
1 
 

Atjaunināti un papildināti 2014.04.03. 15:28 

Pasažieru pārvadāšanas noteikumi braucieniem ar autobusu (Noteikumi) 

 

Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Pasažieris ir tiesīgs izmantot Air Baltic 

Corporation AS (turpmāk – airBaltic) piedāvāto braucienu ar autobusu (airBaltic 

autobuss) nokļūšanai uz/no Starptautiskās Lidostas „Rīga” (Lidosta Rīga) (turpmāk –  

Brauciens).  

Braucienu nodrošina airBaltic sadarbības partneris LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS 

AS, Reģistrācijas Nr. 40003015652, Juridiskā adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, 

Latvija, LV-3414.  

Lūdzam ievērot! Izmantojot Braucienu, Pasažierim tiek sniegta iespēja no vairākām 

pilsētām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā bez maksas nokļūt uz/no Lidostā Rīga  

veiktajiem airBaltic lidojumiem (izņemot čarterreisiem un airBaltic partneru veiktiem 

lidojumiem), bet šis airBaltic piedāvātais papildus Brauciens nekādā veidā nav 

Pasažiera plānotā lidojuma daļa. 

Piekrītot izmantot Braucienu, Pasažieris apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt tā 

izmantošanas īpašajiem nosacījumiem un ierobežojumiem.  

1. Noteikumos lietotie termini 

1.1. airBaltic autobuss – Pārvadātāja nodrošināts, īpaši apzīmēts transporta 

līdzeklis Pasažieru un bagāžas pārvadāšanai konkrētā maršrutā (tekstā arī 

autobuss); 

1.2. Apstiprinājums – airBaltic rakstisks (elektronisks) apliecinājums,  kurā 

norādīts pasažiera vārds, uzvārds, Brauciena maršruts, datums un laiks, kā arī 

Pasažiera plānotā lidojuma rezervācijas numurs, un, kas dod tiesības 

konkrētajam Pasažierim bez papildus maksas izmantot Braucienu. 

Apstiprinājums nav uzskatāms par biļeti vai daļu no Pasažiera plānotā 

lidojuma biļetes; 

1.3. Atiešanas laiks – Apstiprinājumā norādītais sākotnējais autobusa 

izbraukšanas laiks, saskaņā ar Kustības sarakstu, kas var mainīties  dažādu no 

pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 

1.4. Attiešanas vieta – skat. Pieturvieta; 

1.5. Bagāža – Pasažierim piederošas mantas, kuras Pasažieris nodevis 

Pārvadātājam pārvadāšanai un, kuras ir marķētas ar bagāžas uzlīmi, kurā 

norādīts bagāžas numurs; 

1.6. Brauciens – Pārvadātāja nodrošināts brauciens ar airBaltic autobusu 

nokļūšanai uz/no Lidostas Rīga pirms/pēc Pasažiera  plānotā un airBaltic 

nodrošinātā lidojuma noteiktā laika intervālā (ievērojot atkāpes autobusa 

maiņas/pārsēšanās gadījumā) un noteiktā maršrutā; 

1.7. Kavēšanās – starpība starp iepriekš Kustības sarakstā publiskoto autobusa   

atiešanas/pienākšanas laiku un faktisko atiešanas/pienākšanas laiku; 

1.8. Kustības saraksts – brauciena veikšanas režīms, kurā noteikts Brauciena 

izpildes laiks , dienas, apstāšanās un stāvēšanas laiks un Pieturvietas;   

1.9. Maršruts – iepriekš izraudzīts autobusa kustības ceļš starp Pieturvietām,   

1.10.  Pārvadātājs – Liepājas Autobusu Parks AS, kas pēc airBaltic pasūtījuma 

veic pasažieru un to bagāžas pārvadājumu; 
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1.11.  Pasažieris – persona, kas saskaņā ar Apstiprinājumu izmanto autobusu 

braukšanai un bagāžas pārvadāšanai konkrētajā maršrutā nokļūšanai uz/no 

Lidostas Rīga pirms/pēc Pasažiera  plānotā airBaltic lidojuma; 

