.) ir atcelti.
Atceļ AIC A 007/2012.
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