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ANOTĀCIJA 
 

 
Vairas Gromules promocijas darba tēma „Autoostas pakalpojumu kvalitātes monitoringa 

sistēma pasažieru loģistiskā centra koncepcijas realizācijai multimodālā transporta sistēmā”. 

Zinātniskā vadītāja – inženierzinātņu doktore, profesore Irina Jackiva. 

Darbā parādīti pētījuma rezultāti pasažieru termināla pārvaldības un adaptētības 

paaugstināšanā, balstoties uz Rīgas starptautiskās autoostas piemēra, nodrošinot sniegto 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un ieviešot jaunus lēmumu pieņemšanas atbalsta 

instrumentus uz termināla informācijas sistēmas (IS) bāzes. 

Darbā veikta faktoru sistematizācija, kuri ļauj ieviest loģistiskā centra koncepcijas 

piemērošanu attiecībā uz pasažieru termināla darbību. Īpaši akcentēta termināla IS 

funkcionalitātes paplašināšana ar mērķi tālāk attīstīt pasažieru loģistisko centru, t.i., integrējot to 

multimodālā pasažieru pārvadājumu tīklā, veidojot virtuālo loģistikas centru („virtuālo 

autoostu”) un pilnveidojot loģistikas pakalpojumu sniegšanas sistēmas. 

Darbā izskatītas pieejas pasažieru pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un piedāvāta 

termināla sniegto pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēma, kura balstās gan uz objektīviem, 

gan subjektīviem datiem. Darbā piedāvāta transporta pakalpojuma drošuma analīzes metodika, 

kura iekļauj punktualitātes indeksa aprēķinu un analīzi autobusu kustībai.  

Ir izstrādāta aptauju un izpētes metodoloģija, lai iegūtu subjektīvus datus par pakalpojumu 

kvalitātes novērtējumu. Darbā izstrādāts priekšrocību kritēriju noteikšanas modelis, kuri ietekmē 

klientu transporta veida izvēlē, multimodālā transporta sistēmā, ja ir alternatīva. Izstrādāts 

kvalitātes integrālais indikatora (KII) uzbūves algoritms autoostas sniegtajiem pakalpojumiem. 

Darbā parādīts kā izmantot izstrādāto metodes pakalpojumu kvalitāti būtiski ietekmējošo faktoru 

noteikšanai, balstoties uz klientu aptaujām. 

Visi izstrādātie modeļi un metodikas ir aprobēti, izmantojot Rīgas starptautiskās autoostas 

reālus datus. Pamatojoties uz veikto analīzi un datiem par pakalpojumu kvalitātes kritiskajiem 

faktoriem, izstrādāta pasažieru termināla attīstības analīzes un plānošanas metodoloģija, 

izmantojot imitācijas modelēšanu projektēšanas stadijā. 
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ANNOTATION  
 

 
Vaira Gromule’s promotional work: Monitoring System of the Quality of Passenger 

Terminal Services and the Realization of the Passenger Logistics Center within a Multi-modal 

Transport System. 

Academic supervisor: Professor Dr.sc.ing. Irina Yatskiv. 

This promotional work presents the results of research regarding the improved adaptability 

and management of a passenger terminal, based on the example of the Riga International Coach 

Terminal, in ensuring the improved quality of the offered services and introducing new 

instruments to support decision making on the terminal information system (IS) base.  

A systemization of the factors which allow the introduction of the logistics center concept 

to the passenger terminals is undertaken in this work. The broadened functionality of the 

terminal’s IS is particularly accented with the goal to further develop the passenger logistic 

center, so as to integrate it into the multi-modal passenger transport network and to create a 

virtual logistics center („virtual bus terminal”) and expanding the logistics service systems.  

This work reviews different ways to evaluate the quality of passenger services and offers a 

quality monitoring system for the services offered by the terminal, which is based on objective as 

well as subjective data. This work also offers a methodology for a reliability analysis which is 

based upon the calculation and analysis of the punctuality index for the coach service. 

A methodology for a survey and questionnaire has been developed, in order to obtain 

subjective data about the evaluation of the services’ quality. This work has developed a Discrete 

Choice Model for determination the factors which influence the choice of transportation mode by 

the client within a multi-modal transport system, if an alternative exists. An algorithm for 

constructing the integral quality indicator (IQI) for the services offered by the passenger terminal 

has been developed. The option of how to use the developed approach for determining the 

factors which crucially influence the quality of services has been demonstrated. 

The developed models and methodology have been tested on the real terminal data at the 

Riga International Coach Terminal. Upon the basis of the undertaken analysis, the critical factors 

for the quality of services in the passenger terminal have been determined and a methodology for 

the analysis and planning of the passenger terminal’s development, using an simulation modeling 

which is in the project stage, has been developed.   
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АННОТАЦИЯ 
 

Промоционная работа Вайры Громуле «Система мониторинга качества услуг 

автовокзала для реализации концепции пассажирского логистического центра в 

мультимодальной транспортной системе». Научный руководитель – доктор инженерных 

наук, профессор Ирина Владиславовна Яцкив. 

В работе представлены результаты исследований по проблемам повышения 

управляемости и адаптируемости пассажирского терминала на примере Рижского 

международного автовокзала путём повышения качества услуг и введением 

дополнительных инструментов поддержки принятия решений на базе информационной 

системы терминала. В работе проведена систематизация факторов, позволяющих ввести 

концепцию логистического центра применительно к пассажирскому терминалу. Особый 

акцент сделан на расширении функциональности информационной системы с целью 

дальнейшего развития концепции пассажирского логистического центра, а именно, его 

интеграции в мультимодальную транспортную систему пассажирских перевозок на базе 

создания «виртуального автовокзала» и совершенствования системы логистических услуг. 

В работе рассмотрены подходы к оценке качества услуг и предложена система 

мониторинга качества услуг, предоставляемых терминалом, основанная как 

субъективных, так и объективных данных. В работе предложена методика анализа 

надежности услуги, которая включает расчёт и анализ индекса пунктуальности 

автобусного сообщения.  

Для сбора субъективных данных о качестве услуги разработана методология 

опросов и обследований: Разработана модель для определения критериев предпочтения 

клиентов, влияющих на выбор им вида транспорта при наличии альтернатив в 

мультимодальной транспортной системе. Разработан алгоритм построения интегрального 

индикатора качества услуг, предоставляемых терминалом. Показаны возможности 

разработанного подхода по выявлению критических для качества факторов на основе 

проведенных опросов пассажиров.  

Все разработанные модели и методики опробованы на основе реальных данных 

Рижского международного автовокзала. На базе проведенного анализа и выявленных 

критических факторов для качества услуги автовокзала разработана методология анализа 

развития и планирования пассажирского терминала с применением имитационного 

моделирования на стадии проектирования. 
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Darbā lietotie saīsinājumi 

 
 
LR – Latvijas Republika 

MK – Ministru kabinets 

ATD – Autotransporta direkcija 

VSIA – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

AS – Akciju sabiedrība  

ES – Eiropas savienība 

EK – Eiropas komisija 

KII – Kvalitātes integrālais indikators 

TCQSM – Transporta līdzekļu ietilpības un apkalpošanas kvalitātes rokasgrāmata 

LS – Loģistikas sistēma 

IS – Informācijas sistēma 

BL – Baltic Lines (IS) 

ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija (International Organization for 
Standardization) 

ITS – Intermodālā transporta sistēma 

VISSIM – Transporta mezglu modelēšanas pakete 

DSS – Lēmumu atbalsta sistēma (Decision Support System) 

LSP – Loģistikas sistēmas posms 

CSCMP – Piegādes ķēžu vadības profesionāļu padome (Council of Supply Chain Management 
Professionals) 

PC – Personālais dators (Personal Computer) 

ISA – Industriālo standartu arhitektūra (Industry Standard Architecture) 

JDBC – Javas datu bāzes savienojamība (Java DataBase Connectivity) 
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Ievads 

 
Pasažieru transports ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm. Tirgus 

ekonomikas apstākļos valsts sociālās politikas formēšana nav iedomājama bez iedzīvotāju 

nodrošinājuma ar mūsdienu prasībām atbilstošiem pasažieru pārvadājumiem. Arī Latvijā viens 

no svarīgākajiem reģionālās attīstības priekšnoteikumiem ir iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša 

sabiedriskā transporta funkcionēšanas sistēma. Latvijas iekļaušanās Eiropas kopējā tirgū un 

politiskā integrācija ES ir izvirzījuši kvalitatīvi jaunas prasības pasažieru pārvadājumiem – 

augstu mobilitāti, intermodalitāti, pasažieru komforta un tiesību nodrošināšanu, kā arī jaunas 

prasības transporta un apkārtējās vides mijiedarbības jautājumos [1]. Uzskatot cilvēku un viņa 

vajadzības par sociāli ekonomiskās sistēmas centrālo posmu (1. attēls), visas šīs prasības 

jāanalizē savstarpējā mijiedarbībā kā vienu veselo. 

 

 
 

1. attēls. Sociāli ekonomiskā sistēma  

 

Maksimālā visu šo prasību ievērošana nav iespējama bez sistēmas pieejas un loģistikas 

instrumentu piemērošanas pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgus formēšanas un vadīšanas 

EKONOMIKA 

SABIEDRĪBA 

SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA 
NESOT EKONOMISKO 

LABKLĀJĪBU 

VIDE 

BIZNESA AKTIVITĀTES AR 
ZEMU IETEKMI UZ VIDI 

PILSĒTAS UN LAUKU 
APDZĪVOTĀS VIETAS 

CILVĒKS

ILGTERMIŅA 
VIDES 

STĀVOKLIS 

LABĀKA DZĪVES 
KVALITĀTE KATRAM 
SABIEDRĪBAS 
LOCEKLIM 

ILGTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ 
ATTĪSTĪBA UN TRANSPORTA 

SISTĒMAS ATTĪSTĪBA 
EKONOMISKAI IZAUGSMEI 
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procesā uz sabiedriskā transporta makroloģisko sistēmu sintēzes pamata valsts, reģiona un lielo 

pilsētu līmenī. 

Loģistiskā pieeja prasa jaunu sabiedriskā transporta sistēmas metodoloģijas un modeļu 

aprakstu. Ir nepieciešama zinātniski teorētisko un praktisko izstrāžu apzināšana, ārzemju 

pieredzes izmantošanas analīze atbilstoši makroloģisko sistēmu formēšanas problēmai. No 

vienas puses, stabilas pasažieru pārvadājumu sistēmas attīstība nav iedomājama bez stratēģiskās 

plānošanas, no otras puses, nepieciešams pastāvīgs strauji mainīgā tirgus un pasažieru 

apmierinātības ar sabiedrisko transportu monitorings, pie tam apstākļos, kad nepārtraukti attīstās 

privātā transporta pieejamība. Reģionālā sabiedriskā transporta vadīšanas operativitāte ir atkarīga 

no tā stāvokļa un funkcionēšanas kā makroloģiskai sistēmai, ņemot vērā informācijas 

pārvaldības un lēmumu pieņemšanas iespējas no daudziem alternatīviem variantiem. Šāda 

procedūra iespējama tikai izmantojot mūsdienu vadības metodes un līdzekļus, precīzāk – 

lēmumu pieņemšanas atbalsta līdzekļus, kas balstīti uz matemātiskajām un evristiskajām 

metodēm (piemēram, statistiskās analīzes un modelēšanas metodēm). Jebkura operatīva vai 

prognozes lēmuma izstrāde sabiedriskajā transportā tieši ietekmē makroloģiskās sistēmas 

pārvaldības efektivitāti. Tāpēc, lai nodrošinātu vadības lēmuma vajadzīgo kvalitāti, nepieciešams 

informācijas nodrošinājums, kurš adekvāti atspoguļotu sistēmas stāvokli. Būtībā ir nepieciešams 

pasažieriem sniedzamo pakalpojumu tirgus monitorings, kurš, no vienas puses, atbilstu 

operativitātes prasībām (loģistisko zaudējumu minimizācija), no otras – pietiekamas ticamības 

un pilnīguma prasībām (pasažieru servisa kvalitātei). Ir skaidrs, ka šīs prasības ir savstarpēji 

pretrunīgas, tāpēc izvēle saistās ar zināmiem kompromisiem. 

Tirgus ir ienesis makroloģiskās sistēmas informācijas plūsmās strukturālu nestabilitāti, 

prasot izstrādāt visos tās posmos gatavību uztvert tādus uzdevumus, kuru atrisināšanai var būt 

nepieciešamas strukturālās izmaiņas. Kā arī, tirgus ir iedarbinājis sabiedriskā transporta 

makroloģiskajā sistēmā stohastisko faktoru, kurš pastāvīgi un secīgi iedarbojas uz galveno 

(materiālo, servisa) un pakārtoto (informācijas, finanšu) plūsmu vadības sistēmu. Tas spiež 

sistēmu kopumā un visus tās posmus funkcionēt nenoteiktības apstākļos un tātad, sabiedriskā 

transporta reģionālās loģistiskās sistēmas modelēšanai nepieciešamas varbūtības un statistiskās 

pieejas. Īstenot šāda veida metodoloģiju ir iespējams tikai, ja ir pietiekami augsta informētība par 

tirgus situāciju. Tātad, nepieciešama pastāvīga operatīvā informācija par makroloģiskās sistēmas 

un tās posmu stāvokli un funkcionēšanu. Lēmumu pieņemšanas operativitāte nozīmē, ka 
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sākotnējās informācijas plūsmas tiek uztvertas un apstrādātas laika posmā, kurš ir daudzreiz 

īsāks nekā paša lēmuma pieņemšanas laiks. Lai sasniegtu šādu darbības līmeni, makroloģiskajai 

sistēmai jādarbojas izejas datu optimālas uztveres apstākļos. Šinī nolūkā analīzei jāizvēlas 

vissvarīgākā informācija, kura raksturo pasažieru apkalpošanas kvalitātes līmeni, kas ļauj 

paātrināt datu apstrādes procesu un celt iegūtās informācijas ticamību. Pasažieru pakalpojumu 

līmeņa galveno rādītāju formēšana un to kompleksās noteikšanas metožu izstrādāšana var 

palīdzēt reģionālās sabiedriskā transporta sistēmas stāvokļa noteikšanā. 

Sabiedriskā transporta sistēmas funkcionēšanas problēmu izpēte reģiona līmenī, autobusu 

terminālu vieta un loma kopējā pārvadājumu sistēmā, uz šī pamata loģistiskā pasažieru centra 

(haba) veidošana, un izvirzīto pasažieru transporta pakalpojumu kvalitātes teorētisko un 

praktisko jautājumu izpētes aktualitāte un nozīmīgums arī noteica tēmas izvēli promocijas 

darbam un pētījuma mērķus un uzdevumus. 

Par pētījuma objektu kalpo multimodālās transporta sistēmas autobusu termināls, kurš 

sniedz pakalpojumus autobusa pārvadājumos reģionālā un starptautiskā līmenī. Pētījums un 

ieteicamo pieeju pielietojums tika īstenots uz Rīgas starptautiskās autoostas bāzes, kas ir lielākā 

autoosta Baltijas reģionā un veic pasažieru un autobusu apkalpošanas pakalpojumus Latvijas 

tirgū, kā arī ir svarīgs pārsēšanās punkts un starptautiskas nozīmes termināls. 

Pētījuma priekšmets ir termināla kā pasažieru loģistiskā centra pārvaldības process 

tā darbībai transporta pakalpojumu integrētajā ķēdē (loģistiskā centra koncepcijas 

pielietojums attiecībā uz pasažieru terminālu). 

Pētījuma mērķis ir pasažieru termināla pārvaldības un adaptētības paaugstināšana 

uz lēmumu pieņemšanas kvalitātes celšanas instrumentu izstrādes pamata, izmantojot termināla 

informācijas sistēmas (IS) bāzi. 

Lai īstenotu izvirzīto mērķi, darbā tika risināti šādi uzdevumi:  

• Izpētītas Latvijas pasažieru transporta reģionālās sistēmas attīstības un 

funkcionēšanas mūsdienu tendences un formulēti tās stabilas attīstības principi; 

• Veikta to faktoru sistematizācija, kuri ļauj ieviest loģistiskā centra koncepciju 

attiecībā uz pasažieru terminālu; 

• Aprakstītas informācijas plūsmas terminālā un aprakstīti termināla informācijas 

sistēmas (IS) uzbūves principi morfoloģiskajā, funkcionālajā un informācijas līmenī 

uz Rīgas starptautiskās autoostas IS piemēra; 
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• Ieteikta termināla IS funkcionalitāte, lai uz tās pamata veidotu pasažieru loģistisko 

centru un nodrošinātu tā integrāciju pasažieru pārvadājumu Eiropas multimodālā 

tīklā, attīstot virtuālo loģistikas centru („virtuālo autoostu”); 

• Izskatītas metodes pasažieru pakalpojumu kvalitātes noteikšanai un noteikti termināla 

sniegto pakalpojumu komponenti; 

• Izstrādāts autoostas pakalpojumu kvalitātes integrālā indikatora (KII) uzbūves 

algoritms un tas aprobēts uz Rīgas starptautiskās autoostas bāzes; 

• Ieteikta termināla sniegtā kompleksa pakalpojuma kvalitātes analīzes metodika uz 

izstrādātā KII uzbūves algoritma pamata; 

• Uz dotās metodikas bāzes noteikti faktori, kuri būtiski ietekmē Rīgas starptautiskās 

autoostas pakalpojumu KII, un noteikti pasākumi pakalpojumi kvalitātes paaugstināšanai; 

• Izstrādāts kritēriju noteikšanas modelis, kam klienti dod priekšroku, izvēloties 

pasažieru transporta veidu, balstoties uz Rīgas starptautiskās autoostas datu bāzes; 

• Ieteikta drošuma analīzes metodika punktualitātes indeksa aprēķina ceļā autobusu 

kustībai un šī metodika ir praktiski ieviesta uz Rīgas starptautiskās autoostas 

termināla IS datu pamata; 

• Izstrādāta aptaujas un izpētes metodoloģija, kura ļaus kompleksi veikt to 

pakalpojumu kvalitātes monitoringu, kurus sniedz pasažieru termināls, uz ieteikto 

analītisko instrumentu bāzes; 

• Izstrādāta pasažieru termināla attīstības analīzes un plānošanas metodoloģija, 

izmantojot imitācijas modelēšanu. 

Metodoloģiskais pamats 

Darbā veiktie pētījumi balstīti uz sistēmpieeju un ekonomiski statistisko metožu pamata, 

konkrēti – dispersiju, korelācijas un regresijas statistisko atkarību analīzes pamata, bez tam tika 

izmantota imitācijas modelēšanas metodoloģija mikrolīmenī. 

Pētījuma zinātniskā novitāte izpaužas:  

- loģistiskā centra jēdziena formulēšanā attiecībā uz pasažieru terminālu (autoostu) un tā 

funkcionēšanu ietekmējošo faktoru sistematizācijā; 

- termināla pakalpojumu kvalitātes monitoringa analītisko instrumentu izstrādē: 

o kvalitātes integrālā indikatora (KII) uzbūves algoritma izstrāde ar turpmāku 

būtisku kvalitātes atsevišķu atribūtu ietekmes noteikšanu; 

o alternatīvu transporta veidu izvēles iemeslu analīzes modeļu izstrāde; 
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o punktualitātes indeksa izveidošanas un analīzes metodika transporta 

pakalpojumiem terminālā; 

- aptauju un apsekojumu metodikas izstrāde, kura ļaus veikt to pakalpojumu kvalitātes 

monitoringu, kurus sniedz pasažieru termināls, balstoties uz ieteiktajiem analītiskajiem 

instrumentiem; 

- lēmumu pieņemšanas metodoloģijas izstrāde termināla attīstības scenārija analīzei 

plānošanas stadijā, izmantojot imitācijas modelēšanas metodi. 

Pētījuma praktisko nozīmīgumu veido: 

- praktisko rekomendāciju izstrāde pasažieru loģistiskā centra izveidē uz Rīgas 

starptautiskās autoostas bāzes; 

- pasažieru termināla informācijas sistēmas (IS) izveides bāzes principu izstrāde dažādos 

līmeņos: morfoloģiskajā, funkcionālajā, informācijas līmenī; 

- rekomendāciju izstrāde virtuālā pasažieru loģistiskā centra izveidei uz termināla IS 

pamata un tā integrācijai pasažieru pārvadājumu Eiropas sistēmā; 

- lēmumu pieņemšanas atbalsta analītisko instrumentu aprobācija uz reālās IS Baltic 

Lines datu bāzes, kas tiek izmantota Rīgas starptautiskās autoostas terminālā; 

- praktisko rekomendāciju izstrāde Rīgas starptautiskās autoostas sniedzamo 

pakalpojumu kvalitātes celšanā, pamatojoties uz faktoru analīzes pamata, kuri ietekmē 

KII; 

- viena no iespējamiem Rīgas starptautiskās autoostas termināla attīstības scenārija 

analīze, kas balstīta uz imitācijas modelēšanu.  

Darba rezultāti var tikt izmantoti pasažieru termināla attīstības un pasažieru pārvadājumu 

plānošanā kā Latvijā, tā arī Eiropā, kā arī kā sistēmu pieejas un mūsdienīgās analīzes metožu 

izmantošanas piemērs līdzīga nozīmīguma autoostās. 

Darba rezultātu ieviešana. Promocijas darbā formulētās rekomendācijas tiek izmantotas 

autoostu attīstības koncepcijas izstrādes procesā Eiropas valstīs, t.sk., nosakot Rīgas 

starptautiskās autoostas attīstības stratēģiju.  

Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, 6 nodaļām, noslēguma un 

ietver 65 zīmējumus, 42 formulas, 34 tabulas, kopā 158 lappuses, 13 pielikumi. Bibliogrāfijā 

iekļauti 118 literatūras avoti. 

Darba struktūra parādīta 2.attēlā.  

Tā kā darbā tiek izmantota terminoloģija, kurai dažādās zinātnes un prakses nozarēs bieži ir 

atšķirīgs traktējums, autore uzskata par nepieciešamu iekļaut 1.pielikumā svarīgāko darbā 

izmantoto terminu īsu skaidrojumu. 
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2. attēls. Promocijas darba shēma 

Pasažieru pārvadājumu tirgus analīze
 (1 nodaļa)

Problēmas formulēšana 
(1.nodaļas secinājumi) 

Informācijas sistēma kā lēmumu pieņemšanas 
atbalsta sistēma un nepieciešamā PLC 

funkcionēšanas pamats  (3. nodaļa) 

Transporta pakalpojumu kvalitātes 
vērtēšanas vispārējie principi  

5.3. Sabiedriskā transporta (autobusa) izvēli ietekmējošo 
faktoru analīze 

5.2.Autobusu pārvadājumu drošuma analīze: 
Punktualitātes indeksa atsevišķu rādītāju analīze 

(4.nodaļa) 

Ievads 

Termināla kvalitātes vadības 
sistēma 

Termināla attīstības scenāriju izstrāde 
Imitācijas modeļa izmantošana 

Nobeigums 

 Pasažieru loģistiskā centra koncepcija (PLC) 
un būtiskāko attīstības faktoru analīze 

(2. nodaļa) 

Paplašināta kvalitātes vadības instrumentu lietošana                

5.4. Kvalitātes integrālā indikatora (KII) veidošanas algoritma 
izstrāde un nozīmīgu ietekmējošu KII  faktoru analīze 

(5.nodaļa)

(6.nodaļa)
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Sabiedriskā transporta sistēmas izpētei veltīti daudzi darbi. Savukārt apakšsistēmas – 

starpvalstu un reģionālā autobusu transporta nozīme ir maz pētīta. 2.pielikumā ir apkopots avotu 

saraksts, uz kuru pamata attīstīti pētījumi promocijas darbā. Pamatā ir darbi, kas vērsti uz 

pārvadājumu plānošanas uzlabošanu (Gannopoulus G. [2], Meyer M. [3], Tanaboriboon Y. [4] 

u.c.). Pie tam, autobusu transporta organizācija parasti tiek skatīta pilsētas transporta sistēmas 

ietvaros. Un praktiski nav darbu, kuros autobusu pārvadājumu problēma būtu skatīta reģionālā, 

nacionālā vai starptautiskā aspektā. Autors savos pētījumos balstījās uz idejām un metodēm 

veltītām servisa kvalitātei kopumā, ko piedāvā zinātnieki Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L. 

[5, 6, 7, 8], Cronin J. un Taylor S. [9, 10], Morgan C. un Murgatroyd S. [11], Peña D. [12, 13]. 

Vispārpieņemts, ka servisa kvalitāte ir funkcija, kas atspoguļo attiecību starp sniegto kvalitāti un 

klienta cerībām (sagaidāmo kvalitāti). Daži autori aplūko tādus modeļus, kas balstīti uz starpību 

starp šiem diviem kvantitatīvajiem mēriem (Parasuraman A., Zeithaml V.A., Cronin J., Taylor S., 

Teas [14, 15]). Sniegtā kvalitāte – parasti (Peña D. u.c.) ir vairāku mainīgo atribūtu funkcija, un 

būtiskākais šeit ir katra atribūta svara mērīšana. Dažādos laikos zinātnieki ir pētījuši daudzas 

iespējas svaru vērtējumam, kuras ir balstītas uz apvienoto analīzi – (Luce D.R. un Tukey J.W. 

[16]) un uz regresijas analīzi (Peña D.В. [12, 13], Carroll J.D. un Green P.E. [17]). Tomēr katrs 

lietišķais uzdevums, kas tiek risināts šajā jomā, ir ar savām īpatnībām kā uzstādījumā, tā arī 

risinājuma līdzekļu izvēlē, jo jāņem ir vērā daudzus kvalitātes atribūtus, to vērtību skalu, 

mērījumu kvalitāti un paņēmienus un daudz ko citu.  

Starp zinātniekiem, kuru darbi veltīti sabiedriskā pasažieru transporta servisam un kuri 

kļuvuši par izejas punktu pētījumam, jāatzīmē Seco A.J.M. un Goncalves J.H.G. [18] darbi, 

kuros tiek analizēti darba ražīguma jautājumi ar mērķi novērtēt sabiedriskā transporta kvalitāti, 

savukārt, Vanhanen K. un Kurri J. [19] u.c. darbi  [20, 21] veltīti kvalitātes indikatoriem.  

Īpašu interesi izsauc Friman darbs [22], kurā viņš izdara vairākus svarīgus slēdzienus: 

• pasažieri var konstatēt sabiedriskā transporta servisa pasliktināšanos pat ja 

pārvadātājam nodrošinātie pārvadājumu kritēriji nav mainījušies vai pat uzrāda 

uzlabošanas pazīmes; 

• servisa punktualitātei ir ļoti liela ietekme uz pasažieru apmierinātību un viņu 

sabiedriskā transporta kvalitātes uztveri. 

Darbā dotajā procedūrā klientiem novērtēšanai tiek piedāvāti pakalpojumi, kuri definēti ar 

kvalitātes atribūtu konkrētiem līmeņiem. Klienti izdara kvalitātes novērtējumu vai priekšrocību 

izvēli minētajiem pakalpojumiem. Metode pieņem, ka kvalitātes atribūti var būt sniegti objektīvā 

interpretācijā un tādejādi atribūtu līmeņiem, kad tie ir prezentēti klientiem novērtēšanai, būs 

saprotama nozīme.  
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Uz literatūras avotu analīzes pamata var izdarīt šādus secinājumus: 

• kopējā sabiedriskā transporta kvalitāte ir daudz objektīvu (ceļojuma laiks, izmaksas, 

incidenti u.c.) un subjektīvu (pasažieru noskaņojums, iepriekšējo braucienu iespaidi 

u.c.) faktoru kombināciju rezultāts; 

• tradicionālais servisa kvalitātes mērījums atšķiras no klientu apmierinātības 

novērtējuma pasažieru pārvadājumos. 

• transporta kustības plānošana ietekmē daudzus sabiedrības attīstības elementus – 

ekonomisko labklājību, ietekmi uz apkārtējo vidi, sabiedrisko integrāciju. Tās 

plānošana ir nepārtraukts process, kas regulāri jāpārskata atbilstoši sabiedrības 

vajadzību izmaiņām, ekonomisko nosacījumu izmaiņām un tehniskās attīstības 

iespējām. Tādu iespēju piedāvā lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izmantošana, 

kas balstīta uz dažādiem modeļiem, ar kuru palīdzību var pārbaudīt iespējamos 

lēmumus un izanalizēt to sekas. 

Apskatot pirmo secinājumu par integritāti un izmantojot grafu teorijas terminoloģiju, var 

runāt par komplekso servisu kā uz līnijām – servisu, ko sniedz pārvadātājs, galvenokārt maršrutā 

(transporta tīkla šķautnē), un arī transporta tīkla mezglos, tas ir, serviss terminālos (Jean-Paul 

Rodriguem [23]). Parasti apskata pirmo servisa daļu un praktiski neapskata otro pusi, tieši tā 

servisa kvalitāti, ko sniedz terminālā. 

Termināla pakalpojumi, galvenokārt, ir saistīti ar termināla infrastruktūras kvalitāti, tātad 

infrastruktūras attīstības plānošana ir termināla stratēģiskās attīstības pamatjautājums. Mūsdienās 

gan zinātniskos, gan praktiskos pētījumos tiek pievērsta liela uzmanība analītisko instrumentu 

izmantošanai lēmumu pieņemšanā par transporta sistēmas attīstības, pilnveidošanas vai tās 

daļējās rekonstrukcijas jautājumiem. Transporta plūsmu imitācijas modelēšana šodien tiek 

izmantota lēmumu pieņemšanai transporta infrastruktūras izmaiņām mikro un makro līmenī. Ir 

veikti vairāki pētījumi saistībā ar imitācijas modelēšanas izmantošanu lēmumu pieņemšanai 

attiecībā uz transporta mezglu pārplānošanu. Autore izmantoja tādu zinātnieku darbus kā 

Ginzberg M. [24, 25], Stohr E. [25], Barselo J. [26, 27], Merkuryev Y. un Toluyev Y. [28], 

Laniado E. [29, 30, 31], Teodorivic D. [32], Collura J. [32, 33], Żak J. [34] u.c. 

Darba pirmajā nodaļā tiek analizēta Latvijas sabiedriskā transporta sistēma kopumā 

automobiļu transporta vieta un loma Latvijas pasažieru transporta reģionālajā sistēmā. Tiek 

formulētas galvenās autobusu termināla attīstības problēmas. Šīs problēmas padziļinās uz mūsu 

ekonomiskās krīzes fona, kā rezultātā pasažieru termināla pārvaldības un adaptācijas uzlabošana, 

izmantojot analītiskos instrumentus, kuri palīdz pieņemt mūsdienīgus vadības lēmumus, kļūst 

par aktuālu mūsu pētījuma uzdevumu. Šī uzdevuma risināšanai ieteikts attiecībā uz pasažieru 
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terminālu īstenot pasažieru loģistiskā centra (vai haba – LPH) koncepciju, kuras apraksts un 

analīze dota promocijas darba otrajā nodaļā. Šī koncepcija tiek analizēta saistībā ar kravas 

loģistiskā centra koncepciju, kā arī tiek salīdzināta ar aviohabu. Nodaļā tiek formulēti un 

analizēti vairāki būtiski faktori, kuri jāņem vērā šīs koncepcijas īstenošanas procesā. Tā kā 

pētījums veikts uz Rīgas starptautiskās autoostas piemēra, tad pasažieru loģistikas centram esošo 

kritisko faktoru ietekmes analīze tiek veikta tieši šim pasažieru terminālam. 

Tā kā atklāta informācijas sastāvdaļas nozīme pasažieru loģistiskā centra veidošanā, tad 

nākamajā – trešajā nodaļā tiek analizēts tieši šis faktors, kurš kļūst par vadošo termināla 

pārveidē par loģistisko centru (habu). Nodaļā tiek aplūkoti pasažieru termināla IS ar tipiskiem 

uzdevumiem. Par piemēru tiek izmantota IS „Blatic Lines”, kura sākotnēji tika izstrādāta speciāli 

Rīgas starptautiskās autoostas vajadzībām, bet pašlaik tiek lietota visās Latvijas autoostās un tiek 

integrēta Eiropas autoostās. Nodaļā tiek analizētas informācijas plūsmas, aplūkoti tehniskie 

risinājumi un tiek noteikta IS vieta Rīgas starptautiskās autoostas kvalitātes vadības sistēmā, kā 

arī tiek formulētas idejas un priekšlikumi dotās sistēmas attīstībai, un uz tās pamata – virtuālā 

pasažieru loģistiskā centra veidošanai. 

Ekonomiskās krīzes un augošās konkurences apstākļos starp dažādiem transporta veidiem 

pasažieru sniegto pakalpojumu kvalitāte, kvalitātes līmeņa pastāvīgs monitorings iziet vadošās 

pozīcijās starp termināla menedžmenta stratēģiskajiem uzdevumiem. Darba ceturtā nodaļā tiek 

aplūkoti pasažieru apkalpošanas pakalpojumu kvalitātes novērtējuma teorētiskie aspekti. 

Pasažieriem sniegto pakalpojumu kvalitāte var tikt iedalīta divās sastāvdaļās: servisa kvalitāte, 

ko nodrošina termināls, un servisa kvalitāte, ko nodrošina pārvadātāji. Promocijas darbā uzsvars 

tiek likts uz pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošina termināls un tas tiek darīts uz AS „Rīgas 

starptautiskā autoosta” piemēra. Taču šī jautājuma sarežģītība saistīta ar to, ka klients 

(pasažieris) bieži neizdala šīs divas pakalpojuma puses, bet servisu novērtē kopumā, pārceļot uz 

terminālu kā tieši tā daļu, tā arī pārvadātāja sniegto pakalpojumu plusus un mīnusus. Nodaļā 

apskatīta terminālā esošā kvalitātes vadības sistēma, apskatīti galvenie tās elementi un pieejas. 

Taču iespējas izmantot kā termināla informācijas sistēmā uzglabātos objektīvos datus, tā arī 

subjektīvus pasažieru aptauju datus vēl ne tuvu nav īstenotas, tāpēc autore piektajā nodaļā 

apraksta kvalitātes monitoringa ieteiktās pieejas, izmantotās metodes un demonstrē to 

pielietošanu. 

Tātad, darba piektajā nodaļā apskatīta sistēmas pieeja pakalpojuma kvalitātes analīzei, kas 

balstīta kā uz objektīviem datiem, kuri glabājas termināla informācijas sistēmā, tā arī uz 

subjektīviem vērtējumiem. Pirmām kārtām tiek analizēti faktori, kas saistīti ar drošumu, proti, ar 

reisu sarakstu un tā izpildi. Tieši izdevīgs saraksts ir viens no faktoriem, kas piesaista pasažierus 



 18

autobusu pārvadājumiem. Tāpēc saraksta precīza izpilde, kavējuma monitorings, to cēloņu 

analīze un novērtēšana ir būtiski svarīgi pasažieru loģistikas centra funkcionēšanas efektivitātes 

celšanā. Darbā ar statistiskās analīzes metožu palīdzību veikta kavējumu datu izlases analīze  

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” trijos tipiskos mēnešos: 2005.–2007.gada martā, jūnijā un 

oktobrī.  

Tālāk šinī nodaļā tiek aplūkoti lēmumu pieņemšanas atbalsta algoritmi, kuri var tikt 

pamatoti ar transporta kustības izpētes datiem. Tāpat nodaļā par pasažieru izvēli noteicošajiem 

faktoriem, salīdzinot ar citiem alternatīviem transporta veidiem, tika izmantota diskrētās izvēles 

modeļi. Modeļa izveides procesā tika analizēts kā pasažieru sociāli ekonomiskais raksturojums, 

tā arī dotā pakalpojuma raksturlielumi: saraksts, tīkls u.c. Atklātie būtiskie raksturojumi tika 

analizēti no to ietekmes viedokļa uz kopējo kvalitātes novērtējumu. 

Ieteiktajā pieejā galvenais akcents ir likts uz vienota kvalitātes integrālā indikatora (KII) 

formulēšanu un atsevišķu kvalitātes atribūtu noteikšanu, kuri būtiski ietekmē kopējo kvalitātes 

novērtējumu. Darbā izstrādātās metodes izmantošanas rezultātā tika uzbūvēta kvalitātes kopējā 

atkarības funkcija no atsevišķām, kas ļauj īstenot pakalpojuma kvalitātes kontroli un vadību, 

saskaņot konkrētos praktiskos soļus, individuālo atribūtu korekcijā, ņemot vērā to iespējamo 

ietekmi uz servisa kvalitātes kopējo novērtējumu (KII). 

Tā kā atklāta liela infrastruktūras nozīme pakalpojuma kopējās kvalitātes novērtējumā, 

turpmāk darbā tiek analizēts tieši šis pasažieru loģistikas centrs pakalpojuma kvalitātes elements 

un tiek aplūkota pieeja lēmuma pieņemšanas varianta analīzei. Tā kā pašreizējais autobusu 

termināla stāvoklis neapmierina ne tā vadību, ne klientus, uzņēmums pastāvīgi strādā, lai atrastu 

šīs situācijas kardinālu izmaiņu iespējas. Tiek izmantota sistēmu pieeja lēmumu pieņemšanas 

procesā, proti, iespējamie varianti tiek analizēti izmantojot imitācijas modelēšanu 

pirmsprojektēšanas stadijā.  Sestajā nodaļā tiek demonstrēts šādas pieejas piemērs konkrētās 

alternatīvās analīzes procesā autoostas termināla pārvietošanai uz citu teritoriju, paredzot 

nodrošināt pieprasīto pasažieru un pārvadātāju pakalpojumu apjomu un kvalitāti. 
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1. Pasažieru pārvadājumu reģionālā multimodālā sistēma Latvijā 

Pasažieru pārvadājumu attīstība Latvijā iet kopsolī ar tās ekonomisko un sociālo attīstību. 

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā pavēra jaunas ceļošanas iespējas. Pasažieru pārvadājumu 

jomā valsts īpašu nozīmi piešķir sabiedriskajam transportam, kuram jānodrošina visu sabiedrības 

locekļu pārvietošanās vajadzību apmierināšana. 

Latvijas sabiedriskajā transportā būtiska loma ir autobusu, pasažieru vilciena un avio 

pārvadājumiem. Šie transporta veidi gan savstarpēji konkurē pasažieru piesaistē, gan arī 

papildina viens otra pakalpojumus, tādejādi nodrošinot ceļotāju vajadzības. Lai optimizētu 

pasažieru ceļošanas iespējas, būtiski ir attīstīt multimodalitātes principu pasažieru pārvadājumos. 

Šajā gadījumā ar multimodalitāti saprot pasažieru pārvadājumu veikšanu ar diviem vai vairākiem 

transporta veidiem, nodrošinot ērtu, ātru un drošu pasažieru pārsēšanos no viena transporta 

līdzekļa vai transporta veida uz citu.  

Sabiedriskajam pasažieru transportam gan iekšzemes pārvadājumos, gan arī braucieniem 

uz ārzemēm galvenais konkurents ir vieglās automašīnas. Pasažieru apgrozījuma rādītāji 

sabiedriskajā transportā raksturo sniegto pakalpojumu apjomu Latvijā (1.1. attēls) [35].  
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1.1. attēls. Pasažieru apgrozība ar regulārās satiksmes autobusiem,  

dzelzceļa transportu un gaisa transportu (ar Latvijai piederošām lidmašīnām)  
1993.-2009.gadi Latvijā (milj. pas./km) 

 

Sabiedriskā transporta attīstību lielā mērā nosaka infrastruktūras – ceļu, dzelzceļa, lidostu 

un autoostu stāvoklis un tīkls valstī. 
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Latvijā kopumā dzelzceļa sliežu ceļu garums ir 4423.6 km, no tiem privātās lietošanas 

sliežu ceļi ir 12.6%, bet publiskās – 87.4%, jeb 2717.7 km. Savukārt no publiskās lietošanas 

sliežu ceļiem 142.7 km ir rajonu pašvaldību pārvaldījumā, bet 2579.0 km pārvaldītājs ir valsts 

akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”. Latvijā ir elektrificēti 11% no visiem sliežu ceļiem, 

salīdzinoši ES vidējais rādītājs ir 50%. Dzelzceļu tīkla blīvums Latvijā ir 36 m/km2, bet ES – 47 

m/km2. [36] 

Latvijas teritorija sastāda 64589 km2 un tajā reģistrēti 69532.4 km ceļu un ielu. Kopējais 

vidējais autoceļu blīvums ir 1.077 km/km2 un tieši valsts ceļu tīkla blīvums ir 0.313 km/km2. [36] 

Latvijā iekšzemes sabiedriskā transporta pārvadājumos galvenā nozīme ir pārvadājumiem 

ar autobusiem. 

1.1. tabula 

Pārvadāto pasažieru skaits Latvijā 1999.–2006. gadā [37] 

 
Iekšzemes pasažieru pārvadājumos iesaistīts arī aviotransports. Iespējama Liepājas, 

Ventspils un Daugavpils lidostu attīstība.  

Pasažieru sabiedriskā transporta attīstība valstī tiek regulēta.  

Latvijā sabiedriskā transporta organizēšanas funkcijas kopumā realizē dažāda līmeņa valsts 

pārvaldes institūcijas – Satiksmes ministrija un pašvaldības. Pie šāda dalītās kompetences 

principa dažkārt rodas situācijas, kad maršrutu tīkla veidošanā netiek ievēroti kopējie maršrutu 

tīkla veidošanas principi, kas rada arī būtiskas atšķirības pakalpojumu kvalitātei dažādos Latvijas 

reģionos. Nepieciešams noteikt vienotu sabiedriskā transporta pakalpojumu standartu, ar to 

saprotot izvirzītās prasības maršrutu tīkla pieejamībai (maršrutu tīkla blīvums un intensitāte 

noteiktām teritorijām, regularitāte, cenu līmenis, maršrutu savietojamība (pārsēšanās iespējas), 

komersantam (personāla un kvalitātes vadības sistēma komercsabiedrībā, veicamo pakalpojumu 

Pārvadājumu 
veids 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pilsētu 
autobusos 127324.8 124016.7 124233.4 126186.9 132067.3 145944.7 170997.7 160813.4 

Pilsētu 
elektrotransportā 186019 175429.6 171742.5 170805.3 166918.9 176948.5 182310 184984.4 

Rajonu autobusu 
maršrutos 24584.6 26338.5 28462.6 28603.6 28143.7 29551.1 28732 28328.8 

Tālsatiksmes 
autobusu 
maršrutos 

13562.4 14989.4 16176.1 18148.7 18885 19613.3 20848.5 19509.6 

Dzelzceļa 
transportā 
(iekšzemes) 

24121.6 17502 19609.8 21531.2 22602 23855.8 25569 27023.7 
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spektrs, aprīkojums u.c.) un pakalpojumam (biļešu tirdzniecības veids un iespējas, prasības 

transportlīdzekļu aprīkojumam). 

Sabiedriskā transporta attīstības līmenis, tā nodrošinājums apdzīvotās vietās un pieejamība, 

ir būtisks iedzīvotāju dzīves kvalitātes rādītājs.  

Iedzīvotāju apmierinātību ar dzīves vidi ietekmē vairāki faktori, kurus var grupēt. Hartmuts 

Bossels [38] iedala dzīves kvalitātes indikatorus trīs apakšsistēmās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. attēls. Dzīves kvalitātes raksturojošās Indikatoru grupas 

Pasažieru pārvadājumu ietekme uz dzīves kvalitāti ir iekļauta atbalsta sistēmas rādītājos kā 

infrastruktūru raksturojoši rādītāji. 

Apmierinātību ar sabiedrisko transportu ietekmē dažādi rādītāji, piemēram, pasažieru 

pārvadājumu reisu skaits, maršrutu blīvums un reisu intervāli, attālums līdz autobusa pieturai 

(autoostai, stacijai), attālums līdz gala mērķim, autobusu pārvadājumu un ar to saistīto 

pakalpojumu raksturojošie kvalitātes rādītāji, vieglo automašīnu izmantošanas apjoms utt. 

Pasažieru pārvadājumi ir tieši saistīti ar iedzīvotāju ikdienas aktivitātēm (sociālām, kultūras 

un ekonomiskām), nodrošinot to plašāku pieejamību. Lai arī vairākumu no minētajiem 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas apjomiem un kvalitāti var mērīt ar objektīviem 

rādītājiem, tomēr raksturojot iedzīvotāju apmierinātību ar šiem pakalpojumiem, ļoti būtiski ir 

pētījumi, kas balstīti uz iedzīvotāju aptaujām. Šīs metodes izmantošana aprakstīta tālāk darbā. 

Dzīves kvalitāte ir nemonetārs indikators, kuru definē kā rezidentu (iedzīvotāju) 

apmierinātību ar vispārējo dzīves vidi [39]. Šo indikatoru var noteikt kā vidējo subjektīvo 

rādītāju, apkopojot visu valsts reģionu rādītājus. Rādītāja noteikšanai parasti izmanto iedzīvotāju 

aptauju. 

 SABIEDRISKĀ SISTĒMA 
indivīda pilnveidošanās, 
sociālā sistēma, 
sabiedrības pārvaldība 
(valdība un pašvaldība) 

ATBALSTA SISTĒMA 
ekonomiskā sistēma, 
infrastruktūra, 

DABAS SISTĒMA 
apkārtējā vide, 
resursi 

VALSTS 
REĢIONĀLĀ 

SISTĒMA 
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1.3. attēls. Sabiedriskā transporta pakalpojumu līmeņa ietekme uz dzīves kvalitāti 

Neskatoties uz zemajiem pakalpojumu kvalitātes attīstības tempiem, 2004.gadā ārpilsētas 

sabiedriskā transporta pakalpojumus izmantojušo pasažieru skaits par 20% pārsniedza 2000.gada 

rādītājus (sabiedriskajā transportā vidēji par 10%), un ik gadus sabiedriskā transporta 

pakalpojumus izmantojušo pasažieru skaits turpināja pieaugt līdz 2008.gadam, vēlāk 

ekonomiskās krīzes ietekmē pasažieru skaits samazinās [40]. 

Iekšzemes pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu tiek pārvadāta aptuveni 1/3 daļa no 

ārpilsētas satiksmē pārvadātajiem pasažieriem.  

