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Jaunas tendences datu vākšanā 

• Vajadzība pēc datiem turpina pieaugt.  

• Jauni noteikumi, jaunas iniciatīvas un jauni instrumenti- 
pašreizējiem un nākotnes apsekojumiem (aptaujām) ir jāspēj 
sniegt detalizētākus datus par tādām tēmām, kas iepriekšējos 
apsekojumos nav tikušas apskatītas.  

• Sākotnēji braucienu apsekojumos tika vākta informācija par 
to, kā cilvēki pārvietojas; tas ietvēra braucienu skaitu, 
galamērķi un transporta veida izvēli. 

• Jaunās modelēšanas prasības liek apsekojumos noskaidrot ne 
tikai to, kā cilvēki pārvietojas, bet arī sniegt informāciju par 
satiksmes dalībnieku uzvedību – vai, kad un kā viņi 
pārvietosies noteiktos apstākļos.  
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Lēmumu pieņemšanas process  

Lēmumu pieņemšana ir sistemātisks process.  

Rīkojas 

Pārskata to 

Konstatē problēmu 
 vai apzina procesu 

Attīsta alternatīvus 
Rīcības virzienus 

Izvēlas ‘labāko’ 

Izpētes stadija 

Modelēšanas stadija 

Izvēles stadija 

Ieviešanas stadija 

Galvenie soļi: 
• Apzināt problēmu 
• Savākt pamatdatus 
• Noteikt mērķi/uzdevumus 
• Modelēt scenārijus 
• Novērtēt iznākumu 



Simulācijas modeļos tiek izmantoti  
dažāda veida dati: 

25/02/2016 5 

Dati par 
transportlīdzekļa 
īpašībām un lietošanu 

Tiek izmantoti daudziem mērķiem, piemēram,  gaisa kvalitātes 
analīzei 

Dati par ne-motorizētu 
pārvietošanos  

Nepieciešams šos pārvietošanās veidus ņemt vērā, analizējot 
transporta veida izvēli 

Dati no dienasgrāmatas 
par pārvietošanos, kas 
balstīta uz aktivitātēm 

No dienasgrāmatas iegūst informāciju, kurām aktivitātēm ir bijusi 
vai nav bijusi nepieciešama pārvietošanās. Dati tiek izmantoti, 
veidojot uz aktivitātēm balstītus modeļus, lai novērtētu, kā cilvēki 
izdara izvēli starp aktivitātēm, kurām nepieciešama pārvietošanās, 
un citām aktivitātēm.   

Dati par pārvietošanos 
diennakts laikā 

Modelējot pārvietošanos sastrēguma stundās un ārpus tām, 
jaunākajās satiksmes dalībnieku aptaujās tiek uzdoti detalizēti 
jautājumi par pārvietošanās laika izvēli.  

Dati no aptaujas ar 
norādītiem atbilžu 
variantiem (priekšrokas 
došana) 

Tiek izmantotas, lai prognozētu atsaucību jaunām iniciatīvām un 
pārvietošanās iespējām izmantošanu Šādā gadījumā parasti 
paļaujas uz vingrinājumiem, kuros lūdz respondentus pieņemt 
hipotētiskus lēmumus, iesaistot vairākus atribūtus vai parametrus.  
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 Kāpēc jāvāc dati? 

Lai: 

• aprakstītu esošo situāciju, 

• veidotu un varētu pielietot transporta 
simulācijas modeļus, 

• monitorētu īstenotās politikas, ieguldīto 
investīciju rezultātus un izstrādātu 
priekšlikumus nākotnei  



Pārvietošanās apsekojuma process 
(Richardson et al., 1995) 
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Iedzīvotāju apsekojums par pārvietošanos – 
informācijas iegūšanai no respondentiem 

• Faktiskā informācija par iedzīvotāju, mājsaimniecību raksturojums 
(sociālekonomiskie, demogrāfiskie, nodarbinātības dati)  

