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09:00 Dalībnieku reģistrācija  
09:30 Oficiālā atklāšana 

   
LR Satiksmes ministrija, pārstāvis 

1. 
Sesija 
Moderators: Dr.phil. Igors Graurs, Transporta un sakaru institūta rektora p.i., 
SIA „AMO Plant” Valdes padomnieks 

1.1. 

Dr.habil.sc.ing., profesors Igors Kabaškins 
Transporta un sakaru institūts 
LatDEA, Valdes priekšsēdētājs 
Policy Learning in Information Technologies for Public Transport 
Enhancement 

1.2. 

Dr. sc. ing., profesore Irina Jackiva (Yatskiv) 
Transporta un sakaru institūts zinātņu un attīstības prorektore  
Objective and subjective public transport service quality measures: theoretical 
approach 

1.3. 

Ivo Ošenieks 
Biedrība „Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija” (LPPA) direktors  
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēma Latvijā, tās priekšrocības un drošība 
autobusos  

1.4. 

Dr.habil.sc.ing., profesors Eugene Kopitovs 
Transporta un sakaru institūts  
Infomobility as a key instrument in relation to sustainable mobility: European 
Good Practices 

1.5. 

Ivars Zaļais  
VSIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta plānošanas daļas 
vadītājs 
Vienotās sabiedriskā transporta informācijas datubāzes (STIFS) izveidošanas 
mērķis un plānotais darbības modelis 

1.6. 

Dr.sc.phys. Pēteris Gavars 
Rīgas Tehniskā universitāte, Telekomunikāciju institūts; SIA „Baltijas 
Transporta Informācija BTI” 
IS Drošības aspekti: IS „BalticLines” piemērs 

12:00-
13:00 Pusdienu pārtraukums 



2. 
Sesija 
Moderators: Pēteris Salkazanovs, Biedrība „Latvijas Pasažieru pārvadātāju 
asociācija” (LPPA) prezidents  

2.1. 

Dainis Turlais 
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja 
priekšsēdētājs 
Pašvaldības loma  pasažieru pārvadājumu organizācijā tās administratīvajā 
teritorijā 

2.2. 

Dr.sc.ing. Vaira Gromule 
AS „Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes priekšsēdētāja 
Risku vadība Rīgas starptautiskajā autoostā pārvadājumu pakalpojumu 
un pasažieru drošības nodrošināšanai 

2.3. 
Uldis Pabērzis 
Complete Payment Systems SIA, Valdes priekšsēdētājs 
Transporta atvieglojumu administrēšana izmantojot banku infrastruktūru 

2.4. 

Linda Baltiņa 
SIA „LDz apsardze”, Valdes locekle 
Apsardzes funkcijas un nozīme pasažieru pārvadājumu drošības 
nodrošināšanai 

2.5. 
Pārstāvis 
Drošības policija 
Tēma tiks precizēta 

2.6. 
Roman Glovackij 
AS „Dorsimus”, direktors 
Problems of control of transportation of passengers and baggage  

2.7. 

Dr.phil. Igors Graurs 
Transporta un sakaru institūta rektora p.i., SIA „AMO Plant” Valdes padomnieks 
Transporta līdzekļu un transporta infrastruktūras drošības aspekti: 
AMOPLANT piemērs 

3. 

Diskusija 
Moderatori: Dr.phil. Igors Graurs, Transporta un sakaru institūta rektora p.i., 
SIA „AMO Plant” Valdes padomnieks  
Pēteris Salkazanovs, Biedrība „Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija” 
prezidents 

16:00 Noslēgums 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. SESIJA 
 
 

Moderators: Dr.phil. Igors Graurs,  
Transporta un sakaru institūta rektora p.i., 

SIA „AMO Plant” Valdes padomnieks  



BIOGRĀFISKĀ INFORMĀCIJA 
 

Igors Graurs, Dr.phil. 
 

Kontaktinformācija:

Igors Graurs, Dr.phil.
rektora p.i.

Transporta un sakaru institūts
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Tālr.: (+371)-67100685
Fakss: (+371)-67100660
E-pasts: graurs.i@tsi.lv

http://www.tsi.lv
 

  
Igors Graurs ir dzimis 1953. gada 17. decembrī, Jēkabpilī. 
Igors Graurs ir ieguvis Latvijas Universitātes filozofijas pasniedzēja, sociologa 

diplomu (1977. g., Rīga) un ekonomista diplomu (1987. g., Rīga), viņš ir Filozofijas 
zinātņu kandidāts (1990. g., Maskava, Sabiedrisko zinātņu akadēmija).  

Igoram Grauram ir vairākas publikācijas Latvijas un Krievijas zinātniskajos 
izdevumos par ekonomikas un politikas tēmām, kā arī viņam ir bijušas uzstāšanās 
dažādās zinātniski pētnieciskās konferencēs un semināros pēdējo 10 gadu laikā, kā arī 
daudzus no tiem pats ir organizējis un vadījis.  

I. Graurs ir Transporta un sakaru institūta rektora p.i. no 2014. gada 10. februāra, 
pirms tam pildīja mācību prorektora pienākumus (no 01.12.2013). I. Graurs ir ieņēmis 
komunikācijas direktora amatu AS “AMO PLANT” (2009-2013), pildīja ārējo sakaru 
pārvaldes direktora (2007-2008) un Attīstības departamenta direktora vietnieka 
pienākumus Rīgas domē (2002-2007). Viņš ir bijis AS “Invest One” (1997-2002),  
AS “Saules banka” (1995-1997) un AS “Multibanka” (1994-1995) prezidents.  

 Igors Graurs ir darbojies un arī šobrīd darbojas dažādās komerc un sabiedriskajās 
organizacijās. No 1998. gada viņš ir Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas biedrības 
valdes loceklis, kurā arī ir bijis prezidents (1998-1999). No 1998. gada I. Graurs 
darbojas Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrībā kā valdes loceklis (1998-2003) 
un biedrs. No 2001. gada I. Graurs ir Latvijas Dantes Aligjeri biedrības valdes loceklis. 
No 2011. gada viņš ir AISEC Alumni biedrs un no 2012. gada ir Latvijas Zaļo 
tehnoloģiju klāstera (ZTK) E-mobolitātes virziena vadītājs.  

 I. Graura vadībā Rīgas domē tika izveidota Starptautisko projektu nodaļa. Viņš 
arī kā projekta vadītājs, pētnieks, konsultants jeb eksperts ir darbojies vairākos 
projektos: LEO kompetenču centra projekts “Bezvadu uzlādes sistēmas izstrādes 
pētījums izmantošanai hibrīdzinēju elektriskās piedziņas efektivitātes palielināšanai” 
(2012-2013); AIP īstenotais ESF projects “Augstākās izglītības studiju programmu 
izvertēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai (2011-2012); LIAA un Norway 
Grant finansētais projects “Sociālās aprūpes centru “STELLAMARIS” un “MEŽCIEMS” 
rekonstrukcijas Rīgā finanšu un ekonomiskais pamatojums” (2009-2010); Saskaņota 
projektu izstrādes mehānisma izveide Baltijas jūras reģionā (E-Pipelines) (2004-2006) 
un citos. 

Profesionālās prasmes: krīzes menedžments, pārmaiņu vadība, inovāciju ieviešana. 



BIOGRĀFISKA INFORMĀCIJA  
 

Igors Kabaškins, Dr.hab.sc.ing., profesors  
 

Kontaktinformācija: 
 

Igors Kabaškins  
Dr.habil.sc.ing., profesors  

Transporta un sakaru instituts  
 Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija  

Tālr.: (+371)-29215392 
    E-pasts: kiv@tsi.lv  

http://www.tsi.lv 
 

 
Igors Kabaškins dzimis 1954. gada 6. augustā, Rīgā. 
Igors Kabaškins ieguvis Aviācijas radioinženiera diplomu (1977. g., Rīga), viņš ir 

Aviācijas zinātņu kandidāts (1981. g., Maskava), profesors (no 1993. g.). Viņam ir piešķirts 
doktora zinātniskais grāds (1993. g., Maskava), habilitētā inženierzinātņu doktora zinātniskais 
grāds (1993. g., Rīga). Viņš ir vairāk nekā 400 zinātnisko publikāciju un 67 izgudrojumu un 
patentu autors.  

I. Kabaškins – Transporta un sakaru institūta (TSI) profesors (no 1993. g.), presidents 
(2005-2014. g.), bijis Rīgas Aviācijas universitātes (RAU) zinātņu un attīstības 
prorektors (1994.-1999. g.) un šo pašu amatu saglabājis arī pēc RAU reorganizācijas par 
Transporta un sakaru institūtu (no 1999. g.).  

Igors Kabaškins ir Eiropas Komisijas sadarbībai zinātnisko un pielietojamo 
tehnisko pētījumu jomā Transporta tehniskās komitejas loceklis (no 1999. g.) un Eiropas 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Eiropas Transporta ministru 
konferences Apvienotās transporta zinātniskās komitejas loceklis (no 2003. g.). 

Igors Kabaškins ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāj loceklis (no 1998. g.), 
Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijas viceprezidents (no 1996. g.) un 
prezidents (no 2007. g.). 

Viņš ir Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), New York Academy 
of Science, International Telecommunication Academy, International Academy of 
Astronautics u.c. īstenais loceklis. 

Igors Kabaškins ir žurnāla “Computer Modelling and New Technologies” 
(ISSN 1407-5806, Latvia) un “Transport and Telecommunication” (ISSN 1407-6160, 
Latvia) redaktors, žurnāla “Transport” (ISSN 1392-1533, Lithuania), “Technological 
and Economic Development of Economy” (ISSN 1392-8619, Lithuania), “Aviation” 
(ISSN 1392-1534, Lithuania), “Transactions on Transport Sciences” (ISSN 1802971X, 
Czech Republic) kolēģijas loceklis.  

Profesionālas prasmes: transports, telemātika un loģistika, intelektuālas transporta 
sistēmas kompleksa sistēmu analīze un modelēšana, operāciju pētniecība, informācijas 
tehnoloģiju piemērošana, elektronika un telekomunikācija, risināšanas atbalsta sistēmas, 
gaisa kustības vadības sistēmas. 



