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Sekojošā materiāla lietošanai:
PORTĀLA mērķis ir paātrināti apgūt ES pētījumu rezultātus vietējā un reģionālā transporta
nozarē ar jaunu apmācību un profesionālās izglītības kursu un mācību materiālu palīdzību.
Ieguvēji no šī projekta ir augstākās izglītības iestādes.
Individuālo projektu lielā apjoma un (daudzos gadījumos) skaita dēļ, nav iespējams detalizēti
izskaidrot katru atsevišķu rezultātu un iekļaut šajos rakstiskajos materiālos.
Nākamie materiālu komplekti labāk darbojas kā PORTĀLS un veicina piekļuvi lektora
atsevišķiem projektiem un detalizētiem rezultātiem.
Tādēļ sniegtais materiāls nav pilnīgi nokomplektēts.
Kopš lektoru izredzes (cerības) uz šo materiālu ir pilnīgi atšķirīgas – izredzes pilnībā vijas no
“ES noteiktu tematu pētījumu rezultātu apskata” līdz  “atsevišķu izpētes projektu sīkiem
rezultātiem detaļās”-,  mēģinājums veidot kompromisu un (vairāk vai mazāk) nonākt līdz visu
lietotāju grupu lietotāju cerībām.
Sekojošais uzskatījums satur ES izpētes projektu rezultātus un papildus nacionālo izpētes
projektu rezultātus. PORTĀLS pateicas partneriem un šo projektu darbiniekiem. Materiāla
beigās dots projektu, konsorciju un izmantotās literatūras pilns saraksts.
Šo projekta materiālu par tēmu ”Sabiedriskā Transporta Kvalitāte un Pamatuzdevumi”
apkopoja Paskals Vincents (Pascal Vincent) (CERTU) 2001. gadā un tas adaptēts pēc lektoru
semināra 2002 gadā.
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1. Ievads
1.1 Definīcijas
Kvalitāte un Benchmarkings sabiedriskajā transportā ir abu vadības metode. Kaut gan tā ir
parasta rūpniecības nozarē un tiek lietotas ilgam laikam, tā nav tik zināmas sabiedriskā
transporta jomā.
To nepieciešams skaidri definēt, tāpēc ka tās pašreizējā lietošana parasti nav atbilstoša: kvalitāte
ir ļoti labi zināms vārds, bet ikviens tajā ieliek savu skaidrojumu par to. Un Benchmarkings ir
bieži attiecināts tikai kādam vidējam salīdzinājumam.
Nav iespējams noteikt kvalitāti vienkāršās un īsās definīcijās. Formāla un kvantitatīva pieeja
dažreiz varbūt skaidri izsaka vislabāko veidu, kā to domāts veikt.  Bieži kvalitāte ir relatīvs
jēdziens: tā atkarīga  no attiecībām, kuras veido trīs elementi: mērķi, līdzekļi un rezultāti. Tas ir
ļoti precīzi sabiedriskā transporta nozarē, kur mērķi sabiedriskajos pakalpojumos ne vienmēr ir
precīzi, rezultāti atkarīgi no lietotāju uztveres, un serviss netiek nodrošināts attiecīgajā līmenī.
Kas attiecas uz Benchmarkings jēdzienu, tā būtība nepārprotami ir uzskatu salīdzināšana.
Ekonomisku salīdzināšanu nevar uzskatīt par Benchmarkingu. Salīdzināšana ir statiska, bet
Benchmarkings ir aktīvs. Benchmarkingā ir uzlabojuma un darbības ideja.

1.2 Mērķi un iemaņas
Šīs mācību tēmas mērķis ir divkāršs:

• iepazīt dažādas metodes un līdzekļus, lai uzlabotu kvalitāti sabiedriskā transporta nozarē.
Starp citu, Benchmarkings ir jauns  vadīšanas līdzeklis.

• veicināt izprast  Kvalitātes jēdzienu, kā tā ir precīza un zinātniska pieeja.

Daudzās Eiropas valstīs, kvalitātes uzlabojumi kļūst vairāk un vairāk konkurētspējīgi, un
uzņēmumi cenšas pievērsties šīm metodēm detalizēti. Tādēļ, tiek ieteikts lektoriem, izmantojot
vietējo pieredzi, sniegt piemērus par piedāvātiem jēdzieniem. Eiropas un citu zemju piemēri
doti vienkāršai demonstrācijai, bet neraksturo dokumentu izsmeļoši.
Kvalitātes un sabiedriskā transporta darbību regulējošo struktūru saistība detaļās kļūst labāk
saprotama pēc iepazīšanās ar tēmu “Regulējošās Struktūras Sabiedriskajā Transportā”.
Lektoriem un studentiem tiek ieteikts lasīt arī materiālu tajā tēmā.

Studentiem jāapgūst sekojošas iemaņas un zināšanas:

• Saprast, ka kvalitāte sabiedriskajā transportā nav kvalitatīvs jēdziens.

• Zināt, ka ir dažādi atšķirīgi līdzekļi, lai novērtētu un uzlabotu kvalitāti, un būt spējīgiem
kontrolēt tos.

• Apzināties jaunās ES kvalitātes struktūras sabiedriskajā transportā.

• Būt skaidrām zināšanām par benchmarkingu.
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• Zināt benchmarkinga darbības svarīgākos veiksmes nosacījumus, un būt spējīgiem tos
ieviest.

• Būt spējīgiem konsultēt vietējās varas institūcijas un  uzņēmējus apgūtajā nozarē.

1.3 Saistība ar ES politiku
Eiropas diskusijās vispārēji atzīts, ka sabiedriskajam transportam ir svarīga loma nākotnes, videi
draudzīgā, transporta sistēmā. Šī apzināšanās ir vismazākais desmit gadu vēsture un pamats
nepaļaujas vienīgi uz vides aizsardzības draudiem atmosfēras kvalitātei, ko rada pieaugošā
autosatiksme.  Arī citā jomā paredzams ieguldījums sabiedriskajā transportā, lai uzlabotu dzīves
līmeni Eiropas pilsētās. Šis dokuments demonstrē pētījumu rezultātus “Sabiedriskā transporta
kvalitātes un benchmarkinga” jomā. Tādā veidā galvenais ir pilsētas un reģionāla sabiedriskā
transporta normu identificēšanas, apjomu noteikšanas un salīdzināšanas metodēs.
Vairākos dokumentos, kas no jauna publicēti pēdējos gados, komisija bija precīzi paredzējusi
ieviest darbības metodes, kurām ir svarīga loma sabiedriskā transporta sistēmas attīstībā
nākotnē.  Dokumentos ir skaidrs, ka tādu metožu priekšrocība (un vienāda “sabiedriskā
transporta kvalitātes” jēdzienā)  ir pakāpeniski attīstījusies. 1990. gadā Komisija publicēja Zaļo
grāmatu (green paper) On the Urban Environment, COM(90)218 darījumiem ar plašu problēmu
amplitūdu, par pilsētu vides vispārēju novērtējumu. Zaļā grāmata (green paper) secina “ pat ja
ilgu laiku ir zināms par sabiedriskā transporta samazinājumu pilsētas satiksmē, tikai dažās
pilsētas tiek sekots, lai pārvietošanos līdzsvarotu no individuālā uz sabiedrisko transportu, kaut
cik ievērojamā pakāpē”. Zaļā grāmata (green paper) uzliek lielāko vainu par šīm kļūdām
nespējā plānot un vadīt zemes izmantošanu,  radot nelabvēlīgus nosacījumus ekonomiski
efektīva sabiedriskā transporta ieviešanai. Tomēr ir arī izteikumi par vajadzību uzlabot
pakalpojumus un ieguldīt sabiedriskā transporta līdzekļos. Tas nenotika līdz 1995. gadam,
tomēr, sabiedriskā transporta lietotāju loma noteikumos un kvalitātes mērījumos un normās ir
skaidri atzīti darbības plāna dokumentā. Zaļajā grāmatā ir īpaši aplūkota rīcība par sabiedriskā
transporta ekoloģiskajām problēmām: Pilsētas maršrutu tīkls – sabiedriskā transporta iespēju
izmantošana Eiropā.  Šeit aptaujas lapas raksturo sabiedriskā transporta standartu attīstību no
klientu vēlmju viedokļa.  Temats pārliecina ka šādas aptaujas lapas var kalpot kā instruments
pilsētniekiem, lai izdarītu politisku spiedienu uz  svarīgiem cilvēkiem ar mērķi uzlabot
sabiedriskā transporta kvalitāti.
 Cits piemērs par “Pilsētas maršrutu tīklu” iepazīstina ar jaunu pieeju sabiedriskā transporta
standartiem, tā ierosina, piemēram,  vispārēju šoferu apmācības līmeņa minimumu,  norādot
priekšrocību “maigā” standarta aspektā. Salīdzinājumam, agrajā 1990. gadā Zaļā grāmata likās
centrēta pilnīgi uz “stingriem” standartu aspektiem, aptverot terminu “efektivitāte”. “Pilsētas
maršrutu tīklā” ir arī pirmais solis sabiedriskā transporta benchmarkinga  pieteikumam, kas ir
norādījums par Eiropas balvu par labāko praksi sabiedriskā transporta kvalitātē.
Nesen (2001. gadā), jaunā Baltā grāmata (White paper) par transporta politiku ir publicējusi:
“European transport policy for 2010 - time to decide”. Šajā dokumentā plaša mēroga aprindas
ir aprakstījušas un diskutējušas. Par papildus iemesliem, daudzas no ekoloģiskajām problēmām
izceltas ārpus no cik vien iespējams noteikta  vispārēja Eiropas līmeņa. Par spīti tam, grāmata
pārliecina, ka tur iespējams labs iemesls, lai uzsāktu vispārēju Eiropas diskusiju, par piemēru
iespējams ņemt priekšrocības no citu pieredzes. “Labākās pieredzes” jēdziens (piem.
benchmarkings)  ir ierosināts, kā efektīvs līdzeklis gūt labumu no citu pieredzes šādā ceļā. Arī
2001. gada Baltā grāmata ir skaidri pamatojusi klientu iespējas standartos un kvalitātē. Viens no
novatoriskiem priekšlikumiem dokumentā ir garantēt lietotāju tiesības īpašos, prognozējamu
standartu līmeņos katram braucienam vispār. Tādu “pasažieru aizsardzības mehānismu” ir
ierosināts vispirms ieviest dzelzceļa un jūras pakalpojumos ( pārspējot gaisa ceļojumus, par
kuriem tas galvenokārt jau pieņemts). Baltā grāmata tomēr piemin, ka ilgā ceļojumā, šādas
garantijas arī attiecas uz pilsētas transporta pakalpojumiem “cik iespējams”.
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1.4 Problēmas

Eiropietis kontekstā ar pilsētas sabiedriskā transporta nodrošinājumu
Pilsētas Sabiedriskajam Transportam ir svarīga loma ikdienas dzīvē:

• 80% Eiropas pavalstnieku dzīvo pilsētas teritorijā (pielāgot vietējam līmenim).

• 1000-1300 braucienus gadā  viens iedzīvotājs veic ar vienu no iespējamiem  transporta
veidiem (pielāgot vietējam līmenim).

• ES katru gadu tiek veikti apmēram 500 miljardu braucienu (pielāgot vietējam līmenim).

• Katram braucienam ir izvēle no vairākiem veidiem  un ir brīva izvēle. Izvēli no viena vai
vairākiem veidiem pamato viedoklis par pieejamību, kvalitāti, cenu un reputāciju.

• Visu sociāli ekonomisko grupu braucieni aizvien vairāk tiek novērtēti pēc klientu servisam
raksturīgām pazīmēm atbilstoši viņu dzīves līmenim.

• Labuma “pievienotās vērtība” un  laba vietējā sabiedriskā transporta  guvums līdz
individuālam un sabiedrībai plašumā.

• Sabiedriskais transports ir bizness, kurš kalpo, lai nodrošinātu labu dzīves kvalitāti, ilgstošas
nodarbinātības un attīstības iespējas. Tas ir gan tirgus, gan transporta misija,  lai
apmierinātu  plašu prasību loku.

• Efektīvai pilsētas dzīvei vajag uzticamu, efektīvu, klientu apzinātu, daudzpusīgu, no durvīm
līdz durvīm sabiedriskā transporta sistēmu.

• Atbilstošā laika sabiedrībai vajadzīgs laikam atbilstošs pakalpojums un tas ir pamats, lai
novērstu PILSĒTAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA atpalicību un tā  augsto ikdienas un
varbūtējo cenu.

Pilsētas sabiedriskā transporta problēmu atspoguļojums
Pilsētas Sabiedriskā Transporta (pilsētas sabiedriskais transports) nozare ir ļoti svarīga Eiropas
Savienības kopējā uzplaukumā. Cilvēku pārvietošanās spēja  Eiropas Savienības iekšienē pēdējā
laikā ir ievērojami palielinājusies pēc ierobežojumu likumīgas samazināšanas un  vīzu
procedūru vienkāršošanas. Tālāka attīstība paredzama drīzā nākotnē. Šie piemēri ļauj cerēt  uz
nozīmīgu mobilitātes palielināšanos nākamajās desmitgadēs.
Pilsētas tīklam jābūt izstrādātam ievērojot kvalitātes principus un apgūto pieredzi, lai sekmētu
sabiedriskā transporta darbību, kura rezultāti ir atkarīgi no augstas kvalitātes mobilitātes un
konkurētspējīga tarifu līmeņa.
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Ja varas institūcijas un transporta uzņēmēji izstrādā vietējā sabiedriskā transporta politiku, kas
nepietiekoši orientēta klientu vajadzībām, tas noved pie:

• panīkuma pakalpojumu daudzumā;

• braucamo zuduma;

• “lētu un jauku” vecu satiksmes līdzekļu lietošanu un personāla samaksas iespējas
viszemākā līmenī;

• turpmāku braucamo samazināšanos;

• turpmāku tamlīdzīgu saimniekošanu;

Starppilsētu mobilitātes pieaugums ceļu sabiedriskā transporta (ST) dēļ nav jūtams, ja nav
sasaistīts ar pilsētas, vietējo transporta sistēmu.   Intermodālās saskarsmes iespējām ir  nozīmīga
loma.  Tomēr privātā individuālā transporta (vieglo automašīnu skaita) augšana rada ST nozarei,
lai panāktu tās atzīšanu, šādas problēmas:

• izmaiņas, lai būt klientam ir labāk nekā braukšanas vadītājam;

• veidot kvalitātes un kvalitatīvas braukšanas sistēmas  vadību, lai mainītu pilsētas
sabiedriskā transporta sektora darbinieku, klientu un vadītāju attieksmi;

• atsaucīgu  jauninājumu un “Labākās Pieredzes” efektīva izplatīšana;

• visaptveroša sabiedriskā transporta lietošanas  paplašināšana, veicinot intermodālos
pakalpojumus, lai piesaistītu klientus no konkurējošām.

• Galvenokārt, piemērojot  šos principus un piemērojot kvalitatīvu pieeju, vietējam
sabiedriskajam transportam  jāmainās pirms  konkurents sāk cīņu ar sevi.

1.5 Apraksts – satura kopsavilkums
Šis mācību materiāls sadalīts piecās galvenās daļās:

• Septiņu vadības instrumentu apraksts,  lai saprastu kvalitātes jēdzienu un palīdzētu izmantot
to.  Daži no tiem ir jau zināmi, citi ir diezgan jauni: Kvalitātes cilpa; pašnovērtēšanas
metodes; benchmarkings; standartizācija un sertificēšana; kvalitātes kompānija;
pakalpojuma garantija un pakalpojuma frakts; un CEN kvalitātes struktūra.
Tā kā tas ir jauns jēdziens sabiedriskā pakalpojuma jomā, benchmarkings ir vairāk
izskaidrots un aprakstīts vairāk par citiem.

• Vairāki pamatnoteikumi pilsētas sabiedriskajā transportā ietekmē kvalitāti. Šī daļa parāda,
ka kvalitāte nav jēdziens, kurš var pastāvēt tikai pats par sevi, bet ir atkarīgs no citiem
līdzīgiem faktoriem: plānošana, ārējā un iekšējā vide, novērtējuma nozīme, saistība ar
apkārtējo vidi, un demonstrēšana, ka kvalitāte ir nevainīgs loks.
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• Pilsētas sabiedriskajā transportā ir divi ir galvenie noteicēji: vietējās varas institūcijas un
uzņēmēji. Kvalitāte ir stingri pakļauta uzņēmēju izvēlētai rīcībai un attiecībām starp
vietējām varas institūcijām un uzņēmējiem. Tās daļas pārbauda šo divu elementu ietekmi uz
kvalitāti.

• Tādam gadījumam ir daži ieteikumi par 3 veidu dalībniekiem, kuri ietekmē kvalitātes
uzlabošanu: vietējās varas institūcijas, uzņēmēji un ražotāji.