Multimodalitātes principa ievērošana ir būtiska, veidojot aptverošu un racionālu 

sabiedriskā transporta maršrutu tīklu. Sabiedriskā transporta maršrutu tīklu Latvijā raksturo šādi 

dati (1.2. un 1.3. tabulas). 

1.2. tabula 

Sabiedriskā transporta maršrutu skaits Latvijā 1999.-2005.gadā  [37] 

Pārvadājumu veids 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Pilsētu autobusos 271 285 294 287 317 340 326 
Rajonu maršrutos 1082 1100 1093 1091 1112 1159 993 
Tālsatiksmes maršrutos 392 387 397 374 385 375 374 
 

1.3. tabula 

Ritošā sastāva darba apjomi dzelzceļa pasažieru pārvadājumos 1999.-2005.gadā [41] 

  Pārvadājumi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Vilcienu km kopā (tūkst.)  6760  6813  6781  6789  6604  6715  7031  
Vagonu km kopā (tūkst.)  28306  28823  28340 28935 28087  28910 31899 

Apmierinātība ar transporta 
pakalpojumiem (aptaujas rezultāti) 

Dzīves kvalitātes 
indikators 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
līmenis 
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Tuvākajos gados paredzēts atjaunot pasažieru pārvadājumu shēmu, kurā pasažieri līdz 

dzelzceļa stacijai tiek pievesti ar autobusiem, lai pārsēstos tālākam braucienam, koncentrējot 

vilcienu pārvadājumiem lielu pasažieru skaitu. 

Lai arī dažādu sabiedriskā transporta veidu attīstība valstī tiek plānota atbilstoši ES un 

valsts transporta attīstības politikas nostādnēm, maksimāli attīstot multimodalitātes principu, 

vienmēr pastāvēs zināma konkurence starp atsevišķiem pārvadājumu veidiem un arī 

pārvadātājiem pasažieru piesaistē. Katram no sabiedriskā pasažieru pārvadājumu veidiem ir 

savas priekšrocības un arī trūkumi (sk. 3.pielikumu). Transporta līdzekļu izvēle ir atkarīga no 

ceļojuma veida, rakstura un biežuma, ko raksturo 1.4. attēls [42]. 

 

1.4. attēls. Atšķirības starp pārvadājumu veidiem atkarībā no ceļojuma rakstura [42] 

 

40% no mājsaimniecībām Eiropā nav savas personīgās automašīnas, īpaši tas attiecas uz 

vecāka gadagājuma cilvēkiem. Līdz ar to viņi ir atkarīgi no sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem. Šo cilvēku izvēli raksturo Steer Davis Glave [43] veiktie pētījuma dati 

2009.gada jūlijā (1.4. tabula). 
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1.4. tabula 

Sabiedriskā transporta izvēli raksturojošie faktori [43] 
 

 Regulārie autobusu pārvadājumi Dzelzceļa sniegtie pakalpojumi 
Vidējais vecums 40 – 49  

 30 – 39 

Iedzīvotāji ar gada 
ienākumiem zem 
EUR 25.000 

73% 49% 

Iedzīvotāji bez 
automašīnas 40% 22% 

 

Tajā pašā laikā pastāv arī tieša sakarība starp valsts labklājības līmeni un starppilsētu 

transporta izmantošanas intensitāti, ko raksturo 1.5. attēls. 
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1.5. attēls. Autobusu pārvadājumu un IKP attiecība [43] 

 

Pētījums liecina (1.5. attēls), ka jo zemāks ir valsts ekonomiskās attīstības līmenis, jo 

vairāk iedzīvotāju izmanto autobusu pārvadājumus. 

Sabiedriskos pasažieru pārvadājumus izmanto dažādas iedzīvotāju kategorijas, tomēr, kā 

atzīmēts, lielākā daļa šī transporta lietotāju ir skolas vecuma bērni, vecāka gadagājuma personas, 

kuri nelieto personīgo autotransportu, invalīdi, personas ar nelieliem ienākumiem. Īpaši tas 

jāatzīmē mazapdzīvotās lauku teritorijās.  

Latvijā raksturīgas lielas iedzīvotāju apdzīvotības blīvuma atšķirības (1.5. tabula). Lielākā 

daļa valsts iedzīvotāju dzīvo Rīgā un Rīgas rajonā. Līdz ar to arī sabiedriskā pasažieru transporta 

pieauguma pieprasījums un nodrošinājums ir lielāks šajā reģionā. 
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1.5. tabula 

Iedzīvotāju blīvums gada sākumā [44] 
 

Iedzīvotāju blīvums (cilvēki uz 1km² teritorijas)  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

LATVIJA 35.9 35.7 35.5 35.3 35.2 35.0
Rīgas reģions 2 393.4 2 382.0 2 368.4 2 353.4 2 367.6 2353.2
Pierīgas reģions 35.8 36.1 36.4 36.8 37.5 38.0
Vidzemes reģions 16.3 16.1 15.9 15.8 15.6 15.5
Kurzemes reģions 23.0 22.8 22.7 22.5 22.3 22.2
Zemgales reģions 27.0 26.8 26.7 26.5 26.4 26.3
Latgales reģions 25.4 25.0 24.7 24.4 23.9 23.6

 

Rīgas reģiona teritoriju jau šodien var uzskatīt kā samērā attīstītu ar multimodalitātes 

principu piemērošanas iespējām pasažieriem sabiedriskā transporta izmantošanā, jo pieejami visi 

Latvijā esošie sabiedriskā transporta veidi un to attīstības iespējām tiek pievērsta valsts un 

pašvaldību uzmanība.  

Rīgas reģionā kopējā satiksmes intensitāte pa valsts galvenajiem autoceļiem ir daudz 

lielāka nekā pārējā teritorijā (sk. 1.6. un 1.7. attēlus).  

 

 

1.6. attēls. Vidējā satiksmes intensitāte valsts galvenos autoceļos Latvijā 2009.gadā [45] 
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1.7. attēls. Vidējā satiksmes intensitāte valsts galvenos autoceļos Rīgas reģionā 2008.gadā [46] 
 

Uz Rīgu brauc strādāt cilvēki no pārējiem Latvijas reģioniem, un veidojas tā sauktā 

svārstmigrācija – cilvēki strādā Rīgā, bet dzīvo ārpus tās teritorijas. Vislielākais svārstmigrantu 

skaits ir no tām pašvaldībām, kas robežojas ar Rīgu 30 km rādiusā, tomēr, arī no dažiem 

attālākajiem pagastiem (līdz 60 km) uz Rīgu dodas strādāt samērā liels darba svārstmigrantu 

skaits. Rīgas rajona un Jūrmalas vispārinātie svārstmigranti (brauc katru dienu vai 3–4 reizes 

nedēļā) ir 10% no visiem Rīgā strādājošajiem un 55% no tiem svārstmigrantiem, kas brauc uz 

Rīgu. 

Pētījumi par iedzīvotāju migrāciju rāda, ka daļa rīdzinieku pārceļas uz dzīvi Pierīgā – 

plašākās savrupmājās un tīrākā vidē. Tāpat tur apmetas daļa pārceļotāju no Latvijas laukiem un 

mazpilsētām, kas tiecas strādāt vai mācīties Rīgā un nespēj samaksāt par mājokli galvaspilsētā. 

Iznākumā, Pierīgas īpatsvars valsts iedzīvotāju skaita ziņā, pretēji pašai galvaspilsētai, 

nesamazinās, un maksimālajā variantā arī gandrīz nemaz nesarūk. Tātad Rīgas demogrāfiskā 

attīstība būtībā noris ārpus tās administratīvajām robežām. Nākotnē – atkarībā no transporta 

apstākļiem un mājokļu cenu starpības izmaiņām – atšķirīgā iedzīvotāju skaita dinamika Rīgā un 

tās piepilsētās, kā arī svārstmigrācija to starpā var vēl pastiprināties. Tāpēc nepieciešams veicināt 

policentriskas un daudzfunkcionālas apdzīvojuma struktūras veidošanos – mājokļi, darba vietas, 

pakalpojumi un rekreācijas vide, kas ir izvietota gar galvenajām transporta maģistrālēm. 
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Pamatojoties uz teoriju un Eiropas pieredzi, šāda telpiskā attīstība ir ilgtspējīgāka gan no vides, 

gan ekonomiskā viedokļa. Pateicoties lielajam Rīgas pilsētas īpatsvaram tautsaimniecībā, tai ir 

visas iespējas ietekmēt dažādus procesus un sadarbībā ar pārējo reģiona teritoriju risināt arī 

aktuālus transporta jautājumus. 

Rīga ir nozīmīgs transporta un komunikāciju centrs ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā 

mērogā. Atrašanās starptautiskas nozīmes dzelzceļu un autoceļu krustpunktā, kā arī 

starptautiskas lidostas un ostas pieejamība ir ļoti būtiski faktori, kas nosaka Rīgas pilsētas 

ekonomisko attīstību.  

Rīgas reģiona plānojumā transporta perspektīvā infrastruktūra (1.8. attēls) paredz uzlabot 

sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas pasažieriem, uzlabot multimodālās pārsēšanās 

iespējas no viena transporta veida otrā, īpaši palielinot pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, lai 

atslogotu autoceļu izmantošanu [47]. 

 

 

1.8. attēls. Rīgas reģiona plānojumā paredzētā transporta perspektīvā infrastruktūra [47] 

 

Jāakcentē, ka Latvijai, iestājoties ES, ir jāņem vērā Eiropas transporta politika, kura 

ietverta t.s. „Baltajā grāmatā”, kura pieņemta 2001.- 2010.gada periodam. Transporta lietotājs ir 

šīs politikas centrā, nosakot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu, lietotāju tiesību un pienākumu 

atzīšanu, intermodalitāti pasažieru pārvadājumos, augstas kvalitātes pilsētu transporta attīstību, 

pētniecības uzlabošanu. 

Pārvietošanās brīvība jeb mobilitāte ir pamata vajadzība efektīvai un modernai sabiedrībai. 

Neviena pilsēta šodien nevar pilnvērtīgi attīstīties, kurā nav optimālas sabiedriskā transporta 
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sistēmas. Ņemot vērā patiesās pārvietošanās izmaksas, sabiedriskais transports ir visefektīvākais 

pārvietošanās piedāvājums visiem sabiedrības slāņiem. Būtiski ir attīstīt arī atbilstošus 

sabiedriskā transporta infrastruktūras objektus – stacijas, autoostas. 

Promocijas darba pētīšanas objekts ir autobusu termināls, balstoties uz AS „Rīgas 

starptautiskā autoosta” piemēra. Akciju sabiedrība „Rīgas starptautiskā autoosta” reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1997.gada 6.oktobrī. Autoosta ir reģistrēta Latvijas 

Republikas Satiksmes ministrijas Autoostu reģistrā.. 

Rīgas starptautiskā autoosta izvietota Rīgas centrā un tās attīstības stratēģija ir pārveidot 

Rīgas autoostu par mūsdienīgu multimodālu pasažieru pārsēšanas un apkalpošanas centru, kas 

nodrošina augstu pasažieru apkalpošanas līmeni un iespēju uzturēt sakarus ar citiem transporta 

veidiem (dzelzceļš, pilsētas transports, osta, lidosta).  

Galvenie ārējo transporta plūsmu piesaistes objekti ir tūrisma, kultūras, sporta, 

tirdzniecības, biznesa u.c. centri, kā arī dzīvojamie rajoni, bet galvenie transporta mezgli ir 

(1.9. attēls): 

• starptautiskā lidosta „Rīga”; 

• Rīgas brīvosta; 

• Rīgas pasažieru osta; 

• Rīgas dzelzceļa mezgls; 

• Rīgas piepilsētas elektrovilcienu mezgls; 

• Rīgas starptautiskā autoosta 

 

 
1.9. attēls. Rīgas starptautiskā autoosta – multimodālais pārsēšanas punkts 
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Izmaiņas Rīgas autoostā apkalpoto reisu skaitā pēdējos gados raksturo 1.6. tabula. 

2008.gada otrajā pusgadā un 2009.gadā būtiski samazinājies iekšzemes reisu skaits sakarā 

ar ekonomisko krīzi. Starptautisko reisu izpildē krīzes ietekme ir gan ar pozitīvu, gan ar negatīvu 

ietekmi, t.i. tiek slēgti un vienlaicīgi atvērti jauni reisi dažādos virzienos. 

 

1.6. tabula 

Apkalpoto reisu skaits AS "Rīgas starptautiskā autoosta"[48] 

Gads Reisu skaits  Tai skaitā 
  kopā Iekšzemes reisi Starptautiskie reisi 

2000 156265 139076 17189 

2001 172404 153440 18964 

2002 188944 168160 20784 

2003 213074 191474 21600 

2004 228690 212490 16200 

2005 214211 194051 20160 

2006 204635 186635 18000 

2007 193464 177987 15477 

2008 187 512 170 591 16 921 

2009  166 722 148 512 18 210 

 

1.10. attēlā ir parādīta reisu sadale pa veidiem 2009.gadā. 

87%

5%
8%

Starppilsētu reisi Reģionālie reisi Starptautiskie reisi
 

1.10. attēls. Reisu sadale AS „Rīgas starptautiskajā autoosta” 2009.gadā 

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” sadarbojas ar 29 pasažieru pārvadātāju sabiedrībām un 2 

tūrisma aģentūrām, t.sk. 15 pārvadātāji nodrošina starptautiskos pasažieru pārvadājumus, kuru 

vidū ir 10 ārvalstu partneri. No Rīgas starptautiskās autoostas ir sasniedzami ceļojuma mērķi 13 

valstīs. 
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1.7. tabula 

Vidējais apkalpoto reisu skaits dienā un sadalījums pa virzieniem  
(maksimumstundās 2009.g.) [48] 

 
Vidējais reisu skaits dienā  

Reisi 
Kopā dienā 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00

Starptautiskie 50 5 7 3 6 5 7
Tālsatiksmes 383 20 28 29 35 41 36
Reģionālie 25 1 1 1 1 2 1
Kopā 458             
   Pa virzieniem:     
Kurzeme 95 4 3 5 7 9 6
Zemgale 131 9 11 10 7 8 10
Vidzeme 89 4 10 8 11 13 12
Latgale 93 2 1 4 10 9 8

 

Rīgas starptautiskā autoosta ir iekļauta kopējā pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tīklā, 

realizējot braukšanas biļetes un nodrošinot pasažieru informāciju par pārvadājumiem Latvijā un 

starptautiskajiem pārvadājumiem. 

1.1. Nodaļas secinājumi 

1. Sabiedriskā transporta attīstības līmenis, nodrošinājums un pieejamība ir būtisks 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes rādītājs un sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanai lietderīgi noteikt sabiedriskā transporta pakalpojumu standartus; 

2. Sabiedriskā transporta attīstību lielā mērā nosaka infrastruktūras – ceļu, dzelzceļu, 

lidostu, autoostu stāvoklis un tīkls valstī; 

3. Multimodalitātes principa ievērošana palīdz veidot aptverošu un racionālu sabiedriskā 

transporta maršrutu tīklu valstī un reģionos, ko nepieciešams risināt uz sistēmiskas 

pieejas pamata;   

4. Valsts ekonomiskas attīstības problēmas ietekmē sabiedrisko pasažieru pārvadājumu 

valsts pasūtījuma apjomus un tādejādi ir grūti prognozēt tirgus pieprasījumu un 

piedāvājumu;  
5. Autoostas konkurētspējas paaugstināšanai ir būtiski paplašināt darbības lauku un 

paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti ierobežotu resursu apstākļos. Rīgas 

starptautiskās autoostas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze paradīta 

1.8. tabulā.  
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1.8. tabula 
 

Rīgas starptautiskās autoostas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
 

Stiprās puses Vājās puses 
- Izdevīga atrašanās vieta pašā Rīgas vēsturiskajā 

centrā blakus dzelzceļa stacijai, nozīmīgām 
transporta maģistrālēm 

- Profesionāli organizēta autobusu kustība, kas ļauj 
maksimāli efektīvi izmantot nelielu ierobežotu 
teritoriju, nodrošinot pietiekamu autobusu 
apgriešanos un īslaicīgu stāvēšanas laukumu  

- Laba sasaiste ar citiem transportiem 
- Ilgstoša pieredze pakalpojumu sniegšanā  
- Pieredzējusi vadības komanda un kvalificētais 

uzņēmuma personāls 
- Uzņēmumā ir ieviesta un sertificēta kvalitātes 

vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2000 standarta 
prasībām 

- Ieviesti IT risinājumi biļešu tirdzniecībai internetā 
- Laba sadarbība ar vietējiem un Baltijas reģiona 

starptautiskiem autobusu pārvadājumu 
pakalpojumu sniedzējiem 

- Pārstāvniecība reģionos – struktūrvienība Jelgavas 
autoosta 

- Nav nodrošināta informācija par citu transporta 
veidu kustības sarakstiem un biļešu iegādi 

- Funkcionālais plānojums neatbilst mūsdienu 
pasažieru loģistikas centra prasībām  

- Rīgas starptautiskajai autoostai ir nolietota 
tehniskā infrastruktūra 

- Nav iespējas saņemt ES fondu līdzekļus attīstības 
projektu realizācijai 

- Apgrūtināta transporta iebraukšana un 
izbraukšana, trūkst stāvlaukums autobusu 
ilgstošai stāvēšanai 

- Nepietiekama drošība saistībā ar pašreizējās 
autoostas atrašanās vietu blakus Centrāltirgum un 
dzelzceļam  

- Rīgas starptautiskās autoostas rīcībā nav 
pietiekamu finanšu līdzekļu autoostas attīstības 
projekta īstenošanai 

- Autoostas attīstības projekts atkarīgs no Rīgas 
pilsētas attīstības plāna 

Iespējas Draudi 
- Rīgā ir komplekss visu transporta veidu krustpunkts 

Latvijas mērogā un nozīmīgs tranzīta mezgls 
Baltijas valstu mērogā 

- Dalība Paneiropas autoostu asociācijā, kas ļauj 
veidot vienotu politiku ar citām Eiropas valstu 
autoostām un pārņemt to labāko pieredzi 

- Saskaņā ar Rīgas attīstības plānu ir paredzēta RSA 
pakalpojumu decentralizēšana pēc reģionalitātes 
principa 

- Iespēja izveidot savstarpēji saistītu transporta 
sistēmu ar citu transporta veidu pakalpojumu 
sniedzējiem 

- Papildus pakalpojumu ieviešana, piemēram, 
palielināt biļešu tirdzniecības tīklu ārvalstīs utt. 

- Iespēja attīstīt citus tūristiem nepieciešamus 
pakalpojumus 

- Rīgas attīstības plānā un Nacionālajā attīstības 
plānā nav piešķirts pietiekams nozīmīgums un 
loma autobusu pārvadājumiem 

- Nav iespējams piesaistīt papildus finanšu 
līdzekļus 

- Ārvalstu un vietējo autobusu reisu un pasažieru 
skaita samazināšanās  

- Valsts likumdošanas izmaiņas pasažieru 
pārvadājumu normatīvajos aktos 

 
6. Autoostas pārvaldības uzlabošana un adaptēšana mainīgos tirgus apstākļos ir galvenais 

nosacījums, lai, minimizējot riskus un pilnvērtīgi izmantojot iespējas un stipras puses, 

attīstītu autoostu lomu multimodālā transporta sistēmā.   
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2. Pasažieru loģistikas centru koncepcijas piemērošana  

autoostas darbībai  

2.1. Loģistiskā pieeja pasažieru pārvadājumu pārvaldībā 

Loģistika ir relatīvi jauna un strauji augoša zinātnes nozare. Jēdziens „loģistika” pastāvīgi 

tiek precizēts un mainīts, tādejādi gūstot jaunu saturu. Par pirmo darbu autoru loģistikas jomā 

uzskatāms 19.gadsimta sākuma franču militārais speciālists A.Džomini, kurš loģistiku definēja 

kā „karaspēka kustības praktisko mākslu”. Viņš apgalvoja, ka loģistikā iekļauti ne tikai 

pārvadājumi, bet arī plašs citu jautājumu loks: plānošana, vadība un apgāde, karaspēka 

dislokācijas vietu noteikšana, kā arī tiltu, ceļu u.c. celtniecība. 

Termina „loģistika” otrs traktējums matemātiskās loģikas nozīmē tika izmantots 

G.Leibnica darbos (1646. – 1716. g).  

Pakāpeniski loģistikas jēdzieni un metodes tiek pārnesti no militārās sfēras uz civilo, 

sākumā kā jaunā zinātniskā virziena par materiālo plūsmu kustības racionālo vadību apgrozības 

sfērā, un pēc tam arī ražošanā.  

Civilās loģistikas intensīva attīstība saistās ar 70.gadu sākumu un atspoguļota pētnieku [49] 

darbos. Rietumeiropas valstu un ASV ekonomikas strauja pasliktināšanās, augoša inflācija un 

bezdarbs, sociālā sprādziena gaidas prasīja ekonomikas jomas stabilizācijas un uzlabošanas 

pasākumu izstrādi. Tad speciālisti pievērsa uzmanību loģistikai kā vienai no efektīvām piegāžu, 

ražošanas, transporta, tirgus sadales formām, plaši izmantojot mūsdienu uzskaites tehniku. 

Šodien ar loģistikas terminoloģijas unifikāciju un standartizāciju nodarbojas galvenokārt 

divas organizācijas: ASV loģistikas menedžmenta Padome (Council of Logistics management, 

CLM) un Eiropas loģistikas asociācija (European Logistics Association, ELA). 

Minēsim divas loģistikas definīcijas, kuras ir devušas šīs organizācijas.  

- Preču plūsmas organizēšana, plānošana, kontrole un izpilde no projektēšanas un 

iepirkšanas, caur ražošanu un sadali līdz galīgam patērētājam ar mērķi apmierināt tirgus prasības 

ar minimālu operāciju un kapitāla patēriņu [50]. 

- Loģistika ir izejvielas krājumu, materiālu, nepabeigtās ražošanas, gatavas produkcijas, 

servisa un saistītas informācijas plūsmas no tās rašanās punkta līdz patērēšanas punktam 

(ieskaitot importu, eksportu, iekšējo un ārējo pārvietošanu), plānošanas, izpildes un kontroles 

process, efektīvs no izdevumu samazināšanas viedokļa līdz patērētāju prasību pilnai 

apmierināšanai [51]. 
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Īpaši atzīmēsim pēdējā definīcijā trīs svarīgus momentus: 

- loģistiskai darbībai piemīt integrēts raksturs un tā aptver procesu no materiālo resursu un 

gatavas produkcijas plūsmas rašanās vietām līdz patērēšanas vietai; 

- tiek pasvītrots informācijas vadības svarīgums; 

- pirmo reizi loģistikas sfērā iekļauts arī serviss – nemateriāla darbība. Tas ir principiāli no 

loģistisko pieeju izmantošanas viedokļa pasažieru pārvadājumu sfērā. 

Loģistisko lēmumu rezultativitāte kravu pārvadājumu organizācijā noved pie idejas par 

šādas pieejas izmantošanu pasažieru transporta problēmu risināšanā, lai nodrošinātu 

iedzīvotājiem sociāli nepieciešamos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus. Ir zināms, ka pie 

globālajiem loģistikas uzdevumiem pieskaitāma maksimāla efekta sasniegšana ar minimāliem 

izdevumiem transporta pakalpojumu tirgus stabilitātes apstākļos. Tieši tirgus apstākļos, kad 

transporta uzņēmuma galamērķis ir pakalpojumu veidošana un to pārdošana patērētājiem, „šo” 

darbības veidu var attiecināt uz pakalpojumu sfēru. Tā, transporta pakalpojumi tiek definēti kā 

viens no transporta darbības paveidiem, kas kalpo kravas īpašnieku vajadzību apmierināšanai un, 

ko raksturo nepieciešamais tehnoloģisko, ekonomisko, informatīvo, tiesisko un resursu 

nodrošinājums. 

Transporta pakalpojums tiek definēts kā darbība, kas saistīta ar vērtību apmaiņu un virzīta 

uz vajadzību apmierināšanu, kas izpaužas pieprasījuma formā un nav saistīta ar īpašuma tiesību 

nodošanu uz kaut kādu materiālo produktu. Par pakalpojuma raksturīgu pazīmi kalpo fakts, ka 

pakalpojums nepastāv un nevar uzkrāties ārpus tā izpildīšanas; pakalpojumu pārdošana – tā 

praktiski ir darba procesa pārdošana, bet pakalpojumu kvalitāte – ir paša darba procesa kvalitāte; 

pakalpojums savā būtībā tikai zināmā laika posmā un zināmā virzienā ir konkurējoša 

patērētājvērtība, kas ievērojami apgrūtina tās nomaiņas iespēju tirgū. 

Pasaules praksē loģistika iedalās tādos virzienos kā apgādes loģistika, ražošanas 

(rūpnieciskā) loģistika, transporta loģistika u.c. [49, 52]. 

Kas attiecās uz pasažieru pārvadājumiem, loģistika tiek uzskatīta kā organizācijas un 

vadības projektu lēmumu, tehnisko līdzekļu un metožu kopums, kas nodrošina apkalpošanas 

līmeni, pārvadājot pasažierus „no durvīm līdz durvīm”, noteiktā laikā ar minimāliem 

izdevumiem. 

Viens no svarīgākajiem jēdzieniem un pētīšanas objektiem ir jēdziens „loģistiskā 

sistēma(LS)”. Galvenā šī jēdziena (LS) definīcija ir – sarežģīta organizatoriski pabeigta 

(strukturēta) ekonomiskā sistēma, kas sastāv no elementiem un posmiem, kas saistīti vienotā 
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materiālo, servisa un citu to pavadošo plūsmu vadības procesā kopumā, kura robežas un 

funkcionēšanas uzdevumi apvienoti plānotajā laika intervālā, realizējot mērķfunkcijas [53]. 

Vadoties no minētās definīcijas, LS funkcionēšanai ir ierobežojumi laikā, un tā tiek veidota 

konkrētu mērķu sasniegšanai, taču visas sistēmas kopējo mērķu īstenošana iespējama sasniedzot 

mērķus, kas formulēti katram posmam (struktūras elementam) atsevišķi. 

Loģistiskās sistēmas funkcionēšanas mērķis ir savlaicīga kvalitatīvas produkcijas ražošana, 

materiālo un saistīto plūsmu realizācija „precīzi laikā”, „noteiktajā vietā”, „ar uzdoto produkcijas 

kvalitāti”, „vajadzīgajā kvalitātē un sortimentā”, „ar minimāli nepieciešamajiem materiālo, 

finanšu, citu iesaistīto resursu tēriņiem”. Loģistikas sistēmu vispārējā gadījumā veido loģistikas 

sistēmas posmi (LSP), starp kuriem nodibināti noteikti funkcionālie sakari un attiecības. Par 

pasažieru pārvadājumu loģistiskās sistēmas raksturīgu īpatnību var uzskatīt tās elementu 

kompleksu apvienošanu: 

− pirmstransporta pakalpojumi; 

− transporta pakalpojumi; 

− pēctransporta pakalpojumi. 

Šādas LS funkcionēšanas mērķis ir pārvadājumu pieprasījuma pilnīga un savlaicīga 

nodrošināšana. LS, kā likums, ir sarežģītas stohastiskas sistēmas, kas izpaužas integrālā 

savstarpējā iedarbībā tādiem cēloņu – seku faktoriem, kā: 

• LS posmu daudzveidība; 

• sarežģīts mijiedarbības raksturs starp LSP; 

• loģistisko operāciju un funkciju, kuras pilda LS posmi, lielais daudzums un 

daudzveidība; 

• grūti formalizējams kvalitatīvs LS posmu funkcionēšanas savstarpējo attiecību un 

kritēriju raksturs; 

• LS posmu un LS kopuma vairuma faktoru un funkcionēšanas apgrūtinošs stohastiskais 

raksturs. 

O.Ignatenko un citu autoru grāmatā „Loģistika un pasažieru pārvadājumi” [54] loģistikas 

sistēmas apskata kā makroloģistiskās un mikroloģistiskās. 

Pie makroloģistiskām sistēmām pieder lielās loģistiskās sistēmas, kurās noteikta reģiona 

iedzīvotāju transporta pakalpojumu organizācija. Pie tām tiek nodrošināta ražošanas resursu, 

apdzīvotības, demogrāfijas, transporta, servisa, valsts un pašvaldību apakšsistēmu mijiedarbība 

(2.1. attēls). 
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2.1. attēls. Makroloģiskās loģistikas sistēmas struktūra [54] 

 

Makroloģisko vadības sistēmu izveidošana pasažieru transportā paredz šādu jautājumu 

risināšanu: 

• vispārējās apdzīvotības koncepcijas izstrāde, kas saskaņota ar reģionu transporta 

apkalpošanu; 

• transporta attīstības ģenerālās shēmas izstrāde reģionam; 

• dažādu transporta veidu darbību koordinācija; 

• tehniskais un tehnoloģiskais nodrošinājums; 

• tarifu veidošana, ekonomija un kontrole. 

Mikroloģistiskā pārvaldes sistēma nozīmē transporta pielietojumu uzņēmuma darbinieku 

apkalpošanā kā vienu no ražošanas darbības aspektiem. Tā savā būtībā ir ražošanas un 

plānošanas integrācija nodrošinājumam ar darba resursiem. Pie mikroloģistiskajām sistēmām var 

pieskaitīt transporta pakalpojumu un izdevumu plānošanu tās izpildes nodrošināšanai, 

nepieciešamo apstākļu radīšana darbiniekiem un pasažieru pārvadājumu kontrole (2.2. attēls). 

 

Pārvalde 

Demogrāfija 

Resursi  

Apdzīvotība 

Ražošana 

Transports 

Serviss 



 36

 
2.2. attēls. Mikroloģiskās loģistikas sistēmas struktūra [54] 

 

Reģionālo loģistisko sistēmu izmantošanas pieredzes apkopojums dod iespēju orientējoši 

formulēt to uzbūves principus attiecībā pret pasažieru pārvadājumiem: 

• kompleksa loģistiskās sistēmas elementu izvērtēšana sākot no pieprasījuma rašanās līdz 

tā apmierināšanai; 

• iedzīvotāju apkalpošanas optimālā līmeņa pamatojums un tā sasniegšanas ceļu 

noteikšana, ņemot vērā resursu efektīvu izmantošanu; 

•  ritošā sastāva caurlaides spēju atbilstības nodrošināšana pieprasījumam pēc 

pārvadājumiem; 

• darba gala rezultātu novērtējums pēc peļņas lieluma un dotāciju samazinājuma pazīmēm; 

• pasažieru pārvadājumu un ar tiem saistīto pakalpojumu organizēšana vienotā struktūrā, 

kas ļauj pieņemt kompetentus lēmumus lietotāju interesēs; 

• informācijas nodrošinājuma pietiekamība, izmantojot informācijas tehnoloģijas, kam 

jābūt atbalstam lēmumu pieņemšanas procesā; 

• loģistiku pārzinoša personāla nodrošinājums. 

Par pārvaldes loģistiskās sistēmas funkcijām jāuzskata: 

• dispozicionālās (analīze, prognozēšana, pētniecība, lēmumu pieņemšana, plānošana, 

operatīvā vadīšana, kontrole); 

• transporta (pilsētas, piepilsētas, starppilsētu, starptautiskie pārvadājumi); 

• autoostu (staciju, terminālu) (biļešu pārdošana, atpūtas, komforta, kultūras un sadzīves 

pakalpojumi u.c.); 
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• citas speciālās funkcijas (pavadošie transporta pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem, 

apdrošināšanas, kreditēšanas, finanšu u.c.). 

 

2.2. Pasažieru loģistiskā centra koncepcija 

Galvenie darbību,  kas balstīta uz loģistikas centra darbības principa, panākumu faktori ir 

šādi: 

• centra un tīkla integrētās vadības sistēmas izveidošana; 

• efektīva darbība globālajā tīklā. 

Autoostas kā loģistikas centra koncepcija var tikt ieviesta analogi aviohaba koncepcijai. 

Atbilstoši 02.2005. versijas CSCMP vārdnīcai aviohabs [55] – tā ir lidosta, kas kalpo kā 

maģistrālo pārlidojumu izlidošanas punkts un atlidošanas punkts, kā reģionālo, tā arī ārējo 

pasažieru plūsmu savākšanas punkts. No loģistikas viedokļa, lidosta – tā ir sava veida klientu 

sadalīšanas centrs, kurā pasažieru plūsma nonāk ar viena veida parametriem, kardināli izmainot 

tos ienākšanas/pārsēšanās punktā. No tāda paša viedokļa var apskatīt arī autoostu. 

Autoosta, savukārt, ir līniju būve, kurā iekļauts speciālās ēkas, peroni un teritorija, kas 

paredzēta pasažieru un transporta apkalpošanai maršrutos. Autoosta ir infrastruktūras objekts, 

kas apkalpo pasažierus un autobusus gan valsts nozīmes (reģionālos, tālsatiksmes), gan 

starptautiskos reisos, kā arī neregulāras satiksmes autobusus. Izmantojot sabiedrisko transportu, 

pasažierim, lai nonāktu līdz ceļojuma galapunktam, parasti ir nepieciešamas pārsēšanās. Par 

pārsēšanās punktiem parasti kļūst autoostas. Autoostu iekļaušana kopējā pārvadājumu tīklā, 

paplašinot to funkcijas pasažieru apkalpošanā, uzlabo pasažieriem sniegto pakalpojumu apjomu, 

kvalitāti un izvēles iespējas. 

Ja salīdzinām ar lidostu nozīmi aviopārvadājumos, arī autoostas kļūst par pasažieru 

pārsēšanās punktiem, kuru attīstību ievērojami ietekmē šādi faktori: 

1. pasažieru vēlme izmantot pēc iespējas mazāk pārsēšanās savā ceļā; 

2. pasažieru reakcija uz pārvadājumu cenu un pārvadājumu sarakstu; 

3. autobusu piepildījums; 

4. autoostas ģeogrāfiskais izvietojums; 

5. pārvadātāju sniegto pakalpojumu kvalitātes rādītāji. 

Pasažieru pārvadājumu organizēšanā pastāv divas galvenās lidostas darbības shēmas: 

„Point-to-point” un „Hub and spoke” (2.3. attēls) 
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1 
Vienkāršā 

transporta ķēde 
„Point-to-point” 

 

 

2 
Tīkla 

aviopārvadājumu 
modelis  

„Hub and spoke” 

 

 
2.3. attēls. Lidostu darbības shēma [55] 

 

 

Autoostu nākotne, ņemot vērā plašo pakalpojumu klāstu, ir modelis ar sarežģītu pasažieru 

sadali un apkalpošanu, iekļaujot abus iepriekš aprakstītās avio pārvadājumu organizēšanas 

metožu īpatnības. Bez tam pasažierim pieejamā nākotnē paredzēta iespēja saņemt ziņas par 

pasažieru pārvadājumu raksturlielumiem arī tieši maršruta izpildes gaitā. 

Aplūkosim akciju sabiedrības „Rīgas starptautiskā autoosta” iespēju kļūt par tāda veida 

pasažieru loģistikas centru globālajā pasažieru pārvadājumu tīklā. 

Rīgas starptautiskā autoosta izvietota Rīgas centrā un tās attīstības stratēģija ir pārveidot 

Rīgas autoostu par mūsdienīgu multimodālu pasažieru pārsēšanas un apkalpošanas centru, kas 

nodrošina augstu pasažieru apkalpošanas līmeni un iespēju uzturēt sakarus ar citiem transporta 

veidiem. Rīgas starptautiskā autoosta ir iekļauta kopējā pasažieru pārvadājumu tīklā, realizējot 

braukšanas biļetes un nodrošinot pasažieru informāciju par pārvadājumiem Latvijā un 

starptautiskajiem pārvadājumiem. Latvijā visas autoostas ir saslēgtas vienotā pasažieru 

informācijas un reisu uzskaites tīklā. 2009.gadā vienotā tīklā darbojās trīsdesmit četras autoostas. 

Rīgas starptautiskajā autoostā apkalpotos pasažieru pārvadājumus un pasažieru pārsēšanās 

iespējas var raksturot 2.4. attēls. 

A B

D C

A B

D C
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2.4. attēls. Intermodālās pasažieru pārsēšanas iespējas autoostā 
 

Rīgas starptautiskās autoostas attīstību, veidojoties tai par nozīmīgu pasažieru starptautisko 

pārvadājumu infrastruktūras objektu, nosaka šādi politiski un ekonomiski faktori: 

- Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā; 

- tūrisma industrijas attīstība; 

- darbaspēka pārvietošanās; 

- bezvīzu režīmu ieviešana ceļošanā starp valstīm. 

Lai arī paralēli pieaug lēto aviopārvadājumu piedāvājums ceļošanā starp valstīm, kas 

konkurē ar pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, tomēr jāatzīmē, ka pieaug reisu skaits no 

reģioniem, kur šāda aviopārvadājumu piedāvājuma nav. Tādejādi dažādu pārvadājumu veidu 

attīstība stimulē vajadzību pēc pārsēšanās un dažādi transporta veidi var sekmīgi papildināt viens 

otra piedāvājumu. 

Lai gūtu priekšstatu par Eiropas valstu autoostām, kuras var uzskatīt par centrālām 

autoostām ar plašu pakalpojumu spektru, salīdzināti autoostu darbības rādītāji (sk. 4.pielikumu). 

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ir Paneiropas autoostu asociācijas locekle un šīs 

asociācijas darbības mērķis ir loģistikas pakalpojumu maršrutu plānošana gan pasažieriem, gan 

sadarbības partneriem. Jau minētie politiski un ekonomiski faktori, informāciju tehnoloģiju 

attīstība un pieprasījuma pieaugums pēc pārvadājumiem ir pamatā nepieciešamībai un iespējai 

autoostai attīstīties kā pasažieru loģistikas centram [56]. 

Termins „loģistikas centrs” ir populārs, tomēr tā saturs var būt atšķirīgs ņemot vērā 

izvirzīto koncepciju un risinājumus. Ir lietderīgi aprakstīt loģistikas centra funkcijas, lai varētu 

detalizēti definēt attiecīgo loģistikas centra tipu atbilstoši konkrētai darbības jomai. No 

funkcionālā viedokļa loģistikas centru var definēt kā loģistisko plūsmu un operāciju 
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koncentrācijas vietu vai arī kā teritoriju, kurā koncentrētas ar transportu, loģistiku un sadali 

saistītas aktivitātes, kuras realizē vairāki operatori un uzņēmumi komerciālu mērķu vadīti. 

Loģistikas centra jēdziens vairāk tiek saistīts ar kravas pārvadājumu organizēšanu. 

Loģistikas centrs ir tāds centrs noteiktā teritorijā, kurā dažādi operatori uz komerciāliem 

pamatiem veic visas darbības, kas ir sakarā ar preču pārvadāšanu, loģistiku un sadali iekšzemes 

un starpvalstu pārvadājumiem (tranzītam). Definicija angļu valodā: A Logistics Centre is a 

centre in a defined area within which all activities relating to transport, logistics and the 

distribution of goods – both for national and international transit, are carried out by various 

operators on a commercial basis [51]. Ja salīdzina kravas pārvadājumu loģistikas centram un 

pasažieru loģistikas centram nepieciešamās funkcijas un rādītājus, tad veidojas sekojoša situācija 

(2.1. tabula): 

2.1. tabula 

Kravu pārvadājumu un pasažieru pārvadājumu loģistikas centru salīdzinājums 

 
Prasības Kravas pārvadājumu 

loģistikas centrs Pasažieru loģistikas centrs 

1. Multimodalitāte Sasaiste ar dažādiem transporta 
veidiem kravu pārvadāšanai 

Pārsēšanās iespējas no viena maršruta uz 
citu un arī uz citiem pasažieru transporta 
veidiem 

2. Atvērtība Pieejams privātiem un 
sabiedriskiem uzņēmumiem un 
organizācijām pakalpojumu 
izmantošanai 

Pieejams pasažieriem un pārvadājumu 
kompānijām (privātām, valsts, 
pašvaldību) 

3. Multifunkcionalitāte Visu transportēšanas procesā 
iekļauto funkciju apkalpošana: 
pārvadātāji, aģenti, stividori, 
brokeri, muita u.t.t. 

Visu pasažieru pārvadājumu procesā 
nepieciešamo funkciju nodrošināšana: 
izziņu sniegšana, biļešu rezervēšana un 
realizācija, bagāžas glabāšana un 
pārvietošana, dispečeru dienests, 
autobusu apkalpošana u.t.t. 

4. Kravu pārvaldība Sadale, konteineru un citi 
termināli, noliktavu saimniecība 

Pasažieru plūsmas organizācija un 
autobusu apkalpošana: pienākšanas un 
atiešanas platformas, autobusu 
stāvvietas, pasažieru uzgaidāmās 
teritorijas u.c. 

5. Informācijas sistēmas 
pieejamība 

Pieeja telemātikas sistēmām 
saistītām ar transportēšanu, 
administrēšanu un piegādēm 

Pasažieru informācijas sistēmas 
pieejamība pasažieriem un 
pārvadātājiem; 
Dispečeru uzskaite; 
Integrēta braukšanas biļešu rezervēšanas 
un tirdzniecības sistēma; 
Pakalpojumu vadības informācijas 
sistēma u.t.t. 

6. Starpsekcionalitāte Cieši saistīta un integrēta 
sadarbība ar biznesa sektoru, kurš 
tiek nodrošināts ar transporta un 
loģistikas pakalpojumiem 

Cieša sadarbība ar pārvadātājiem, kuri 
nodrošina starptautisko un iekšzemes 
pasažieru pārvadājumus, tūrisma 
kompānijām un citiem pakalpojumu 
sniedzējiem 
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2.1. tabulas turpinājums 
 

Prasības Kravas pārvadājumu 
loģistikas centrs Pasažieru loģistikas centrs 

7. Izmaksu sadalīšana IT sistēma, pakalpojumu 
noliktavu izmaksu sadalīšana 

IT sistēmas uzturēšanas, pasažieru 
apkalpošanas izmaksu sadalīšana 

8. Pakalpojumi Pakošana, preču muitošana, 
uzpildes stacijas u.t.t. 

Sabiedriskos pasažieru pārvadājumus 
papildinoši pakalpojumi: uzgaidāmā 
zāle, bagāžas glabāšana, pārvietošana, 
sanitārie (duša, WC) pakalpojumi, bērna 
un mātes istaba, sabiedriskā ēdināšana, 
tirdzniecība u.t.t. 

  
Izvērtējot prasības, kuras ir nepieciešamas sekmīgai darbībai, var izdalīt pasažieru 

loģistikas centra attīstībai kritiskos faktorus (2.5. attēls). 

 

 

 
 

Stratēģiskais 
izvietojums 

Valsts atbalsts 
Loģistikas 

infrastruktūras 
pakalpojumi 

Sadarbība. 
Loģistikas attīstības 

iespējas 

Darbinieku darba 
kvalitāte 

Informācijas 
tehnoloģiju attīstība

 
- Tirgus daļa; 
- Ģeogrāfiskais
izvietojums; 

 
- Uzņēmējdarbības 
regulēšana; 
- Nodokļu 
likumdošana; 
- Valsts un 
pašvaldības atbalsts 
(dotācijas, 
zaudējumu 
atlīdzība); 

 
- Autoostas 
tehniskās 
īpašības; 
- Intermodālo 
pārvadājumu 
iespējas; 
- Pakalpojumu 
līmenis; 

 
- Sadarbība ar 
pārvadātājiem; 
- Sadarbība ar valsts 
un pašvaldības 
institūcijām, kuras 
regulē sabiedrisko 
pasažieru 
pārvadājumu jomu; 
- Sadarbība ar citām 
ieinteresētām pusēm, 
(Ceļojumu aģentūrām, 
pakalpojumu 
sniedzējiem u.c.) 

 
- Personāla 
apmācība; 
- Cilvēkresursu 
vadība; 
- Augstas kvalitātes 
pakalpojumu 
nodrošināšana; 

 
- Informācijas 
sistēmu un 
telekomunikāciju 
infrastruktūra; 
- Viegli realizējama 
saskarsme Interneta 
vidē  
- E-komercijas 
attīstība; 

 

2.5. attēls. Pasažieru loģistikas centra kritiskie faktori [57] 

 

2.3. Faktori, kas nodrošina pasažieru loģistikas centra sekmīgu funkcionēšanu 

Sīkāk izanalizēsim faktorus, kuri parādīti 2.5. attēlā. 

2.3.1. Stratēģiskais izvietojums 

Autoostas izvietojumam ir būtiska nozīme, jo tai ir jāiekļaujas kopējā transporta shēmā, t.i. 

jābūt viegli pieejamai un ar pārsēšanās iespējām uz citiem maršrutiem un citiem transporta 

Pasažieru loģistikas centrs
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līdzekļiem, kā arī iespējami tuvu pasažieru ceļojuma mērķim – ekonomiskās aktivitātes, 

izglītības, kultūras un medicīnas centriem. Šiem kritērijiem atbilst arī Rīgas starptautiskās 

autoostas ģeogrāfiskais izvietojums (att.1.8.). 2005.gadā tika veikta transporta situācijas un 

transporta plūsmu intensitātes izpēte Rīgas starptautiskai autoostai pieguļošajā teritorijā [58]. 

Tajā tika secināts, ka autoostas pakalpojumus izmanto:  

- 4.0 tūkst. cilvēku rīta maksimumstundā (9.00–10.00), t.sk,  

• plūsma uz autoostu – 1.4 tūkst. cilv.;  

• plūsma no autoostas – 2.6 tūkst. cilv.;  

- 5.0 tūkst. cilvēku vakara maksimumstundā (17.00–18.00), t.sk.,  

• plūsma uz autoostu – 3.6 tūkst. cilv.;  

• plūsma no autoostas – 1.4 tūkst. cilv. 

Lielākā dala no autoostas apmeklētājiem (~75%) pārvietojas virziena starp autoostu un 

Stacijas laukumu, kur izvietota lielākā daļa no sabiedrisko transporta pieturvietām.  

Lielākā apmeklētāju daļa (70%-80%) uz autoostu un no tās projām dodas ar sabiedrisko 

transportu:  

• ar autobusu – 25%–30%;  

• ar tramvaju – 10%–25%;  

• ar trolejbusu – 13%–20%; 

• ar maršruta taksometru – 7%–15%;  

• ar vilcienu – 1%–5%.  