1.12.  Pienākšanas laiks – plānotais autobusa ierašanās laiks konkrētā galamērķī, , 

kas var mainīties ievērojot ceļu satiksmes ierobežojumus, ceļu kvalitāti, kā arī 

citus no pārvadātāja neatkarīgus un neparedzamus iemeslus dēļ; 

1.13.  Pieturvieta – Lidosta Rīga un noteiktu pilsētu autoostas, kurās atbilstoši 

iepriekš noteiktam maršrutam un Kustību sarakstam paredzēta autobusa 

apstāšanās Pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai;  

1.14.  Spēkā esoši ceļošanas dokumenti – dokumenti, kas saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem  Pasažierim nepieciešami šķērsojot valsts/tu 

robežas, un kuru derīguma termiņš nav beidzies vai nebeigsies Brauciena 

laikā un/vai noteiktu periodu pēc Brauciena.  

2.  Noteikumu piemērošana 

2.1. Šie Noteikumi nosaka kārtību kādā tiek pieteikts, apstiprināts, izmantots vai 

atteikts Brauciens ar airBaltic autobusu.  

2.2. Attiecībā uz lidojuma veikšanu Pasažierim ir saistoši airBaltic Pasažiera un 

bagāžas  un pārvadāšanas  noteikumi, kas ir pieejami šeit: 

https://www.airbaltic.com/lv/pasazieru-bagazas-parvadasanas-noteikumi    

šādas airBaltic Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumu sadaļas: 

Speciālā palīdzība (7.2.punkts); Bērni (7.3.punkts); Bagāža un Dzīvnieki 

(8.punkts) ir piemērojamas arī Pasažierim izmantojot Braucienu ar airBaltic 

autobusu. Izmantojot Braucienu pasažierim arī saistoši šādas airBaltic 

Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumu speciālās sadaļas:  

2.2.1. Ceļojuma un veselības dokumenti: 

https://www.airbaltic.com/lv/celojuma-veselibas-dokumenti; 

2.2.2. Bagāžas pārvadāšanas noteikumi: https://www.airbaltic.com/lv/bagaza; 

2.2.3. Bagāžas ierobežojumi: https://www.airbaltic.com/lv/bagazas-

ierobezojumi; 

2.2.4. Ceļošana ar bērniem: https://www.airbaltic.com/lv/celosana-ar-

berniem; 

2.2.5. Pasažieri a īpašām vajadzībām: https://www.airbaltic.com/lv/pasazieri-

ar-ipasam-vajadzibam; 

2.2.6. Dzīvnieku pārvadāšana: https://www.airbaltic.com/lv/pasazieri-ar-

ipasam-vajadzibam; 

Ja šie Noteikumi nonāk pretrunā ar airBaltic Pasažieru un  bagāžas 

pārvadāšanas noteikumiem, tad attiecībā uz Brauciena veikšanu piemērojami 

šie Noteikumi, savukārt attiecība uz lidojuma veikšanu - airBaltic Pasažieru un 

bagāžas pārvadāšanas noteikumi. 

2.3. Noteikumu izvilkumam, kas redzams uz Apstiprinājuma, ir tikai informatīvs 

raksturs. Ja starp Pārvadātāju un Pasažieri rodas domstarpības par spēkā esošo 

noteikumu izmantošanu, jāņem vērā pilnā Noteikumu versija kopsakarā ar 

airBaltic Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumiem, kuru aktuālā 

redakcija publicēta airBaltic mājas lapā www.airbaltic.lv.  

2.4. Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu punktiem ir pretrunā ar Latvijā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, tad šis punkts uzskatāms par spēkā neesošu,  

savukārt  pārējie Noteikumu punkti paliek spēkā.  