• Un beidzot, ir doti konkrēti piemēri, ņemti no Eiropas projektu rezultātiem, kas ilustrē
jēdzienus.
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2. Kvalitātes saturs sabiedriskajā transportā
2.1 Kvalitātes vadības līdzekļi
Dažādi līdzekļi cenšas  sekmēt  kvalitātes jēdziena izpratni un nepārtraukti pilnveidot procesus:

• kvalitātes loks;

• pašnovērtēšanas metodes;

• benchmarkings;

• standartizācija un sertificēšana;

• kvalitātes partnerattiecības;

• pakalpojuma garantija un pakalpojuma harta;

•  CEN kvalitātes struktūra;

Mēs sniegsim pamatojumus līdzekļu savstarpējai saskaņošanai.

Kvalitātes loks: klienta orientēts nevis ražošanas orientēts
Tas ir:

• dinamisks process;

• pilnveidošanās process;

• princips, kurš spēj būt lietojams sistēmas līmenis kā arī sistēmā;

• veids, lai noteiktu prasīto pakalpojumu un, lai noteiktu  izmaiņu prioritātes
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 1.zīmējums: Kvalitātes loks sabiedriskā transporta sistēmas līmenī. Avots: AFNOR

Kvalitātes loks izriet no virknes mijiedarbību starp divām sabiedrībām ar skaidri atšķirīgiem
uzskatiem, klientu sabiedrība un viens no piegādātājiem. Tas ir arī balstīts uz īpatnēju
benchmarku:
Gaidāmā kvalitāte: Tas ir kvalitātes
līmenis, kādu gaida klients un tas var
būt noteikts skaidri izteiktos un
nešaubīgi paredzētos noteikumos.
Pasažieru gaidāmās kvalitātes līmeni var
definēt kā kvalitātes svarīgāko kritēriju
skaita summu.

Uzņēmēji, Varas institūcijas, Policija,
Autoceļu departaments

Gaidāmais Pieprasītais

Uztvertais Sniegtais

Veiktspējas
novērtējums

Klientu apmierinātības
novērtējums

Gala klienti: Pakalpojuma veicinātāji:
Pasažieri un pilsētas lietotāji
 2. zīmējums: Gaidāmā kvalitāte
ajā transportā 11
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Pieprasītā Kvalitāte: tas ir kvalitātes
līmenis, kādu uzņēmējs cenšas sagādāt
pasažieriem. Tas ir atkarīgs kvalitātes
līmeņa, kādu gaida pasažieri, ārējā un
iekšējā spiediena, budžeta iespējām un
konkurentu snieguma.

Sniegtā Kvalitāte: tas ir kvalitātes
līmenis, kurš sasniegts no dienas dienā
pamatā normālas darbības apstākļos.
Pakalpojuma pārkāpums, tā iztrūkums
vai darbības pārtraukums tiek izskatīts.

Uztvertā Kvalitāte: tas ir kvalitātes
līmenis, kādu uztver pasažieris
brauciena laikā. Tomēr, pasažiera
uztveres veids par pakalpojumu
atkarīgs no viņa iepriekšējās personīgas
pieredzes par pakalpojumu vai par viņa
kopējo pakalpojumu, par visu
informāciju, kādu viņš saņem par
pakalpojumu – ne tikai to, kādu sniedz
uzņēmums, bet visu informāciju, kāda
nāk no citiem avotiem – viņa
personīgajā vidē, ut.j.p.
 3. zīmējums: Pieprasītā Kvalitāte
 4. zīmējums: Sniegtā kvalitāte
k

 5. zīmējums: Uztvertā Kvalitāte
ajā transportā 12
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Četri etalonuzdevumi iepriekšminētā pielietojumam, lai noteiktu četras atšķirības pakalpojumu
projektā:

• atšķirība starp uztverto un gaidāmo kvalitāti;

• atšķirība starp gaidāmo un pieprasīto kvalitāti;

• atšķirība starp pieprasīto un sniegto kvalitāti;

• atšķirība starp sniegto un uztverto kvalitāti.

Pakalpojuma efektivitātes uzlabošana un kvalitātes līdzekļi likvidē četras atšķirības.
Un paturiet prātā, ka “pārmērīga kvalitāte” nav kvalitāte ”

Pašnovērtēšanas metodes
Šī pieeja balstīta uz jēdzienu “novērtēt
uzlabot” pieņemot uzdevumu
nepārtraukti uzlabot sistēmas darbību.
Pašnovērtēšana ir praktisks paņēmiens,
lai uzņēmums novērtētu savu
piedāvājumu un, uzlabojot to, piemēro
savai organizatoriskai sistēmai.
Pašnovērtējums dod iespēju novērtēt visu
laiku vai ar citiem uzņēmumiem.

EFQM pašnovērtēšanas modelis
EFQM vairākus gadus bija attīstīts, kā uzņē
vadības pašnovērtēšanas efektīvs modelis. E
uz savu organizāciju un vadi to līdz ideālam
gadījumā).Rezultāti parāda organizācijas st
pamatu nākotnes stratēģijas un uzlabošanas
Sabiedriskā transporta sektorā pašnovērtēša
un uzņēmuma darbībām.

Transporta sistēmā vājās vietas var identific
Vadībā un sistēmas koordinācijā: Atbildī
(“Kas ko darīs?”), ne vienmēr labi noteikta 
Rodas jautājums: "Vai esošās iespējas efekt
sistēmu optimāli?”.
Politika un stratēģija:  Stratēģija un transp
laikā un vietā.  Pilsētas sabiedriskā transpor
saprotama vai labi attīstīta.  Pilsētas sabiedr
pieejamā vienotā apskatā kā papildus transp
 6. zīmējums: Pārmērīga kvalitāte
ajā transportā 13
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muma vai ražošanas sistēmas līmeņa kvalitātes
FQM noteica pašnovērtējumu, kā “stingri raugies
 vai modelim (EFQM modelim šinī
iprumu un uzlabojamās vietas, un nodrošina
 plāniem…”.

na var novest pie pilnīgākām zināšanām par sistēmas

ēt:
bas sadalīšana starp dažādiem cilvēkiem sarežģīta
un tas var novest līdz dublēšanās vai saspringumam.
īvi izmantotas?” un “Vai esošās darbības vada visu

orta politika ne vienmēr ir koordinēta un integrēta
ta nozīme mobilitātes politikā ne vienmēr ir labi
iskā transporta sektors nav izcelts katrā sabiedrībai
orta veids.
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Cilvēku vadība:  Šajā sakarībā, viens svarīga strīda objekts ir: “Vai pilsētas sabiedriskā
transporta sektorā strādājošie saņem adekvātas iespējas apmācībai un attīstībai?”.
Klientu apmierināšana:  Klientu vajadzību apmierināšana ir svarīgākais uzņēmēja līmeņa
novērtēšanā. "Vai uzņēmējs piedāvā pakalpojumu, kas pilnībā atbilst tam ko gaida lietotājs?”,
"Kāds vispārēja apmierinājuma novērtējums ir par transporta sistēmu?”, "Kas zināms par
gaidāmajiem pastāvīgajiem un potenciālajiem lietotājiem un tiem, kuri nelietos?”.
Komercdarbības rezultāti:  Komercdarbības rezultāti var vērtēt uzņēmēja līmeni, bet ne
sistēmas vispārējo līmeni.  Vērtēšanas līdzekļi ne vienmēr izmantojami un vajadzīgi lai atļautu
izstrādāt precīzāku sistēmas rezultātu novērtējumu.
Sabiedrības iedarbība:  Tāpat kā ar komercdarbības rezultātiem, tā pat vajadzīgs izstrādāt
novērtēšanas līdzekļus vispārējai iedarbībai uz transporta sistēmu un tās iedarbībai uz vidi.
Satiksmes sastrēgumi un piesārņojums tagad ir ļoti jūtīgs nozīmīgs jautājums pilsētās.
EFQM modelis sakopo deviņus vadības datu avotus un piedāvā nozīmīgu novērtēšanas metodi.

 7. zīmējums: EFQM pašnovērtēšanas modelis. Avots: EFQM

Vadība
10%

Cilvēku Vadība
9%

Cilvēku
Apmierinātība

9%

Darbības
14%

Komerc-
darbības
rezultāti

15%

Politika un
Stratēģija

8%

Iespējas
9%

Klientu
Apmierinātība

20%

Sabiedrības
Iedarbība

6%

Veicinātāji 50% Rezultāti 50%
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EFQM pašnovērtēšanas modelis ir sakārtots 9 lodziņos, sadalot 2 laukos: veicinātāji un
rezultāti. Kā tas ir ar darbības metodēm, balstītām uz pašnovērtēšanos, tā tiek parādīta jautājumu
formā. Galvenajam jautājumam katrā no deviņiem lodziņiem jāatbild pēc pašnovērtēšanas
līmeņa būtības, atkarība no piederības nosakot vai kritērijs patiesībā atbilst. Jautājumu
“tulkošana” piedāvā pasažieru transporta sistēmas līmeni, pasažieru transporta (uzņēmēju)
īpatsvaru uzņēmumā un valsts varas institūcijas atbildības līmeni par pasažieru transporta
darbību teritorijā.

EQUIP modelis
Equip bija 4.ias F.P. projekts kurš attīstīja pašnovērtēšanas metodi sabiedriskā transporta
uzņēmējiem , kā pirmais solis benchmarkinga procesam.
Tabula (tālāk) demonstrē grupētās tēmas un rādītāju skaitu grupā.

• Uzņēmuma darbības rādītājs (1. grupa) nodrošina pamatu atlasītajiem uzņēmējiem, ar
kuriem, benchmarks nodrošināts atbilstoši uzņēmuma aprakstam, un izpratnes līmenis par tā
darbības lauku. Dažiem uzņēmuma darbības aspektiem jāierobežo iespējamo partneru
izvēle, piem., lielums un uzņēmēja izvietojums un konkurentu skaits un veids.

• Ārējā Ietekme uz Uzņēmēju (2. grupa) ar rādītāju galveno kopu nosakot benchmarkinga
partnerattiecības turpmākajos soļos. Ārējās sabiedrības ietekme, kurā uzņēmējs nodrošina
savu pakalpojumu, ir būtisks uzņēmēja darbībai. Tas ir īpaši gadījumā, ja turpmākais
salīdzinājums ir starptautiskajā līmenī un uzņēmēji ir no dažādām tirgus vidēm ar dažādu
regulēšanas pakāpi un subsīdijām.  Pievienojot, juridiska un darbības apkārtējā vide starp
valstīm var ievērojami mainīties.

Grupa Grupas nosaukums Rādītāju skaits
grupā

1 Uzņēmuma darbības virziens 21

2 Ārējā ietekme uz uzņēmēju 13

3 Ieņēmumu un braukšanas maksas sastāvs 9

4 Aktīvu/ražīguma izmantošana 8

5 Uzticamība 5

6 Ražošanas izmaksas 3

7 Uzņēmuma darbība 4

8 Tehniskā darbība 6

9 Strādājošo apmierinātība 12

10 Klientu apmierinātība 7

11 Drošība un aizsardzība 3

Kopā: 91

1. tabula: EQUIP Rādītāju grupas. Avots : Equip project
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• 3. grupa, Ieņēmumu un braukšanas maksas sastāvs, norāda uz rādītājiem, kuri nosaka
uzņēmēja braukšanas maksas sastāvu.  Tajā ietilpt vispārējs apraksts par braukšanas maksu
noteiktā attālumā, kopā ar norādi uz precīzākiem rādītājiem, tādiem kā attiecības starp
privātā un sabiedriskā transporta izmaksām, attiecības starp vienreizējām un mēneša
biļetēm, un bezmaksas braucējiem.

• Transporta līdzekļu un darbaspēka izmantošana ir sabiedriskā transporta uzņēmēju finansu
darbības risinājums (4. grupa, Aktīvu/Ražīguma izmantošana). Visnozīmīgākais rādītājs ir
tāds kurš ņem vērā transporta līdzekļa piepildījumu, pasažieru skaitu transporta līdzekļi
dotajā laikā, parka un šoferu izmantošanu, transporta līdzekļa nekomerciālās braukšanas
attālumu.

• Pat, ja uzņēmējs labi izmanto savus aktīvus, to darbību var traucēt slikta uzticamība (5.
grupa). Piemēram, pakalpojumu var aizkavēt vai pārtraukt sākuma vai brauciena laikā un
uzņēmējam radīsies grūtības saglabāt plānoto darbību.

• Ražošanas Izmaksu rādītājs (6. grupa) novērtē cik efektīvi uzņēmējs ir spējīgs piedāvāt
pakalpojumu ar iespējamiem resursiem. Šis rādītājs pakļauts monetārai savienībai. Tas
nosaka to lietošanu kā finansu operacionālu struktūru, kurai jābūt vienādai starp
uzņēmējiem, kuriem ir benchmarkings vienam ar otru.

• Svarīgākais Uzņēmuma Darbības rādītājs (7. grupa) ir vairāk noderīgs nacionālajām
vajadzībām nekā starptautiskajam līmenim. Rādītājus izvēlas, lai novērtētu uzņēmuma
darbību, dotu vispārēju aprakstu, kā aizbildnis, visumā darbojas ar peļņu vai zaudējumiem,
uzņēmējdarbības kopējās peļņas rezervi un apslēptās rezerves. Virspusējās tendences par
piecu gadu periodu ir jānovērtē.

• Tehniskai darbībai (8. grupa) ir divas daļas: pirmkārt, tie raksturojošie rādītāji, kuri tieši
ietekmē darbību uz ceļiem, piem., degvielas patēriņš, izplūdes, drošums un īpatnību
uzstādījums, kurš nodrošina pasažieru mobilitāti. Otrkārt, to pārbaude atbilstībai
ekspluatācijas programmai.

• Svarīgākais Strādājošo Apmierinātības (9. grupa) novērtējums liek uzņēmējam lietot
uzņēmuma sasniegumu informāciju.

• Vislabākais un gandrīz vienīgais veids, lai iegūtu būtisku informāciju par Klientu
Apmierinātību (10. grupa) ir gatavot pārskatu par esošiem sabiedriskā transporta
pasažieriem.  Pārskata rezultāti ir salīdzināmi ar atspoguļojumu, kāds ir uzņēmējiem par to
darbību, uzņēmējiem vienkārši atbildot uz dažiem jautājumiem kā klientiem. Apvienot ar
klientu viedokļiem stingrus novērtējuma rādītājus ir arī svarīgs benchmarkinga uzdevums,
piem., sūdzību skaits un pieejamais transporta līdzekļu daudzums.

• Drošības un Aizsardzības grupa (11.) aptver aktuālu uzņēmēja satiksmes drošību un
strādājošo vides drošību. Tā parāda negadījumu skaitu uz ceļiem, kopā ar šoferiem un
pasažieriem notikušo traumatisma daudzumu.
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Tālāk grupējot rādītājus, tiek noteikts zināms skaits svarīgāko rādītāju. Tie ir šādi:

Grupas un
rādītāja
numursr

Nosaukums
Grupas un

rādītāja
numursr

Nosaukums

1.1 Pakalpojuma apakšuzņēmējs 7.1 Darbības peļņa vai
zaudējumi

1.3 Pakalpojuma sniegšanas veids 8.2 Izplūdes

1.4 Transporta līdzekļa nobraukums 8.3 Parka drošums

1.6 Parka sastāvs 9.1 Personāla mainība

1.7 Pārvadāto pasažieru skaits 9.2 Slimošana

1.15 Ekspluatācijas ātrums 10.1 Pasažieru reakcijas samērs

2.9 Ārējie ieguldījumi mainīgās izmaksās 10.3 Transporta pieejamība

3.3 Biļešu veidi 10.4 Vietu skaits transportā

4.1 Kravas starpnieki 10.5 Staciju/pieturu skaits

4.2 Maksimālā parka izmantošana 10.6 Informācija u.c..

5.3 Neizpildītie braucieni 10.7 Pārsēšanās

5.4 Atceltie braucieni 11.1 Avārijas

6.2 Izmaksas uz strādājošo 11.3 Pasažieru aizsardzība un
drošība

6.3 Izmaksas uz transporta vienību un
pasažieri

2. tabula: EQUIP Īpašie rādītāji .Avots: Equip projekts

Attiecībā uz pasažieru reakciju, to ieteikts veidot kā starpību starp diviem atšķirīgiem
viedokļiem, nedodot vienādu nozīmi viņu kvalitātes izpratnei: jautājuma nozīme, un domas par
pakalpojuma kvalitāti (vēlamo vai uztverto).
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Nākamais grafiks uzskatāmāk parāda rezultātus.