Nozīmīga autoostas apmeklētāju daļa ierodas un dodas prom kā kājāmgājēji; (20%–30%). 

Acīmredzami tie pamatā ir cilvēki, kas iebrauc no ārpilsētas Rīgas centrā darba darīšanās.  

Tātad, autoostas izvietojumam pilsētas centrā ir liels pieprasījums.  

Autoostā maksimumstundas laikā (17.00–18.00) tiek apkalpoti 79 reisi. Gandrīz visi reisu 

autobusi satiksmei izmanto Maskavas, Turgeņeva un Krasta ielas, nenoslogojot 13.janvāra ielu. 

Autoosta bez tam piesaista vieglo autotransportu – 80–100 auto rīta maksimumstundā un –  

480–520 auto vakara maksimumstundā. Vakara maksimumstundā autoostas piesaistītā transporta 

daļa ir 9% no transporta plūsmām 13.janvāra, 11.novembra un Krasta ielās.  

Autoostai piegulošās ielas (Krasta iela, 11.novembra krastmala un 13.janvārā iela) šodien 

kalpo kā pilsētas maģistrālās ielas. 
 

Autoostas infrastruktūras objekta lomu transporta tīklā nosaka arī tirgus daļa. Praksē 

straujāk attīstās autoostas, kurām ir centrālā nozīme, tomēr ņemot vērā pilsētu izaugsmi, 

transporta plūsmu intensitāti, var rasties nepieciešamība veidot vairākas autoostas, lai 
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racionalizētu autobusu un pasažieru plūsmu. Šāds piedāvājums ir izstrādāts arī Rīgas tālākai 

attīstībai, veidojot intermodālo sabiedriskā transporta mezglu tiešā esošās autoostas tuvumā ar 

mērķi apkalpot pilsētas un piepilsētas (reģionālo) sabiedrisko transportu ar šādu jaudu: 

− līdz 200 autobusiem stundā; 

− līdz 200 trolejbusiem stundā; 

− 80 līdz 100 maršruta taksometriem stundā; 

− 40 autobusu stāvvietas; 

− 100 līdz 150 vieglo automašīnu stāvvietas [59]. 

Bez tam plānots attīstīt papildus reģionālās autoostas: 

1. Kurzemes – Zemgales virzienam Torņakalna dzelzceļa stacijas tiešā tuvumā; 

2. Vidzemes virzienam – Skanstes ielas rajonā. 

Tādejādi tiktu atslogota esošā autoosta pilsētas vēsturiskajā centrā. 

Šāda nākotnes izvietojuma iespējas vēl vairāk saasina autoostas kā pasažieru loģistikas 

centra nozīmi, jo tai būs jānodrošina pasažieru pārsēšanas iespējas teritoriāli attālinātos punktos. 

2.3.2. Valsts un pašvaldību atbalsts  

Valsts un pašvaldību atbalsts ir ļoti nozīmīgs faktors, lai autoostas varētu attīstīties kā 

pilnvērtīgi pasažieru loģistikas centri. 

Kā jau tika minēts, sabiedriskā pasažieru transporta un attiecīgās infrastruktūras attīstība ir 

viens no valsts ekonomiskās un sociālās attīstības rādītājiem. Tāpēc ļoti būtiska ir valsts un 

pašvaldību loma šo jautājumu risināšanā. Mūsu valstī pašlaik notiek būtiskas izmaiņas pasažieru 

pārvadājumu regulēšanā atbilstoši ES direktīvām un nostādnēm. 

Autoostu darbība ir valsts regulēts uzņēmējdarbības veids. Galvenie normatīvie dokumenti 

[60], kuri regulē sabiedriskā transporta pakalpojumus minēti 5.pielikumā. Atbilstoši pēdējiem 

normatīvajiem dokumentiem autoostā jānodrošina šādi obligāti pakalpojumi [61, 62]:  

1. peronu izmantošanu un informācijas izvietošanu uz perona par autobusu atiešanas 

laikiem (peroni ir no kopējās ceļu satiksmes atdalītas autobusu apstāšanās vietas 

pasažieru ērtai un drošai iekāpšanai autobusā un izkāpšanai no autobusa); 

2. informācijas sniegšanu par autobusu kustības sarakstiem, braukšanas biļešu un citu 

braukšanas dokumentu cenām. Vietu skaitu un komforta līmeni autobusā, citiem 

autoostā sniegtajiem pakalpojumiem un to cenām, pasažieru bagāžas pārvadāšanas 

kārtību un citu ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saistītu 

informāciju. Minētajai informācijai jābūt viegli pieejamai un skaidri saprotamai 
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autoostas apmeklētājiem. Informācija, kura ir pārvadātāja rīcība, tiek sniegta pēc tās 

saņemšanas no attiecīgā pārvadātāja; 

3. iespēju iegādāties braukšanas biļetes; 

4. autoostā atrastās nozaudētās bagāžas reģistrēšanu un glabāšanas organizēšanu; 

5. iespēju izmantot sanitāro mezglu, nodrošinot vietu bērnu pabarošanai un aprūpei; 

6. autobusu stāvvietu pirms un pēc reisa, kā arī starp reisiem autoostas teritorijā, ja 

autoostas tehniskās iespējas to pieļauj. 

Agrāk autoostas tika iedalītas pilna un nepilna apjoma autoostās, kuras atšķiras pēc sniegto 

pakalpojumu apjoma. Pašreizējā regulācija paredz mazāku obligāto pakalpojumu apjomu 

pasažieriem iekšzemes pārvadājumos un paredz arī autoostas sniegto pakalpojumu maksas 

noteikšanu. 

Latvijas normatīvie dokumenti regulē iekšzemes pasažieru pārvadājumu apkalpošanu 

autoostās. Ņemot vērā, ka Rīgas starptautiskā autoosta apkalpo arī starptautiskos reisus, kur 

savukārt ir nepieciešams paaugstināts apkalpošanas serviss, rodas nepieciešamība rast risinājumu 

kā optimizēt pasažieru apkalpošanu. 

Ārkārtīgi būtisks pasažieru pārvadājumu attīstībai ir finanšu atbalsts, ko valsts un 

pašvaldības sniedz šai nozarei. Laika posmā 2007.-2013.g. Latvijā paredzēts finansējums 

sabiedriskā transporta sistēmas attīstībai – milj. Ls 468.16 [63] (sk. 6.pielikumu). Pašreizējā 

finansu situācija valstī liek samazināt atbalstu sabiedriskā transporta attīstībai. 

2.3.3. Loģistika, infrastruktūra, pakalpojumi 

Autoostai, esot pasažieru pārvadājumu loģistikas sistēmas posmam, ir jābūt maksimāli 

pieejamai, ar atbilstošu infrastruktūru un pakalpojumu klāstu, lai spētu efektīvi realizēt savas 

funkcijas autobusu un pasažieru apkalpošanā. Autoostu projektēšanas un renovācijas laikā 

iespēju robežās ir jāveido termināli, lai ērta un droša būtu gan transporta, gan pasažieru 

pārvietošanās un pakalpojumu izmantošana. Īpaša uzmanība jāpievērš invalīdiem un personām ar 

ierobežotām pārvietošanas spējām, lai viņiem nodrošinātu vienādas iespējas saņemt pasažieru 

pārvadājumu pakalpojumus. Eiropas Parlamentā un Padomes regulā plānots iestrādāt papildus 

normas, kas paredz plašāku pakalpojumu pieejamību invalīdiem un personām ar ierobežotām 

pārvietošanas spējām arī autoostās. 

Līdzīgi tiek plānots autobusu pasažieru tiesībās papildināt prasības informācijas 

saņemšanai attiecībā uz pakalpojumu pirms brauciena un tā laikā. Ir jāsamazina neērtības, kas 

pasažieriem rodas brauciena atcelšanas vai ilgstošas kavēšanās dēļ. Tāpēc pasažieriem 

jānodrošina pietiekama aprūpe un informācija. Pasažieriem jābūt iespējai, braucienu atceļot, 

saņemt atlīdzību par biļetēm, doties braucienā ar mainītu maršrutu, ar viņus apmierinošiem 
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nosacījumiem vai saņemt informāciju par alternatīviem pārvadājumu pakalpojumiem. Eiropas 

Parlamenta un Padomes priekšlikumos par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem 

Regulā (EK) Nr.2006/2004 [64] par sadarbību starp valsts iestādēm, kas atbildīgas par tiesību 

aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, paredzēti noteikumi par: 

• atbildību pasažieru nāves vai ievainojumu, kā arī viņu bagāžas zaudēšanas vai 

bojājumu gadījumos; 

• nediskriminēšanu valsts piederības vai pastāvīgās dzīvesvietas dēļ attiecībā uz 

pārvadājumu nosacījumiem, ko pasažieriem piedāvā autobusu uzņēmumi; 

• palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām; 

• autobusu transporta uzņēmumu pienākumiem brauciena atcelšanas vai kavēšanas 

gadījumā; 

• pienākumiem attiecībā uz informācijas sniegšanu; 

• sūdzību izskatīšanu; 

• vispārīgiem noteikumiem par izpildi. 

Šie priekšlikumi attiecās uz autobusu pārvadājumu pakalpojumiem starptautiskajos reisos. 

Tā kā autoostu pakalpojumi nav atdalāmi no kopējiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, 

tad šie nosacījumi pilnā mērā jāņem vērā arī pakalpojumu sniegšanā autoostā. Savukārt autoostas 

pakalpojumu specifikas dēļ ir vēl papildus faktori, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, 

piemēram, komforta līmenis autoostā, pasažieru drošība autoostā un apkārtējās vides problēmas. 

Autoostā koncentrējas lielas pasažieru masas. Rīgas autoostā atsevišķās dienās tiek 

apkalpoti līdz pat 20 tūkstoši pasažieru. Gan negadījumu, gan ļaunprātīgas atsevišķu personu 

darbības iespējas tādā cilvēku masu koncentrācijā ir bīstama. Kabatzagļi un krāpnieki autoostās 

nav pārsteigums, tomēr pēdējos gados pieaudzis arī terorisma risks. 

Autoostu projektēšanas un renovācijas procesā var paredzēt jaunus drošību nodrošinošus 

pasākumus. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai nepieciešami gan organizatoriski pasākumi, 

gan ievērojami materiāli un finansu ieguldījumi. 

Svarīgākie autoostas piemērotības faktori, kas nodrošina mūsdienās nepieciešamā līmenī 

pakalpojumus pasažieriem un arī pārvadātājiem, autobusu ekipāžām apkopoti 7.pielikumā [65]. 

Minēto nosacījumu izpilde ir svarīga autoostas darbības nodrošināšanā. Būtisks ir autoostas 

izvietojums un teritoriālais plānojums. Arvien pieaug prasības informācijas jomā. Agrāk 

prioritāte bija tiešajam pasažiera un autoostas darbinieka kontaktam saņemot pakalpojumu. 

Šobrīd pasažieri arvien vairāk, izmantojot moderno informācijas tehnoloģiju iespējas, vēlas 

saņemt pakalpojumus ar sev vēlamo mēdiju starpniecību un tādejādi veidot dialogu ar 

pakalpojuma sniedzēju. 
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2.3.4. Sadarbības partneri. Iespējas loģistikas attīstībā 

Autoosta ir līniju būve, kas paredzēta pasažieru un autotransporta apkalpošanai maršrutos ir 

sabiedriskā pasažieru transporta kopējās loģistikas sistēmas posms. Loģistikas posmu 

raksturojošie rādītāji ir šādi [53]: 

− ekonomiskā patstāvība; 

− funkcionēšanas rakstura un mērķu atšķirības; 

− dažādas īpašuma formas; 

− atšķirības jaudā un darbības koncentrācijas līmenī; 

− dažāda darbības rezultāta atšķirība atkarībā no ārējiem faktoriem; 

− atšķirības loģistikas sadarbības mobilitātē. 

Saskaņā ar loģistikas sistēmu pieejamību sabiedriskajā transportā, autoostu var uzskatīt  

kā loģistikas sistēmas posmu (att.2.6.), kas pārveido ienākošo materiālo, finanšu, un finanšu un 

informācijas plūsmu pasažieriem sniedzamo nepieciešamo pakalpojumu un informācijas 

produktā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. attēls. Autoosta kā pasažieru pārvadājumu loģistikas sistēmas posms 
  Ieejošā plūsma: 

X – materiāli (autobusu pakalpojumi); 
R – informācija; 
C – finanšu (ieņēmumi no pasažieriem); 
C1 – finanšu (ieņēmumi no pārvadātājiem); 
Nd – ieņēmumus veidojošie ārējie faktori (dotācijas, laika faktors u.c.); 

  Izejošā plūsma: 
Y – pakalpojumi; 
Rt – informācija. 
Nz – izmaksu veidojošie ārējie faktori (nodokļi, valūtas kurss, laika faktors u.c.); 
C2 – finanšu ( pārvadātāju ieņēmumi no autoostā pārdotām biļetēm). 
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2.3.5. Personāla kvalitāte 

Personāla sagatavotība veicamajiem uzdevumiem, tā attieksme pret darbu un darba apstākļi 

ietekmē kopējo autoostas sniedzamo pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Mūsdienu situācijā 

personāla izmaksas ir visbūtiskākās autoostas darbībā un sastāda ap 50% no kopējām izmaksām. 

Darbiniekiem ir jābūt pietiekami kvalificētiem, lai viņi spētu strādāt intensīvas pasažieru 

plūsmas apstākļos, daudzvalodīgā vidē ( apkalpojot starptautisko reisu pasažierus), apgūstot 

modernās tehnoloģijas un arī darba režīmā, nodrošinot pakalpojumus visu diennakti. 

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” personāla kvalitatīvo sastāvu raksturo 2.7. attēls. 

24%

70%

6%

augstākā

vidējā

pamatizglītība

 

2.7. attēls. AS „Rīgas starptautiskā autoosta” darbinieku sadalījums  
pēc izglītības līmeņa [48] 

 
 

Strauji mainīgos apstākļos uzņēmumam nepārtraukti ir jāiegulda liels darbs un līdzekļi 

personāla kvalifikācijas celšanā. Visi darbinieki, kuri saistīti ar biļešu tirdzniecības un reisu 

uzskaites sistēmas Baltic Line apkalpošanu ir apmācīti un saņēmuši sertifikātu par tiesībām 

strādāt ar šo sistēmu. 

Darbam autoostā ir nepieciešamas specifiskas zināšanas ne tikai tehnoloģiju jomā, 

pakalpojumu sniegšanā, bet arī apkalpošanas psiholoģijā. Tādēļ liela uzmanība jāpievērš 

darbinieku pienākumu sadalei, specifikācijai un savstarpējai aizvietojamībai. Autoostas 

personāla attīstībai tiek piemēroti vairāki stimuli, lai piesaistītu darbiniekus un ilglaicīgi un 

uzlabot darba efektivitāti. 



 48

 
2.8. attēls. AS „Rīgas starptautiskā autoosta” darbinieku sadalījums pēc darba stāža  

esošajā darba vietā [48] 
 

Jaunu tehnoloģiju ieviešana, kvalitātes standartu un darba procedūru piemērošana ļauj 

būtiski uzlabot autoostas darba efektivitāti. Par piemēru var minēt rādītājus, kuri raksturo 

pārdoto biļešu skaita izmaiņas rēķinot uz vienu kasieri (2.9. attēls) pēc IS Baltic Lines ieviešanas 

autoostā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. attēls. Kasieru darba efektivitātes pieaugums [48] 
 
 

Tieši informācijas tehnoloģiju attīstība paver jaunas iespējas pasažieru pārvadājumu tirgus 

paplašināšanai, ļaujot palielināt pieeju pakalpojumiem, attīstot biļešu rezervēšanas un iegādes 

iespējas un informācijas saņemšanas iespējas pasažieriem ar modernu informācijas tehnoloģiju 

palīdzību (mobilo telefonu, internetu), kā arī modernizēt pakalpojumu vadības procesus autoostā. 

Informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas un prakse autoostā aplūkota turpmākās darba 

nodaļās. 
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2.4. Nodaļas secinājumi 

1. Sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu organizēšanu var pētīt kā vienotu 

loģistisku sistēmu. Loģistiskā sistēma ir sarežģīta organizatoriski pabeigta ekonomiskā 

sistēma, kas sastāv no elementiem un posmiem, kas saistīti vienotā materiālo, servisa 

un citu to pavadošo plūsmu vadības procesā kopumā, kura robežas un funkcionēšanas 

uzdevumi apvienoti plānotajā laika intervālā, realizējot mērķfunkcijas; 

2. Valsts vai noteikta reģiona iedzīvotāju transporta pakalpojumu organizācija pieder pie 

makroloģiskām sistēmām; 

3. Autoostu darbība atbilst pasažieru pārvadājumu loģistiskas sistēmas posmam, kuru 

raksturo: 

• ekonomiskā patstāvība; 

• funkcionēšanas rakstura un mērķu atšķirības; 

• dažādas īpašuma formas; 

• atšķirības jaudā un darbības koncentrācijas līmenī; 

• dažāda darbības rezultāta atšķirība atkarībā no ārējiem faktoriem; 

• atšķirības loģistikas sadarbības mobilitātē. 

4. Autoostas kā loģistikas centra koncepcija var tikt ieviesta analogi aviohaba koncepcijai, 

ņemot vērā intermodālās pasažieru pārsēšanās iespējas un apkalpoto pasažieru 

pārvadājumu struktūru. Galvenie loģistikas centra darbības principa ievērošanas 

nosacījumi multimodālā transporta sistēmā ir: 

• centra un tīkla integrētas vadības sistēmas izveidošana; 

• efektīva darbība globālajā tīklā. 

 Pasažieru loģistiska centra attīstības kritiskie faktori ir: 

• stratēģiskais izvietojums; 

• valsts atbalsts; 

• loģistikas infrastruktūras pakalpojumi; 

• loģistikas attīstības un partneru sadarbības iespējas; 

• augsta darbinieku kvalifikācija un darba kvalitāte; 

• informācijas tehnoloģiju attīstība. 
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3. Vienotās informācijas sistēmas koncepcija Eiropas Savienībā – 

integrācijas nepieciešamība 

3.1. Informācijas sistēma Baltic Lines 

 
Mūsdienu informācijas tehnoloģijas, kuras ļauj radīt, uzglabāt, pārstrādāt informāciju, ir 

svarīgs pārvaldes efektivitātes celšanas līdzeklis visās organizācijas darbības jomās. Informācijas 

līmenis kļūst par vienu no būtiskiem sekmīgās ekonomiskās attīstības un konkurencspējīgas 

attīstības faktoriem kā iekšējā, tā arī starptautiskajā tirgū. 

Informācijas tehnoloģijas – procesi, kuros izmantoto datu sākotnējās informācijas 

ievākšanas, apstrādes un pārraides līdzekļus un metožu kopumu, jaunas kvalitātes informācijas 

iegūšanai par objekta, procesa vai parādības (informācijas produkta) stāvokli. 

Informācijas tehnoloģijas ir svarīgs pasažieru loģistikas attīstības faktors. AS „Rīgas 

starptautiskā autoosta” informācijas tehnoloģiju pielietošana ir svarīga organizācijas sekmīgas 

vadīšanas sastāvdaļa. Autoostas vadība veltī lielu uzmanību uzņēmuma informācijas sistēmas 

ieviešanai un attīstībai, pirmām kārtām, ar mērķi optimizēt uzņēmuma sniegtos pakalpojumus. 

Līdz 2002.gadam autoostā izmantotās informācijas sistēmas nespēja pilnībā apmierināt augošās 

pasažieru prasības pēc informācijas apstrādes. Tāpēc 2002.gadā autoostas vadība pieņēma 

lēmumu par jaunas biļešu pārdošanas un reisu uzskaites sistēmas izstrādi. Tā rezultātā 2003.gadā 

tika radīta informācijas sistēma Baltic Lines, kuras koncepcijas izstrādātāja bija arī dotā 

promocijas darba autore. Uz jau realizēto funkcionalitāšu pamata un ņemot vērā jaunu 

nepieciešamo funkciju pievienošanu, tika radīta programma, kas atbilda visām autoostas 

prasībām un mūsdienu pieejām ražošanas automatizācijai, kas ļāva darboties on-line režīmā 

dažādiem lietotājiem. Tālākā šīs programmas izstrāde un realizācija tika balstīta arī uz nozari 

reglamentējošo normatīvo dokumentu prasībām [66]. 

Informācijas sistēmas Baltic Lines izmantošana autoostā ļāva veidot integrētu biļešu 

pārdošanas un rezervēšanas sistēmu, kas garantē jaunu pasažieru un pārvadātāju kompāniju 

apkalpošanas kvalitātes līmeni. 2004.gadā autoosta ieguva Kvalitātes standarta sertifikātu ISO 

9001:2000 darbības sfērā „Pasažieru pārvadājumu apkalpošana un nodrošināšana. Biļešu 

tirdzniecības un reisu uzskaites vadība”. Katra operācija tika aprakstīta un reglamentēta, lai 

nodrošinātu sniedzamo pakalpojumu mūsdienīgu kvalitāti un vienveidību.  
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3.2. Informācijas plūsmu analīze un informācijas sistēmas Baltic Lines 
funkcionalitāte  

Informācijas apmaiņas princips starp organizācijām, kuras regulē vai izpilda pasažieru 

pārvadājumus, raksturo 3.1. attēls. LR Satiksmes ministrija, kura ir atbildīga par pasažieru 

pārvadājumu pakalpojumu organizēšanu valstī, šīs funkcijas daļēji ir nodevusi VSIA 

„Autotransporta direkcija”. Šī organizācija plāno valsts pasūtījumu pasažieru pārvadājumos un 

kontrolē tās izpildes apjomus un kvalitāti. Informācija par reisiem, to raksturojošiem rādītājiem 

un uzņēmumiem, kuri tos izpilda, Rīgas starptautiskā autoosta saņem no VSIA „Autotransporta 

direkcija”. Savukārt ar pārvadātāju uzņēmumiem autoosta slēdz līgumus par autobusu un 

pasažieru apkalpošanu, detalizēti atrunājot savstarpējās saistības un informācijas apmaiņas 

nosacījumus. Savlaicīgi un plānveidīgi saņemto informāciju sistēmā Baltic Lines ievada 

autoostas loģistikas speciālisti, savukārt operatīvās izmaiņas (piemēram, reisu atcelšanu vai 

izmaiņas to izpildē) sistēmā var izdarīt arī administratori vai dispečeri, lai savlaicīgi informētu 

pasažierus sistēmas uzziņu daļā. Sistēmas uzziņu daļā ir redzama arī informācija par katru reisu, 

kas nonāk no biļešu pārdošanas kasēm par pārdotajām, rezervētām un vēl nepārdotām biļetēm. 

Gan operatīvas informācijas veidā, gan arī apkopotu atskaišu veidā sistēmā esošā 

informācija no autoostas tiek nodota pārvadātāju uzņēmumiem un VSIA „Autotransporta 

direkcija”. 

 

 

3.1. attēls. Informācijas apmaiņas shēma starp organizācijām 
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Informācijas sistēmas Baltic Lines struktūru veido desmit moduļi. 3.2. attēlā atspoguļota 

informācijas plūsmu apmaiņa starp sistēmas moduļiem. 

 

 

3.2. attēls. Informācijas sistēmas Baltic Lines  iekšējās informācijas plūsmu apmaiņa [48] 

 

Sistēmas funkcionālā struktūra pieļauj dažādus sistēmas lietotājus: 

Autoostā 

• Sistēmas administrators; 

• Loģistikas speciālisti, administrācija; 

• Dispečeri 

• Kasieri; 

• Uzziņu sniedzēji 
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Citi sistēmas lietotāji 

• Tūrisma aģentūras, kuras realizē autobusu biļetes; 

• Pārvadātāji; 

• VSIA „Autotransporta direkcija” darbinieki; 

• Klienti (pasažieri). 

Ne visiem lietotājiem ir vienādas iespējas piekļūt informācijai un veikt darbības 

informācijas sistēmas funkciju realizācijā. 

Informācijas sistēmas Baltic Lines lietotāju darbības organizāciju raksturo 3.3. attēls. 
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3.3. attēls. Informācijas sistēmas Baltic Lines lietotāju darbības organizācija [48] 

 

Informācijas sistēma Baltic Lines nodrošina iekšējo informācijas plūsmu un integrāciju ar 

citām iekšējām informācijas sistēmām. Piemēram, informācija par biļešu tirdzniecības procesu 

un tās rezultātu eksports grāmatvedības sistēmā u.c. 

Lietotāju tiesības ir detalizētas atbilstoši lietotāju funkcijām, veicamajām operācijām un 

noteiktajām atbildības līmeņiem (sk. 8.pielikumu). Lietotāju tiesību administrēšanu veic sistēmas 

administrators. 

Ārējās un iekšējās informācijas plūsmas organizāciju autoostas informācijas sistēmas   

Baltic Lines raksturo 3.4. attēls. 
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Sistēmā ienākošā informācija No sistēmas izejošā informācija Informācijas eksports 
 
 
 
 
 
 
Reglamentējošie dokumenti par 
atvieglojumu veidiem un biļešu 
atgriešanas kārtību; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autobusu kustību saraksts un 
izmaiņas tajā; 
Tarifi un izmaiņas tarifos; 
Autobusu ietilpība un izmaiņas 
ietilpībā; 
Informācija par jauniem un 
slēgtiem reisiem; 

 
 
 
 
 
 
 
Biļešu rezervēšana; 
Biļešu tirdzniecība kasēs un 
internetā; 
Atskaites par pārdotajām, 
atgrieztajām biļetēm konkrētā dienā; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Biļešu atgriešana; 
Elektroniskais kases žurnāls; 

 
 
 
 
 
 

 
Statistikas dati; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavadraksti; 
Atskaites par ienākošo un izejošo 
autobusu skaitu konkrētā dienā; 
Biļešu tirdzniecība; 
Atskaites par pārdotajām biļetēm 
konkrētajā dienā; 

 
 
 
 

 
 
 
Uzziņas par autobusu kustības 
sarakstiem; 
Uzziņas par tarifiem; 
Interneta tirdzniecība; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbinieku kontrole; 
Pakalpojumu izpildes un 
kvalitātes kontrole; 
Dati autoostas grāmatvedībai; 
Dati pārvadātāju uzņēmumu 
grāmatvedībām; 

 
 
 

 
 
 
 

Informācija pēc pieprasījuma; 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informācija par reisu autobusu 
piepildījumu pārvadātājiem, 
kuri izpilda reisus; 
Informācija par reisu faktisko 
izpildi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.autoosta.lv; 
www.bezrindas.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sasaiste ar Navision Attain 

 

3.4. attēls. Detalizēta informācijas plūsmas autoostas informācijas sistēmā [57,67] 

 

VSIA „Autotransporta direkcijas” vadībā tiek veidota vienotā sabiedriskā transporta biļešu 

tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēma [68]. 

Informācija no valsts 
pārvaldes institūcijām 

Informācija valsts 
pārvaldes institūcijām 

Informācija no autoostas 
dispečeru dienesta, kasēm, 
uzziņu dienesta 

Informācija no pasažieriem 

Informācija Loģistikas daļai Informācija no autoostas 
administratora 

Informācija no valsts 
pārvaldes institūcijām 

Informācija valsts 
pārvaldes institūcijām 

Informācija pasažieriem 

Informācija no valsts 
pārvaldes institūcijām 

Informācija no pārvadātāju 
uzņēmumiem 

Informācija no pasažieriem 

Informācija valsts 
pārvaldes institūcijām 
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Šo sistēmu izveido un uztur, lai:  

• uzkrātu un apkopotu informāciju par maršrutu tīklā esošajiem maršrutiem, noteikto 
braukšanas maksu (tarifiem), sabiedriskā transporta kustības laikiem, pieturvietām, 

pārvadātājiem, pasažieru pārvadājumos iesaistītajiem sabiedriskajiem 

transportlīdzekļiem un citiem nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem vai līgumiem par 

pakalpojumu sniegšanu maršrutu tiklā (maršrutā) (piemēram, pieejamība ar 

atvieglotiem nosacījumiem, pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
personām ar maziem bērniem (arī bērniem ratiņos), gados veciem cilvēkiem); 

• tiešsaistes režīmā saņemtu, apstrādātu un aktualizētu sistēmas lietotāju biļešu 
tirdzniecībā, rezervēšanā un uzskaitē lietoto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un iekārtu informāciju par biļešu tirdzniecību, rezervēšanu un 

anulēšanu biļešu kasēs un sabiedriskajos transportlīdzekļos; 

• tiešsaistes režīmā saņemtu un apstrādātu pārvadātāju sabiedriskajos transportlīdzekļos -
autobusos – uzstādīto globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtu informāciju par 

autobusa atrašanās vietas koordinātām un biļetes pārdošanas vietas koordinātām; 

• saņemtu, uzkrātu, apstrādātu un aktualizētu informāciju par neplānotu izmaiņu vai 
notikumu (piemēram, mainīts sabiedriskā transportlīdzekļa kustības laiks vai pasažieru 
pārvadājumos iesaistīts sabiedriskais transportlīdzeklis, atcelts vai norīkots papildu 

reiss vai mainīts cits nosacījums, kas noteikts sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līgumā vai līgumā par pakalpojumu sniegšanu maršrutu tiklā (maršrutā)). 
Jau šobrīd sistēma Baltic Lines nodrošina:  

1. Pasažieriem: 

• Jaunu servisa līmeni- iespēju rezervēt vai nopirkt sabiedriskā transporta biļetes uz 
visiem iekšzemes reisiem Latvijā (neatkarīgi no pasažiera atrašanās vietas);  

• Iespēju iegādāties biļeti izmantojot internetu sev vēlamā veidā (to izdrukājot, pārsūtot 
uz e-pastu vai mobilo telefonu)  

2. Pārvadātājiem un autoostām:   

• Jaunas iespējas pasažieru piesaistē, palielinot klientu skaitu;  

• Samazinās izmaksas biļešu realizācijai;  

• Darba efektivitātes pieaugums, jo biļešu pārdošanas process ir universāls un ātrāks;  

• Finanšu atskaišu kvalitātes pieaugums;  

• Operatīvās statistikas analīzes iespējas  
3. VSIA ,,Autotransporta direkcijai":  

• Operatīvās statistikas pieejamība; 
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• Pārvadājumu apjoma un kvalitātes kontroles iespējas; 

• Finanšu informācijas saņemšana. 

Biļešu tirdzniecību un reisu uzskaites IS Baltic Lines funkciju struktūra un uzskaitījums 

9.pielikumā, IS tehniskā arhitektūra 10.pielikumā. 

3.3. Informācijas sistēmas Baltic Lines ieviešana  

Autoostas informācijas sistēmas Baltic Lines ieviešana ļāva izveidot integrētu biļešu 

pārdošanas/rezervēšanas uzskaites sistēmu (3.5. attēls), kas nodrošina kvalitatīvi jaunu pasažieru 

un arī pārvadātāju apkalpošanas līmeni.  

 

3.5. attēls. Biļešu pārdošanas un reisu uzskaites programmas Baltic Lines darbības shēma [48] 

 

Uz doto brīdi pie biļešu pārdošanas un reisu uzskaites programmas Baltic Lines ir 

pieslēgtas praktiski visās Latvijas autoostas. Nodibināti kontakti ar Lietuvas, Krievijas, 

Baltkrievijas, Polijas un Vācijas partneriem.  

Kā informācijas sistēmas Baltic Lines ieviešanas un attīstības būtiskākos posmus var atzīmēt: 

1. Informācijas sistēmas Baltic Lines izstrāde un ieviešana Rīgas starptautiskā autoosta 

2003.gadā; 

2. Informācijas sistēmas Baltic Lines ieviešana Latvijas autoostās un aģentūrās 2003.-

2009.gados; tādejādi tika izveidota vienota integrēta pasažieru apkalpošanas sistēma 

valstī. 2008.gadā informācijas sistēmā Baltic Lines pārdots vairāk nekā 6.2 milj. 

autobusu biļešu, 2009.gadā attiecīgi 4.7 miljoni autobusu biļešu [69]; 
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3. Informācijas sistēmas Baltic Lines iekļaušana Eiropas pasažieru informācijas un biļešu 

realizācijas tīklā, veidojot AS „Rīgas starptautiskā autoosta” sadarbību ar ārvalstu 

partneriem 2004.-2010.gados; 

4. Biļešu tirdzniecība internetā, informācijas sistēmu Baltic Lines integrējot ar attiecīgi 

sistēmām e-ticket un www.bezrindas.lv sadarbībā ar uzņēmumiem SIA „Baltijas 

transporta informācija BTI” un SIA „Mikromaksājumi” 2007.gadā. Interneta mājas 

lapa ir aizsargāta ar sistēmas SSL (Secure Socked Layer) palīdzību. Biļešu tirdzniecība 

internetā uzlabo pasažieru apkalpošanu, samazinot rindas pie kases un paplašinot pieeju 

biļešu iegādei, neierobežojot to laikā. Iegādāties biļetes internetā pasažieri saglabā tās 

pašas tiesības atvieglojumu izmantošanā, biļešu atgriešanā u.t.t. kā ierastā iegādes 

gadījumā. Bez tam, tā kā biļetes iegāde tiek reģistrēta sistēmā, fiksējot pasažiera 

identitāti, pakalpojumu izmantošana ir iespējama arī biļetes nozaudēšanas gadījumā. 

Biļešu realizāciju internetā raksturo 3.6. attēls; 

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 
Internetā pārdoto biļešu skaits 2008.gadā

3183
3888

5151
5644 5276

7625
6700

5686 5281
6011 5714

7257

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Ja
nv
āri

s

Fe
bru
āri

s

Mart
s

Ap
rīli

s
Maij

s
Jū

nij
s

Jū
lijs

Au
gu

sts

Se
pte

mbri
s

Ok
tob

ris

No
ve
mbri

s

De
ce
mbri

s

 
 

3.6. attēls. Internetā pārdoto biļešu skaits 2008.gadā [48] 
 

5. Informācijas sistēmu Baltic Lines plānots integrēt arī valsts vienoto biļešu tirdzniecības 

sistēmu VBTS, kurā VSIA „Autotransporta direkcija” veido jaunu administratīvo bloku 

un savieno ar globālās izsekošanas sistēmu autobusos. 

Sistēma nodrošina lielāku sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pieejamību pasažieriem un 

tādejādi tiek realizētas darbības, lai uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu iedzīvotāju apmierinātību 

ar autobusu pakalpojumiem. 2009.gada februārī uzsākta informācijas sistēmas VBTS darbība 

realizējot reisa Rīga-Kuldīga apkalpošanu tiešsaistes režīmā, saņemot informāciju no autobusos 
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uzstādītām globālās pozicionēšanas un telemātikas iekārtām par autobusa atrašanas vietas 

koordinātēm reisa laikā un biļešu pārdošanas vietas koordinātēm arī starppieturās.  

Turpmāk plānots sistēmu VBTS ieviest visos iekšzemes autobusu pārvadājumos. Tādejādi 

tiek rādītas iespējas tālākai pakalpojumu pilnveidošanai, kā arī, ne mazāk svarīgi nosacījumi, 

kontroles nodrošināšanai par reisu izpildi, biļešu tirdzniecību un pasažieru pieprasījumu. 
 

3.4. Informācijas sistēmas Baltic Lines attīstība lēmumu 
 pieņemšanas atbalstam 

Informācijas sistēmas attīstību nosaka lietotāju prasību un arī biznesa vides izmaiņas. 

Informācijas sistēmas Baltic Lines attīstība ir labs piemērs tam, kā sadarbība starp dažādām 

institūcijām, sadarbības partneru un klientu prasību pieaugums, tā arī jaunu tehnoloģiju attīstība 

ir nodrošinājusi kvalitatīvi jaunu pakalpojumu attīstību (3.7. attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. attēls. Autoostas informācijas sistēmas attīstību ietekmējošās lietotāju intereses 

Autoostas informācijas sistēma radīta, lai realizētu visas darbā minētās funkcijas. Galvenā 

autoostas informācijas sistēmas īpatnība ir tās lietotāju daudzveidība gan no informācijas 

rakstura, gan biznesa interešu viedokļa, kā arī iespējas to izmantot sabiedrisko pārvadājumu 

maršrutu plānošanā un maršrutu izpildes kontrolē. 

Lai nodrošinātu un atbalstītu lēmumu pieņemšanu katrā sabiedriskā transporta sistēmā un 

tās posmos, sniegto pakalpojumu jomā, zināms un noteikts informācijas apjoms tiek izmantots 

katrā lēmumu pieņemšanas līmenī. Nosakot šo informācijas apjomu, ir jāņem vērā tas, kādas 
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tūrisma aģentūras, 
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darbības un procesi tiek kontrolēti, un kāds ir ietekmes līmenis uz visu sistēmu kopumā 

(3.8. attēls). 

 

3.8. attēls. Informācijas raksturs lēmumu pieņemšanas līmeņos [70] 

 

Informācijas sistēma Baltic Lines, ņemot vērā ļoti apjomīgo informāciju, kas tiek atjaunota 

patstāvīgi un reālā laikā, tiek izmantota gan stratēģiskās plānošanas, vadības kontroles un 

taktiskās plānošanas, arī operatīvās plānošanas lēmumu pieņemšanā. 

Little (1970) raksturo lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu (Decision Support System –

DSS)  kā uz modeļiem balstītu procedūru kopumu informācijas apstrādei, kas palīdzētu 

vadītājam pieņemt lēmumus [70]. Galvenās DSS iespējas ir: 

• iegūt dažādus iespējamos risinājumus no izmērāmas informācijas; 

• iegūt dažādus iespējamos scenārijus, kā iespējamo lēmumu sekas („gadījumā, ja”); 

DSS aplikāciju var veidot trīs galvenās komponentes: 

• datu vadības apakšsistēma; 

• modeļu vadības sistēma; 

• lietotāja interfeisa sistēma; 

un viena izvēles komponente – uz zināšanām balstīts vadības modulis. 

Stratēģiskās plānošanas lēmumu atbalstam informācijas sistēmā Baltic Lines esošais 

informācijas apjoms jaunizveidotajā informācijas sistēmā VBTS tiek papildināts ar administratīva 

rakstura informāciju, lai pilnveidotu valsts pasūtījuma veidošanas procesu autobusu pasažieru 

pārvadājumos, kā arī tā izpildes kontroli un attiecīgi valsts dotāciju piešķiršanas pamatotību. 

Taktiskās plānošanas un kontroles iespējas ļauj autoostas augstākā un vidējā līmeņa 

vadībai, kā arī pārvadātāju un VSIA „Autotransporta direkcija” darbiniekiem nodrošināt 

pasažieru pārvadājumu un autoostu pakalpojumu nepārtrauktu procesu atbilstoši mainīgajam 

pieprasījumam. 
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Operatīvā plānošana nodrošina ikdienas procesus, ātru reaģēšanu uz izmaiņām, ārkārtas 

situācijām, vienlaicīgi nodrošinot pasažieru un autobusu apkalpošanu vajadzīgajā apjomā un labā 

kvalitatīvā līmenī. 

 

3.5. Autoostu integrācija Eiropas pārvadājumu tīklā  

Pasažieru pārvadājumu apkalpojošie termināli ir sadrumstaloti gan teritoriāli, gan arī no 

informācijas pieejamības viedokļa. Šie trūkumi analizēti darba pirmajā daļā. Šodienas prasības 

ko-modalitātes principa ieviešanai pasažieru pārvadājumu attīstībā izvirza nepieciešamību veidot 

vienotu informācijas vidi pārvadājumu organizēšanā un pasažieru apkalpošanā. 

Pasažieru pārvadājumiem ar autobusu kā transporta veidam ir virkne unikālu iezīmju, kas 

ietekmē gan pārvadātājus, gan pasažierus. 

Izteikta pasažierkilometros, autobusu transporta daļa ir 9.3% visu sauszemes pārvadājumu 

pakalpojumu Eiropas Savienībā, un tas ir otrs svarīgākais sabiedrībai pieejamais transporta veids 

(8.3% visos transporta veidos) pēc vieglajām automašīnām (82.8%). Nozare ir pieredzējusi 

pastāvīgu izaugsmi 5.8% apmērā no 474 miljoniem pasažierkilometru 1995.gadā līdz 502 

miljoniem pasažierkilometru 2004.gadā [71]. Aprēķini liecina, ka starptautisko pasažieru 

pārvadājumu ar autobusu apjoms sasniedz 72.8 miljonus pasažieru gadā. 

Tomēr ir vairāki apgrūtinājumi pasažieriem, kas ierobežo autobusu pārvadājumu 

izmantošanu un dara tos mazāk pievilcīgus kā citus pasažieru pārvadājumu veidus: 

1. pastāv prakse, ka katrs pārvadātājs veido savu informācijas un biļešu realizācijas 

sistēmas tīklu vai veido partnerattiecības ar ierobežotu skaitu citu pārvadātāju. Tādejādi 

pasažieriem ir grūti saņemt informāciju par visu iespējamo pasažieru pārvadājumu 

piedāvājumu viņam vajadzīgajam ceļojumam; 

2. pamatā tiek piedāvāti maršruti no viena punkta uz otru, pārsēšanās iespējas pārvadātāju 

sadarbības tūkuma dēļ ir ierobežotas; 

3. robežšķērsošanas problēmas starptautiskos maršrutos – personas dokumentu un bagāžas 

kontrole, kavēšanās formalitāšu dēļ, u.c. 

Ja salīdzina ar jau iepriekšminēto avio pārvadājumu un lidostu servisu, tad avio 

pasažieriem ir pieejama centralizēta biļešu rezervēšanas un pārdošanas sistēma (piemēram, 

Global Distribution System (GDS), Amadeus, Galileo, Sabre vai Worldspan). 

Autobusu pārvadātāji Eiropā pārsvarā ir vidēji vai mazi uzņēmumi. Informācijas sistēmu 

izstrāde un ieviešana biļešu tirdzniecībā, reisu uzskaitē un citu pārvadājumu funkciju izpildei ir 

ar salīdzinoši lielām izmaksām. Efektīvi darbojas tikai atsevišķu lielāko pārvadātāju uzņēmumu, 
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to apvienību vai valsts un pašvaldību ieviestās samērā lokālas sistēmas, kuras nav apvienotas 

vienotā tīklā. 

Lai pasažieru pārvadājumus ar autobusiem padarītu pievilcīgākus pasažieriem, ir 

jāpalielina pārvadājumu tīkls, iekļaujot vairāk ceļojuma mērķu un jāpaaugstina šo pakalpojumu 

pieejamībā, kas ļautu palielināt pasažieru skaitu. 

Autoostu servisa loma šajā situācijā nav mazsvarīga. Autoostu funkcijas un darbības 

apjomu nosaka atsevišķu valstu un pilsētu politika. Apgūstot labāko pieredzi aviopārvadājumu 

pasažieru apkalpošanā, ir lietderīgi autoostām, sadarbojoties ar pārvadātājiem, apvienot 

sadrumstaloto pārvadājumu tīklu un izveidot vienotu pasažieru informācijas un biļešu 

realizācijas tīklu vairākām valstīm un Eiropā kopā. Berlīnē reģistrētā Paneiropas autoostu 

asociācija (APC) apvieno lielākās autoostas Vācijā (Berlīne, Hamburga), Latvijā (Rīga, 

Daugavpils), Igaunijā (Tallina), Lietuvā (Viļņa, Kauņa), Krievijā (Maskava, Kaļiņingrada), 

Baltkrievijā (Minska), Slovēnijā (Ļubļana), Horvātijā (Zagreba), Serbijā (Belgrada), kā arī biļešu 

tirdzniecības aģentūras Zviedrijā (Malme) un pasažieru pārvadātājus. APC kā asociācija, 

iesaistot tās biedrus un pamatojoties uz Rīgas starptautiskās autoostas pieredzi informācijas 

sistēmas Baltic Lines izstrādē un ekspluatācijā, ir radījusi projektu “CoachNet”, kura realizācijas 

rezultātā Eiropā varētu izveidot vienotu autobusu pasažieru pārvadājumu tīklu ar operatīvu 

pieeju piedāvājumam. 

Projektu „CoachNet” ir plānots izveidot kā neatkarīgu informācijas, biļešu rezervēšanas un 

biļešu realizācijas sistēmu [72]. Biļešu realizācijas iespējas tiks piedāvātas autoostām, tūrisma 

aģentūrām, tūrisma operatoriem (2B2) un tieši pasažieriem. Paredzēta iespēja sistēmas 

savienošanai ar citām pasažieru pārvadājumu informācijas sistēmām. 

Projekts „CoachNet” ietver ne tikai informācijas izveidi, bet arī noteiktu organizatorisko 

struktūru, kura jāveido uz noteiktu kopēju mērķu sasniegšanu un tās dalībnieku (autoostu, 

pārvadātāju) biznesa attīstības veicināšanu un standartu veidošanu pasažieru apkalpošanas 

kvalitātes uzlabošanā. 

Līdz ar to „CoachNet” komponentus plānots veidot ar atvērtā tīkla struktūru, izmantojot 

modernas informāciju tehnoloģijas, ieskaitot: 

• esošo infrastruktūru; 

• vienotus tehniskos standartus 

• lokālās informācijas sistēmas vai to komponentus, kurus var kombinēt. 

