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Norādījumi sekojošā materiāla izmantotājiem:
PORTAL mērķis ir paātrināt ES pētījumu rezultātu izmantošana vietējā un reģionālā transporta
jomā, izstrādājot jaunus izglītības un apmācību kursus un mācību materiālus. Šā projekta mērķa
auditorija ir augstākās izglītības iestādes.
Ņemot vērā individuālo projektu apjomu un (dažos gadījumos) to skaitu, nav iespējams
detalizēti izskaidrot katru atsevišķu rezultātu un iekļaut tos šajos rakstiskajos materiālos.
Sekojošiem materiāliem vajadzētu kalpot kā portālam un atvieglot lektoriem pieeju atsevišķiem
projektiem un to rezultātiem.
Tāpēc šis materiāls nepretendē būt izsmeļošs un pilnīgs.
Tā kā lektoru vēlmes attiecībā uz šiem materiāliem ir ļoti dažādas – tās ietvēra vēlēšanos saņemt
pārskatu pār ES pētniecības projektiem par noteiktām tēmām līdz vēlmei saņemt specifisku
pētniecības projektu detalizētus rezultātus –, tad mēģināts atrast kompromisu un (vairāk vai
mazāk) apmierināt visu materiāla izmantotāju vajadzības.
Sekojošais apkopojums ietver ES pētniecības projektu rezultātus un papildus nacionālo projektu
rezultātus. PORTAL izsaka pateicību šo projektu sadarbības partneriem. Pilns projektu,
konsorciju un citētās literatūras saraksts pievienots šā materiāla beigās.
Projektu rezultātu materiālu „Regulējošais ietvars un likumdošana sabiedrībai” apkopoja
Vilfrīds Anreiters (Wilfried Anreiter) un Daniels Kampus (Daniel Kampus) (abi no FGM-
AMOR, Forschungsgesellschaft Mobilität gemein. GmbH – Austrian Mobility Research) un
Malakijs Bakenridžs (Malachy Buckeridge) (Mendes Ltd.) un Greiems Laitfuts (Graham
Lightfoot) (CILTI, The Chartered Institute of Logistics & Transport in Ireland) 2001. gadā un
adaptēts pēc semināra ar lektoriem 2002. gadā.
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1. Ievads
Priekšvārds moduļu veida mācību materiāliem
Izstrādātais izglītojošais materiāls ir izveidots tā, lai apmācību kursu vadītājiem un studentiem
sniegtu nepieciešamos mācību palīglīdzekļus, kas palīdzētu pilnveidot zināšanas par
jaunākajiem attīstības virzieniem Eiropas Savienības (ES) valstu pētnieku darbā sabiedriskā
transporta jomā. PORTAL ietvaros izstrādāti seši apmācību moduļi. Materiāli, uz kuriem balstīti
apmācību moduļi, veidoti uz tādu ES pētniecības projektu kā, piemēram, MARETOPE,
ISOTOPE QUATTRO, FISCUS un mazākā mērā arī LEDA un SORT-IT rezultātu bāzes.
Mācību materiāli izstrādāti tādā veidā, lai ļautu kursu veidotājiem iekļaut tos esošos mācību
kursos vai arī pasniegt šos moduļus kā papildinājumu esošiem kursiem. Vēl viena iespēja
studentiem ir izmantot materiālu tādu kursu ietvaros, kuru galvenais temats nav sabiedriskais
transports, bet kur sabiedriskais transports ietekmē šo kursu galvenos priekšmetus. Šādi kursi
varētu būt pilsētu plānošana, arhitektūra, būvniecība, valsts administrācija un ekonomika.
Jāņem vērā, ka šie materiāli lielā mērā izmanto pētniecības rezultātus, kuri iegūti citu ES
sponsorēto pētniecības projektu, it īpaši – MARETOPE, gaitā. Studentiem un citiem šā
materiāla lietotājiem tiek rekomendēts izmantot šos projektus kā papildus informācijas un
zināšanu avotu, it īpaši, lai iegūtu atsauces uz konkrētu valstu un pilsētu gadījumu aprakstiem
(liela daļa moduļu satura un teksta ņemts tieši no MARETOPE). Lai nodrošinātu skaidru un
konsekventu satura izklāstu, katrs modulis sākas ar kopīgu ievadu un konkrētiem apmācības
rezultātiem, kas jāsasniedz dotajā modulī. Lai palīdzētu kursu sniedzējiem un studentiem, kopā
ar moduļiem izstrādāta 24 slaidu MS PowerPoint prezentācija. Slaidi grupēti atbilstoši to
svarīgumam katrā modulī.