 8. zīmējums :Rezultātu attēlojums;  Avots: Equip project Interpretation of Weighted Average
Scores for Opinion Surveys

Nozīmīgs
vērtējums

Eksperta
vērtējums
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Rādītāja piemērs:

1.3
Pakalpojuma
sniegšanas
veids

Pakalpojumu skaita, kādus piedāvā katrā pakalpojumu sniegšanas veidā procentuāla
attiecība

Skatīt pakalpojumu jomu un attiecīgi pieprasītā transporta  nosacījumu Definīciju
Sistēmas tabulu (piem., Piekļuve pilsētā)

Ierakstiet “Jā” attiecīgajā rāmītī

Periods: Kad visvairāk pieejama informācija

Metode: Uzņēmēja personīgās zināšanas

Pakalpojuma procentuāla attiecība

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Piekļuve
pilsētā

Saistīšanās

Piekļuve
laukos

Transporta
Piedāvājums
Pieprasījums

Pakalpojuma sniegšanas veids ir būtisks uzņēmēja raksturojums. Daži uzņēmēji grib tos krustot (ir skaisti
būt lielam uzņēmumam). Skatīt arī transporta līdzekļa nobraukumu (1.4), parka sastāvs (1.69), pārvadāto
pasažieru skaitu (1.7) un pasažierkilometrus (1.8). Pakalpojumu veidu skaitā jāievēro veikšanas raksturs
un maršruts (piem., tam jāsākas kā piekļuvei laukos, bet jābeidzas saistītajā pakalpojumā) – šīs variācijas
ir paredzētas nosakot rādītājus.
(EQUIP Rokasgrāmatā nav īpaši rādītāji , lai parādītu darbības lauka faktisko lielumu, tā kā to ir grūti
izrēķināt  un jānosaka nozīme uzņēmējiem, kuru pakalpojumi mainās saistītajā un/vai lauku piekļuvē).

3. tabula: Rādītāju piemērs; Avots: Equip projekts

Benchmarkings

Definīcija un mērķi

 Pats vārds “Benchmarkings”
Var būt vairākas tā definīcijas:
Terminam “Benchmarkings” ir jau vairāki gadi, bet tas nav skaidri saprotams un šo vārdu
ikdienā lieto nepareizi. Mēs bieži dzirdam vārdus ‘Benchmark’, ‘Benchmarking’, ‘To
benchmark’ and ‘Best Practice’ lietojot starptautiski kā savstarpēji aizstājamus. Patiesībā tiem ir
četras pilnīgi atšķirīgas nozīmes, tādēļ tie nav savstarpēji aizvietojami!
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Benchmarks ir izcilības vai sasnieguma standarts pretēji kuram cita līdzīga lieta jānovērtē vai
jātiesā. Kaut kas tas ir sacensības cienīgs.
Benchmarkings ir process. Tas ir veids ar kuru mēs mēģinām noteikt darbības līmeni noteiktā
laukā, kurš priekš mums ir labākais.

Skaidrāk sakot, tas ir:
Iztēlošanās process, kurš veic benchmarku
Atraduma process, kurš ir benchmarks (Kurš atbilst izcilības standartam?)
Apņēmības process kā to var sasniegt (Kādas metodes vai darbības sniegs šo rezultātu?)
Izšķiršanās process, lai veiktu izmaiņas mūsu pašu komercdarbībā, lai sekmētu mūs sasniegt
vai pat pārsniegt benchmarku.
Labākā pieredze ir veids, kā sasniegt darbības ‘benchmarka’ līmeni.

 Mērķi
Benchmarkings var aprakstīt kā sistemātiski analizēt organizatoriskās darbības:

• citās nodaļās/filiālēs (iekšējais benchmarkings);

• citos uzņēmumos, konkurentos vai vadošās industrijas uzņēmumos (ārējais benchmarkings).

Galvenais benchmarkinga mērķis ir veidots uz “riteņa atkal izgudrošanas” citu labākās
pieredzes. Doma ir skaidra: visefektīvākā metode izmaiņu veikšanai, ir mācīties no citu
uzņēmumu labākās pieredzes. Benchmarkinga labākie uzņēmumi vienādas aktivitātes modelī un
ar vienādiem darbības veidiem var palīdzēt uzņēmumam praktiski noteikt aiz labākā, lai
pieņemtu no tiem paša vajadzības. Benchmarkings ir vadības veids, kas attīstās nepārtraukti
kategoriski uzlabojoties. Tas ir ideāls līdzeklis, lai sasniegtu efektīvāku iespēju izmantošanu,
samazinātu izdevumus un tāpat uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.
Benchmarkinga pieņemšanas par pamatu apmācības organizēšana parasti tiek grūti pieņemta un
grūti piedāvāt pēdējo labāko pieredzi tajā jomā, paļaujoties uz idejas vai utopijas datiem. Bench-
markings vienmēr ir piesātināts ar ieviešanas intensīvu attīstību. Analīze tiek iespējami vērsta uz
ražošanu, darbību un/vai rezultātiem (iznākumu). To veicot, uzņēmumi saņemt informāciju par
uzlabojumiem un atklājumiem, kuri noved līdz labākai darbībai.

Benchmarkinga process nav tikai projekts, atlasīti un salīdzināti atlasīti dati, tas ir arī pieaugošs
dinamisks izmaiņu process, kurš nāk ar enerģisku izmaiņu novērtējumu. The benefits of
Benchmarkinga guvums rodas no fakta, ka:

• tas iedrošina un sekmē izmaiņu vadību ar jauninājumu īstenošanu un darbību, kas “ir labākā
šajā kategorijā”;

• tā rezultāti ir klientu guvumā un cilvēku apmierinātībā, tāpat, kā augstākas konkurences
priekšrocībā;

• ilgākā darbībā, benchmarkings kļūst izcili nozīmīgs nemainīgas stratēģijas mērķiem un
atpazīts to ieviešanas programmās;
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• pieaug sapratne par to, ko jūs dariet un cik labi to dariet.  Benchmarkings kļūst sekmīgs ar tā
vajadzību nozīmīgai pašanalīzei un motivācijai;

• tas noņem “blinkerus” un  “nevajag šeit izdomāt” attieksmi;

To benchmark ir, lai uzņemtos benchmarkinga uzdevumu (lietot benchmarkinga procesu).

 “Salīdzināšana” un “vislabākā” pieredze skaidrojums:
Benchmarkinga pieejas būtības skaidrojums ir cits. To vajag izskaidrot.
Lūdzu apskatīt šo grafiku:
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No šī piemēra, mēs varam gūt, ka “labākās” pieredzes uzskats var tikt dots, kā labākais priekš
sevis. Katrā situācijā, mums jābūt drošiem, ka vietējā situācija ir reāli salīdzināma.
Beidzot, tas citiem ir pagājis laiks, kad mēs skatījāmies vienīgi savā nākotnē. Analizējot
tendences konkrētā periodā, ir svarīgi kādi analīžu rezultāti tajā laikā.

Benchmarkings pilsētas sabiedriskā transporta sektorā
Benchmarkinga darbības līdz šim pilsētas sabiedriskā transporta sektorā nebija labi attīstītas.
Daži uzdevumi bija, bet to skaits bija mazs un tie aptvēra tikai dažus vadības īpašus jautājumus
un bieži tika ierobežoti darbībā.

Transporta sektorā atpazīti tika 3 benchmarkinga veidi:
Iekšējais benchmarkings: Iekšējais benchmarkings nav raksturīgs sabiedriskajam transportam.
Administratīvā vadība, finanšu vadība, cilvēku vadība vai citu galveno vadību prakse spēja un
benchmarks starp daļām daudzu uzņēmumu iekšienē tika lietots tehnikas cenas analīzei.
Ārējais benchmarkings starp uzņēmējiem: Ārējais benchmarkings starp uzņēmējiem nav
vienkāršs. Galvenie iemesli ir: datu slepenība, efektīvu līdzekļu trūkums, lai praktiski veiktu
salīdzināšanu, un atturīga atvērtība un “nav vainīgs” kultūra.
Tomēr, atsevišķi klubi pastāv, tādi kā “Comet” grupas.
Ārējais benchmarkings starp varas institūcijām: Benchmarkings starp varas institūcijām var
būt apskatīts šādos laukos: varas institūciju darbības rīcība pārejas perioda; varas institūciju
attiecības ar uzņēmēju(iem); Varas institūciju ieinteresētība vadības sistēmās; atbildības sadale
starp varas institūcijām un uzņēmējiem.
Benchmarkings var būt saskatāms dažādās pieejās 3 dažādos atšķirīgos veidos: benchmarkings
vietējā līmenī, nacionālajā līmenī, un starptautiskajā līmenī. Atbilstoši līmenim darbība var
pieaugt, metodēm un rezultātiem jābūt atšķirīgiem.

Veiksmīga Benchmarkinga Galvenie Faktori

 Pirmais faktors: nosacījumi veiksmīgam benchmarkingam:
Zināt sevi, zināt jūsu “ienaidnieku”, pārņemt vislabāko, pārsvarā ieguvums.
“Benchmarkings ir nepārtraukts mūsu produktu, pakalpojumu un pieredzes izmantošanas
process salīdzinājumā ar mūsu sīkstajiem konkurentiem vai to uzņēmumiem, kas slaveni kā
vadošie nozarē.”

Definīcijā ir vairāki jautājumi, kas ir svarīgi, lai tos ievērotu un zinātu to attīstības iespējas:

- Nepārtraukts process

- Novērtēšana

- Produkts, pakalpojumi un praktiska izmantošana

- Uzņēmumi slaveni kā vadošie nozarē
Kopumā benchmarkings ir izveidota metode, lai, lūkojoties ārpus, atklātu, analizētu un
pieņemtu vislabāko pieredzi, kuru nepieciešams ieviest. Tā ir ilgstošas apmācības pieredze, kas
veidojas no zināšanām ko citi dara, kāpēc viņi to dara un kāds albums būs no paveiktā. Tas ir
pamatota veida racionālas darbības mērķis meklēt un ieviest vislabāko pieredzi vadoties no
vislabākās rīcības.
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Benchmarkings nav:

- Tikai piemērots lieliem projektiem

- Pēdējais vadīšanas ‘untums’

- Tirgus pētījums

- Vienmēr ērts

 Otra joma, kas ir ļoti svarīga veiksmīgam
benchmarkinga uzdevumam, ir vadības
nodrošinātais atbalsts un uzticība.
Katram un visiem benchmarkinga uzdevumiem
nepieciešams aktīvs uzņēmuma atbalsts.  Ja, kā tam
vajadzētu būt, benchmarkings nāk no uzņēmuma
ētiskas normālas darbības saistītām daļām, tam jābūt
vadības atbalstītam.
Katram benchmarkinga uzdevumam nepieciešams
patiess aktīvs ‘Sponsora’ atbalsts

10. zīmējums :nosacījumi veiksmīgam
Benchmarkingam

11. zīmējums: Benchmarkings un
augstākā vadība
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 Trešais jautājums veiksmei ir benchmarkinga
uzdevuma objekta izvēle.
Uzdevuma objektam jābūt, un tas jāsaskata
uzņēmumā, jomā kas ir svarīga galveno
komercdarbības mērķu sasniegšanai.  Pašreizējās
biznesa iespējas, draudi, stiprums, vājums, darbības
trūkums, u.c., jābūt skaidri izprastam.

 Ceturtais jautājums ir cilvēku izvēle, kam
patiesībā jāpavada benchmarkinga uzdevums.
Ņemot vērā pasākuma benchmarkinga uzdevumu, ir
svarīgi kāda doma ir komandai, kādi cilvēki veiks šo
darbu.
Ir jāatceras, ka benchmarkinga grupas dalībniekiem
šis darbs jāveic papildus viņu “ikdienas darbam”.
Laiks kas izlietots atlasītai grupai ar nepieciešamajām
iemaņām, ir saistīts, pilns entuziasma, izturības, kas
rodas atšķirībā starp veiksmi un neveiksmēm.
Ir būtiski, ka pirms grupa uzsāk darbu, tai jāapmāca
benchmarkinga process.

 

12. zīmējums: Benchmarkings uz
objekta izvēle

13. zīmējums: Benchmarkings –
labi cilvēki labā vietā
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Piektais jautājums ir veids, kādā uzdevums ir
piedāvāts - pieeja.
Benchmarkinga process piedāvā rūpību, soli pa solim
metode, lai palīdzētu nodrošināt, ka uzdevums kļūst par
labu veiksmes atklājumu.  Katra ‘īsinājumikona’ var
pastāvīgi novest līdz minējumiem un pieņēmumiem
faktu vietā.  Tas noved pie norādījumiem mainīt
noslēpumus ar caurumiem.  Pat uz 100% faktiem
balstīti norādījumi dažreiz pagriežas lejup, ja tie nav
100% noteikti pieņemti uzņēmumā.

Formāls benchmarkinga process:
Benchmarkinga process sastāv no četrām fāzēm.  Katrā no šīm fāzēm darbības punkts, kurš
vajadzīgs lai tiktu izpildīts.

 Pirmā Fāze: Plānošana & Datu Apkopšana:
Šī fāze nosaka objektu un ‘benchmarkinga partnerus’, attīsta un novērtē aptaujas.  Tad
pieprasītie dati ir garantēti ar visatbilstošākajiem līdzekļiem.
Galvenais jautājums ir: Vai izraudzītais objekts ir kritisks mūsu sekmēm? Kuri ir
vispiemērotākie ‘benchmarkinga partneri’? Kurš var vākt datus un ar kādiem līdzekļiem?

 Otrā fāze: Analīze :
Pēc tam, kad dati ir savākti, tos nepieciešams analizēt.  Šīs fāzes noteikumi ir zināt The
‘benchmarkinga partnera(u)’ stiprumu un novērtēt šo stiprumu salīdzinot ar savu darbību.
Galvenais jautājums ir:
Vai tie ir labāki? Ja tā, tad par cik? Kādēļ tie ir labāki? Ko mēs varam mācīties no viņiem? Cik
mēs varam izmantot, kad mēs apgūstam to savam biznesam?

 Trešā fāze: Integrācija
Šī fāze nosaka ikvienu izmaiņu, kāda nepieciešama lai veiktu pašreizējos mērķus kārtībā, kas
vienāda vai pārsniedz darbības benchmarka līmeni, atklātu iepriekšējos soļos.  Šīs izmaiņas tad
kļūst jauni vai pārveidoti mērķi, kuriem nepieciešams integrēties jūsu darbības produkcijā un
mērījumos.

14. zīmējums: Benchmarkings –
metode
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Galvenais jautājums ir: Kā mēs nosakām benchmarku? Vai mēs zinām kā benchmarks ir veikts?
Vai mēs varam noteikt darbības vājo vietu daudzumu? Vai mēs esam noteikuši paredzamās
darbības vājās vietas? Vai mēs zinām kādas izmaiņas vajag veikt? Vai analīzes rezultāti var būt
pieņemti?

 Ceturtā fāze: Darbība
Kārtībā, lai sasniegtu mērķus, kuri noteikti integrācijas fāzē, darbības plānam jābūt attīstītam un
ieviestam.  Ziņošanas mehānismam ir jāpieprasa pārraudzības progress sasniegtajā mērķī.
Beidzot, benchmarka vajadzību rekalibrācija periodiski jāievada bāzē.
Galvenais jautājums ir: Vai mēs atklājam galvenās darbības, kurām jāsekmē prasīto sasniegumu
uzlabošana izlaides procesā? Vai mēs varam apstiprināt ‘kurš’, ‘kad’ un plāna katra elementa
laika skalu? Vai mēs saistām plānu, lai to sarežģītu?

Bet….
Benchmarkings ir spēcīgs līdzeklis.  Tomēr, tas ir tikai līdzeklis.  Tas nav neizprotams, savrups
līdzeklis, kuram jādod augoša biznesa rezultāti pašam no sevis.
Tam vajadzīgs, lai turpinātos iegultais benchmarkings katrā biznesa aspektā, visu izmaiņu
laukā, kur uzdevumiem un mērķiem jābūt noteiktiem ar katra vairāk pieprasīto benchmarku, kas
iegūts no katra ieguvuma no ražošanas iespējām, iespējām katrā industrijā, kas vēl neeksistē.

Benchmarkingam nepieciešams būt kā vadības procesa integrācijas daļai un lieto kā struktūru
stipri cieši formulētā, veidā, lai atbalstītu ‘Vīziju’ realizēšanu, ‘Kritisku Pasākumu Faktoru’
sasniegumos, turpinātu uzlabojumus galvenā biznesa procesā, , saspringtu, bet izpildāmu mērķu
īstenošanā.

Standartizācija un sertifikācija
Standartizācija un sertifikācija ir daļa no kvalitātes
garantijas procesa. Kvalitātes garantija sastāv “visās
plānotās un sistemātiskās darbībās, kuras ietilpst
kvalitātes sistēmā un norāda uz vajadzību nodrošināt
atbilstošu uzticību , kurai būtībā jārealizē esošās
vajadzības pēc kvalitātes”.  Standarti nosaka
“sistemātiskas aktivitātes” un sertifikāciju, garantiju, ka
standarts tiks ievērots
Starptautiskā Standartizācijas Organizācija (ISO) nosaka
standartus kā ”dokumentālu vienošanos, kura satur
tehniskus noteikumus vai citus precīzus kritērijus
lietošanai konsekventi kā nolikumus, vadlīnijas vai
raksturīgus noteikumus, lai garantētu, ka materiāli,
ražojumi, procesi un pakalpojumi ir piemēroti to
mērķim”.

15. zīmējums: standartizācija
un sertifikācija
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Kvalitātes sistēmas standarti: ražošanas procesa standartizācija
ISO 9001, 9002 un 9003 ir kvalitātes sistēmas standarti.  ISO nosaka kvalitātes sistēmu kā
“organizatorisko struktūru, procedūru, procesu un avotu nepieciešamību ieviest kvalitātes
vadību”.
ISO 9001, 9002 un 9003 standarti koncentrēti uz ražošanas procesu. Šo procesu nepieciešams
optimizēt un vadīt, lai radītu vislabāko iznākumu.