Tādejādi „CoachNet” veidosies kā apvienojošā informācijas sistēma, kura varēs iekļauties 

vairākums jau esošo atsevišķu pārvadātāju, autoostu vai pilsētu pasažieru informācijas sistēmas. 
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3.1. tabula 

Galvenie “CoachNet” izmantojamo tehnoloģiju raksturojošie rādītāji [72] 

Atvērtā arhitektūra Kopējā un standartizētā saskarne 
Mūsdienu tehnoloģijas Ar zemām, neatkarīgi no platformas, prasībām pret serveriem un 

klientu aplikācijām (atvērtais avota kods) 
Mērogojamība Iespēja ieviest trīs līmeņu arhitektūras modeli ar lokāliem (valsts) 

vidējā līmeņa objektiem un vienu centrālo transakciju veida datubāzi 

Augsts pieejamības līmenis Garantiju dublēšana, augsts pieejamības līmenis un klientu 
apmierinātība, bezsaišu operāciju iespēja datu pārraides tīklu 
traucējumu gadījumā 

Atvērtā saskarne Piemēram: kredītkaršu kompānijas, tiešsaistes rezervēšanas 
pakalpojumu kompānijas 

 

3.2. tabula 

„CoachNet” pakalpojumu raksturojums [72] 

Pakalpojumi Procesi Partneri 
Maršrutu un reisu saraksti un 
savienojumi 

Piedāvājums Autoostas pārvadātāji  

 Pieprasījums Ceļotāji (pasažieri)  
Tūrisma aģentūras 

Biļešu rezervēšana un 
pārdošana 

Piedāvājums Pārvadātāji   
Tūrisma aģentūras 

 Pieprasījums Ceļotāji (pasažieri)  
Tūrisma aģentūras 

Finansiālās funkcijas Norēķini Pārvadātāji 
Autoostas pasažieri 

Informācijas platforma Izmaksu un kapacitātes 
plānošanas kvalitātes vadība 

Pārvadātāji  
Autoostas 
Visi ieinteresētie lietotāji 

Mārketinga Piedāvājums un pakalpojumu 
attīstība 

Pilsētas 
Biznesa partneri 
Operatori 

Lai arī projektu „CoachNet” ir akceptējuši APC biedri paredzot, ka tā realizācijas rezultātā 

tiks radīts pasažieriem daudz pievilcīgāks „virtuālais tirgus” autobusu pakalpojumiem, tomēr tā 

ieviešana šodienas krīzes apstākļos ir apgrūtināta. Pašreizējā tirgus situācijā projektā 

iesaistītajām kompānijām nepietiek finanšu līdzekļu šāda projekta realizācijai. Ir iesniegti vairāki 

pieteikumi ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai projekta realizācijai. 2008.-2009.gadā ir 

saņemts atbalsts no Vācijas valdības, iekļaujot APC projekta Coach ITS (Bus Information 
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Traffic System) programmas „Nemo” realizācijas ietvaros, kas paredzēts mazo un vidējo 

uzņēmumu stimulēšanai, attīstot jaunās tehnoloģijas pakalpojumus un to ieviešanu tirgū. 

 

3.9. attēls. Projekta „CoachNet” ieviešanas soļi 

 

Kā pirmo etapu pasažieru informācijas sistēmas izveidē APC biedri ir vienojušies un 

izveidojuši mājas lapu www.eurobuses.org, kurā ir pieejama informācija par attiecīgo valstu 

autoostu un pārvadātāju piedāvātajiem pakalpojumiem un iespēju biļešu iegādei internetā, ja tādu 

partneri piedāvā (3.9. attēls). 

Uzsākto projektu rezultātā ievērojami pieaugtu pasažieru pārvadājumu pieejamība, jo 

vienotā informācijas laukā tiktu nodrošināta pieeja šo pakalpojumu piedāvājumam plašā 

ģeogrāfiskā reģionā, t.s. „virtuālo autoostu” t.i. vienotu pasažieru loģistikas centru. To 

shematiski raksturo 3.10. attēls. 

 

 
 

3.10. attēls. Vienota pasažieru informācijas centra shēma 

www.eurobuses.org 
2008.gads 

Coach ITS 
2008. – 2009.gads

„CoachNet” 
2010.-... 
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Vienotās pasažieru informācijas sistēmas darbības principus raksturo 3.11. attēls. 

Vienota informācijas un biļešu 
tirdzniecības sistēma

…
Sistēma 1 Sistēma 2 Sistēma 3 Sistēma N

Biļešu kvotas

POA

POA

Reāls laiks

POA

POA

Reāls laiks

POA

POA

Reāls laiks

Norēķini

Atskaites

Pārvadātāji
Pasažieri, aģentūras,

u.c. patērētāji

Norēķinu karšu 
apstrādes centrs

Ceļojuma
plānotājs

Mājas lapa

– automātiskā vai manuālā maršrutu u.c. datu ievade
POA – pakalpojumu orientēta arhitektūra

•Maršrutu saraksti
•Biļetes

•Maršrutu ievade
•Dati reālā laikā

 
3.11. attēls. Vienotā informācijas un biļešu tirdzniecības sistēma [73] 

 

Vienotā pasažieru informācijas sistēma tādejādi apvienotu jau esošās autoostu un 

pārvadātāju informācijas sistēmas.  

Vienota informācijas sistēma un biļešu tirdzniecības sistēma nodrošinātu loģistikas 

pakalpojumu sniegšanu plašākam lietotāju lokam, t.i. ne tikai pakalpojumu gala lietotājiem – 

pasažieriem, bet arī pārvadātāju uzņēmumiem, infrastruktūras uzņēmumiem kā autoostām, 

tūrisma organizācijām u.t.t. Tādejādi šādas sistēmas ieviešanu un uzturēšanu var raksturot kā 

jauna biznesa modeli, kurš balstīts uz internet-loģistiku vienotā tīklā. 

Salīdzinot pasažieru transporta termināla, kā pasažieru loģistikas centra un tradicionāla 

loģistikas centra funkcijas kravu pārvadājumos [74], redzam, ka šodien pasažieru termināls 

atbilst trešo pušu loģistikas pakalpojumu sniedzējam (third-party loģistics provider – 3PL), kurš 

piedāvās loģistikas un menedžmenta pakalpojumus klientiem – pārvadātājiem, pasažieriem, 

tūrisma aģentūrām u.c., izmantojot specializētas informācijas sistēmas. Tādējādi, šāda tipa 

loģistikas pakalpojumu sniedzējs nodrošina apkalpošanas operāciju optimizāciju, izmaksu 

samazinājumu, konkurētspējas paaugstināšanu, vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus. 
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Zinātniskā darbā izstrādāti priekšlikumi informācijas sistēmas tālākai attīstībai, pasažieru 

pārvadājumu terminālam, lai nodrošinātu loģistikas pakalpojumus klientiem augstākā līmenī un 

plašākā spektrā, t.i., 4PL un 5PL sistēmā. 4PL loģistikas pakalpojumu sistēma piedāvā 

pakalpojumu sniedzēju (autoostas, pārvadātāju) funkciju integrāciju, ieskaitot plānošanu, 

pārvaldību un kontroli pār visu kopējo pārvadājumu pakalpojumu, lai sasniegtu ilgtermiņa 

stratēģiskos mērķus un biznesa attīstību.  

3.3. tabulā dots loģistikas pakalpojumu sistēmu raksturojums kravu un pasažieru 
pārvadājumos. 

3.3. tabula 

Loģistikas pakalpojumu sniegšanas sistēmu raksturojums 
 

Loģistikas 
pakalpoju

mu 
sniegšanas 

sistēma 

Kravu pārvadājumos Pasažieru pārvadājumos Piemēri  

3PL 

 
 Kravu apkalpošana; 
 apstrāde;  
 pārkraušana;  
 papildu pakalpojumi t.sk. 

informācijas sistēmas 
pakalpojumi 

 
 autobusu apkalpošana,  
 pasažieru apkalpošana, 
 pasažieru pārsēšanās punkta 

pakalpojumi,  
 bagāžas apkalpošana,  
 informācijas sistēmas 

pakalpojumi pārvadātājiem un 
pasažieriem 

 
AS „Rīgas 
starptautiskā 
autoosta”, izmantojot 
IS Baltic Lines 

4PL 

 
+ Visu loģistikas procedūru 

plānošana, vadība un 
kontrole, (ieskaitot 
informācijas, materiālu un 
kapitāla), ko sniedz viens 
pakalpojumu sniedzējs 
ilgtermiņā 

 
+ informācijas sistēmas 

pakalpojumi pašvaldību un 
valsts institūcijām, kuras 
regulē un pasūta pasažieru 
pārvadājumu pakalpojuma 
apjomu 

 
Daļēji AS „Rīgas 
starptautiskā 
autoosta”, izmantojot 
IS Baltic Lines 
integrācijā ar IS 
„VBTS” 

5PL 

 
+ Internet-loģistika, visu 

loģistikas komponentu 
vadība ar informācijas 
sistēmas palīdzību kravu 
pārvadājumu apstrādes 
organizēšanā 

 

 
+ Internet-loģistika, visu 

loģistikas komponentu 
vadība ar informācijas 
sistēmas palīdzību pasažieru 
pārvadājumu apstrādes 
organizēšanā 

 

 
„Virtuālā autoosta” – 
vienots pasažieru 
informāciju centrs, 
padarot pieejamus 
pārvadātāju un 
autoostu IS datus 
plašam klientu lokam 
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Šāda biznesa modelī svarīga ir uzticība un sadarbība starp vienotā tīkla iesaistītiem 

pakalpojumu sniedzējiem. Pasažieru pārvadātāju kompānijas iegūst iespēju paplašināt klienta 

loku ārpus tradicionālām robežām un rezultātā pasažieris kā pakalpojumu gala patērētājs iegūst 

ērtāku un vieglāk sasniedzamu ceļojuma plānošanas un pārvadājumu pakalpojumu, kas ir būtisks 

uzlabojums. 

 

3.6. Nodaļas secinājumi 

1. Iedzīvotāju mobilitātes pieaugums globalizācijas rezultātā pieprasa jaunus kompleksus 

risinājumus operatīvai pieejai globāliem pasažieru pārvadājumu tirgiem, kas ļauj ne 

tikai uzlabot pasažieru apkalpošanu, bet arī nostiprināt pasažieru pārvadājumu 

uzņēmumu ekonomisko efektivitāti; 

2. Informācijas tehnoloģiju attīstība un iespējas tās izmantot pasažieru pārvadājumu jomā 

ļauj ievērojami palielināt šo pakalpojumu realizācijas apjomu un paaugstināt servisa 

līmeni un ir svarīgākais faktors, kurš ļauj autoostas attīstīt ka pasažieru loģistikas centrus: 

- IS Baltic Lines ieviešana un izmantošana Latvijā autoostu pakalpojumu 

nodrošināšanā ir labas prakses piemērs, kurš tiek novērtēts jaunu informācijas 

sistēmu izstrādē; 

- Informācijas sistēmas CoachNet projekta izstrāde un ieviešanas mehānisms ir 

piemērs tam, kā Eiropas mērogā mazi un vidēji pasažieru transporta un 

infrastruktūras uzņēmumi var paplašināt savas darbības mērogus un efektivitāti; 

3. Vienotas pasažieru informācijas sistēmas darbība Eiropas vai tās ievērojamas daļas 

mērogā nozīmētu ieguvumus gan sabiedrībai kopumā, pasažieriem un to grupām, 

pasažieru pārvadājumu biznesa struktūrām un pilsētām kā ceļojuma mērķim (3.4. tabula). 

 

3.4. tabula 

Ieguvumi no vienotas informācijas sistēmas darbības  

Labumu guvēju grupas Ieguvumi 
ES sabiedrība kopumā • iedzīvotāju mobilitātes pieaugums; 

• zināšanu „know-how” izplatība; 
• kultūras apmaiņa; 
• ekonomisko atšķirību samazināšanās; 
• valstu ātrāka integrēšanās ES; 
• atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem – 

pārvadātājiem un autoostām; 
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3.4. tabulas turpinājums 
Labumu guvēju grupas Ieguvumi 

Pasažieru transporta uzņēmumiem 
(pārvadātāji) 

• biļešu piedāvājums un marketinga iespējas; 
• tirgus paplašināšanās; 
• biznesa attīstības perspektīvas; 
• resursu efektīvākā izmantošana; 
• peļņas pieaugums; 
• lielāka klienta apmierinātība; 

Pasažieriem • pakalpojumu pieejamības uzlabošanās; 
• informācijas pieejamība par ceļošanas iespējām ar 

autobusu – maršruti, saraksti, laiks, pārsēšanās 
iespējas u.t.t.; 

• vienkāršāka ceļošana; 
• biļešu rezervēšana un iegāde izmantojot dažādus IT 

kanālus; 
• standartizētās pakalpojuma procedūras; 
• drošība; 
• robežas šķērsošanas kavējumu mazināšana; 

Autoostām • pasažieru apgrozījuma pieaugums; 
• autoostu attīstība kā pasažieru loģistikas centrs; 
• intermodalitātes paaugstināšanās; 
• darbības plānošanas ieviešana; 
• autoostas pakalpojuma harmonizēšana; 
• pārvadātāju un autoostu sadarbības uzlabošana; 

Pilsētām, kuras iekļautas pasažieru 
pārvadājuma tīklā 

• tūrisma un ceļotāja pieaugums; 
• iespēja pieslēgt vienotai informācijas sistēmai lokālās 

pasažieru pārvadājumu sistēmas un viesmīlības 
pakalpojumi IS. 
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4. Pasažieru pārvadājumu apkalpošana kvalitātes vadība  

4.1. Pasažieru pārvadājumu servisa kvalitātes novērtējuma metožu apskats 

Tikai sabiedriskā transporta kvalitātes celšana ļaus saglabāt pasažieru apjomu un tieši 

sabiedriskais transports kalpo par garantiju reģionu un pilsētu stabilas transporta sistēmas 

attīstībai. Pašlaik nav vienotas pieejas transporta pakalpojumu kvalitātes novērtējumam. 

V. Galaburda dod šādu definīciju: „Ar preču un pakalpojumu kvalitāti pieņemts saprast 

tiem piemītošo īpašību, pazīmju un īpatnību kopumu, kas atšķir tos no citām precēm un 

pakalpojumiem ar tiem piemītošu lietošanas vērtību, t.i., spējīgām apmierināt zināmas lietotāju 

vajadzības” [75]. Autors tāpat izdara vairākus vispārinājumus un secinājumus: 

• kvalitātes jēdziena relativitāte. Kvalitātes jēdziens jānosaka ne tikai absolūtajā 

izteiksmē, bet arī relatīvajā, salīdzinot ar attiecīgajiem normatīviem; 

• kvalitātes radītāju gala lietošanas vērtību prioritāte, salīdzinot ar nozares rādītājiem 

(kvalitātes rādītājus jāveido atbilstoši klientu prasībām un iespējami maksimāli jāņem 

vērā lietotāju intereses); 

• kvalitātei ir naturāla, nevis vērtības izteiksme. Tirgus apstākļos cenu nosaka 

pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transporta pakalpojumos. Cena ir svarīgs 

produkcijas konkurētspējas indikators, taču, tā ne vienmēr atbilst kvalitātes rādītājiem, 

tāpēc nepieciešama naturālo kvalitātes rādītāju sistēma; 

• transporta pakalpojumu kvalitātes rādītāju fiksācija un salīdzinājums jāveic dažādiem 

transporta veidiem, neatkarīgi no to tehnoloģiskām īpatnībām; 

• nepieciešamība noteikt transporta pakalpojumu kvalitātes integrēto rādītāju, kopēju 

vienotās transporta sistēmas dalībnieku objektīvam novērtējumam; 

Tādejādi, transporta produkcijas kvalitāte tiek formulēta, ka kvalitātes rādītāju komplekss 

un samērojams novērtējums. Lēmumu pieņemšana lietotāju optimālai transporta apkalpošanai 

tiek veikta uz esošo vai potenciālo transporta resursu un pasažieru maksātspējīga pieprasījuma 

pamata. Kvalitātes radītājus var iedalīt trijās grupās: 

1. Transporta nodrošinājuma un transporta līdzekļu resursu pieejamības rādītāji attiecīgā 

teritorijā. Šī rādītāju grupa attiecās uz vispārējām transporta problēmām un prasa 

ievērojamus finanšu ieguldījumus visas transporta sistēmas modernizācijā. Šo rādītāju 

analīze nepieciešama, pirmām kārtām, transporta infrastruktūras izstrādē un šinī nolūkā 

būtiska ir stratēģiskā regulēšana; 
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2. Transporta darba ekspluatācijas (tehnoloģiskie) rādītāji, kuri galvenokārt atspoguļo 

dotās nozares rīcībā esošo transporta resursu efektīvas izmantošanas intereses; 

3. Pasažieru transporta apkalpošanas līmeņa rādītāji, tādi kā ātrums, drošums, serviss, 

transporta līdzekļu saraksta grafika izpildes līmenis, pasažieru pārvadājumu komforta 

līmenis. 

H. Šeremets ir ieteicis kvalitātes problēmu skatīt no procesa pieejas viedokļa [76]. Šī pieeja 

ļauj identificēt un sistematizēt kvalitātes rādītājus pasažieru pārvadājumu jomā šādās grupās: 

1. Transporta pakalpojumu kvalitātes rādītāji ( procesa rezultāti, kura funkcionālais 

uzdevums ir nodrošināt pārvadājamā objekta atrašanas vietas maiņu, saglabājot 

nemainīgas visas citas tā īpašības), kuri iekļauj sevī: 

• pasažieru nogādi uzrādītajā vietā; 

• pasažieru bagāžas saglabāšanu; 

• pasažieru veselības un dzīvības saglabāšanu; 

2. Atsevišķu procesu kvalitātes rādītāji, tajā skaitā: 

• pārvadājuma izpildes termiņu ievērošana; 

• tehnoloģiskā drošība – pārvadājumu procesa veikšanas drošības kritērijs 

(izvairīšanās no avārijām); 

• procesa ekoloģiskā drošība – transporta procesa kaitīgās ietekmes līmeņa 

samazināšana uz dabu, veicot pārvadājumus; 

3. Resursu kvalitātes rādītāji, t.sk.: 

• pašu izmantojamo resursu kvalitāte (ritošais sastāvs, personāls u.c.); 

• citu resursu izmantošanas kvalitāte; 

4. Pavadošo un papildus pakalpojumu kvalitāte, ieskaitot pakalpojumu sortimentu un 

apkalpošanas līmeni; 

5. Transporta kompānijas kā sistēmas kopumā kvalitāte, t.sk.: 

• pakalpojumu pieejamība; 

• pakalpojumu izmantošanas variantu iespējas; 

• transporta un pasažieru savstarpējās komunikācijas līmenis – pasažieru 

informācijas sistēmas darbība; 

• drošums. 

Kvalitātes sistēmas teorētiskais pamats sabiedriskajā transportā dots „kvalitātes cilpas” 

veidā (4.1. attēls), kuras sastāvdaļas var iedalīt divās daļās: klienti (pasažieri) un pakalpojumu 

sniedzēji – pārvadātāji [77, 78].  
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Sagaidāmā 
kvalitāte

Mērķu 
kvalitāte

Apzinātā kvalitāte Sniegtā kvalitāte

 

Pakalpojuma piegādātāji Klienti 

Darbības 
novērtējums 

Klienta 
apmierināšanas 

pasākumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. attēls. „Kvalitātes cilpas” sastāvdaļas [77] 

 
Starpība starp sagaidāmo un apzināto kvalitāti rāda klienta apmierinātības līmeni. Starpība 

starp mērķa un sniegto kvalitāti ļauj novērtēt pakalpojumu sniedzēju, t.i., pārvadātāju kompāniju 

darbu. Tirgus ekonomikas apstākļos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus sniedz valsts, 

pašvaldību un privātās kompānijas. 

2002.gada 25.jūlijā Latvijā tika realizēts Eiropas standarts EN 13816:2002, kuru izstrādāja 

Eiropas Standartizācijas komiteja un kurš savā būtībā ir sabiedriskā transporta funkcionēšanas 

kvalitātes un tehniskā stāvokļa pilna sistēma [79]. Minētā standarta sastāvdaļas ir pieejamība, 

sistemātiskums, laiks, rūpes par klientu, komforts, apsardze, vide. 

Pārvadātājkompānijas sniegto pakalpojumu kvalitātes kritēriji var tikt minēti šādā secībā: 

1. Drošums – pasažieriem jājūtas drošam par pakalpojuma izpildi; 

2. Ērtības – pasažieriem jābūt iespējai izmantot sabiedrisko transportu no/uz dzīves 

vietas uz nepieciešamo punktu tad, kad tas nepieciešams; 

3. Tīrība un komforts – transporta līdzekļiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar 

pasažieru pārvadājumiem jānodrošina pasažieriem komforts; 

4. Skaidrība – pasažieriem skaidri jāizprot, kā izmantot pakalpojumus, orientēties 

informācijā; 

5. Pieejamība – pārvadājumiem sabiedriskajā transportā jābūt pieejamiem visiem 

pasažieriem; 

6. Personāla uzmanība un iecietība – par vissvarīgāko apkalpošanā jākļūst pasažieru 

vajadzību apmierināšanai. 

Minētie kvalitātes kontroles principi var tikt pilnā mērā izmantoti sabiedriskā transporta 

kompānijās kā paškontroles un pašnovērtējuma līdzekļi. Transporta līdzekļu ietilpības un 

apkalpošanas kvalitātes rokasgrāmatā (TCQSM) kvalitātes pasākumi starptautiskajiem, starppilsētu 

un pilsētu autobusu pārvadājumiem tiek klasificēti divās grupās (sk. 4.1. tabulu) [80]. 
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• Pieejamības nodrošināšana. Pieejamību, pirmām kārtām, raksturo tīkls, kura ietvaros 

tiek apkalpoto pasažieri ar doto transporta veidu, kā arī kustības saraksts (autobusu 

kustības laiks un biežums, kuri atbilst lietotāju pieprasījumam); 

• Komforta un ērtību nodrošināšana pasažieriem dotajā transporta veidā. Komforts un 

ērtība cieši saistīti ar apkalpošanas drošumu, un pirmām kārtām – ar sadarbību ar 

citiem transporta veidiem. 

4.1. tabula 
 

Dažādi mēri autobusu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanai, piedāvāti TCQSM [80] 
 

 Tranzīta pieturas Maršruti un to segmenti Sistēma 

Pieejamība Kustības biežums Apkalpošanas stundas Servisa pārklājums 

Komforts un 
ērtība 

Pasažieru plūsma 
(autobusu piepildījums) Drošums, uzticamība Ceļojuma laiks 

 

 

4.2. Drošums kā svarīgākais pasažieru transporta kvalitātes mērs attīstīta 
tirgus apstākļos 

Drošums ir ļoti svarīgs pasažieru pārvadājumu sistēmas raksturlielums. Ar drošuma izpēti 

nodarbojas speciāla zinātnes nozare – drošuma teorija, kuras galvenais uzdevums ir noskaidrot 

atteikuma rašanās cēloņus, bezatteikuma darbības modelēšana un novērtējums, atjaunojamības, 

ilgdarbības, kā arī citu drošuma palielināšanas virzienu noteikšana, drošuma optimizācija, ņemot 

vērā ar tā palielināšanu saistītas izmaksas un ar darbības atteikuma saistīto zaudējumu 

pieaugumu. 

Drošuma teorijas pirmie rezultāti bāzējas uz tehnisko objektu izpēti. 20.gs. 50.gadu beigās 

sistēmas teoriju sāka pielietot vadības praksē, kā rezultātā parādījās publikācijas, kurās tika 

apskatīti drošuma sistēmas principi [81, 82, 83]. 

Jāatzīmē, ka visas izmantojamās drošuma definīcijas atspoguļo vai nu tās kvantitatīvos 

raksturojumus, vai šīs parādības specifiskās iezīmes sistēmas veida apzīmēšanai. Šī pretruna, pēc 

mūsu domām, ir atrisināta G. Dvasa dotajā drošuma definīcijā : „Drošums, no vienas puses ir 

sistēmas īpašība, kura izpaužas tās funkcionēšanas spējās, noteiktos dotās sistēmas sadarbības 

apstākļos ar ārējo vidi, no otras puses – tas ir sistēmas kvantitatīvais parametrs, norādot sistēmas 

funkcionēšanas laiku pie dotajiem realizācijas apstākļiem” [84]. Daži pētnieki drošuma definīciju 

saista ar atteikuma jēdzienu, kura prombūtne vai klātbūtne ir katras sistēmas drošuma galvenais 

kritērijs [53]. Autoru kolektīva darbā ar A. Rembezu priekšgalā [83] ir dots šāds jēdziena 
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„atteikums” definējums: „Atteikums – tas ir notikums, pēc kura iestāšanās rodas sistēmas darba 

spēju traucējumi”. 

Loģistiskās sistēmas drošumu nosaka visu tās elementu drošums sistēmas ietvaros, jo 

kopējais sistēmas drošums ir atkarīgs no katra tās elementa drošuma. Taču, tā kā sistēmas 

struktūras jēdziens iekļauj sevī ne tikai elementu summu, bet arī to savstarpējos sakarus; 

sistēmas drošums ir daudzējādi atkarīgs no visu tās posmu darbības saskaņotības un ne tikai 

katra posma funkcionēšanas drošuma. Tāpēc par precīzāku definīciju, kura atbilst loģistiskās 

sistēmas atteikuma jēdzienam, var uzskatīt šādu: „Atteikums ir tāds sistēmas stāvoklis, kad viena 

no tās elementiem atteikuma rezultātā vai doto funkciju izpildes neiespējamības rezultātā, vai arī 

mainoties organizācijas formai, sistēma nesasniedz pamatoti izvirzīto mērķi kvalitatīvajos un 

kvantitatīvajos radītājos [85]. 

Vairāki autori drošumu formulē ne tikai kā sistēmai piemītošu iekšējo īpašību, bet kā 

mērķi, kurš izvirzīts uzņēmumam vienlaikus ar tādiem mērķiem kā sabiedrisko vajadzību 

apmierināšana un saimnieciskās darbības ekonomiskā efektivitāte (rentabilitāte). Kā jau augstāk 

tika atzīmēts, uzņēmumu integrācijas mērķis LS ir loģistisko procesu saskaņotas sadarbības 

veidošana lietotāju apkalpošanai augstā līmenī un atsevišķu loģistikas sistēmas posmu un 

sistēmas kopumā konkurētspējas un darba kvalitātes nodrošināšana. Vadoties no augšminētā – 

atsevišķu sistēmas elementu drošuma nodrošinājums ir galvenais tās veidošanas mērķis. J. Ļvovs 

sistēmas drošumu formulē kā „... tās īpašību efektīvi funkcionēt laikā, kas atsevišķu ražošanas 

objektu līmenī nozīmē uzdevumu izpildi izgatavojamās produkcijas ražošanā noteiktos apjomos 

un kvalitātē, resursu racionālās izlietošanas apstākļos” [86]. No šīs definīcijas izriet drošuma un 

efektivitātes jēdzienu identiskums. LS efektivitāte ir rādītājs (vai rādītāju sistēma), kurš raksturo 

LS funkcionēšanas kvalitatīvo līmeni pie kopējo loģistisko tēriņu vispārējā līmeņa [87, 88]. 

Drošums ir sistēmas funkcionēšanas kvalitātes īslaicīgs raksturojums. Jo augstāks sistēmas 

drošuma līmenis, jo augstāka tās efektivitāte, taču līdz zināmai robežai, kuru nosaka izdevumu 

un rezultātu savstarpējais salīdzinājums. Tādejādi drošums un efektivitāte savā būtībā tomēr ir 

dažādi, kaut arī savstarpēji saistīti jēdzieni. 

T. Cajs u.c. [89] ar sistēmas ekonomisko drošumu saprot „...iespēju ar ekonomiskajiem un 

organizatoriskajiem lēmumiem noteiktās robežās nodrošināt tās galveno parametru – 

ienesīguma, finanšu stabilitātes un nepieciešanā riska līmeņa regulēšanas zonu (apgabalu)”. 

No lietotāju pozīcijām autobusu servisa līmenis var tikt novērtēts ar dažādiem paņēmieniem. 

Taču to vairākumam ir kvalitatīvs, ne kvantitatīvs raksturs. Drošums savā būtībā ir sarežģīta 

koncepcija un var tikt noteikta dažādiem līdzekļiem. Sīkāk apskatīsim TCQSM pieeju.  
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ASV transporta nozarē daudzi pakalpojuma veidi nav standartizēti vai noteikti tikai 

specifiskām transporta vai tranzīta sistēmām. Starp citu, tiek noteikta starpība starp darba 

kvalitātes kritērijiem un apkalpošanas kvalitātes mēru. Mērs un kritēriji vairumā gadījumu ir 

kvantitatīvi rādītāji. Taču apkalpošanas kvalitātes mērs pārstāv pasažieru (lietotāju) viedokli, 

salīdzinājumā ar to, ka darba kvalitātes kritēriji var atspoguļot jebkuru viedokli.  

Lai būtu noderīgi lietotājiem, apkalpošanas kvalitātes mēriem jābūt relatīvi viegliem no 

mērīšanas un interpretācijas viedokļa. Savukārt, visas sistēmas kvalitātes mēri kopumā, noteikti 

būs sarežģītāki nekā kvalitātes mērs vienā pieturā vai maršrutā. 

Apkalpošanas kvalitātes mērus var iedalīt divās galvenajās kategorijās: 

1. Pieejamība (attiecās uz tranzīta apkalpošanas telpisko un laika pieejamību); 

2. Komforts un ērtības. 

Dažādi transporta sistēmas elementi prasa dažādus darba kvalitātes kritērijus. Piemēram, 

analizējot elementus „Tranzīta pieturas”, izmantojamie kvalitātes mēri attiecās uz noteiktas 

izvietojuma vietas pieejamību, komfortu un ērtībām. Tā kā šie mēri atkarīgi no pasažieru plūsmu 

apjoma, plānošanas, virziena, pieturas un stacijas projekta, darba kvalitātes lielumi šinī 

kategorijā mainīsies mainoties pieturas izvietojumam. Analizējot maršrutus, kvalitātes mēri 

attiecas uz pieejamību, komfortu un ērtībām maršruta veikšanas procesā. Visas sistēmas analīzes 

procesā kvalitātes mēri tiek apskatīti (pieejamība, komforts, ērtības) vairāk nekā vienā 

pieturvietā vai maršrutā, kas atrodas teritorijas ietvaros (piemēram, rajons, pilsēta vai 

galvaspilsētas rajons)  

4.1. tabulā doti mēri, ko izmanto TCQSM analīzē. Šie mēri cieši saistīti savā starpā. Starp 

tiem drošums ir viens no galvenajiem mēriem autobusu servisa līmeņa noteikšanā no lietotāju kā 

arī operatoru viedokļa. Drošumu var novērtēt analizējot autobusu kustības intervālu savlaicīgu 

un stingru ievērošanu. Kustības intervālu ievērošanu raksturo: intervāls starp viens otram 

sekojošiem autobusiem, izlaisto reisu daudzums, braukšana pieturām garām bez apstāšanās 

uzskaite u.c. Pie tam tiek paredzēts, ka katram autobusam ir savs individuālais 

pienākšanas/atiešanas laiks pēc saraksta visās pieturās. Tāpēc kustības intervālu stingra 

ievērošana ir svarīga kā pilsētas, tā arī starppilsētu autobusu darba novērtējumā. 

 

4.3. Kvalitātes vadības sistēma AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 

Autoostas pakalpojumi ir saistīti ar autobusu pārvadājumu pakalpojumiem, ko sniedz 

partneri – pārvadātāju kompānijas. No pasažieru kā patērētāju viedokļa, tas ir vienots 

pakalpojums, sākot ar informācijas iegūšanu, izvēles izdarīšanu, biļešu iegādi, iekāpšanas, 
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izkāpšanas un tranzīta nodrošināšanu u.c. pakalpojumiem, kuri veido vienotu ceļošanas 

(pārvietošanās) vajadzības apmierināšanu. 

Ņemot vērā minēto, var izdalīt pakalpojumu kvalitātes rādītājus, kuri ir būtiski tieši 

autoostu kā transporta infrastruktūras darbībā, tomēr tie nav atdalāmi no paša pārvadājuma. 

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kura atbilst ISO 

9001:2000 standarta prasībām. Kvalitātes vadības sistēmas darbības sfēra – Pasažieru 

pārvadājumu apkalpošana un nodrošināšana, biļešu tirdzniecība un reisu uzskaites vadība, kas ir 

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” darbības pamatā [90].  

Uzņēmumā ieviestā kvalitātes vadības sistēma palīdzēja: 

• vairāk sakārtot uzņēmuma darbību; 

• precīzāk noteikt katra darbinieka pienākuma loku un atbildības pakāpi; 

• uzlabot katras konkrētas struktūrvienības darbu, veicot iekšējos, kā arī ārējos auditus;  

• noskaidrot klientu vajadzības un censties tās maksimāli apmierināt; 

• veidot savstarpēji izdevīgu sadarbību ar visiem, kam nepieciešami autoostas 

pakalpojumi; 

• nodrošināt pastāvīgu pakalpojumu sniegšanas kvalitātes vadību un kontroli. 

Informācijas sistēmas kļuva par pakalpojumu procesu vadības un kontroles instrumentu. 

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” darbības uzlabošanai ļoti nozīmīga bija biļešu tirdzniecības un 

reisu uzskaites programmas Baltic Lines (BL) izstrāde un ieviešana. 

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata ir izveidota un 

uzturēta elektroniski, uzņēmuma datorsistēmā – no kvalitātes politikas formulējuma, līdz 

veidlapām. Tas nodrošina atvieglotu sistēmas uzraudzību, pārskatāmāku lietošanu, kā arī to, ka 

apgrozībā nav lieku vai novecojušu dokumentu. Sistēmu ir viegli uzturēt, viegli izmantot un 

veikt izmaiņas, ietaupot laiku, naudu un resursus. 

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” elektroniskās kvalitātes vadības sistēmas izveidošanai 

tika izmantota specializētā datorprogramma iGrafx FlowCharter 2009, kura speciāli piemērota 

kvalitātes vadības sistēmas veidošanai. Visa tajā esošā informācija ir pārskatāmi vizuāli 

noformēta, kas padara sistēmu daudz vieglāk uztveramu lietotājam. 

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” kvalitātes vadības sistēma sastāv no trijiem 

hierarhiskiem līmeņiem (sk. 4.2. attēls):  

1.līmenis – kvalitātes politikas dokumenti, kuros ietilpst uzņēmuma kvalitātes politikas, 

mērķu formulējums, organizatoriskā struktūra, sertifikācijas sfēra, kvalitātes vadītājs u.c.; 

2.līmenis – visi uzņēmumā notiekošie procesi (kopā 33 procedūras); 
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3.līmenis – datu bāze, kas nodrošina uzņēmuma darbību (darba veikšanas metodes, 

instrukcijas, normatīvie dokumenti, biļešu realizācijas un reisu uzskaites programmas Baltic 

Lines datu bāze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. attēls. Informācijas sistēma Baltic Lines  Kvalitātes vadības sistēmas struktūrā [90] 

 

Visi uzņēmumā notiekošie procesi ( 2.līmenis sistēmā) tiek sadalīti trijās grupās: 

• Pamatdarbības procesi (B01-B08),  

• Atbalsta procesi (C01-C15); 

• Sistēmas uzturēšanas procesi (D01-D07). 

Pie pamatdarbības procesiem tiek attiecināmi visi ar AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 

sniegtiem pakalpojumiem tieši saistītie procesi. Tie iekļauj procedūras, kas apraksta līgumu 

slēgšanu ar pārvadātāju uzņēmumiem, saraksti ar VSIA „Autotransporta direkcija”, biļešu 

tirdzniecības un reisu uzskaites sistēmas Baltic Lines lietošanas darba organizāciju, autobusu 

kustības organizēšanu, administratoru un dispečeru darba organizāciju, bagāžas glabāšanas un 

papildpakalpojumu nodrošināšanu pasažieriem. 

Atbalsta procesi palīdz nodrošināt AS „Rīgas starptautiskā autoosta” pamatdarbības 

procesu funkcionēšanu. Pie tiem var pieskaitīt visas ar personālvadību saistītās procedūras 

(darbinieku apmācību, pieņemšanu darbā, darba grafiku sastādīšanu, jauna amata izveidošanu 

administratīvajā struktūrā un ikgadējās pārrunas ar darbinieku), ar sakaru un informācijas 

sistēmas uzturēšanu saistītās procedūras (datu rezerves kopēšanu, datorsistēmas uzturēšanu, 

Kvalitātes 
politikas 

dokumenti 

Atbalsta 
procesi 

Sistēmas 
uzturēšanas 

procesi 

 
Pamatdarbības 

procesi 

 

Protokoli

 

Veidlapas

 

Dokumenti

Normatīvie 
akti 

 
Dokumentācijas 

reģistrs 
Digitālās KVS 

izmaiņu reģistrs 

 
 
 
 
 
 
 

Baltic Lines 
Datu bāze 



 76

datortehnikas un programmatūras iegādi, sistēmas aizsardzību, telefontīkla uzturēšanu), sagādes 

vadības procesa aprakstu, ar plānoto remontdarbu un būvniecību saistītās procedūras, inkasācijas 

procesu, ikdienas apsekošanu un uzkopšanas procesu. 

Sistēmas uzturēšanas procesi nodrošina AS „Rīgas starptautiskā autoosta” izveidotās 

kvalitātes vadības sistēmas, kas nozīmē, ka arī paša uzņēmuma, uzturēšanu kārtībā un darbības 

turpmāko attīstību. Pie šiem procesiem attiecināma dokumentu un pierakstu vadība, iekšējo 

saistošo dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība, iekšējā audita procedūra, kura 

obligāti jāveic, lai noteiktu sistēmas atbilstību standarta un organizācijas prasībām, kā arī 

novērtēt, cik tā efektīvi ieviesta un uzturēta. Pie sistēmas uzturēšanas procesiem pieskaitāmas arī 

pasažieru un pārvadātāju apmierinātības mērīšana, kā arī iknedēļas operatīvās sapulces, vadības 

sistēmas pārskata sapulces, valdes sēžu organizēšana un priekšlikumu, ierosinājumu un sūdzību 

izskatīšanas procedūra, kas kalpo AS „Rīgas starptautiskā autoosta” kā korektīvās, preventīvās un 

sistēmas nepārtrauktās uzlabošanas darbības.  

Katrai procedūrai ir savs indekss, kurš sastāv no burta un cipariem. Visiem pamatdarbības 

procesiem indeksa pirmais burts ir B, atbalsta procesiem – C, sistēmas uzturēšanas procesiem – 

D. Procedūras B03 piemērs parādīts 4.3. attēlā [90]. 

  

4.3. attēls. Informācijas sistēmas Baltic Lines lietošanas darba organizācija 
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Saskaņā ar ISO 9001:2000 kvalitātes vadības standarta prasībām, noteikti šo procesu 

kontroles kritēriji un izveidotas procedūras, organizētas monitoringa analīzei un pilnveidošanai 

nepieciešamās statistiskās informācijas vākšanas iespējas.  

Katram no pamatdarbības (B01-B08) procesiem tiek iedalīti kvantitatīvie kontroles 

kritēriji, tiek apkopoti statistiskie dati un izveidotas diagrammas. Pamatdarbības procesu kritēriju 

piemēri parādīti 4.2. tabulā [90]. 

4.2. tabula  

Kvantitatīvie kontroles kritēriji 

Procesi Kritērijs 
Ieteicamā BL sistēmas 
lietošanas darba organizācija 
(B03) 

 

· Pārdoto biļešu skaits AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 
· Pārdoto biļešu skaits citās autoostās uz reisiem, kuri tiek 

izpildīti no AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 
· Kļūdaini, nepareizi izdrukāto biļešu skaits 
· Atgriezto biļešu skaits 
· Ieņēmumi no realizētajām biļetēm 
· Ieņēmumi no biļešu rezervēšanas un maksas izziņām 
· Internetā pārdoto biļešu skaits 
· Biļešu skaits pasažieriem ar normatīvajos aktos paredzētajām 

atlaidēm (100%, 50%) 

Autobusu kustības sarakstu 
izmaiņu vadība (B04) 

· Veikto izmaiņu skaits autobusu kustības sarakstos 
 

Dispečeru darbs (B08) 
 

· Atcelto reisu skaits 
· Izpildīto reisu skaits 
· Sūdzības par dispečeru darbu  
· Sastādītie akti par pārkāpumiem 

 

Balstoties uz ievākto informāciju par atsevišķiem kritērijiem, parādās iespēja izmērīt un analizēt 

procesus un veikt darbības, kas būtu vērstas uz rezultātu sasniegšanu un pilnveidošanu. 

Statistisko informāciju par šiem kritērijiem un to raksturojumus sniedz struktūrvienību vadītāji.  

4.4. Klientu anketēšana kā sniegto pakalpojumu kvalitātes monitorings  

Regulāra klientu anketēšana kopš 2005.gada ir viens no sniegto pakalpojumu kvalitātes 

novērtējuma kritērijiem Rīgas starptautiskajā autoostā. To rezultāti ļauj vadībai analizēt 

autoostas darbu atbilstoši klientu vērtējumam, tādejādi tiek konstatēti gan sniegto pakalpojumu 

sasniegumi, gan trūkumi, un iespēju robežās nodrošināt pieaugoša pieprasījuma apstākļos 

atbilstošu pakalpojumu kvalitāti. Tika aptaujāti: 

• 100 pasažieri 2005.gadā no 1. līdz 8.decembrim 

• 140 pasažieri 2006.gada no 27. līdz 31.decembrim 
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• 100 pasažieri 2008.gadā no 25.februāra līdz 3.martam 

• 100 pasažieri 2009.gadā no 18. līdz 29.maijam. 

2007.gadā no 12. līdz 20.jūlija tika aptaujāti 100 ārvalstu pasažieri no dažādām valstīm 

Somijas, Igaunijas, Amerikas, Lietuvas, Austrālijas, Nīderlandes Itālijas Vācijas, Zviedrijas, 

Kanādas u.c. 

Starptautisko reisu klientu vajadzību izzināšana ir ļoti būtiska, lai Rīgas autoosta varētu 

attīstīties kā pārsēšanās punkts starpvalstu pārvadājumos. 

Galveno pakalpojumu kvalitāti raksturo tieši autoostas pakalpojumu saņēmēju pasažieru 

vērtējums anketu rezultātu apkopojumā (anketas paraugus skatīt 11.pielikumā). Zemāk parādīti 

pasažieru 2005., 2006., 2008., 2009.gados veikto pasažieru aptauju rezultāti (4.4.–4.10. attēli). 

Šādas diagrammas uzskatāmi parāda, kā mainās klientu vērtējums par autoostas sniedzamajiem 

pakalpojumiem [48]. 

Kā liecina aptaujas rezultāti, arvien pieaug pasažieru skaits, kuri vērtē informācijas 

pieejamību Rīgas starptautiskajā autoostā labi, salīdzinājumā ar 2005.gada datiem (57%), 

2009.gadā (67%) šādu pasažieru skaits ir pieaudzis par 10 procentpunktiem. (skat. att. 4.4.). 

Salīdzinājumā ar 2008.gadu (24%), 

2009.gadā (17%) par 7 procentpunktiem 

samazinājies pasažieru skaits, kuri vērtē 

informācijas pieejamību apmierinoši. 

Neskatoties uz to, ka samazinājies arī 

pasažieru skaits, kuri vērtē informācijas 

pieejamību ļoti labi, kopumā tendence 

vērtējama pozitīvi. 

2009.gadā par 9 procentpunktiem 

salīdzinājumā ar 2005.gadu palielinājies 

pasažieru skaits, kuri drošību (aizsardzību) 

Rīgas starptautiskajā autoostā novērtē slikti 

(skat. 4.5. attēlu). Tas saistīts ar ekonomisko 

situāciju valstī, arvien pieaugošo 

bezpajumtnieku skaitu, kuri uzturas autoostas 

ēkā un teritorijā. 2008.-2009.gadā palielināts 

videonovērošanas kameru skaits, pilnveidota 
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videonovērošanas sistēma, apsardzes 

darbinieki nodrošina kārtību un drošību. 

Pasažieru vērtējums par AS „Rīgas 

staprptautiskā autoosta” personāla 

apkalpošanu un attieksmi no 2005.gada 

krasi nav mainījies (skat. att. 4.6.), 60% no 

respondentiem to novērtē labi. AS „Rīgas 

starptautiskā autoosta” ir augsti kvalificēts 

un apmācīts personāls ar lielu darba 

pieredzi. 

Salīdzinājumā ar 2008.gada 

rezultātiem, 2009.gadā par 9 procent-

punktiem pieaudzis pasažieru skaits, kuri 

biļešu rezervēšanu vērtē ļoti labi (skat. 

att. 4.7.) un par 6 procentpunktiem 

pieaudzis pasažieru skaits, kuri vērtē 

biļešu rezervēšanu labi, samazinājies 

pasažieru skaits (par 10 procentpunktiem), 

kuri biļešu rezervēšanu vērtē apmierinoši. 

Vērtējumu slikti 2009.gadā nav izteicis 

neviens respondents. Tendence ir 

vērtējama pozitīvi. 

2009.gadā salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem periodiem par 6 procent-

punktiem spalielinājies pasažieru skaits, 

kuri neizmanto biļešu kases (skat. 

4.8. att.). Tas saistīts ar pieaugošo biļešu 

tirdzniecību internetā, kas paaugstina 

pasažieru ērtības biļešu iegādē.  

Sakarā ar pasažieru skaita samazi-

nāšanos, 2008. un 2009.gadā novērojama 

tendence samazināties pasažieru skaitam, 

kuri izmanto bagāžas glabātuves 

pakalpojumus (skatīt 4.9. attēlu). 
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Salīdzinājumā ar 2008.gadu par 19 

procentpunktiem pieaudzis pasažieru skaits, 

kuri vērtē autoostas uzgaidāmo zāli 

apmierinoši (skatīt 4.10. attēlu). Visvairāk 

sūdzības no pasažieriem tiek saņemtas 

sakarā ar bezpajumtnieku atrašanos 

autoostas uzgaidāmajā zālē un teritorijā. 

Piemēram, ja bezpajumtnieki nepārkāpj 

autoostas iekšējās kārtības noteikumus, 

apsardzes darbiniekiem nav tiesību viņus izraidīt no zāles, kas rada neapmierinātību pasažieru vidū. 

Informācija no pasažieriem par viņu prasībām un šo prasību apmierinātības līmeni tiek 

iegūta ne tikai no aptauju rezultātiem, bet arī no saņemtajām sūdzībām, ierosinājumiem un 

priekšlikumiem. Visi dati par saņemtajiem priekšlikumiem, ierosinājumiem un sūdzībām, to 

apstrādi un risinājumiem tiek reģistrētas kvalitātes vadības sistēmas datu bāzē. Katru mēnesi tiek 

veidots minēto datu apkopojums, kas tiek izskatīts valdes sēdēs. Apkopotā informācija tiek 

izmantota, kā AS „Rīgas starptautiskā autoosta” sniegto pakalpojumu kvalitātes „mērierīce”, ar 

kuras palīdzību tiek pilnveidota uzņēmuma darbība.  