This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Policy Learning in Information 
Technologies for Public Transport 

Enhancement

Riga, TTI, LaTDEA
June 4, 2014 Igor Kabashkin, Dr.hab.Sc.Ing., Professor

POLITE aims to enhance the use of Public Transport by 
increasing the awareness of Infomobility services, 

providing travelers with adequate and complete 
information on the choices available

Duration January 2012 – December 2014

MAIN IDEA OF POLITE PROJECT

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



• Enhance the use and attractiveness of public transport by means of 
infomobility services 

• Promote co-modality - the efficient use of different modes of transport 
on their own and in combinations, resulting in an optimal use of 
transport resources 

• Provide public administrations and decision-makers with knowledge 
and skills concerning ITS tools and solutions 

• Raise awareness about existing different infomobility solutions around 
Europe 

• Stimulate coordinated and coherent deployment of interoperable ITS 
on horizontal and vertical level throughout the EU 

OBJECTIVES OF POLITE PROJECT

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• 1. Good Practice Sites:
• Province of Ferrara (IT)
• Reading Borough Council (UK)
• 2. Transfer Sites:
• Calabria Regional Administration (IT)
• Polis (BE)
• Institute of Logistics and Warehousing (ILIM) 

(PL)
• Transport Research Centre (CDV) (CZ)
• Latvian Transport Development and Education 

Association (LaTDEA) (LV)

POLITE PROJECT PARTNERS

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



• COMPONENT 1: Management and Coordination 
• COMPONENT 2: Communication and Dissemination 
• COMPONENT 3: Exchange of Experiences:

Activity 3.1 – Best Practices Methodological Framework 
Activity 3.2 – Best Practices – Search & Analysis 
Activity 3.3 – Transfer Orientated Sessions 
Activity 3.4 – Sites Implementation Plan 

MAIN SPAGES WITHIN THE PROJECT

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Framework has been completed 
• 3.1A identified the key measures that the project partners could 

share good practice and where they would wish to gain best 
practice 

• Include 54 sub-measures under 10 headings 
• Full range of measures from legislation and regulations through 

to specific ICT applications such as access control 
• 3.1B has set out the Joint Methodology for Good Practices 

Search and Exchange 

3.1 METHODOLOGICAL FRAMEWORK

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



• Is underway with desktop analysis of potential sites 
• Using internet, contacts and networks such as the 

POLIS network to identify potential sites for the 30+ 
good practices 

• This will be followed by more detailed follow up and 
visits to 8 best practice sites (2 within the partnership 
and 6 others) 

3.2 BEST PRACTICES SEARCH & ANALYSIS

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Will occur throughout 2013 and early 2014, to share 
best practice between the project partners, industry 
experts and from the best practice site visits 

• Includes: A Good Practice Round Table 
• Training Workshop 
• Joint Policy Exercises 

3.3 TRANSFER ORIENTATED SESSIONS

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



• Will be undertaken during 2014 
• They will: Inform the policy makers 
• Support the case for funding 
• Provide necessary detail to support implementation on 

street 

3.4 SITES FINAL IMPLEMENTATION PLANS 

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Identifying the Policy Gap
• Identifying where Polite GP’s can address the Policy Gap
• Identifying the actions required to transfer the GP(s) – in 

whole or in part – to improve policy and address the policy gap
• Identifying key transferability lessons learnt in the 

implementation plan process which can be reported in the 
Good Practice Guide

• Identifying  methods of monitoring success of the 
Implementation plan 

POLITE PROJECT MAIN STAGES

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



• Project is at an early stage and therefore clear capitalization 
opportunities are to be defined 

• Project will provide tangible outputs which capitalization funding could 
help to deliver

• We would look to identify those measures which would have the 
greatest value for the wider transfer of experience across the project 
and the EU as well as meeting specific partner requirements 

• Being local, regional and national public authorities the main target 
groups in the project, capitalisation funding can help them deliver 
change in policies, having in mind budget constraints they currently 
face 

CAPITALIZATION OPPORTUNITIES

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION!



BIOGRĀFISKĀ INFORMĀCIJA 
 

 

Irina Jackiva, Dr.sc.ing., profesore

Kontaktinformācija:
 

Irina Jackiva
Dr.sc.ing., profesore 

Zinātņu un attīstības prorektore
Transporta un sakaru institūts

Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija
Tālr.: (+371)-67100665 

Fakss: (+371)-67100535
E-pasts: Jackiva.I@tsi.lv

http://www.tsi.lv

 
 
 

Irina Jackiva dzimusi 1960. gada 29. novembrī, Krasnojarskā.  
Irina Jackiva ir ieguvusi inženiera-sistēmtehniķa diplomu specialitātē 

„Automatizētās vadības sistēmas” (1982. gadā, Rīgā). Viņai piešķirts tehnisko zinātņu 
kandidāta grāds (1990., Rīgā),  doktora zinātniskais grāds (1992. gadā, Rīgā), profesore 
(no 2008. gada).  

Savu profesionālo kompetenci paaugstinājusi Oksforda universitātes Statistikas 
departamentā (1997. gadā); APEC – informācijas tehnoloģijas loģistikā (2004. gadā); 
EPFL, Transport and Mobility Laboratory (2007. gadā). Viņa ir vairāk nekā 100 publikāciju 
un 7 mācību grāmatu autore. 

I. Jackiva – Transporta un sakaru institūta (TSI) zinātņu un attīstības prorektore 
no 2011. gada. Nepārtraukti strādājot TSI, bijusi Matemātisko metožu un modelēšanas 
katedras vadītāja (2002.-2013.), mācību prorektore (2006.-2011.), rektora v.i. (2013.09.-
2014.02.). 

Irina Jackiva ir Classification Society of North America (CSNA), locekle (kopš 
2006. gada) un Latvijas Imitācijas modelēšanas biedrības locekle (kopš 1994. gada), 
Latvijas Operāciju izpētes sabiedrības direktore (kopš 2003. gada). Viņa ir eksperte 
Association of Paneuropa Coach Terminals.  

Irina Jackiva ir daudzu ES projektu koordinatore un vadošā pētniece, piemēram, 
B2BLoco (FP7), T-TRANS (FP7), Polite u.c. 

Viņa ir žurnāla „Transport” VGTU (ISSN 1648-4142, Lithuania) redkolēģijas 
locekle; žurnāla „Mathematics in Engineering, Science and Aerospace”, redkolēģijas 
locekle (kopš 2011. gada) ISSN: 2041-3165 (print) 2041-3173 (online); žurnāla 
„Transport and Telecommunication” (ISSN 1407-6160, Latvia) redkolēģijas locekle; 
žurnāla “Maintenance and Reliability”, Polish Maintenance Society (ISSN 1507-2711, 
Warsaw) redkolēģijas locekle u.c. 

Profesionālās prasmes: datu intelektuālā apstrādē, sistēmu modelēšana, t.sk. 
transporta un loģistikas modelēšana, transporta plūsmu apsekošana un apstrāde u.c. 

 
 



This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Objective and subjective public 
transport service quality 

measures: theoretical approach

Riga, June 4, 2014
Dr. sc. ing., professor Irina Jackiva (Yatskiv) 
Vice-rector for science and development 

affairs, TTI, LaTDEA

1. The Challenge
Sustaintable Mobility and Quality

2. Approach of Service Quality Standard EN 13816
Objectives and Scope, Quality Circle and 
Quality Standards, Gaps

3. Data sources about UPTS quality 

Content

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



Public transport interchanges and “city hubs”
Parking regulation and pricing
Road pricing
Traffic restricted areas
Boosting bicycles and walking
More quality in public transport
Flexible supply to fit demand
Logistic platforms for loading and unloading
Tele-working
Carsharing centers
Etc.

Recipes for Sustainable Urban Mobility…

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Connecting the world

of public transport



• sets out the aim to double the market share of 
public transport worldwide by 2025 

• Achieving this aim would further develop 
employment in the public transport sector - it 
would for instance double the number of jobs at 
public transport operating companies - and would 
support the healthy development of cities

UITP’s strategy for the public transport sector

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• UITP emphasises the importance of integration of public 
transport at all levels: strategic, tactical and operational. 

• At strategic level, one key element is the coordination 
between land use planning and transport policy.  It ensures 
long term viability and efficiency of the mobility system. 

• At tactical level, it covers the integration of transport 
networks, modes, services, tariffs, ticketing, information, 
timetable, etc to make public transport easy to access and 
use. 

• At operational level, it guarantees the transport company 
human, financial and technical resources are optimally used. 

Public transport integration

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



Which quality criteria are important for 
passenger?

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Safety - objective and subjective .......??

Information – easy to get .......??

Comfort – for whom.......??

Time – Punctuality? Speed? Total time...??

• The current context is favourable to the introduction 
and use on information and communication 
technologies (ICT) in public transport. 

• ICT could improve efficiency, safety, quality and 
reliability of the service. They reduce maintenance 
costs and offer possibilities for increasing revenues. 
They improve attractiveness of public transport. 

• However, the UITP reminds that ICT are and remain 
tools and will never replace a clear policy and an 
efficient management.

Information technologies

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



If we knew 
what is most / less important

for our customers 
we could optimize our service and focus our 

efforts….

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• can be measured by using various methods (e.g., 
statistical analysis vs. simulation model) and a great 
number of indicators. 

• The EU has proposed standardized criteria and 
indicators to measure service quality (European 
Committee for Standardization 2002). 

• These indicators result from the experiences of PPT 
operators and researchers over several decades and 
are likely to include most attributes influencing users’ 
perceived quality of PPT

Service quality (satisfaction and performance)

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



The EC policy on Public Passenger Transport focuses on open 
markets and controlled competition
• i.e. tendering of public service contracts, transparency of 

public funding

That means for PPT companies
• ensuring competitive costs levels at defined quality 
standards

Two European Standards created to help define (EN13816, 
2002) and measure (EN15140) service quality, which cover all 
attributes of the public transport service

The Challenge

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

The standard „Definition, determination of performance 
objectives and measurement of service quality“ was published 
12/2001 and is valid in all EU countries since 2002

The main objectives of the standard are
• to promote the quality philosophy for public transports
• to direct the focus on the needs and expectations of customers
• to direct attention of public authorities on these issues
• to clarify allocation of responsibilities
• to enable comparison of quality promises of different service 
providers
• to contribute to a continuous quality improvement.
(see EN 13816, Introduction)

The standard EN 13816

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



Eight attributes of service quality as defined 
by EN 13816 

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

QoS

Accessibility
• External interface
• Internal interface
• Ticketing

Availability
• Network
• Timetable

Information
• General
• Travel inf. In normal 

conditions
• Travel inf. In 

abnormal conditions

Customer care
• Commitment
• Customer interface
• Staff
• Ticketing options
• Physical assistance

Time
• Length of travel time
• Punctuality
• Reliability

Comfort
• Ambient conditions
• Facilities
• Ergonomics
• Ride comfort

Security
• Safety from crime
• Safety from accident
• Perception of security

Environment
• Pollution
• Natural resources
• Infrastructure



Quality Circle*

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

*QUATTRO project

Service quality loop with monitoring and
service planning activities*

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

*QUATTRO project

*Ennio Cascetta a & Armando Cartenì, 2013.



SERQUAL or Gaps Model*

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

*Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A.; 
Berry, L. L. 1994. Reassessment
of expectations as a comparison 
standard in measuring
service quality: implications for 
further research, Journal
of Marketing 58(1): 111–124.)

Conceptual model of the PT QoS (based on the model of 
the service performance quality by Zeithamal et al. 1990)

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



We need an optimal balance

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Expected quality < perceived quality

Expected quality > perceived quality
Expected quality and perceived 
quality

The gap between what the customer expects and what the 
customer perceives of the actual service may be split into*

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

An understanding gap: management does not perceive customer 
expectations correctly (the seeking of information, internal communication 
or management structures)
A design gap:  management fails to specify and design a service that is in 

accord with their understanding of customer expectations (inadequate 
commitment to quality, inappropriate goal setting or management 
inadequacy)
A service delivery gap:  what is delivered is not what is specified. This may 

arise from shortage of resources, lack of commitment, inadequate quality 
control or inadequate training
A communications gap: what is specified and what is delivered are not 

correctly publicized. 

*According to Zeithaml et al. (1990)



• Customer Satisfaction Surveys (CSSs), which measure how 
services meet or surpass customer expectations

• Direct Performance Measures (DPMs), allowing the direct 
measure of the indicator (e.g., boarding time, service regularity) 
through, for example, statistical inference techniques 

• Estimated Performance Measures (EPMs); via transport 
simulation models (estimation the value of the indicators, 
parameters not directly measurable in convenient ways percentage 
of customers living within a specific distance of boarding=alighting 
point or average in vehicle time weighted by passenger number) or 
related to project scenario (not directly measurable).