• Informācija par satiksmes dalībnieka uzvedību par vienu vai vairākiem 
braucieniem vai ar pārvietošanos saistītām aktivitātēm (iegūti dati par to, 
kam iedzīvotāji dod priekšroku) 

• Zināšanu pārbaudes informācija (dati, lai noteiktu, cik labi respondents 
pārzina konkrēto jautājumu) 

• Informācija par attieksmi un uztveri (dati no esošās vai hipotētiskās 
situācijas/subjekta novērtēšanas, salīdzināšanas, ierindošanas)  

• Viedokļa informācija (dati, kas iegūti no brīvām atbildēm)  

• Piedāvāto atbilžu variantu informācija (dati iegūti no savstarpēji 
salīdzinošās analīzes, kurā respondents dod priekšroka kādai no dotajām 
izvēlēm, un citiem hipotētiskās izvēles vingrinājumiem) 

• Garenvirziena informācija (dati iegūti no tiem pašiem respondentiem 
ilgstošā laika periodā) 
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Pārvietošanās apsekojumi 
(Travel survey) 

Apsekojuma veids Apsekojuma 

objekts 

Vācamo datu veidi 

Iedzīvotāju mobilitātes 

apsekojums (Mobility survey) 

Pārvietošanās 

(brauciens) 

• sākuma punkts 

• gala punkts 

• izvēlētais transporta veids 

(t.sk. iešana) 

• ceļā pavadītais laiks u.c. 

Iedzīvotāju aktivitāšu 

apsekojums  

(Activity survey) 

Aktivitātes • aktivitātes veids, 

• atrašanās vieta,  

• attālums,  

• izmantotais laiks 

Iedzīvotāju laika 

izmantošanas apsekojums 

(Time-use survey) 

Izmantotais laiks • aktivitātes veids un tai 

iztērētais laiks 



Apsekojuma metodes datu vākšanai 

33 

Pārvietošanās apsekojuma metodes 

Pārvietošanās 
apsekojums 

Mājsaimniecību 
apsekojums 

Pasažieru 
skaitīšana 

Dienasgrāmata 
(7 dienu,              
1 dienas, 
intervijas) 

Intervijas 

Klientu apmierinātības 
apsekojums 

Intervijas (mājās, 
transportlīdzeklī, 

pieturvietās) 

Aptauja 
internetā 

Infrastruktūras 
apsekojums 

Dokumentu 
pētīšana 

Intervijas 

Aptauja 
internetā 

Apsekojums 
tiešsaistē 

Manuāli 

GPS 

Papildu informācijas avoti – iedzīvotāju skaitīšanas dati, ceļu 
policijas dati, robežsardzes dati u.c.  
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Apsekojuma 
veids 

Apsekojuma 
priekšmets 

Dati, kurus var iegūt Respondenti 
Apsekojuma 
instruments 

TS inventāra 
apsekojums 

Pilsētas sab.tp. 
infrastruktūra 

Raksturojums: transporta veidi, tīkla 
garums, maršrutu un pieturvietu 
skaits, kustības grafiks u.c. 

Sab. Tp. 
operatori 

Anketa 

TS snieguma 
apsekojums 

Pilsētas sab.tp. 
sniegums 

Snieguma raksturojums: ceļā 
pavadītais laiks, gaidīšanas laiks, 
piepildījums, drošība, kavēšanās u.c. 

Sa.tp. 
operatori 

Anketa 

Pārvietošanās 
apsekojums 

Brauciens 
(gājiens)  

raksturojums: sākuma un beigu 
punkts, ceļā pavadītais laiks, veids, 
brauciena mērķis, maršruts u.c.  

Indivīdi/māj-
saimniecības 

Pārvietošanās 
dienasgrāmata, 
GPS 

Klientu 
apmierinātības 
apsekojums 

Sab.tp.pakalpo
-jumu 
apmierinātības 
līmenis 

Raksturojums – pieejamība, komforts, 
laiks u.c.  