3. Brauciena pieteikšana un Apstiprinājuma saņemšana 

https://www.airbaltic.com/lv/pasazieru-bagazas-parvadasanas-noteikumi
https://www.airbaltic.com/lv/celojuma-veselibas-dokumenti
https://www.airbaltic.com/lv/bagaza
https://www.airbaltic.com/lv/bagazas-ierobezojumi
https://www.airbaltic.com/lv/bagazas-ierobezojumi
https://www.airbaltic.com/lv/celosana-ar-berniem
https://www.airbaltic.com/lv/celosana-ar-berniem
https://www.airbaltic.com/lv/pasazieri-ar-ipasam-vajadzibam
https://www.airbaltic.com/lv/pasazieri-ar-ipasam-vajadzibam
https://www.airbaltic.com/lv/pasazieri-ar-ipasam-vajadzibam
https://www.airbaltic.com/lv/pasazieri-ar-ipasam-vajadzibam
http://www.airbaltic.lv/
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3.1. Pasažiera pienākums ir uzzināt visu sev interesējošo un nepieciešamo 

informāciju pirms izvēles veikt Braucienu un Apstiprinājuma saņemšanas, 

tajā skaitā, bet ne tikai informāciju par: Brauciena atiešanas/pienākšanas 

laiku, it īpaši izvērtējot laika starpību starp Brauciena pienākšanas laiku  

Lidostā a Rīga un Pasažiera plānotā lidojuma laiku, paredzot papildus laiku 

nepieciešamo formalitāšu veikšanai pirms Pasažiera plānotā lidojuma; precīzu 

Maršrutu, ievērojot Pieturvietas un laiku; autobusā pieejamo servisu; robežu 

šķērsošanai nepieciešamajiem dokumentiem u.c. 

3.2. Ievērojot Noteikumu 3.1. punktu, Pasažieris var pieteikties Braucienam 

airBaltic mājas lapā, aizpildot pieteikuma formu vai airBaltic biļešu kasēs 

Lidostā Rīga, vai telefoniski airBaltic Zvanu centrā. Pieteikšanās Braucienam 

nav iespējama pie Pārvadātāja vai autobusa vadītāja. 

3.3. Ja Pasažieris piesaka Braucienam vairākas personas, Pasažieris ir atbildīgs 

par visas informācijas, kas ir attiecināma uz Braucienu un tā izmantošanas 

noteikumiem, nodošanu visiem pieteiktajiem Pasažieriem (arī bērna līdz 12 

gadiem pavadošai personai), jo īpaši informāciju par izmaiņām plānotāja 

Braucienā.  

3.4. Pēc pieteikuma aizpildīšanas, Pasažieris uz savu norādīto elektroniskā pasta 

adresi saņems airBaltic izsniegtu Apstiprinājumu Braucienam. Ja saskaņā ar 

3.3. p-tu Pasažieris pieteicis vairākas personas, visas pieteiktās personas tiks 

iekļautas vienā Apstiprinājumā, un saņems Pasažieris, kurš šīs personas 

pieteicis. Visām personām, kas iekļautas vienā Apstiprinājumā, Brauciens ir 

jāizmanto vienā dienā, laikā, to sākot no vienas Pieturvietas. 

3.5. Pasažiera pienākums ir pārbaudīt sniegto un pieteikumā noradīto informāciju 

pirms pieteikuma nosūtīšanas, ja tomēr Pasažieris pēc Apstiprinājuma 

saņemšanas konstatē  ievadītās informācijas neatbilstību, tad Pasažieris ir 

tiesīgs pieteikt nepieciešamos labojumus tikai Apstiprinājuma saņemšanas 

dienas laikā. 

3.6. Pasažierim saņemto un pārbaudīto Apstiprinājumu ir jāsaglabā un jāuzrada 

pirms Brauciena sākšanas izdrukātā vai elektroniskā formā (izmantojot 

mobilo telefonu, planšeti un utml.).   