Techniques for indicators estimation 

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Data sources about UPTS quality

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Data about UPTS 
quality

Supply data

Infrastructure 
inventory 

survey (IIS)

Demand data

Household 
Travel survey 

(HTS)

7day diary 1day diary

Customer 
Satisfaction

Customer satisfaction survey 
(CSS)

WEB 
questionnaire

On the 
board By post By phone



• The related Standard, EN15140 (Public passenger 
transport – Basic requirements and recommendations for 
systems that measure delivered service quality) provides 
recommendations on service quality measurement in 
the framework of EN13816. 

• The focus is on advising operators and authorities how to 
set measurement processes, formulate specific indicators 
and set clearly defined targets.

European Standard, EN15140

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• “the level of achievement shall be expressed, where 
appropriate, as a ratio of passengers affected”

• the standard recommends that operators split peak and off-
peak measurements, giving greater weight of importance to 
services in the peak period (where more passengers are 
affected)

• EN15140 advises that when quality indicators are used in a 
contractual relationship between a transport authority and an 
operator, the measurement processes should be understood 
and agreed on by the contractual partners with clear 
allocations of responsibility in the contract

Key instructions of EN15140

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



European Parliament: Future?

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Near Future...

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

INTEGRATION

LogicInfrastructure Tariff Institutional

Co-Modality

Economic 
Efficiency

Environmental 
Sustainability Social Equity



Conclusions

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Improve existing PT systems: more efficiency, better 
information

• Intermodality: bike&ride, park&ride, on-demand-systems
• Integrated approaches: service quality, customer-oriented 

service, push/pull measures and to really improve quality 
to higher levels

• imaging and showing best practice to reach consensus 
important

• system thinking and need to support plans with 
facts/figures
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 
PAKALPOJUMU SISTĒMA 
LATVIJĀ, TĀS PRIEKŠROCĪBAS 
UN DROŠĪBA AUTOBUSOS

Ivo Ošenieks

LPPA direktors 

04.06.2014.

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 
PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJI

Starppilsētas nozīmes maršruti –
Sabiedriskā transporta padome
Vietējās nozīmes maršruti –

Sabiedriskā  transporta padome 
Pilsētas nozīmes maršruti –
republikas pilsētu pašvaldības (9)



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 
ORGANIZĒŠANA

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr.1370/2007 (2007.gada 23.oktobris) par sabiedriskā 
pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) 
Nr.1107/70
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums
Ministru kabineta noteikumi
Pašvaldību saistošie noteikumi
Līgumi

STARPPILSĒTU MARŠRUTU DAĻU 
ROBEŽU SHĒMA



PLĀNOŠANAS REĢIONU ROBEŽAS 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMU 
SNIEGŠANAS NODROŠINĀŠANAI NOSLĒGTIE 

LĪGUMI

Kopā Latvijā ir noslēgts 81 
līgums par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
sniegšanu iekšzemē:

50 līgumi noslēgti 
reģionālajos vietējās 
nozīmes pārvadājumos
21 līgums noslēgts 
reģionālajos starppilsētu 
nozīmes pārvadājumos
10 līgumi noslēgti pilsētas 
nozīmes pārvadājumos



LĪGUMU DARBĪBAS TERMIŅI
1 Līgums līdz 2014.gadam
21 Līgums līdz 2015.gadam
13 Līgumi līdz 2017.gadam
1 Līgums līdz 2018.gadam
1 Līgums līdz 2019.gadam
23 Līgumi līdz 2020.gadam
9 Līgumi līdz 2021.gadam
1 Līgums līdz 2024.gadam ar iespēju

pagarināt līdz 2031.gadam

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 
PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ 

NOTEIKTĀS SAISTĪBAS UN PIENĀKUMI

Noteikts maršrutu tīkla apjoms
Noteikts braukšanas maksas tarifs
Noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 
atsevišķām iedzīvotāju kategorijām
Noteikta pakalpojumu sniegšanas kvalitāte



SISTĒMAS PRIEKŠROCĪBAS

Pakalpojums vērsts uz iedzīvotājiem:
- pieejamība;
- cena;
- pakalpojumu sniegšanas kvalitāte

Veidot vienotu maršrutu tīklu
Iespēja dalīt izmaksas

GALVENIE PĀRVIETOŠANĀS VEIDI



DROŠĪBA AUTOBUSOS

Normatīvo aktu prasības:
Ministru kabineta noteikumi Nr.599    
Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanas un izmantošanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi 

RISINĀMIE JAUTĀJUMI PAR DROŠĪBU
AUTOBUSOS 

Sadarbība ar institūcijām, kuras atbildīgas par 
kārtības nodrošināšanu sabiedriskās vietās
Bagāžas pārvadāšana
Iekšējās  kontroles nodrošināšana uzņēmumos



PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU IZPRATNES VEIDOŠANAI
Motivēt iedzīvotājus izvēlēties sabiedrisko 
transportu kā alternatīvu privātajam 
transportam
Izglītot sabiedrību par iedzīvotājiem un 
videi draudzīgas transporta sistēmas  
saglabāšanas nepieciešamību
Atbalstīt pētījumus par mobilitātes, vides 
un drošības uzlabošanu 

PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTIE MATERIĀLI

Satiksmes ministrija
VSIA Autotransporta direkcija
EURO BAROMETRA pētījums
Statistikas pārvalde



LATVIJAS 
PASAŽIERU PĀRVADĀTĀJU

ASOCIĀCIJA
(LPPA)

Dzirciema iela 121-301,
Rīga, LV-1055, Latvija
Tālrunis: +37167460255
Fakss: +37167465400
E-pasts: lpaa@latnet.lv

PALDIES PAR UZMANĪBU!
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This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Infomobility as a key instrument in 
relation to sustainable mobility: 

European Good Practices

Riga, TTI
June 4, 2014 Dr.Hab.Sc.Ing., Professor Eugene Kopytov

Seamless real-time travel and traffic information including multi-modal 
journey planning and information system

Freight information systems combining operators’ freight-flow and public 
authorities traffic flow requirements contributing to the optimum use of road 
capacity and the reduction of negative impact on the environment

eCall lading to a reduction in facilities
Electronic Toll Collection as a key instrument for internalization of external 

costs
Traffic demand management leading to a cleaner road transport and less 

congestions
The integration of several core applications on an open in-vehicle telematics 

platform.

INFOMOBILITY CONSEPT*

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

*Infomobility Systems and Sustainable Transport Services. Edited by G. Ambrosino, M. Boero, J.D. Nelson, M.Romanazzo. 2010, Italian 
National Agency of New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development



INTERREG IVC identify a Good Practice as:

“an initiative (eg methodologies, projects, processes and 
techniques) undertaken in one of the programme’s thematic 

priorities which has already proved successful and which has the 
potential to be transferred to a different geographic area. Proved 

successful is where the good practice has already provided tangible 
and measurable results in achieving a specific objective.”

IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICE

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

The key-stone of project is to study the current state of infomobility in 
ES and to propose actions destined to reduce and close any 
competitiveness gap with best practices.

Each separate system/service, where they are clearly distinct and 
could be implemented on their own can be considered to be a POLITE 
Good Practice Measure. 

POLITE is focused on the application of Information Technologies for 
Public Transport and hence the target of 30 Good Practices identified 
should be technology based. 

POLITE GOOD PRACTICE MEASURE

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



Good practices search in Europe, also beyond the consortium, 
through a desktop research, completed by questionnaires search
and followed by visits of highly valued sites. All geographical parts 
of Europe have good practices to offer.

GOOD PRACTICES’ DISTRIBUTION BY 
COUNTRIES

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

GOOD PRACTICES DISTRIBUTION

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



• VIEWPOINTS
A holistic way of work: types, objectives, target groups, territorial levels 
and promoting bodies linked with certain measures

• MAPPING OF EXISTING EXPERIENCE AMONG PARTNERS IN OUR 
CONSORTIUM

10 groups of specified measures (with 54 sub-measures) covering overall 
objectives - aspects from legislation and regulations through to specific ICT 
applications.

MEASURES FOR INFOMOBILITY ENHANCING

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

COMPARATIVE ANALYSIS OF GOOD 
PRACTICES IN PT

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

Hierarchical structure of the criteria (indices of measures)



GROUPS MEASURES AT PARTNERS: CURRENT, 
DESIRED AND INVESTIGATED

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

1. Public Transport and/or Multimodal Information Systems:
Bus Automatic Vehicle Location (AVL)
Real Time Passenger Information Systems (RTPI)
Real Time Traveler Information Systems (RTTIS), bus stops, on bus, in public 

locations, on web, on mobile devices
Journey Planning Systems (single mode / multimodal)

2.    Public Transport Fleet Management Systems
3.    Public Transport Interchanges
4.    Public Transport Priority Systems:

Bus priority at signals
Bus Gates / Bus Lanes
Enforcement systems e.g. bus lane enforcement
Access controls

5.    Public Transport Payment Systems:
Pre Pay Contactless Smart Cards
Innovative Incentive Schemes.

GOOD PRACTICES CLASSIFICATION

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

No. Name of 
Partner

Description of Good Practice

7 PoF Intermodal infomobility platform and SMS ticketing
Genova / Liguria, Italy

11 RBC Open Public Transport Data
Transport for London (TfL), UK

14 RBC Real Time Information System & Bus Priority at Signals
Greater Bristol, UK

16 ILIM Mobile travel information
Aalborg, Denmark

17 ILIM On-board bus travel information
Aalborg, Denmark

18 ILIM Real Time Passenger Information System
Bern, Switzerland

COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
AND/OR MULTIMODAL INFORMATION SYSTEMS (1)

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

No. Name of 
Partner

Description of Good Practice

21 CDV Multimodal Journey planner for the Czech Republic
Czech Republic and Slovakia

24 CDV Real Time Passenger Information System
Prague, Czech Republic

30 LaTDEA Interactive passenger service in train traffic
Rigas region, Latvia

31 RBC Premier Route Bus Corridor Network
Reading Borough Council, UK

32 PoF G.I.M. Project
Emilia Romagna Region / Ferrara, Italy

COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
AND / OR MULTIMODAL INFORMATION SYSTEMS



COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
AND/OR MULTIMODAL INFORMATION SYSTEMS (1) 

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

The efficiency of measures’ groups of Good 
Practices

The efficiency of Good 
Practices

GP: Real Time Passenger Information System 
(Czech Republic)

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Topic of the practice - The main goal  of CONNECT project was to enhance 
quality of provided information and ensure availability of the information for 
the blind and visually handicapped while using the public transport. The 
programme followed the first attempts for development of information 
systems on the stops and already well-established standard of installations of 
receivers for the blind and visually handicapped in PIT vehicles and also 
development of information kiosks.

• Start date of the practice - 2004
• Evidence of success - Currently, more than 250 vehicles have been equipped 

with the system in a particular area and further development regarding display 
tables in compliance with new technologies and their availability has been 
running. 

• More information on 
http://www.polite-project.eu/images/good_practices/mis/real_time_passenger_information_system_prague.pdf



This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

No. Name of 
Partner

Description of Good Practice

4 CRA Sustainable Mobility Plan (SMP) in Santander
Santander, Spain

6 PoF Traffic Management
Verona, Italy

8 PoF Traffic Management during big events
Perugia, Italy

10 PoF Mobility and traffic management in firms
Valjevo, Serbia

19 ILIM Demand responsive transport
Krakow, Poland

26 LaTDEA Unified intermodal cargo service
Riga region, Latvia

COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
FLEET MANAGEMENT SYSTEMS (2)

COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
FLEET MANAGEMENT SYSTEMS

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

The efficiency of measures’ groups of 
Good Practices

The efficiency of Good 
Practices



Sustainable Mobility Plan (SMP) in 
Santander (Spain)

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Topic of the practice - This plan has been developed during the last five 
years and tackles several aspects related to the public transport 
improvement. In some cases the adopted measures involve new 
technologies but in other cases they are political decisions or good 
practices in the management process. This process is complex and in a 
constant evolution. 

