
Kā rezervēt aviobiļeti 

SIA «De Mare Ad Mare Baltic», TATO-2015-57 



1.solis:  
Ieejiet rezervācijas sistēmā 

Ieejot sistēmā un uzsākot tās lietošanu, Jūs piekrītiet Aģentūras „Vispārējiem 
tūrisma un citu ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanas noteikumiem”. 

1. Sameklējot Google «Just Fly Baltic» 
vai ievadot adresi www.justfly.lv   

2. Ieejot no Aģentūras mājas lapas www.demareadmare.lv (izvēlne Aviobiļetes»)   

Jūs varat ieiet sistēmā 
vai uzreiz sākt 
lidojuma meklēšanu! 
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2.solis:  
Izmantojiet meklēšanas formu un saņemiet reisu sarakstu  

Ievadiet lidojuma sākumpunktu un gala punktu, datumu, 
pasažieru skaitu un lidojuma virzienus (turp vai turp un atpakaļ). 
Nospiediet pogu «Meklēt lidojumu». 

Jūs varat izmantot arī īpašo piedāvājumu atlases rīku no 
Rīgas, Viļņas, Kauņas vai Varšavas lidostas! 



3.solis:  
Izvēlieties reisu rezervēšanai 

Tiks izvadīts reisu saraksts, no kura Jūs 
varēsiet izvēlēties sev piemēroto. Izmantojiet  
filtrus, lai panāktu Jūsu vēlmēm atbilstošos 
rezultātus, piemēram, atlasītu tikai tiešos 
reisus. Rezervēšanai spiediet pogu 
«Rezervēt». 
 

aviokompānija 

pārlidojums bez pārsēšanās 

pārsēšanos skaits un lidosta 

nakts lidojums 

nakts pārsēšanās 

bagāžas pārvadāšanas nosacījumi 

ielidošana nākamajā dienā 

Cena neiekļauj papildpakalpojumus 
(piemēram, bagāžu, ja tā nav iekļauta 
cenā) un darījumu apstrādes komisiju 
par apmaksu tiešsaistē! 



4.solis:  
Aizpildiet kontakta informāciju un veiciet rezervāciju (1) 

Pirms rezervācijas veikšanas lūdzam 
pievērst uzmanību šādai informācijai: 

1. Vai pārsēšanās laiks ir pietiekams, ja lidojums nav tiešais 

2. Bagāžas pārvadāšanas nosacījumi un cita svarīga informācija 

3. Biļešu iegādes nosacījumi (vajag atvērt šo informāciju) 

Pārlidojuma detaļas un cenas: 

4. Papildu pakalpojumi 



4.solis:  
Aizpildiet kontakta informāciju un veiciet rezervāciju (2) 

Papildus pakalpojumu izvēle: 

Ir svarīgi pārbaudīt, vai netiešajos reisos Jums nav jāmaina 
lidosta pārsēšanās pilsētā, jo savādāk Jums jāparūpējas par 
transportu un jāatvelta tam pietiekams laiks!   



4.solis:  
Aizpildiet kontakta informāciju un veiciet rezervāciju (3) 

1. Lūdzu ievadiet pasažiera vardu un uzvārdu latīņu 
burtiem, kā tas ir norādīts pasē vai ID kartē. 

2. Jums jāpiekrīt lidojuma tarifa nosacījumiem (sk. pēc saites) un 
Aģentūras „Vispārējiem tūrisma un citu ar tūrismu saistīto 
pakalpojumu sniegšanas noteikumiem”. 

3. Jānospiež poga «Rezervēt šo 
lidojumu». 



5.solis:  
Apmaksājiet un saņemiet biļeti elektroniski (1) 

Jūs redzēsiet šādu informāciju uz ekrāna: 

Jūs varat apmaksāt aviobiļeti vienā 
no piedāvātajiem apmaksas 
veidiem. Apakšā Jūs redzēsiet 
darījumu apstrādes komisijas 
apmēru, kas ir atkarīgs no izvēlētā 
maksāšanas veida.   

Biļetes cena nav garantēta, 
kamēr Jūs neveiksiet 
maksājumu. Mēs iesakām 
veikt maksājumu pēc iespējas 
īsākā laikā!   



5.solis:  
Apmaksājiet un saņemiet biļeti elektroniski (2) 

Uz Jūsu elektronisko pastu atnāks šāds paziņojums: 

Jūs varat apmaksāt aviobiļeti, aizejot 
pēc saites vēstules apakšā.   

Jūs saņemsiet apstiprinošo 
vēstuli un elektronisko biļeti 
uz e-pastu pēc apmaksas 
veikšanas. Jums arī tiks doti 
norādījumi par reģistrāciju 
Jūsu lidojumam. 

Zvaniet vai rakstiet mums darba laikā, 
ja Jums rodas kādas problēmas. 

novēl Jums patīkamu lidojumu 