Konkrētie apmācību rezultāti šiem mācību materiāliem
Pēc doto sešu moduļu apgūšanas, studenti iegūst sekojošas iemaņas un zināšanas:

• Pārskats par ES sabiedriskā transporta regulēšanas un politikas situāciju,

• Izpratne par vissvarīgākajām regulējošā ietvara izmaiņām ES,

• Informētība par līgumu slēgšanas un finansēšanas procedūrām ES,

• Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanas procesiem par sabiedriskā
transporta politikas attīstību un ieviešanu mainīgos tirgus apstākļos,

• Izpratne par kvalitātes jautājumiem, kas ir kritiski svarīgi sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanai mainīgā vidē,

• Zināšanas un izpratne par svarīgākajiem finanšu jautājumiem, kas skar sabiedriskā
transporta procesu izmaiņu ieviešanu,

• Spējas dot padomus un tieši konsultēt pilsētu administrāciju pārstāvjus un potenciālos
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējus, kā arī politikas veidotājus reģionālā un
nacionālā līmenī,



Regulējošais ietvars un likumdošana sabiedriskā transporta sektorā 6

PORTAL rakstiskais materiāls www.eu-portal.net

• Izpratne par dažādu iesaistīto pušu viedokļiem (pakalpojumu sniedzēji, valsts un pašvaldību
iestādes, konsultanti, industrijas pārstāvji, pakalpojumu izmantotāji),

• Spējas saprast un kritiski analizēt jautājumus, kas aplūkoti katrā no moduļiem,

• Spējas atrast papildus informāciju un literatūras materiālus, kas attiecas uz doto tēmu.

Novērtēšanas metodoloģija
Paredzēts, ka studenti katra moduļa beigās tiek atbilstoši novērtēti. Tomēr, ņemot vērā
novērtējuma metodoloģiju daudzveidību, kas pastāv dažādās izglītības sistēmās Eiropā, būtu
pārāk didaktiski un pretenciozi portāla ietvaros noteikt kādu konkrētu metodoloģiju, ko
izmantot, lai novērtētu līmeni, kādā studenti apguvuši šo materiālu. PORTAL paredz, ka šā
materiāla pasniegšana varētu aizņemt 6-10 stundas (atkarībā no apstākļiem katrā konkrētā
mācību iestādē, papildus materiāla apjoma un uzsvara, ko vietējie lektori var pievērst
atsevišķiem materiāla aspektiem). Novērtējumu var veikt, balstoties uz grupu diskusijām un
uzdevumiem, ko katrs students veic atsevišķi (šādi novērtējumi var tikt izdarīti, balstoties uz
studentu darba pieredzi, darba situāciju vai izglītības līmeni). Materiālos iekļauts neliels skaits
vingrinājumu un uzdevumu, tomēr tie uzskatāmi vairāk kā ieteikumi, nevis kā norādījumi, jo
mācību apstākļi dažādās valstīs atšķiras).

Pētījumu gadījumi un pētījumu vietas
Kopā ar mācību materiālu piedāvāti īpaši izvēlēti pētījumi. Pētījumi atlasīti ar mērķi, lai
parādītu līdzvarotu sķērsgriezumu starp dažādajām sabiedriskā pasažieru transporta attīstības
situācijām reģionos, pilsētās un valstīs, tiem pielāgojoties mainīgajiem transporta tirgus
apstākļiem un izmaiņām, kas nepieciešamas pastāvošajā regulējošajā ietvarā. Lai atvieglotu
mācību materiāla apguvi, tiek parādītas izmaiņas regulējošajā ietvarā nacionālajā līmenī. Šai
metodei vajadzētu studentiem dot iespēju analizēt atsevišķus pētījumus, ņemot vērā nacionālo
kontekstu. Pēc tam iespējams izdarīt salīdzinājumu starp valstīm un starp reģioniem.

1.1 Sabiedriskā pasažieru transporta regulējošā ietvara definīcija
Sekojošā sabiedriskā pasažieru transporta regulējošā ietvara definīcija PORTAL ietvaros tiek
pieņemta kā funkcionālā definīcija un tā tiks atkārtota katra moduļa sākumā. Tēma
„sabiedriskā transporta regulējošais ietvars” sevī ietver gan juridiskus, gan organizacionālus
aspektus. Pēdējos gados regulējošie ietvari ir būtiski mainījušies, jo mainījušās ES
likumdošanas politiskās prioritātes, pārnesot uzsvaru no konkurences kontroles uz sabiedriskā
transporta tirgus pakalpojumu liberalizāciju. Sabiedriskā transporta regulētāji tiecas sasniegt
augstāku ekonomisko efektivitāti, pakalpojumu kvalitāti, kā arī caurspīdīgumu transporta
sistēmu funkcionēšanā un organizēšanā. Šos mērķus var sasniegt vienīgi tad, ja attiecības starp
varas iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem ir radošas un konstruktīvas. Kā lielākajā daļā
gadījumu, savstarpēja sadarbība ir panākumu atslēga, jo kavēšanās maksā laiku, enerģiju un
naudu.
Regulējošais ietvars nosaka, kā transporta pakalpojumi tiek veidoti, plānoti un sniegti. Tieši
tāpēc starp dažādiem sistēmas dalībniekiem jānosaka vienādi un caurspīdīgi „spēles noteikumi”.
Īpaša uzmanība jāvelta atbildības un risku sadalei, un tie precīzi jānosaka tiesību aktos.
Dažādu transporta veidu pakalpojumu sniedzējiem un dažādu līmeņu varas iestādēm
„jāsadzīvo” tajā pašā laikā un telpā. Vienlaikus transporta regulatoriem jāizstrādā kopīgi
stratēģiskie mērķi ar varas iestādēm no blakus esošām teritorijām, lai efektīvi samazinātu
sastrēgumus un vides piesārņojumu.
Liecības no dažādu pasaules pilsētu transporta politikas analīzes rāda, ka līdzsvaru starp privāto
un sabiedrisko mobilitāti var sasniegt tikai tajos gadījumos, kad tiek koordinēti piemērotas
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„burkāna” (veicinošās) un „rungas” (aizliedzošās) stratēģijas. „Burkāna” stratēģija nozīmē
sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, bet „rungas” stratēģija ietver privātā
transporta ierobežojumus noteiktās teritorijās un laika periodos.