Kvalitātes vadības standarti: vadības procesa standartizācija
ISO 9004 (1 – 4 daļa) ir kvalitātes vadības standarts.  ISO ir definējusi Kvalitātes vadību, kā
“visu vispārējas vadības aktivitāšu funkciju, kas nosaka kvalitātes politiku, nosacījumus un
pienākumus un īsteno tos ar tādiem līdzekļiem kā, kvalitātes plānošana, kvalitātes kontrole,
kvalitātes garantija un kvalitātes uzlabošana kvalitātes sistēmā”.  Vadības standartu dala no
vadības procesa uzņēmumā.  ISO 9004 standarts nodrošina rekomendācijas par kvalitātes
vadību (labas pieredzes rokasgrāmata) un neietver sertifikāciju.

Produkcijas standarts: produkcijas īpašību standartizācija
Šis jēdziens sastāv ražojuma īpašību noteikumos. Pakalpojumu sektorā , doma ir ka standarts
nosaka pakalpojuma īpašības. Sabiedriskajā pasažieru transportā, AFNOR, Francijas
Standartizācijas organizācija 1997. gada aprīli publicēja (un kopš tā laika, pilnveidoja) Francijas
standartu (ref. NF X50-805) nosaucot “Kvalitāte pārvadāšanas pakalpojumos – kvalitātes
identifikācijas kritēriji pasažieru transportā”. Tas radīja vienreizēju pakalpojumu sniegšanas
standartu piemēru, liekot pamatus sabiedriskajam pasažieru transportam.
Standarts sniedz vadlīnijas par kvalitātes vadības vispusīga procesa attīstību, sākoties no klientu
prasību identifikācijas, kad noteiktas pakalpojumu īpašības, pamatojoties uz prasību
identifikāciju un citiem ārējiem un iekšējiem ierobežojumiem, kad tiek sniegts pakalpojums un
pārbaudīts, vai uzdotie noteikumi ir atbilstoši un beidzot pārbaudīts, kā klients ir uztvēris
pakalpojumu, novedot līdz pakalpojuma īpašību revidēšanai, ja nepieciešams.

Kvalitātes partnerattiecības
Jēdziens par  “kvalitātes partnership” ir nosacīti jaunākais sabiedriskā transporta sektorā.  Pirmo
reizi tas parādījās AK (UK) deviņdesmito gadu sākumā, kā noteikumu atcelšanas un
privatizācijas sekas 1986. gadā AK Autobusu Nozarē (ārpus Londonas). Patiesībā,
nepieciešamība pēc kvalitātes partnerships ir pakalpojumu koordinēšanas samazināšanās tiešas
sekas sabiedriskajā pasažieru transportā, kad tika atcelti noteikumi .
Noteikumu atcelšanas sākotnējais iznākums bija tirgus radīts Pasažieru Transporta
Administrācijas spējas zudums aglomerācijā un Grāfistes Padomes un Vienotās Varas
Institūcijas kaut kur citur, lai ietekmētu veidu, kādā inter-modālas iespējas un pasažieru lielas
atbalsta iespējas (piem., autobusu pieturas, autoostas, informācijas pakalpojumi) bija pakļautas
vietējiem apstākļiem, kas atbilst vietējiem apstākļiem.
Transporta Departaments, kurš caur Ministru ir atbildīgs par vietējo transportu un autobusu
pakalpojumiem, kas pieprasīti Pasažieru Transporta Administrācijā un Grāfistes Padomē, lai
apsvērtu uzlabojumus līdz vispārējam pakalpojumam, ko sniedz uzlabotas attiecības ar
uzņēmējiem.



Benchmarkings un kvalitātes menedžments sabiedriskajā transportā 28

PORTAL Rakstītais materiālsl www.eu-portal.net

Partnerattiecības veido:

• “komercautobusu” pakalpojumu uzņēmēji;

• “atbalstāmo” autobusu pakalpojumu uzņēmēji;

• jaunattīstītie, tādi, kas iekļaujas “priviliģētos”, dzelzceļa uzņēmēji.

Vienošanās paredz, ka “pamat” infrastruktūras un informācijas sistēmu apgādi nodrošina Varas
institūcijas pretī no uzņēmējiem pieprasot nodrošināt augstus pārvadājumu standartus un
augstākas kvalitātes transporta līdzekļus. Papildus, uzņēmējiem jāapsola nodrošināt informāciju
par pakalpojuma līmeni, izmaiņām un kustības sarakstiem, ārpus noteiktajām
komercpakalpojumu struktūrām. Uzņēmējus mudina arī koordinēt pakalpojumus iekšējās
apmaiņas vietās ar uzņēmējiem, kuri nav konkurenti.

Shēmas ieguvumi un trūkumi, ir ja:

• klienti un pasažieri vēlas ieguvumus no uzlabotas vietējās infrastruktūras un intermodālā
pārvadājuma pasākumiem, tāpat kā pilnveidotas informācijas sistēmas un iespējām;

• partnerattiecības nav juridiski realizējamas un nav noteikta ieguldījumu atdošana Varas
institūcijām, ir iespējams, ka Uzņēmēji var ieguldīt infrastruktūras pakalpojumos, lai
palielinātu dzīvotspēju un peļņu;

• uzlabojumi redzami, lai klienti sliektos kreditēt Uzņēmējus un neatbalstītu Varas
institūcijas;

•  “zemākas kvalitātes” uzņēmēju iespējamie guvumi nesamērīgi ar viņu uzņēmumu vērtību
var veicināt uzņēmējus. Nav minimumu standarta, lai iekļūtu tirgū, kas noteikti ir
pārsātināts ar dažādiem nosacījumiem un struktūrām.

Pakalpojumu garantijas

Pakalpojuma garantija un harta
Pilsētas sabiedriskā transporta lietotājiem ir noteikts gaidāmais līmenis un tas nav saistīts ar
nodrošinātā pakalpojuma veidu, darbības vadību , kārtību kā tas sasniegts. Lietotājs ir
ieinteresēts pakalpojumā (vai piedāvātais pakalpojums atbilst gaidītajam) un viens no
svarīgākajiem – pakalpojuma drošība (vai var sagaidīt kādu pakalpojuma līmeni visā tā
izmantošanas laikā). Uzticamība ir novērtēta, kā viena no visbūtiskākajām vājām vietām pilsētas
sabiedriskajā transportā mūsdienās.
Rezultātā, jautājumi ir: Cik var “uzticēties” pakalpojumam pilsētas sabiedriskā transporta
lietotāji? Cik skaidri var būt pārliecināti pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu klienti, ka
saņem atbilstoši iemaksātai naudas summai? Cik pārliecināti var būt pilsētas sabiedriskā
transporta klienti, ka ierodoties galapunktā, viņi būs apmierināti?
Pakalpojuma garantijas jēdziens var tiks attēlots, lai atbildētu šiem jautājumiem. Uzņēmējam
vai atbildīgajai varas institūcijai jāgarantē pilsētas sabiedriskā transporta lietotājiem
pakalpojums, kādu tie vēlas saņemt. Garantijai ir jābūt katru dienas stundu, gada katrā sezonā
un maršruta katrā vietā.
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Harta sīki izklāsta saistības ar klientu, to noteiktos standartus, lai kurš uzņēmējs strādātu, kā tie
publicēs savas darbības ar šiem standartiem, kā viņi meklēs klientus un kompensēs viņiem, ja
lietas ies aplami un norādīs, kā tie varēs nonākt saskarē ar uzņēmēju.

Hartu var sistematizēt četrās kategorijās:
1. Nodomu harta, kura izklāsta pamatvērtības un principus.
2. Uzticības harta, kura izskaidro vispārēju uzticību lai uzstādītu pamatvērtību un principu

definīcijas hartā.
3. Līdzekļu harta, kura nosaka ar kādām darbībām tiks nodrošināta pilnīga uzticība un

beidzot.
4. “Vienošanās” harta, kura izklāsta abu pušu tiesības un pienākumus.

Kompensācija
Ja solītais pakalpojuma līmenis nav sasniegts, kompensācijai jābūt dotai, lai sniegtu lielāku
ticamību noteiktajam Hartā. Kompensācija var tikt aplūkota ar divām pieejām:
Finansiāla kompensācija:  “apmierinātības vai atlīdzināšanas” princips. Mērķis ir, lai
garantētu “tas kuram” lietotājs maksājis. Ja pakalpojuma līmenis nav sasniegts, klients saņem
savu naudu atpakaļ. Šis princips ir vienāds pērkot lietas, bet nav bieži attīstīts pakalpojumu
sektorā.
Citas kompensācijas: ir vairāki alternatīvi piemēri finansiālām kompensācijām. Mērķis var būt
nodrošināt pilnīgi atšķirīgas kompensācijas (dāvanas, brīva abonēšana, …) vai pakalpojuma
minimāla līmeņa garantija (brīvs taksometrs, lai sasniegtu tā brauciena galamērķi, nodrošināt
garantiju viņam galapunktā).

Pakalpojuma garantijas un līgumi
Pakalpojuma garantija ir līgums pats par sevi starp atbildīgām personām par pilsētas sabiedriskā
transporta pakalpojuma produktu (varas institūcijas un uzņēmēji) un pakalpojuma katru klientu
(lietotājiem). Varas institūcijas un uzņēmēji ar pakalpojuma garantijas veidu paši sev uztic
noteikt atbilstošu pakalpojuma līmeni.
Līguma attiecībās starp varas institūcijām un uzņēmējiem, pakalpojumu garantijas tiek
uzskatītas kā pakalpojuma kvalitātes minimālā līmeņa standartizācija stingri saistot ražošanas
sistēmas spējas
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CEN sabiedriskā transporta kvalitātes struktūra
Šī forma, kura attīstīta CEN (pēdējā apstiprināta 2001. gadā), piedāvā vispusīgu struktūru
funkcionālās un tehniskās kvalitātes analīzei, noteicošai pilsētas sabiedriskajā transportā. Tam
nākotnē jākļūst vispārējai Eiropas atsauksmei, lai atklātu kvalitātes elementus sabiedriskajā
transportā.

1.1 Maršrutu tīkls1. Pieejamība

1.2 Kustības saraksti

2.1 Ārējā saskarsme

2.2 Iekšējā saskarsme

2. Saprotamība

2.3 Biļešu veidi

3.1 Vispārēja informācija

3.2 Ceļojuma informācija normālos apstākļos

3. Informācija

3.3 Ceļojuma informācija nenormālos apstākļos

4.1 Ceļojuma laika ilgums4. Laiks

4.2 Precizitāte un uzticamība

5.1 Uzticēšanās

5.2 Saskarsme ar klientu

5.3 Personāls

5.4 Fiziska palīdzība

5. Klienta aprūpe

5.5 Biļešu izvēle

6.1 Apkārtējie apstākļi

6.2 Iespējas

6.3 Ergonomika

6. Komforts

6.4 Braukšanas komforts

7.1 Aizsardzība pret noziegumiem

7.2 Aizsardzība pret nelaimes gadījumiem

7. Drošība

7.3 Drošības izpratne

8.1 Piesārņojums

8.2 Dabas resursi

KVALITĀTE

8. Apkārtējā vide

8.3 Infrastruktūra

4. tabula: Sabiedriskā transporta kvalitātes forma;  Avots: Quattro projekts
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16. zīmējums: Pieejamība

17. zīmējums: Saprotamība
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18. zīmējums: Informācija: “Metro reālā laika displejs Štutdartes ielās”

19. zīmējums: Klienta aprūpe

20. zīmējums: Komforts

Daudz komentāru var sniegt par šādu formu. Piemēram, par
32
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 faktu, ka “finanses” nav iekļautas.
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Saites starp kvalitātes līdzekļiem
Šī tabula demonstrē galvenās saites, kuras var tikt attēlotas starp dažādiem līdzekļiem. Tas
nenozīmē, ka citas saites neeksistē.

21. zīmējums : Kvalitātes loks ir skaidrs no visu līdzekļu krustošanās. Tā ir vispārēja rekomendācija.
Avots : CERTU

2.2 Kvalitātes vadības pamats pilsētas sabiedriskajā transportā

Kvalitāte un plānošana pilsētas sabiedriskajā transportā
Lai gūtu panākumus radot jaunus procesus un jauna veida uzņēmējus, ir būtiski šādi faktori:

• lai radītu plašus, ikdienā lietotus , jums iespējamus pakalpojumus – tie nav jāsaņem rīta un
vakarā, bet katrā laikā un katru dienu. Zināt jūsu produktu;

• lai plānotu, gatavotu un novērtētu, nevajag skatīties vienīgi uz gala produktu, bet ko jūs tur
saņemiet;

• lai saņemtu vīziju – ja jūs nezināt kur vēlieties, kāda grupa spēj paciest jūs;

• lai komunicētos skaidri un ātri. Grupai ir nepieciešamas patiesas ziņas, bet ne T-krekls vai
kafijas krūze;

• lai noskaidrotu cik “mēs gribam darīt apkārt lietām” nākotnē un dot stigru vadības atbalstu;

Kvalitātes
loks

Pašnovērtēšanas
metodes

Benchmarkings

Standartizācija un
sertifikācija

Kvalitātes
partnerattiecības

Pakalpojuma
garantija

CEN struktūra
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• lai uzvarētu “bailes kļūdīties” un “cilvēku spēju inertumu“, ar esošo apmaksas sistēmu
jāatbalsta jauna trieciendarbības sistēma, grupas darbība vidē ar patiesu izmaiņu iniciatīvu
uzvedībā;

• Lai uzlabotu cilvēku resursu vitāli svarīgas iemaņas – jāpalielina standarti, bet jānodrošina
labas apmācības, iekļaujot darbības, bet veidojot atslēgvārdu “PALĪDZĪBA.

Šie principi izmantojami uzņēmumiem un varas institūcijām – visiem ir jāmācās no šiem
procesiem efektivitātes attīstībā un pilsētas sabiedriskā transporta pozīcijā tirgū.

Pilsētas sabiedriskā transporta kvalitāte ir daļa atbildības
Ir iedalīti trīs galvenie punkti kvalitātes uzlabošanai Pilsētas Sabiedriskajā transportā:

• tirgus stimulēšana, iekļaujot politiskas, juridiskas un regulējošas struktūras;

• gudri labāko līdzekļu un metodoloģijas lietotāji, kuri ir tendēti un saistīti;

• pretimnākoša vadības un personāla izmaiņu kultūra, kurai jāsaskata klientu pakalpojumu
uzlabošana sabiedrības pozitīvu domu ietekme

Ja jūs nespējat novērtēt, jūs nespējat vadīt
Vitāla, ideāla uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma fokusēta vispirms uz:

• klientu darbībai radniecīgu pakalpojumu;

• klientu vajadzībām vērstas darbības;

• un beidzot, bet ne vismazāk, finansiāliem priekšrakstiem un statistiku.

Sabiedriskais transports un apkārtējās vides kvalitāte
Pilsētas sabiedriskais transports nav ikviena cilvēka vienīgā iespēja. Tā ir uzņēmēju laba iespēja
darīt, bet tie nav atbildīgi par visām viņu klātbūtnes lietām.

Pilsētas transportam ir lielas iespējas uz āru (kas izraisa ārējās izmaksas) ar:

• ietekmi uz dabisko apkārtējo vidi ar piesārņojumu un izplūdes gāzēm;

• ietekmi uz troksni un vibrāciju;

• ietekmi uz troksni un citu transporta lietotāju personīgo aizsardzību

• ietekmi uz iedzīvotājiem un komercdarbību pilsētas teritorijā.
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Ārējā ietekme:

• apkārtējās vides iedarbība (piesārņojums, troksnis un vibrācijas);

• aizsardzība un drošība (sociālās izmaksas);

• sastrēgumi (efektīva darba laika zudumi un piesārņojums).

Šo prasību savienojuma attīstība – to tieši neiespaido uzņēmējs, šo problēmu ietekmē
pieaugošais nacionālais produkts un atbalstītā mobilitāte. Savienojuma pieeja prasa:

• Skaidru varas institūciju un uzņēmēju nostāju par vispārējiem mērķiem;

• viedokļu atpazīšanu, lai iekļautos tendera un līgumu procesos;

• viedokļu atpazīšanu, lai iekļautos partnerattiecībās un līdzpartneru pasākumos.

Rezultātam jābūt:

• negatīvo ārējo izmaksu samazinājumam (piesārņojums u.c.)caur uzņēmēju pieļautiem
ierobežojumiem;

• apkārtējās vides kvalitātes standartu pieaugumam no, ar izdevumiem apstiprināto, augstāko
standartu ieviešanas uzdevumiem;

• īpašu kvalitātes elementu novērtēšana tendera un līgumu dokumentos;

• un par visu, iespēju savienojuma pieņemšana visos ieinteresētajos aspektos.