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” sniedz pakalpojumus arī pārvadātāju uzņēmumiem, 

tāpēc nepieciešams izzināt arī viņu vērtējumu par uzņēmuma darbību. 2009.gadā no 20. līdz 

28.aprīlim veiktājā aptaujā piedalījās 103 pasažieru pārvadātāju uzņēmumu pārstāvji. Daži 

rezultāti parādīti 4.11. attēlos.  
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Pārvadātāju uzņēmumu darbība ir orientēta uz pasažieri, uz viņa prasību un vēlmju 

apmierināšanu, kas ir arī AS „Rīgas starptautiskā autoosta” darbības mērķis. Tieši pasažieris 

nodrošina pārvadātāju un autoostas darbību. Tātad nebūs nepareizi, ja uzskatīsim 

iepriekšminētos tirgus dalībniekus par sadarbības partneriem ar klientu raksturojošām iezīmēm, 

kuru kopējais mērķis ir, paplašinot sniegto pakalpojumu klāstu, pēc iespējas labāk un 

kvalitatīvāk apmierināt pasažieru prasības. 

Arvien vairāk autoostas ievieš kvalitātes vadības sistēmas un pievērš šim jautājumam lielu 

uzmanību. Taču, lai vairāk pielāgotu autoostas vadības sistēmas prasības, nepieciešams ieviest 

analītisko instrumentu izmantošanu – statistiskās analīzes metodes un modelēšanu. Bet šajā 

gadījumā palielinās prasības analīzes sākuma datiem, gan autoostas informācijas sistēmā 

esošajiem, gan anketēšanas procesā iegūtajiem. 

Nākošajā nodaļā tiks atspoguļota koncepcija kā paplašināt izmantojamos instrumentus, kā 

arī parādīti attiecīgo uzdevumu algoritmu iespējamie risinājumi un konkrēti piemēri šāda veida 

uzdevumu risinājumiem autoostā. 

 

4.5. Nodaļas secinājumi 

1.  Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes sistēmai jāaptver gan pakalpojumu 

kvalitāte, tieši sniedzot transporta pakalpojumu, gan arī transporta infrastruktūras posmus, 

t.sk. autoostas; 

2. Sabiedriskā transporta kvalitātes raksturojošie rādītāji iekļauti Eiropas standartā 

EN13816:2002, kuru akceptējusi arī Latvija; 

3. Drošums vērtējams kā svarīgākais pasažieru transporta kvalitātes rādītājs mūsdienu 

apstākļos. Drošumu var noteikt ar dažādiem līdzekļiem un tas ir sarežģīts kvalitātes mērs; 

4. Pasažieru ceļošanas vajadzību apmierināšanai, būtiska ir autoostas pakalpojumu kvalitāte, 

kā sabiedrisko pasažieru pakalpojumu sastāvdaļa. Lai palielinātu kvalitātes vadības 

sistēmas lomu un iespējas autoostas pakalpojumu līmeņa nodrošināšanā un monitoringā, 

nepieciešams paplašināt kvalitātes vadības instrumentu lietošanu, izmantojot informācijas 

sistēmā esošos datus un ieviešot mērķtiecīgi orientētas klientu apmierinātības vērtējuma 

aptaujas. 
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5. Kompleksas pieejas izstrāde termināla pakalpojumu  
kvalitātes novērtējumam  

5.1. Termināla pakalpojumu kvalitātes monitoringa pilnveidošanas iespējas 

Augstāk tika akcentēts tas, ka termināls ir multimodālas transporta sistēmas mezgls vai 

pasažieru pārvadājumu loģistiskās ķēdes posms un tā drošums, drošība un citas īpašības 

atspoguļojas visā sabiedriskā transporta pakalpojumu ķēdē. Tātad kompleksa pieeja apkalpošanas 

kvalitātes jautājumiem un pastāvīgs monitorings ir sabiedriskā transporta stabilas attīstības 

nepieciešams nosacījums, it sevišķi resursu un valsts atbalsta dotāciju ierobežojumu periodā.   

Pašreizējā brīdī transporta informācijas sistēmas tiek pielietotas galvenokārt statistisko 

datu vākšanai.  

Pasažieru termināla IS galvenais uzdevums ir visas iespējamās informācijas par 

sabiedrisko transportu uzglabāšana un sniegšana klientiem. Šie dati tiek izmantoti kā pasažieru 

apkalpošanai, tā arī risinot pārvaldes uzdevumus. Otrā virziena pamatuzdevumi, ko risina uz IS 

datu pamata: 

• rādītāju izskaitļošana, kas raksturo transporta pieprasījumu un piedāvājumu, 

efektivitāti, ekonomiskumu, kā arī apkalpošanas kvalitāti dažādos detalizācijas un 

agregācijas līmeņos; 

• pakalpojumu sniegšanas kontraktu, ko slēdz ar transporta kompānijām monitorings, 

to izpildes un kvalitātes standartu ievērošanas garantēšanai;  

• atbalsts lēmumu pieņemšanas procesa plānošanas stadijā.  

Apskatot Rīgas starptautiskās autoostas IS piemēru, var izcelt tās attīstības divus posmus. 

Pirmajā posmā tika organizēta pirmatnējo statistisko datu par tehnoloģiskiem procesiem vākšana un 

tika izveidota statistisko datu bāze. Konstruktīvu ierosinājumu izstrāde uz statistiskās informācijas 

analīzes un prognozēšanas pamata tiek izpildīta attiecīgos analītiskos dienestos. 

Otram posmam ir jābūt virzītam uz nepieciešamā instrumentārija nodrošināšanu statistisko 

datu analīzes veikšanai, efektivitātes un kvalitātes rādītāju prognozēšanai.  Mūsdienīgas 

matemātiskās metodes ļauj izstrādāt dažādu procesu matemātiskos modeļus, pamatrādītāju 

analīzes un prognozēšanas algoritmus un metodes. Dotajā nodaļā tiek piedāvāti instrumenti, 

metodes un algoritmi, kas ļauj attīstīt termināla IS analītisko daļu. 

5.1. attēlā tiek atspoguļota termināla pakalpojumu kvalitātes kompleksās analīzes sistēma, 

kura iekļauj sevī kvalitātes analīzes daudzu uzdevumu risinājumu uz objektīvu, kā arī subjektīvu 

faktoru informācijas bāzes. 
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5.1. attēls. Termināla pakalpojumu kvalitātes kompleksās analīzes sistēma 
 

Pie tādiem uzdevumiem attiecas:  

1. Pakalpojuma kvalitātes kvantitatīvu kritēriju aprēķins. Papildinājumā šodien esošajiem 

kritērijiem, kas ir atspoguļoti 4.2. tabulā, uz objektīvas informācijas bāzes termināla informācijas 

sistēmā var būt aprēķināti papildus kritēriji, kuri raksturo: 

- drošumu (punktualitātes indeksu); 

- pārvadājumu tīkla pārklājuma koeficientu;  

- autobusu piepildījumu u.c. 

Šie kritēriji, protams, raksturo pakalpojuma kvalitāti, kuru nodrošina pirmām kārtām 

pārvadātājs, un termināls maz ietekmē šos pakalpojumus. Taču, klientam tas nav acīmredzami, 

un viņš novērtē pārvadājuma pakalpojuma kvalitāti kopumā, tāpēc šo rādītāju pastāvīgā 

monitoringa īstenošana ir svarīga arī termināla pārvaldei.  

Tomēr augstākminētu kritēriju aprēķināšanai ir nepieciešama informācija, kas ne vienmēr 

ir termināla šodienas IS. Kā kvalitātes novērtēšanas iespēju paplašināšanas piemērs tika 

izstrādāts punktualitātes indeksa analīzes algoritms un analīzes procedūra tika piemērota uz 

eksistējošajiem datiem IS Baltic Lines.  

2. Kvalitātes sistēmas neatņemama daļa ir anketēšana, kura analizē subjektīvus klientu 

viedokļus. Taču, šodien terminālā eksistējošie anketēšanas veidi nav pietiekoši kvalitātes 

kompleksai analīzei un tiek piedāvāts šo anketēšanas sistēmu paplašināt sekojošu uzdevumu 

risināšanai:  
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- priekšrocību analīze (klientu transporta veida izvēle); 

- mobilitātes analīze; 

- pakalpojuma kvalitātes kopējā novērtējuma sastāvdaļu analīze un nozīmīgu ietekmējošo 

parciālo atribūtu atklāšana.  

Dotās anketēšanas sistēmas realizācijai ir nepieciešami lieli resursi un realizēt to ir nepieciešams 

pastāvīgi.  

Darbā ir apskatīti anketēšanas jauni veidi, kuri izmēģināti Rīgas Starptautiskā Autoosta 

terminālā pēdējo trīs gadu laikā, un ir piedāvātas metodes un algoritmi, kas var būt izmatoti uz 

doto datu pamata pasažieru termināla servisa kvalitātes kompleksās analīzes uzdevumu 

risināšanai.  

 
5.2. Punktualitātes indekss un statistiskā datu apstrāde reisu punktualitātei 

Rīgas starptautiskā autoostā 

5.2.1. Punktualitātes indeksa noteikšanas un analīzes metodika 

Autobusu darba punktualitāte var kļūt par drošuma (uzticamības) mēru un to var definēt kā 

„autobusu savlaicīgu darbu atbilstoši to darba sarakstam”. Šis radītājs atspoguļo viena vai otra 

transporta uzņēmuma darba efektivitāti un pasažieri to ņem vērā izvēloties pārvadātāju un 

transporta veidu. 

Tā kā Latvijā kā konkurējošie transporta veidi darbojas autobusi un dzelzceļš, ir svarīgi 

noskaidrot, kas ietekmē transporta veida izvēli un, kas nodrošina komforta un ērtību prasības. 

Dzelzceļš ir drošāks pasažieru pārvadāšanas veids, jo uz šo procesu ietekmi neatstāj 

sastrēgumi un klimatiskie apstākļi, vismaz tādā mērā kā uz pasažieru pārvadājumiem ar 

autobusiem. No otras puses, šis transporta veids zaudē autobusu pārvadājumiem pieejamības 

ziņā (vājāk attīstīts sliežu tīkls). Šinī sacensībā komforta un servisa kopums var spēlēt izšķirošu 

lomu transporta veida izvēlē. Ja pie tam pārvietošanās ilgums ar šiem abiem transporta veidiem 

atšķiras nenozīmīgi, saraksta precīza ievērošana kļūst par svarīgu faktoru.  

Aprēķināsim drošības kvantitatīvo mēru – autobusa kustības precizitāti kā laika atstarpes 

lielumu starp faktisko un plānoto ierašanās laiku. Autobusu punktualitāti vienam reisam un 

kādam galapunktam var aprēķināt pēc formulas [91]: 

 f r
i i ih t t= − , (5.1.) 

kur ih  – starpība starp faktisko pienākšanas laiku un laiku, kurš uzrādīts i-tā reisa sarakstā; 

f
it  – i-tā reisa faktiskais autobusa pienākšanas laiks; 

r
it  – i-tā reisa sarakstā uzrādītais pienākšanas laiks. 
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TCQSM [80] punktualitātes indekss autobusu operācijām tiek skatīts attiecībā pret pilsētas 

autobusu satiksmi. Pie tam ļoti svarīgi ir vienveidīgi intervāli starp autobusu reisiem. Darbā 

punktualitāte tiks novērtēta attiecībā pret autobusu pienākšanu un atiešanu pēc saraksta autobusa 

kustības maršrutā (gala punktos un starppieturās). 

Indeksu i-tajam reisam maršrutam ar k pieturām aprēķina kā laika intervāla lielumu starp 

faktisko transporta līdzekļa pienākšanas laiku i-tā reisa j-tajā pieturā f
ijt  un plānoto saraksta 

pienākšanas laiku r
ijt : 

 ( )
1

*
k

f r
i ij ij j

j
h t t w

=

= −∑ , (5.2.) 

kur wj – svērtais koeficients j-tajai pieturai vienāds 

wj = r
ij

0, ja  

1, ja    

f r
ij ij

f
ij

t t

t t

⎧ <⎪
⎨

>⎪⎩
. 

Taču pašlaik Rīgas starptautiskā autoosta nav iespējas izsekot informācijai par autobusu 

pienākšanas un atiešanas laiku maršruta starppunktos. Tāpēc šis pētījums tika veikts tikai 

attiecībā uz galapunktu Rīgas autoostā. 

Eksistē liels daudzums faktoru, kuri var ietekmēt pārvadājumu drošību. Šie faktori tiek 

iedalīti kontrolējamos un tādos, kuri nepakļaujas kontrolei. Tie iekļauj sevī: 

• transporta apstākļus (ielās), ieskaitot sastrēgumus, ielu kustības signālu kavēšanos, 

parkošanās manevrus, visus iespējamos transporta incidentus u.c.; 

• ceļu celtniecība un tekošais remonts, kas var radīt aizkavēšanos vai izsaukt 

nepieciešamību izmantot apbraukšanas ceļus; 

• transporta līdzekļu stāvokli un to apkopes kvalitāti, kas var ietekmēt to, ka transporta 

līdzekļi var salūzt brauciena laikā; 

• transporta līdzekļu un darbinieku štata (autovadītāji, dispečeri u.c.) pietiekamību, kas 

vajadzīgi un pieejami braucieniem pēc saraksta dotajā dienā; 

• autobusu pārvadājumu priekšrocības, piemēram, sabiedriskā transporta joslu izdalīšanu, 

speciālu luksoforu signālu ieviešanu; 

• kustības saraksta sastādīšanu tādejādi (ar nelielu laika rezervi), lai novēlotā autobusa 

atiešanas vai tā aizkavēšanās gadījumā maršrutā būtu iespējams nodrošināt savlaicīgu 

ierašanos galapunktā; 

• pasažieru prasību precizitāti; 

• atšķirības autovadītāju iemaņās, maršruta zināšanā, saraksta grafika ievērošanu; 
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• invalīdu ratiņu uzbraukšanas un nobraukšanas ierīču esamību un to izmantošanas 

biežumu un laiku, kas nepieciešams to drošai izmantošanai; 

• maršruta garumu un pieturu skaitu, kas palielina autobusu kavēšanas iespēju maršrutā; 

• procesa vadīšanas stratēģijas (no apkalpojošā personāla puses), kuras var tikt un tiek 

izmantotas drošības problēmu risināšanai tās minimizējot. 

Punktualitātes indeksa izpēte atkarībā no to ietekmējošiem dažādiem faktoriem un tā 

aprēķinu precizitātes noteikšana ir sarežģīts uzdevums, kura atrisināšana iespējama tikai uz 

plašas un pilnīgas informācijas bāzes. 

5.2.2. Punktualitātes indeksa statistiskās analīzes metodika  

Punktualitātes indeksa analīzes procesā tika atrisināti šādi uzdevumi: 

• Reisu kavēšanās raksturlielumu aprēķini; 

• Faktoru ietekmes analīze uz punktualitāti (kavēšanos). 

Uz punktualitātes indeksa aprēķināto lielumu analīzes pamata maršruta i gala pieturas n 

reisiem tiek iegūta reisa kavēšanās gadījumus raksturojošs lielums. Šo datu apstrādei tika 

izmantotas matemātiskās statistikas metodes. 

Lai tiek dota izlase Х1, Х2,….. Хn kādam pētāmajam gadījuma lielumam (GL) X ar 

sadalījuma funkciju F(x). Pie aprakstošajiem raksturojumiem, kuri tika aprēķināti reisu 

kavēšanās lielumu izlasē, ir pieskaitāmi sekojoši [92]: 

– vidējais empīriskais (izlases) lielums; 

– mediānu; 

– modu (lielums izlasē ar vislielāko biežumu); 

– izlases dispersija; 

– vidējo kvadrātisko novirzi. 

Tika aprēķināts kavējumu matemātiskas cerības ticamības intervāls pēc formulas [92]: 

2 2
1 11 1( )* ; ( )*

2 2
S Sx S x S
n n

γ γ− −
⎛ ⎞+ +⎜ ⎟− +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

kur  х  – vidējais izlasē;  
2S  – izlases dispersija; 

γ – ticamības līmenis; 

1 1( )
2

S γ− +  – Stjudenta sadalījuma kvantīle līmeņa 1( )
2
γ+ . 



 87

Lai izpētītu kvalitatīvo faktoru ietekmi uz punktualitāti, tika izmantota dispersiju analīze un 

Fišera kritēriji (tiek apzīmēti ar F) [93]. Dispersiju analīze ir statistisko eksperimentu 

organizācijas, to interpretācijas un analīzes metode, ar kuras palīdzību tiek pētīta kvantitatīvā 

mainīgā atkarība no kvalitatīvā mainīgā gradāciju kopuma (faktoriem). Darbā par kvalitatīviem 

faktoriem var būt: nedēļas diena, rīta vai vakara sastrēgumstundas, pārvadājuma maršruts, 

iebraukšanas virziens pilsētā u.c. Var tikt izskatīta atkarība ne tikai no atsevišķiem faktoriem, bet 

arī no to savienojumiem. 

Pieņemam, ka n izmēģinājumu gaitā ar viendabīgiem objektiem, tie atrodas šo objektu 

(viena faktora) dažādu iedarbību ietekmē A1, A2, …, An. i-tajā izmēģinājumā mi iegūstam 

iedarbību Ai . Kopumā eksperimentā objektu skaits m ir : 

m = m1 + m2 +…+ mn. 

Apzīmēsim ar xkl  rezultātu objektam l izmēģinājumā k. Pieņemsim, ka rezultātiem 

piemērota ir formula: 

 kl k klx b z= + , (5.3.) 

kur  bк – к-tā faktora vidējais iedarbības efekts; 

zkl – ir kļūda kurai, pieņemsim, ir spēkā normālais sadalījuma likums ∼ N (0, σ2). 

Formula 5.3. savā būtībā ir atkarīgais mainīgais saskaitāmo summas veidā, viens no kuriem 

ņem vērā atkarīgā mainīgā vidējo lielumu dotajā faktora līmenī, bet otrais saskaitāmais ir 

gadījuma labojums. Šīs gadījuma labojums ņem vērā atkarīgā mainīgā novirzi no vidējā lieluma 

faktora. Tātad nepieciešams pārbaudīt nulles hipotēzi par faktora ietekmes neesamību attiecībā 

uz vidējo rādītāju mainīgumu. 

H0: b1=…=bn (vidējie lielumi dažādos eksperimentos atšķiras savā starpā nenozīmīgi) 

Hipotēzes pārbaudei tiek izmantots Fišera kritērijs, kuru aprēķina šādā veidā [93]: 

 2 2

1 1 1
( ) ( ) / ( 1) ( )

imn n

i ii ij
i i j

F m n m x x n x x• •• •
= = =

= − − − −∑ ∑∑ , (5.4.) 

kur  m – kopējais skaitliskā mainīgā lielumu skaits (piemēram, fiksētais kavēto reisu skaits); 

 n – faktora līmeņu skaits; 

 ix •– skaitliskā mainīgā vidējais lielums i-tajā grupā; 

 x•• – skaitliskā mainīgā kopīgais vidējais lielums. 

Šim kritērijam ir Fišera sadalījums ar (n-1) un (m-n) brīvības pakāpēm. 
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Ja kritērija lielums, kurš aprēķināts pēc izlases, ir mazāks par kritisko līmeni, 

( ),1(1
1 nmnFF −−< −
−α ), tad hipotēze par vidējo lielumu vienādību vai hipotēze par kvalitatīvā 

faktora neesamību tiek pieņemts pie ticamības līmeņa (1-α). Ja otrādi, tad tiek pieņemta 

alternatīva hipotēze – par faktora nozīmīgu ietekmi. 

Svarīgi atcerēties, ka galvenais pieņēmums, kas izdarīts dispersiju analīzes metodes 

izstrādes procesā, ir mainīgā lieluma vērtību normālais sadalījums izlašu (grupu) ietvaros. 

Tātad, drošuma analīzei uz ievākto datu par kavējumiem bāzes, kā arī šo kavējumu 

pavadošo atribūtu analīzei, ir nepieciešams: 

– konstruēt kavēšanu izlasi par interesējošo laika periodu; 

– aprēķināt kavējumu izlases aprakstošo statistiku; 

– uz dispersiju analīzes pamata izanalizēt sekojošo faktoru ietekmi uz kavēšanu (punktualitāti): 

• laika apstākļi 

• nedēļas diena 

• dienas laiks 

• iebraukšanas virzieni Rīgā un citi. 

 

5.2.3. Statistisko datu ieguve punktualitātes indeksa aprēķināšanai 

5.2.3.1. Datu vākšana punktualitātes analīzei  

2008.gadā (19.02-7.03) anketā tika iekļauti jauni jautājumi par autobusu punktualitāti. 

Respondentu atbildes uz jautājumu „Cik bieži Jūs izmantojat autoostas pakalpojumus?” 

atspoguļotas 5.2. attēlā. 

 

5.2. attēls. Atbilžu rezultāti uz jautājumu „Cik bieži Jūs izmantojat autoostas pakalpojumus?” 
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Kā redzams no 5.2.attēla diagrammas, apmēram 70% klientu autoostas pakalpojumus 

izmanto vienu reizi nedēļā vai retāk. Tātad, lielu lomu spēlē šo klientu piesaistīšana autoostas 

pakalpojumiem, pilnīgāk apmierinot viņu vēlmes.  

Respondentu atbildes uz jautājumu „Vai Jūs saskārāties ar autobusu reisu kavēšanos?” 

parādītas 5.3.attēlā. Respondentu atbildes uz jautājumu „Ja autobuss kavējas, tas kavējas 

atiešanas vai pienākšanas laikā?” apkopotas 5.4.attēlā. No diagrammas redzams, ka nav īpašu 

atšķirību klienta iepriekšējā pieredzē starp autobusu pienākšanas un atiešanas kavēšanos. 

  
5.3. attēls. Atbilžu rezultāti uz jautājumu  
„Vai Jūs saskārāties ar autobusu reisu 

kavēšanos?” 

5.4. attēls. Atbilžu rezultāti uz jautājumu „Ja 
autobuss kavējas, tas kavējas atiešanas vai 

pienākšanas laikā?” 

Respondentu atbildes uz jautājumu „Kāda bija kavēšanās?” apkopotas 5.5.attēlā. No 

diagrammas redzams, ka visbiežāk kavēšanās bija no 10 līdz 20 minūtēm. Respondentu atbildes 

uz jautājumu „Kāda autobusa kavēšanās, pēc Jūsu domām, ir pieļaujama?” redzamas 5.6. attēlā. 

Redzams, ka pēc respondentu domām, pieļaujamā kavēšanās sastāda no 5 līdz 10 minūtēm. 

 
5.5. attēls. Atbildes uz jautājumu 

„Kāda bija kavēšanās?” 
5.6. attēls. Atbildes uz jautājumu  

„Kāda autobusa kavēšanās, pēc Jūsu domām, 
ir pieļaujama?” 

Anketēšana arī ļāva noskaidrot pasažieru vēlmes autoostas darba pilnveidošanas jautājumā. 

Jāatzīmē šāds fakts – pasažierus, kuri reti izmanto autoostas pakalpojumus, apmierina faktiski 

viss. Tanī pašā laikā tie pasažieri, kuri autoostas pakalpojumus izmanto katru dienu, izteica 

diezgan daudz priekšlikumu. Pasažieru sūdzības vienmēr tiek apkopotas un par tām tiek 

informēta autoostas vadība. 
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Reisu punktualitātes analīzes veikšanai tika apstrādāti dati par kavējumiem, kuri pieejami 

informācijas sistēmas Baltic Lines bāzē par kavējumiem Rīgas starptautiskā autoostā. 5.7. attēlā 

ir atspoguļota informācijas pieprasījuma forma informācijas sistēmā Baltic Lines, kura ļauj iegūt 

visu nepieciešamo informāciju par izpildītajiem reisiem. 

 

 
 

5.7. attēls. Informācijas pieprasījuma forma par AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 
pienākošiem un izejošiem reisiem  

 

Informācijas sistēmas Baltic Lines datu bāzē atrodama sekojoša informācija par reisiem: 

• uzņēmums, kurš izpilda reisu; 

• autobusa reģistrācijas numurs; 

• autobusa kustības sākumpunkts; 

• reisa pienākšanas laiks pēc saraksta; 

• reisa faktiskais pienākšanas laiks, kuru fiksē dispečeri autobusam ierodoties autoostas 

teritorijā; 

• reisa atiešanas laiks pēc saraksta, kuru izpilda pārvadātājs, kas fiksēts ailē „kompānija”; 

• reisa faktiskais atiešanas laiks no autoostas teritorijas; 

• autobusa reisa galapunkts; 

• autobusa ietilpība; 

• platformas numurs. 

Analīzei tika ievākti dati par reisu kavēšanos, tiem pienākot galapunktā – Rīgas 

starptautiskā autoosta par trim mēnešiem – 2005., 2006., 2007.gada martu, jūliju un oktobri. 

5.8. attēla diagramma atspoguļo pienākušo reisu skaitu attiecīgajos izskatāmā perioda mēnešos. 
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2005.gadā pienākošo reisu skaits kopumā bija 219 291, 2006.gadā – 205 643, bet 2007.gadā šīs 

skaits samazinājās līdz 197 159 reisiem. Reisi tika veikti vairāk nekā 70 virzienos. 

 

5.8. attēls. Rīgas starptautiskā autoosta pienākošo reisu skaits 2005.-2007.gadā 
 

No kopējā reisu skaita (katru dienu autoostā pienāk 550-600 reisi) tika atlasīti tikai tie, kuri 

kavējās vairāk par 10 minūtēm. Šis laika periods tika izvēlēts tāpēc, ka LR MK noteikumu 

Nr.843 [66] punktā 41.1. teikts, ka pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena reģionālajā, 

starppilsētu vai starptautiskajā transporta līdzeklī, atgriezt kasē biļeti, kā arī saņemt atpakaļ pilnu 

biļetes cenu, ja transportlīdzekļa atiešana ir kavējusies vairāk par 15 minūtēm salīdzinājumā ar 

kustības sarakstu. Tāpēc tika analizēti kavējumi virs 10 minūtēm, jo tie ir visriskantākie 

kavējumi no biznesa pozīcijām kā pārvadātāju kompānijām, tā arī pasažieriem. 

5.2.3.2. Reisu kavēšanās aprakstošie raksturlielumi 

Paketē Statistica/Win [94, 95] tika iegūti gadījuma lielumu aprakstošie raksturojumi par to 

reisu kavēšanos, kuri pienāca Rīgas autoostā 2005.–2007.gadā (sk. 5.1. tabulu)  

5.1. tabulas stabiņos doti šādi aprakstošie raksturlielumu: 

• N – kopējais autoostā ienākušo autobusu skaits katrā dotā gada mēnesī; 

• Valid N – fiksēto pienākušo reisu kavējumu skaits; 

• Kavējumi % – reisu īpatsvars ar fiksētajiem kavējumiem salīdzinājumā ar kopējo 

pienākušo reisu skaitu (procentos); 

• Min., Max.– minimālais un maksimālais kavēšanās ilgums; 

• Mean – vidējais kavēšanās laiks; 

• Mediana – kavēšanās mediāna; 

• Std.Dev. – reisa kavēšanās standartnovirze; 

• Variance – reisa kavēšanās dispersija. 
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5.1. tabula 

Reisu kavēšanās aprakstošie statistiskie raksturlielumi 2005., 2006. un 2007.gadā 

Gads Mēnesis N Valid N 
reisu 

kavēšanās, % min max mean mediana st dev var 
Мarts 19647 982         5.00  10 565 33.65 18 50.06 2507 
Jūlijs 17703 1079         6.10  10 646 38.26 19 56.79 3225 20

05
 

Oktobris 17567 1635         9.31  10 667 23.14 16 26.17 684.84 
Мarts 17639 1207         6.84  10 295 23.74 15 23.87 570 
Jūlijs 17470 1442         8.25  10 411 26.55 19 30.89 954 20

06
 

Oktobris 17533 1521         8.68  10 264 23.43 17 23.38 546.46 
Мarts 16346 1276         7.81  10 356 21 15 24 580 
Jūlijs 16680 1126         6.75  10 503 26.42 16 40.2 1616 20

07
 

Oktobris 16449 1819       11.06  10 369 21.54 17 18.91 357.79 
 

No statistisko datu analīzes apstrādes rezultātiem par reisu kavēšanos 2005, 2006 un 2007. 
gada trijos mēnešos izriet, ka: 
1. Kopējais autoostā pienākušo reisu skaits apskatāmajā periodā kopumā samazinājies. Tā 

2005.gada martā šis rādītājs bija 19647 reisi, 2006.gadā – 17639, bet 2007.gada martā – tikai 
16346 reisi; 

2. Kopumā kavēto reisu skaits šajos gados procentuāli pieauga un savu maksimumu sasniedza 
2007.gada oktobrī – 11.6% (tika fiksēti 1819 kavējumu gadījumi, ilgāki par 10 minūtēm); 

3. Minimālā kavēšanās visos šajos gados sastādīja 10 minūtes (tas saistīts ar minimāli 
fiksējamo laiku), bet maksimālie kavējumi tika fiksēti 2005.gada oktobrī un tie sastādīja 
gandrīz 11 stundas (646 minūtes); 

4. Vidējais kavējumu ilgums vislielākais bija 2005.gada jūnijā – apmēram 38 minūtes, bet 
turpmākajos gados tas samazinājās līdz savam minimumam – 21 minūtei 2007.gada martā; 

5. Īpaši nozīmīgi ir mediānas samazināšanās – 2007.gada martā tikai 50% kavējumu pārsniedza 
15 minūtes, tajā laikā, kad 2005.gada martā 50% kavējumu bija 18 minūtes un ilgāki; 

6. Kavējumu izkliede pētāmajā periodā arī būtiski samazinājās un 2007.gada oktobrī sasniedza 
tikai 19 minūtes. 

Sīkāk analizēsim kavējumus jūlija mēnešos: 

• 2005., 2006. un 2007.gadā kavēšanās visbiežāk sastādīja 10 minūtes; 

• 2007.gadā tikai 5% kavēšanās gadījumu pārsniedza 80 minūtes (augšējais 5% 
kvantilis), kas ir labāk par iepriekšējo gadu situāciju – 2005. un 2006.gadā 50% 
kavējumu bija virs 19 minūtēm, bet 5% pārsniedza atbilstoši 89 un 122 minūtes.  

Datiem, kas fiksēti 2007.gada jūlijā, konstruēsim ticamības intervālu kavējumu 
matemātiskai cerībai. Pie ticamības līmeņa 95% tas līdzināsies (24.65; 29.50) sek. 

5.9. attēlā attēlots reisa kavējumu lielumu (rādītāju) sadalījums pēc to ilguma jūlija mēnesī. Kā 

redzams no diagrammas, visus trīs gadus vairums kavējumu bija 10-20 minūšu robežās. 2007.gadā šī 
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situācija vērojama visspilgtāk, proti, ap 70% visu kavējumu bija no 10 līdz 20 minūšu intervālā. Kā 

pozitīvu faktoru var minēt ilgstošo kavējumu procenta (60-90 min.) samazināšanos. 

 

5.9. attēls. Kavējumu sadalījums pēc ilguma 2005.-2007.gados 

5.2.3.3. Kavējumu skaita un ilguma analīze atkarībā no dažādiem faktoriem 

 Kavējumu skaita analīze atkarībā no diennakts laika 

Lai noskaidrotu dažādu faktoru ietekmi uz kavējumiem, vispirms aplūkosim diennakts 

laika faktoru. Šinī nolūkā nav jāoperē ar kavējumu absolūto skaitu, bet relatīvo – attiecībā pret 

šajās stundās notikušo reisu skaitu. 

5.10. attēlā ir attēlots pienākušo reisu sadalījums laika intervālos vienā diennaktī 2005.gada 

jūlija mēnesī. 
 

 

5.10. attēls. Pienākušo reisu sadalījums laika intervālos  
vienā diennaktī 2005.gada jūlija 

Kā redzams 5.10. attēlā, pienākušo reisu skaits laikā no pusnakts līdz 7.00 ir samērā neliels, 

toties sākot no 7.00 to skaits strauji pieaug, bet pēc 12.00 stabilizējas un sāk lēnām samazināties. 
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Tāpēc kavējumu skaita analīzei laika intervāli tika izraudzīti vadoties no šādiem apsvērumiem: 

autoostā pienākušo reisu skaitam jābūt aptuveni vienādam. 

5.11. (a)-(c) attēlā dots Rīgas starptautiskā autoosta pienākušo reisu sadalījums 2005.- 

2007.gada jūlijā pēc diennakts laika. 5.11.(a) attēla diagramma rāda, ka 2005.gadā vairāk par 

25% reisu kavējumu bija laika posmā no 10.00 līdz 14.00, kā arī no 16.00 līdz 20.00. Bet 

5.11. (b) attēlā dotā diagramma, kas atspoguļo stāvokli 2007.gadā, rāda, ka vislielākais kavējumu 

skaits (vairāk kā 25%) bija laika posmos no 7.00 līdz 10.00, no 10.00 līdz 14.00 un no 16.00 līdz 

20.00. Kā redzams, 2007.gadā bija ievērojami pieaudzis laika intervāls, kad reisi pienāk ar 

ievērojamu kavēšanos. Var pieņemt, ka šāda situācija saistīta ar situāciju ceļos un ielās, pirmkārt, 

ar sastrēgumiem Rīgā, kas palielina kavējumu varbūtību rīta un vakara stundās. Protams, šis 

pieņēmums ir īpaši jāpārbauda. 

       
а) 2005.gada jūlijs b) 2006. gada jūlijs 

 
c) 2007. gada jūlijs 

5.11. attēls. Kavējumu sadalījums 2005.-2007.gada jūlijā pēc diennakts laika 

 
 Kavējumu laika ilguma atkarība no nedēļas dienas 

Analizēsim reisu kavējumu ilguma atkarību no nedēļas dienas. 5.12. (a.–c.) attēls parāda 

kavējumu laika ilgumu 2005.-2007. gadu dažādās nedēļas dienās. Uz 5.12. attēla grafiku analīzes 

pamata var izdarīt šādus vispārīgus secinājumus: 
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1. analizējot 5.12.(a) attēlu diagrammu, redzams, ka reisu kavējumi jūlija mēnesī 

galvenokārt notiek laika intervālā no 10 līdz 20 minūtēm (vairāk par 60%), taču 

2005.gadā, atšķirībā no 2007.gada, vairums kavējumu ir pirmdienās un otrdienās, 

nedaudz mazāk – piektdienās. Kas attiecas uz kavējumiem 20-30 min. robežās, tie visās 

nedēļas dienās fiksēti gandrīz vienādā skaitā – nedaudz mazāk kā 20% apjomā; 

2. acīmredzami, ka kavējumu sadalījums 2006.gadā maz atšķiras no 2005.gada. 

5.12.(b) attēlā redzams, ka kavējumi 10-20 minūšu robežās, tāpat kā 2005.gadā, sastāda 

vairāk nekā 60% un galvenokārt attiecas un pirmdienu un otrdienu. Visi pārējie 

kavējumi fiksēti izejamās un svētku dienās; 

3. analizējot 5.12.(c) attēlu diagrammu, redzams, ka 2007.gadā vislielākais skaits 

kavējumu tāpat bija 10-20 minūšu robežās. Šī tendence visspilgtāk izpaudās 

ceturtdienās un piektdienās (vairāk par 70%), kamēr kavējumi virs 20 minūtēm vairāk 

sastopami pirmdienās un svētdienās (gandrīz 20%). Bez tam 2007.gadā vispār vērojama 

tendence – ilgstošie kavējumi notiek visbiežāk izejamās dienās. 
 

  
a) 2005.gada jūlijs b) 2006.gada jūlijs 

 
c) 2007.gada jūlijs 

5.12. attēls. Kavējumu ilguma sadalījums 2005.-2007.gadā pēc nedēļas dienām 

 

5.13. attēlā attēlota diagramma, kura ļauj salīdzināt kavējumu skaitu katrā nedēļas dienā 

2005. – 2007.gadā. Lai veiktu šādu analīzi, bija nepieciešams summēt kavējumu skaitu katrā 
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nedēļas dienā neatkarīgi no to lieluma. Tā kā katrā aplūkojamā gada jūlijā darbadienu skaits ir 

dažāds, lietderīgāk analīzei bija ņemt pilnas 4 nedēļas, t.i. 4 pirmdienas, 4 otrdienas u.t.t. Veikto 

skaitījumu rezultātā kopējais kavējumu skaits 2005.gada jūlijā bija 990, 2006.gadā – 1 281, bet 

2007.gadā – 1 053. 

 
5.13. attēls. Kavējumu sadalījums pa 
nedēļas dienām (2005.-2007.gads) 

 

5.14. attēls. Reisu skaita sadalījums pa 
nedēļas dienām (2005.-2007.gads) 

Kā redzams no 5.13. attēla, 2007.gadā vislielākais kavējumu skaits fiksēts pirmdienās – 

vairāk nekā 25%. 2005. un 2006. gadā šis rādītājs bija ievērojami mazāks, proti, atbilstoši 15% 

un 18%. 2005.gadā kavējumu visvairāk bija piektdienās – vairāk par 15%. 2006.gadā situācija 

bija līdzīga ar 2007.gadu. 

5.14. attēlā parādīts autoostā pienākušo reisu skaita sadalījums pa nedēļas dienām (2005.-

2007.gads). Tāpat kā attiecībā uz kavējumu skaitu (5.13. attēls), bija nepieciešams analizēt 4 pilnas 

nedēļas. Pēc veiktajiem aprēķiniem tika konstatēts, ka veikto reisu skaits 2005.gadā bija 16 007, 

2006.gadā – 15 799, bet 2007.gadā – 15 071. Detalizētākai analīzei bija nepieciešams salīdzināt 

pienākušo reisu skaitu ar kavējumu skaitu katrā nedēļas dienā attiecīgi 2005. – 2007.gadā. 

Uz 5.12-5.14. attēlā doto datu analīzes rezultātu pamata var secināt: 

1. 2005.gadā reisu un to kavējumu skaits visās nedēļas dienās ir praktiski vienāds. Vidēji 

kavējumi sastāda 5-7% no izpildīto reisu kopskaita. Taču, kā redzams 5.14. attēlā, 

pirmdienās reisu skaits ir mazāks salīdzinot ar citām dienām, pie tām kavējumu 

procents ir 7%, savukārt sestdien veidojās situācija pretēja pirmdienai – pie vislielākā 

reisu skaita kavējumu procents ir relatīvi mazāks – tikai 6%; 

2. 2006.gadā vislielākais kavējumu skaits bija nedēļas sākumā – gandrīz 10%, kaut arī 

reisu skaits šinīs dienās ir relatīvi mazāks. Kā redzams no 5.14. attēla, piektdienās reisu 

skaits bija vislielākais, salīdzinot ar citām nedēļas dienām, vienlaikus arī kavējumu 

procents arī diezgan liels – 9%. Sestdienās un svētdienās reisu skaits nebija liels, arī 

kavējumi mazāki – tikai 5%; 

3. 2007.gadā bija izveidojusies dīvaina situācija, kaut kādā ziņā līdzīga 2005.gadam. Kā 

redzams no 5.14. attēla pirmdienās pie samērā neliela reisu skaita kavējumu procents 
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bija ap 14%, kas ir lielākais rādītājs ne tikai 2007.gadā, bet arī visā skatāmajā periodā 

kopumā. Interesanti, ka 2007.gadā bija samērā liels reisu skaits, taču kavējumu skaits 

minimāls, tikai attiecīgi 2% un 3%. 

Turpmāk aprēķināsim kavējumu vidējā un standartnovirzes rādītājus. 5.2. tabulā doti 

kavējumu relatīvie rādītāji pa nedēļas dienām 2005., 2006. un 2007.gadā. Kā redzams, šajos 

trijos gados kavējumu skaits brīvdienās ir ievērojami mazāks salīdzinājumā ar darbadienām. 

Izpildīto reisu skaits atšķiras nenozīmīgi (sk. 5.15. attēlu). Īpaši šāda situācija vērojama 

2007.gadā. Vienlaikus vidējie kavējumu rādītāji un to izkliede būtiski lielāki izejamās dienās, t.i., 

samērā neliela skaita kavējumu apstākļos reisi ir mazāk droši (kavējumiem ir lielāka izkliede ap 

lielāku vidējo rādītāju). 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. attēls. Kavējumu skaits nedēļas dienās salīdzinājumā ar pienākušo reisu skaitu  
2005.–2007.gadā 

 

5.2. tabula 

Kavējuma lieluma izvēles raksturojumi nedēļas dienās 2005., 2006., 2007.gada jūlijā 

Nedēļas 
diena 2005.gads 2006.gads 2007.gads 

 N Means  Std.Dev N Means Std.Dev N Means Std.Dev 
1 146 28.53 31.46 301 26.13 26.40 299 20.70 24.52 

2 142 25.28 21.81 226 25.73 23.22 193 26.07 35.05 

3 140 32.87 35.52 215 29.19 36.84 211 25.45 37.36 

4 151 38.63 55.77 183 30.91 27.60 139 18.74 14.36 

5 200 41.88 77.84 211 29.19 25.02 161 24.46 36.27 

6 170 54.28 67.17 147 37.65 48.09 48 80.44 102.77 

7 129 40.33 63.04 157 34.33 28.93 78 45.71 64.71 

Mēnesī 1078 38.01 56.35 1440 30.45 31.2 1129 27.07 41.61 

Kavēšanās (%) Reisi 
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Kā redzams 5.16. attēlā pienākošo reisu skaits pa nedēļas dienām 2005.gada jūlija mēnesī ir 

nedaudz lielāks nekā 2006. vai 2007.gadā. 

 
5.16. attēls. Pienākušo reisu skaita sadalījums pa nedēļas dienām  

(4 nedēļas, 2005., 2006. un 2007.gada jūlijs) 
 

Tā kā līdz šim mēs izmantojām tikai grafisko analīzi kavējumu raksturlielumu salīdzināšanai 

dažādās nedēļas dienās, izdarīt viennozīmīgus secinājumus par tā vai cita faktora ietekmi uz šādas 

analīzes pamata nav iespējams. Pārbaudīsim statistisko hipotēzi par to, ka kavējumu rādītājs nav 

atkarīgs no nedēļas dienas. (Taču atkarība starp kvantitatīvo mainīgo – kavējumu ilgumu un 

kvalitatīvo mainīgo – nedēļas dienu nepastāv). Šīs hipotēzes pārbaudei tika izmantots Fišera 

kritērijs, kura aprēķināšanas rezultāti STATISTICA/Win paketē ir doti 5.3. tabulas veidā.  

5.3. tabula 

Fišera kritērija aprēķinu rezultāti hipotēzes par nedēļas dienas ietekmi 
uz kavējumiem (2005., 2006. un 2007.gada jūlijs) 

Gads 

SS1 
kvadrātu 
summa, 

nosacīta ar 
modeli 

df1 
brīvības 
pakāpju 

skaits 

MSS1 
vidējā 

kvadrātu 
summa 

SS2 
atlikumu 
kvadrātu 
summa 

df2 
brīvības 
pakāpju 

skaits 

MSS2 
vidējā 

atlikumu 
kvadrātu 
summa 

F-
kritērijs 

 
p-vērtība 

2005 88095.83 6 14682.64 3332266 1071 3111.360 4.719 0.000094 
2006 20426.35 6 3404.4 1358477 1432 948.66 3.589 0,001553 
2007 187406.2 6 31234.37 1765744 1122 1573.746 19.847 4.00E-22 

Kā redzams no aprēķinu rezultātiem, šī kritērija rādītāji visiem gadiem izrādījās nozīmīgi 

(p–vērtība ievērojami mazāks par 5% nozīmības līmeni), tātad, hipotēze par faktora 

neietekmētību tiek noraidīta, t.i., uz kavējumu ilgumu ietekmi atstāj nedēļas diena. No tā izriet 

apgalvojums, ka, samazinoties kavējumu kopējam procentam, kavējumu ilgums būtiski 

palielinās izejamās dienās, un šis jautājums prasa speciālu analīzi no autoostas vadības puses. 
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 Kavējumu ilguma atkarības analīze no reisa virziena 

Kā tika norādīts 5.2. tabulā, kavējumu skaits 2006. un 2007.gadā ievērojami palielinājies 

salīdzinājumā ar 2005.gadu. Sakarā ar iepriekšminēto darbā izdarīts pieņēmums, ka uz kavējumu 

skaitu un ilgumu var atstāt ietekmi situācija Rīgas ielās, t.i., sastrēgumi, kuri palielina reisa 

kavēšanas iespēju. Balstoties uz šo pieņēmumu, turpmāk tiks analizēta, kā autobusu kavējumu 

ilgumu ietekmē iebraukšanas virziens Rīgā. Lai veiktu analīzi, visi 2007.gada reisi tika sadalīti 4 

iebraukšanas virzienos (skatīt 5.17. attēlu). 

 
 

 
1. Latgale (L) 
2. Zemgale (Z) 
3. Kurzeme (K) 
4.Vidzeme (V) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.17. attēls. Galvenie autobusu iebraukšanas virzieni Rīgā 
 

Lai pārbaudītu faktora ietekmi, paketē STATISTICA/Win tika veikta dispersiju analīze – 

Fišera kritērija aprēķins hipotēzes pārbaudei par kvalitatīvā mainīgā kustības virziena 

(ne)ietekmi uz kavējumu laiku. 5.18.attēlā doti analīzes rezultāti uzbūvēto ticamības intervālu 

veidā attiecībā uz vidējo kavējumu lielumu pēc virzieniem. Skaidri redzams, ka reisi ar visilgāko 

kavējumu nāk no Latgales. Fišera koeficients vienāds ar 38.45 pie kritiska statistikas līmeņa 

F(3,1125)=2.61 un 5% nozīmības līmeņa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.18. attēls. 95% kavējumu ticamības intervāli atkarībā no 4 virzieniem  
(2007.gada jūlijs) 

virziens 

kavējumi,  
min. 