Indivīdi/māj-
saimniecības 

Anketa 

Satiksmes apsekojumu veidi pilsētas sabiedriskā 
transporta pakalpojumu kvalitātes vērtēšanai* 

23 

*Pticina I. PhD theses, TSI, 2015 



NACIONĀLIE PĀRVIETOŠANĀS 
APSEKOJUMI: PIEMĒRI 
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Pārvietošanās apsekojumi  
Vietējā līmenī: tiek veikti visā pasaulē (pilsētās vai reģionos)  

Nacionālā līmenī: galvenokārt Eiropā 

• Eiropā: Nīderlande, Lielbritānija, Vācija, Dānija, Zviedrija, Somija, Itālija, 
Spānija, Francija, Norvēģija, Beļģija, Šveice  

• Kopš 90.gadu vidus neveic: Austrija, Luksemburga (bet plāno drīzumā atsākt) 

• Ārpus Eiropas: ASV, Jaunzēlande un Dienvidāfrika 

 

Mērķis. Galvenokārt analizēt iedzīvotāju mobilitātes paradumus (uzvedību): 

• Braucienu raksturojums - svarīgākais 
• Ilgtermiņa tendences nepieciešami secīgi apsekojumi 

Piemēram, Somijā kopš 1985.g., Spānijā kopš 2006/2007 
• Plānošana un ilgtspējīga mobilitāte  

Piemēram, Dānijā kopš 2006.g., Somijā kopš 1998.g., vēl nav Spānijā, Nīderlandē 
un Zviedrijā  

• Modelēšana ir svarīga Spānijā un Zviedrijā, Francijā kopš 1998.g. un Dānijā kopš 
2006.g. 



Nacionālie pārvietošanās apsekojumi ES (EK, 2013) 
Country Frequency 

Sample 
size/units 

Sampling approach Survey instrument Distribution methods 

Belgium Irregularly 
8 532 h/h* 
15 821 ind. 

Random sample Written questionnaire,  
Conventional mailing, Telephone 
interview 

Finland 
Every 6 
years 

12 318 ind. Random sample No data provided Telephone interview, GPS 

France 
Every ten 
years, 
approx. 

20 178 h/h  
18 632 ind.  

Stratified, multistage 
sampling 

No data provided GPS device, CAPI  

Germany Irregularly 
25 922 h/h 
60 713 ind. 

Multistage sampling Written questionnaire 
Conventional mailing Telephone 
interview, Online questionnaire, 

Hungary Irregularly 
1 000 h/h 
25 000 ind. 

No data provided No data provided Face to face 

Ireland Once 
7 245 h/h 
7 221 ind 

Multistage sampling travel diary Telephone interview, face to face 

Italy 
Each year 
quarterly 

15 000 ind. 
Stratified, multistage 
sampling 

Telephone interview  Telephone interview  

Latvia Irregularly 
2 476 h/h 
6 208 ind. 

Stratified random 
sampling 

Written questionnaires Face to face interview 

Netherland Annually 43 400 ind. No data provided 
Telephone interview, Face to 
face, on-line questionnaire  

An internet link is given in a letter 
(conventional mailing)  

Slovakia Quarterly 1 200 ind. No data provided Written questionnaire Face to face  

Spain Irregularly 
49 027 h/h 
55 955 ind. 

No data provided Written questionnaire  Face to face, telephone interview  

Sweden Annually 27 647 ind. Random sample Telephone interview  Conventional mailing  

Switzerland 5 years 
31 950 h/h 
33 390 ind. 

Random sample 
Telephone interview, Geo-
coding of several places 

Conventional mailing  

United 
Kindom 

Annually 
8 775 h/h 
20 839 ind. 

