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A006. AERONAVIGĀCIJAS PUBLIKĀCIJU ABONĒŠANA 2018. GADAM
1.

VISPĀRĪGI

Latvijas aeronavigācijas publikācijas abonēšanā vai tās atjaunošanā 2018. gadam ieinteresētām juridiskām un
fiziskām personām jāaizpilda un jāparaksta pievienotā Abonēšanas forma, un jānosūta tā pa e-pastu:
ais@lgs.lv vai pa faksu: +371 67300660.
Visiem abonētājiem tiek lūgts pievienot PVN (pievienotās vērtības nodokļa) numuru.
Aeronavigācijas informācijas publikācijas (AIP, AIP AMDT, SUP un AIC) elektroniskā AIP formā ir pieejamas
Latvijas AIS mājas lapā https://ais.lgs.lv, izmantojot tiešo elektronisko piegādi.
ICAO dalībvalstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem Latvijas Republikas elektroniskā AIP tiks izplatīta
bez maksas, kā tas noteikts ICAO 15.pielikuma 2.3.5 paragrāfā.
Pārējiem abonentiem jāmaksā saskaņā ar esošo cenrādi.
Piezīme: Ja nepieciešams, var tikt lietotas attiecīgas vienošanās starp Latvijas AIS un nākošo lietotāju, lai vadītu
aeronavigācijas informācijas datu ķēdi.
Jaunās eAIP lejupielāde būs iespējama 42 dienas pirms tās spēkā stāšanās datuma.
Starp divu AIP grozījumu publikācijām izdotie AIP papildinājumi un cirkulāri tiek izsūtīti pa e-pastu.
Ik mēnesi pēc pieprasījuma, ja tas iesniegts NOTAM birojā vismaz 60 minūtes iepriekš, ir pieejams spēkā esošo
NOTAM saraksts vienkāršā valodā ar iekļautiem izdoto AIP labojumu un AIC sērijas numuriem un AIP
papildinājumu kontrolsarakstu. Tas tiks izsūtīts pa faksu vai e-pastu.
2.

ABONĒŠANAS CENAS
PUBLIKĀCIJAS

CENA

eAIP (tiešā elektroniskā piegāde)*
Lejupielādēšana no Latvijas AIS mājas lapas.
Jauna vai ikgadējā abonēšana.

100 EUR

PIEZĪMES:
1. Cena, kas minēta eAIP (tiešā elektroniskā piegāde) jaunai abonēšanai, ir spēkā gada pirmajā ceturksnī.
Katru nākošo ceturksni cena tiek samazināta par 4 EUR par katru pagājušo ceturksni.
2. Čeki netiek pieņemti.

* Pieeja eAIP lejupielādei (tiešā elektroniskā piegāde)
eAIP (tiešā elektroniskā piegāde) abonenti saņems pieeju Latvijas eAIP digitālajai lejupielādei. Ja jūs esat
reģistrēts Latvijas AIS mājas lapas lietotājs, lūdzu, aizpildot Abonēšanas formu, norādiet sava konta lietotāja
vārdu, lai iegūtu piekļuvi digitālajai lejupielādes lapai “data distribution”.
Ja jūs neesat Latvijas AIS mājas lapas reģistrēts lietotājs, lūdzam izveidot sev kontu Latvijas AIS mājas lapā

AIS Latvijas Gaisa Satiksme

1.

https://ais.lgs.lv (ja reģistrēšanās procesā rodas grūtības, lūdzam sazināties ar Latvijas AIS, izmantojot e-pastu
ais@lgs.lv).
Pēc autorizācijas jūs redzēsiet jaunu izvelni “Data distribution” mājas lapas kreisajā pusē. Atverot “Data
distribution”, jums būs iespēja lejupielādēt eAIP aktuālo un nākošās eAIP versijas abonēšanas gadam.
Lai varētu lejupielādēt eAIP no “Data distribution”, jūsu ierīcē jābūt instalētam Java Runtime Environment un
interneta pārlūkā jābūt piekļuvei Java plug-in (tiek rekomendēts Internet Explorer). Lūdzam ņemt vērā, ka Mozilla
Firefox un Google Chrome vairs neatbalsta Java plug-ins. Grūtību gadījumā lūdzam griezieties Latvijas AIS
mājas lapas sadaļā “Java help”.
Atceļ AIC A 010/2016

2.
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ABONĒŠANAS FORMA LATVIJAS eAIP 2018. GADAM

Publikācijas

Bezmaksas

Maksas

eAIP (tiešā elektroniskā piegāde)
Lejupielādēšana no Latvijas AIS mājas lapas.
Jauna vai ikgadēja abonēšana.

ADRESE RĒĶINAM:
(ja atšķiras no e-pasta adreses)

PVN numurs:
Vārds un uzvārds kontaktpersonai, kura veic
abonēšanu:

Ja jūs esat reģistrēts AIS mājas lapas lietotājs,
lūdzam iesniegt sava konta lietotājvārdu eAIP tiešajai
elektroniskajai piegādei:

Tel:
E-pasts:
Fax:
Datums:

Paraksts
(tiek pieņemti tikai parakstīti pieteikumi)
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3.

APZINĀTI ATSTĀTA TUKŠA

4.
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