3.7. Nozaudēta Apstiprinājuma gadījumā Pasažierim ir jāsazinās ar airBaltic, lai 

saņemtu jaunu Apstiprinājumu. Ja Pasažieris Apstiprinājuma neesamību 

konstatē mazāk ka 24 h pirms Brauciena sakuma par to Pasažieris informē 

Pārvadātāju un Pasažieris ir tiesīgs izmantot Braucienu, ja Pārvadātājs ir 

saņēmis airBaltic apstiprinājumu/piekrišanu. 

3.8. Apstiprinājumā norādīto Brauciena laiku Pasažierim ir jāmaina, iepriekš par 

to informējot airBaltic, šādos gadījumos: ja tiek mainīts Pasažiera lidojuma 

datums/laiks; ja lidojums tiek atcelts; cita iemesla dēļ par to vienojoties ar 

airBaltic. Kontaktinformācija izmaiņu veikšanai: airBaltic biļešu kasēs vai 

airBaltic Zvanu centru (telefoniski). Iespēja mainīt Brauciena laiku var tikt 

ierobežota ņemot vērā pieejamo vietu skaitu Pasažiera izvelētājā Braucienā. 

4. Pasažiera un Pārvadātāja tiesības un pienākumi pirms un Brauciena laikā 

4.1. Pasažierim jāierodas Apstiprinājumā norādītajā autobusa Atiešanas vietā 

vismaz 10 minūtes līdz Apstiprinājumā norādītajam Atiešanas laikam. 

Pasažiera kavējuma gadījumā, Pārvadātājs nav tiesīgs aizkavēt autobusa 

Atiešanas laiku. 

4.2. Pasažierim ir pienākums pirms Brauciena uzrādīt Pārvadātājam (autobusa 

vadītajam) derīgus ceļošanas dokumentus un Apstiprinājumu. 
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4.3. Ja Apstiprinājumā reģistrētie dati neatbilst Brauciena identificējošai 

informācijai  un/vai Pasažiera uzrādītajiem dokumentiem (tai skaitā, bet ne 

tikai nesakrīt Pasažiera plānotā lidojuma rezervācijas numurs), tad Pasažierim 

nav tiesību izmantot Braucienu.   

4.4. Ja Pasažieris neuzrāda Pārvadātājam 4.2. punkta minētos dokumentus vai 

uzrāda nederīgus dokumentus (piem., ar izbeigušos derīguma termiņu), 

Pārvadātājam ir tiesības atteikt Pasažierim Braucienu. 

4.5. Pasažiera pienākums ir saglabāt Apstiprinājumu līdz Brauciena beigām un 

pēc pieprasījuma uzrādīt to un ceļojuma dokumentus Pārvadātājam vai 

airBaltic pilnvarotajiem pārstāvjiem. 

4.6. Attiecībā uz Bagāžas pārvadāšanu Brauciena laikā, Pasažieriem ir saistoši 

Apstiprinājumā norādītie dati par pieļaujamo bagāžas vienību skaitu. Ja 

Pasažieris plāno pārvadāt vairāk bagāžas vienības nekā tas noradīts 

Apstiprinājumā, Pasažierim ir pienākums to saskaņot ar airBaltic, sazinoties 

ar airBaltic biļešu kasēm vai airBaltic Zvanu centru. airBaltic ir tiesības 

atteikt papildus bagāžas vienību pievienošanu, ievērojot kopējo pieļaujamo 

bagāžas vienību skaitu airBaltic autobusā. 

4.7. Pārvadātājs atbild tikai par Bagāžu, kuru tas pieņēmis pārvadāšanai, 

izsniedzot Pasažierim dokumentu (bagāžas uzlīmi), kas apliecina Bagāžas 

pieņemšanu un kuras dublikātu piestiprina pie Pasažiera Bagāžas.  