1.2 Informācija par debatēm ES par pasažieru transporta
regulācijas jautājumiem

Limitācijas un ierobežojumi
Sabiedriskā transporta regulējošais ietvars skar vairākas tēmas, kas savā starpā nav tieši
saistītas, bet tām visām ir noteikta regulējoša ietekme.
Sekojošās tēmas tiks aplūkotas tik detalizēti, cik nepieciešams:

• Juridiskā analīze

• Operacionālā plānošana

• Transporta plānošana

• Procedūras jautājumi

• Tehnoloģiskā attīstība

1.3 Sabiedriskā transporta nākotnes izaicinājumi
Efektīva sabiedriskā transporta sistēma ir balstīta uz tās regulējošo ietvaru. Tikai caurspīdīgs un
atklāts regulējošais ietvars dos iespēju pakalpojumu sniedzējiem (privātajiem un
sabiedriskajiem) radīt ilgtspējīgas transporta sistēmas, kuras spēs pildīt nākotnes prasības:

• Ekonomisko efektivitāti (braucienu garuma samazināšanās, atpūtas laika palielināšanās)

• Ekoloģiskā efektivitāte (sastrēgumu samazināšanās, vides uzlabošanās)

• Pakalpojumu kvalitāte (braucienu laika samazināšanās, atpūtas laika palielināšanās)

• Transporta veidu daudzveidīgošanas (inter-modalitātes) atbalsts

• Konkurētspēja

Galu galā sabiedriskā transporta galvenais mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, nodrošinot
ilgtspējīgu mobilitāti visplašākajiem sabiedrības slāņiem. Vēsturiski gan Eiropā, gan citos
kontinentos tie ir bijuši cilvēki ar zemākajiem ienākumiem. Šī varētu būt sabiedriskā transporta
izmantotāju tendence pagātnē, taču, ja notiks tirgus deregulācija un tiks izveidots atvērts tirgus,
un tas apmierinās augstāk minētos kritērijus, tad jānotiek masveida potenciālo sabiedrisko
pakalpojumu izmantotāju demogrāfiskās bāzes pārmaiņām. Jo īpaši šādas pārmaiņas varētu
notikt, ja mašīnu izmantotāji sāks vairāk izmantot sabiedrisko transportu, un šīs pārmaiņas nesīs
plānotos rezultātus, uzlabojot ekoloģisko situāciju Eiropas pilsētas un lielākajos iedzīvotāju
centros. Lai notiktu šādas izmaiņas sabiedrības domāšanā, nepieciešams, lai sabiedriskais
transports būtu lietotājiem draudzīgs un vērsts uz nākotni. Nākotnes izaicinājums būs
sabiedrisko transporta pakalpojumu klāsta paplašināšana, lai padarītu sabiedriskā transporta
lietošanu par pirmo izvēli un dzīves normu.



Regulējošais ietvars un likumdošana sabiedriskā transporta sektorā 8

PORTAL rakstiskais materiāls www.eu-portal.net

1.4 Sasaiste ar ES politiku

Ir vairāki iemesli, lai vietējā sabiedriskā
transporta tiesiskā un regulējošā ietvara
analīzi un ieteikumus, kā ērtāk pāriet uz
jauniem transporta režīmiem, skatītu visas
Eiropas un nevis tikai reģionālajā,
nacionālajā vai privātajā līmenī.
Šajā kontekstā Eiropas līmenī ir vairākas
nepieciešamības un apsvērumi. Šie
apsvērumi galvenokārt skar Kopējā tirgus
izveides pabeigšanu transporta sektorā,
ietverot tirgus atvēršanu visās ES
dalībvalstīs pakalpojumiem un
aprīkojuma piegādātājiem, kā arī godīgu
konkurenci, sabalansētu transporta politiku un vides saglabāšanu. Visi šie apsvērumi rada
nepieciešamību pēc principu saskaņošanas makro līmenī, lai neiejauktos subsidiaritātes principa
piemērošanā.
Patlaban likumi, kas regulē sabiedriskā sektora finansiālā atbalsta izmaksas attiecībā uz
vietējiem sabiedriskā transporta līgumiem, ir izklāstīti nolikumā 1191/69/EC. Tajos par
noteikumu izvirzīts tas, ka par regulārajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kas tiek
finansēti no sabiedriskajiem līdzekļiem, jāizsludina konkurss.
Eiropas komisija, reaģējot uz notikušajām izmaiņām sabiedriskā transporta tirgū un uz
nepieciešamību modernizēt sabiedrisko transportu, 2000.gada septembrī Eiropas parlamentam
iesniedza jaunu nolikumu (2000/0212).  Tas aptver jautājumus par subsīdiju piešķiršanu
nodrošinātajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem vai par reglamentētiem tarifiem un
koncesijām konkrētām lietotāju grupām, un gadījumā, ja tas tiks pieņemts, ar to tiks aizstāts
nolikums 1191/69. Ņemot vērā Eiropas parlamenta labojumus, 2002.gada februārī tika izdots
pārskatīts priekšlikums.
Kopīga ES līmeņa minimālā tiesiskā un regulējošā ietvara radīšana dos labumu arī transporta
pakalpojumu sniedzējiem un varas iestādēm visā Eiropā. Šāda kopīga ietvara radīšana atvieglo
dažādu mobilitātes sistēmu salīdzināšanu un novērtēšanu, kā arī ir solis uz priekšu kopīgā tirgus
izveidē, samazinot esošās institucionālās un tiesiskās barjeras, kuras kavē konkurenci Eiropas
tirgū. Šāda pieeja arī attaisno pieeju Eiropas līmenī.
Attiecībā uz ieguldījumu kopējo Eiropas Savienības politiku jomā, šim projektam vispirmām
kārtām ir sasaiste ar Kopējās Transporta politikas mērķiem. Projekta ietvaros tiks noteikta
politikas izmaiņu ietekme uz tiesiskajiem un organizacionālajiem ietvariem un izklāstīti
instrumenti, ar kuriem ieviest un pabeigt šīs izmaiņas. Kopējās Transporta politikas ietekme
Eiropā, kā arī ES Konkurences politikas piemērošana sabiedriskā transporta sektorā uz šo brīdi
vēl ir neskaidra. MARETOPE projekta ietvaros ir norādīts, ka visas ES dalībvalstis ir izpētījušas
un izvēlējušās dažādus tirgus liberalizācijas (deregulācijas) modeļus un šobrīd nodarbojas ar ES
politikas ieviešanu savu valstu robežās.
Politikas izmaiņas radīs nozīmīgas sekas transporta tirgū un ietekmēs piedāvāto pakalpojumu
kvalitāti, kas savukārt ietekmēs pieprasījumu pēc ilgtspējīgas mobilitātes.
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Citas ES politikas jomas, kuras tieši vai netieši var iegūt no šī pētniecības projekta ir sekojošas:

