
PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 2019.gada 1.janvāra)

SIA “AG Handling” noliktavas kravu apstrādes pakalpojumu izcenojumi kravām, kas tiek ievestas Latvijā

Pakalpojums Mērv.
1.servisa nodeva
1.1. servisa nodeva kravām līdz 100 kg EUR/krava 22,00

1.2.servisa nodeva kravām virs 100kg
par pirmajiem 100kg 22,00
par katru kg virs 100kg 0,11

2. piemaksas pie servisa nodevas
2.1.piemaksa par bīstamo kravu (DGR) apstrādi EUR/krava 38,00
2.2.piemaksa par vērtīgo (VAL/VUN/ieroči) kravu apstrādi EUR/krava 42,00

EUR/kg 0,11
minimums/krava 25,00

2.4.piemaksa par dzīviem dzīvniekiem (AVI) EUR/krava 25,00

EUR/krava 40,00

EUR/krava 10,00
3.kravas pagaidu uzglabāšana noliktavā
3.1.trīs darba dienas no paziņošanas brīža iekļautas kravas apstrādē
3.2.virs trīs darba dienām EUR/kg/ katra diena 0,25

EUR/kg/ katra diena 0,25
4.kravas izdošana vakaros un brīvdienās**
4.1. kravas izdošana darba dienās pēc darba laika EUR/krava 25,00
4.2.kravas izdošana sestdienās, svētdienās, svētku dienās EUR/krava 25,00
4.4.lielām kravām var tikt piemērota papildus samaksa pēc vienošanās

* attiecīgi saskaņā ar likumdošanu PVN 0% vai +PVN 21%

Pakalpojums Mērv.
1.servisa nodeva EUR/krava 15,00
2.piemaksa pie servisa nodevas

EUR/krava 25,00
2.2.piemaksa par bīstamo kravu (DGR) atbilstības atkārtotu pārbaudi EUR/katra reize 25,00
2.3.piemaksa par vērtīgo (VAL/VUN/ieroču/ieroču daļu) kravu apstrādi EUR/krava 30,00

EUR/kg 0,11
minimums/krava 25,00

EUR/krava 25,00
2.6. Kravas apstrādes maksa (visām eksporta kravām) EUR/kg 0,06
2.7.nenoformētas kravas glabāšana virs 48 stundām EUR/kg/ katra diena 0,30

EUR/katrs FWB/FHL 15,00
3.kravas obligātā drošības pārbaude**
3.1.drošības pārbaude kravām EUR/kg 0,04
4.kravas uzlīmes noformēšana EUR/gab 1,00
5.kravu iepakošana EUR/kub.m 120,00

* attiecīgi saskaņā ar likumdošanu PVN 0% vai +PVN 21%
** ieskaitot zemes transportu (RFS), kam aviokompānija paredz drošības kontroles veikšanu Rīgā

Cena EUR 
(+PVN)*

 

 

2.3.piemaksa par temperatūras režīma nodrošināšanu:+2 līdz +8; 
regulējams režīms līdz -25 (pirmās 3 darba dienas)

2.5. piemaksa par transporta pēcmaksas (Charges Collect) kravu 
apkalpošanu (papildus transporta izmaksām un aviokompānijas 
noteiktajai piemaksai) 

2.6. Pagaidu uzglabāšanas maksa visām T1 kravām (ietver ievešanas 
kopsavilkumu (kur nepieciešams) un PUD) par katru PUD

 
 

3.3.virs trīs darba dienām temperatūras režīma kravām (papildus 
parastajai glabāšanas maksai)

 

** Ņemot vērā, ka drošības apsvērumu dēļ darba dienu vakaros, brīvdienās un svētku dienās termināla durvis 
automātiski slēdzas, atļaujot piekļuvi tikai ar elektroniskām caurlaidēm, darbības šajos laikos iepriekš jāsaskaņo ar 
AG Handling maiņas vecāko pa telefonu 26404063 vai rix.cargo@aghandling.aero.

Pagaidu uzglabāšanas termiņš "T1" kravām ir 90 dienas bez termiņa pagarināšanas iespējām. Klients ir atbildīgs 
par procedūras piemērošanu šajā termiņā un papildus izdevumu segšanu.

Papildus muitas procedūru veikšana klienta vietā vai uzdevumā (piem. Eksporta ierašanās paziņojuma 
iesniegšana, atpakaļizvešanas paziņojums utml.) - EUR 15.00

Citi pakalpojumi: Administrācijas izdevumi - 2.00 EUR/rēķins (klientiem, kas nenorēķinās reizi mēnesī); Kravu 
iepakojuma utilizācija - 3,00 EUR/iepakojuma vienība. Papildus dokumentu skenēšana un nosūtīšana pēc 
pieprasījuma (AWB, PUD tiek nosūtīti bez maksas) – 1,00 EUR par 1 lapu

SIA “AG Handling” noliktavas kravu apstrādes pakalpojumu izcenojumi kravām, kas tiek izvestas no 
Latvijas

Cena EUR 
(+PVN)*

 
2.1.piemaksa par bīstamo kravu (DGR) atbilstības pārbaudi IATA 
prasībām

2.4.piemaksa par temperatūras režīma nodrošināšanu:+2 līdz +8; 
regulējams režīms līdz -25

2.5.piemaksa par dzīvu dzīvnieku (AVI) kravu atbilstības pārbaudi 
IATA prasībām

2.8.AWB datu ievadīšana sistēmā (ja aģents elektronisku AWB/HAWB 
informāciju nav nosūtījis aviokompānijai vai uz AG Handling sistēmas 
adresi RIXFHXH)

 


	AG Handling Cenu lapa