Rīgas līcis 

Rīgas HES 
ūdenskrātuve
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Analīzes gaitā četriem galvenajiem iebraukšanas virzieniem pilsētā tika pievienoti vēl divi 

virzieni. Tas saistīts ar to, ka eksistē reisi, kuri var pienākt pilsētā no dažādiem virzieniem un 

ierasties pa vienu no diviem virzieniem. Parasti tas attiecas uz starptautiskiem reisiem. Tā reisi 

no Minskas vai Ļvovas var iebraukt Rīgā no Latgales vai Zemgales puses, bet reisi no Maskavas 

un Sanktpēterburgas – no Latgales vai Vidzemes virziena. Tāpēc arī ieviesām divus papildus 

virzienus: L_V un L_Z. 5.19.attēlā tiek attēlota visu 6 virzienu ietekme uz kavējumu ilgumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.19. attēls. 95% ticamības intervāli kavējumu ilguma noteikšanai atkarībā  
no 6 virzieniem (2007.gada jūlijs) 

 
Arī šajā gadījumā vislielākais kavējumu gadījumu skaits vērojams Latgales virzienā. Šīs 

hipotēzes pārbaudei, tika aprēķināts Fišera kritērijs. Kritērija lielums līdzinās 24.21 5% atkarības 

līmeņa gadījumā un, tātad, pie kritiskā Fišera statistikas līmeņa – F(3,1125)=2.22 sešu virzienu 

hipotēzei par faktora – iebraukšanas virziena (ne)ietekmi tāpat tiek atmests. 

Tādējādi var izdarīt secinājumu par reisa virziena ietekmi uz kavējumu ilgumu. Labot šo 

situāciju iespējams veidojot papildus terminālus un atvēlot īpašas joslas sabiedriskajam 

transportam. 

Tālākai analīzes no kopējā kavējumu skaita tika atlasīti maksimālie reisu kavējumi 2005., 

2006. un 2007.gada jūlijā. Tika izvēlēti kavējumi, kuru ilgums pārsniedz 2.5 stundas (skat. 

5.4.tabulu). Kā noskaidrojās šādas kavēšanās attiecās galvenokārt uz starptautiskajiem reisiem.  

Analizējot 5.4. tabulas datus, var secināt: 

• 2005.gadā tika fiksēti 32 kavējumi, ilgāki par 2.5 stundām. Šinī ziņā pirmo vietu 

ieņēma Maskavas virziens – 11 šādi kavējumi un maksimālais reisu Maskava – Rīga 

kavējums sastādīja gandrīz 10.5 stundas (625 min.). 

• 2006.gadā bija 12 šādi ilgstoši kavējumi. Pirmo vietu šinī ziņā dalīja divi virzieni. 

Viens no tiem, tāpat kā gadu iepriekš, bija Maskavas virziens, taču kavēšanas gadījumu 

skaits bija ievērojami mazāks – tikai 2 kavējumi. Maksimālā aizkavēšanās sastādīja 

virziens 

kavējumi,  
min. 
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apmēram 4 stundas (235 min.). Otrs šāds ilgstošu kavējumu maršruts bija Ķelne – Rīga 

(2 reizes), to maksimālais ilgums – vairāk kā 4 stundas (262 min.). 

• 2007.gadā bija 22 ilgstoši kavējumi, kas ievērojami mazāk nekā 2005.gadā, bet vairāk 

nekā 2006.gadā. 2007.gadā pirmajā vietā izvirzījās Odesa ar 5 šādiem reisu 

kavējumiem ar maksimālo kavēšanās ilgumu – 7.5 stundas (447 min.). 

5.4. tabula 

Starptautisko reisu kavējumu virs 2.5 stundām sadalījums  
2005., 2006.un 2007.gada jūlijā 

2005 2006 2007 
No kurienes N Max No kurienes N Max No kurienes N Max 

Maskava 11 625 Ķelne 2 262 Odesa 4 447 

Londona 8 388 Maskava 2 235 Tallina 4 367 

Ķelne 2 288 Londona 1 313 Kijeva 3 443 

Varšava 2 240 Truskaveca 1 284 Kišiņeva 2 371 

Parīze 2 227 Štutgarte 1 212 Ķelne 2 340 

Roma 1 646 Viļņa 1 178 Londona 1 286 

Kijeva 1 339 Simferopole 1 171 Doņecka 1 212 

Viļņa 1 271 Tallina 1 164 Truskaveca 1 207 

Štutgarte 1 258 Bonna 1 161 Bonna 1 205 

Tallina 1 228 Doņecka 1 160 Berne 1 200 

Ļvova 1 207       Krakova 1 190 

Sanktpēterburga 1 170             

Kopā kavējumi 32     12     22   

Ērtākai analīzei 5.4. tabulā dati uzrādīti grafika veidā (sk. 5.20. att.). Šinī nolūkā vajadzēja 

summēt kavējumu skaitu pēc virzieniem visos trijos gados. 5.20. att. diagrammā var izsekot 

šādus momentus: 

1. No visiem kavējumiem, kas notikuši trijos gados, vislielākais skaits attiecās uz 

Maskavas virzienu – 13 kavējumi; 

2. Otrajā vietā atrodas Londonas virziens – 10 kavējumi; 

3. Vienāds kavējumu skaits Ķelnes un Tallinas virzieniem – 6 kavējumi. Tāpat vienāds 

kavējumu skaits – 4 bija no Kijevas un Odesas virzieniem. 

Kavējumi 2.5 un ilgāki fiksēti ne tikai starptautiskajos, bet arī starppilsētu reisos, taču tikai 

2005.un 2006.gadā (skatīt 5.5. tabulu). 
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5.20. attēls. Starptautisko reisu sadalījums pēc kavējumu skaita 3 gados 

5.5. tabula 

Starptautisko reisu kavējumu virs 2.5 stundām sadalījums 2005.-2007.gada jūlijā 

2005 2006 

No kurienes N Max No kurienes N Max 

Aizkraukles AO 2 520 Liepājas AO 1 411 
Balvu AO 1 621    

Indra 1 422    

 

Kā liecina 5.5. tabula kavējums gandrīz 7 stundu (422 min.) garumā tika fiksēts 2005.gadā 

reisā no Indras ciemata. Tāpat šinī gadā tika pieļauta kavēšanās gandrīz 8 stundu (520 min.) 

garumā bija reisam Aizkraukle – Rīga. Taču visilgāk tika kavēts reiss Balvi – Rīga – vairāk nekā 

10 stundas. 2006.gadā tika fiksēts tikai viens šāds superkavējums – reisā Liepāja – Rīga (gandrīz 

7 stundas – 411 min). 2007.gadā starptautisko reisu kavējumi nepārsniedza 2 stundas, tāpēc tie 

šinī gadījumā netika analizēti. 

 
5.3. Pasažiera transporta izvēles ietekmējošo faktoru analīze ar 

ekonometriskās modelēšanas palīdzību  

5.3.1. Teorētiskais pamatojums 

Multimodālās transporta sistēmas funkcionēšanas analīzes gaitā, ievadot jaunus maršrutus, 

viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir noteikt katra alternatīvā transporta veida pieprasījumu un 

izskaidrot kādi faktori to ietekmē. Transporta sistēmas lietotāja uzvedības analīze parasti ir 

disagregēta, kas nozīmē, ka modelējot tā uzvedību izmanto individuālo ceļotāju uzvedības 
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modeļus. Teorija, ko izmanto šim nolūkam, ir balstīta uz diskrētās izvēlēs modeļiem. Diskrētās 

izvēles teorijas modeļi tiek attīstīti šodien daudzu zinātnieku – Ben Akiva, Lerman un citu 

darbos [96]. Dotajos disagregētos modeļos ir nepieciešams ņemt vērā sekojošos faktorus, kas 

ietekmē braucienu ģenerēšanu: sociālais statuss; dzīves stils un citi indivīda raksturotāji. Bez tam 

indivīda uzvedību ietekmē arī transporta veida raksturotāji, tādi kā, piemēram, pārvietošanās 

cena, pārvietošanās laiks, precizitāte, komforts, transporta infrastruktūras derīgums un kvalitāte. 

Lai uzskaitītu daudzu faktoru ietekmi uz pasažieru plūsmas apjomu un ņemtu vērā katra 

atsevišķa ceļotāja transporta vajadzības, ir nepieciešams, lai eksistētu labi attīstīta transporta 

izpētes sistēma.  

Darbā tiks apskatīts transporta līdzekļa veida izvēles modelis maršrutā. Alternatīvas ir 

mašīna, vilciens, autobuss. Izvēles modelēšanai nevar tikt izmantots parastās regresijas modelis, 

jo regresijas modeļa atkarīgais mainīgais ir nepārtraukts lielums, bet mums ir nepieciešams veikt 

prognozi diskrētam mainīgajam. Arī klasiskās regresijas analīzes izmantošanas neiespējamība ir 

saistīta ar to, ka Gausa-Markova pieņēmumi netiek izpildīti [97]. 

Diskrētās izvēles modelis [96, 97] priekšrokas transporta veida izvēles noteikšanai var būt 

attēlots sekojošā veidā: 

 ( ) ( )1 TP y x F= = =X X β ,  (5.5.) 

kur  y – diskrēts mainīgais, kurš ir vienāds ar 1, ja ceļotājs dod priekšroku alternatīvai vai 0, ja 

noraida to (binārā izvēle); 

X – pavadmainīgo vērtību vektors; 

β – modeļa nezināmo koeficientu vektors, kuru ir nepieciešams novērtēt;  

F – pārveidošanas funkcija uz (0, 1). 

Ir nepieciešams novērtēt alternatīvas izvēles nosacīto varbūtību kā funkciju no 

paskaidrojošo mainīgo kopuma.  

Viens no jautājumiem, kuru ir nepieciešams atrisināt – tas ir funkcijas F veids un tās vietā 

var būt izmantota jebkura sadalījuma funkcija. Parasti funkcijas F vietā izmanto standartizēto 

normālā sadalījuma funkciju (tā saucamais probit-modelis) vai loģistiskā sadalījuma funkcija (tā 

saucamais logit-modelis). Nav precīza likuma funkcijas izvēlei, ir tikai praktisko rekomendāciju 

rinda [98]. Kā logit- tā arī probit-modeļi dod līdzīgus rezultātus XTβ starpvērtībām (funkcijas 

formai ir starpība pie lielākas izkliedes – loģistiskai funkcijai ir garākas «astes»). Mūsu gadījumā 

nav nozīmīgas atšķirības starp šo divu modeļu rezultātiem, tāpēc apskatīsim novērtēšanas 

rezultātus tikai pēc logit-modeļa.  
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Izmantosim maksimālās ticamības metodi diskrētās izvēles modeļa nezināmo koeficientu 

novērtēšanai, par rezultātu kļūs asimptotiski efektīvi un konverģenti novērtējumi. Hipotēzes 

pārbaudei var būt izmantoti Vaļda (Wald) [99] testi, maksimālās ticamības attiecība vai Lagranža 

reizinātāji. Lineārās hipotēzes par koeficientiem testēšanai izmantosim Vaļda procedūru.  

Veiksim novērtēto koeficientu β̂  analīzi. Katra koeficienta pie xi ietekmi var aprēķināt pēc 

formulas: 

 
( ) ( ) ( )

1 T T
T

i
i i

P y F
f

x x

∂ = ∂
= = ⋅

∂ ∂

X β X β
X β β , (5.6.) 

kur f – blīvuma funkcija. Tādejādi, katra mainīgā ietekme ir atkarīga no paskaidrojošo mainīgo 

pilna komplekta. Parasti parciālais efekts tiek aprēķināts katram mainīgajam, izmantojot izlases 

vidējās vērtības visiem pārējiem paskaidrojošiem mainīgajiem.  

Mūsu gadījumā paskaidrojošo mainīgo vairākums ir diskrētie (kvalitatīvie) mainīgie, tāpēc 

parciālā efekta aprēķināšanai tiek izmantota sekojoša formula:  

 ( ) ( )1 , 1 1 , 0T T
i iP y x P y x= = − = =X β X β . (5.7.) 

Modeļa kvalitātes mērīšanai izmantosim daudzējādā determinācijas kritērija R2 analogu – 

McFadden ticamības attiecības indeksu [99]: 

 ( )
( )0

1
Ln L

LRI
Ln L

= −  (5.8.) 

kur Ln(L) – ticamības funkcijas vērtība pilnam modelim,  

Ln(L0) – ticamības funkcijas vērtība modelim, kas iekļauj sevī tikai konstanti.  

Cits modeļa kvalitātes pārbaudes ceļš ir prognožu pēc modeļa un novērojamās izvēles 

salīdzināšana (izmantojot tabulu “2x2” binārajam modelim – tabula ar vērtībām visām 4 

novērojamās un prognozējamās veiksmes/neveiksmes kombinācijām). 

Diskrētās izvēles modeļa rezultāti ir parciālo alternatīvu varbūtības p̂  visiem gadījumiem 

izlasē. Tātad, mums ir nepieciešama kāda sliekšņa vērtība p* varbūtības prognozēšanai veikt 

izvēli ŷ : 

 
*

*

ˆ1,
ˆ

ˆ0,

p p
y

p p

⎧ ≥⎪= ⎨
<⎪⎩

. (5.9.) 

Parasti kā sliekšņa vērtību izmanto 0.5 (ja prognozējamā varbūtība alternatīvai ir lielāka 

par 0.5, tad tiek prognozēta alternatīvas pieņemšana, pretēja gadījumā – alternatīva tiek 
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noraidīta). Taču mūsu gadījumā transporta tipa izvēles relatīvie biežumi atšķiras tiešām 

nozīmīgi, un tāpēc tiks izmantota mazāka sliekšņa vērtība reti iestājošās alternatīvas 

prognozēšanai.  

Viena no pirmām problēmām – datu vākšana diskrētās izvēles modeļa konstruēšanai un 

paskaidrojamā mainīga noteikšana. Anketēšana tika veikta periodā no 1.07.2008 līdz 10.07.2008. 

Kopējais aizpildīto anketu skaits intervējot pēc metodes „face-to-face” (tiešā anketēšana) 

sastādīja 180, taču ne visas no šīm anketām tika aizpildītas korekti: bija neaizpildītas vietas, kā 

arī atbilžu nesaskaņotība pēc jēgas saistītiem jautājumiem utt. Anketas paraugs 12.pielikumā. 

Atzīmēsim, ka aptaujai tika izmatota tikai pasažieru izlase, kuri tika aptaujāti autoostā. 

Secīgi, kā atkarīgo mainīgo tika nolemts izmantot atbildi uz jautājumu „Ja dotais brauciens uz 

Daugavpili/uz Rīgu nav vienīgais, tad kādu transporta veidu Jūs parasti izmantojiet? (automobili, 

autobusu, vilcienu)”, t.i. diskrētā izvēle var būt formulēta kā „transporta parastā izvēle autobusa 

pasažierim”.  

Starp anketējamiem autobusa pasažieriem bija tie, kuri norādīja, kā šis ir vienīgais 

brauciens (31 pasažieris, izlases 17%), un tie tika izslēgti no apskatīšanas. Tātad, izlasē modeļa 

konstruēšanai palika 146 pasažieri, jautājumu atbilžu sadalījums ir atspoguļots 5.6. tabulā. 

5.6. tabula 

Atzītu par labāku transporta veidu sadalījums 

Atbilde Pasažieru skaits Procents 

Parasti izmanto autobusu 111 76.03% 

Parasti izmanto vilcienu  22 15.07% 

Parasti izmanto mašīnu  13 8.90% 

Kopējais skaits 146 100% 

Tas izskatās loģiski, ka autobusa lietotāji parasti to izmanto un sastāda visu gadījumu 

76.03%. Tātad, mūsu diskrētās izvēles modelim ir trīs izvēles – tādi modeļi parasti tiek dēvēti 

par diskrētās izvēles modeļiem ar daudzejādām alternatīvām (multinomial discrete choice 

models).  

Mēs pieņemam, ka pasažieris neizvēlas transportu no visām trijām alternatīvām tieši, bet 

viņa lēmums iekļauj sevī divus soļus. Pirmajā solī cilvēks izlemj izmantot vai nē viņa personīgo 

automobili (izvēle var būt ierobežota sakarā ar personīgās mašīnas neeksistēšanu). Otrajā stadijā, 

ja viņš ir izlēmis izmantot sabiedrisko transportu, cilvēks izvēlas autobusu vai vilcienu. Lai 

pārbaudītu šo pieņēmumu izmantosim procedūru, ko attīsta Hausman un McFadden [100], 

parasti saucamu par testu uz alternatīvu neatkarību.  
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Šī procedūra ir balstīta uz Hausmana parastā specifikācijas testa: 

 ( ) ( ) ( )12 ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ,
T

obs R U R U R U
−

χ = − − −β β V V β β  (5.10.) 

kur β̂ – modeļa nezināmo koeficientu novērtējumi un V̂  kovariācijas matricas priekš β̂ . Indekss 

U nozīmē, ka novērtējumam tiek izmantota pilna izlase (modelis bez ierobežojumiem) un 

indekss R nozīmē, ka nepiemērota alternatīvas ir izslēgtas no izlases (modelis ar 

ierobežojumiem). Hipotēze H0 sastāv nozīmīgu atšķirību neeksistēšanā starp šiem diviem 

modeļiem, un kritērijam ir 2χ  sadalījums pie patiesas hipotēzes H0 (brīvības pakāpju skaits tiek 

noteikts ka ierobežojumu skaits).  

Mūsu gadījumā mēs apskatām alternatīvu „izmanto parasti automobili” kā nepiemērotu un 

nesavienojamu notikumu ar izvēli starp vilcienu un autobusu. Pilns modelis alternatīvai „izmanto 

vilcienu” iekļauj pilnu izlasi, bet modelis ar ierobežojumiem iekļauj tikai atbildes „izmanto 

vilcienu” un „izmanto autobusu” (atbilde „izmanto automobili” ir izslēgta). Hausman’s testa 

vērtība un p-vērtība ir sekojoši: 2 1.77, 0.9946,obs p vērtībaχ = − =  tātad mēs varam pieņemt 

hipotēzi H0 par to, ka izvēle „izmanto automobili” ir nepiemērota izvēlei starp vilcienu un 

autobusu.  

Parasti tāda situācija noved pie ligzdas diskrētās izvēles modeļa, bet mūsu gadījumā 

loģiskāk izmantot secīgu diskrētās izvēles modeli [101] (5.21. attēls).   

 

5.21. attēls. Divlīmeņa risinājuma shēma  

 

Pirmais izvēles posms („automobiļa izmantošana” pretstatā „automobiļa neizmantošanai”) tiek 

izveidots ar parasto diskrētās izvēles modeli (modelis I) un tiek novērtēts pēc pilnas izlases, un 

Lēmums braukt uz 
Daugavpili/Rīgu 

Parasti ar automobili Parasti ne ar automobili 

Parasti ar autobusu Parasti ar vilcienu 
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otrs posms („vilciena izmantošana” pretstatā „autobusa izmantošanai”) tiek izveidots ar nosacīto 

diskrētās izvēles modeli (modelis II) un tiek novērtēts pēc izlases daļas.  

5.3.2. Modelis I – „automobiļa izmantošana” pretstatā „automobiļa neizmantošanai” 

Modelis I – diskrētās izvēles modelis pasažiera lēmumam par automobiļa izmantošanu jeb 

neizmantošanu parastiem ceļojumiem uz Rīgu/Daugavpili. Daži Modeļa I raksturotāji un tā 

novērtēšanas rezultāti ir atspoguļoti 5.7. tabulā. 

Ticamības attiecības McFadden indeksa vērtība (formula 5.8, LRI = 0.3860) nozīmīgi 

atšķiras no 0. p-vērtība ticamības attiecības testam (0.007) ļauj pieņemt hipotēzi par modeļa I 

kvalitāti. Tas viss liecina, ka modelis ir kvalitatīvs un var būt izmantots analīzei un prognozēšanai. 

5.7. tabula 

Modeļa I novērtēšanas rezultāti  

Izlase Pilna izlase ar vienreizējo braucienu izslēgšanu 

Izlases apjoms 126 

Atkarīgais mainīgais “izmanto mašīnu”  

Atkarīgā mainīgā vērtības  1, parasti izmanto mašīnu  
(10 gadījumi, 7.94%) 

0, parasti izmanto citu transportu 
(116 gadījumi, 92.06%) 

Logaritma ticamības funkcijas vērtības – 21.448048 

Ticamības attiecības piemeklešanas testa pārbaude, 2
obsχ  26.96 

Ticamības attiecības piemeklešanas testa pārbaude, p-
vērtība 

0.0007 

Ticamības attiecības indeksa vērtība 0.3860 

Mainīgais Apraksts  Koeficients p-vērtība Parciālais efekts 

1 Persona norādīja komfortu kā 
izvēles iemeslu 

-1.654 0.151 0.381 

2 Ģimenes ienākumi pārsniedz 
500 Ls uz personu 

2.400 0.036 0.167 

3 Persona vecumā no 40 līdz 60 -2.025 0.059 0.333 

4 Pienākšanas laiks no 6 līdz 12 
AM 

-1.630 0.165 0.333 

5 Persona ierodas stacijā mazāk 
nekā par 15 minūtēm līdz 
atiešanai  

-0.468 0.635 0.333 

6 Persona ierodas stacijā pirms 
15-30 minūtēm līdz atiešanai  

-3.540 0.007 0.524 

7 Mērķa punkts – gala punkts  -1.537 0.136 0.690 

8 Dod priekšroku atbildēm 
latviešu valodā  

-3.399 0.008 0.519 

Konstante  1.872 0.163  
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Visiem nozīmīgiem koeficientiem modelī ir paskaidrojamās zīmes (un tāpēc korekti 

ietekmes virzieni). 5.7. tabulā ir atspoguļotas koeficientu vērtības, p-vērtības hipotēzes 

nenozīmīguma testēšanai un parciālie efekti katram mainīgajam. 

Mainīgajam „ienākums uz ģimenes locekli” ir nozīmīga ietekme uz lēmumu par 

automobiļa izmantošanu. Pozitīvā koeficienta zīme ( 2(ienākumi)
ˆ 2.400β = ) norāda uz to, ka 

pasažieri ar augstu ienākumu līmeni izmanto automobili ceļojumam uz Rīgu/Daugavpili biežāk.  

Pasažiera vecums arī ir nozīmīgs faktors modelī. Ņemot vērā negatīvu koeficienta zīmi 

mainīgajam „vecums” (3) var secināt, ka pasažieri vecumā no 40 līdz 60 gadiem retāk izmanto 

automobili tālajiem braucieniem. Sakarā ar to, ka ienākuma ietekme tika apskatīta modelī 

atsevišķi, var pieņemt, ka vidējā vecuma pasažieri dod priekšroku mierīgākajiem ceļojumiem 

autobusā pretsvarā intensīvai automobiļa vadīšanai.  

Arī mainīgajam „komforts” (1) ir negatīva koeficienta zīme. Tas nozīmē, ka pasažieri, kas 

augstu novērtē komfortu autobusā parasti neizmanto automobili dotajā virzienā. Šo var 

paskaidrot divējādi. Pirmkārt, (un kas ir vairāk acīmredzams) šo var paskaidrot ar to, ka 

autobusam ir mazāks komforts salīdzinājumā ar automobili un tie, kas izmanto automobili 

neatzīmē komforta līmeni kā autobusa priekšrocību. Otrkārt, pasažieri, kam patīk komforta 

līmenis autobusā parasti to arī izvēlas. Abiem šiem faktoriem var būt vieta.  

Arī var atzīmēt to, ka pasažieri, kas dodas no rīta (no plkst. 6.00 līdz 12.00) parasti 

neizmanto automobili. Šo faktu var izmantot autopārvadātāji – viņiem ir jāpievērš īpaša 

uzmanība rīta braucieniem; bez tam sacenšanās starp autobusu reisiem un vilcienu šajās stundās 

ir lielāka.  

Pasažiera ierašanās laiks stacijā – arī svarīgs punkts transporta pakalpojumu vadībai. 

Atbilstoši modelim vairākums pasažieru, kas parasti dod priekšroku pilsētas transportam, ierodas 

stacijā pirms 15-30 minūtēm līdz atiešanas laikam (mainīgais 5). Šis laika intervāls var tikt 

izmantots autoostas papildpakalpojumu piedāvāšanas iespēju analīzei.  

Ir nepieciešams atzīmēt efekta augšējo robežvērtību pienākšanas mainīgajam, kas pierāda 

tā svarīgumu. Parciālā efekta vērtība nozīmē, ka, ja pasažieris ieradās stacijā pirms 15-30 

minūtēm līdz atiešanai, viņš dod priekšroku pilsētas transportam ar varbūtības līmeni augstāku 

par 0.524 (vai 52.4%), pie citiem vienādiem nosacījumiem.  

Pasažieri, kas ceļo līdz gala punktam (Rīga/Daugavpils), parasti izmanto pilsētas transportu 

ar lielāku varbūtību (koeficients mainīgajam 7 ir negatīvs). Var secināt, ka ceļojušie dod 

priekšroku automobilim īsākajiem ceļojumiem (līdz maršruta starppieturām).  

No praktiskā viedokļa ir lietderīgi sadalīt mainīgos divās grupās – novērojamie un 

nenovērojamie. Novērojamo mainīgo vērtības (piemēram, vecums vai mērķa punkts) var būt 
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iegūtas bez tiešā kontakta ar cilvēku, bet nenovērojamo vērtības, piemēram, viedoklis par 

apkalpošanu var tikt iegūts aptaujā.  

Novērojamos faktorus vieglāk vadīt praksē (novērojot potenciālos pasažierus). Arī to 

vidējās vērtības var būt iegūtas no statistiskajām atskaitēm vairākumam novērojamo faktoru 

(cilvēku procents specifiskajā vecuma grupā, dotajā ģeogrāfiskajā novadā var būt iegūts no valsts 

statistiskajām atskaitēm, mērķa punktu sadalījums var būt iegūts no biļešu kasēm). 

Kā novērojamie, tā arī nenovērojamie mainīgie tika iekļauti modelī, bet pēc izslēgšanas 

soļu procedūras tikai divi nenovērojamie mainīgie palika nozīmīgi. Pirmais mainīgais – 

pasažiera pozitīvais viedoklis par autobusa komforta līmeni, un otrais – pasažiera ienākumu 

līmeņa augsta vērtība (virs 500 Ls). 

Tika pārbaudīta hipotēze par koeficientu kopējo nenozīmīgumu šiem diviem mainīgajiem 

uz Vaļda (Wald) testa bāzes: 

1(komforts) 2(ienākumi)

2

ˆ ˆ 0

6.04

- 0.0488
obs

p vērtība

β β

χ

= =

=

=

 

Tātad, pamathipotēze par kopējo koeficientu nenozīmīgumu ir jānoraida pie ticamības 

līmeņa 95.12% un abi mainīgie nevar tikt izslēgti no modeļa.   

Sekojošais solis ir Modeļa I prognozes jaudas novērtējums. Uz modeļa bāzes tika 

prognozētas varbūtību vērtības visiem izlases objektiem. Šo varbūtību vērtību sadalījums ir 

attēlots 5.22. att.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.22. attēls. Varbūtību novērtēto vērtību sadalījums Modelim I  
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Ir diezgan daudz vērtību ar zemām varbūtībām (maza iespēja parasti izmantot automobili). 

Šis sadalījums atbilst sagaidāmam, jo tikai 7.94% no izlases izmanto automobili kā parasto 

transportu (sk. atkarīgā mainīgā aprakstu 5.8. tabulā).  

Saskaņā ar šo faktu tika izmantota zema sliekšņa vērtība prognozei. Izvēlētā vērtība sastāda 

0.45, tāpēc visi pieraksti ar prognozētam varbūtībām zemākām par šo vērtību bija klasificēti kā 

„neizmantojošie automobili” un visi pieraksti ar augstākām prognozētam varbūtībām bija 

klasificēti kā „izmantojošie automobili”. Sliekšņa vērtība tika izvēlēta pareizi klasificēto 

gadījumu procenta maksimizēšanai.  

5.8. tabulā 2x2 tabulas veidā ir atspoguļota prognozēšanas rezultātu un novērojamo vērtību 

pretstatīšana.  

5.8. tabula 
Modeļa I prognozes rezultāti 

 
„threshold” vērtība= 0.45 Novērotais 

“izmanto mašīnu” 
Novērotais 
“neizmanto mašīnu” 

Kopā 

Prognozējamais „izmanto mašīnu” 5 5 10 
Prognozējamais „neizmanto 
mašīnu” 

5 111 116 

Kopā 10 116 126 
Korekti klasificēti 92.06% 

 

Korekti klasificēto gadījumu procents ir pietiekami augsts (92.06%). Arī ir liels korekti 

klasificēto gadījumu procents „neizmantojošo automobili” (111 no 116). Parasti izmantojošo 

automobili lietotāju prognozēšanas rezultāts ne tik labs (5 no 10), taču tomēr korekti identificēti 

5 automobiļa lietotāji no 126 respondentiem, tas var būt paskaidrots ar parasto automobiļu 

lietotāju mazu apakšizlases apjomu.  

5.3.3. Modelis II. Autobusa/vilciena kā parastā transporta veida izvēle 

Modelis II – diskrētās izvēles modelis pasažiera lēmumam izmantot vilcienu vai izmantot 

autobusu parastiem braucieniem uz Rīgu/Daugavpili. Tiks izmantots Hausmana tests pamathipotēzes 

pārbaudei par alternatīvas „mašīna pret autobusa/vilciena izvēli” nepiemērotību (5.10.). Modeļa II 

novērtēšanai tiks izmantoti tikai tie pasažieri, kuri neizvēlas automobili. Daži Modeļa II raksturotāji 

un tā novērtēšanas rezultāti ir attēloti 5.9. tabulā. 

McFadden’s indeksa vērtība – ticamības attiecības (LRI = 0.3333) nozīmīgi atšķiras no 0. 

Hipotēze par modeļa II kvalitāti tiek pieņemta uz p-vērtības pamata priekš ticamības attiecības 

testa (0.002).  

Vairākumam mainīgo ir sagaidāmais ietekmēšanas virziens uz atkarīgo mainīgo.  
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5.9. tabula 

Modeļa II novērtēšanas rezultāti  

Izlase Izlases ar atbildēm „izmanto vilcienu” un „izmanto 
autobusu”  

Izlases apjoms 102 
Atkarīgais mainīgais “izmanto vilcienu”  
Atkarīgā mainīgā vērtības  1, ceļotājs parasti izmanto vilcienu  

(18 gadījumi, 17.65%) 
0, ceļotājs parasti izmanto autobusu (84 gadījumi, 

82.35%) 
Logaritma ticamības funkcijas vērtības – 31.69122 

Ticamības attiecības piemeklēšanas testa pārbaude, 2
obsχ  31.68 

Ticamības attiecības piemeklēšanas testa pārbaude, p-
vērtība 

0.0002 

Ticamības attiecības indeksa vērtība 0.3333 
Mainīgais Apraksts  Koeficients p-vērtība Parciālais efekts 
1 Atiešanas laiks no 12:00 līdz 

18:00 
-1.785 0.116 -0.084 

2 Ceļo no Rīgas 1.976 0.051 0.106 
3 Persona, kas norādīja kā 

autobusa izvēli pieradumu (a 
habit) 

-2.079 0.088 -0.892 

4 Persona, kas norādīja cenu kā 
autobusa izvēles iemeslu  

2.657 0.005 0.399 

5 Persona vecumā no 40 līdz 60 -1.988 0.029 -0.115 
6 Viena virziena ceļojums 

(pretstatā atgriezeniskajam)  
-1.867 0.023 -0.193 

7 Persona ceļo dotajā virzienā 
vienreiz gadā vai retāk  

1.014 0.183 0.084 

8 Mērķa punkts – gala punkts  1.178 0.131 0.069 
9 Persona domā, ka vilciens ir 

lētāk nekā autobuss 
1.167 0.150 0.100 

Konstante  -2.919 0.049  

Atiešanas laikam ir nozīmīga ietekme uz izvēli starp vilcienu un autobusu. Autobusu 

pasažieri (no plkst. 12.00 līdz 18.00, mainīgais 1) izmanto autobusus kā likums ar lielāku 

varbūtību. Šo faktu var izmantot autopārvadājumu uzņēmumu vadītāji pasažieru 

papildraksturotāju noteikšanai, kuri parasti izmanto autobusus vakara stundās, un jaunu 

pasažieru, kas neizmanto autobusus dotajās un citās stundās piesaistei.  

Diskrēts mainīgais Rīga (2) palielina vilciena izvēles varbūtību, tāpēc var secināt, ka 

vairākums pasažieru izmanto autobusu vilciena vietā izbraukšanai no Rīgas (nekā dodoties no 

Daugavpils). To var paskaidrot ar pasažieru, braucošu no Rīgas, augstu mobilitātes līmeni, vai ar 

kādām grūtībām dodot priekšrocību vilcienam autobusa vietā Daugavpilī. 

Ir divi svarīgi mainīgie, kas ir saistīti ar autobusa izvēles iemeslu, un abi ir būtiski. 

Pirmkārt, pasažieri, kas izsaka darbu kā brauciena ar autobusu iemeslu, izvēlas autobusu biežāk 
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nekā vilcienu. Parciālā koeficienta augstāka vērtība (-0.892) atbilst sagaidāmam. Arī pasažieri, 

kas izcēla cenu kā atslēgas faktoru izvēloties transporta veidu dod priekšroku vilciena 

izmantošanai (vilciena biļete ir nedaudz lētāka, nekā autobusa biļete). 

Pasažieri no 40 līdz 60 gadiem parasti izmanto autobusu braucieniem biežāk nekā vilcienu. 

Šis fakts var būt lietderīgs autobusu pārvadātājiem un marketinga kampaņās dzelzceļā.  

Atbilstoši mainīgā (6) koeficienta negatīvai zīmei cilvēki dod priekšroku ierastam 

transportam viņu tiešajiem ceļojumiem. Citiem vārdiem, fakts, ka cilvēks izvēlas autobusu viņa 

tiešajam ceļojumam norāda, ka viņš izmanto autobusu pēc ieraduma.  

Pasažieri, kas ceļo tādā veidā reti (vienreiz gadā vai retāk) dod priekšroku vilciena 

izmantošanai. Tas var norādīt uz parastu ieradumu izmantot vilcienu garākiem ceļojumiem vai 

uz augstāka līmeņa informētību par dzelzceļa pakalpojumiem.  

Mērķa punkts kā gala punkts acīmredzami palielina vilciena izvēles varbūtību. Modeļa 

prognozēšanas jaudas novērtējumam tika izmantota tā pati metodika kā Modelim I. 

Varbūtību novērtēto vērtību sadalījums Modelim II ir attēlots 5.23. attēlā. Atkal ir vienas 

no alternatīvām reta izvēle (tikai 17.65% respondentu izmanto parasti vilcienu kā transportu – tas 

ir izlases ierobežojums), un kā sekas ir daudz pierakstu ar prognozējamās varbūtības zemu 

līmeni. Izmantojot tādu pašu principu, var noteikt 0.35 kā robežvērtību (visi gadījumi ar 

novērtēto varbūtību mazāku par 0.35 bija klasificēti kā „izmanto autobusu” un visi pieraksti ar 

varbūtības prognozēto vērtību lielāku par 0.35 bija klasificēti kā „izmanto vilcienu”).  

5.10. tabulā ir atspoguļota prognozēšanas rezultātu un novērojamo vērtību pretstatīšana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.23. attēls. Varbūtību novērtēto vērtību sadalījums Modelim II 
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5.10. tabula 

Modeļa II prognozes rezultāti 

„threshold”vērtība= 0.35 Novērotais 
“izmanto vilcienu” 

Novērotais “izmanto 
autobusu” 

Kopā 

Prognozējamais “izmanto vilcienu” 13 9 22 
Prognozējamais “izmanto 
autobusu” 

5 75 80 

Kopējais skaits 18 84 102 
Korekti klasificēti 86.27% 

 

86.27% gadījumu bija klasificēti korekti. Arī var ievērot augstu sakrišanas līmeni retai 

alternatīvai (13 no 18 pasažieriem, kas izvēlas vilcienu, klasificēti korekti).  

Tātad, bija konstruēti divi diskrētās izvēles modeļi transporta veida izvēlei braucieniem uz 

Rīgu/Daugavpili. Pirmais modelis ļauj prognozēt izvēli starp automobiļa un sabiedriskā 

transporta izmantošanu, un otrais modelis tika konstruēts izvēlei starp autobusa un vilciena 

izmantošanu. Abiem modeļiem ir pareizi klasificēto gadījumu augsts procents (92.06% un 

86.27% attiecīgi). 

Bija izpētīta plaša faktoru spektra ietekme uz pasažieru izvēli, novērtēti to parciālie efekti. 

Atklāti būtiski faktori, un to ietekmes virzieni var būt izmantoti autobusu un dzelzceļa 

pārvadātāju un autoostu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.  

 
5.4. Kvalitātes indikatora izveide uz parciālo kvalitātes rādītāju bāzes 

kvalitātes vadības sistēmai AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 

5.4.1. Kvalitātes integrālā indikatora modelis 

Jebkurš mērīšanas process pieprasa salīdzināšanu ar kādu standartu. Šie standarti var būt 

objektīvi, kā arī subjektīvi. Pakalpojumiem šie standarti kopumā ir subjektīvi un ir atkarīgi no 

klienta pieredzes. Arī šie standarti mainās pēc kāda laika. Vispāratzīti, ka apkalpošanas kvalitāte 

ir funkcija, kas salīdzina piefiksēto kvalitāti un klienta sagaidāmo. Daži autori piedāvāja modeli, 

kurā pakalpojuma kvalitāte ir atkarīga no šo lielumu starpības: Parasuraman A., Zeithaml V. un 

citi, [5-8], lai gan citi deva priekšroku modeļiem, kuros sagaidāmais vērtējums spēlē nozīmīgāku 

lomu: Cronin J. un Teilor S. [9-10]. Apskatu par pieejām pakalpojumu kvalitātē var atrast 

Morgan C. un Murgatroyd S. [11]. 

Novērtētā kvalitāte ir parasti dažu kvalitatīvu faktoru, īpašību funkcija, un būtiskākais 

pakalpojumu kvalitātes mērīšanā ir katra faktora vai īpašības relatīvā svara noteikšanā. Metodes, kas 

ir orientētas uz daudzdimensiju kvalitatīvajiem mērījumiem, parasti ir balstītas uz apvienoto analīzi 

– Luce D.R. and Tukey J.W. [16], Carroll J.D. and Green P.E. (1995) [17]. Dotajās procedūrās tiek 
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pieņemta vairāku kvalitātes atribūtu esamība un klientu aptaujas šo pakalpojumu novērtēšanai. Šīs 

metodes pieņem, ka kvalitātes atribūti var būt novērtēti objektīvi.  

Tomēr šīs metodes ir mazāk piemērotas gadījumos, kad kvalitatīvajām īpašībām nav objektīvu 

standartu, un tāpēc tās ir diezgan sarežģīti novērtēt. Apskatīsim procedūru, kura ļauj konstruēt 

kvalitātes lineāro indikatoru, kurš savukārt var būt pielietos kvalitātes atribūtu jebkuram veidam.  

Pieņemsim, ka jums ir lietotāju kopums. Lai i-tais lietotājs no dotā kopuma ir novērtējis 

dotā pakalpojuma kvalitāti ar rādītāju Qi. Šis novērtējums ir sagaidāmā pakalpojuma rezultāta un 

novērojamās kvalitātes salīdzinošais rezultāts. Pasūtītāja novērtējums būs vairāku atribūtu X1 , ...,  

Xk  funkcija un noteiks pakalpojuma kvalitātes kopējo novērtējumu. Apzīmēsim ar Xi1 , ...,  Xik to 

atribūtu novērtējumus, kuru veicis i-tais lietotājs. Tad vispārējais kvalitātes novērtējums, ko 

veicis šis lietotājs, līdzināsies  

 Qi = f(Xi1 ,...,  Xik). (5.11.) 

Mēs nosakām pakalpojuma kvalitāti kā sagaidāmo Qi vērtību lietotāju kopumam apjoma N 

(N → ∞). 

 ∑
=

∞→
=

N

i
iN

Q
N

Q
1

1lim  (5.12.) 

Kvalitātes lineārais indikators paredz, ka funkcija (5.11.) var būt pārstāvēta šādā veidā, 

 ∑
=

=
k

j
ijiji XQ

1

β , (5.13.) 

kur svars ijβ  mēra atribūta Xj  relatīvo nozīmīgumu attiecībā pret pakalpojuma kvalitāti i-tajam 

pasūtītājam. 

Pieņemsim, ka visi pasūtītāja novērtējumi Xij un Qi  izdarīti vienā un tajā pašā skalā, 

piemēram (0 ... 5), un attiecībā pret svaru β ij  ir izpildīti šādi nosacījumi: 

 0ijβ ≥  un 
1

1
k

ij
j
β

=

=∑ . (5.14.) 

Mēs tā pat pieņemam, ka svars ijβ , ko izmanto i-tais pasūtītājs j-tajam atribūtam, ir 

neatkarīgs no novērtējuma, ko izdarījis dotais pasūtītājs dotajam atribūtam Xij. 

Kā skaidrots iepriekš, atribūta novērtējums savā būtībā ir tas, kā veiktie pakalpojumi 

salīdzināmi ar ideālu vai standarta izpildījumu. 

Pakalpojuma kvalitāte var tikt panākta no (5.12.) un (5.13.), izmantojot mainīgo β ij  un Xij  

neatkarības īpašību: 
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][][][ ββ , (5.15.) 

kur mj – atribūta j vidējais novērtējums dotajā kopumā, bet β j – šī atribūta vidējais svars 

(nozīmīgums) kopumā. 

(5.15.) tipa modeļa piemeklēšana paredz katra atribūta vidējā svara novērtēšanu kopumā un 

vidējā novērtējuma priekš atribūtiem novērtēšanu. Šī tipa modelim ir šādas priekšrocības: 

A. Kvalitātes skalārais rādītājs ļauj salīdzināt mūsu pakalpojumu ar pakalpojumiem, ko 

sniedz citas kompānijas; 

B. Svaru zināšana ļauj sakārtot atribūtus atbilstoši to relatīvajam nozīmīgumam lietotājam, 

un uzrāda būtiskas īpašības kvalitātes paaugstināšanai; 

C. Ja atribūtu novērtējumi attiecas uz objektīviem darba ražīguma radītājiem, tad var 

aizvietot subjektīvus novērtējumus ar objektīviem mērījumiem, kas padara daudz 

vienkāršāku kvalitātes radītāju monitoringu. 

5.4.2. Svaru novērtējuma metodes 

5.4.2.1. Regresijas pieeja 
Eksistē daudzas pieejas atribūtu svara novērtējumam [102]. Daži autori rekomendē 

novērtēt lineāro kvalitātes indikatoru (5.13.) svaru tiešās pakalpojumu lietotāju aptaujas ceļā. 

Piemēram, Zeithamel [103] savā servisa SERVQUAL konceptuālajā kvalitātes modelī identificē 

5 servisa kvalitātes atribūtus (taustāmība, drošība, garantijas, u.c.) un nosaka šo atribūtu svaru 

lietotāju aptaujas ceļā 100 baļļu sadalījuma ziņā starp šiem pieciem atribūtiem. Problēma pastāv 

tanī apstāklī, ka daudziem pasūtītājiem nav paraduma izdarīt šāda veida novērtējumus, tāpēc to 

rezultāti var būt ļoti nedroši. Piemēram, šādā veidā iegūtais svars var būt atkarīgs no atribūtu 

secības. Bez tam šī procedūra ir ļoti sarežģīta tās izpildes ziņā, kad atribūtu skaits ir liels. 

Tātad, metodes svaru noteikšanai [12, 13]: 

• Saskaņotība mazas ekspertu grupas vidū. To var viegli pielietot un to var atspoguļot 

kā politisku risinājumu, bet problēma – dažādas ekspertu grupas var dot dažādus 

svarus.   

• Atribūtu un kvalitātes netieša novērtēšana no ekspertu izlases no kādas ekspertu 

ģenerālkopas. Svari tiek iegūti, piemērojot statistisko analīzi.  

Tādejādi dati būs servisa kopējās kvalitātes novērtējums un arī atribūtu līmeņi, kuri nosaka 

kopējo kvalitāti.  

Izskatīsim svaru aprēķinu procedūru, kas balstās uz statistiskā regresijas modeli kopumam. 
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Pieņemsim, ka n izmēra gadījuma izlase no lietotāju kopuma deva servisa globālās 

kvalitātes novērtējumus – Yi (i=1, ... n) un atribūtu novērtējumus (parciālos kvalitātes rādītājus), 

kuri nosaka servisa kvalitāti – Xij k konkrētiem atribūtiem (i = 1, ... n; j =1, ... k). 

Pieņemsim, ka šie novērtējumi veikti skalā (0–5). 

Servisa kvalitāte i-tajam pasūtītājam, tas ir nezināmais mainīgais, kuru mēra novērtējuma 

formā lietotājs Yi. (Tas nozīmē, ka novērtējums Yi saistīts ar servisa Qi  kvalitāti): 

 T
i i iY Z= +β x ,  (5.16.) 

kur xi = (Xi1, ..., Xik) – i-tā lietotāja veiktie atribūtu novērtējumi; 

β = (β 1, ..., β k) – svaru vektors ar nosakāmajām īpašībām (5.14.); 

Zi – ir mērījumu kļūda, kurai, pieņemsim, ir spēkā normālais sadalījuma likums Zi ~ N(0, σ 2
z ). 

Mainīgais u ietver sevī visus faktorus, kuri nosaka, ka viens un tas pats lietotājs, kuram jautāja 

par servisa kvalitāti, var sniegt dažādu novērtējumu dažādos laika brīžos. Tā saistīta ar kļūdu, 

sakarā ar mērīšanas skalu un var mainīties no pasūtītāja uz pasūtītāju u.t.t. Paredzot, ka tas notiek 

daudzu savstarpēji nesaistītu faktoru rezultātā, var pieņemt – uz centrālās robežteorēmas pamata 

– normālo sadalījumu. Pārējie pieņēmumi ir klasiskās regresijas pieņēmumi un var būt veikti uz 

sekojošo pieņēmumu pamata:  

1) Pieņemsim, ka gadījuma kļūdas ui matemātiskā cerība ir vienāda ar nulli, t.i., nepastāv 

sistemātiska neobjektivitāte, un ka mainīgums ir apmēram vienāds visiem lietotājiem 

kopumā, t.i. atlikumu dispersija vienāda un līdzinās kādai konstantei. 