• Iekšējā tirgus pabeigšana transporta sektorā, paātrinot transporta tirgus pilnīgu
liberalizāciju un atvēršanu konkurencei no citām valstīm, izskaužot ierobežojumus brīvai
pakalpojumu kustībai;

• Pakalpojumu saņēmēju aizsardzība, tā kā ātras un efektīvas izmaiņas esošajā situācijā
daudzās ES dalībvalstīs novedīs pie izmaksu samazināšanās, sabiedriskā transporta
uzlabojumiem, augsta kvalitātes pakalpojumu sniegšanas, vai pat cenu samazināšanās;

• Sabiedriski vai sabiedrības mērķi, augstāk minētās izmaiņas uzlabos arī ne tik turīgo
sabiedrības locekļu mobilitāti, ļaujot viņiem ekonomēt laiku un tādējādi palielinot brīvo
laiku un paaugstinot dzīves kvalitāti.

• Nodarbinātības uzlabošanās, nodrošinot labāku pieeju darba vietām;

• Darba apstākļu uzlabošanās, samazinoties zudumiem sabiedriskā transporta kompāniju
darba vidē.

Viens no galvenajiem šā pētījuma rezultātiem ir atjaunots pārskats par esošajiem tiesiskajiem,
organizacionālajiem un finansiālajiem sabiedriskā transporta sistēmu ietvariem, kas būs pamatā
ES un valstu likumdošanai nākotnē šajā jomā un pat var novest līdz kopīgiem elementiem
Eiropas līmenī.
Papildus pievienotā vērtība radīsies no ciešas sadarbības ar citiem pētniecības projektiem,
kuri jau pabeigti vai turpinās Eiropas līmenī vai ES dalībvalstīs. Pētniecības projekts, kurš
notiek zem „Eiropas lietussarga” daudznacionāla konsorcija ietvaros – kurā katram partnerim ir
savs sadarbības tīkls – ir vislabākā informācijas apkopošanas un visefektīvākā izplatīšanas
forma.
Lai analizētu dažādu ES politiku ietekmi nacionālajā un reģionālajā līmenī, ES ir uzsākusi
veselu virkni pētniecības projektu, kuru mērķis ir identificēt esošo stāvokli sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanā ES dalībvalstīs un pēc tam identificēt nozīmīgākos izaicinājumus
dažādu politiku ieviešanai. Papildus Eiropas Komisija ir uzsākusi pētniecību par šā brīža
stāvokli un iespējamiem attīstības virzieniem ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs.

Galvenie pētniecības darbi, kas veikti līdz šim, ietver sekojošos:

1. ietvara programmā vairāki projekti ir pētījuši regulatorā ietvara attīstību, piemēram,
ISOTOPE un QUATTRO.