Stratified, multistage 
sampling 

Written questionnaire, Diaries  
Conventional mailing, telephone 
interview,  
face to face 

26 



Izlases kopa 

Izlases kopa tiek veidota dažādi:  

• Iedzīvotāju reģistrs: Beļģijā, Dānijā, Somijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā   

• Tautas skaitīšana: Francijā, šveicē  

• Telefona numuru saraksts: ASV (ieskaitot mobilo tālruņu numurus kopš 

2008/2009) 

 

Dalījums atbilstoši ģeogrāfiskajam kritērijam, 

 + mājsaimniecības tips: Spānijā, Beļģijā  

 + automašīna īpašumā: Francijā  

 

Parasti izvēlas uz braucieniem balstītu apsekojumu 

 - uz aktivitātēm balstīts: Beļģijā, Nīderlandē 

- Dānija pārgāja no aktivitātēm balstīta uz braucieniem balstītu apsekojumu. 
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Apvienotā Karaliste – mājsaimniecību apsekojums 

Nosaukums Nacionālais pārvietošanās apsekojums  
(The National Travel Survey - NTS) 

Mērķis •Pārvietošanās dati (raksturojums).  

•Dati par pārvietošanās paradumu izmaiņām ilgākā laika periodā.  

•Dažādu iedzīvotāju grupu pārvietošanās.  

•Apstākļi, kādos tiek izmantots sabiedriskais transporta vai privātā 

automašīna.  

•Problēmu identificēšana 

•Satiksmes negadījumu monitorēšana 

•Transporta pakalpojumu pieejamības līmenis lauku teritorijās 

•Drošības līmenis u.c. 

Izlases kopa 1988 -  2001 5 796 adreses ik gadu 

2002.g.  15 048 adreses 

Periodiskums Katru gadu 

Datu vākšanas 

metodes 

Intervija, izmantojot datoru (CAPI) 

Ceļojumu dienasgrāmata  (7 dienas) 

Vēsture 

 

Pirmais apsekojums 1965/1966. Ikgadējs apsekojums kopš 1988.gada 
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Vācija: mobilitātes apsekojums 

Nosaukums Vācijas mobilitātes panelis  

German Mobility Panel (MOP)  

Mērķis •Pašreizējie dati par pārvietošanos 

•Pārvietošanās datu izmaiņas no gada uz gadu 

•Pārvietošanās uzvedības izmaiņas 

•Pieprasījuma attīstība ilgākā laika posmā 

Izlases vienība:  Mājsaimniecība 

Ilgums Paneļa apsekojums, 3 gadus pēc kārtas 

Datu vākšanas metodes Intervija, pārvietošanās dienasgrāmata (7 dienas) 

Vēsture 

 

pirmais 1994 – 1996 



NACIONĀLAIS LĪMENIS 

 

 

 

 

 

 
 

SABIEDRISKO DARBU MINISTRIJA 

Nacionālais mājsaimniecību  

pārvietošanās apsekojums 

(MOVILIA, 2000) 

Kas nodrošina statistikas datus par pārvietošanos 
Spānijā 

STATISTIKAS INSTITŪTS 

 

Iedzīvotāju skaitīšana, 2001 

Laika pavadīšanas apsekojums, 

 2002-2003 

VIETĒJAIS LĪMENIS 

 

 

 

 

 
 

REĢIONI 

17 reģioni Spānijā 

Mobilitātes apsekojumi visā reģionā un reģiona pilsētās 

Katram reģionam ir sava metodoloģija  



Galvenās tendences pārvietošanās 
apsekojumos ASV pēdējos gados 

• Samazinās respondentu sadarbības pakāpe 

• Pieaug analītiskās prasības apsekojuma datiem  

• Tiek pielietotas jaunas apsekojuma metodes, kas ļauj 
uzlabot apsekojuma efektivitāti  
– Datorizētas telefonu intervēšanas sistēmas (Computer 

Assisted Telephone Interviewing (CATI) systems),   

– Datorizētas personiskās intervijas (CAPI), 

– Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS) 

 
Neto efekts šīm tendencēm ir tāds, ka pārvietošanās 
apsekojumi ir kļuvuši daudz sarežģītāki nekā iepriekš  
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GPS apsekojumi 1 

• GPS spēj sniegt ļoti precīzu informāciju par vietu, no kuras un 
uz kuru cilvēks dodas, par ceļojuma laiku, par izvēlēto 
maršrutu un pat satiksmes apstākļiem izvēlētajā maršrutā un 
ceļošanas laikā. 