• Description of the practice - The Santander’s SMP has been developed 
during several year and is in constant evolution. Some measures like 
Intermodal PT were applied 15 years ago, others like PT Information 
System using panels or SMS were introduced around 4 years ago.

• Evidence of success: Costs reduction; Pollution reduction; Better Public 
Transport Service; Intermodal services.

• More information on http://portal.ayto-santander.es/documentos/pmss.zip

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

No. Name of 
Partner

Description of Good Practice

1 CRA Traffic monitoring and management  Floating Car Data (FCD) as
traffic sensors. Result of S.I.MO.NE Project
Piemonte / Torino, Italy

2 CRA Stimer/Mi Muovo Project - Mobility Integrated Fare System in RER 
(Emilia-Romagna Region) buses, trains and bike sharing
Emilia Romagna Region (RER), Italy

3 CRA Multi-channel Information system on mobility at regional scale
Campania, Italy

23 CDV Public Transport dispatching under KORDIS  integrator/organizer: CED
Brno and South Moravian Region, Czech Republic

25 CDV Multimodal Integrated Transport
Prague, Czech Republic

27 LaTDEA Interchange Príncipe Pío
Madrid, Spain

COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
INTERCHANGES (3)



COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
INTERCHANGES

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

The efficiency of measures’ groups of 
Good Practices

The efficiency of Good 
Practices

Multimodal Integrated Transport 
(Czech Republic) 

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Topic of the practice - Prague Integrated Transport (PIT) is a modern 
integrated mass transport system established according to a European 
Union recommendation as a communal transport federation. Integrated 
transport has been established with the goal of ensuring high-quality 
transport services to the territory in order to make mass transport 
competitive with individual transport. The determinative criteria for 
making the integrated system attractive are time, price, comfort, reliability 
and safety.

• Evidence of success - More than a million passengers uses the Prague´s 
public transport system a day. The official information about the average 
visit of the portal is not available, but according to the logged number of 
visits in the searching part of the portal the quantity is estimated to 
exceed 50 000 visits a day.

• More information on http://www.polite-project.eu/images/good_practices/pti/att2litc.pdf



No. Name of 
Partner

Description of Good Practice

5 CRA Traveller Information / Mobilitami
Marche / Ancona and Senigallia, Italy

12 RBC Real Time Passenger Information System, Bus Priority at Signals, Public 
Transport mobile apps, City Access Control. Smart Card
Cambridgeshire County Council, UK

13 RBC Bus Lane Enforcement
Reading Borough Council, UK

15 RBC Real Time Passenger Information System, Bus Priority at Signals, 
Disability Accessibility
City and County of Swansea, Wales, UK

COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
PRIORITY SYSTEMS (4)

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
PRIORITY SYSTEMS

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

The efficiency of measures’ groups of Good 
Practices

The efficiency of Good 
Practices



Real Time Passenger Information System, Bus 
Priority at Signals, Disability Accessibility (UK)

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Topic of the practice - Cambridge Busway is the implementation of a 25km 
guided bus way from St Ives to the centre of Cambridge. The scheme has 
been constructed on the alignment of a disused railway to provide a 
guided bus service. The scheme uses guided buses along the length of the 
scheme. There are a range of technologies to assist in the scheme and to 
make the scheme as attractive and efficient as possible. These include the 
following technologies; on bus CCTV, smart ticketing, real time passenger 
system information, traffic signal priority and passenger WIFI.

• Start date of the practice - 2005
• Evidence of success - The Busway is contributing to reducing the number 

of private vehicle trips in the area, as 24% of the passengers who made 
the same journey before the Busway opened had switched from car (as 
driver) and 13% had changed to the Busway from being given a lift.

• More information on http://www.polite-project.eu/images/good_practices/public_transport/attgvjss.pdf

No. Name of 
Partner

Description of Good Practice

9 PoF SMS ticketing service
Flanders, Belgium

20 ILIM Advanced PT Ticketing (SkyCash),
Warszawa, Poland

22 CDV Integrated public transport system and smart ticketing
Ostrava and Silesian-Moravian region, Czech Republic

28 LaTDEA Integrated system of selling and reserving tickets
Riga, Latvia

29 LaTDEA Atlas Public Transport Ticketing System in Riga
Riga, Latvia

COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
AND PAYMENT SYSTEMS (5)

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.



COMPARATIVE ASSESSMENT: PUBLIC TRANSPORT 
AND PAYMENT SYSTEMS

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

The efficiency of measures’ groups of 
Good Practices

The efficiency of Good 
Practices

Integrated public transport system and 
smart ticketing (Czech Republic) 

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

• Topic of the practice - ODIS is an integrated public transportation 
system, gradually developed in the area of Moravian-Silesian Region (5 
427 km2, 1.250.000 inhabitants). It is a standard for interoperability of 
various cards in multimodal smart ticketing regionally used in the ODIS 
area.

• Start date of the practice - 23.11.1997
• Evidence of success - First phase: the ODIS integrates all tram, bus and 

trolleybus lines operated by PT operators for Ostrava city and some bus 
operators with connections to Ostrava, and some trains of the Czech 
Railways.

• More information on http://www.polite-project.eu/images/good_practices/payment_systems/attpn5y6.pdf



This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme.

THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION!



BIOGRĀFISKA INFORMĀCIJA 
 

Ivars Zaļais 
 

Kontaktinformācija: 
 

Ivars Zaļais 
Sabiedriskā  transporta  plānošanas daļas vadītājs 

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”  
Valņu  iela 30, Rīga, LV-1050, Latvija  

Talr.: (+371)-67686499  
Fakss: (+371)-67686472  

E-pasts: ivars.zalais@atd.lv 
http://www.atd.lv 

 
 
 

 
Ivars Zaļais dzimis 1963. gada 2. februārī. 

Ivars Zaļais ir ieguvis elektroniskās tehnikas inženiera diplomu (1986. g., Rīga), vinš 
ir elektroniskās tehnikas zinātnes maģistrs. I. Zaļais ir beidzis SIA „Komercizglītības centrs” 
vadītāju profesionālās pilnveides programmu „Biznesa klase”. 

I. Zaļais – bijis rūpnīcu „ELLAR”, Valsts AS „VEF” ražotnes vadošais inženieris 
(1989.-1994.), Rīgas domes struktūrvienības vadītājs (1994.-2001.), AS „Pasažieru 
vilciens” Mārketinga daļas, Pasažieru pārvadājumu departamenta vadītājs, valdes loceklis 
un valdes priekšsēdētāja vietnieks (2001.-2011.). No 2011. g. I. Zaļais ir Valsts SIA 
„Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītājs, bet no 
2014. gada pilda arī Sabiedriskā transporta padomes locekļa pienākumus. 

Profesionālās prasmes: elektronika un telekomunikācija, transports, informācijas 
tehnoloģiju piemērošana, telemātika un loģistika, elektronisko biļešu sistēmas. 



Vienotās sabiedriskā transporta 
informācijas datubāzes (STIFS) 

izveidošanas mērķis un plānotais 
darbības modelis 

Ivars Zaļais
2014.gada 4.jūnijs

Informācija un drošība - galvenie pakalpojumu 
aspekti, kas ietekmē 

sabiedriskā transporta pievilcību: teorija un prakse

ATD loma Latvijas iekšzemes 
sabiedriskā transporta organizēšanā

• Viena no Valsts SIA “Autotransporta
direkcija” funkcijām – reģionālā sabiedriskā
transporta organizēšana Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumā noteiktajā kārtībā.

*Bez tam likums uzdevis organizēt ar sabiedrisko
transportu saistītos pakalpojumus, t.sk:

- izveidot un uzturēt vienotu sabiedriskā transporta
pakalpojumu datubāzi un uzskaites sistēmu



Informācija par pārvadājumu 
apjomu 

Pārvadājuma 
veids

Reisu skaits Līgumu
skaits

Transportlīdzekļu 
skaits

Nobraukums
(km)

Vilcieni 335 1 170 15 941 795 

Starppilsētu 
autobusi

1500 22 510 41 616 291 

Vietējie 
autobusi

5800 48 842 36 553 771 

Kopā: 7635 71 1522 94 111 857

Esošā VBTS sistēma



VBTS būtiskākie trūkumi

1. Morāli novecojusi 
- izstrāde veikta 2008.gadā pēc tā laika IT izstrādes prakses;
- sistēmā nevar iesniegt statistikas atskaites elektroniskā formā;
- obligāti jādrukā apliecinājumi papīra formā.

2. Sarežģīti uzbūvēta 
- izstrādāta uz esošas sistēmas pamata (Baltic Lines);
- darbību nodrošina 7 savstarpēji sasaistīti serveri;
- komplicēta izmaiņu veikšana programmatūrā daudzo sasaišu dēļ;
- vairākkārtīgi pielāgota (mainīta) saistībā ar diskusijām un lēmumiem 
reģionālo vietējās nozīmes maršrutu pasūtītāja funkcijas izpildē;
- problēmas sistēmas lietotāju perifērijas ierīču darbībā.

VBTS būtiskākie trūkumi

3. Nepilna informācija par pasažieru 
plūsmu:
- autobusiem - 100 % no autoostās Baltic Lines sistēmā pārdotām biļetēm 

(ofline režīmā);
- autobusiem - 40 % no starppilsētas autobusos un apmēram 5% no 

vietējās nozīmes autobusos pārdotām biļetēm, jo izvēlēts tehnoloģiski 
neveiksmīgs risinājums (infrasarkano staru savienojums) biļešu 
informācijas nosūtīšanai no kases aparātiem;
- vilcieniem - 0 %, jo VBTS vēl nav izstrādāta dzelzceļa pārvadājumiem.



VBTS tālākā attīstība - STIFSS

Radīt vienotu datubāzi un mūsdienīgu instrumentu 
pasūtītājiem maršrutu plānošanai, pasūtījuma 
līgumu kontrolei, kā arī zaudējumu 
kompensācijas aprēķiniem. 

VBTS tālākā attīstība – STIFSS
(Sabiedriskā transporta informācijas un finanšu 

statistikas sistēma)VBTS tālākā attīstība

STIFSS realizācijas posmi:
I. STIFSS datubāzes izstrāde un ieviešana, biznesa 

inteliģences rīka pievienošana.

II. GPS/GPRS rīka izstrāde, ieviešana un 
pievienošana STIFSS.

III. Vienota biļešu rezervēšanas portāla izstrāde un 
ieviešana.



I. STIFSS – Transporta pakalpojumu datubāze

Jauna neatkarīga ATD datubāze 
plānošanas vajadzībām, kuru var 
lietot jebkura inteliģentā 
sistēma:
-informācija par autobusu un 
dzelzceļa pārvadājumiem;
-Informācija par pasažieru 
plūsmu (biļešu informācija ofline 
režīmā).
Datubāzes informācijas apstrādi 
veic, izmantojot tai pievienotu 
datu apstrādes rīku. 

I. STIFSS – Finanšu statistikas 
datubāze

•1. Neatkarīgas ATD 
datubāzes izveidošana 
Finanšu statistikas datu 
apkopošanai.

