
Aviopārvadājumi biznesam.



Ievads aviopārvadājumos



Aviopārvadājumi pasaulē

2016. gadā aviokompānijas pārvadāja 52 miljonus tonnu kravu

Gaisa kravu īpatsvars pasaules tirdzniecībā:

• 35% pēc vērtības

• Mazāk nekā 1% pēc svara

• $18.6 miljardi dienā - kopējā pa gaisu pārvadāto kravu vērtība pasaulē 



Kur tiek pārvadātas kravas?

Pasažieru lidmašīnas bagāžas nodalījumā (tā saucamais «belly cargo 

compartment»). 

Kravas lidmašīnās. Uz galvenā klāja (Main Deck) vai bagāžas nodalījumā. 

Pasažieru salonā. Šādus pārvadājumus veic speciāls kurjers (on-board-

courier), kas lido, kā pasažieris uz reisa. Šis ir visretāk sastopamais 

pārvadājumu veids.
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Kravas lidmašīnas iekraušana



Ko ved pa gaisu?

Pārsvarā pārvadājums tiek rezervēts 1-3 dienas pirms izlidošanas. Tipiski 

avio kravas ir augstas vērtības kravas un/vai kravas ar kritisku piegādes 

termiņu komerciālu vai operatīvu iemeslu dēļ. 

Kravas ar augstu vērtības attiecību pret svaru attiecību (elektronika, 

farmācijas produkti, medicīnas preces)

Ātrbojīgas preces (pārtika, ziedi, zāles, analīzes uz laboratorijām ārzemēs)

Steidzami nepieciešami mehānismi un detaļas (kuģu un lidmašīnu detaļas, 

ražošanā nepieciešamas izejvielas un detaļas)



Ko ved pa gaisu?

Dārgas patēriņa preces, kurām strauji zūd komerciāla vērtība 

(elektroniskās ierīces, modes preces un aksesuāri, žurnāli un avīzes)

Avio pasts un diplomātiskais pasts, Ekspress sūtījumi

Dzīvnieki 

Cilvēku mirstīgās atliekas 

Vērtīgas preces (nauda, juvelierizstrādājumi, dārgakmeņi, kredītkartes)

Interesantas kravas 



Gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji

Pasta operatori, kas piedāvā avio pasta pakalpojumus

• Sūtījumi līdz 30 kg 

• Transportēšanai pa gaisu tiek izmantoti aviokompāniju ārpakalpojumi

Starptautiskās Ekspress kompānijas, jeb integratori.

• Sūtījumi līdz apmērām 70 kg (var būt izņēmumi)

• Transportēšanai pa gaisu tiek izmantotas savas kravas lidmašīnas, kā arī var tikt izmantoti aviokompāniju 

ārpakalpojumi

Ekspeditori

• Sūtījumu svars un izmēri ierobežoti tikai ar lidmašīnu pieļaujamiem iekraušanas izmēriem

• Transportēšanai pa gaisu tiek izmantoti aviokompāniju ārpakalpojumi



Kā to redz daži nosūtītāji

Gaisa pārvadājuma process

Saņemējs

Nosūtītājs airBaltic



Kā to redz ekspeditori 
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Kā to redz aviokompānijas
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Gaisa pārvadājuma dalībnieki

Nosūtītājs – kravas sagatavošana pārvadājumam (iepakojums, 

marķējums), ir administratīvi atbildīgs par kravas pārvadāšanu

Ekspeditors – dokumentācija, rezervācija ar a/k, loģistika starp 

lidostu un klientu

Muitas brokeris – muitas formalitāšu kārtošana

Citas valsts kontrolējošas institūcijas – PVD, Stratēģisko preču aģentūra 



Gaisa pārvadājuma dalībnieki

Kravu apstrādes noliktava – pagaidu glabāšana, dokumentu 

sagatavošana lidojumam, kravu reģistrēšana muitā, drošības pārbaude, 

kravu izdošana  

Perona apstrādes aģents – kravas piegāde no noliktavas līdz 

lidmašīnai, iekraušanas un izkraušanas operācijas 

Aviokompānija – lidojums



Kravas pārvadājuma procesa kopsavilkums

Kravas pārvadājuma rezervācija ar aviokompāniju. B2B process

Pieņemšana noliktavā – krava tiek nosvērta, nomērīta, tiek veikta drošības pārbaude