2. ietvara programmā projekts MARETOPE ir bijis visnozīmīgākais projekts, kurš pētījis
pielāgošanos (adaptāciju) izmaiņām un izmaiņu procesa vadību (menedžmentu), ņemot vērā
dažādu iesaistīto pušu intereses un potenciālos konfliktus, kas var rasties, saskaroties ar
izmaiņu izraisītajām sekām.
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Sekojošie trīs ES sponsorētie pētniecības projekti sabiedriskā transporta sfērā tika izvēlēti kā
avoti šajā pētījumā iztirzātajai tēmai un uz tiem dotas atsauces katra moduļa ievadā:

• ISOTOPE, „Pasažieru transporta pakalpojumu struktūras un organizācijas uzlabošana
Eiropā” (Improved Structure and Organisation for Transport Operations of Passengers in
Europe) (4. ietvara programma)

• QUATTRO, “Kvalitātes pieeja pilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai”
(Quality Approach in Tendering Urban Public Transport Operations (4. ietvara programma)

• MARETOPE, “Vietējā sabiedriskā transporta regulatorā ietvara vadība un attīstības
novērtēšana” (Managing and Assessing Regulatory Evolution in Local Public Transport
Operations in Europe) (5. ietvara programma)

• LEDA un SORT-IT tika ņemti vērā, rakstot šo pētījumu, taču tie nespēja piedāvāt
pietiekami daudz atbilstošas informācijas, lai to iekļautu mācību materiālā.
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2. Nacionālās atšķirības/Vietējie pielāgojumi-
Pārskats par sabiedriskā pasažieru transporta
pagātnes un nākotnes virzieniem

2.1 Konkrēti apmācības rezultāti Moduļa 1 ietvaros
Pēc šā moduļa pabeigšanas, studentiem jāiegūst zināšanas par:

• Eiropas sabiedriskā pasažieru transporta attīstības vēsturi un šā brīža situāciju;

• ES politikas ietekmi uz ES dalībvalstu iekšējiem tirgiem, valstīm mēģinot piemēroties
mainīgiem tirgus apstākļiem;

• Ierobežojumiem ES politikas ieviešanā, ko varas iestādēm uzliek esošā prakse un tiesiskais
regulējums;

• Soļiem, kurus sper daudzas valstis, mēģinot ieviest atklātāku politiku, kas saskan ar ES
politiku un vēlamo praksi,

• Iespējamiem transporta situācijas nākotnes attīstības virzieniem.

2.2 Ievads
Ja aplūkojam sabiedriskā transporta pakalpojumu piedāvājumu šodienas Eiropā, tad atklājam,
ka šā brīža izaicinājumi sakņojas pagātnē. 19. gadsimtā attīstījās nacionālie sliežu ceļu tīkli,
kurus finansēja privātais kapitāls, kā arī vietējās transporta sistēmas.
Pēc 20. gadsimta sākuma valdības kā pakalpojumu sniedzēja loma nacionālā, reģionālā un
vietējā līmenī pieauga. Valsts kļuva par vienlaikus tirgus īpašnieku un regulatoru. Ap pagājušā
gadsimta 70. gadiem valsts dalība transporta sistēmā atkal samazinājās. Šīs pārmaiņas izraisīja
vairāki faktori. Izmaksas, saistītas ar investīcijām transporta sistēmu modernizācijā un
tehnoloģijās, kā arī jaunie regulējošie režīmi, kurus ieviesa ES, spieda varas iestādes meklēt
jaunus tirgus attīstīšanas ceļus. Izveidojās vairāki pārmaiņu modeļi.
Liberalizēts tirgus rada viena tipa iespējas. Austrumeiropas valstu decentralizētais modelis
izvirza cita veida izaicinājumus. Taču alternatīva saglabāt slēgtu tirgu, kas balstīts uz valsts
monopolu, lielākajā daļā ES valstu un kandidātvalstu nav piemērojama. Pārmaiņas īpaši
sarežģītas padara nepieciešamība uzraudzīt un vadīt tādus regulējošos ietvarus, kuros
pārmaiņām jānotiek vienlaikus ar jaunu regulējošo ietvaru ieviešanu. Kā kļūst skaidrs šā moduļa
ietvaros, grūtības saglabājas un neviena valsts vai reģions nav izvēlējies vienu konkrētu modeli,
bet gan kādu no šo modeļu salikumiem vispārējā ES direktīvas regulējuma ietvaros.

2.3 Pagātne – kopīgās/tradicionālās pieejas sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanai

Interesenti novērot, ka, jo senāk ielūkojamies kādas Eiropas valsts vēsturē, jo vairāk
pārliecināmies, ka sabiedriskā transporta tirgus bijis ļoti liberalizēts. Tikai 20. gadsimta sākumā
valstu valdības sāka regulēt sabiedrisko transportu, bet līdz 20. gadsimta vidum lielākā daļa
saistīto uzņēmumu jau bija valdības kontrolē.
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Lielākajā daļā valstu ziņojumu dalījuma līnija starp “pagātni” un „pāreju” novietota tajā laikā,
kad tika sperti pirmie soļi sabiedriskā transporta pakalpojumu uzņēmumu neatkarības virzienā.
Ziemeļu Rietumu Eiropas valstis bija pirmās, kurās masveidā tika sākta izmantot privātā
automašīna, novedot pie samazinātas valsts lomas un palielinātām izmaksām sabiedrisko
transporta pakalpojumu sniedzējiem. Vēlāk pārmaiņas kļuva redzamas arī Dienvidu Eiropas
valstīs (īpaši Grieķijā, Spānijā un Portugālē).
Neapšaubāmi Centrālās Eiropas valstis ļoti smagi ietekmēja komunisms. Valsts industriālās
subsīdijas, zemie tarifi, lielā valsts loma (ļoti nelielais mašīnu īpašnieku skaits) un centralizētā
ekonomikas organizācija bija galvenās iezīmes.
Jāpiezīmē, ka pārmaiņas, kas notika 1970. un 1980. gados ne vienmēr noveda pie viena vai otra
veida tirgus liberalizācijas, kā varētu sagaidīt. Piemēram, Somijā vietējās pašvaldības iegādājās
autobusu firmas, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, jo šie pakalpojumi bija zaudējuši
rentabilitāti. Īpašuma struktūras Eiropas valstīs atšķiras, sākot no pilnīgi neatkarīgu uzņēmumu
modeļa, līdz valsts īpašumā esošu uzņēmumu modelim. Daudzās ES dalībvalstīs pastāv kāds no
šo divu modeļu salikumiem.