•2. Datu apmaiņa 
elektroniskā formā.

•3. Izmantojot Finanšu 
statistikas datubāzei 
pievienotu rīku (biznesa 
inteliģences rīks), tiek 
veidotas nepieciešamās 
finanšu statistikas atskaites.



I. Biznesa inteliģences rīks
Biznesa analīze – sākotnējo (vēsturisko, tagadnes un nākotnes) 
datu pārveidošana par lietotājam saprotamu un lēmumu pieņemšanai 
noderīgu informāciju (atskaites, grafiki u tml.)

I. Biznesa inteliģences rīks
(populārākie Latvijā)

BI platforma Lielākie klienti

SAP Business objects
VAS „ Latvijas dzelzceļš”, SIA „Lattelecom”, VAS „Gaisa 
satiksme”, SIA „Rimi Latvia”

Oracle BI VAS „Latvenergo”, RPSIA „Rīgas Ūdens”, AS „Airbaltic”

IBM Cognos
AS „SEB banka”; AS „Citadele”, AS „Rīgas piena kombināts” 
(bija ieviests, šobrīd nelieto)

Microsoft BI Laima a/s, Gutta a/s, Staburadze, a/s

Microstrategy
VAS „Latvijas valsts meži”, Ventspils pašvaldība, Liepājas 
pašvaldība, Centrālais statistikas birojs

Qlickview
AS „Airbaltic”, VSIA „Latvijas televīzija”, RPSIA „Rīgas 
satiksme”

Jedox
SIA „Transporent”, Daugavpils pašvaldība, SIA „Inergaz”, SIA 
„DEAC”



Direkcijas “biznesa inteliģences 
rīks”

12.02.2014. noslēgts pakalpojumu līgums par datu analīzes rīku Jedox
SUITE

II. STIFSS – GPS/GPRS rīks

1. GPS/GPRS datu 
apstrādes rīks (faktiskie 
dati no telemātikas 
ierīcēm).
2. GPS teorētisko datu 
apstrādes rīks (plānoto 
datu vizualizācija 
plānošanas vajadzībām).



II. STIFSS – GPS/GPRS rīka
uzdevumi

1) Plānoto un faktisko reisu izpildes salīdzinājums, 
t.sk. izpildes laiku un maršrutu shēmu 
salīdzinājums;

2) Maršrutu un reisu saskaņošana, t.sk. situāciju 
modelēšana

3) Transportlīdzekļu nobraukuma kontrole
4) Iespējamās papildus kontroles, piemēram:
- degviela, ātrums, bremzēšana. Nākotnē vērtēsim 

iespēju realizēt darba un atpūtas laika kontroli.

II. STIFSS – GPS/GPRS rīks

Nepieciešams izvērtēt un pieņemt lēmumu par 
GPS/GPRS faktisko datu apstrādes rīka ieviešanu 
un modeli

Direkcija ar 09.08.2013. vēstuli Nr.1-06.2/1745 iesniedza Satiksmes
ministrijā Eiropas finanšu investīciju projekta iniciatīvu –
“Inteliģento transporta sistēmu ieviešana sabiedriskā
transporta pakalpojumu transportlīdzekļos reģionālajos
starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos”.

Izmaksas Ieguvumi



VBTS tālākā attīstība - STIFSS

III. STIFSS – Vienots biļešu portāls
Nepieciešamais pētījums vēl tiek plānots

Galvenie ieguvumi:
1) Biļešu rezervācija uz 
reisiem, kuru sākumpunkts 
nav autoosta;
2) Biļešu informācijas “tirgus” 
liberalizācija (pašlaik to var 
veikt tikai Baltic Lines 
ietvaros);
3) vienots kopējs transporta 
kustības saraksts;
4) iespēja piemērot īpašu 
vienotas biļetes tarifu u.c. 
lojalitātes programmas.



Paldies par uzmanību!

Sadarbība. Atbalsts. Attīstība.



BIOGRĀFISKA INFORMĀCIJA 
 
 
 

Pēteris Gavars, Dr.sc.phys.  

Kontaktinformācija: 

Pēteris Gavars 
Dr.sc.phys.  

Valdes priekšsēdētājs 
SIA „Baltijas Transporta Informācija BTI” 

Prāgas  iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija 
Talr.: (+371)-67819264  

Fakss: (+371)-67819250 
E-pasts: bti@fis.lv 

http://www.bti.lv 
 
 
 

Pēteris Gavars dzimis 1942. gada 20. janvārī. 
 

Pēteris Gavars ir ieguvis fiziķa diplomu 1969. gadā, Rīgā, Latvijas Valsts 
Universitātē;  

1983. gadā viņš ir ieguvis fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu;   
1994. gadā Pēteris Gavars ir ieguvis fizikas zinātņu doktora grādu (Rīga, LZA). 

 

No 2003. gada „SIA „Baltijas Transporta Informācija BTI” valdes priekšsēdētājs, 
projektu vadītājs.  

No 2002. gada Rīgas Tehniskās Universitātes pasniedzējs (docents) un vadošais 
pētnieks (telekomunikācijas).  
 

Vairāk nekā 20 zinātnisko publikāciju un 2 izgudrojumu autors.  
 

Profesionālas prasmes: 50 gadu liela darba pieredze fizikā, mikroelektronikā un 
telekomunikācijās, informācijas sistēmās; pedagoģiskais darbs augstskolās (visp. fizika, 
augstākā matemātika, informātika, pusvadītāju fizika, mikroelektronika, telekomunikācijas).  
 
 

 



IS Drošības aspekti: 
IS „BalticLines” piemērs

Dr.sc.phys. Pēteris Gavars
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Telekomunikāciju institūts; 

SIA „Baltijas Transporta Informācija BTI”

Rīga
2014

Sistēmas apraksts

2

BalticLines ir autobusu biļešu tirdzniecības un reisu
uzskaites sistēma, tiek izmantota visās Latvijas
autoostu kasēs un nodrošina:

• Informāciju par autobusu kustību
• Biļešu tirdzniecību un rezervāciju
• Biļešu tirdzniecibu internetā
• Autobusu maršrutu sarakstus un operatīvu 

informāciju par izmaiņām
• Sasaisti ar citiem pakalpojumiem



Sistēmas infrastruktūra

3

• 3 VMware 5.1 fizisko serveru klasteris

• 2 tīkla datu glabātuves

• 2 aplikāciju serveri

• 2 Oracle datubāzes serveri

• 1 atskaišu serveris

• 2 testa vides serveri (aplikācijas un datubāzes 
serveris)

• Veeam BackUp datu rezerves kopēšanas serveris

Darbības shēma

4

VBTS
Vienotā Pasažieru 

Transporta
Biļešu Tirdzniecības Sistēma

BalticLines
Autoostu IS

Biļešu kases 
(pieslēgtas 

33 Latvijas autoostās)

Dispečeri

Pārvadātāju
uzņēmumi Biļešu 

tirdzniecības 
termināls

Klienti

Tūrisma aģentūras

Autoostu 
administrēšana

Biļešu tirdzniecība 
Internetā

Autobusu biļetes

ECOLINES,
LUXEXPRESS,

NORDEKA,
TOKS 

biļešu tirdzniecības
sistēmas



Sistēmas lietotāji

5

• 33 – Latvijas autoostas
• 66 –Biļešu tirdzniecības kases
• 400 – Reģistrētie sistēmas lietotāji
• Internet tirdzniecība: 

• Datu apmaiņa ar citu pārvadātāju biļešu tirdzniecības 
sistēmām:

2013.gada darbības rezultāti

6

• 3921368 – APKALPOTO PASAŽIERU SKAITS

• 938584 – AUTOBUSU REISU SKAITS

• 92674 – INTERNETĀ PĀRDOTO BIĻEŠU SKAITS



Sistēmas attīstība

7

2003 2005 2007 2011 2012 2014 201?

Mobilās 
aplikācijas

Internet 
tirdzniecība

33 Latvijas 
autoostas

AS «Rīgas 
starptautiskā 

autoosta»

Integrācija ar 
informatīviem 

elektroniskajiem 
tablo

Biļešu 
tirdzniecības 

termināls

Internet 
tirdzniecība

Tūrisma

aģentūras

CLOUD ?
NFC ?

???

IS drošības aspekti

8

•ĀRĒJIE DRAUDI

• IEKŠĒJIE DRAUDI



Ārējie draudi

9

• NESANKCIONĒTA PIEEJA SISTĒMAS DATIEM

• ROOTKIT, MALWARE, DATORVĪRUSU DRAUDI 

• DoS DRAUDI

Ārējie draudi

10

FortiGate Firewall:

• Pieļauto IP adrešu saraksts

• Aplikācijas līmeņa filtrācija

• Vīrusu, malware filtrācija



Iekšējie draudi

11

• LIETOTĀJU NESANKCIONĒTĀ PIEEJA SISTĒMAI

• LIETOTĀJU ĻĀUNPRĀTĪGA DARBĪBA

• DATU FIZISKĀ DROŠĪBA

• DATU REZERVES KOPĒŠANA

Lietotāju nesankcionētā pieeja sistēmai

12

• Pieļauto darbavietu saraksts

• Noteiks atļautais darba laiks

• Lietotāju darbību vēsture



Lietotāju ļaunprātīgā darbība

13

• Biļešu tirdzniecība

• Atskaišu drukāšana

SISTĒMAS LIETOTĀJU TIESĪBU NOTEIKŠANA 

Kasiere

Dispečere • Reisu ievade

• Reisu atcelšana

• Atskaišu drukāšana

• Utt.

Datu fiziskā drošība

14

• Apsargājamā serveru telpa

• Ieeju videonovērošana

• Pieejas kontrole

• Ātrās reaģēšanas uguns trauksmes sistēma



Datu rezerves kopēšana

15

• Datubāzes rezerves kopēšana

• Lietotāju datu rezerves 

kopēšana

• Sistēmas datu rezerves 

kopēšana

• Vmware virtuālo serveru 

rezerves kopēšana

Sistēmas uzraudzība

16

• Resursu kontrole un plānošana

• Drošības risku analīze

• Drošības auditu veikšana

• Sistēmas funkciju papildināšana un uzlabošana



Sistēmas tehniskais atbalsts

17

IS «BalticLines» lietotājiem tiek nodrošināts SIA «Baltijas

Transporta Informācija BTI» speciālistu tehniskais atbalsts:

24/7/365

Paldies par uzmanību!

18

Dr.sc.phys. Pēteris Gavars
Rīgas Tehniskā universitāte, 
Telekomunikāciju institūts; 

SIA „Baltijas Transporta Informācija BTI”



 
 
 
 
 
 
 

2. SESIJA 
 
 

Moderators: Pēteris Salkazanovs,  
Biedrība „Latvijas Pasažieru pārvadātāju 

asociācija” (LPPA) prezidents 
 



BIOGRĀFISKĀ INFORMĀCIJA 
 

 
Pēteris Salkazanovs 

Kontaktinformācija: 
„Baznīckrogs”, Ozolnieku novads, LV-3045 

Mob. tel.: (+371)-29223802 
SIA “Jelgavas autobusu parks” valdes loceklis  

E-pasts: Peteris.Salkazanovs@jap.lv 
Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents 

 
 
 
 
 

Pēteris Salkazanovs ir dzimis 1956. gada 30. augustā Alūksnes rajonā. Mācījās 
Tirzas astoņgadīgo skolā, vēlāk Lejasciema vidusskolā. 1978. gadā iestājies Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā. 1983. gadā to pabeidza ar grādu inženieris-zemes ierīkotājs. 
Ticis ievēlēts par LLA komjaunatnes 2. sekretāru. Vēlāk strādājis Lauksaimniecības 
ministrijā, kā arī Jelgavas rajona kolhozā „Draudzība”.  