4.8. Gadījumā, ja Pārvadātājs pilnībā vai daļēji nozaudē Bagāžu vai tai tiek 

nodarīti bojājumi, Pārvadātājs atbild tikai par tās atjaunošanas vērtību, tādā 

apmērā kā noradīts bagāžas pirkuma apliecinoša dokumenta (piemēram, 

pirkuma čeks), atrēķinot bagāžas dabisko nolietojumu. 

4.9. Pārvadātājs iesaka apdrošināt Bagāžu, ja tajā ir mantas ar nozīmīgu materiālo 

vērtību. Pārvadātājs neuzņemas atbildību par nenozīmīgiem vai virspusējiem 

Bagāžas bojājumiem (nolauzti riteņi un rokturi, nozaudētas drošības siksnas, 

griezumi, skrāpējumi, lūzumi, traipi u.c. bojājumi, kas radušies dabīga 

nolietojuma rezultātā).  

4.10. Pasažieris ir pilnībā atbildīgs par personīgajam mantām un bagāžas, kas 

atrodas autobusa salonā, drošību Brauciena laikā. 

4.11.  Ja Pasažieris ierodas uz Braucienu alkohola reibumā, apreibinošu vai citādi 

uzvedību ietekmējošu vielu ietekmē, netīrā, smērējošā apģērbā, vai citā 

stāvoklī, kas apdraud pārējo pasažieru drošību, veselību un/vai viņu īpašumu, 

un/vai uzvedas agresīvi, neadekvāti, sava un citu Pasažieru goda un cieņas 

aizskaroši, Pārvadātājs ir tiesīgs atteikt Pasažierim izmantot vai turpināt 

izmantot Braucienu bez jebkādu zaudējumu vai kaitējumu atlīdzības. 

4.12.  Bērni līdz 12 (ieskaitot) gadu vecumam tiek uzņemti autobusā tikai 

pilngadīgas personas pavadībā, kura sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu un 

kurai ir tiesības izmantot šo Braucienu bērna pavadīšanas nolūkā un ievērojot 

šos Noteikumus par to iepriekš informējot airBaltic. 

4.13.  Pārvadātājs ir atbildīgs par Pasažiera un tā Bagāžas nogādāšanu 

Apstiprinājumā norādītajā galamērķī (Lidosta Rīga vai un noteiktu pilsētu 

autoostas).  

4.14. Pārvadātājs patur tiesības mainīt Pasažiera sēdvietu autobusā bez iepriekšēja 

brīdinājuma, ja tiek mainīts autobuss vai ar mērķi nodrošināt pasažieru un/vai 

apkalpes drošību, vai iespējami kvalitatīvu Braucienu.  

4.15. Ja autobusā ir paredzētas drošības jostas, Pasažierim ir pienākums Brauciena 

laikā piesprādzēties. 

file:///D:/Ja
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4.16. Brauciena laikā Pasažierim ir aizliegts: pārvadāt autobusā cilvēka dzīvībai un 

veselībai bīstamas vielas un priekšmetus, kā arī vielas un priekšmetus, kas 

varētu bojāt citu pasažieru mantu; dzert alkoholiskos dzērienus; smēķēt 

autobusa salonā un tualetes telpā; autobusa kustības laikā bez īpašas 

vajadzības pārvietoties pa tā salonu un stāvēt ejās; ar savu uzvedību traucēt 

autobusa apkalpes darbu vai radīt neērtības pārējiem pasažieriem (piem., 

aizšķērsot eju starp sēdekļiem, novietot kājas uz sēdekļiem; lietot pārtiku un 

dzērienus ar izteiktu smaržu; klausīties skaļu mūziku u.t.t). 

5. Atteikšanās no Brauciena 

5.1. Pasažierim ir tiesības atteikties no Brauciena jebkurā brīdi par to iepriekš 

informējot airBaltic. Par atteikumu no Brauciena Pasažieris informē airBaltic, 

izmantojot sekojošus kontaktus: airBaltic biļešu kasēs vai airBaltic klientu 

apkalpošanas Zvanu centru (telefoniski).   