• Pašlaik tas ir drīzāk eksperimentāls process, lai gan  kļūst 
arvien iecienītāks mājsaimniecību pārvietošanās 
apsekojumos.   

• Eiropā un Ziemeļamerikā tiek veikti apmēram 20 apsekojumi, 
kuros izmantota GPS datu vākšanas metode (izmanto gan 
personīgās GPS ierīces, gan automašīnās iebūvētās GPS 
ierīces). 
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GPS apsekojumi 2 

GPS apsekojuma piemērs: 2007-2008 Francijas nacionālajā 
apsekojumā izlases kopā tika iekļauti apmēram 800 
brīvprātīgie ar GPS uztvērējiem (Marchal et al., 2008).   
 
Ja respondents piekrīt GPS metodei, tad tiek veikts sekojošais: 

– Vispirms notiek tieša intervija, kuras laikā intervētājs izsniedz 
«GPS paku» respondentam (vecāks par 17 gadiem) un izskaidro, 
kā lietot ierīci; 

– Respondents pārvietojas un ierīce ieraksta datus par 
pārvietošanos; 

– Otrajā tikšanās reizē respondents atgriež «GPS paku» 
intervētājam, intervētājs ielādē GPS datus datorā, izmantojot 
bluetooth, un veic nelielu interviju;  

– Intervētājs pārbauda GPS ierīci, pārlādē to, un ierīce ir gatava 
lietošanai citam respondentam. 
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GPS apsekojumi 3 

Var izmantot automašīnā iebūvētas GPS.  

– Itālijā GPS sistēma ir uzstādīta 1% automašīnu 
apdrošinātāju vajadzībām.  Sistēma mēra 
automašīnas atrašanās vietu un ātrumu ik reizi, 
kad tiek iedarbinēts vai izslēgts dzinējs. Mērījumi 
tiek veikti ik pēc 2 nobrauktajiem km. Šie dati tiek 
izmantoti, lai pētītu braucienu garumu pilsētvidē 
(Senigālija – mazpilsēta, Boloņa – vidēja lieluma 
pilsēta un Roma). (Rambaldi et al., 2007). 
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TSI PIEREDZE TRANSPORTA 
APSEKOJUMU VEIKŠANĀ  
 

 

 



TSI pirmais apsekojums 

• SYSTRA (2002) 
• Studentu pārvietošanās pirmais apsekojums (2009, 2010) 
• Mājsaimniecības locekļu pārvietošanās pirmais apsekojums 

(2009, 2010) 
• Gājēju un transporta plūsmu izpēte gājēju ielas izveidei 

Rīgā, Tērbatas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz Tallinas 
ielai, 2010 

• Transporta plūsmu izpēte kravas transporta novirzīšanai no 
Rīgas centra , 2014 

• “Transporta plūsmu izpēte un modelēšana ielu kvartāla 
Hanzas-Sporta-Skanstes-Vesetas apgabalā”, 2015 

• un citi 
 
 
 



Studentu pārvietošanās 
apsekojums 

2009, 2010 

Kopā aptaujāti 70 studenti 

7 dienu pārvietošanās 
dienasgrāmata. 

Dienasgrāmatas struktūra: 

1.daļa Dienasgrāmatas 
aizpildīšanas instrukcija 

2.Daļa Mājsaimniecības 
raksturojums 

3.daļa Rīgas pilsētas karte. 
Dalījums statistiskajās zonās 

4.daļa Pārvietošanās 
dienasgrāmata 

 



Mājsaimniecības locekļu 
pārvietošanās apsekojums 

2009, 2010 

Aptaujātas 300 mājsaimniecības 

1 dienas pārvietošanās 
dienasgrāmata. 