1987. gadā kļuvis par Sidrabenes pagasta priekšsēdētāju. Sācis aktīvi darboties 
Latvijas Tautas frontē, Sidrabenes pagasta padomē un Jelgavas rajona padomē. Viens 
no Latvijas pašvaldību savienības dibinātājiem, tās izglītības un kultūras komisijas 
vadītājiem. 

No 1994. gada jūnija līdz 1997. gada augustam bija Jelgavas rajona padomes 
priekšsēdētāja vietnieks, bet no 1997. gada augusta līdz 1997. gada decembrim – 
Jelgavas rajona padomes priekšsēdētājs. Laika periodā no 1997. gada decembra līdz 
1999. gada janvārim bija Jelgavas rajona padomes izpilddirektors. 

1999. gada janvārī un februārī – LR 7. Saeimas deputāts, bet 1999. gada 4. februārī 
apstiprināts par Latvijas republikas zemkopības ministru V. Krištopana valdībā. 
1999. gada juļijā pēc valdības demisijas, amatu zaudējis, bet politisko darbību līdz 
2001. gada novembrim turpinājis kā deputāts 7. Saeimā. 

Darbojoties Saeimā ir bijis budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, pieprasījumu 
komisijas, lauksaimniecības un mežsaimniecības apakškomisijas, valsts pārvaldes reformas 
apakškomisijas loceklis, kā arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas jautājumā par 
iespējamo valsts amatpersonu iesaisti kontrabandas darījumos Latvijā priekšsēdētājs.  

No 2003. gada 02. maija līdz dotajam brīdim ir SIA „Jelgavas autobusu parks” 
valdes loceklis.  

2006. gadā 26. aprīlī tika ievēlēts par Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas 
prezidentu, kura pienākumus veic līdz šim brīdim. 
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Pašvaldības loma pasažieru pārvadājumu 
organizācijā tās administratīvajā teritorijā

Rīga
04.06.2014.

1

•DAINIS TURLAIS

•Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas 
novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs 

Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

222

Eiropas vietējo pašvaldību harta (I)
3. pants

Vietējās pašvaldības jēdziens

(1) Vietējā pašvaldība nozīmē vietējās varas tiesības un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un vadīt nozīmīgu
valsts lietu daļu uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju interesēs.

(2) Šīs tiesības realizē padomes vai pārstāvju sapulces, kuru locekļus brīvi ievēlē aizklāti balsojot uz vienlīdzīgu, tiešu
un vispārēju vēlēšanu tiesību pamata; tām var būt pakļautas izpildinstitūcijas. Šis princips nekādā veidā neietekmē
tiesības izmantot pilsoņu sapulces, referendumus vai jebkuru citu pilsoņu tiešās līdzdalības formu, kur to pieļauj
likums.

4. pants

Vietējās pašvaldības kompetence

(1) Vietējās varas pilnvaras un pienākumus nosaka konstitūcija vai likums. Taču šis noteikums neliedz piešķirt
vietējām varām pilnvaras un pienākumus īpašiem mērķiem saskaņā ar likumu.

(2) Vietējās varas likumā noteiktās robežās ir pilnā mērā tiesīgas īstenot savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, kurš nav
izslēgts no to kompetences vai uzdots veikt kādai citai varai.

(3) Pamatā valsts pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk pilsoņiem. Uzdodot kāda pienākuma
izpildi citai varai, ņem vērā uzdevuma apjomu un būtību, kā arī efektivitātes un ekonomijas nosacījumus.

(4) Vietējām varām piešķirtās pilnvaras parasti ir pilnīgas un ekskluzīvas. Cita, centrālā vai reģionālā vara, nedrīkst
tās apstrīdēt vai ierobežot, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā.

(5) Gadījumos, kad centrālā vai reģionālā vara deleģē savas pilnvaras vietējām varām, tām, cik iespējams, jāļauj šo
pilnvaru realizēšanu brīvi pielāgot vietējiem apstākļiem.

(6) Plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā par jautājumiem, kas tieši attiecas uz vietējo varu, ar tām
nepieciešams konsultēties, cik iespējams savlaicīgi un atbilstošā veidā.



Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

Pilsētdrošība

Organizatorisku, politisku, saimniecisku un sociālu pasākumu
komplekss, ko realizē municipalitāte (pilsētas pašvald\iba) sadarbībā
ar valsts un starptautiskām institūcijām, kā arī sabiedriskām
organizācijām, lai garantētu:

• katra cilvēka pilsētā fizisko drošību, 

• viņa mantas un īpašuma aizsardzību, 

• viņa sadzīvei nepieciešamo pilsētas funkciju stabilitāti, 
pieejamību un pietiekamību, 

• glābšanu un palīdzību dabas un tehnogēno avāriju gadījumos 
ikvienam nelaimē nokļuvušam.

/Dainis Turlais/3

Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

4

2013.gads 2014.gada
2 mēneši

1) veikti reidi
2) par administratīvo atbildību 
brīdinātas personas
3) pie administratīvas atbildības 
sauktas personas
4) aizturētas meklēšanā izsludinātās 
personas

957
2 413

70
15

187
814

3
3



Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

Satiksmes departamenta Kontroles 
dienesta veiktās kontroles
KONTROLES 2013. 

gads
Uz vienu 

KD 
darbinieku
(mēnesī)

2014. 
gads

2 mēneši

Uz vienu KD 
darbinieku
(mēnesī)

Regulārie pasažieru 
pārvadājumi

4709 36 536 24.4

Konstatēti pārkāpumi 441 3.3 13 0.6

Neregulārie Pasažieru 
pārvadājumi

874 6.6 657 29.9

Administratīvie sodi 62 0.5 38 1.7

Pasažieru pārvadājumi ar 
taksometriem

6944 52.6 1124 51.1

Administratīvie sodi 456 0.3 21 0.95

Kravu pārvadājumi 246 1.7 15 0.68

Administratīvie sodi 16 0.12 0 0

Pasažieru pārvadājumi ar 
velosipēdu

21 0.16 0 0

Administratīvie sodi 4 0.03 0 0

Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

Rīgas satiksme - Vandālisms
107 195
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Zaudējumi, kas saistīti ar vandālisma gadījumiem, EUR

Trolejbuss Tramvajs Autobuss
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Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

Priekšlikumi

• LAPK 149.32.(7) ir paredzēta atbildība par tāda
transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no
noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma
elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā
taksometrs – naudas sods transportlīdzekļa vadītājam
no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

7

Transportlīdzekļa noformējums

Likumdevējam ir jānosaka sabiedriskā transporta
speciālā aprīkojuma elementi, iekļaujot tādas
pazīmes, kā:
• maršruta numurs;
• krāsojums;
• informācija par maršrutu;
• tarifs u.c.
Jāparedz administratīvā atbildība par tāda
transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no
noteiktajiem sabiedriskā transporta speciālā
aprīkojuma elementiem.

Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

Priekšlikumi

• Turpināt RDSD un RPP sadarbību katras institūcijas kompetences ietvaros (RPP veicot 
pastiprinātas nelegālo pārvadātāju kontroles par SCN neievērošanu (piemēram, 
iebraukšana pieturvietā), tādējādi, konstatējot vairākas regulāra pārvadājuma pazīmes, 
lai panāktu pārvadātāja licences apturēšanu vai anulēšanu);

• RPP fiksēt pārkāpumus, kas ietilpst RDSD kompetencē un nosūtīt pārkāpuma materiālus 
RDSD administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai un lēmuma pieņemšanai;

• Informēt Autotransporta direkciju par visiem pieņemtajiem lēmumiem (piemērotajiem 
sodiem) pasažieru neregulāro pārvadājumu veicējiem;

• Informēt sabiedrību plašsaziņas līdzekļos par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzēju Rīgas pilsētā.

• Turpināt darbu pie izmaiņām normatīvajos aktos.

8



Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

Priekšlikumi

• RPP piešķirt tādas pašas tiesības darbam ar autopārvadātājiem, kā
RDSD Kontroles dienestam

• nelegālo pārvadātāju kontrolē aktīvāk iesaistīt Rīgas pašvaldības
policijas darbiniekus

• Optimizēt savstarpējo darbību koordinēšanu starp Rīgas satiksmi un
RPP, pēc informācijas saņemšanas par vandalismu vai nevēlamām
personām sabiedriskajā transportā:

- Precīzas sadarbības kārtības noteikšana;

- GPS sekošanas iespējas RPP.

Rīgas pilsētas 
pašvaldība © 

Problēmas un priekšlikumi par pasažieru 
komercpārvadājumiem iekšējos ūdeņos

Ņemot vērā, ka likumos pašvaldībām nav deleģētas tiesības regulēt pasažieru komercpārvadājumus
iekšējos ūdeņos, kontroles pasākumu veikšana šajā jomā ir apgrūtināta. Risinot minēto problēmu, Rīgas
domes Satiksmes departaments jau 2012.gadā iesniedza priekšlikumus Satiksmes ministrijai par
pasažieru komercpārvadājumu uz ūdens licencēšanas iespējamību. Kopš 2004.gada ir noteikta
licencēšanas kārtība pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, kur vietējām pašvaldībām ir
tiesības (un pienākums) veikt uzskaiti un kontroli par taksometru darbu savās teritorijās. RPP uzskata,
ka šāda kārtība var tikt piemērota arī uz komercpakalpojumiem, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumiem
uz ūdens. Ar jauno noteikumu ieviešanu pašvaldība iegūstu datus par komercdarbībā iesaistīto
kuģošanas līdzekļu skaitu, maršrutiem, vienlaikus veicinot drošu komercdarbības attīstību, izmantojot
kuģošanas līdzekļus.

Rīgas pašvaldība 2013.gadā, izvērtējot situāciju ar kuģošanas līdzekļu kustības intensitāti pilsētas
kanālā, nolūkā uzlabot un sakārtot satiksmi, izvietoja pie ieejām kanālā vairākās navigācijas zīmes.

Papildus tam, Rīgas Pašvaldības policija 2012. un 2013.gadā vērsās Rīgas domes Satiksmes
departamentā ar lūgumiem nodrošināt pārējas Rīgas akvatorijas apzīmēšanu ar navigācijas zīmēm un uz
kuģošanas ceļiem esošo tiltu aiļu apzīmēšanu un apgaismošanu, atbilstoši MK noteikumu Nr.158
prasībām. Ar šiem līdzekļiem pašvaldība varētu noteikt drošus maršrutus pasažieru
komercpārvadājumos iesaistītiem kuģiem, kā arī nodrošinātu atpūtas kuģu satiksmes drošību Rīgas
pilsētas akvatorijās.

Pagājušā kuģošanas sezonā Rīgas pašvaldības policija uzsāka 15 administratīvo pārkāpumu lietvedības
pārkāpumiem, kas saistīti ar kuģošanas līdzekļu izmantošanu komercdarbībā.

10
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 Vaira Gromule,   Dr.sc.ing. 