2.4 Pāreja
Galvenās tendences pārejas posmā gan Rietumu, gan Austrumu Eiropā ir varas decentralizācija
un atklātāka un formālāka virzība uz tādu pakalpojumu organizēšanas modeli, kurš ir sociāli
dzīvotspējīgs, taču nenes papildus peļņu. Daudzās valstīs ieviesta konkurence, savukārt citās
konkurences apstākļu ieviešana vēl tiek gatavota. Daudzās valstīs ir grozīti primārie tiesību akti
(likumi), lai nodrošinātu šīs pārmaiņas.
Centrālais pārmaiņas virzošais spēks lielākajā daļā Eiropas valstu ir finansiālais motīvs:
izmaksas, ko sedza sabiedriskā transporta lietotāji, bija pārāk niecīgas un valsts subsīdiju
apjoms pārāk augsts. Tomēr novērojami arī citi virzošie spēki:

• Nepieciešamība pēc augstākas pakalpojumu kvalitātes, lai izveidotu cilvēkiem draudzīgāku
satiksmes sistēmu;

• Prasība pēc efektīvākas un lietderīgākas naudas resursu izlietošanas, lai sasniegtu pozitīvas
pārmaiņas satiksmes veidu sadalījumā un pasažieru skaitā;

• Nepieciešamība dot iespējas pakalpojumu izmantotājiem ietekmēt sabiedriskā transporta
organizēšanu;

• Vajadzība radīt adekvātu un sabalansētu finanšu regulāciju attiecībā uz valsts naudas
izlietojumu;

• Gatavošanās jaunam Eiropas līmeņa regulējumam pilsētu transporta jomā.

Kā fons šiem spēkiem kalpoja vispārējās ekonomiskās attīstības ietekme un privāto automašīnu
izmantošanas paplašināšanās (kā aprakstīts iepriekš).
Vairākās valstīs konkurence par tiesībām piedāvāt pakalpojumus ir formulēta kā režīms, kas
stāsies spēkā tuvākajā nākotnē, un pārejas process ir organizēts, lai to nodrošinātu. Varas iestāžu
ietekme šajā gadījumā ir nozīmīga, jo iespēja organizēt sabiedrisko transportu ir pilsētas
attīstības instruments. Tur, kur ieviesti konkurences apstākļi, novērojami būtiski uzlabojumi
pakalpojumu efektivitātē. Tā kā tikpat lielā mērā nav izdevies sasniegt pozitīvas pārmaiņas
transporta veidu izvēlē, tiek izstrādāti jauni un uzlaboti instrumenti, lai konkurences apstākļos
paaugstinātu pakalpojumu kvalitāti.
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Lielbritānijā attīstība ir notikusi vistālāk. Ārpus Londonas uz ceļiem ir ieviests konkurences
režīms, pie tam tur, kur tirgus izkropļojumi varētu izveidot ierobežojumus jauno instrumentu
izmantošanai, nerentablie pakalpojumi ar konkursu palīdzību ir nodoti privāto kompāniju rīcībā.
Citas valstis vēl ir tikai šā procesa sākuma posmā. Identificēto barjeru vidū ir nepieciešamība
saglabāt integrāciju uz konkurenci balstītā vidē un valsts kompāniju privatizācija. Šajās valstīs
izmaiņu efektivitāte naudas izteiksmē tiek vērtēta zemāk, nekā to pasākumu izmaksas, kas
nepieciešamas, lai finansētu pārmaiņas. Tomēr pārmaiņas ir nepieciešamas, ņemot vērā
finansiālās problēmas, kuras rodas no nepieciešamības samazināt valsts atbalsta apjomu. Lai
uzlabotu efektivitātes rādītājus, pakalpojumu kontraktēšana apakšuzņēmējiem ir bijis pirmais
solis.
Centrālajā Eiropā virzošie spēki ir mazliet citādi nekā Rietumu Eiropā. Centrālās valdības
finansiālais stāvoklis (pat vairāk nekā dažās Dienvidu Eiropas valstīs) ir atstājis galveno
iespaidu uz attīstību. Daudzās valstīs spiedīgi budžeta apstākļi ir noveduši pie decentralizācijas
procesa bez adekvātas finanšu resursu nodrošināšanas zemākajā līmenī, tādējādi radot
pakalpojumu apjoma samazināšanos. Vēl jo vairāk, sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaits
pieaugot mobilitātei skaits krītas straujāk nekā Rietumu Eiropā. Dažās Centrālās Eiropas valstīs
cenas ir būtiski palielinājušās, kamēr citās valstīs, kur valdības padevušās sociālajam
spiedienam, cenas saglabājušās iepriekšējā zemajā līmenī. Tomēr skaidrs, ka Centrālajā Eiropā
liberalizācija progresē dažkārt pat straujāk nekā Rietumu Eiropā. Tiesību reformas tiek īstenotas
ar mērķi pieskaņoties ES standartiem pievienošanās brīdī.
Interesanti, ka Eiropā daudzas galvaspilsētas (vai galvaspilsētu reģioni) ievieš citādas pieejas
nekā citas valsts teritorijas. Londona un Parīze ir slaveni piemēri, bet arī Dublina, Brisele,
Atēnas un Kopenhāgena ir ieviesušas citādus režīmus nekā citas pilsētas tajās pašās valstīs
(dažos gadījumos otras lielākās pilsētas arī darbojas tādā pašā „īpašajā režīmā”). Īpašais režīms
parasti tiek pamatots ar transporta tīklu (iekļaujot dzelzceļus) sarežģītību. Parasti liberalizācijas
ātrums šajās „īpašajās zonās” ir zemāks, salīdzinot ar pārējo valsts teritoriju. Ja ņem vērā
Eiropas līmeņa prasību visiem tirgus dalībniekiem nodrošināt vienādus „spēles noteikumus”,
jāpadomā, cik lielā mērā šie īpašie režīmi dažās pilsētās ir „pārejas perioda” paliekas, un cik
lielā mērā arī šeit sagaidāmas izmaiņas.
Būs interesenti vērot, kādu iespaidu jaunā ES likumdošana atstās uz jauktajiem pakalpojumu
sniedzējiem. Līgumi ar jauktajām dzelzceļa/autobusu kompānijām tiks atļauti, ja tie būs bijuši
noslēgti līdz jaunās likumdošanas spēkā stāšanās brīdim. Tomēr jauniem pakalpojumu
sniedzējiem visdrīzāk būs jānodala pakalpojumi (gadījumā, ja tie nevēlēsies iesaistīties atklātos
konkursos par dzelzceļa pakalpojumu sniegšanu).
Vēl viena „pārejas” iezīme ir speciālā pieeja dzelzceļa pakalpojumiem. Dabiski, ka tehniskie
noteikumi dzelzceļa un ceļa pakalpojumiem atšķiras. Tomēr atšķirīgas ir arī pieejas līgumu
slēgšanai un konkursu rīkošanai šajos divos transporta tirgus segmentos. Zināmā mērā to var
izskaidrot ar faktu, ka dzelzceļa pakalpojumu liberalizēšanu ir grūtāk noorganizēt nekā ceļa
pakalpojumu liberalizāciju. Tomēr daudzās valstīs nacionālā dzelzceļa īpašnieks arī spēlē
nozīmīgu lomu. Daudzas valstis nevēlas riskēt ar vēl lielākiem parādiem savai dzelzceļa
kompānijai konkurences apstākļos ar citām kompānijām.