Dokumentācijas sagatavošana, muitas formalitāšu kārtošana 

Kravas sagatavošana lidojumam – lidojuma dokumentācija, piegāde uz peronu pie reisa

Iekraušana, lidojums, izkraušana

Importa/tranzīta apstrāde – ienākošas kravas un dokumentu pārbaude, paziņošana 

saņēmējam, tranzīts uz citu reisu, pagaidu uzglabāšana, preču izdošana.

Muitas formalitāšu kārtošana, piegāde saņēmējam



Kam ir domāts ekspeditors?

Transporta ekspedīcija 

Eksporta un importa kravu dokumentu kārtošana

Muitas brokera pakalpojumu sniegšana

Transporta nodevu maksāšana

Kravas glabāšana, salikšana, komplektēšana

Informācijas pakalpojumi

Visu nepieciešamu līgumu slēgšana savā vai pasūtītāja vārdā



Aviokompānijas cena par pārvadājumu

Kā veidojas aviopārvadājuma cena?
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Ekspeditora eksporta un importa pakalpojumi
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Īpaši (ne)noderīgi padomi

Iepakojums. Pārdomāts kravas iepakojums var

• Samazināt pārvadājuma cenu (it īpaši ja krava ir viegla un apjomīga)

• Pasargāt kravu no bojājumiem

Kravas apdrošināšana – mēģinājums ieekonomēt nelielu summu uz 

apdrošināšanas rēķina var izrādīties slikta ideja

• Aviokompānijas atbildības limits ir aptuveni 20 EUR/kg



airBaltic aviopārvadājumu pakalpojumi



Daži fakti

Mūsu misija – veicināt pasaules tirdzniecību un starptautisku pasta 

apmaiņu drošā un izticamā veidā

Komerckravu pieaugums: 2007. g. 1269 t – 2016. g. 2563 t

Pasta pārvadājumu pieaugums: 2007. g. 862 t – 2016. g. 5876 t

Galvenais kravas plūsmu virziens – no Rietumiem uz Austrumiem



airBaltic Cargo pakalpojumi

Kravu pārvadājumi uz tiešiem reisiem – 50+ galamērķi Eiropā, Tuvajos 

Austrumos un NVS valstīs. Pakalpojums tiek piedāvāts caur plašu airBaltic 

ekspeditoru tīklu.

Pasta pārvadājumi. Tiešie līgumi par pasta pārvadājumiem ar 30+ pasta 

operatoriem visa pasaulē

500+ galamērķi visā pasaulē sadarbībā ar vairāk nekā 35 partneru 

aviokompānijām



Kur mēs vedam?

airBaltic svarīgākie eksporta galamērķi –

Kopenhāgena, Tbilisi, Maskava, Kišiņeva, Erevāna, Kijeva, Lima, 

Sanktpēterburga, Baku, Maiami 

Galvenie eksporta galamērķi avio pārvadājumu tirgū Latvijā –

Dubaija, Deli, Singapūra, Bangkoka, Taškenta, Maiami, Honkonga, 

Johannesburga, Šanhaja, Čikāga, Seula, Tbilisi, Tokio, Pekina, Almati, 

Maskava.



airBaltic flotes nomināla kapacitāte

Bombardier CS300  - 1200 kg

Boeing 737 – 1000 līdz 1200 kg

Bombardier Dash8-Q400 – 500 kg



airBaltic tiešie lidojumi 2002. gadā



airBaltic tiešie lidojumi 2017. gadā