2) Nākamais pieņēmums attiecas uz to, ka atribūtu novērtējumi xi = (Xi1, ..., Xik), ko veicis 

i-tais lietotājs, nav nejauši, t.i. tie izdarīti bez kļūdām. Minētais pieņēmums var tikt 

izdarīts uz tā pamata, ka atribūtu novērtējuma kļūda ir neliela salīdzinot ar kļūdu 

servisa kvalitātes integrālā novērtējuma gadījumā. Praksē vienmēr būs iespējama 

zināma mērīšanas kļūda, kura var būt dažāda, dažādiem atribūtiem. Taču mēs pieļaujam 

šādu pieņēmumu vienkāršības dēļ. 

3) Tāpat pieļaujam, ka mainīgo svars β ij un Xij ir neatkarīgie mainīgie. 

4) Linearitātes pieņēmums ir pietiekami stiprs, taču to var pārbaudīt pēc modeļa 

novērtējuma. 

5) Nākamais pieņēmums attiecas uz svaru β ij gadījuma raksturu un normālo sadalījuma 

likumu ar matemātisko cerību β j un dispersiju 2
zσ , kura ir pastāvīga k atribūtiem. Šis 

pieņēmums tāpat ir pietiekami stiprs, jo svara mainīgums kopumā daudzos gadījumos 
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būs dažāds dažādiem atribūtiem. Šo pieņēmumu var vājināt, taču tad būtiski pieaugs 

modeļa sarežģītība. 

Tātad ar dotiem pieņēmumiem gadījuma mainīgo Yj (i=1, ... n) sadalījums ir normālais ar 

vidējo  

 ( ) ( ) T
i i i iE Y E Q= = β x .  (5.17.) 

Var izmantot vairākas regresijas standartmetodes, lai pārbaudītu šī modeļa gadījuma 

koeficientu pamatotību. Tajā skaitā, svara saskaitīšanas ierobežojumu var pārbaudīt salīdzinot 

novērtējumus ar ierobežojumiem un bez tiem. Galvenais pieņēmums par vienādām dispersijām 

svara sadalījumā ir pārbaudāms, novērtējot modeli bez šiem ierobežojumiem. 

Tālāk atribūtu parametru (svaru) novērtēšanai tiks apskatīts no sākuma klasiskais regresijas 

analīzes modelis – bez ierobežojuma uz parametriem un ar pieņēmumu, ka kā atkarīgais, tā arī 

pavadmainīgie ir intervālu mainīgie. Pēc tam secīgi ievadīsim papildus ierobežojumus 

novērtēšanai: no sākuma – uz parametriem: 

 0≥jβ  priekš j=1,…, k  un ∑
=

=
k

j
j

1

1β  

bet pēc tam – pieņēmums par to, ka atkarīgais mainīgais un pavadmainīgie ir kategoriālie 

(pieņem tikai veselas vērtības – 0, 1, 2, 3, 4, 5). 

5.4.2.2. Klasiskais regresijas modelis parametru novērtēšanai  
Regresijas modelis pieņem ka vispārējā servisa kvalitāte ir noteikta kā atribūtu novērtējumu 

lineārā kombinācija ar kādiem nezināmiem svariem. Novērtēsim nezināmus svarus (vienādojuma 

(5.16.) koeficientus) uz klasiskās regresijas analīzes bāzes. Pierakstīsim modeli lineārā klasiskā 

regresijas modeļa standartformā [92]: 

 Y = Xβ + Z, (5.18.) 

kur  X – neatkarīgo mainīgo vērtību matrica, dimensijas (n× m),  

 n – novērojumu skaits, 

 Y – atkarīgā mainīgā vērtību vektors, dimensijas (n×1),  

 Z – (n×1) dimensijas vektors, kura komponenti Z1, Z2, ... , Zn ir neatkarīgi, vienādi sadalīti 

gadījuma lielumi ar vidējo nulle, dispersiju σ2 un kovariāciju matricu Cov(Z) = σ2In,  

 β – regresijas modeļa parametru vektors, dimensijas (k×1), kuru ir nepieciešams novērtēt.  

Novērtējums β (LSE), iegūts pēc vismazāko kvadrātu metodes, tiek aprēķināts pēc 

formulas: 
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 ( ) YXXXβ TT 1−
=  (5.19.) 

un dod vismazāko funkcijas vērtību  

 ( )
2 2

1 1 1
( )

n k n
T

i i ij i i
i i i

f Y X Y  β
= = =

⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑β β x , (5.20.) 

kur xi = (Xi1, ...Xik) ir vektors-kolona izmēra k×1. 

Sakarā ar to, ka neatkarīgie mainīgie (kvalitātes parciālie atribūti) var korelēt savā starpā, 

tiks pielietota regresijas modeļa soļpiemeklēšanas procedūra (Forward Stepwise vai Backward 

Stepwise) [92]. 

5.4.2.3. Regresijas modelis ar ierobežojumiem uz parametru zīmi 
Apskatīsim kvalitātes parciālo atribūtu svaru atrašanas metodi ar ierobežojumu uz to zīmi. 

Tā kā kvalitātes parciālā atribūta novērtējuma palielināšanai ir pēc loģikas jāveicina kvalitātes 

kopējā atribūta novērtējuma palielināšanu, tāpēc atkarībai starp kvalitātes kopējo novērtējumu un 

parciāliem atribūtiem ir jābūt ar pozitīvu zīmi, un secīgi, svaru zīmēm ir jābūt pozitīvām. 

Regresijas modeļa (5.18.) parametru novērtēšanai ar ierobežojumiem uz zīmi ( iβ ≥0, priekš 

visiem i no 1 līdz k) izmantosim pieeju, ko pirmoreiz izmantoja M.S.Waterman [104]. Algoritms 

realizē vismazāko kvadrātu metodi ar ierobežojumiem un iekļauj sevī vairākus posmus. 

Algoritma darbības rezultāts ir vektors-kolona β (dimensijas k×1), kas satur regresijas modeļa 

nezināmu parametru novērtējumus.  

1.solis. Ar klasisko vismazāko kvadrātu metodi pēc formulas (5.19.) tiek novērtēts vektors-

kolona ar nezināmiem parametriem. Ja iegūtajam vektoram ir negatīvi elementi, tad 

pāreja pie 2.soļa, ja nē – tad pāreja pie 3.soļa.  

2.solis. s negatīvu elementu esamības gadījumā parametru vektorā β ( iβ <0) tiek veikta sekojošā 

izejas matricas X modifikācija: rindiņas, kas attiecas uz negatīviem novērtējumiem, tiek 

izslēgtas no apskatīšanas. Pārveidotā matrica X dimensijas (k-s)×n tiek sūtīta uz atkārtoto 

parametru novērtēšanu, t.i., notiek pāreja uz 1.soli.  

3.solis. Parametru vektora β pozitīvu komponentu gadījumā notiek mērķa funkcijas f(β) 

aprēķināšana. 

 ( )
2 2

1 1 1
( )

n k n
T

i i ij i i
i i i

f Y x Y  β
= = =

⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑β β x , (5.21.) 

kur f(β) – standarta mērķa funkcija vismazāko kvadrātu metodē, kuru ir nepieciešams minimizēt.  
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4.solis (mērķa funkcijas optimālās vērtības meklēšana). Pieņemsim, ka kopumā atlikušo pozitīvo 

parametru skaits ir l. Pēc kārtas pielīdzinot nullei (visas iespējamās kombinācijas pa 

vienam, pa diviem, pa trīs un tā tālāk pa l atlikušiem pozitīviem parametriem) un pārlasot 

visas iespējamās mērķa funkcijas vērtības iegūtās pie dotajām parametru kombinācijām 

tiek noteikts tāds parametru komplekts, pie kura mērķa funkcija f(β) ir minimālā. 

Atbilstošais mērķa funkcijas f(β) minimālai vērtībai vektors β, kas nesatur negatīvus 

elementus, arī ir uzdevuma risinājums.  

5.4.2.4. Regresijas modelis ar ierobežojumiem uz parametru vērtībām  
Apskatīsim uzdevuma nostādni, kurā kvalitātes parciālo atribūtu nezināmie svari tiek 

novērtēti ņemot vērā sekojošos vērtību ierobežojumus: 

 ∑
=

=
k

i
i

1
1β , (5.22.) 

Ir nepieciešams atrast koeficientus ( )T1,..., k=β β β , kas minimizē funkciju  

 ( )
2 2

1 1 1
( )

n k n
T

i i ij i i
i i i

f Y x Y  β
= = =

⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑β β x , (5.23.) 

nosacījumā  

 
1

( ) 1 1 0
k

T
i

i
g

=

= − = − =∑β β eβ . 

kur  xi = (Xi1, ..., Xik) – vektors-kolona, dimensijas k×1; 

e – vektors-kolona, atbilstošās dimensijas no vieniniekiem.  

Lagranža funkcija mūsu uzdevumam būs sekojoša 

 ( , ) ( ) ( )L f g= +β β βλ λ , (5.24.) 

kur 0≥λ  – Lagranža reizinātājs.  

Šo funkciju ir nepieciešams minimizēt pēc mainīgajiem β un .λ  Tas noved pie sekojošās 

vienādojumu sistēmas: 

( , ) ( ) ( ) 0L f g∂ ∂ ∂
= + =

∂ ∂ ∂
β β β

β β β
λ λ , 

( , ) ( ) 0L g∂
= =

∂
β β

β
λ . 

 
 
(5.25.)



 

 120

Pirmajam no šiem vienādojumiem ir veids  

 ( )T

1
( , ) 2 0.

n

i i i
i

L Y  
=

∂
= − − + =

∂ ∑β β x x e
β

λ λ  

Pierakstīsim vienādojumu matricu formā  

 2 2 0T T− + + =X Y X Xβ eλ . 

No šejienes pierakstīsim izteiksmi priekš β 

 1
2 (T T T( ) )− −= −1 1β X X X Y X X eλ . (5.26.) 

Lagranža reizinātājs tiek atrasts no otrā sistēmas (5.25) vienādojuma  

 ( ) ( )1
21 T T T T T T− −

= = −
1 1

e β e X X X Y e X X eλ . 

No šejienes atrodam  

 ( ) ( )
1

2 T T T T T
−− −⎛ ⎞⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠

1 1
e X X X Y 1 e X X eλ . (5.27.) 

5.4.2.5. Regresijas modelis ar ierobežojumiem uz parametru vērtībām un zīmi 
Apskatīsim algoritmu, kas ir algoritmu kombinācija, aplūkotu 5.4.2.3. un 5.4.2.4. punktos. 

Galvenās izmaiņas tiek veiktas 5.4.2.3. punkta algoritma 1.solī, respektīvi risinājums tiek 

meklēts ne ar klasisko mazāko kvadrātu metodi, bet uz maksimālās ticamības metodes un 

formulu (5.26.) un (5.27.) pamata, t.i. izejas ir risinājums ar ierobežojumiem uz vērtībām. Pēc 

tam tiek pielietots algoritms ar ierobežojumu uz zīmi. Tādā gadijumā tiek izpildīti abi 

ierobežojumi: kā uz vērtību, tā arī uz zīmi.  

1.solis. Vektora-kolonas ar nezināmiem parametriem β novērtējums tiek meklēts ar formulām 

(5.26.) un (5.27.), pie kura funkcijas (5.23.) vērtība ir minimāla un nosacījums (5.22.) ir 

apmierināts. Ja iegūtajam vektoram ir negatīvi elementi, tad pāreja pie 2.soļa, ja nē – tad 

pāreja pie 3.soļa.  

2.solis. s negatīvu elementu esamības gadījumā parametru vektorā β (β i<0) tiek veikta sekojošā 

izejas matricas X modifikācija: rindiņas, kas attiecas uz negatīviem novērtējumiem, tiek 

izslēgtas no apskatīšanas. Pārveidotā matrica X dimensijas (m-s)×n tiek sūtīta uz 

atkārtoto parametru novērtēšanu, t.i., notiek pāreja uz 1.soli.  

3.solis. Parametru vektora β pozitīvu komponenšu gadījumā notiek funkcijas f(β), kuru ir 

nepieciešams minimizēt, izskaitļošana pēc formulas (5.23.). 
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4.solis. (mērķa funkcijas optimālās vērtības meklēšana). Pieņemsim, ka kopumā atlikušo 

pozitīvo parametru skaits ir l. Pēc kārtas pielīdzinot nullei (visas iespējamās 

kombinācijas pa vienam, pa diviem, pa trīs un tā tālāk pa l atlikušiem pozitīviem 

parametriem) un pārlasot visas iespējamās mērķa funkcijas vērtības iegūtās pie dotajām 

parametru kombinācijām tiek noteikts tāds parametru komplekts, pie kura mērķa funkcija 

f(β) ir minimālā. Atbilstošais mērķa funkcijas f(β) minimālai vērtībai vektors β, kas 

nesatur negatīvus elementus, arī ir uzdevuma risinājums.  

Algoritma darbības rezultāts ir vektors-kolona β (izmēra k×l), kas satur regresijas modeļa 

nezināmu parametru novērtējumus tikai ar pozitīvām zīmēm un šo parametru (svaru) summa ir 

vienāda ar viens.  

 

5.4.3. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kvalitātes integrālā indikatora izveide  
uz parciālo kvalitātes rādītāju bāzes 

5.4.3.1 Datu iepriekšējā analīze 

Datu ievākšana indikatora izveidei notika ekspertu transporta pārvadājumu jautājumos 

aptaujas ceļā. Anketas forma dota 13. pielikumā. Tajā tika iekļautas 7 jautājumu grupas, kuri 

attiecās uz šādām kvalitātes atribūtu grupām: 

• dotā transporta veida pieejamības līmenis, kura nodrošināšana saistīta ar autoostas 

darbību; 

• informācijas nodrošinājuma līmenis; 

• servisa laika raksturlielumi; 

• klientu apkalpošanas līmenis; 

• servisa komforta līmenis; 

• drošības līmenis; 

• pavadošie faktori (infrastruktūra un apkārtējā vide); 

Kopumā bija 22 kvalitātes atribūti, kas sadalīti minētās 7 grupās. Visi šie novērtējumi doti 

skalā 0-5. Tāpat tika novērtēta kopējā servisa kvalitāte. Tika izplatītas 44 anketas, taču daži 

jautājumi tajās palika bez atbildes. 

5.11. tabulā atspoguļotas parciālo kvalitātes atribūtu aprakstošo raksturlielumu vērtības. 

• Kā redzams, viszemākie rādītāji kā mediānai (3.000), tā arī vidēja lieluma rādītājam 

(3.035) ir kvalitātes atribūtam „infrastruktūra”. Tas atbilst reālajai situācijai: šodien 

autoosta izjūt grūtības un meklē jaunas teritorijas esošās infrastruktūras attīstībai. 
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• Nākamais zemu novērtētais kvalitātes atribūts – „apkārtējās vides piesārņojums” – kā 

mediānā (3.000), tā arī vidējā rādītājā (3.182). 

• Kvalitātes atribūtam – „tīrība, komforts autoostas telpās un tai pieguļošajā teritorijā” – arī 

ir zems rādītājs (3.419). 

• Kvalitātes atribūts – „aizsardzība pret noziegumiem” – arī ir ar zemu vidējo līmeni 

(3.500). 

• Kvalitātes atribūts – „fizisko pakalpojumu sniegšana” – arī ir ar zemu vidējo rādītāju 

(3.550). 

Kā redzams viszemākie novērtējumi bija tiem kvalitātes atribūtiem, kuri attiecas uz 

autoostas infrastruktūru, iespēju nodrošināšanu invalīdiem u.c. 

Visaugstāk tika novērtēti kvalitātes atribūti „autobusu saraksts” (vidēji 4.409) un „biļešu 

realizācijas pieejamība” vidēji (4.500). Kā jau tika analizēts 3.nodaļā, pieejamības jautājumi tiek 

skatīti kā prioritātes jautājumi no autoostas vadības puses, tāpēc arī panākumi šajā jomā ir 

acīmredzami.  

Tā pat arī analizēsim anketēšanas rezultātu saskaņotību (bezpretrunību) ar Cronbach alpha 

koeficienta palīdzību, kurš tiek aprēķināts pēc formulas [92]:  

2

2(1 )
1

i

sumi

sk
k s

α = −
− ∑ , 

kur  k – jautājumu skaits, 

 
2
is – i-tā atsevišķa jautājuma dispersija, 

 
2
sums – dispersija visu jautājumu summai. 

Šis koeficients izlīdzina katra elementa izkliedi ar visas skalas kopīgo izkliedi. Summārā 

novērtējuma dispersija būs mazāka nekā katra atsevišķa jautājumu dispersiju summa tanī 

gadījumā, kad ar jautājumu tiek mērīts (novērtēts) viens un tas pats mainīgums starp subjektiem, 

t.i., katrs atsevišķs jautājums ir virzīts uz vienas un tās pašas pazīmes īpašības vai parādības 

izpēti. Ja parādās gadījuma izkliede atbildēs uz jautājumiem, tests nav drošs un Cronbach 

koeficients būs vienāds ar nulli. Ja visi jautājumi nosaka vienu un to pašu pazīmi, tad tests ir 

drošs un Cronbach koeficients būs vienāds ar 1. 

Anketā pārstāvētie jautājumi demonstrēja augstu iekšējās saskaņotības līmeni (Alfa 

Cronbach koeficients). Tātad, anketēšanas rezultātā iegūto Alfa Cronbach koeficienta rādītājs 

0.933 un standarta rādītājs 0.93. Viszemākais korelācijas līmenis starp summāro novērtējumu un 

mainīgajiem X7 (brauciena ilgums) un X8 (precizitāte). Ja tos izņem no aptaujas lapas, tad skalas 

ticamība nedaudz pieaugs. 
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5.11. tabula 
Aprakstošie raksturlielumi kvalitātes parciāliem atribūtiem, kas tika piefiksēti ekspertu izlasei 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

kvalitātes atribūti 
 

raksturojumi 

Pieejamība 
ārējās 

satiksmes 
dalībniekiem 

Pieejamība 
pasažieriem 

autoostā 

Biļešu 
realizācija 

Vispārīgā 
informācija 

autoostā 

Ceļojumu 
informācija 

pozitīvā 
aspektā 

Ceļojumu 
informācija 

negatīvā 
aspektā 

Ceļojuma 
ilgums 

Precizitāte Drošums 
/ticamība 

Autobusu 
saraksts 

Klientu uzticība 
autoostas 

darbiniekiem 

Izlases apjoms 44 44 44 44 44 41 41 43 43 44 42 Nr 

Izlaistie 
novērojumi 

0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 2 

Vidējais 4.1875 4.2955 4.5227 4.3409 4.1818 3.6037 3.9756 4.1860 4.1860 4.4091 4.2143 

Mediāna 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 

Moda 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Standartnovirze 0.97963 0.82348 0.73100 0.74532 0.78571 0.96982 0.65145 0.58781 0.62700 0.58342 0.64527 
Minimums 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Maksimums 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 

kvalitātes atribūti 
 
 
raksturojumi 

Saskarsme ar 
klientu 

Prasības 
darbiniekiem

Fiziskās 
palīdzības 
sniegšana 

 
Biļešu 

pārdošanas 
process 

Pakalpojumi, ko 
sniedz autobusu 

ekipāžas pie 
iekāpšanas/ 
izkāpšanas 

Tīrība un 
komforts 
autoostas 
ēkā un 

laukumā 

Citu iespēju/ 
pakalpojumu 

nodrošināšana 
autoostā 

Aizsardzība 
pret 

noziedzību 

Aizsardzība 
pret 

negadījumiem

Piesarņojums, 
tā novēršana 

Infrastruktūra Kopējais 
novērtējums 

Izlases apjoms 43 44 40 44 44 43 44 44 41 44 43 40 Nr 

Izlaistie 
novērojumi 

1 0 4 0 0 1 0 0 3 0 1 4 

Vidējais 4.1628 4.1136 3.5500 4.2955 3.7955 3.4186 3.7273 3.5000 3.6341 3.1818 3.0349 3.9313 
Mediāna 4.0000 4.0000 4.0000 4.5000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 
Moda 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00a 3.00 4.00 
Standartnovirze 0.72145 0.75378 1.06096 0.85125 0.79474 0.98156 0.94902 1.04548 0.85896 0.89632 0.90235 0.52802 
Minimums 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 
Maksimums 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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5.4.3.2. Statistisko atkarību analīze starp kvalitātes atribūtiem 
Interesi rada atsevišķo kvalitātes atribūtu ietekmes analīze uz vispārīgo to pakalpojumu 

kvalitātes novērtējumu, ko sniedz autoosta. Apskatīsim atkarību starp atsevišķiem kvalitātes 

atribūtiem un ekspertu sniegto kopējo kvalitātes novērtējumu. 5.12. tabulā parādīta Kendella 

korelācijas [92] apakšējā trīsstūra matrica. 

Kā redzams servisa kvalitātes kopējais novērtējums autoostā vislielākā mērā korelēts 

(saistīts) ar šādiem atsevišķiem kvalitātes kritērijiem: 

 „aizsardzība pret noziegumiem” – 0.617; 

 „tīrība un komforts autoostas telpās un tai pieguļošajās teritorijās” – 0.579; 

 „papildu pakalpojumu nodrošināšanas iespēja autoostā” – 0.535; 

 kā arī kvalitātes atribūtu klientu apkalpošanā:  

 „klientu uzticēšanās autoostas darbiniekiem” – 0.533, 

 „biļešu pārdošanas process” – 0.533; 

 u.t.t. 

Tas norāda – jo augstāk klienti novērtē šos atribūtus, jo augstāks kvalitātes kopējais 

novērtējums. 

Konstruējot kvalitātes integrālā rādītāja funkciju apskatīsim sākumā regresijas analīzes 

klasisko modeli bez ierobežojuma uz parametriem. Pēc tam ievadīsim secīgi ierobežojumus no 

sākuma uz parametru vērtībām, pēc tam – uz mainīgo zīmi.  
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5.12. tabula 
Kendella korelācijas apakšējā trīsstūra matrica 

 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 

X2 0.550                      

X3 0.466 0.309                     

X4 0.153 0.077 0.274                    

X5 0.119 0.240 0.151 0.537                   

X6 0.127 0.249 0.445 0.261 0.443                  

X7 -0.052 0.125 -0.044 -0.192 -0.080 0.087                 

X8 0.292 0.230 0.127 0.057 0.073 0.016 0.188                

X9 0.189 0.299 0.375 0.074 0.094 0.414 0.234 0.595               

X10 0.125 0.208 0.133 0.124 0.095 0.214 0.066 0.386 0.374              

X11 0.274 0.290 0.307 0.353 0.159 0.252 0.000 0.144 0.131 0.244             

X12 0.323 0,195 0.410 0.317 0.359 0.438 -0.121 0.088 0.079 0.197 0.649            

X13 0.280 0.108 0.253 0.427 0.475 0.348 -0.202 -0.091 -0.033 0.075 0.408 0.496           

X14 0.282 0.185 0.467 0.495 0.443 0.524 -0.248 0.078 0.281 0.315 0.472 0.541 0.608          

X15 0.351 0.205 0.492 0.410 0.332 0.486 -0.029 -0.025 0.205 0.198 0.470 0.425 0.436 0.546         

X16 0.427 0.371 0.398 0.266 0.270 0.160 0.021 0.323 0.301 0.317 0.246 0.349 0.323 0.482 0.298        

X17 0.232 0.220 0.444 0.443 0.416 0.481 0.047 -0.004 0.319 0.103 0.435 0.478 0.503 0.577 0.628 0.420       

X18 0.188 0.203 0.534 0.220 0.242 0.527 -0.046 0.040 0.438 0.053 0.247 0.251 0.293 0.462 0.544 0.188 0.589      

X19 0.257 0.219 0.453 0.297 0.368 0.578 -0.042 0.051 0.425 0.099 0.360 0.281 0.474 0.617 0.542 0.310 0.672 0.752     

X20 0.286 0.181 0.344 0.268 0.405 0.507 -0.114 0.038 0.329 0.176 0.277 0.346 0.471 0.567 0.551 0.426 0.505 0.500 0.697    

X21 0.199 0.165 0.219 0.285 0.278 0.343 -0.061 0.033 0.268 0.325 0.410 0.464 0.458 0.512 0.541 0.345 0.575 0.381 0.451 0.553   

X22 0.169 0.030 0.123 0.248 0.227 0.220 0.113 0.129 0.215 0.349 0.164 0.321 0.276 0.463 0.361 0.330 0.509 0.288 0.296 0.392 0.647  

X23 0.498 0.392 0.508 0.401 0.262 0.507 0.118 0.226 0.292 0.077 0.533 0.527 0.432 0.493 0.533 0.286 0.579 0.535 0.617 0.359 0.411 0.391 
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5.4.3.3. Svaru novērtēšanas rezultāti ar klasisko regresijas analīzi  
Izmantosim regresijas analīzes soļpiemeklēšanas procedūru Forward Stepwise (SPSS 

pakete) vienādojuma [94] konstruēšanai kopējam servisa kvalitātes novērtējumam atkarīgā 

mainīgā lomā. Triju soļu rezultātā iegūts regresijas vienādojums ar trim nozīmīgiem 

pavadošajiem mainīgajiem (sk. 5.13. tabulu) (modelis A1):  

 iiii xxxy 17111
* 225.0220.0130.0636.1 +++=  (5.28.) 

kur:  y*i – prognozētais kopējais servisa kvalitātes rādītājs; 

x1i – atribūts „Pieejamība ārējiem kustības dalībniekiem”, kurš neiekļuva visvairāk 

korelējošu ar y atribūtu sarakstā (korelācija ar y ir vienāda ar 0.498); 

x11i  – atribūts „Klientu uzticēšanās autoostas darbiniekiem”; 

x17 i  – atribūts „Tīrība un komforts autoostas telpās un pieguļošajās teritorijās”. 

F statistika hipotēzes pārbaudes gaitā par nenozīmīgumu līdzinās 22.010 (p-vērtība < 0.001), 

novērtēšanas standartkļūda (SEE) līdzinās 0.283; modelis skaidro y – kopējo kvalitātes 

novērtējumu 65% līmenī, (R2 = 0.65). 

5.13. tabula 

Regresijas analīzes soļpiemeklēšanas procedūras rezultāti 

Nestandartizēts koeficients 
Standartizēts 

koeficients  

Modelis B Std. kļūda Beta t p-vērtība 

Konstante 2.582 0.218  11.864 0.0001 

X17 0.374 0.060 0.745 6.214 0.000
Konstante 2.211 0.244  9.042 0.000

X17 0.303 0.061 0.603 4.934 0.000

2 

X1 0.152 0.058 0.321 2.628 0.013
Konstante 1.636 0.337  4.859 0.000

X17 0.225 0.067 0.448 3.378 0.002
X1 0.130 0.055 0.277 2.388 0.024

3 

X11 0.220 0.095 0.299 2.324 0.027

 

Tiešām, ja multimodalitātes līmenis (atribūts X1) celsies, tad kopējais kvalitātes 

novērtējums arī pieaugs. Divu citu mainīgo (atribūti X11 un X17) nozīme praktiski divreiz lielāka, 

jo to koeficienti gandrīz divreiz lielāki. Tieši uzticības un apkalpošanas līmeņa celšana novedīs 

pie kopējā novērtējuma pieauguma. 

Apskatīsim citu pavadošo mainīgo formēšanas paņēmienu, proti, veidosim 7 mainīgos 

atbilstoši 7 atribūtu grupām (jautājumu kategorijām). Katram jaunajam mainīgajam (jautājumu 
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kategorijai) nozīmes (lielumi) iegūti, aprēķinot to mainīgo vidējo aritmētisko, kuri ietilpst dotās 

kategorijas sastāvā (5.14. tabula).  

5.14. tabula 

Sagrupētie mainīgie 

Mainīgā 
nosaukums 

Jautājumu nosaukumu 
kategorijas 

Mainīgie, kas atrodas 
sastāvā  

W1 1. Pieejamība  Х1, Х2, Х3 
W2 2. Informācija Х4, Х5, Х6 
W3 3. Laiks Х7, Х8, Х9, Х10 
W4 4. Klientu apkalpošana Х11, Х12, Х13, Х14, Х15, Х16 
W5 5. Komforts Х17, Х18 
W6 6. Drošība/aizsardzība Х19, Х20 
W7 7. Apkārtējā vide Х21, Х22 

 

Izmantosim regresijas analīzes soļpiemeklēšanas procedūru Forward Stepwise (pakete 

SPSS) vienādojuma [94] uzbūvēšanai, servisa kopējās kvalitātes novērtējumam atkarīgā mainīgā 

veidā. Triju soļu rezultātā iegūts regresijas vienādojums ar trim nozīmīgiem pavadošajiem 

mainīgajiem (modelis A2):  

 iiii wwwy 541
* 203.0242.0172.01.486 +++= , (5.29.) 

kur: y*i – servisa kvalitātes kopējā novērtējuma prognozējamais lielums; 

w1 – kategorija „Pieejamība”, kas iekļauj sevī pieejamību – kā ārējiem kustības 

dalībniekiem, tā arī autoostas pasažieriem;  

w4 – kategorija „Klientu apkalpošana” ir viena no ietiepīgākajām, kas iekļauj sevī kā klientu 

uzticēšanos autoostas darbiniekiem, saskarsmi ar klientiem, palīdzību viņiem no 

autoostas darbinieku puses, biļešu pārdošanas organizāciju, u.c.; 

w5 – kategorija „Komforts” iekļauj sevī atribūtu „Tīrība un komforts autoostas telpās un tai 

pieguļošajās teritorijās” un „Papildu iespēju/pakalpojumu nodrošināšanu autoostā”. 

F statistika pārbaudot hipotēzi par maznozīmīgumu līdzinās 16.077 (p-vērtība <0.001), 

novērtējuma standartkļūda (SEE) līdzinās 0.363, modelis skaidro kopējās kvalitātes novērtējumu 

56% līmenī. 

Kā redzams no uzbūvētā modeļa vienādojuma, vislielākā mērā kopējo kvalitātes 

novērtējumu ietekmē pasažieru apkalpošanas procesa kvalitāte. 

Bez tam, ja salīdzināt modeļa konstruēšanas ar sākuma atribūtiem (5.28.) un sagrupētiem 

(5.29.) rezultātus, tad kvalitātes grupas atribūti, kas ir iekļuvuši modelī (5.29.), iekļauj sevī tieši 

tos trīs sākuma atribūtus, kuri ir trāpījuši modelī (5.28.). 
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5.4.3.4. Svaru novērtēšanas rezultāti pie ierobežojuma uz zīmi  
Autoostas pakalpojumu kvalitātes regresijas modeļa parametru novērtēšanai tika pielietota 

iterāciju procedūra, kas ir aprakstīta p.5.4.2.3.  

Kā ieejas dati tika izmantoti 

• Matrica X=(xi,j) dimensijas k×n, kas satur autoostas servisa kvalitātes parciālos 

atribūtus, kur k – atribūtu skaits (k=22), n – novērojuma skaits, t.i. aptaujāto ekspertu 

skaits (n =44). 

• Vektors Y =(yi) – vektors-kolona dimensijas n×1, kas satur servisa kvalitātes kopējo 

novērtējumu. 

Apskatītais algoritms tika realizēts pakotnē Mathcad. Tika iegūti rezultāti, atspoguļotie 

5.15. tabulā. Pirmajā kolonā ir attēloti novērtēšanas rezultāti pēc 1.soļa (rezultāti sakrīt ar 

klasiskās mazāko kvadrātu metodes (MKM) novērtējumu bez brīvā locekļa pakotnē SPSS).  

5.15. tabula 

1. soļa rezultāti  

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

0.058 0.135 0.177 0.174 -0.147 0.027 0.153 0.304 -0.171 -0.162 0.075 

X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 

0.221 0.158 -0.024 -0.016 -0.154 -0.164 -0.028 0.342 -0.209 0.0009 0.218 

 
Divreiz tika pielietots algoritma otrais solis, kas ir aprakstīts 5.4.2.3. p. un gala risinājums 

(modelis B1) – tikai pozitīvu svaru vērtības atribūtiem ir atspoguļoti 5.16. tabulā. 

5.16. tabula 

Gala rezultāti  

  Parciālā atribūta nosaukums λ 
1 X1 Pieejamība ārējās satiksmes dalībniekiem 0.126 

2 X3 Biļešu realizācija 0.035 

3 X4 Vispārīgā informācija autoostā 0.102 

4 X7 Ceļojuma ilgums 0.147 

5 X8 Precizitāte 0.068 

6 X11 Klientu uzticība autoostas darbiniekiem 0.131 

7 X12 Saskarsme ar klientu 0.148 

8 X13 Prasības darbiniekiem 0.067 

9 X19 Aizsardzība pret noziedzību 0.107 

10 X22 Infrastruktūra 0.037 
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Mērķa funkcijas vērtība, kas atbilst dotajam risinājumam ir f(β) = 4.113. 

Pielietojot algoritma ceturto soli, kas ir aprakstīts 5.3.3.4. punktā, un pie esošajiem 10 

pozitīvajiem parametriem ir 1023 pēc kārtas parametru pielīdzināšanu nullei dažādu 

kombināciju. Pārlasīšanas rezultāts parādīja, ka mērķa funkcijas minimālā vērtība tiek saglabāta 

pie visiem 10 iegūtajiem parametriem f(β) = 4.113.   

Modelis B1 integrālam indikatoram izskatās sekojoši  

iiiii

iiiiii

xxxxx
xxxxxy

2219131211

87431
*

037.0107.0067.0148.0131.0
068.0147.0102.0035.0126.0

+++++
+++++=

 

Visspēcīgākā ietekme uz kopējo kvalitātes novērtējumu ir atribūtiem, kas raksturo klientu 

apkalpošanas procesu – x11 un x12, kā arī brauciena ilgums – x4. Un summā iegūtie svari (vektora 

β komponenti) ir vienādi ar 0.968. Tātad, var domāt, ka atlikušo 12 komponentu svars ir ļoti 

mazs. Iekļuvušie modelī B1 mainīgie iekļauj sevī modeļa A1 visus mainīgos.  

Sagrupētiem datiem novērtēšanas rezultāti pēc 1.soļa ir attēloti 5.17. tabulā. 

5.17. tabula 

MKM-novērtējuma rezultāti 1. solī  

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

0.164 0.098 0.253 0.434 0.078 -0.073 -5.4*10^-3 

 
Divreiz tika pielietots algoritma otrais solis un gala risinājums satur pozitīvu svaru vērtības tikai 

pieciem atribūtiem (modelis B2). Pie esošajiem 5 pozitīvajiem parametriem ir 32 pēc kārtas 

parametru pielīdzināšanu nullei dažādu kombināciju. Pārlasīšanas rezultāts parādīja, ka mērķa 

funkcijas minimālā vērtība tiek saglabāta pie visiem 5 iegūtajiem parametriem f(β) = 5.992. 

Tātad, formula (modelis B2) kopējai kvalitātei izskatās sekojoši  

,031.0406.0255.0084.0175.0 54321
*

iiiiii wwwwwy ++++=  

Kā ir redzams no modeļa konstruēšanas rezultātiem – tajā neiekļuva mainīgie no grupām 6 

un 7.  

5.4.3.5. Svaru novērtēšanas rezultāti pie ierobežojuma uz vērtībām 
Pielietosim svaru atrašanai, kuru vērtībām summā ir jābūt 1, procedūru, kas ir aprakstīta 

5.4.2.4. punktā. Apskatītais algoritms tika realizēts pakotnē Mathcad. Pirmatnējiem datiem 

(modelis C1) tika iegūti rezultāti, kas ir attēloti 5.18. tabulā. Kā ir redzams no rezultātiem – 

modelī C1 negatīvas svaru vērtības ir astoņiem atribūtiem.  
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5.18. tabula 

Svaru novērtēšanas rezultāti pirmatnējiem datiem  
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

0.069 0.134 0.166 0.174 -0.162 0.056 0.175 0.334 -0.217 -0.181 0.088 
X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
0.195 0.149 -0.011 -0.046 -0.147 -0.142 -0.011 0.317 -0.194 0.029 0.225 

Sagrupētiem datiem (modelis C2) arī tika pielietots dotais algoritms un rezultāti atspoguļoti 

5.19. tabulā. Kā ir redzams no rezultātiem – modelī C2 negatīva svara vērtība ir tikai vienam 

atribūtam – sestajam, kas atbilst grupai „Drošība/aizsardzība”. 

5.19. tabula 

Svaru novērtēšanas rezultāti sagrupētiem datiem  

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

0.167 0.082 0.232 0.346 0.074 -0.031 0.13 

 

5.4.3.6. Svaru novērtēšanas rezultāti pie ierobežojuma uz vērtībām un zīmi 
Autoostas servisa kvalitātes regresijas modeļa parametru novērtēšanai ar ierobežojumiem 

uz zīmi un vērtībām tika pielietota iterāciju procedūra, kas aprakstīta 5.4.2.5. punktā. Algoritms 

tika realizēts pakotnē Mathcad. Svaru novērtēšanas rezultāti tikai ar ierobežojumu uz zīmi 

(modelis C2) un gala risinājums ar otru ierobežojumu uz zīmi ir atspoguļoti 5.18. tabulā. (pēdējā 

kolona – modelis D2). Kā ir redzams no rezultātiem negatīva svara vērtība ir tikai vienam 

atribūtam – sestajam, kas atbilst grupai „Drošība/aizsardzība”.  

5.20. tabula 

Svaru novērtēšanas rezultāti apskatītiem modeļiem 

Atribūts Modelis 
A1 

Modelis 
B1 

Modelis 
C1 

Modelis 
D1 Sadaļa anketā Modelis 

A2 
Modelis 

B2 
Modelis 

C2 
Modelis 

D2 

X1 _ 0.126 0.069 0.144 
X2 _ _ 0.134 _ 
X3 0.218 0.035 0.166 _ 

1. Pieejamība 
 
- 

 
0.175 

 
0.167 

 
0.17 

X4 _ 0.102 0.174 0.082 
X5 _ _ -0.162 _ 
X6 _ _ 0.056 _ 

2. Informācija 
 
 
- 

 
 

0.084 

 
 

0.082 

 
 

0.075 

X7 _ 0.147 0.175 0.171 
X8 0.189 0.068 0.334 0.05 
X9 _ _ -0.217 _ 
X10 _ _ -0.181 _ 

3. Laiks 

 
 

0.337 

 
 

0.255 

 
 

0.232 

 
 

0.235 

X11 0.260 0.131 0.088 0.133 

X12 
- 

0.148 
0.195 

0.141 4. Klientu 
apkalpošana 

 
 
 

0.620 

 
 
 

0.406 

 
 
 

0.346 

 
 
 

0.338 
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5.20. tabulas turpinājums 

Atribūts Modelis 
A1 

Modelis 
B1 

Modelis 
C1 

Modelis 
D1 Sadaļa anketā Modelis 

A2 
Modelis 

B2 
Modelis 

C2 
Modelis 

D2 

X13 0.180 0.067 0.149 0.058 
X14 - - -0.011 - 
X15 - - -0.046 - 
X16 - - -0.147 - 

 

    

X17 - - -0.142 - 
X18 - - -0.011 _ 

5.  
Komforts 

 
_ 

 
0.031 

 
0.074 

 
0.056 

X19 - 0.107 0.317 0.128 

X20 - _ -0.194 _ 
6. Drošība 

/aizsardzība 
 

_ 
 

_ 
 

-0.031 
 

_ 

X21 _ _ 0.029 _ 

X22 0.103 0.137 0.225 0.093 
7. Apkārtējā 

vide 
 

_ 
 

_ 
 

0.13 
 

0.125 

f(β ) 
 

5.221 4.133 2.274 
 

4.355 f(β ) 
 

 
6.509 

 
5.992 

 
6.609 

 
6.618 

 
SEE 0.366 0.349 0.322 0.353 SEE 0.394 0.392 0.423 0.417 

F 1024.400 564.953 304.867 625.669 F 2208 891.416 567.579 678.624 

 
Kā galīgu modeļa formulu nesagrupētiem datiem pie visiem svaru ierobežojumiem ir 

iespējams apskatīt modeli D1: 

*
1 4 7 8 11 12

13 19 22

0.144 0.082 0.171 0.05 0.133 0.141
0.058 0.128 0.093
i i i i i i i

i i i

y x x x x x x
x x x

= + + + + + +

+ + +
 

un sagrupētiem datiem – modeli D2:  

,125.0056.0338.0235.0075.017.0 754321
*

iiiiiii wwwwwwy +++++=  

Modelim D1 regresijas standartkļūda (Standard Error of Estimate – SEE) sastāda apmēram 

9% attiecībā pret kopējā novērtējuma vidējo vērtību, modelim D2 – mazliet mazāk nekā 11%. 

F-statistika ir vienāda ar 625.669 (p-vērtība<0.0001) testējot hipotēzi par regresijas 

nenozīmīgumu modelim D1 un vienāda ar 678.624 (p-vērtība<0.00001) testējot hipotēzi par 

regresijas nenozīmīgumu modelim D2. Abi modeļi paskaidro atkarīgo mainīgo – kopējo kvalitāti 

uz 99% līmeņa. Mērķa funkcijas vērtības f(β), kas attiecas pie dotā risinājuma, ir 4.355 un 6.618, 

attiecīgi. 

Doto modeļu praktiskais rezultāts ir atsevišķu kvalitātes atribūtu nozīmīguma atklāšana un 

to ietekmes uz servisa, ko nodrošina autoosta, kvalitātes kopējo novērtējumu atklāšana. Tas ļaus 

autoostas vadībai veikt pamatotākus pasākumus servisa kvalitātes uzlabošanai. Kā ir parādīts 

konstruētā modelī kopējo servisa kvalitātes novērtējumu ietekmē visvairāk sekojoši faktori: 

klientu apkalpošanas servisa kvalitāte (W4) un kategorija „Laiks” (W3), iekļaujot saraksta laiku  
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(X7 – pirmā vietā modelī D1) un tā izpildīšanas uzticamību. Tātad, atklājot faktora W4, kas 

attiecas uz klientu apkalpošanas kvalitāti, vislielāko nozīmīgumu vēl reizi uzsvērsim uz 

personāla vadības nozīmīgumu autoostā. Un, otrā vietā modelī D1 attiecīgi nozīmīgumam X1 – 

Pieejamība ārējās satiksmes dalībniekiem – modelī D1 apliecina autoostas vadības stratēģiskā 

mērķa korektumu – padarīt autoostu par mūsdienīgu pasažieru loģistisko centru ar augstu 

intermodalitātes līmeni [105, 106, 107, 108]. Tādejādi ir pierādīts ar modeļiem, ka ir svarīga 

infrastruktūras plānotās rekonstrukcijas loma servisa kopējās kvalitātes uzlabošanai.   

Darbā tiek piedāvāts kvalitātes integrālā indeksa konstruēšanas algoritms ar kvalitātes 

parciālo atribūtu svaru novērtējumu uz regresijas analīzes metožu bāzes, ņemot vērā 

ierobežojumus uz parametriem.  

Tāda veida indekss ļaus salīdzināt servisa vispārējo līmeni, ko nodrošina termināls, un 

ņemt vērā katra parciālā atribūta svaru vispārējā kvalitātes indeksā turpmākai to vadīšanai.   

5.24. attēlā ir parādīta kvalitātes indikatora iespējamās izmantošanas shēma lēmuma 

pieņemšanai.  

 
5.24. attēls. Kvalitātes integrālā indikatora izmantošanas iespējas 

 
 
5.5. Nodaļas secinājumi 

1. Dinamiskā tirgus, augošas konkurences starp transporta veidiem apstākļos, pastāvīgs 

klientu apmierinātības un vajadzību monitorings kļūst par transporta pārvadājumu 

attīstības būtisku virzītāju. Nodaļa apskatīta kompleksa pieeja termināla pakalpojumu 

Kvalitātes integralā indikatora 
izveide un analīze

Nepieciešamās informācija 
savākšana 

Atspoguļošana stratēģiskās 
vadības mērķos  

Informācija tiek izmantota 
labākas kvalitātes sasniegšanai  

Informācija tiek korekti 
interpretēta  

Vadība pieņem pamatotākus 
lēmumus operatīvajā vadībā  

Sabiedrības informēšana  

Augstākās vadības 
informēšana  

Sistēmas izmērojamība 
uzlabojas 
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kvalitātes analīzei, kas ir balstīta uz objektīva rakstura datiem, izmantojot termināla IS, 

un subjektīviem datiem,  kuri tiek savākti klientu aptauju rezultātā.  

2. Pasažieru pakalpojuma drošums – svarīgākais rādītājs pakalpojuma kvalitātes augsta 

līmeņa sasniegšanā visā pasažieru pārvadājumu ķēdē. Darbā ir parādīts termināla IS 

savākto datu izmantošanas piemērs pakalpojuma drošuma analīzei un novērtēšanai 

pārvadājumu punktualitātes indeksa tendences aprēķināšanas un analīzes veidā. Noviržu 

iemeslu atklāšana uz šīs pieejas bāzes ļaus pieņemt kompleksa rakstura mērķtiecīgus 

lēmumus par pārvadājumu organizēšanu.   

3. Transporta līdzekļu izmantošanas efektivitāte tiešā veidā ir atkarīga no piepildāmības. Tā 

kā jebkurā transporta sistēmā ir konkurējošie transporta veidi, tad tā vai cita transporta 

veida pasažieru izvēles iemeslu atklāšana ir piedāvātā pakalpojuma un tā kvalitātes 

plānošanas svarīgs nosacījums. Nodaļā ir atspoguļota metodes tādu iemeslu analīzei uz 

diskrētās izvēles modeļa pamata un izdarīti secinājumi par būtiskiem faktoriem, kas 

ietekmē autobusu pakalpojumu izvēli salīdzinājumā ar dzelzceļa pakalpojumiem.  