2.5 Jaunais – nākotne, tālākais ceļš
Lielbritānija ir viena no valstīm, kurā „jaunais” nosacīti jau ir daļa no pašreizējās prakses.
Straujā liberalizācija 1980. gados, kurai tomēr piemita vairāki trūkumi, ir pamatā pašreizējai
pieticīgākajai pieejai, kura iestrādāta jaunākajā transporta plānā. Tādējādi Lielbritānija sper jau
nākamos soļus aiz „jaunā”.
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Lūkojoties Eiropas mērogā, visstraujākā liberalizācija notiek vidēja lieluma pilsētās (piemēram,
Somijā). Dažās valstīs, piemēram, Nīderlandē un Īrijā, dažas fundamentālas izmaiņas ir
sagaidāmas jaunajos regulējošajos ietvaros, kuri stāsies spēkā nākamajos gados. Tāpēc ir grūti
kaut ko pateikt par „jauno” šajās valstīs.
Interesants elements uzsvaru pārbīdē par labu tirgus spēkiem ir nepieciešamība pēc jauna
regulēšanas veida (nevis „deregulēšanas”, bet „atkal regulēšanas”). Bez tam valdībām
nepieciešams izveidot uzraudzības institūcijas (institūcijas, kuras nodrošinātu godīgu
konkurenci), lai novērstu tirgus dominējošā stāvokļa diskriminējošu izmantošanu. Ierobežojums
ir sabiedriskā transporta tirgus nelielā pieredze ar šāda veida struktūru, it īpaši vietējā un
reģionālajā līmenī. Nīderlandē, piemēram, ir izveidota speciāla institūcija, lai atbalstītu vietējās
pašvaldības konkursu procedūru organizēšanā un līgumu noslēgšanā.
Viens no jauniem attīstības virzieniem, kas vērojams Centrālās Eiropas valstīs (piemēram,
Lietuvā, Polijā, Bulgārijā) ir jaunu tirgus dalībnieku – mikroautobusu pakalpojumu sniedzēju –
ienākšana. Šāds pakalpojumu veids šajās valstīs var būt ļoti ienesīgs. Lielākā daļa privāto
uzņēmēju izmanto neskaidro tiesisko regulāciju pilsētās un (bieži vien) valsts transporta
pakalpojumu kompāniju „bezcerīgo” situāciju. Valsts transporta uzņēmumiem ar zemiem
fiksētiem tarifiem un resursu trūkumā, kas radies subsīdiju samazināšanas dēļ, bieži vien ir
neiespējami konkurēt ar šiem privātajiem mikroautobusiem, kas apkalpo pilsētu visienesīgākos
maršrutus.
Interesanti novērot, ka dažās valstīs varas iestādes mēģina stimulēt jaunus pasākumus, politikas
plānošanas dokumentos vai tiesību aktos nosakot zināmu procentuālo tirgus daļu, kas jānodod
privātām kompānijām atklātu konkursu rezultātā (piemēram, Dānija, Nīderlande).

