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Dr. Brent D. Bowen, Dr. Chien-tsung Lu. ASV 10 lielāko aviokompāniju drošības 
noteikšanas izvērtēšana. Aviolīniju drošības ziņojums (1997-2000), TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 5.sēj., Nr.3, 2004, 4.–21. lpp. 

ASV aviokompāniju drošības faktoru pēdējo divdesmit gadu laikā galvenokārt noteica pēc nelaimes 
gadījumu skaita, resp. vienīgi pēc drošības faktora tarifa – avārija/incidents. Diemžēl šāds vērtējums 
izrādījās pārlieku šaurs, bija jāizstrādā mehānisms, lai varētu rūpīgāk izvērtēt drošības faktoru. Šis pētījums 
sastāvēja no 17 rādītājiem, kas bija pamatīgi jāizpēta, e.g. aviokompāniju strādnieku pārkāpumi, kritiskie 
finanšu rādītāji, avāriju un liktenīgo atgadījumu skaits, valdības iejaukšanās darbības utt. 

Šim pētījumam ir arī praktisks pielietojums, kas palīdzēs aviokompāniju menedžeriem un valdības 
funkcionāriem paredzēt aviokompāniju drošības apdraudējumus un riskus, sagatavojot atbilstošus 
pasākumus nākotnē. 

Atslēgvārdi: aviokompānija, drošības faktors, izvērtēšana, avārija/incidents 
 
 
Nijole Batarliene. Bīstamo kravu transportēšanas regulējumu informācijas modelēšana, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 5.sēj., Nr.3, 2004, 22.–29. lpp. 

Rakstā tiek modelēts bīstamo kravu regulējums. Tiek sastādīts bīstamo transportējamo kravu saraksts, 
kas sevī ietver arī bīstamo vielu sarakstu. Šie saraksti tiek ievietoti datu bāzē, līdz ar to tie ir viegli pieejami 
bīstamo kravu transportētājiem. 

Atslēgvārdi: bīstamās kravas, transportēšanas regulējums, informācijas sistēma 
 
 
Jonas Butkevicius, Ramunas Palsaitis. Tirgus liberalizācijas iespaids uz pasažieru 
dzelzceļa pārvadājumiem Lietuvā, TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 5.sēj., 
Nr.3, 2004, 30.–33. lpp. 

Lietuvā darbojas neskaitāms skaits vietējo un starptautisko likumu un regulējumu pēc kuriem notiek 
pasažieru dzelzceļa pārvadāšana. Pasažieru pārvadāšana katru gadu nes sev līdzi ap 30 miljonu eiro lielus 
zaudējumus.  

Valdībai ir jārisina šīs problēmas un jādomā, kā lai izvairās no kravu pārvadājumu ienesīguma segt šos 
pasažieru dzelzceļa pārvadājumu zaudējumus – šo jautājumu risināšana tiek atspoguļota konkrētajā rakstā. 

Atslēgvārdi: pasažieri, tirgus, liberalizācija, dzelzceļš, pārvadājumi 
 
 
Danutė Bagdonienė, Skirmantas Mazūra. Auto transporta darbību terminālā modelēšana, 
TRANSPORT and TELECOMMUNICATION, 5.sēj., Nr.3, 2004, 34.–55. lpp. 

Rakstā tiek risināti jautājumi par auto transporta dīkstāvi terminālā, kamēr iekraušanas iekārtas ir 
aizņemtas, un šī dīkstāve bieži vien ir ievērojama, tādēļ šie jautājumi ir jārisina, kas tiek darīts arī šajā 
rakstā. 

Pielietojot matemātiskās statistikas metodes, optimālā transportlīdzekļa kapacitāte konkrētajam darba 
daudzumam, resp. kravas izkraušanai, kā arī periodiskums kravas piegādei tiek noteikts. 

Atslēgvārdi: iekraušanas iekārtas, transportlīdzekļa apgrozījuma laiks, kravas transportēšanas organizēšana 
 
 
Aldona Jarašūnienė. Lietuvas autotransporta Inspekcijas informācijas tehnoloģijas 
pielietojums un transporta tehnoloģiskā procesa novērtējums, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 5.sēj., Nr.3, 2004, 56.–62. lpp. 

Rakstā tiek izskatītas Inspekcijas informācijas sistēmas darbības, informācijas sistēmas izvērtējums, kā 
arī šīs sistēmas kompjuterizācija. Savstarpējās starpdepartamentālās sadarbības izvērtējums un vienotās 
informācijas sistēmas pielietojums tiek atspoguļots konkrētajā rakstā. Transporta tehnoloģiskais process tiek 
analizēts, kā arī izstrādāti atbilstoši matemātiskie modeļi. 

Atslēgvārdi: valsts autotransporta Inspekcija, informācijas sistēmas, tehnoloģiskais process, 
matemātisko modeļu pielietojums 
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Konstantin N. Nechval. Apskates paņēmieni lidmašīnu apkalpē, TRANSPORT and 
TELECOMMUNICATION, 5.sēj., Nr.3, 2004, 63.–76. lpp. 

Lidmašīnas struktūra sastāv no vairākām sastāvdaļām. Atsevišķi struktūras elementi ir ar ļoti augstu 
drošuma pakāpi un tas ir tāpēc, lai saglabātu visas struktūras augsto drošuma pakāpi, un turklāt pat pēc 
ilgstoša laika perioda. Noguruma analīzē un lidmašīnas konstrukcijas struktūrā viena no vissvarīgākajām 
problēmām ir prognozēt un atklāt noguruma lūzuma momenta iestāšanās pieaugumu lidmašīnu apkalpē jeb 
servisā.  

Šī raksta mērķis ir parādīt iespējamos statistiskos modeļus noguruma lūzuma momenta pieauguma 
variabilitātē un pasvītrot to pielietojumu. 

Atslēgvārdi: lidmašīnu struktūras, noguruma lūzuma moments, apskates paņēmieni, atklāšana 
 