Kvalitāte sabiedriskajā transportā ir rezultāts cilvēku vadības kvalitātei
Viena no visneattīstītākajām iemaņām Pilsētas Sabiedriskā Transporta sektorā ir Cilvēku
Resursa faktors. Kopš pilsētas sabiedriskais transports ir pagātnē izbijis ražošanas process, tā
personāls ir jāuzskata par daļu no procesa. Faktiski, visa klientu orientēta biznesa pamatā ir
cilvēki. Tas attiecas:

• uz priekšplāna darbiniekiem, kuriem pakalpojums jāpiedāvā ik dienas;

• uz kontroles, tehnisko un vadības personālu, kuri apkalpo ikdienas pakalpojumu un
ekspluatācijas uzņēmumus;

• uz Vadības Grupu un Direktoru Padomi.
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Kvalitāte ir nevainīga
Ar visa kooperāciju saistītie, kvalitātes kritēriji “WIN, WIN” nevainīgs aplis.

22. zīmējums: Maksātspējas aplis;  Avots: QUATTR0.

2.3 Kvalitātes līgumi un piedāvajumi
Labs piedāvājums un labs līgums ir izšķirošs elements labam pakalpojumam sabiedriskajā
transportā. Dažādi elementi veicina šo kvalitāti:

- juridiska struktūra

- piedāvājuma procedūra

- pats līgums

AUGSTĀKA
MAKSA

KLIENTU
ZAUDĒŠANA

JAUNI
 KLIENTI

LABĀKĀ
PAKALPOJUMA

KVALITĀTE

LIELĀKI
IENĀKUMI

AUGSTĀKA
MAKSĀTSPĒJA

KVALITĀTES VADĪBAS
DARBĪBA

PAKALPOJUMU
AUGSTĀKĀ

ATRAKTIVITĀTE

PIEAUGOŠĀ FINANSU
JAUDA PAKALPOJUMU

KVALITĀTES
UZLABOŠANAI
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Juridiskā struktūra

Tirgus regulēšana

Procedūras regulēšana konkurencees
noteikšana

brīva
konkurenceo

brīva pieeja

atklāts piedāvājums

Ierobežots piedāvājums

tiešas pārrunas

5. tabula: Tirgus regulēšana un piedāvājuma procedūra;  Avots: Quattro

Atklāta vai ierobežota piedāvājuma jomā ir noteikti principi, lai pārliecinātu juridiskas
struktūras nosacījumos pirms piedāvājums tiek izaicināts. Tie ir:

• datu  un tirgus informācijas pieejamība visiem solītājiem;

• informācijas (izrietošas, par piemēru, no viena solītāja jautājumiem) papildus ziņojuma
pieejamība visiem solītājiem;

• vai pakalpojuma noteikts līmenis ir noteikts, vai nu piekāpīgs un nepiekāpīgs (iespējami
novatorisks) solītājs tiek pieņemts;

• līguma procedūra tiek stimulēta un, par piemēru, kādā mērā kvalitāte tiek novērtēta solītājā
realizācijas noteikumos;

• sarunu vešanas procedūra Nacionālās Līgumu Jurisprudences un Prakses noteikumos:

• kontaktu paketei pievienoto daļu procedūra sarežģī visaptverošus solījumus: pirkšanas
līgumi, celtniecības līgumi, iekārtu nomas līgumi, Darbības un apkopes līgumi;
apdrošināšana; finansēšanas pakete.
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Līgumu veidi

neto vērtības bruto vērtības vadības

Riski v.inst. abi uzņ. v.inst. abi uzņ. v.inst. abi uzņ.

politiskie

ražošanas

ieņēmumu

finansiālie

plānošanas

apkārtējās vides

līguma

6. tabula: Līgumu un risku iedalījums starp varas institūcijām un uzņēmējiem. Avots: QUATTRO

Šajā nozīmē līgumu tipi ir:
Neto Vērtības līgums – Ražošanas un  Ieņēmumu Risks rodas uzņēmējiem, kuri slēpj visus
ieņēmumus
Bruto Vērtības līgums – Ražošanas Risks rodas uzņēmējiem un Ieņēmumu Risks rodas varas
institūcijām; ieņēmumus saņem varas institūcijas
Vadības Līgums – kaut gan bāzes ietekme mainās, tas ir efektīvs tāpat kā Neto vērtības līgums

Līguma Ilgums:
Katrā gadījumā līguma ilgums var mainīties. Būtībā:
Ilgtermiņa Līgumi  spēj būt interesanti, bet sarežģīti, lai ieviestu, pārvarētu un realizētu
Īstermiņa Periodiskie Līgumi principā spēj būt valdzinoši, bet var atturēt jauninājumi
(piemēram, jaunu transporta līdzekļu pirkšana) un var būt dārgi administrēšanas nosacījumi un
uzņēmēju izdevumi, kuri pāriet Varas institūcijām.
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Debatējot par regulējošā akta ilgumu, principā, līgums ir atvērts. Priekšrocības un trūkumi var
tikt diskutēti.

Ražosanas risku rada

Aģents (pārvadātājs) (abi) Varas
institūcija

Aģents
(pārvadātājs)

NETO VĒRTĪBAS
LĪGUMS

Ieņēmuma
risku
 rada

(Abi) Neto vērtības līgums ar
daļu ieņēmuma riska

Bruto izdevumu līgums ar
ieņēmumu stimulu

Vadības līgums ar
ražošanas un ieņēmumu
stimulu

Varas
institūcija

BRUTO VĒRTĪBAS
LĪGUMS

Vadības līgums ar
ražošanas stimulu

VADĪBAS
LĪGUMS

7. tabula: Avots : Quattro

Piedāvājuma procedūra
Nepārprotami, šis paragrāfs  attiecas vienīgi uz valstīm, kurās pastāv piedāvājuma procedūra. Ja
nav tāda situācija, šo daļu jāizskata kā piemēru, vai tā lietojama nākotnē, pēc šādas noteikumu
struktūras pieņemšanas no Komisijas.

Piedāvājuma procedūra ir ļoti svarīga sākot procesu, kam jābūt labi sagatavotam, lai dokumenti
labi darbotos. Procesa pirmajai daļai jābūt skaidrai, pirms uzaicina uz piedāvājumu Piedāvājuma
ielūguma jābūt norādītam:

• piedāvājuma noteikumi;

• pilns apraksts darbībām, kuras ir jāievieš;

• tehniskie noteikumi;

• darbības uzskaitītajiem piedāvātājiem;

• kritēriji, pēc kuriem tiks izraudzīti iespējamie piedāvātāji un novērtējuma darbības;;

• piešķirto iespēju un riska daļas uzskatījums.

• Tam jābūt apstiprinātam Varas institūciju stratēģijā un politikā.
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• Tāpat jāparāda aptuvena cenu informācija par:

- Maršruta tīkla vai līniju un reisu noformēšanu;

- Maksas un biļešu tabulām;

- Kustības sarakstiem un minimālā pakalpojumu līmenim (par nākotnes reisiem un
paredzamo pārsēšanos);

- Pakalpojumu biežuma, kvalitātes un uzticamības komponenti.

Beidzot, dokumentā jāiekļauj rādītāji, kur piekāpšanās iespējama vai nav.

Novērtēšanas Procedūras:
Novērtēšanas procedūrām ir būtiska daļa, Varas
institūcijām un Uzņēmējiem šīm darbībām ir
jāparedz reāls laiks. Ir svarīgi, ka darbības un
nosacījumi ir zināmi un pieņemti visiem
iesaistītajiem.
23. zīmējums: Piedāvājuma procedūras
40
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Pats līgums

Principā, labi sagatavotam, pamatotam līgumam jābūt “nerunīgam” dokumentam, kuru var
ikdienā lietot neradot pamatu vadības konfrontācijai.. Līguma dokumentā jābūt precizētam:

Kā standarta
noteikumi

• Kuri ir  “ Neto ” vai “ Bruto ” vērtības līgumi

• apdrošināšanas un kompensācijas noteikumi

• līguma ilgums (dzelzcelā 5-7 gadi ; autobusiem 3, 5 vai 7 gadi ar
stapnieku škietami taisnīgu pārbaudi)

• pasākumiem jautājumā par strīdiem un arbitrāžu

Pakalpojumos saitīti
noteikumi

• vadības un personāla raksturojums

• darbības pieredze

• transporta līdzekļu specifikācija un standarti

• transporta līdzekļu iegāde un apkalpošana

• klientu pieejamība un mobilitātes iespējas

• biļešu veidi

• publicitāte un informācija

• sūdzības

• datu nodrošinājums

• infrastruktūras jautājumi

• monitorings un darbības novērtējums/sodi

• ienākumu aisardzība / biļešu pārbaudes

• izmaiņu iespējas

Pārbaudes,
prolongācijas un
terminēšanas
noteikumi:

• vietējā plānošana / apkārtējās vides prasības

• izmaiņas vietējās transporta sistēmas lietotājos

• apmācībuparbaude / lietotāju prasības

• jaunas likumsdošanas un regulēšanas prasības

• uzņēmēja saistību neizpilde neizpildītā līgumā

• darbības licences atņemšana zaudējot reputāciju ”

• uzņēmēju finansiālā nepastāvība

• Varas institūciju vai uzņēmēju finansu neveiksmes vai bankrots

8.tabula: Līgums; Avots: Quattro
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2.4 Cilvēku iespējas
Ir rinda prasību sabiedriskajām varas
institūcijām, uzņēmējiem un par dažiem
aspektiem, ritošā sastāva ražošanas
nozarei, kuras pamatā prasa pilnīgu
kvalitāti sabiedriskajā transportā

Galvenās rekomendācijas kvalitāte
Dažādām grupām ir jābūt iesaistītām:

• lai sekmētu iespējami labāka klientu sabi
teritorijās, lietojot pārbaudītu kvalitātes v
un finansu resursu optimismu braucēju v

• sabiedriskā transporta pieredzes pārveido
braucienu”, liekot priekšā ieviest pakalpo

• lietot kvalitāti un kvalitātes vadību, lai sa
konkurē ar privātajiem automobīļiem;

• apsvērt “kvalitātes” vadību, kā turpinājum
progresam uzņēmumā, labāk kā pastāvīg

• veidot spēcīgu iespējamu mobilitāti vidē,
struktūrām;

• attīstīt klientu orientētu pieeju. Domāt “K

• aplūkot sabiedrisko transportu vairāk kā 
un tādēļ vajadzīga īpaši aprūpe ieviešot k
24. zīmējums: Līgums
jā transportā 42
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s uzlabošanai sabiedriskajā transportā

edriskā transporta pakalpojuma ieviešanu pilsētu
adības praksi un darbības, kas rada lietotāju fizisku
ides tirgu;

šana no “saraustītas gaitas” uz  “nepārtrauktu
juma no durvīm līdz durvīm sniegšanu lietotajiem;

istītu klientus izmantot pakalpojumus, kuri

u labāka pakalpojuma palīdzībai un ilgstošam
ai pakaļdzīšanās un īpašiem kvalitātes līmeņiem;

 kas atbalstīta ar politiskām un juridiskām

lients”, “Klients”, un “Klients”;

komercdarbību. Tam ir ievērojama sociāla ietekme
opējā ekonomikā un organizatoriskā domāšanā.
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Prasības sabiedriskām varas institūcijām

• noteikt pilsētas attīstības stratēģiju iekļaujot kustības vadības stratēģiju;

• uz šīs bāzes, formāli pieņemt maršrutu tīkla politiku un skaidri izskaidrotu pieaicinātajiem
uzņēmējiem “ ko mēs domājam darīt visapkārt”;

• būt skaidrībai transporta politikā, tās paredzamo ietekmi rīcībā un tā sekas kvalitātes
galvenajos nosacījumos;

• zināt par to kas notiek vislabāk savās mājās un ko piesavināties no citiem, skarot ne tikai
sabiedriskā transporta guvumus, bet arī zemes lietotāju plānošanā, ceļu tīkla attīstībā u.c.;

• rīkoties, lai iesaistītu visas kompetentas varas institūcijas sabiedriskā transporta darbības
īstenošanā un visus dalībniekus sistēmā (līdzīgi politiskām apvienībām vai uzņēmējiem,
kurus varas institūcijas nekontrolē), lai palīdzētu sasniegt labāku sabiedrisko transportu,
kvalitātes partnerattiecības ar uzņēmējiem iespējams izmantot papildus piedāvājumiem un
līgumiem, un var kalpot izstrādātajā tarifu kooperācijā;

• izmantot piedāvājumu, lai paaugstinātu kvalitātes vadības paņēmienus, piešķirot nozīmi
prasmei un labi pārdomātiem priekšlikumiem to sakarā;

• būt noteiktiem , kurš no tiem ir pieņemams nepiekāpīgs uzaicinātais un ja tas tā ir, tiem
izskatīt un ieviest novitātes;

• attīstīt sodu un apbalvojumu sistēmu šādā veidā, lai izvairītos no to uzņēmēju sodīšanas
jautājumos, kuri nav viņu kontrolē;

• pakļaut uzdotos uzdevumus zem viņu pilnas kontroles (commit on the achievement of
targets under their own control (attiecībā uz, piemēram, autoceļu un/vai dzelzceļu
infrastruktūras derīgumu un kvalitāti) un, ja tas nepieciešams, pakļaut sodīšanas un
apbalvošanas mehānismu, lai nomierinātu piedāvātājus/līgumslēdzējus par ticamību viņu
saistībām, vai lai kompensētu izdevumus, kādi radušies neveiksmes gadījumā, apstākļos
kurus apstiprinājušas varas institūcijas;

• mēģināt attīstīt ar uzņēmējiem darba attiecības veicinot kooperatīvās nostādnes un stimulēt
novatorismu kādā no abām daļām;

• zināt, ko viņi sagaida no pēclīguma attiecībām;

• lietot izlīdzinātu darbības objektīvu un subjektīvu rādītāju grozu, lai novērtētu viņu
programmu efektivitāti un lai mēģinātu iesaistīt klientus pakalpojumu kvalitātes
novērtēšanā;

• mudināt uz labvēlīgu “nevainošanas” kultūru viņu uzņēmumos un mēģināt sasniegt izcilību
vadībā ar vispāratzītiem principiem;
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• rīkoties kā apmācītiem uzņēmumiem ārpus sistēmas, ķeroties klāt ārējam un iekšējam
benchmarkingam ar citām pilsētām un citiem sektoriem, lai noteiktu uzlabošanas izdevību:
benchmarkings var nodrošināt novatoriskus un īstenojamus risinājumus, lūkojoties kā
kustības/mobilitātes/sabiedriskā transporta vadībā un citos sektoros (tūrisma brīvā laika,
tirdzniecības centri u.c.), darbojas citās pilsētās;

• celt pieredzi uz reālām situācijām pašiem sabiedriskā transporta pastāvīgiem lietotājiem;

• viņu īpašo regulatoru sistēmā, izmantot līgumus, piedāvājumus un licences, lai ierosinātu
uzņēmējus pieņemt lēmumus un aprakstīt nākotnes ievirzes.

Prasības uzņēmējiem
Uzņēmēju vērtība ir saistīta ar to jaudu, lai uzvarētu piedāvājuma darbības un izpildītu labas
kvalitātes līgumus. Tai jābūt viņu spēju konsekvencei, lai nodrošinātu lietotājiem un
pilsētniekiem labas kvalitātes pakalpojumus. Mēs iesakām uzņēmējiem:

• zināt viņu tirgu;

• novērtēt viņu aktivitātes pakalpojumu darbībā kādas tās ir (labas vai sliktas), salīdzināt
pieprasījumu un piedāvājumu;

• viņu aktivitātes novērtēt vairāk kā biznesu: pasažieru transporta aktivitāšu ietekmi uz vietējo
sabiedrību un dzīves līmeni, lai dotu apsvērumus pilsētas sabiedriskā transporta stratēģijā,
mērķos un prioritātēs;

• meklēt, lai ieviestu redzamu amata prasmi, standartu ievērošanu, vispārēju kvalifikāciju
(ISO 9000, XP X 50-805) un /vai ieviestu vispārējus kvalitātes vadības principus uzņēmēju
darbā;

• noteikt labi attīstītu klientu aizsardzības nodrošinājuma sistēmu balstoties uz klientu
vajadzībām;

• noteikt labi attīstītu kvalitātes novērtēšanas sistēmu un “laba parauga” kvalitāti lietojot
raksturojošus rādītājus vispārējam klientu apmierinājumam;

• attīstīt klientu vispārējas apmierinātības novērtējumu sistēmu un tās rezultātus lietot saistībā
ar šo kvalitātes ārējās kontroles sistēmu;

• sasniegt virsotnes vadībā un darbībā ar atzītiem vadības principiem (piem., EFQM);

• izmantot frontes līnijas vadības (frontes līnija: domāts attiecības ar lietotājiem) attīstību un
turpināt attīstības programmu, lai uzlabotu kontaktus ar klientu darbībā;

• nepārtraukti novērtēt klientu apmierinātību;

• ieviest jauninājumus uzņēmējdarbības drošībā un principos;

• kultivēt labvēlīgu “nav vainīgs” pieeju darbā ar pasažieriem;

• adoptēt atvērtu un vēlīgu pieeju pakalpojumu problēmām un klientu kompensācijām
pakalpojumu kļūdu gadījumos;
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• mēģināt attīstīt partnerattiecības ar varas institūcijām kā atbalstu;

• veikt benchmarku to darbībā ar citiem, formāli vai neformāli, kā sabiedriskā transporta
sektorā, tā citos sektoros.