 
Kontaktinformācija: 

 
Vaira Gromule 

 Dr.sc.ing., Valdes priekšsēdētāja 
AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 

Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija 
Tālr.: (+371) 67503645, (+371) 67503646  

Fakss: (+371) 67507009 
E-pasts: autoosta@autoosta.lv, vaira@autoosta.lv 

http://autoosta.lv 
 
 

Vaira Gromule ieguvusi tautsaimniecības plānošanas ekonomista diplomu 
(1980. g., LVU), viņai piešķirts Inženierzinātņu maģistra grāds (1997. g., RTU) 
un Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds Transporta un satiksmes zinātnes 
nozares Telemātikas un loģistikas apakšnozarē (2011. g., TSI). V. Gromulei ir 
vairāk nekā 15 zinātnisko publikāciju. 

Vaira Gromule – AS „Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes priekšsēdētāja 
(no 2000. g.), Paneiropas autoostu asociācijas (APC) ģenerālsekretāre (no 2004. g.), 
Asociācijas LATDea locekle, Asociācijas „Latvijas auto” Padomes locekle  
(no 2014. gada maija). 

Vaira Gromule ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un 
vadības fakultātes, Muitas un nodokļu katedras docente (no 2013. gada februāra), 
AS „Transporta un sakaru institūts”, ārštata lektore (no 2012. gada septembra), 
bijusi LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece – Galvenās 
nodokļu pārvaldes direktore (1996.-2000.).  

Profesionālās prasmes: transports, telemātika un loģistika, situāciju analīze, 
lēmumu pieņemšana. Prasme noteikt prioritātes un analizēt rezultātus, izmantot 
dažādas metodes personāla pārvaldībā. Jauna koncepciju izstrāde un realizācija, 
vadītprasme koordinēt uzdevumu izpildi, stimulēt darbiniekus darbam. Plašas 
zināšanas nodokļu politikā. 
 

 
 
 



RISKU VADĪBA
Rīgas starptautiskajā autoostā 

pārvadājumu pakalpojumu un pasažieru 
drošības nodrošināšanai

2014

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Pasažieri dienā 15 000
Autobusi dienā 400
Autoostas kopējā platība 13 000 m2

Peronu skaits 26
Darbinieku skaits:

• Rīgas autoosta 71
• Jelgavas autoostā 9



RISKI UN DRAUDI

Vides riski

Ierobežota teritorija 

Dzelzceļa uzbēruma ietekme

Meteoroloģisko apstākļu ietekme

RISKI UN DRAUDI

Tehniskie riski

Būvkonstrukciju tehniskais stāvoklis

Komunikācijas un tehniskie palīglīdzekļi 

Transporta infrastruktūra



RISKI UN DRAUDI

IT riski 

Datorvīrusu radītie traucējumi

Uzņēmuma datorsistēmas ārējie draudi 

Fiziski uzbrukumi IT tehniskajiem līdzekļiem

Noziedzīgie apdraudējumi

Dzīvības vai veselības kaitējumi

Personu mantas vai dokumentu aizskārumi

RISKI UN DRAUDI



Terora draudi

Uzbrukumi regulārajiem reisu autobusiem

Pasažieru bagāža – pamestas mantas

Ieroču vai sprāgstvielu pielietošana

Ļaunprātīga dedzināšana

RISKI UN DRAUDI

TIESĪBSARGĀJOŠO IESTĀŽŪ 
INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMI
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Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

autoostas teritorijā.

Palīdzības nodrošināšana pārvadātājiem un 

pasažieriem. 

Civilās drošības pasākumi ārkārtas situācijā.

AS „RĪGAS STARPTAUTISKĀ 
AUTOOSTA” DROŠĪBAS 
KONCEPCIJAS SADAĻAS

Ugunsdrošības pasākumi un risku analīze.

Iespējamo terora draudu risku profilakse.

Informatīvās sistēmas un datu aizsardzība.

AS „RĪGAS STARPTAUTISKĀ 
AUTOOSTA” DROŠĪBAS 
KONCEPCIJAS SADAĻAS



Transporta līdzekļu kustības organizācija 
un uzskaite.
Autoostas apmeklētāju plūsmu pētīšana 
un analīze.
Sadarbība ar valsts un pašvaldības 
drošības iestādēm.

AS „RĪGAS STARPTAUTISKĀ 
AUTOOSTA” DROŠĪBAS 
KONCEPCIJAS SADAĻAS

Būvju un konstrukciju drošības uzraudzība.
Autoostas darbinieku aizsardzības 
pasākumi.

Personāla apmācības.

AS „RĪGAS STARPTAUTISKĀ 
AUTOOSTA” DROŠĪBAS 
KONCEPCIJAS SADAĻAS



SITUĀCIJAS ANALĪZE

Teritorijas un konstrukciju apsekošanas, ekspertīzes
Plānota krastmalas nostiprināšana
Risku novērtēšana un kontrole

Investīciju un remonta plāns

Datortīkla drošības plānošana

Civilās aizsardzības plāns

Resursu plānošana

PLĀNOŠANA UN 
DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE



PLĀNOŠANA UN 
DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE

Autobusu un cilvēku plūsmu plānošana 
un organizēšana

Apsardzes instrukciju uzlabošana

Sadarbība ar pārvadātājiem un citiem 
partneriem

PERSONĀLA APMĀCĪBAS

Praktiskās nodarbības evakuācijas 

nodrošināšanai 

Darbinieku apmācības

Apsardzes darbinieku apmācības



RĪCĪBA

Serveru telpas fiziskā drošība

Ugunsmūru uzturēšana un modernizācija

Informācijas tehnoloģiju efektīva izmantošana

Naudas detektoru uzstādīšana

RĪCĪBA

Videonovērošanas izmantošana

Drošības dienesta darbība

Pastāvīga tehniskās un tehnoloģiskās drošības 

uzlabošana (iekārtu remonts un modernizācija)



RĪCĪBA

Autobusu manevrēšanas iespēju uzlabošana

Platformas drošības aspekti:
• konstrukciju apsekošana, pāļu nostiprināšanas 

projektēšana
• piekļuves ierobežošana drošības nolūkos
• monitorings konstrukciju deformācijām

PALDIES !

Dr.sc.ing. Vaira Gromule

AS «Rīgas starptautiskā autoosta» Valdes priekšsēdētāja

«The Association of  Paneuropean Coach terminals (APC)»

Ģenerālsekretāre

E-mail: vaira@autoosta.lv



BIOGRĀFISKA INFORMĀCIJA 
 

Uldis Pabērzis 
 

Kontaktinformācija: 
 

Uldis Pabērzis 
Valdes priekšsēdētājs 

Complete Payment Systems 
Skanstes iela 54, Rīga, LV-1013, Latvija  

Tālr.: (+371)- 67777741 
Fakss: (+371)- 67777746 

E-pasts: uldis@cps.lv  
http://www.cps.lv 

 
 

 
 
 

Uldis Pabērzis ir dzimis 1975. gada 10. februārī, ir precējies, trīs bērnu tēvs. 
1994. gadā ir pabeidzis Rīgas Komercskolu un 1996. gadā Rīgas Ekonomikas 
Augstskolu (Stockholm School of Economics in Riga), ieguvis bakalaura grādu 
ekonomikā un biznesa administrācijā. 

Savas darba gaitas ir uzsācis Ave Lat Grupā kā finanšu analītiķis, pēc tam divus 
gadus strādājis SIA Domenikss biznesa attīstības vadītāja amatā. 

No 2000. gada darbojies MicroLink Grupā, sākotnēji kā SIA Fortech tīkla 
infrastruktūras instalāciju nodaļas vadītājs, kuru pēc tam restrukturizēja atsevišķā 
uzņēmumā SIA Linki. 

2001. gadā tika uzaicināts vadīt maksājumu karšu datu apstrādes uzņēmumu. 
Kopā ar partneriem, izpērkot uzņēmuma daļas no MicroLink Grupas, izveidoja 
uzņēmumu Complete Payment Systems, ir šī uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. 

No 2006. gada SIA CityCredit (Mobilly) darbojas kā valdes loceklis, ir uzņēmuma 
līdzīpašnieks. 



Transporta atvieglojumu 
administrēšana izmantojot 

banku infrastruktūru
2013. gada 4.jūnijs

Complete Payment Systems
• Liela skaita finanšu datu apstrādes 

pieredze kopš 1999. gada

• Pieredze reāla laika risku vadības 
sistēmas izstrādē un uzturēšanā 

• PCI DSS Level 1 sertificēts uzņēmums 
kopš 2008. gada

• Ilggadēja sadarbība ar vadošajām 
Latvijas bankām



Metodes maiņa
no 

Subsīdiju izmaksas tirgotājam, par viņa 
sniegtajiem pakalpojumiem/precēm, 

balstoties uz paša tirgotāja sagatavotajām 
atskaitēm

uz

Pabalstu izmaksu pakalpojumu/preču 
saņēmējam, pamatojoties uz reāli 

notikušiem darījumiem

Aktuālās problēmas
• Skaidra nauda skolnieku rokās - risks bērnam un 

nedrošība vecākiem

• Neprecīza subsīdiju piemērošana

• Novēloti norēķini ar piegādātājiem

• Ir nepieciešams izmaksu efektīvs bezskaidras naudas 
norēķinu risinājums

• Bankām/tirgotājiem/patērētājiem nepieciešams 
izmaksu efektīvs un ērts risinājums sīkmaksājumiem



• Pašvaldība definē atbalstāmo personu 
loku un pilnvaro bankas izsniegt 
pilsētas noteiktā dizaina apliecības -
bezkontakta maksājumu kartes, kas 
dod tiesības saņemt pabalstus

• Pašvaldība definē pakalpojumu 
sniedzējus, pie kuriem ir iespējams 
norēķināties ar šo maksāšanas līdzekli

• Bankas identificē personas, atver 
kontus skolniekiem un sociāli 
atbalstāmiem pilsētas iedzīvotājiem un 
izsniedz bezkontakta maksājumu kartes 
skolās, sociālajos centros vai bankas 
filiālēs

Risinājums 
(Jelgavas piemērs)

• Skolnieki un sociāli atbalstāmie pilsētas 
iedzīvotāji norēķinās par pabalstāmajiem 
pakalpojumiem izmantojot bankas 
nodrošināto infrastruktūru. 

• Pamatojoties tikai uz reāli veiktajiem 
darījumiem, pabalsti tiek aprēķināti 
saskaņā ar pašvaldības noteiktām 
formulām (fiksētas summas, % no 
darījuma, utt) un noteiktajos limitos 
(darījuma, dienas, mēneša, utt.)

• Bankas saskaņā ar pašvaldības 
pilnvarojumu veic pabalstu maksājumus 
no pašvaldības konta atvieglojuma 
saņēmējam, kā arī veic norēķinus starp 
piegādātāju un pakalpojuma saņēmēju

Risinājums 
(Jelgavas piemērs)



Izmaksas 
(Jelgavas piemērs)

• Visu augšminēto pakalpojumu izmaksas ir iekļautas komisijas 
maksā, ko pakalpojumu sniedzēji maksā bankām par maksājumu 
karšu pieņemšanu

• Maksājumu karšu - apliecību 
izdošanas/atsaukšanas process 
pašvaldībai tiek nodrošināts bez 
maksas

• Pabalstu definīciju un aprēķinu 
sistēma pašvaldībai tiek 
nodrošināta bez maksas

• Pārskaitījumi no pašvaldības uz 
atvieglojuma saņēmēja kontu tiek 
nodrošināti bez maksas

Ieguvumi
• Tiek būtiski samazināts skolnieku rīcībā  esošās skaidrās naudas apjoms

• Vecāki kontrolē līdzekļu izlietojumu

• Tiek ievērota skolnieka sociālā statusa konfidencialitāte - visi norēķinās līdzīgi, 
pabalstāmajiem skolniekiem tiek “nemanāmi” piemēroti attiecīgie atvieglojumi

• Pakalpojumu sniedzējs saņem savā kontā pilnu samaksu par pakalpojumu 
nākamajā darba dienā

• Pabalsts tiek piemērots tikai pamatojoties uz reāli veiktiem darījumiem un tiek 
ieskaitīta pakalpojuma saņēmēja bankas kontā

• Pakalpojuma saņēmējs ir informēts par darījuma pilno cenu un pašvaldības 
sniegto atbalstu

• Risinājums ir izmaksu efektīvs, jo norēķini tiek veikti tikai starp bankas kontiem un 
izmantojot eksistējošu banku infrastruktūru. Darījumiem nav starpnieku

• Tiek izslēgti finansiālie riski, jo visi līdzekļi atrodas tikai Noguldījumu garantiju 
fonda dalībnieku kontos - bankās 

• Laika ekonomija, ātrāka apkalpošana, jo risinājums ir integrēts ar kases sitēmu



Paldies!