Dienasgrāmatas struktūra: 

1.daļa Dienasgrāmatas 
aizpildīšanas instrukcija 

2.Daļa Mājsaimniecības 
raksturojums 

3.daļa Rīgas pilsētas karte. 
Dalījums statistiskajās zonās 

4.daļa Pārvietošanās 
dienasgrāmata 

 



Gājēju un transporta plūsmu izpēte gājēju ielas 
izveidei Rīgā, Tērbatas ielā posmā no Elizabetes ielas 

līdz Tallinas ielai  

• 2010.gads 

Satiksmes intensitātes izpēte  

Tika apkopoti dati 37 krustojumos 



Trolejbusa maršruta Nr 1. skaitīšana un 
piepildītības pakāpes vizuālais novērtējums  

Tika apkopoti dati četrās sabiedriskā 
transporta pieturvietās  

Apsekots sabiedriskā transporta 
pieturvietu saraksts un shēma  

• 1. Pietura „Lāčplēša iela”  

• 2. Pietura „R. Blaumaņa iela”  

• 3. Pietura „Brīvības bulvāris”  

• 4. Pietura „Tērbatas iela” 

 



Trolejbusa maršruta Nr 1. pasažieru aptauja: 
„Pārvietošanās mērķi, sākuma un gala punkti” 

Tika aptaujāti 1.maršruta 
trolejbusa pasažieri 
sekojošās pieturvietās: 
• Pietura „Lāčplēša iela”  
• Pietura „R. Blaumaņa 

iela”  
• Pietura „Brīvības bulvāris”  
• Pietura „Tērbatas iela” 
Kopā aptaujāti 212 
respondenti, tas ir 30% no 
visiem atbraukušiem un 
aizbraukušiem pasažieriem  

 



Transporta plūsmu izpēte kravas transporta 
novirzīšanai no Rīgas centra , 2014 

Tika veikta transporta plūsmu apsekošana:  

• uz tiltiem pār Daugavu;  
• Maskavas ielā;  
• Krasta ielā un 11. novembra 

krastmalā;  
• Ziepniekkalna un Mūkusalas ielās;  
• Gustava Zemgale gatvē;  
• Daugavgrīvas ielā un Raņķa 

dambī;  
• Slāvu ielas satiksmes pārvadā un 

Lubānas ielā;  
• Hanzas un Skanstes ielās;  
• Vienības gatvē;  
• Kārļa Ulmaņa gatvē;  
• Viestura prospektā.  

 



Ko var iegūt no iedzīvotāju 
apsekojumiem par pārvietošanos? 

• Sniedz informāciju, kā iedzīvotāji pārvietojas ikdienas gaitās 

• Ļauj pētīt dažādu iedīvotāju grupu pārvietošanos (bērni, veci cilvēki, invalīdi utml.) 

• Rada priekšstatu par izmaiņām individuālos braucienos noteiktā laika periodā 

• Ļauj saprast apstākļus, kādos cilvēkiem ir tendence izmantot sab.tp. vai privāto 
automašīnu 

• Demonstrē sakarību starp pieaugošu autovadītāja apliecību skaitu pensionāru vidū 
un pasažieru skaita samazinājumu autobusos 

• Ļauj identificēt pārvietošanās grūtības, ar kurām saskaras dažādas iedzīvotāju 
grupas 

• Sniedz informāciju par automašīu vidējo gada nobraukumu, lai pamatotu lēmumus 
par ceļu un degvielas nodokli 

• Ļauj pētīt sab.tp. pieejamību un saistību ar automašīnu piederību lauku teritorijās 
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Vai jūs plānojat pārvietošanās 
apsekojumu savā teritorijā?  

• Cik liela ir izlases kopa tādām pilsētām kā manai? 
• Kādas būtu apsekojuma izmaksas manā pilsētā?  
• Vai izmaksas atšķiras dažādās vietās?  
• Kuras pilsētas nesen ir veikušas apsekojumu?  
• Kuras pilsētas ir izmantojušas GPS vai interneta 

aptaujas?  
• Kāds ir vidējais braucienu skaits mājsaimniecībai tādā 

pilsētā kā mana?  
• Kādas ir vidējās brauciena izmaksas tādā pilsētā kā 

mana? 
• Kādus transporta veidus izvēlas tādā pilsētā kā mana? 
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Paldies par uzmanību! 
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