• neaizmirst, ka cilvēki, kuriem noteikta ietekme sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātē
ir autobusu šoferi, satiksmes priekšnieki, personas kuras izskata sūdzības vai veic transporta
līdzekļu apkopi. Viņu darba rezultāti ir ļoti svarīgi un viņi labprātīgi un spējīgi piedāvāt
labu pakalpojumu. Personāla loks ar kuriem komunicējas darbu pildīšanas laikā, ir svarīgi
firmas satiksmes vadības stratēģijā, no viņu darba rezultātiem un darba pieredzes atkarīgi
vadības dara rezultāti.

Prasības sabiedriskā transporta līdzekļu ražotājiem
Caur viņu atbildību iekārtu un transporta līdzekļu konstrukcijā, attīstībā un ražošanā, ražotāji
spēlē galveno lomu pilsētnieku nodrošināšanas kvalitātē. Viņi iesaka:

• apzināties, ka klientu vajadzības ir pārvadājumu tirgus, ne uzņēmēji vai varas institūcijas;

• būt gataviem atbildēt un atbalstīt jauninājumus ritošā sastāva attīstībā;

• pilnīgi atbalstīt uzņēmējus nodrošināt maksai atbilstošus pakalpojumus;

• veidot klientu atbalsta važas, pieņemot praksē komercdarbību;

• veikt benchmarku pret konkurentiem un citām nozarēm;

• meklēt lai ieviestu redzamu amata prasmi sasniedzot standartus ar normālu kvalifikāciju
(ISO 9000) un/vai pilnīgus kvalitātes vadības principus to līmenī;

• sasniegt augstāko līmeni vadībā un darbībā ar noteiktajiem vadības principiem (piem.,
EFQM).
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3. Nacionālās atšķirības/Vietējās adaptācijas
Saistībā ar kvalitāti sabiedriskajā transportā, Isotope projekts (un Maretope projekts, kas
joprojām turpinās) parādīja, ka var būt nozīmīgas atšķirības starp valstīm sabiedriskā transporta
organizācijas sfērā.
Ja mēs ņemam vērā sabiedriskā transporta organizācijas trīs pakāpes (stratēģiskā, taktiskā un
operatīvā) nav šaubu, stratēģiskās organizācijas augstākais līmenis vienmēr ir valsts transporta
pārraudzības iestādes pārziņa. Galvenās atšķirības starp valstīm izpaužas dažādos atbildību
sadalījumos starp nacionālajām valdībām un vietējām varas iestādēm.
No otras puses, operatīvais līmenis tiek realizēts transporta kompānijās, kuras var būt pilnībā
privātas vai pilnībā valsts, vai arī jaukti.
Tomēr galvenā atšķirības, kas saistās ar kvalitātes nozīmi ir vidējā līmenī – taktiskajā. Kvalitātei
atvēlētā vieta un iniciatīva ir atkarīga no atbildības sadalījuma, un katra partnera devuma
taktiskajā līmenī.
Ja visu līdz pat sīkākajām detaļām ir izstrādājusi vietējā varas iestāde un, ja transporta
operatora loma ir tikai izpildīt to, kas bija sīki aprakstīts, rīcības brīvība ir ļoti ierobežota.
No otras puses, ja maršrutu un piedāvāto pakalpojumu noteikšana paliek paša operatora ziņā, un
ir noteiktas tikai dažas prasības, tā loma kvalitātes uzlabošanā ir daudz nozīmīgāka.
Tāpēc, pasniedzējiem kopā ar studentiem ir ieteicams veikt pamatīgu nacionālās un vietējās
atbildības sadalījuma struktūras analīzi. Šis vingrinājums, ja iespējams izmantojot Isotope un
Maretope rezultātus, palīdzēs studentiem labāk izprast viņu valsts iespējas un ierobežojumus,
salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm.
Būtībā, apvienotā sabiedriskā transporta kvalitāti var labāk izprast pārzinot nacionālo un vietēju
transporta pārvaldes struktūru.
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4. Piemēri
Kvalitāte un benchmarkings ir koncepcijas un metodes. Tāpēc nav iespējams piedāvāt mācību
paraugsituācijās. Bet protams ir vairāki kvalitātes standartizēšanas un benchmarkinga ieviešanas
piemēri.
Sekojošie piemēri var palīdzēt koncepciju demonstrēšanai.
Tāpat mēs varam ieteikt apskatīt atjauninātos piemērus Interneta lappusēs ELTIS
(www.eltis.org) un BEST (www.bestransport.org).

4.1 Piemērs: Trīs RATP autobusu līniju pakalpojumu sertifikācija
RATP no 1998.gada 27 februāra ir ieguvusi sertifikātu pakalpojumu veikšanai trīs autobusu
līnijās. Saskaņā ar Francijas 1995.gada 30.marta likumu Nr.95354, kurš nosaka pakalpojumu
sertifikācijas priekšnoteikumus, tika izstrādāta rekomendācijas, kuru apstiprināja visas
iesaistītās puses: divas grupas, kuras pārstāvēja un pasažieru un patērētāju intereses,
organizējošā iestāde, transporta ministrijas amatpersona, licencēšanas kolēģija un RATP
pārstāvji.
Pēc organizējošās iestādes (Parīzes pārvadājumu aģentūras) lūguma, šo rekomendāciju
noteikumi tiks piemēroti ne tikai RATP, bet visām autobusu līnijām Ile-de-France reģionā. Šie
noteikumi ir elastīgi un ietver sevī sekojošo:
14 pakalpojumu prasības, no kurām 9 ir vispārīgi piemērojamas un 5 ir pielietojamas konkrētos
maršrutos. 9 vispārējās prasības ir jāpielieto visās autobusu līnijās Ile-de-France reģionā, kuras
vēlas tikt sertificētas. Specifiskās maršrutu prasības tiek izstrādātas individuāli, lai varētu ņemt
vērā katra maršruta iezīmes. Visām prasībām jāatbilst Francijas standartam NF 50-805 un pie
tam, tām sevī jāietver visas kritēriju grupas, kas ietilpst šajā standartā

RATP 14 pakalpojumu prasības:

• Distances informācijas serviss;

• Informācija tirdzniecības punktos;

• Informācija autobusu pieturās;

• Informācija autobusu pieturās pakalpojuma pārrāvuma laikā;

• Informācija autobusā pakalpojuma pārrāvuma laikā;

• Autobusu vadītāju izturēšanās;

• Regularitāte / precizitāte;

• Ērtības / piepildījuma līmenis;

• Cīņa pret viltojumiem;

• Autobusu vadītāju izskats;

http://www.bestransport.org/
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• Autobusa uzticamība (izturība);

• Cīņa ar piesārņojumu;

• Tīras autobusu pieturas labā stāvoklī;

• Iekšēji un ārēji tīri autobusi;

Katra prasība ietver sevī:

• Atsauksmju servisu;

• Vēlamo izpildes līmenis;

• Nepieņemas situācijas;

• Nepieņemamu situāciju novēršanas veidi;

• Metodes, kuras tiek lietotas, lai novērtētu un aprēķinātu katras prasības izpildes rezultātus,
kā arī aprakstu kā novērtēšana tiek veikta (kas par ko ir atbildīgs);

• Pakalpojuma ieviešanas organizēšana;

• Kontroles un revīzijas metodes, kuras pielieto sertifikācijas organizācija;

• Pasažieru informēšana par šīm prasībām.

Sertifikācijas organizācija ir atbildīga par vairākām pārbaudēm, ieskaitot;

• Novērtēšanas sistēmas efektivitāti un nozīmību;

• Novērtējumu vai piedāvātā kvalitāte atbilst prasībām.

Sertifikācijas organizācijai ir jāanalizē saņemtās klientu sūdzības un tai ir tiesības veikt
pasažieru aptaujas. Sertifikācijas ir jāveic katru gadu un ir pakļauta ikgadējai revīzijai.

4.2 Piemērs: Oslo sabiedriskā transporta (OST) klientu harta
Oslo sabiedriskais transports (OST) ieviesa ārkārtīgi novatorisku sistēmu. „Oslo klientu harta”
un atbilstošā kompensāciju sistēma ir ļoti atšķirīga no citām „klasiskajām” hartām. Tā ir vienīgā
harta, kas piedāvā atbilstošu kompensāciju par neērtībām, kuras ir piedzīvojis klients.
Sabiedriskā transporta klienta mērķis ir sasniegt savu brauciena galamērķi. „Oslo Transporta
Garantijas” nodrošina klientam to, ka tas nonāks savā brauciena galamērķī apmaksājot
taksometra izmaksas gadījumā, ja rodas traucējumi pakalpojuma sniegšanas laikā (sk.
komentāru par kompensāciju zemāk).
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OST mērķi bija palielināt savu klientu tiesības un piedāvāt kompensāciju traucējuma gadījumā,
tādejādi palīdzot klientiem izpaust savas domas un ieteikt uzlabojumus un arī lai parādītu cik
nopietni viņi pieiet pakalpojuma kvalitātei. Šādas garantijas iekšējais efekts ir tāds, ka tā parāda,
kur iespējams uzlabot kvalitāti. Garantija darbojas ar visiem transporta operatoriem Oslo
Sabiedriskā transporta metro, tramvaju un autobusu līnijās, ieskaitot apakšuzņēmēju autobusu
līnijas. Ceļojumu garantija ir ilglaicīgs process kvalitātes uzlabošanai, kas novedīs pie lielākas
klientu apmierinātības. Tas nav tikai projekts, kurš izbeidzas tajā pašā dienā, kad garantiju
sistēma tika ieviesta.

Norvēģu pieredze tāpat parādīja „8 punktus, kurus jāņem vērā ieviešot garantiju sistēmu”. Šie
punkti ir visai interesanti tiem, kuri plāno ieviest līdzīgu sistēmu. Tie ir:
1. Nežēlojiet laiku lai pārliecinātu vadību. Pirmkārt ir ļoti svarīgi, ka vadība atbalsta garantiju

sistēmu.
2. Ir svarīgi nodrošināt visus darbiniekus ar pilnvērtīgu informāciju. Jebkura izmaiņa garantijā

rada nenoteiktību. Ir svarīgi , lai visas iesaistītās personas tiktu pastāvīgi turētas lietas kursā.
3. Atvēlēt daudz laika iekšējiem procesiem. Tie visdrīzāk būs ilgāki nekā Jūs domājat.
4. Iekšējās apmācības ir jāvada profesionāli. Pieaiciniet speciālistus no ārpuses un darbiniekus

ar labām zināšanām par uzņēmumu.
5. Noteikti būs liela viedokļu dažādība par garantiju. Veiciet aptaujas, lai noskaidrotu

pārbaudītu dažādus priekšstatus un turpmāko attīstību balstiet uz šīm aptaujām.
6. Nebaidieties ieviest garantiju sistēmu. Iespaids kādu tā atstās uz kompāniju parasti tiek

pārspīlēts. Tika prognozēts, ka taksometru atmaksas būs 1.3 milj. norvēģu kronu gadā
(lielākā daļa teica, ka tas ir ārkārtīgi optimistiski), tomēr tagad tiek maksātas 120.000
norvēģu kronas.

7. Izmantojiet plašu un labu marketingu. Neuzskatiet, ka plašsaziņas līdzekļu interesi par
pašsaprotamu. Prezentējot garantiju sistēmu pašiem, Jūs izvairieties no dezinformācijas.

8. Nenokavējiet īsto brīdi. Turpiniet novērošanu, attīstiet un mainiet garantiju sistēmu pēc
ieviešanas, lai piemērotos mainīgiem apstākļiem.

Kopš transporta garantiju ieviešanas Oslo, attiecības ar klientiem ir ievērojami uzlabojušās visos
līmeņos.

4.3 Piemērs: finansu kompensācijas Londonas metro.
Kompensāciju sistēma Londonas metro darbojas labi un ļoti labi ilustrē finansiālo atlīdzību
sistēmu. Londonas transportam (LT) ir divas klientu hartas - metro harta un autobusu harta.
Atlīdzību sistēma ir iekļauta tikai metro hartā.
Metro harta ir pasniegta vienkāršā un praktiskā formā. Hartā izteiktie noteikumi skar vilcienu
pakalpojumus (tiem jābūt „ātriem, biežiem un uzticamiem”), stacijas (tām ir jābūt „draudzīgām,
tīrām un drošām”), informāciju (tai ir jābūt „aktuālai”) un personālu (tiem ir jābūt „pieklājīgiem
un laipniem”).
Harta ietver kompensācijas klauzulu „vienlīdzīgs ar braucienu, kura laikā notika aizkavēšanās
vērtību”. Kompensācija tiek veikta izmantojot atmaksas kvīti, gadījumā, ja notiek aizkavēšanās
par vairāk kā 15 minūtēm „LT atbildības dēļ”. Tāpat hartā ietilpst sūdzību forma, kuru aizpilda
sūdzības iesniedzējs. Papildus vispārējai informācijai, sūdzības iesniedzējs pievieno savu biļeti
kā aizkavēšanās pierādījumu. Vairāk kā 250.000 atmaksas tiek veiktas katru gadu.
Gadā tas izmaksā mazāk kā 0,9 miljonus ECU salīdzinājumā ar kopējiem ienākumiem 1,1
miljards ECU.
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4.4 Benchmarkinga klubi: CoMET grupas situācijas analīze
1995.gada sākumā piecas no pasaules lielākajām metro sistēmām -  Berlīne, Londona,
Honkonga, Ņujorka un Parīze izveidoja benchmarkinga konsorciju, kuru koordinēja Dzelzceļa
Tehnoloģiju Stratēģiju Centrs (RTSC) Imperial koledžā, Londonā, lai salīdzinātu katras
sistēmas darbības rādītājus un izmantotu tos meklējot idejas labākajam risinājumam. Kopš tā
laika vēl trīs sistēmas – Mehiko, Santpaulu un Tokija – ir pievienojušās šai grupai, kuru pazīst
kā CoMET – Metro apvienība.

Benchmarkinga klubu pamatideja ir iegūt informāciju no visiem dalībniekiem, kura ir
nepieciešama lai izveidotu un attīstītu:

Noteicošos darbības rādītājus (NDR).

Šis uzdevums sastāv no:

• rādītāju definēšanas tādās jomās kā finansu efektivitāte, produktivitāte, aktīvu izmantošana,
uzticamība, pakalpojumu kvalitāte un drošība;

• piemētas aptauju tehnikas izveidošana;

• būtisko datu apkopošana un izvērtēšana;

• salīdzināmības un datu novērtējamības uzlabošana;

Situāciju analīze. Šī procedūra ir daļa no datu apkopošanas un kvalitātes uzlabošanas
programmas ar gan kvantitatīvu, gan kvalitatīvu ieskatu dažādu biznesa jomu dažādās praksēs.
Situāciju analīzes ir izveidotas, lai pārbaudītu NDR ieviešanu un noteiktu vislabāko praksi. Šīs
situāciju analīzes ir saistītas ar metro sistēmām un citām būtiskām industrijas sastāvdaļām.
Vislabākā prakse. Šis uzdevums sniedz iespēju iesaistītiem uzņēmumiem iepazīt pārskatītās
prakses un procedūras un ieviest „vislabāko praksi”, kura tiek izveidota balstoties uz NDR un
izmantojot secinājumus no dažādām situāciju analīzēm.

Pēc trīs gadiem, pirmie „labākās prakses” ieviešanas piemēri ir saistīti ar

• jaudu: dažas sistēmas ievieš operatīvas izmaiņas, lai uzlabotu sava pakalpojuma jaudu un
uzticamību;

• ārējo pakalpojumu piesaistīšana:  vairākās iesaistītās metro sistēmās tiek izmantota
pieredze, piesaistot pakalpojuma sniedzējus no ārpuses (apakšuzņēmējus) palīgdarbu
veikšanā;

• personāls: konsorcija darbs ir parādījis ievērojamas iespējas uzlabot izmaksu efektivitāti
saistītu ar personālu – šobrīd tiek veikta ieviešanas analīze;

• uzticamība: uzticamības vadības nozīme ir uzskatāmi parādīta un Londonas metro tagad
ievieš izmaiņas divos līnijās;

• ritošā sastāva investīciju uzturēšana.
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DzTSC konsorcijs ir viena no retajām benchmarkinga grupām pilsētas sabiedriskajā transportā,
kas ir izveidota ilgam laika periodam (izveidojot konsorciju netika noteikts darbības ilgums).
Ceturtā pastāvēšanas gada (1998) plāna mērķi bija:

• gūt pilnīgu labumu no esošās datu bāzes un darba, kas ir izdarīts iepriekšējā fāzē;

• palīdzēt metro sistēmām pielietot pasažieru pārvadāšanas kvalitātes noteicošos darbības
rādītājus;

• uzlabot „vislabākās prakses” priekšlikumu ieviešanas rādītājus;

• sākt noformēt nosacījumus no laika datiem , lai noteiktu tendences virzienus esošajās
politikas un darbības programmās;

• turpināt noteikt „vislabāko praksi” augstas prioritātes jomās, kas var tieši novest pie
realizācijas

4.5 Piemērs: ISO 9004/2 ieviešana STIB/MIVB Briselē
Kvalitātes vadības process, ko lieto STIB-MIVB bāzēts uz vienkāršu motīvu “Satisfaire le client
au juste prix - Voldoening voor de juiste prijs “, domāts “klienta apmierināšana par reālu cenu”.
Var noteikt četrus svarīgus punktus:

• reģiona cerību izpildīšana;

• turpinās kvalitātes meklējumi un mērījumi klientu pakalpojumos;

• uzņēmumā tiek lietota sabiedriska un uz klientu orientēta valoda;

• tiek meklētas vislabākās partnerattiecības starp atšķirīgām interesēm.