Uldis Pabērzis
uldis@cps.lv

+371 29244772
www.cps.lv



BIOGRĀFISKA INFORMĀCIJA 
 

 Linda Baltiņa, sociālo zinātņu 
maģistrs tiesību zinātnē

Kontaktinformācija:
 

Linda Baltiņa 
sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē 

valdes locekle
SIA „LDz apsardze”

Zasas iela 5-3, Rīga, LV-1057, Latvija
Tālr.: (+371)-67237223

Fakss: (+371)-67238132
E-pasts: linda.baltina@ldz.lv

 
 
 

Linda Baltiņa 1983. gadā absolvējusi Rīgas 50. vidusskolu, 1988. gadā Latvijas 
Valsts universitātē ieguvusi jurista kvalifikāciju. 2000. gadā Latvijas Universitātē Linda 
Baltiņa ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. 

Kvalifikāciju paaugstinājusi apgūstot SIA „Komercizglītības centrs” profesionālās 
pilnveides programmu vadības zinātnē un SIA „Baltijas drošības skola” kursu 
„Iespējamās krīzes situācijas kritiskās infrastruktūras objektos”. 

Linda Baltiņa 1994. gadā vada Rīgas domes, Latgales priekšpilsētas Centra rajona 
uzņēmējdarbības nodaļu un no 1994. gada līdz 1997. gadam ir Rīgas domes, Latgales 
priekšpilsētas valdes priekšsēdētāja.  

No 1997. gada līdz 2001. gadam Rīgas domes deputāte, Satiksmes un transporta 
lietu komitejas priekšsēdētāja. 

Sākot ar 2001. gadu Linda Baltiņa ieņem SIA „Pasažieru vilciens” valdes 
priekšsēdētājas amatu, bet no VAS „Latvijas dzelzceļš” Padomes priekšsēdētāja 
vietniece. 

No 2010. gada strādā SIA „LDz apsardze” par rīkotājdirektora vietnieku, bet no 
2012. gada ir SIA „LDz apsardze” valdes locekle. 

Lindai Baltiņai ir liela darba pieredze transporta un sakaru jomas vadošajos 
amatos un pēdējos četrus gadus arī transporta drošības jomā. 



BIOGRAGHY 
 
 

Roman Glovackij 
 

Contact Information: 
Roman Glovackij  

JSC “DORSIMUS”  
Director 

Gumbines 25, Šiauliai, LT-77166,  Lithuania 
Ph./fax: (+370)-41-523404  
Mobile: (+370)-68633199 

E-mail: info@dorsmus.lt,  romanas@dorsimus.lt 
 

 
 
 

 
Roman Glovackij was born on November 4, 1973 in Kaunas. 

In 1997, Poman Glovackij graduated from the Kaliningrad National University, 
Faculty of Law and acquired a Master degree in Law. 

In 2002, R. Glovackij finished his service at VRS and became the director of 
JSC “DORSIMUS” provides security of bus stations and passenger control services in 
Lithuania. 
 
 



ROMAN GLOVACKIJ
CONTACT INFORMATION:

ROMAN GLOVACKIJ
JSC "DORSIMUS" DIRECTOR

GUMBINES 25, ŠIAULIAI 
LT-77166 

Tel./fax. +370 41 523404 
Mobile: +370 686 33199

info@dorsimus.lt
romanas@dorsimus.lt

BIOGRAPHY

ROMAN GLOVACKIJ was born on November 
4, 1973 in Kaunas.

In 1997, ROMAN GLOVACKIJ graduated from 
the Kaliningrad National University, Faculty of Law 
and acquired a Mater degree in Law.

In 2002, R. GLOVACKIJ finished his service at 
VRS and became the director of JSC "DORSIMUS". 
JSC "DORSIMUS" provides security of bus stations 
and passenger control services in Lithuania.



PASSENGER AND CARGO TRANSPORTATION

CONTROL OF PUBLIC TRANSPORTATION-
IMPLEMENTATION OF NEW CONTROL SYSTEM

1) Income from selling tickets averagely 
increased by 18-20 %.

2) Control expenditures were averagely reduced 
by 10-15 %, and the control effectiveness increased up 

to 40-50%.
3) There were less violations in the public 

transport (from 50% to 70%)
4) The number of disturbances in the public 

transport became minimum.

2.CONTROL OF SUBURBAN AND INTERURBAN 
TRANSPORTATION 

Principle of the pyramid

DRIVER CONTROLLER

DISPATCHER



PASSENGERS IN THE PYRAMID'S TRAP

AP

APAP
AP

AP

AP

AP

AP AP

PRINCIPLES OF NEW CONTROL

DRIVER CONTROLLER

1) Mobility
2) Confidentiality
3) Qualification
4) Operative problem solving

DISPATCHER



DORSIMUS CONTROL

The principles of new control shatter the 
pyramid and prevent from forming again, 
because there are no conditions to exist.

Statistically, within 12 months of new 
control system, there were only 1-3% of 
violations in suburban and intermural 
transportation, and income from transporting 
passengers increased up to 50%.



BIOGRĀFISKĀ INFORMĀCIJA 
 

Igors Graurs, Dr.phil. 
 

Kontaktinformācija:

Igors Graurs, Dr.phil.
rektora p.i.

Transporta un sakaru institūts
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

Tālr.: (+371)-67100685
Fakss: (+371)-67100660
E-pasts: graurs.i@tsi.lv

http://www.tsi.lv
 

  
Igors Graurs ir dzimis 1953. gada 17. decembrī, Jēkabpilī. 
Igors Graurs ir ieguvis Latvijas Universitātes filozofijas pasniedzēja, sociologa 

diplomu (1977. g., Rīga) un ekonomista diplomu (1987. g., Rīga), viņš ir Filozofijas 
zinātņu kandidāts (1990. g., Maskava, Sabiedrisko zinātņu akadēmija).  

Igoram Grauram ir vairākas publikācijas Latvijas un Krievijas zinātniskajos 
izdevumos par ekonomikas un politikas tēmām, kā arī viņam ir bijušas uzstāšanās 
dažādās zinātniski pētnieciskās konferencēs un semināros pēdējo 10 gadu laikā, kā arī 
daudzus no tiem pats ir organizējis un vadījis.  

I. Graurs ir Transporta un sakaru institūta rektora p.i. no 2014. gada 10. februāra, 
pirms tam pildīja mācību prorektora pienākumus (no 01.12.2013). I. Graurs ir ieņēmis 
komunikācijas direktora amatu AS “AMO PLANT” (2009-2013), pildīja ārējo sakaru 
pārvaldes direktora (2007-2008) un Attīstības departamenta direktora vietnieka 
pienākumus Rīgas domē (2002-2007). Viņš ir bijis AS “Invest One” (1997-2002),  
AS “Saules banka” (1995-1997) un AS “Multibanka” (1994-1995) prezidents.  

 Igors Graurs ir darbojies un arī šobrīd darbojas dažādās komerc un sabiedriskajās 
organizacijās. No 1998. gada viņš ir Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas biedrības 
valdes loceklis, kurā arī ir bijis prezidents (1998-1999). No 1998. gada I. Graurs 
darbojas Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrībā kā valdes loceklis (1998-2003) 
un biedrs. No 2001. gada I. Graurs ir Latvijas Dantes Aligjeri biedrības valdes loceklis. 
No 2011. gada viņš ir AISEC Alumni biedrs un no 2012. gada ir Latvijas Zaļo 
tehnoloģiju klāstera (ZTK) E-mobolitātes virziena vadītājs.  

 I. Graura vadībā Rīgas domē tika izveidota Starptautisko projektu nodaļa. Viņš 
arī kā projekta vadītājs, pētnieks, konsultants jeb eksperts ir darbojies vairākos 
projektos: LEO kompetenču centra projekts “Bezvadu uzlādes sistēmas izstrādes 
pētījums izmantošanai hibrīdzinēju elektriskās piedziņas efektivitātes palielināšanai” 
(2012-2013); AIP īstenotais ESF projects “Augstākās izglītības studiju programmu 
izvertēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai (2011-2012); LIAA un Norway 
Grant finansētais projects “Sociālās aprūpes centru “STELLAMARIS” un “MEŽCIEMS” 
rekonstrukcijas Rīgā finanšu un ekonomiskais pamatojums” (2009-2010); Saskaņota 
projektu izstrādes mehānisma izveide Baltijas jūras reģionā (E-Pipelines) (2004-2006) 
un citos. 

Profesionālās prasmes: krīzes menedžments, pārmaiņu vadība, inovāciju ieviešana. 



I.Graurs, Dr.phil.
Transporta un sakaru institūta rektora p.i.

Transporta līdzekļa drošības bāzes elementi
Cilvēciskais faktors



Transporta līdzekļa 
vadītāja darba vieta
Drošība pasažieru salonā
Bremzēšanas iekārtas 
u.c. drošības tehniskie 
līdzekļi 
Papildus aprīkojums 
drošības nodrošināšanai
Transporta pakalpojuma 
apmaksas drošības 
aspekti





Atbildīgais par transporta 
līdzekļa tehnisko stāvokli
Autovadītājs
Pasažieris
Transporta huligāni u.c. 
satiksmes drošības 
likumpārkāpēji

Ceļu drošība
Satiksmes ērtība un pieejamība



Seguma kvalitāte
Satiksmes informatīvais nodrošinājums
Satiksmes regulēšana un kontrole
Ceļu drošības sezonālie aspekti
Satiksmes kultūra

Satiksmi regulējošie normatīvie un neformālie 
noteikumi
Sabiedriskā transporta kustības nodrošinājums
Pieturvietu drošība un pieejamība
Satiksmes mezgli, transporta stāvvietas 

un pārsēšanās vietas 



„Zaļais transports”-mode, 
jeb reāla nepieciešamība?
Daži mīti par „zaļā” 
transporta ieviešanas 
grūtībām 

Situācija Latvijā
Daži piemēri no pasaules prakses
Iespējamie attīstības scenāriji Latvijā 
Sabiedriskā transporta „zaļās” alternatīvas
Ieguvumi un zaudējumi



Infrastruktūra
Dārdzība 
Otrreizējais tirgus
Nepietiekamā jauda un braukšanas attāluma 
ierobežojumi
Uzlādes neērtības
„Aukstā laika” problēmas

Publiskais sektors
Uzņēmējdarbība
Izglītība un zinātne
Sabiedrība kopumā
Sadarbības sinerģija-

efektīvākais risinājums

Publiskais 
Sektors

Uzņēmējdarbība Izglītība un 
Zinātne

Sabiedrība