4. Tā kā pakalpojumu kvalitātei ir komplekss raksturs un tā ir atkarīga no vairākiem 

parciāliem rādītājiem, ir nepieciešams mehānisms, kurš novēro parciālo kvalitātes 

kategoriju ietekmi uz kvalitātes integrālo rādītāju. Punktā 5.4. ir piedāvāts funkcijas 

konstruēšanas algoritms kvalitātes integrālā rādītāja noteikšanai, kurš ļauj noteikt 

nozīmīgas kvalitātes parciālos rādītājus, kuri ietekmē kopējo rādītāju. Tādejādi iegūstam 

instrumentu, kas palīdz novērtēt un salīdzināt pakalpojumu kvalitātes līmeņus, kas ir 

aktuāli [109]. 

5. Apskatītie analītiskie instrumenti var būt lēmumu pieņemšanas sistēmas sastāvdaļa un  

dod netriviālu informāciju, kura ir pamatā iespējamiem operatīviem un stratēģiskiem 

risinājumiem.  

6. Piedāvātās metodes tika piemērotas uz konkrētu datu – Rīgas starptautiskas autoostas 

piemēra. Darbā ir izstrādāta anketēšanas sistēma, kas ļaus iegūt datus pieprasījuma 

tendenču izpēti un termināla pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai. 5.21. tabulā ir 

atspoguļota anketēšanas sistēma, kura tiek piedāvāta lietošanai terminālā.   
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5.21. tabula 
Aptauju un apsekošanas sistēma pasažieru terminālu pakalpojumu kvalitātes monitoringa nodrošināšanai  

 

 

Nr. p.k. Vēlamais 
periodiskums Nosaukums Mērķa grupa Uzdevums Sagaidāmie rezultāti Vadības līmenis 

1. 3 – 5 gadi 
Aptauja par autoostas 
infrastruktūras un sniegto 
pakalpojumu līmeni 

Eksperti 
Kritisko pakalpojumu 
kvalitātes rādītāju 
noteikšana 

Termināla pakalpojumu 
kvalitātes integrālā indikatora 
noteikšana, 
būtiskāko kvalitāti 
ietekmējošo rādītāju 
noteikšana 

Stratēģiskais 

2. 2 – 3 gadi Transporta veida izvēle un 
priekšrocību aptauja Pasažieri 

Noteikt faktorus, kuri 
ietekmē pasažieru izvēli 
attiecībā uz transporta 
veidu 

Svarīgāko faktoru noteikšana 
pasažieru piesaistē noteiktam 
transporta veidam 

Stratēģiskais 

3. Vismaz reizi gadā, 
vēlams automātiski 

Kavējumu uzskaite, analīze, 
pasažieru aptauja 

IS datu bāze, 
pasažieri 

Punktualitātes indeksa 
aprēķināšana, to 
ietekmējošo faktoru 
analīze 

Drošuma analīze, drošuma 
paaugstināšana Stratēģiskais, operatīvais 

4. 1 reizi gadā Pasažieru aptauja par 
pakalpojumu kvalitāti Pasažieri Pasažieru apmierinātības 

analīze 

Izmaiņu rezultātu 
izmantošana kvalitātes 
vadības sistēmā, pakalpojumu 
pilnveidošana 

Operatīvais 

5. 1 reizi gadā Pārvadātāju aptauja par 
pakalpojumu kvalitāti Pārvadātāji, šoferi Pārvadātāju 

apmierinātības analīze 

Izmaiņu rezultātu 
izmantošana kvalitātes 
vadības sistēmā, pakalpojumu 
pilnveidošana 

Operatīvais 

6. Regulāri Klientu iesniegumu un 
sūdzību izskatīšana Klienti Klientu apmierinātības 

analīze 
Sniegto pakalpojumu 
kvalitātes paaugstināšana Operatīvais 

7. Regulāri Darbinieku ierosinājumu un 
sūdzību izskatīšana Darbinieki Darbinieku apmierinātības 

analīze 
Personālvadības sistēmas 
pilnveidošana Operatīvais 
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6. Termināla attīstības scenārija izstrāde izmantojot lēmumu 
pieņemšanas atbalsta analītiskos instrumentus  

6.1. Termināla vieta multimodālā transporta tīklā  

Transporta ilgtspējīgas attīstības pamatā ir transporta vajadzību apmierināšanas uzdevumu 

risinājumi, kuri nav pretrunā ar apkārtējās vides aizsardzības prioritātēm.  

Pasažieru transporta kompleksa organizēšanas tradicionālā pieeja Latvijā neatbilst 

perspektīvām prasībām pasažieru pārvadājumu attīstībā. Konkurence starp transporta veidiem, 

pasažieru transporta nerentabilitāte un vienlaicīgi iedzīvotāju augošas vajadzības pēc 

mūsdienīgiem transporta pakalpojumiem ir pasažieru transporta attīstības šodienas reālijas 

Latvijā. Īpaši acīmredzami tas izpaužas pilsētu aglomerācijas apstākļos, kur dzelzceļa 

pārvadājumi un autobusu satiksme, strādājoši vienā un tajā pašā cenu diapazonā, konkurē savā 

starpā. Un ar tiem, savukārt, veiksmīgi konkurē maršruta taksometri, kas piedāvā par augstāku 

vai tādu pašu cenu citu pārvadājumu kvalitāti (pirmām kārtām, ātrumu). Viens no dotās situācijas 

attīstības virzieniem, kā jau tika atzīmēts 1. un 2. nodaļās, ir intermodālo transporta sistēmu 

(ITS) attīstība, kura dod jaunas attīstības iespējas pasažieru pārvadājumu jomā.   

Intermodālās transporta sistēmas pasažieru satiksmē raksturo sekojošas atšķirīgas pazīmes: 

• specializēts mērķis; 

• principu „no durvīm līdz durvīm” un „tieši laikā” realizēšana, kas paredz sniegt 

transporta un citu  pakalpojumu vienotu kompleksu pasažieru kustībai visa 

maršruta garumā;  

• pasažierim ērta transporta ķēžu mijiedarbības organizēšana kustības maršrutā, 

optimāli saistot dažādus transporta veidus, realizējot jauktus pārvadājumus; 

• augsta kvalitāte un pakalpojumu komplekss raksturs (paaugstināts ātrums, 

regularitāte, kustības drošība un nepārtrauktība), ietverot augsta līmeņa 

papildpakalpojumus (brauciena dokumentu vienota noformēšana visam kustības 

maršrutam, attīstīta pasažieru informācijas apkalpošanas sistēma, papildus serviss 

pārsēšanās mezglos, galapunktos un tml.); 

• transporta plūsmu vadīšanas un organizēšanas jaunu paņēmienu pielietošana, kas ir 

balstīti uz mūsdienīgām loģistikas metodēm, transporta plūsmu modelēšanas un 

optimizācijas, marketinga un informācijas tehnoloģijām.  
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Citiem vārdiem, pasažieru pārvadājumu intermodāla transporta sistēma ir dažādu 

transporta veidu sistēmu apvienošana vienotā sistēmā, kas īsteno specializētus pārvadājumu 

veidus, izmantojot dažādu ritošu sastāvu, iekļauj infrastruktūru, t.sk. īpaši aprīkotus terminālus 

(pārsēšanās mezglus), ir orientēta uz pakalpojumu kompleksu raksturu un augstu kvalitāti un 

funkcionējoša uz pašapmaksāšanās un pašfinansēšanas principiem. [110] 

Tātad, ITS pamatkomponenti ir: infrastruktūra, termināli (pārsēšanās mezgli), ritošais 

sastāvs, pārvadāšanas procesa vadīšanas sistēma, apkārtējais serviss. Dotajā koncepcijā termināls 

kļūst par multimodālās transporta sistēmas vissvarīgāko mezglu vai par pasažieru loģistiskās 

ķēdes posmu, un tā drošums, drošība un citas īpašības atstāj ietekmi uz visas ķēdes īpašībām.  

Konkrētajā darbā analizētajā piemērā par autoostas vietu kopējā sabiedriskā transporta 

sistēmā, priekšrocībām un trūkumiem infrastruktūras jomā, galvenais secinājums ir esošās 

infrastruktūras nepiemērotība šodienas prasībām, ko izvirza pārvadātāji, pasažieri un sabiedrisko 

pasažieru pārvadājumu sistēmas attīstības prasības kopumā. Šos trūkumus novērst lielā mērā vai 

pilnībā var tikai veicot esošās autoostas rekonstrukciju un jaunu infrastruktūras objektu 

izveidošanu. Terminālam, kurš pilda pasažieru loģistikas centra funkcijas, jābūt iekļautam 

sabiedriskā transporta multimodālā sistēmā, kas nozīmē: 

1) pasažieriem ērti pieejamu ģeogrāfisko izvietojumu; 

2) ērtu un ātru sasniedzamību sabiedriskajam transportam, tātad racionālus piebraukšanas 

ceļus, vēlams, ar izdalītu sabiedriskā transporta braukšanas joslu; 

3) pārsēšanās iespējas uz citiem transporta veidiem; 

4) sabiedriskā transporta termināliem ir jābūt savstarpēji savienotiem ar sabiedriskā 

transporta līnijām vienotā sistēmā, vēlams ar vienkāršotu braukšanas biļešu iegādi; 

5) vienota vai ērti pieejama pasažieru informācija par visa veida sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem 

Pasažieru transporta pārvadājumu un terminālu pakalpojumu organizēšana, izmantojot 

multimodalitātes un co-modalitātes principus, arvien plašāk tiek ieviesta intensīvi apdzīvotos 

reģionos pasaulē. 

Kā viens no labas prakses piemēriem minama Madrides pieredze: Autobusu termināli 

izvietoti ērti pieejami un integrēti pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā [111]. 6.1. attēlā 

redzams, ka vairums terminālu savienoti ar metro līniju. 
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6.1. attēls. Autobusu terminālu vieta Madrides sabiedriskā transporta sistēmā 

Madrides intermodālā sabiedriskā transporta sistēmā autobusu satiksmes un terminālu 

darbības pilnveidošana tika uzsākta pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Vispirms tika 

rekonstruēti esošie termināli un būvēti jauni termināli, izmantojot vairāku līmeņu konstrukcijas 

(Moncloo termināls 1995.gadā, Avenida de America 2000.gadā, Plaza Eliptica, Principe Pio un 

Plaza de Castilla 2008.-2009.gados). Terminālu izbūvei paralēli ir atrisināta ātra un racionāla 

autobusu iebraukšana pilsētā, izveidojot autobusu kustībai izdalītas speciālās joslas uz 

piebraukšanas ceļiem. 

Madridē ir divu veidu specializētas joslas, kas uzlabo sabiedriskā transporta mobilitāti: tikai 

autobusu kustībai paredzētās joslas un BUS-VAO, t.i. joslas, kuras paredzētas transportam, kurā 

brauc 2 un vairāk pasažieri. Šo joslu ieviešana ir uzlabojusi autobusu satiksmi un tās izmanto ap 

178 autobusiem stundā ar 8 000 pasažieriem augstas transporta intensitātes stundās [111]. 

Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā, to attīstot ir būtiski palielināt autobusu satiksmes 

(pilsētas, reģiona, tālsatiksmes un arī starptautiskās satiksmes) integrāciju kopējā sistēmā, 

palielinot pasažieru mobilitātes iespējas, kā arī sabiedriskā transporta efektivitāti. SIA „Imink” 

piedāvā perspektīvā veidot autobusu apkalpošanas terminālus Rīgas pilsētas reģionos (6.2. attēls), 

tādejādi nodrošinot ērtāku un racionālāku pasažieru un autobusu apkalpošanu [112]. Jāatzīmē 

gan, ka diskusijas par autoostu izvietojumu Rīgā nav beigušās un autobusu terminālu izvietojums 

iespējams cits, vienlaicīgi saglabājot piedāvātos principus. 

Autoostas termināla attīstības scenārija piemēram ir izstrādāts skiču projekts un autobusu 

kustības simulācijas modelis atbilstoši SIA „Imink” piedāvātajai perspektīvai. 
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6.2. attēls. Sabiedriskā transporta perspektīvā shēma Rīgā [112] 

 

6.2. Lēmumu pieņemšanas procesa etapi transporta terminālu attīstības 
scenāriju izstrādei  

Termināla vadīšanas efektivitātes paaugstināšana saskaņā ar sistēmas pieejas prasībām 
lielā mērā ir saistīta ar kombinētas vadības sistēmas izveidošanu, kas apvieno stratēģiskos, 
taktiskos un operatīvos lēmumus, kā arī ar visu pārskaitīto tipu pārvaldes lēmumu pieņemšanas 
informatīvi-analītiskās bāzes nodrošinājumu, ar attiecīgu instrumentu izstrādi, kas tiek balstīti uz 
iekšējās organizācijas attīstības rādītāju monitoringu un novērtējumu.  Bieži vien stratēģiskās, 
taktiskās un operatīvās organizācijas vadības sistēmas tiek konstruētas uz dažāda informācijas 
pamata un ar dažādiem instrumentiem, kas noved pie dažādu tipu pārvaldes lēmumu 
nesaskaņotības, kas tādejādi negatīvi ietekmē lēmumu realizācijas efektivitāti. Šai sakarā ir 
lietderīgi apskatīti organizācijas pārvaldes lēmumu pieņemšanas saskaņotas sistēmas veidošanas 
instrumentus, to realizāciju un efektivitātes novērtēšanu.  

Lēmuma pieņemšana ir apzinīga izvēle starp esošajiem darbības virziena variantiem vai 
alternatīvām, kas saīsina atstarpi starp vadīšanas objekta esošo un nākamo vēlamo stāvokli. 
Tādejādi, dotais process iekļauj sevī daudz dažādus elementus, bet vienmēr tajā ir klāt tādi 
elementi, kā problēmas, mērķi, alternatīvas un lēmumi – kā alternatīvas izvēle (skatīt 6.3. attēlu).  
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6.3. attēls. Lēmuma pieņemšanas procesa posmi 

Panākumi 

Vienkāršošana  
 

Pieļāvumi 

Modeļa validācija 

Verifikācija, iespējamo 
risinājumu testēšana 

Neveiksme 

Atrisinājums 

Alternatīvi 

Problēmas formulējums 

Tirgus analīze 
SVID analīze 
IT iespējamo risinājumu analīze 
Autoostas pārvaldības un adaptācijas uzlabošanas problēmu 
identifikācija 
Kvalitātes vadības sistēmas rezultātu analīze 
Autobusu pārvadājumu drošības analīze: Punktualitātes indeksa 
atsevišķu rādītāju analīze 
Sabiedriskā transporta (autobusa) izvēli ietekmējošo faktoru 
analīze 
Integrālā kvalitātes indikatora (IKI) veidošana un nozīmīgu 
ietekmējošu IKI faktoru analīze 

Izpētes fāze 

Problēmas risinājumu iespējamo modeļu 
formulēšana un attiecīgo kritēriju izvēle 
(jaunas autoostas projektēšana atbilstoši 
esošai un iespējami maksimālai darbības 
kapacitātei) 

Plānošanas fāze 

Labākas alternatīvas izvēle balstoties 
uz imitācijas modelēšanu 

Izvēles fāze 

Organizatoriskie mērķi  
Izpētes procedūras 
Datu savākšana 
Problēmas 
identifikācija 
Problēmas piekritība 
Problēmas klasifikācija 
Problēmas formulējums 

Plānošanas fāze 

Modeļa formulēšana 
Kritēriju izvēle 
Alternatīvu meklēšana 
Rezultātu vērtēšana 

Izvēles fāze 

Izpētes fāze 

Izvēlētā risinājuma 
ieviešana 

Modeļa risinājums 
Ietekmes analīze 
Labākās alternatīvas 
izvēle 
Ieviešanas plānošana 

REALITĀTE 
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6.3.attēlā ilustrēti standarta lēmumu pieņemšanas procesa etapi un darbā konkrēti realizētie 

uzdevumi, kuri norādīti attēla labā pusē. 

Mērķa izvēle ir viens no visatbildīgākajiem momentiem pārvaldes lēmumu izstrādes un 

pieņemšanas procesā. Saskaņā ar izvēlēto mērķi tiek formulēta organizācijas attīstības stratēģija, 

taktika, tiek izstrādātas prognozes un darbību plāni.  

Ja apskatam lēmumu kā atbildes reakciju uz problēmu, kas radusies, tad situācijas izpētes 

posms ir virzīts uz organizācijā eksistējošo problēmu atzīšanu vai neatzīšanu. Ar problēmu situāciju 

saprotam pārvaldāmās sistēmas parametru faktisko vai prognozējamo vērtību neatbilstību pārvaldes 

mērķiem. Problēmas atzīšana ir nepieciešams nosacījums tā risināšanai. Pēc problēmas atzīšanas 

nākamais procesa posms ir problēmas interpretēšana, klasificēšana un formulēšana.  

Problēmas interpretēšana un klasificēšana pirmām kārtām ir saistīta ar problēmas tipa 

noteikšanu un tās ranžējumu citu problēmu rindā. Uzdevuma pareiza uzstādīšana ir ļoti svarīga 

un ļauj samazināt kļūdu varbūtības. 

Eksistē problēmu dažādi tipi. Visatbilstošākā mūsu mērķiem ir klasificēšana, ko piedāvā 

G.Saimons [70], atbilstoši kurai visas problēmas tiek sadalītas trijās grupās:  

1) labi strukturētas un kvantitatīvi formulētas problēmas, kurās nozīmīgas atkarības ir tik labi 

noteiktas, ka tās var būt izteiktas ciparos un simbolos, kas galu galā iegūst skaitliskus novērtējumus;  

2) nestrukturētas, kvalitatīvi izteiktas problēmas, kas satur tikai svarīgāko resursu, pazīmju 

un raksturlielumu aprakstu, kvantitatīvās atkarības starp kurām ir pilnīgi nezināmas;  

3) vāji strukturētas vai jauktas problēmas, kuras satur kā kvalitatīvus, tā arī kvantitatīvus 

elementus.  

Projektēšanas un izstrādes fāzē tiek ģenerētas idejas un lēmumi, tiek apkopotas zināšanas, kas 

ir nepieciešamas visu potenciāli risināšanai nozīmīgu faktoru izsmeļošai pārbaudei. Tomēr galvenais, 

ka dotajā fāzē tiek formulēts modelis, uz kura tiks veikta piedāvāto risinājumu pārbaude un tiek 

noteikti kritēriji, kuri tiks izmantoti salīdzināšanai novērtēšanas posmā. Rezultātu prognozēšana 

katram lēmuma variantam ir svarīga. Projektēšanas rezultāti var novest pie vajadzības pārskatīt 

noteiktos ierobežojumus gadījumā, ja, piemēram, tiek novērota kāda faktora ietekme aiz noteiktām 

robežām. Tas, savukārt, var radīt konkretizētu mērķu un kritēriju pārskatīšanu, kā arī modeļu 

izmaiņu, ko izmanto prognozei. Rezultātus jānovērtē no to labuma un izmaksu viedokļa. 

Lēmuma izvēles fāzē tiek īstenota labākās alternatīvas – efektīva lēmuma izvēle un tiek 

veidots ieviešanas plāns, kurš turpmāk arī tiek realizēts.  

Ieviestās stratēģijas svarīgs moments ir monitorings. Tiek savākti jauni dati, kuri pēc tam 

var būt izmantoti modeļu izmaiņām, kas turpmāk ļaus veikt precīzākas prognozes. Šis posms arī 

var parādīt kā ir jāizmaina mērķi un stratēģijas, lai ar laiku vēl uzlabotu situāciju. Monitoringa 
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iekļaušana pārvaldes un plānošanas procesā ir nepieciešama. Pārvalde ir nepārtraukts process. 

Attīstības plāniem ir jābūt pastāvīgi pārskatītiem saskaņā ar sabiedrības vajadzību izmaiņām, 

ekonomisko apstākļu izmaiņām un tehnisko iespēju attīstību.  

Vadības uzdevumu risināšana sarežģītās sistēmās atrodas korporatīvu informācijas sistēmu 

projektēšanas sfērā, kuru neatņemama daļa ir lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma (Decision 

Support System, DSS). Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma (DSS) ir datorizēta sistēma, kura 

atbalsta lēmumu pieņemšanu [113]. Pamatuzmanība tiek veltīta tieši procesam, nevis lēmuma 

rezultātam vai problēmas būtībai. Tādā veidā, apskatāmā sistēma vairāk ir servisa, nekā patstāvīga 

programmatūra. Sistēma ir datu manipulators, kas ir apgādāta ar aprēķinātāju ātrai datu apstrādei un 

pieprasāmo rezultātu atspoguļošanai. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas tiek attiecinātas pie 

vadības informāciju sistēmām, kas attēlo organizētu procesu kopu, un kas nodrošina lietotāju ar 

nepieciešamu informāciju.  

No lietotāja viedokļa DSS ir jāizpilda sekojošas funkcijas:  

• atbalstīt lēmumu izstrādi sarežģītām vai nenoteiktām problēmām;  

• atbalstīt lēmumu pieņemšanu visos pārvaldes līmeņos ar pieprasītās informācijas 

detalizācijas pakāpes nodrošinājumu;  

• atbalstīt visas lēmuma pieņemšanas stadijas: datu vākšanu un apstrādi; darbību 

veida izstrādi un analīzi; rekomendējamā darbības veida izstrādi;  

• lēmuma pieņemšanas procesu adaptīvā komplekta atbalstīšana;  

• DSS funkcionēšanas interfeisam un loģikai ir jābūt saprotamiem un skaidriem 

izmantošanā.  

Turbana E., Aroksona J., Lianga T. – P. darbos [70] un citos pētījumos tiek pieņemta 

sekojošu pamatmoduļu esamība DSS struktūrā:  

• informācijas atbalsta modulis – nodrošina problēmu situācijas informācijas 

formēšanu;  

• modelēšanas procedūru atbalsta modulis – izpilda problēmu situācijas modelēšanu 

un prognozēšanu;  

• ekspertu atbalsta modulis – risina tipisku vadības situāciju glabāšanas un analīzes 

uzdevumus, kā arī alternatīvu sintēzi un to novērtēšanu.  

Viens no svarīgākajiem lēmumiem, kas prasa iepriekšēju rūpīgu izvērtēšanu – ir lēmums 

par transporta infrastruktūras rekonstrukciju (plānošanu). Pieņemot projektu lēmumus transportā 

nenovēršami nākas sastapties ar tehniski-ekonomiskās informācija nepilnībām un neprecizitāti: 

daudzu gadījuma faktoru ietekmes (citreiz diezgan būtiskas) esamību, kurus iepriekš paredzēt 

nav iespējams un nepilnīgu lietderīgās informācijas izmantošanu; 
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Tātad, pieņemot projektu lēmumu par transporta infrastruktūras objektu būvēšanu, lēmumu 

pieņemošai personai nāksies saskarties ar nenoteiktību un risku. Izvēloties lēmumu par 

transporta infrastruktūras jaunu objektu būvēšanu un eksistējošu objektu rekonstrukciju, lēmumu 

pieņemšanas atbalsta problēma ir īpaši aktuāla un prasa tās risināšanas metodoloģijas 

pilnveidošanu (piemērs 6.5. attēlā).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5. attēls.  Modelēšanas izmantošanas shēma lēmuma pieņemšanas procesā 

6.3. Modelēšanas izmantošana sabiedriskā transporta infrastruktūras objektu 
projektēšanas stadijā 

6.3.1. Simulācijas modeļa izvēles mērķi un uzdevumi 

Autoostām, kā pasažieru sabiedriskā transporta pārvadājumu loģistikas posmam, lai 

palielinātu pasažieriem sniedzamo pakalpojumu apjomu un kvalitāti, kā arī paaugstinātu darbības 

efektivitāti, ir būtiski jāpievērš uzmanība visu pasažieru loģistikas centra funkciju attīstībai, 

kuras analizētas darba 2.nodaļā. 

Šodienas autoosta piesaista ļoti lielu transporta un pasažieru plūsmu, kuras atrodas 

savstarpējā mijiedarbībā. Transporta līdzekļu attīstība (izmēri, ātrums, manevrēšanas spējas u.c.), 

pasažieru drošības garantēšana u.c. faktori izvirza jaunas prasības autoostu infrastruktūras 

izveidei. Šo izmaiņu attīstība, valsts normatīvo dokumentu prasības, starptautiski atzīta laba 
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prakse un, galvenokārt, pasažieru prasības un pārvadātājiem nepieciešamās darbības spējas 

nodrošināšana autoostas teritorijā, nosaka nepieciešamību ļoti rūpīgi un pārdomāti plānot 

autoostu rekonstrukciju vai jaunu izbūvi. Autoostas infrastruktūrai būtiski faktori parādīti 

7.pielikumā. 

Projektējot un plānojot autoostas izveidi būtiska ir paredzamā autoostas ietilpība apkalpoto 

reisu skaita ziņā un pasažieru apgrozība, kā arī pasažieru un reisu sadale dažādos segmentos – 

starptautiskie reisi, tālsatiksmes reisi, reģionālie reisi. Īpaši būtiski ir ņemt vērā arī autoostas 

attīstības iespējas kā pārsēšanās punktam, iekļaujoties multimodalā pasažieru pārvadājumu 

sistēmā.   

Izvērtējot Rīgas starptautiskās autoostas nākotnes attīstību, viens no risinājumiem paredz 

jaunas autoostas izveidi jaunveidojamā administratīvā centrā Torņakalna teritorijā. Šai autoostai 

uz laiku, kamēr notiks esošās autoostas modernizācija, būs jāapkalpo visa pasažieru pārvadājumu 

plūsma. Nākamā periodā minētā autoosta darbotos kā reģionālā autoosta, apkalpojot tālsatiksmes 

un reģionālos autobusus no Kurzemes, Zemgales un Latgales virzieniem. 

2006.gadā tika izstrādāts jaunās autoostas skiču projekts un autoostas darbības imitācijas 

modelis atbilstoši AS „Rīgas starptautiskā autoosta” izvirzītajam projekta mērķim un 

uzdevumam. Modelēšana ir viens no universālajiem instrumentiem [114, 115, 116, 117, 118], 

kas plaši tiek izmantots transporta sistēmu problēmu risināšanai. Pētot transporta sistēmu 

problēmas (sastrēgumu analīze, transporta infrastruktūras elementu projektēšana utt.) ar mērķi 

izstrādāt kādu konkrētu risinājumu, ir nepieciešams ņemt vērā, ka: 

• praktiskā eksperimenta rīkošana prasa būtiskus materiālos, cilvēku un laika 

izdevumus; 

• bieži vien eksperimentu rīkošana nav iespējama; 

• izdevumi, saistīti ar darbību korekciju, balstītu uz nekorekti izpildītu aprēķinu bāzes, 

var ievērojami pārsniegt darbu izmaksas pār aprēķinātām.  

Modelēšana un pirmām kārtām imitācijas modelēšana ļauj novērst šos trūkumus. Imitācijas 

modelēšanas pielietošanas sfēras ir daudzveidīgas – izstrādājot jaunus un optimizējot vecus 

transporta mezglus, finansu plānošanā, un pirmām kārtām analizējot problēmas risināšanas 

dažādus variantus, kuri prasa lielus finansiālos ieguldījumus utt. Dotajā gadījumā tiek apskatīts 

imitācijas modelēšanas pielietošanas piemērs sarežģīta transporta mezgla, Rīgas autoostas 

pasažieru termināla plānošanas stadijā. Modelis tika konstruēts jauna termināla piedāvātā 

projekta analīzei. Modelēšanas procesā tika atklātas projekta šaurās vietas, to analīze un 

novēršana tika veikta galīgā lēmuma sagatavošanā par jaunā termināla projektu tā izveidošanas 

un sagatavošanas posmā.  



 

 144

Modelēšanās pamatuzdevumi: 

1) analizēt uz modeļa autoostas caurlaides spēju normālajā režīmā un transporta plūsmas 

maksimālas intensitātes režīmā;  

2) noteikt iekāpšanas vietas un laikus;  

3) izpētīt iekāpšanas un izkāpšanas, kā arī autobusu pārkošanas vietu skaita un 

ģeometriskā izvietojuma ietekmi uz autoostas caurlaides spēju.  

Modelim jānodrošina šādas iespējas:  

1) 2-D un 3-D animācijas;  

2) optimizācijas eksperimentu veikšanu un statistiskās informācijas iegūšanu par 

transporta plūsmām autoostas teritorijā.  

Tādejādi modeli var izmantot plānojot izmaiņas transporta plūsmā un pasažieru 

apkalpošanas struktūrā. 
 

6.3.2. Modelēšanā izmantotie dati  

Imitācijas modeļa izstrādē tika izmantoti sekojoši izejas dati:  

• jaunās autoostas projekts ar pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas platformu 

izvietojumu, kā arī autobusu iebraukšanas un izbraukšanas shēmu no autoostas 

teritorijas (6.6. attēls);  

 

 

6.6. attēls. Autoostas laukuma skice 
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• autoostā apkalpoto autobusu reisu sadalījums visā tās darba laikā (6.7. att.). Uz šo datu 

pamata tika noskaidroti autoostas maksimālās noslodzes laiki visā diennakts garumā;  

• starptautisko, starppilsētu un reģionālo autobusu kursēšanas saraksti; 

• pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu raksturojumi.  

 

Reisu izpilde pēc laika sadalījuma (2005)

35

31

44

33

64

27

39

12

6
4

29 37

51
50 51

37
24

23 13

8
0

10

20

30

40

50

60

70

0:0
0

5:0
0

6:0
0

7:0
0

8:0
0

9:0
0

10
:00

11
:00

12
:00

13
:00

14
:00

15
:00

16
:00

17
:00

18
:00

19
:00

20
:00

21
:00

22
:00

23
:00

Laiks

R
ei

su
 s

ka
its

 
6.7. attēls. Reisu izpilde pēc laika sadalījuma [48] 

Šo izejas datu analīzes gaitā tika noskaidrots, ka jānodala pienākošo un atejošo reisu dati.  

Analizējot datus par atejošajiem reisiem, tika konstatēts, ka autoostas maksimālā noslogotība 

ir laika posmā plkst.17:00–19:00 (visaugstākā – ap 18:00). Savukārt visaugstākā noslogotība ar 

pienākošajiem reisiem ir vērojama laikā no 7:30 līdz 9:30, maksimālā – ap 8:00 rītā.  

Pasažieru pārvadāšanā izmantojamo transporta līdzekļu tipu analīzes gaitā tika izdalīti trīs 

šo līdzekļu tipi:  

• lielie starptautiskie autobusi, kas spēj apkalpot līdz 70 pasažieriem;  

• vidējā izmēra autobusi, kas spēj uzņemt līdz 40 pasažierus un apkalpo starppilsētu 

maršrutus   

• mikroautobusi, kas domāti līdz 20 pasažieru pārvadāšanai.  

Analizējot laika ilgumu, kas tiek patērēts autoostā galveno operāciju veikšanai, tika 

pieņemts, ka:  

• laika intervāls, ko pasažieri patērē iekāpšanai starptautiskajos maršrutos – 20 min. (līdz 

atiešanai);  

• laika intervāls, kas domāts pasažieru iekāpšanai starppilsētu un reģionālajos autobusos – 

10 minūtes.  
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6.3.3. Simulācijas modeļa izstrādes apraksts  

Lēmumu pieņemšanai autoostas attīstības plānošanā un infrastruktūras izveidē modelēšana 

un moduļu piemērošana ir ievērojams atbalsts. Tādejādi var iegūt datus un veikt analīzi nākotnes 

lēmumiem un izvērtēt to ietekmi nākotnes situācijās. Simulācijas modeļu izmantošana pirms 

plānošanas un plānošanas stadijās ļauj optimizēt projektēšanas risinājumus [118]. 

Konkrētajā uzdevumā par imitācijas modeļa izstrādi jaunveidojamai autoostai par pētījuma 

realizācijas instrumentu tika izvēlēta speciālā imitācijas pakete VISSIM 4.0. Pakete ir Vācijas 

kompānijas PTV produkts un paredzēta transporta plūsmu modelēšanai mikrolīmenī un 

nodrošina:  

• jebkuras sarežģītības un konfigurācijas transporta tīkla (TT) izveides iespējas (tiek 

uzturēta iespēja augšupielādēt ceļu transporta tīklu karšu grafiskos failus), tāpat iespēja 

organizēt transporta tīklā pārvietošanas noteikumus, regulēt satiksmi ar luksoforu 

palīdzību, organizēt sabiedriskā transporta pārvietošanos u.c.  

• iespēju modelēt transporta plūsmas, ņemot vērā transporta līdzekļa vadītāja psihofizisko 

uzvedības modeli laikā, kad viņš atrodas pie stūres. Tādējādi tiek nodrošinātā iespēja 

īstenot transporta līdzekļu izturēšanās modeli plūsmā, kas tuvināts reālajai situācijai.  

• īsteno transporta līdzekļu izturēšanās modeli plūsmā, kas tuvināts reālajai situācijai.  

Ar modelī izmantotās paketes palīdzību tika aprakstīti trīs transporta līdzekļu tipi, kuri 

imitē starptautiskajās un starppilsētu līnijās kursējošos autobusus, uzrādot to fizisko 

raksturojumu un pasažieru ietilpību.  

Ņemot vērā jaunās autoostas plānu, pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas platformu 

izvietojumu, transporta līdzekļu pārvietošanās trajektoriju autoostas teritorijā, tika izstrādāts 

transporta tīkla modelis.  

Šis modelis ietver sevī:  

• autobusu kustības maršrutus autoostā, pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas vietas, kā arī 

ceļus, pa kuriem autobusi atstāj autoostu;  

• 16 pasažieru iekāpšanas platformas, 11 pasažieru izkāpšanas platformas, kā arī Vienības 

gatvē paredzētās trīs iekāpšanas un izkāpšanas platformas (saskaņā ar jaunās autoostas 

plānu). Pēc sākotnējā plāna bija paredzēts ierīkot īpašas platformas mikroautobusiem, 

taču autoostas noslodzes analīzes rezultātā tika nolemts iekārtot universālas platformas  

visu autobusu tipu apkalpošanai.  

• korektas transporta līdzekļu kursēšanas īstenošanu un avārijas situāciju novēršanu, 

ieviešot prioritāšu kārtību, kuras regulē transporta līdzekļu pārvietošanos krustojumos;  
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• autobusu kustības sarakstu 47 maršrutu autobusu kustības sarakstu veidā noteiktajos 

maršrutos ar transporta līdzekļu specifikāciju maksimāli noslogotajos rīta un vakara 

laika intervālos.  

Realizētais kustības saraksts balstīts uz esošajiem datiem par autobusu kursēšanu 

pašreizējā Rīgas autoostā. Taču jaunās autoostas projektam saraksts tika sastādīts praktiski no 

jauna, jo būtiski izmainījās platformu skaits un to izvietojums.  

Darba rezultātā tika izstrādāti divi autoostas darba scenāriji, kuri ilustrē tās darbību rīta un 

maksimālās noslodzes vakara stundās. 6.8. attēlā parādīta autoostas termināla darbības 

simulācijas modeļa izstrādes shēma. 

Eksperimenta gaitā tika noteikta iekāpšanas un izkāpšanas platformu skaita un ģeometriskā 

izvietojuma, autobusu novietojuma vietu autoostā ietekme uz autoostas caurlaides spēju un tika 

izteikti šādi priekšlikumi.  

1. Tā kā nepastāv iespēja izveidot īpašas platformas mikroautobusiem, visas platformas 

jāveido universālas;  

2. Lai nodrošinātu visu to reisu apkalpošanu, kurus pašlaik apkalpo autoosta, tika 

noslogotas visas tās platformas, kuras paredzētas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai, kā 

arī rodas vajadzība pēc papildu platformām palielinātas noslodzes stundās. Tās tiek 

izmantotas šādā veidā:  

a. vakara maksimālās noslodzes stundās – 3 platformas;  

b. rīta stundās – 5 platformas. Trīs platformas izrādījās nepietiekami pasažieru 

izkāpšanai, jo laika posmā plkst.7:00–9:30 pienākošo autobusu skaits pārsniedz 

paredzēto platformu skaitu. Ņemot vērā to, ka aizbraucošo autobusu skaits rīta 

stundās ir daudz mazāk nekā vakarā, un tāpēc dažas platformas nav noslogotas, 

nācās izmantot 3 no tām, kuras paredzētas iekāpšanai, kā arī izmantot 5 papildu 

platformas Vienības gatvē. 3 no tām bija paredzētas projektā. 2 – izveidotas 

papildus. Taču pastāv iespēja izmainīt kustības sarakstu, jo šādi sarežģījumi rodas 

tikai vienreiz – plkst.8:15, kad iekāpšanai domāto autobusu skaits ir maksimālais,  

3. Paredzētais platformu izvietojums un autobusu pārvietošanās ceļi autoostas teritorijā 

izsauc rindas maksimālās noslodzes periodos ar šādiem intervāliem:  

• garums – 9 autobusi  

• maksimālais atrašanās laiks rindā – apmēram 5 min.  
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6.8. attēls. Autoostas termināla darbības simulācijas modeļa izstrādes shēma 
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6.9. un 6.10. att. dots šādas situācijas, kas rodas autoostas darbā vakara stundās, 
animācijas attēls un rindas garuma raksturojums. 
 

 

6.9. attēls. Autobusu stacijas modeļa darbības situācijas piemērs vakara laika intervālā  
kad ir izveidojusies autobusu maksimālā rinda iekāpšanas platformās  
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6.10. attēls. Vidējā un maksimālā rindas garuma sadalījuma diagramma pēc laika  

Galvenais rindu rašanās iemesls ir iebraucošo un prom braucošo autobusu kustības 

trajektoriju krustošanās. Tā kā prioritāte tiek dota tiem autobusiem, kuri atstāj autoostas 

teritoriju, iebraucošajiem jāgaida, kamēr pirmie atstāj autoostas teritoriju.  

4. Jaunā autoosta kopumā spēj apkalpot visus pašlaik kustības sarakstā iekļautos reisus. 

Taču eksperimenti ar jaunās autoostas modeli parādīja, ka tā strādā savu iespēju galējās 

robežās un nepieciešamas jaunas platformas. Ņemot vērā to, ka esošās autobusu 

kustības shēmas apstākļos rodas rindas, jāparedz vēl viena izbraukšanas vieta no 
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Vienības gatves autoostas, piem., tiem autobusiem, kuri dodas Kurzemes virzienā. 

Tāpat iespējams izskatīt scenāriju, kurš paredz daļu reģionālo un starppilsētu reisu 

pārvietot uz citām vietām, kas var kļūt aktuāli, pieaugot vajadzībām pēc 

autopārvadājumiem.  

 

6.4. Nodaļas secinājumi 

1. Mūsdienu mainīgajā vidē un ievērojot straujo tehnoloģiju attīstību, plānojot jaunu 

autoostu izveidi, ir ļoti svarīgi ievērot faktorus, kas nosaka autoostas kā pasažieru 

loģistikas centra darbības funkcijas. Simulācijas modeļu izstrāde un piemērošana būtiski 

atvieglo lēmumu pieņemšanu jaunas autoostas plānošanas un projektēšanas laikā gan arī 

būtiski mainoties pasažieru pārvadājumu apjomiem. 

2. Izmantojot simulācijas paketi VISSIM 4.0, kas paredzēta transporta plūsmu 

modelēšanai mikrolīmenī, izstrādātie autoostas darba scenārija varianti parādīja būtiskus 

trūkumus un kritiskās vietas autoostas skiču projektā, kuri tā realizācijas gaitā varētu 

pazemināt autoostas darbības efektivitāti. 

3. Ņemot vērā autoostas darbības imitācijas modeļa iespēju veikt optimizācijas 

eksperimentus, šādu modeļu izmantošana ļauj pilnveidot objektu, t.sk. autoostu izveidi 

un darbību, papildinot tos ar jauniem būtiskiem datiem: pasažieru un transporta kustību, 

apkalpojošā un piebraucošā transporta un citiem sistēmas analīzes posmos 

noskaidrotiem faktoriem. 

4. Pasažieru termināla pārvaldības efektivitātes paaugstināšanai būtiska nozīme ir  

izstrādātiem lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentiem, kas paredz jaunu paņēmienu 

pielietojumu, organizējot un vadot pasažieru transporta plūsmas un pasažieru 

apkalpošanu, balstoties uz mūsdienu loģistikas metodēm, transporta plūsmu modelēšanu 

un optimizāciju, mārketingu, informācijas tehnoloģiju plašu piemērošanu. 
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Noslēgums 

 
Pasažieru transporta termināla darbības analīze rāda, ka pasažieru transporta pakalpojumu 

ķēdē termināls ir svarīgs loģistikas posms, kas nodrošina plašas pārsēšanās iespējas un 

multimodālo pārvadājumu principu ieviešanu pasažieru pārvadājumu tīklā. 

Ņemot par pamatu kravu loģistikas centra un aviācijas haba koncepciju, darbā ir izstrādāta 

jauna pasažieru loģistikas centra koncepcija pasažieru termināliem. Pētījumā sistematizēti 

kritiskie faktori, kuri ir būtiski, realizējot loģistikas centra koncepciju sabiedriskā transporta 

pasažieru termināliem, balstoties uz autoostas darbības piemēra, kura apkalpo kā reģionālos, tā 

arī starptautiskos reisus multimodālā transporta sistēmā.  

Darbā izanalizēta pasažieru termināla pakalpojumu atbilstība 3PL darbības operatora 

principiem, kurš piedāvā loģistikas un pārvaldes pakalpojumus klientiem – pārvadātājiem, 

pasažieriem, tūrisma aģentūrām, u.t.t., pielietojot specializētu informācijas sistēmu. Šāda veida 

loģistikas pakalpojumu piegādātājs nodrošina operāciju apkalpošanas optimizāciju, izmaksu 

samazinājumu, konkurētspējas paaugstināšanos, vienlaicīgi piedāvājot kvalitatīvus 

pakalpojumus. 

Darbā izstrādāts piedāvājumus tālākai pasažieru terminālu informācijas sistēmas attīstībai, 

lai sniegtu klientiem loģistikas pakalpojumus daudz augstākā līmenī un plašākā spektrā, tādā kā 

operators 4PL un 5PL. Šis mērķis var tikt sasniegts, ieviešot praksē pasažieru terminālā 

izmantoto informācijas sistēmas tiešsaisti ar pārvadātāju un administratīvo, nozari regulējošo un 

valsts pasūtījumu nodrošinošo pārvaldes institūciju informācijas sistēmām. Ģeogrāfiski un 

administratīvi attālinātu terminālu un pārvadātāju vienota pasažieru informācijas centra 

veidošana uz pasažieru terminālu informācijas sistēmas bāzes („virtuālā autoosta”), izmantojot 

uz interneta resursiem balstītu loģistikas pakalpojumu sistēmas, būtiski var palielināt pasažieru 

pārvadājumu pieejamību un termināla darba efektivitāti. 

 Ņemot vērā, ka pasažieru termināla pakalpojumi integrēti kopējā pasažieru pārvadājumu 

pakalpojumu ķēdē, un no patērētāju puses subjektīvi tiek pieņemti kā vienots pakalpojums, 

aktuāls kļūst jautājums par kompleksu pieeju pasažieru termināla pakalpojumu kvalitātes 

analīzei. Pasažierim ir svarīgi vairāki ceļojuma aspekti – maršruts, reisu saraksts (to biežums), 

ceļojuma laiks, pakalpojuma uzticamība, drošums u.t.t. Daļa no uzskaitītajiem raksturojumiem 

tiek objektīvi novērtēta un datu veidā uzglabāta termināla IS, daļa ir subjektīvs vērtējums un to 

iegūšanai nepieciešama pastāvīga klientu aptauju organizēšana. Pētījumā izstrādāta aptauju un 

apsekojumu sistēma pasažieru termināla pakalpojumu kvalitātes monitoringam. Uz Rīgas 

starptautiskās autoostas piemēra parādīts, kā šie dati var kļūt par kvalitātes vadības sistēmas 
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sastāvdaļu, izmantojot tos arī kā lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentu termināla 

pārvaldīšanai dažādos vadības līmeņos. 

Autors izstrādājis analītiskos instrumentus lēmumu pieņemšanas atbalstam, kuri var tikt 

izmantoti jebkurā pasažieru terminālā: 

• drošuma noteikšanas metožu analīze, aprēķinot autobusu kustības punktualitātes 

indeksu, un faktoru noskaidrošana, kas iespaido to; 

• diskrētie izvēles modeļi, lai atklātu tos faktorus, kas nosaka autobusu pārvadājumu 

izvēli, pastāvot alternatīvu transporta veidu pakalpojumu piedāvājumam; 

• kvalitātes integrālā indikatora uzbūves algoritma izveide, balstoties uz atsevišķu 

kvalitātes rādītāju analīzi, kas ļauj novērtēt katra rādītāja ietekmi uz kopējo 

pakalpojumu kvalitātes vērtējumu; 

Šo analītisko instrumentu pastāvīgs pielietojums ļaus uzlabot termināla adaptāciju 

mainīgos darbības apstākļos, celt ne tikai pasažieru termināla darbības efektivitāti, bet arī 

sabiedrisko pasažieru pārvadājumu konkurētspēju, kurus terminālā apkalpo. 

Darbā veikta izstrādāto metožu un metodiku aprobācija šo instrumentu pielietošanai Rīgas 

starptautiskā autoostā, izmantojot reālus termināla darbības datus, un izstrādāts termināla 

attīstības scenārijs, kas balstās uz imitācijas modelēšanas piemērošanu. 

Promocijas pētījumu rezultātā saņemtie dati pēc sava rakstura ir universāli un tos var 

izmantot jebkurā pasažieru terminālā, kas darbojas multimodālā transporta sistēmā un piedāvā 

loģistikas pakalpojumus, bāzētus uz attīstītām informāciju tehnoloģijām. Autors ir vairākkārtīgi 

iepazīstinājis Paneiropas autoostu asociācijas (APC) biedrus pilnsapulcēs un prezidija sēdēs par 

veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem. 

Darbā piedāvātie sabiedriskā transporta termināla (autoosta) praktiskie pārvaldības 

uzlabošanas risinājumi palielina ilgtspējīgas termināla attīstības iespējas iekļaujoties reģionālajā 

multimodālā sabiedriskā transporta sistēmā. 

Par pētījuma rezultātiem publicēti 16 zinātniskie darbi, t.sk. 13 zinātniskie raksti un 3 tēzes. 
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