Četri pamatprincipi ir šādi:

• apmierinājuma attīstības kontrolei jābūt kā pirmajai prioritātei;

• katrai darbībai jāveicina izdevumu samazināšanās;

• uzņēmumam jāveic funkcijas harmonijā ar tā vidi;

• uzņēmums var izdarīt izmaiņas tikai, kad iesaistīta izveidotā sabiedrība.

Norādītās kvalitātes politikas apliecinājums ir ietverts pirmajā vadības līgumā, kas parakstīts
starp Briseles Metropolitēna Reģionālo valdību un STIB-MIVB. Šis līgums, kurš bija noslēgts
uz četriem gadiem (1991. – 1994.), rāda STIB-MIVB uzdevumus, lai tiktu izpildīti un pieprasīti
STIB-MIVB, lai apmierinātu klientu, meklējot visaugstāko izmaksu efektivitāti un uzstādītu
progresīvu kvalitātes sistēmu, balstītu uz ISO 9000-standartu.
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A. LOTS apmācība (Loģiskā Domāšanas Sistēma)
Vispārējā vadība ir sākusi apmācību ciklu paredzētu visiem personāla locekļiem, no augšas līdz
apakšai.  LOTS metode (Loģiskā Domāšanas Sistēma) iepazīstina katru dalībnieku ar:

• vienu ziņojumu: klients ir biznesa centrā;

• vadības paņēmienu;

• vispārēju valodu.

Kā uzdevums, katrai grupai dots, lai studē un attīsta pilnveidošanas projektu dažām darbībām
uzņēmumā. 5,5 tūkst. STIB-MIVB darbinieku apmācība, sadalīta četrās kategorijās
(administratīvais personāls, strādājošie, šoferi, tehniskais personāls) notika starp 1991. un 1996.
gadu..

Visa uzņēmuma daļu funkcionālā analīze tika sākta 1992. gadā. Tā sastāvēja no:

• katras daļas un sekcijas piegādes un to apgādes pakalpojumu funkciju noteikšana;

• šīs funkcijas sadalīšana balstoties uz klientu cerībām;

• diskusiju organizēšana starp daļām un lietotājiem;

• funkciju apstiprināšana salīdzinājumā ar uzdevumiem, kuri uzdoti STIB-MIVB.

Uzdevumi precizēti kontraktuālā vienošanās, kas parakstīta 1990. gadā.un mazliet izmainīti un
precizēti otrajā versijā 1995. gadā. STIB-MIVB misijas specifikācija satur:
7 klientu funkcijas (CF) STIB-MIVB:

• transports;

• tirdzniecības zāle;

• vandālisms un kriminogēna darbība;

• aizsardzība pret krāpšanu;

• transporta koordinācija (ar citiem uzņēmumiem);

• sadarbība ar ierēdņiem, kas izskata sūdzības;

• zināšanām, ka eksistē lietotāju konsultatīvā komiteja.

4 funkcijas resursi (RF):

• cilvēku;

• finansu;

• tehniskie;

• īpaši resursi.
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Apkārtējās vides 4 funkcijas:

• Reģionālā;

• Municipālās, Federālās un Eiropas varas institūcijas;

• Infrastruktūras uzturēšana;

• Sabiedrības cieņa.

Reģions deleģē 3 uzdevumus (TR):

• Maršrutu tīkla infrastruktūras darbības realizācija;

• Reģiona mobilitātes politikas atbalsts;

• Īpaša STIB-MIVB kompetence Reģiona pieejamībai.

Sekojoši, šī, katram inventarizētā funkcija ir realizēta. Vairāk par 800 produktiem/
pakalpojumiem tiek atzīmēti ar, katram no tiem atšķirīgiem, rādītājiem, tādiem kā
sistematizēšana, biežums, skaļums, piegādes aizture un lietotāji.

C. Procesa kontrole
Katrs produkts/pakalpojums vai to grupa ir darbības rezultāts, kuram, pēc vajadzību atpazīšanas
ir darbības kārta un jēdziens darbības izpilde. Šo procesu, kuros darbība iesaistīta, apraksts
uzdod atsevišķām uzņēmuma daļām pieprasīt uzņēmuma šķērsvīzijas attīstību, kura tomēr
neeksistē. Katras darbības atjaunināšanu veica koordinators sadarbībā ar katras svarīgas
darbības vadītāju vai personāla pārstāvi, kurš veica zināmas savstarpējas darbības starp
iesaistītam daļām. Ap simts darbību tika identificēti, lai noteiktu “kurš ir atbildīgs par ko?”,
tāpat kā kritērijus, pēc kuriem iesaistītais personāls veica to pārbaudi (kvalitāte, garantijas,
laiks).
Ar zināšanām par uzņēmuma darbībām un dažu darbību vienkāršošanas, izmērojamie rādītāji
tika noteikti par katru darbību. STIB-MIVB kvalitātes rokasgrāmata apkopoja 18
pamatdarbības, veica ap simts darbības un 800 produktiem/pakalpojumiem deva rezultātus.

4.6 Piemērs: Semitag (Grenoble) vadības stratēģija
SEMITAG1 vada pilsētas transporta maršrutu tīklu Grenobles (23 pilsētas) apdzīvotajā vietā
organizēšanas varas struktūras SMTC vārdā. Uzņēmums darbojas 20 maršrutos, bija 800
strādājošo un 300 transporta vienību (tramvaji, trolejbusi un autobusi). SEMITAG pārvadā
220000 pasažieru dienā un tā kopējais budžets 300 miljonu FF

                                                     
1 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258,

380444 Grenoble Cedex 9.
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Pēc strauja pieauguma pakļautībā līdz divu tramvaja līniju atvēršanai 1987. un 1990. gadā,
vadība nolēma pievērsties divām attīstībām uzņēmuma apgādes pakalpojumi un to
organizēšana. Šī vadība 1993. gada jūnijā, laida darbā uzņēmuma projektu ar nosaukumu PAQT
97 (Plan d’Action Qualité Tag). Šis plāns noteica uzņēmuma stratēģiju un svarīgākos
uzdevumus nākamajiem 5 gadiem. PAQT 97 trīs balsti ir:

- Labāks pakalpojums klientiem;

- Lielāks personāla vērtības un tā kompetences uzlabojums;

- Labāka vadība ekonomikas un finansu ierobežojumos
Kvalitāte ir trīs pieeju vispārējs saucējs. Tā iekļauj dažus Kopējas Kvalitātes Vadības pieejas
elementus: klienta pieeja, biznesa darbaspēka lielāka darīšana un resursu izmantošanas lielāka
efektivitāte. Šīs trīs iekšējās pieejas, 8 galvenie uzdevumi tika noteikti laika periodam no 1993.
līdz 1997. gadam.

1. pieeja:
- Beigt Dienvid-Ziemeļu pagarinājumu;

- Jauna depo atvēršana;

- Laist darbā kvalitātes procesu;

- Uzlabot pakalpojuma kvalitāti;

- Sertifikācija.

2. pieeja:
- Darbības struktūru modernizācija;

- Individuālas novērtēšanas intervijas;

- Organizēšanas un darba laika optimizācijas sagatavošanas darbi.

3. pieeja:
- Decentralizētas finasēšanas sistēmas ieviešana;

- Biļešu sistēmas tūlītēja ieviešana.

Sertifikācija ir ļoti svarīgs vadības plāna uzdevums laika periodam no 1993. līdz 1997. gadam.
Tomēr, tā ir tikai uzņēmuma kvalitātes procesa daļa. Kvalitātes procesam, PAQT 97 galvenajai
tēmai, ir divi aspekti:

• Klientu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas darbība;

• Uzņēmuma iekšējās attīstības darbība ar uzdevumu saņemt ISO 9001 sertifikātu.

Kvalitātes procesa pirmā daļa ir sašķelta trijās fāzēs:

• Apmierinājuma mērīšana, lai identificētu klienta cerības un šādas pakalpojuma iespējas
(1993 gada septembris);

• Pakalpojuma uzticēšana sabiedrībai ar hartu un kvalitātes nosacījumiem (1994. gada marts);

• Izmaiņas esošajā praksē, lai sasniegtu uzdevumus, kuri definēti (no 1994. gada).
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4.7 Piemērs: STIB-MIVB (Brisele) ISO 9000 sertifikācija
Lai stimulētu STIB-MIVB dažādu daļu progresu uz vispārēju kvalitāti, un lai pastiprinātu STIB-
MIVB situāciju konkurencē, sagatavojot katrai iespējai liberalizēt Padomes Direktīvu vai
Regulēšanas Direktīvas, STIB-MIVB apņēmusies veikt sertifikāciju, balstītu uz ISO 9000
standartiem.

Uzņēmuma visu esošo daļu vietā sertificēt kādam periodam STIB/MIVB vadītājus, kuri ir
apņēmīgi slēgt kooperāciju ar Uzņēmuma Kvalitātes daļu, lai atlasītu pirmsajā instancē
samazināta skaita daļas. Kritēriji, kuri kalpo šai atlasei:

• Vadītāju brīvprātīgs pamats un grūtības;

• Atsevišķu daļu pārstāvniecības trūkums;;

• Atsevišķu daļu ieinteresētība noteikt klientu kontaktus.

Četras daļas ir sertificētas vai atrodas sertifikācijas procesā:

• Pasažieru iespēju atbalsta daļa, metro sabrukšanas jomā (ISO 9002 sertifikācija paredzēta
līdz 1998. gada martam);

• Tramvaju vagonu korpusa darbnīca (ISO 9002 sertificēta 1997. gada decembrī);

• Drošības - Higēnas Ergonomikas daļa (ISO 9002 sertificēta 1997. gada oktobrī);

• Šoferu apmācības centrs (ISO 9001 sertificēts 1997. gada decembrī).

Kopīgs efekts ir gaidāms uzņēmumā un vairākas daļas saistījušās ar vadības praksi arī daļas
ieviest sertifikāciju. Šķiet, ka lēmuma veidotāji uzņēmuma citās daļās stigri slēpj informāciju
par vadības pieredzi daļu sertificēšanā. Benchmarkinga process arī ir sagatavošanā.
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4.8 Benchmarkinga struktūras krustojums (HM Klienti un Akcīze)

Biznesa Pārbaude

Šī ir augsta līmeņa biznesa vajadzību pārbaude un citu
pakalpojuma ierobežojumu novērtēšana. Pārbaudei jānostiprina
uzdevuma kompetence, pakalpojuma vadītāja un klientu
vajadzības, jāveic nacionālās sistēmas pārbaude, ka
nepieciešams lietot un sekot citiem faktoriem, kuri iespaido
pakalpojumu vai darbības. Tur jāieklauj:

• personāla jautājums

• īpašuma jautājums;

• iesaistīšanas visos reorganizācijas plānos;

• citas svarīgas pārbaudes/ ziņojumi;

• likumdošana (piem., Equal Opportunities, Health and Safety,
EU);

• slēpts darbs ar citām sabiedriskā sektora organizācijām, un

• partnerattiecības ar privāto sektoru.

Pakalpojuma līmeņa prasības
Sekojoši, biznesa pārbaude, Pakalpojuma Līmeņa prasības
(SLR) ir sagatavotas. Šo dokumentu lieto Biznesa Pārbaužu
apstiprinājumam. Tajā jāiekļauj:
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• apraksts par to kas ir sasniegts (ienākumi);

• apraksts par kas ir ražots vai iegādāts (izdevumi);

• sasniegtie pakalpojumu standarti;

• citi tehniski ierobežojumi vai citi  apstākļi (piem., drošība),
un

• darba slodze.

ojuma līmeņa
prasības



Benchm

PORTAL

Efektivitātes Pārbaude
Efektivitātes pārbaude ir detalizēts apskats, cik labi
pakalpojums vai darbība spēj nogādāt, lai standarti un iekšējie
ierobežojumi liek pamatus SLR Efektivitātes pārbaudei
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jāuzņemas sabiedriskā un privātā sektora benchmarkings,
lai savāktu informāciju par izdevumiem un labu praksi.
Tas var palīdzēt paziņot pārbaudes ierosinājumus, par cik darbs
varbūt labāks.
Vadība un personālvadība vienmēr strādā un ir iesaistīta
efektivitātes pārbaudē, tā kā tas ir ļoti svarīgi, lai izmainītu
esošo darba praksi.

ājumi

Sekojoši, Efektivitātes pārbaudes ierosinājumi ir izstrādāti.
Tajos jāiekļauj informācija par:
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• Metodes un lietotās sistēmas, lai izpildītu uzdevumus;

• Resursu piešķiršana;

• Piegāžu kontroles līdzekļi, un

• Piegāžu izmaksas.

erosinājumi

akalpojumu
eņa prasības

ektivitātes
ārbaude

Ārējais
Benchmarks
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Novērtējums

Novērtēšana ir divu pakāpju process:
1. Iekšējo priekšlikumu apsvēršana – novērtējuma

sarakstam jāapmierina sevi, ka, ja darbs ir izdarīts, kā
prasīts ierosinājumos, pakalpojumu standartam jāatbilst
SLR.

2. Benchmarkinga salīdzināšana – katrs salīdzinājuma
saraksts ir apmierināts ar ierosinājumos izteikto, tam jātiek
pārbaudītam līdzbenchmarka informācija ir aptverta ar
iekšējiem un ārējiem avotiem
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Ja pārbaudes saraksts ir aptverts ar priekšlikumiem,  tad
Pakalpojuma Līmeņa Saskaņojums (SLA) ir garantēti
nodrošināts. Ja šis saraksts nav nodrošināts, jums jāapspriež
alternatīvs avots aizstāšanai.
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5. Secinājumi un Ieteikumi
Pirmais ieteikums: sabiedriskā transporta institucionālo un finansiālo organizēšanu stādi
priekšā pēc kvalitātes un benchmarkinga jēdziena izskaidrošanas..
Otrais ieteikums: liec studentiem būt situācijās, cik vien tas iespējams. Viņu uztvere, kā
lietotājiem var palīdzēt viņiem atklāt jēdzienu un, pēc kāda laika, viņiem kļūs skaidrāks, ka, kā
lietotājiem, ir arī citi jēdzieni (varas institūcijas, uzņēmēji ...).
Trešais ieteikums: ir ļoti sarežģīti skaidrot benchmarkinga darbību uzņēmēju vidū, tāpēc ka
līdzekļu slepenība, ka viņi nevēlas tos apspriest. Nacionālā pieredze ļauj lektoram stādīt priekšā,
ar lielākām priekšrocībām un iedarbīgāk.
Ceturtais ieteikums: ikviens mēģinās iesaistīties kvalitātes apspriešanā. Lai kļūtu skaidrs, cik
tas ir sarežģīti, ja jūs esat iekšā varas institūcijā vai vietējā uzņēmumā, tas ir nepieciešams, lai
saprastu to darbu patiesībā. Iesaistīšanās vietējās varas institūcijā apmācībā un ar vietējā
uzņēmēju , kuram vajadzētu parādīt cik konkrēti viņi dara, un vajadzētu palīdzēt studentiem
veidot saiti starp jēdzienu un kas notiek īstenībā.
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6. Vingrinājumi
Gan kvalitātes koncepcijas, gan benchmarkingu, (to būtībā salīdzinājums) izmanto ikviens – un
studenti – paši savā dzīvē. Pedagoģiskais mērķis ir sniegt strukturētu un profesionālu viedokli
par vispārējām koncepcijām. Būtu interesanti ļaut studentiem pašiem atklāt dažādu koncepciju
pieejas. To var veikt gan mazās grupās, gan individuāli katrs students.
Piemēram, četri kvalitātes loka elementi nav raksturīgi sabiedriskajam transportam, bet var tikt
pielietoti visu veidu ražošanā. Dažādas Eiropas kvalitātes ietvara tēmas par sabiedrisko
transportu, kā arī to novērtējuma galvenās grupas var tikt izmantotas par vingrinājumiem.
Runājot par benchmarkinga pieeju, visgrūtākais šīs koncepcijas aspekts ir, reāli iesaistīt cilvēkus
tā pēdējā posmā: darbības plāna projektēšanā un realizēšanā.  Ikviens saprot, ka ir nepieciešams
pašnovērtējums gadījumā, ja jūs plānojat salīdzināt savu sniegumu/kvalitāti ar citiem. Ir skaidrs,
ka salīdzināšana ir procesa centrālā daļa. Tomēr daudzi cilvēki pēc salīdzināšanas veikšanas, kas
pati par sevi ir panākums, neturpinātu darbu, jo mēs Eiropas projektos neatradām salīdzināšanas
rezultātu pielietošanu. Šinī sakarībā būtu interesanti nostādīt studentus “aktuālā situācijā”. Tas
var tikt attiecināts kā uz sabiedriskā transporta joma, tā arī uz jebkuru citu lokāli interesantu
nozari. Turklāt, atrašanās “aktuālajā situācijā” labāk ļauj saprast būtisko atšķirību starp
salīdzinājumu un klasifikāciju, un starp rezultātiem un līdzekļiem.
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7. Vārdnīca
7.1 Kvalitāte

1. Benchmarkings. Sistemātisks kādas organizācijas darbības rezultātu salīdzinājums
ar citu departamentu/filiāli (iekšējais benchmarkings) vai citu organizāciju,
konkurentiem vai rūpniecības vadošajām kompānijām (ārējais benchmarkings), kā
“labākās prakses” zināšanu un pieredzes apmaiņas metode.