5.2. Par atteikumu no Brauciena Pasažieris nav tiesīgs saņemt kompensāciju par 

neizmantotu Braucienu. 

6. Brauciena pārtraukšana, kavēšana vai atcelšana 

6.1. airBaltic ir tiesības vienpusēji mainīt/atcelt Braucienu, 14 dienas iepriekš 

informējot par to Pasažieri, izmantojot Pasažiera pieteikumā norādīto telefona 

numuru un/vai norādīto elektronisko pasta adresi.  

6.2. Ja Brauciens tiek pārtraukts Pārvadātāja vainas dēļ un Pārvadātājs nodrošina 

pārsēšanos uz citu Pārvadātāja autobusu, bet Pasažieris atsakās no Brauciena, 

Pasažierim nav tiesības saņemt jebkādu zaudējumu atlīdzību vai 

kompensāciju.  

6.3. Ja Brauciena kavēšanās dēļ Pasažieris ierodas Lidostā Rīga ar kavēšanos un 

Pasažieris nokavē plānoto lidojumu, Pasažiera pienākums ir nekavējoties 

doties uz airBaltic biļešu kasēm Lidostā Rīga, uzrādot Apstiprinājumu un 

pilnībā apmaksātu Pasažiera plānotā lidojuma biļeti/rezervāciju, un saņemt 

pretenzijas veidlapu.  

6.4. Ja Brauciens tiek pārtraukts un/vai Brauciens kavējas un/vai Brauciena 

kavēšanas dēļ Pasažieris nokavē plānoto lidojumu, Pasažiera vai trešo 

personu vainas dēļ, tad Pasažierim nav tiesību saņemt jebkādu zaudējuma 

atlīdzību vai kompensāciju kā arī celt citas pretenzijas. 

6.5. Ja Pasažiera plānotais lidojums kavējas vai ir atcelts un tādēļ Pasažieris 

nokavē Braucienu, Pasažierim ir tiesības izmantot nākamo tuvāko Braucienu , 

pirms tam uzrādot airBaltic iepriekš saņemto Apstiprinājumu par nokavēto 

Braucienu. Pasažieris var saņemt jaunu Apstiprinājumu tikai airBaltic biļešu 

kasēs vai airBaltic Zvanu centrā. 

7. Pārvadātājs un/vai airBaltic  nav atbildīgs: 
7.1. Par zaudējumiem un/vai nesaņemto peļņu, kas radušies Pasažierim, 

Pārvadātājam neiekļaujoties Kustības sarakstā, ja Kavēšanās radusies 

nepārvaramas varas un/vai citu apstākļu dēļ, kurus Pārvadātājs, neskatoties uz 

veiktajam darbībām, nespēja paredzēt, ietekmēt vai novērst (piem., bet ne 

tikai: laika apstākļi, satiksmes sastrēgumi, valsts iestāžu darbība, tehniskas 

problēmas utt.). 

7.2. Par jebkādiem izdevumiem Pasažierim, kas radušies pirms, pēc, un/vai 

Brauciena laikā, kā arī laika posmā starp Braucienu un Pasažiera plānoto 

lidojumu. 

7.3. Par Pasažiera iesniegto datu neatbilstību (piem., nepareizs telefona numurs 

vai e-pasta adrese), kā arī šīs neatbilstības rezultātā radītiem zaudējumiem un 

neērtībām. 
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7.4. Par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies trešo personu (tai skaitā citu 

pasažieru, satiksmes dalībnieku vai apkalpes) prettiesisku darbību rezultātā. 

7.5. Par Pasažiera domstarpībām ar valsts varas iestādēm par ceļošanas 

dokumentu nepieciešamību, spēkā esamību un derīgumu vai pasažiera 

bagāžas saturu un muitas dokumentiem. 