2. Čarters. Dokuments, kas detalizē mūsu pakalpojumu būtību to pircējiem.
2.1. Pilsoņu čarters – dokuments, kas paskaidro, kādus pakalpojumus var

sagaidīt pilsoņi un nosaka sabiedrisko pakalpojumu veikšanu viņu
vajadzībām, kā arī to, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā čartera pārskatīšanas
gadījumā.

2.2. Klientu čarters. Dokuments, kas detalizēti paskaidro klientam sniedzamos
pakalpojumus, nosaka standartus saskaņā ar kuriem strādā operators, kā tas
realizē savu darbību saskaņā ar standartiem, kā klients seko to ievērošanai,
kā notiek kompensācija, ja kaut kas neizdodas un kā var kontaktēties ar
operatoru. Klienta čarterus var iedalīt četrās kategorijās :

• Līguma čarters. Čarters, kas detalizē tiesības un pienākumus.

• Nodomu čarters. Čarters, kas nosaka galvenās vērtības un principus.

• Charter of commitment. Čarters, kas formāli izskaidro pakalpojumus
ietverot tos konkrētu vērtību un principu formā, kas definēti nodomu
čarterā.

• Līdzekļu čarters. Čarters, kas definē, kādi līdzekļi tiks izmantoti
pakalpojumu realizācijā.

• Intermodalitātes čarters. Čarters, kas sniedz ieskatu par transporta
sistēmā iesaistītajiem sabiedriskajā transportā  dalībniekiem, kas realizē
transporta intermodalitāti : savienojoši centri, multimodālā informācija,
starpmodālā biļešu pārdošana, sadarbība ar autoindustriju, sadarbību ar
citiem transporta sistēmas dalībniekiem, tādiem kā taksometriem, lidostu
operatoriem, auto iznomātājiem vai velosipēdistiem, jaunu transporta
tehnoloģiju un sistēmu izpētes un izstrādes centriem.

• Attīstības čarters. Čarters, kas definē principus, saskaņā ar kuriem
nākotnē tiks attīstīti sabiedriskā transporta pakalpojumi.

• Sabiedrisko pakalpojumu čarters. Skat. pilsoņu čarteru.
3. Nepārtraukta uzlabošana ( uzlabojumi ). Pašas pakalpojumus piedāvājošās

organizācijas nepieciešamība nepārtraukti koriģēt pakalpojumu projektu un
procesu ar nolūku uzturēt vai palielināt to vērtību, veicinot stipro un vājo vietu
identifikāciju.

4. Pasūtītāja apmierinātība. Vispārējs pasūtītāja vēlmēm atbilstošs līmenis, kas tiek
izteikts procentos, nosakot cik daudz pasūtītāja prasību īstenībā ir realizētas.

5. Piedāvātā kvalitāte. Normālos darbības apstākļos ikdienā sasniegtais kvalitātes
līmenis.
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6. Vēlamā kvalitāte. Kvalitātes līmenis, kuru kompānija vēlas sasniegt balstoties uz
sagaidāmo kvalitāti, ārējām ietekmēm un finansiāliem apstākļiem.

7. Sagaidāmā kvalitāte. Kvalitātes līmenis, kuru pieprasa pasūtītājs un kuru var
definēt izmantojot precīzi formulētus un arī netiešus terminus.

8. Ārējā kvalitāte. Tas attiecas uz kvalitātes aspektiem, kurus tieši nosaka pasūtītājs.
9. Iekšējā kvalitāte. Tas attiecas uz kompānijas kvalitātes aspektiem, kurus tieši

nenosaka pasūtītājs (iekšējā organizācija, u.t.t).
10. Optimālā kvalitāte. Situācija, kad piedāvātie pakalpojumi atbilst pasūtītāja

vēlmēm, ko var izteikt kā vēlēšanos maksāt pakalpojumiem atbilstošu cenu.
11. Sabiedrība (braucienu sabierība). Vienošanās vai vienošanās sērijas pašvaldību,

līgumslēdzēju un operatoru starpā, kas paredzētas sadarbības veicināšanai darba
kārtības līmenī tādā veidā, lai uzlabotu panākumus iesaistīto pušu biznesa mērķu
saniegšanā, bet bez līgumattiecību atbildības.

12. Kvalitātes sabiedrība. Vienošanās bez līguma par privātā un sabiedriskā sektora
pušu sadarbību, kurām ir kopējas intereses sabiedriskā transporta sekmēšanā.

13. Novērotā kvalitāte. Novērotās kvalitātes līmenis, ko vairāk vai maāk objektīvi
uztver pasažieri savu braucienu laikā.

14. Atklāti paziņotais novērtējums. Formalizēts pasūtītāja viedoklis par atbilstību
viņa/viņas vēlmēm.

15. Kvalitāte. Kādas būtības raksturlielumu kopums, kas balstās uz tās spēju
apmierināt tieši definētas vai netieši aprakstītas vajadzības (ISO 8402).

16. Kvalitātes garantēšana. Visas kvalitātes sistēmas ietvaros realizētās plānotās un
sistemātiskās aktivitātes, kas nepieciešamības gadījumos tiek demonstrētas, lai
sniegtu atbilstošu pārliecību par to, ka kāda būtība izpilda kvalitātes prasības (ISO
8402).

17. Kvalitātes vadība. Visaptverošas vadības visu aktivitāšu funkcija, kas nosaka
kvalitātes politiku, mērķus un atbildības un to realizāciju izmantojot tādus
pasākumus kā kvalitātes plānošana, kvalitātes kontrole, kvalitātes garantēšana un
kvalitātes uzlabošana kvalitātes sistēmas ietvaros  (ISO 8402).

18. Kvalitātes sistēma. Kvalitātes vadības (ISO 8402) ieviešanai nepieciešamā
organizacionālā struktūra, procedūras, procesi un resursi.

19. Mērķa kvalitāte. Kvalitātes līmenis, kuru kompānija cenšas sasniegt un piedāvāt
tās pasažieriem.

20. Kopējā kvalitāte. Vadības metode, kas organizācijas iekšienē integrē visas
funkcijas un procesus ar nolūku panākt nepārtrauktu preču un pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanos (ISO 8402).
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7.2 Normas and standarti
21. Akreditācija. Ratifikācijas process, kurā sertificējošās iestādes apliecina

jurisdikciju, patiesīgumu un spējas .
22. Sertifikācija.  Situācija, kurā pirmā, otrā un trešā puse novērtē kompānijas

kvalitātes sistēmas atbilstību specifiskam standartam vai rokasgrāmatai.
23. Standarts. Dokumentēta vienošanās, kura ietver tehniskas specifikācijas vai citus

precīzus kritērijus, kas viscaur jāizmanto kā likumi, vadlīnijas vai raksturlielumu
definīcijas, lai nodrošinātu materiālu, produktu, procesu un pakalpojumu atbilstību
to nolūkam.

24. Kvalitātes vadības standarts. Standarts, kas sniedz vadības procesa vadlīnijas un
specifikācijas.

25. Kvalitātes sistēmas standarts. Standarts, kas sniedz ražošanas procesa vadlīnijas
un specifikācijas..

26. Rezultātu standarts. Vispāratzīts pakalpojumu kvalitātes līmenis. To jānosaka
ņemot vērā klienta vēlmes.

27. Līdzekļu standarts. Standarts, kas sniedz pamatstandartu ieviešanas vadlīnijas
specifiskās nozarēs (ISO 9000-1, 9002, 9003 un 9004-1). Specifiskās nozares ir
audits (ISO 10011-1, -2 un -3), kvalitātes rokasgrāmatas koncepcija un redakcija
(NF X 50-160, 161, 162).

28. Standartizācija. Aktivitāte, kas nosaka kritēriju unifikāciju runājot par precēm un
pakalpojumiem un ļauj izmantot kopīgu valodu konkrētā jomā.

7.3 Ekonomika
29. Alokatīva lietderīgums. Attiecas uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu,

kas vislabāk atbilst patērētāja izvēlei, ko var izteikt kā gatavību maksāt atbilstošu
(izmaksās lietderīgu) cenu.

30. Izmaksu lietderīgums. Attiecas uz preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu ar
minimālajām iespējamajām izmaksām.

31. Ekonomiskais lietderīgums. Attiecas uz alokatīvu un izmaksu lietderīgumu
kombināciju.

32. Lietderīgums. Noteikto mērķu sasniegšana. Darbības, kas ekonomiski ietekmē
noteikta vai vēlamā rezultātu sasniegšanu.

33. Ārējā ietekme. Ekonomiskas attiecības, kas netiek efektīvi regulētas ar cenu
palīdzību.

34. Tirgus kontestabilitāte. Noteiktu tirgu raksturlielums, kurā esošās kompānijas
apdraud potenciālie ienācēji, radot lietderīgus rezultātus apstākļos, kad nav
perfektas konkurences. Baumol, Panzar and Willing (1982) uzskata, ka kontestabili
tirgi garantē perfektu tirgu sociālos ieguvumus, pie tam nav stipri jāraizējas par
kompāniju skaitu, kurām būtu jādarbojas tirgū. Shepherd (1984) novērojis, ka šie
rezultāti ir spēkā tikai pie sekojošiem nosacījumiem:

− Piekļūšana tirgum ir neierobežota un brīva.

− Piekļūšana ir pilnīga.

− Piekļūšana ir absolūti abpusēja.
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35. Tirgus bankrots. Situācija, kurā tirgus strādā neefektīvi sakarā ar to, ka eksistē
jebkurš no sekojošajiem faktoriem: defektīva konkurence, dabisks monopols,
sabiedriskas preces, ārējas ietekmes, kopējs preču īpašums, simetriskas un pilnīgas
informācijas trūkums, nepilnīgs tirgus.

7.4 Normatīvu ietvars
36. Izsole (tenders, tendera procedūra). Detalizēts naudas daudzuma piedāvājums

par kaut ko. Pilsētas sabiedriskajā transportā tas nozīmē piedāvāt noteiktu
pakalpojumu līmeni par noteiktu naudas daudzumu.

37. Izsoles dokuments (tendera dokuments). Formāls rakstisks piedāvājums izpildīt
darbu vai piegādāt preces un pakalpojumus par specifisku cenu.

38. Kopējs transports. Komerciāls pasažieru transports, kura mērķis ir apmierināt
prasības pēc transporta lielās vai mazās apdzīvotās vietās, prasības, kuras ir izjūt
visi vai lielas iedzīvotāju grupas dotajā vietā.

39. Tirgus konkurence. Konkurence daudzu kompāniju starpā atklāta tirgus apstākļos,
kurā tās cīnās savā starpā par savu preču un pakalpojumu pārdošanu, nosakot
cenas, kādas atļauj viņu izmaksas un tirgus.

40. Koncesijas akts (koncesijas līgums, koncesijas kontrakts ). Licenzes veids, ko
vietējā pašvaldība piešķīrusi transporta kompānijai nosakot ekskluzīvas tiesības
piedāvāt sabiedriskā transporta pakalpojumus noteiktā teritorijā.

41. Sabiedriskie pakalpojumi. Pakalpojumi, kas izpilda kopēju interešu misiju, kuru
sabiedrības vairākums ir nolēmis nodot pašvaldības atbildībā, lai tā apmierinātu
sabiedrības vajadzības dažādās jomās.

42. Sabiedriskais transports. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti pasažieru un viņu
bagāžas pārvadāšanai garās vai īsās distancēs, pilsētās vai starp tām, parasti par
braukšanas maksu, atbilstoši fiksētam sarakstam pa iepriekšnoteiktiem maršrutiem.

43. Reģionālais transports. Transports lielpilsētu ar pavadoņpilsētām apkārtnē un
starp mazākām pilsētām šajā teritorijā un lielpilsētu ar pavadoņpilsētām. Reģionālo
transportu var aptuveni raksturot ar braukšanas distancēm līdz 60 km un vidējo
braukšanas laiku līdz 1 h. Ļoti lielām lielpilsētām ar pavadoņpilsētām par reģionālo
transportu var uzskatīt transportu ar lielāku braukšanas ātrumu un braukšanas
distancēm līdz 150 km un braukšanas laiku līdz 2h. Pārsniedzot šos ierobežojumus,
jārunā par tālsatiksmi.

44. Vispārējas intereses pakalpojumi. Pakalpojumu veids, kuru sabiedriskā
pašpārvalde uzskata par atbilstošu vispārējām interesēm un līdz ar to par
sabiedrisko pakalpojumu izpildes subjektu.

45. Vispārējas ekonomiskās intereses pakalpojumi. Šis termins ir minēts Romas
līguma 90. paragrāfā. Tas attiecas uz komerciālu pakalpojumu aktivitātēm, kas
nosedz vispārējo interešu misijas un līdz ar to ir sabiedrisko pakalpojumu izpildes
subjekts. Tas attiecas uz transporta tīkliem, enerģētikas un sakaru pakalpojumiem.

46. Universāli pakalpojumi. Visiem pieejami publiski pakalpojumi ar pieņemamiem
piekļūšanas apstākļiem un cenu .

47. Pilsētas transports. Pilsētas transports darbojas pilsētas vai lielpilsētas ar
pavadoņpilsētām robežās un mazā joslā ap tām. To var raksturot ar braucieniem
līdz pat 20 km garumā (sabiedriskajā transportā parastie braucienu garumi ir
robežās starp 5 un 8 km)  un braucienu laiku līdz 0,5h. Lielākas skaitliskās vērtības
ir attiecināmas uz lielām metropolēm un lielpilsētām ar pavadoņpilsētām.
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EQUIP –  4th F.P. project – Final report and particularly the annex (practical handbook)
www.europrojects.ie/equip
Benchmarking performance of local transport systems, pilot exercise : subgroups reports
(available from KTE), and report to the commission (id)..
BEST – thematic network on benchmarking (5th F.P.). Papers presented at the first conferences.
www.bestransport.net
Benchmarking methodologies in transport – CEMT – minutes of the conference of November
1999.
Benchmarking in Europe – spring 2000. www.benchmarking-in-Europe.com
European foundation for quality management – EFQM – www.efqm.org
ELTIS – best practices internet site of the European commission.
AFNOR – French organisation for standardisation. www.afnor.fr
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- Quality Bus Partnerships - A Survey and Report, 2000   -  TAS, February 2001 Available
from Landor Publishing Ltd., Quadrant House, 250 Kennington Lane, LONDON, SE11
5RD

- As above for 2001, due out February, 2002  BUT this will (only?) be available through
TAS Publications & Events [www.tas-passtrans.co.uk]

- Quality Bus Infrastructure - A Manual and Guide - published by Landor, but also
available through TAS Publications & Events

- Quality Bus Partnerships: Good Practice Guide - TAS, 2001 available through TAS
Publications & Events
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9. Kvalitāte un benchmarkings sabiedriskajā
transportā – Projektu konsorciji

 BEST – Thematic network on BEnchmarking in tranSporT

Konsorcijs:

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE

NEA Transport Research And Training NE

TOI NO

Erasmus University Rotterdam NE

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction
publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

 BOB - Benchmarking of Benchmarking

Konsorcijs:

NEA Transport research and training NE

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen Vzw BE

Forschungs- Und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE

TOI NO

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction
publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

Erasmus University Rotterdam NE

Organisation Gestion Marketing S.A BE
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 BENCHMARKING – Pilot exercise of Benchmarking the performance
of local passengers transport systems

Konsorcijs:

OGM BE

Socialdata DE

CERTU FR

Oulu Koskilinjat Oy FI

Terni IT

Praga TCZ CZ

Stuttgarter Straßenbahnen AG DE

District de l’Agglomeration Nantaise FR

Steirische Verkehrsverbundgesellschaft StVG AT

DGTT, Direcao Geral de Transportes Terrestres Lisboa PT

Merseyside UK

Dresdner Verkehrsbetriebe DE

The City of Edinburgh Council UK

Strathclyde Passenger Transport Glasgow UK

OASA, Athens GR

BSAG – Bremer Straßenbahn AG DE

Azienda Mobilità e Transporti, Settore Studi Sistemi, Genova IT

Syndicat des Transportes Parisiens FR
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 ISOTOPE – Improved Structure and Organization for Transport Operations
of Passengers in Europe

Konsorcijs:

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO

University Of Leeds UK

Stockholm University SE

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Union Des Transports Publics FR

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK

Erasmus University Rotterdam NE
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