7.6. Par Autobusa salonā atstātām mantām. Atrastās mantas tiek nodotas 

glabāšanā Pārvadātājam. Ja starp atstātajām mantām ir ātri bojājošies produkti 

vai aizdomīgi priekšmeti, tie tiek utilizēti nekavējoties. Ja mantu īpašnieks 

nepiesakās 30 dienu laikā, mantas tiek nodotas Pārvadātāja īpašumā. 

7.7. Par kaitējumu, zaudējumiem un neērtībām, kas radušās Pasažierim, ja 

Brauciens veikts Pārvadātājam neievērojot šos noteikumus, kā arī Pārvadātāja 

un airBaltic savstarpējās vienošanās nosacījumus. 

7.8. Par zaudējumiem un/vai kaitējumu, ja Brauciens tiek mainīts/atcelts saskaņā 

ar Noteikumu 6.1.punktu.    

8. Personas dati 

8.1. Pasažiera iesniegto personas datu pārzinis ir airBaltic un tie paredzēti šādiem 

mērķiem: Brauciena pieteikšanai un izpildei, Pasažiera identificēšanai un  

papildu pakalpojumu saņemšanai (cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām 

Brauciena nodrošināšanai, bērna līdz 12 gadu vecumam pieņemšanai 

Braucienam utt.). 

8.2. Pasažieri, piesakot Braucienu, sniedz šādus datus: vārds, uzvārds, e-pasta 

adrese, telefona numurs, lidojuma rezervācijas numurs un speciāla 

aprīkojuma nepieciešamība vai informāciju par pasažiera vecumu, veselības 

stāvokli, ja tas var ietekmēt Brauciena nodrošināšanu. 

8.3. Pasažiera elektroniskā pasta adrese tiks izmantota Apstiprinājuma nosūtīšanai 

un/vai informācijas saņemšanai par Braucienu. Telefona numurs tiks 

izmantots informācijas nosūtīšanai par Braucienu. 

8.4. Pasažieris, nododot airBaltic  8.2.punktā minētos personas datus, sniedz savu 

piekrišanu, ka airBaltic ir tiesīgs apstrādāt Pasažiera datus tikai saskaņā ar 

Noteikumu 8.1. punktā minētajiem mērķiem un nodot tos Pārvadātājam 

un/vai saviem autorizētajiem aģentiem tikai tādā apjomā ciktāl tie ir 

nepieciešami Brauciena nodrošināšanai.  

8.5. Pasažiera personas dati netiks izmantoti mārketinga nolūkiem vai nodoti 

trešajām personām bez iepriekšējas Pasažiera atļaujas. 

9. Pretenziju izskatīšanas kārtība 

9.1. Pretenzijas, kas saistītas ar Braucienu (kopā ar Apstiprinājuma kopiju un 

citiem pretenziju raksturojošiem un apstiprinošiem dokumentiem), Pasažieris 

iesniedz Pārvadātājam ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc Apstiprinājumā 

norādītā Brauciena datuma. 

10. Citi nosacījumi 

10.1. airBaltic patur tiesības apturēt vai grozīt Noteikumu atsevišķu punktu 

darbību bez iepriekšēja paziņojuma. Informācija par šādām izmaiņām var tikt 

iekļauta Apstiprinājumā. 

10.2. Pasažiera pienākums ir iepazīties ar Noteikumu aktuālo versiju, katru reizi 

piesakoties Braucienam. 

10.3. Šiem Noteikumiem piemērojams Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi, 

kurus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, izšķirami Latvijas Republikas tiesā 

pēc piekritības. 
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11. Kontakti:  

LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS AS, Reģistrācijas Nr. 40003015652,  adrese: 

Cukura iela 8/16, Liepāja, Latvija, LV-3414. E-pasts: riga@lap.lv, Tel. Nr: +371 

28344469. 

airBaltic Zvanu centrs: 90001100 (maksa par minūti EUR 0.51 / LVL 0.36; zvani tikai 

no tālruņiem Latvijā); +371 67006006 (zvaniem no ārzemēm). 
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