Uzmanīgāk izvērtēt jaunā ES regulatorā
ietvara ietekmi uz ES dalībvalstu praksi ir
grūti, jo šis uzdevums līdzinās šaušanai pa
diviem kustīgiem mērķiem. Pirmkārt,
pārstrādātie ES normatīvie akti vēl nav
pieņemti, un, otrkārt, daudzas regulēšanas
iniciatīvas vēl nav uzsāktas pat dalībvalstu
līmenī.
Tomēr, ņemot vērā sagatavotos ziņojumus
par valstīm, kļūst skaidrs, ka vietējā
reģionālā transporta pakļaušana ES
kompetencei dažās valstīs radīs nopietnas
sekas. Daudziem vietējā un reģionālā

transporta uzņēmumiem, kaut gan attiecīgās procedūras dažviet ieviesta eksperimentālā kārtā,
pakalpojumu kontraktēšana un piedalīšanās atklātos konkursos nav ierasta prakse. Tam būs
jāmainās.
Zināmā mērā uz dzelzceļa pakalpojumu sniedzējiem un uz lielo pilsētu jauktajiem pakalpojumu
sniedzējiem pārmaiņas atstās ierobežotu iespaidu, jo tie varēs turpināt tiešo pakalpojumu
kontraktēšanu, pretstatā atklātiem konkursiem. Tomēr Eiropas vidējās pilsētās, kurās
pakalpojumu līgumu summa pārsniegs ES noteiktos griestus, taču kuras nevarēs izslēgt no
līgumiem atsevišķus punktus dzelzceļa pakalpojumu dēļ, pilnā mērā būs jārēķinās ar sekojošiem
jauninājumiem:

• Atklātiem konkursiem;

• Līgumiem, kas nepārsniedz piecus gadus;

• Izmaiņām valsts īpašumā esošo pakalpojumu sniedzēju darbībā un atsevisķu rēķinu
ieviešanu dažādiem pakalpojumu sniedzēju veidiem.
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Iznākumā faktiski brīvais tirgus sabiedrisko transporta pakalpojumu jomā Eiropā vispirms var
tikt ieviests vidēja lieluma pilsētās un reģionos, kamēr mazās pilsētās, kuras pašas organizē
savus pakalpojumus (zem ES noteiktajiem griestiem), vai lielās pilsētās, kurās ir dzelzceļa
pakalpojumi, var izmantot izņēmumus, lai saglabātu protekcionismu savos tirgos.

2.6 Secinājumi
Nesenā pagātnē Rietumu un Dienvidu Eiropas valstīs var novērot divas atšķirīgas pieejas. Vienā
pieejā – „no apakšas uz augšu” – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem atļāva relatīvi brīvi
attīstīties un pēc tam tika atbilstoši pielāgots tiesiskais un institucionālais ietvars. Otrā pieejā –
„no augšas uz apakšu” – tiesiskās un institucionālās reformas tika uzsāktas vispirms un praksei
bija jāatbilst jaunajai institucionālajai kārtībai.
Valsts īpašumā esoši pakalpojumu sniedzēji (piemēram, Ārhusā, Atēnās, Parīzē, Amsterdamā)
ES tiesību kontekstā kļūs par sarežģītu tematu. Kaut gan „īpašumtiesību jautājums” nav Eiropas
līmeņa debašu temats, jo pret to ir neitrāla attieksme, tas paliek nozīmīgs nacionālā un reģionālā
kontekstā. Valsts institūcijas īpašuma tiesības ir grūti apvienojamas ar funkciju, kas paredz
kontraktēšanu un konkursu organizēšanu par to pašu pakalpojumu sniegšanu. Daudzās pilsētās
šobrīd īpašumtiesību jautājums vispār netiek apspriests. Taču nākotnē tam būs būtiska loma,
notiekot pārejai uz konkursu rīkošanu. ES direktīvas projekts skaidri nosaka, ka valsts īpašuma
tiesības nedod nekādu pamatu atteikties no kontraktēšanas un konkursu rīkošanas.
Viena no lielākajām sabiedriskā transporta tirgus pretrunām, kuru parāda pagātne, ir fakts, ka
ekonomiskie uzplaukumi nav nesuši pozitīvus rezultātus pakalpojumu sniedzējiem.
Uzplaukumu laikā aizvien vairāk cilvēki var atļauties privātās automašīnas, kamēr sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas izmaksas palielinās. Privāto automašīnu izmantošanas nekontrolēšana,
it īpaši lielo pilsētu teritorijās, var novest pie konflikta ar ES politiku. Šajā kontekstā saistītie
pasākumi, piemēram, privāto automašīnu izmantošanas apmēri nevar turpināties pašreizējos
apjomos. Nekontrolēta mašīnu izmantošana pilsētu vidē automātiski nonāk konfliktā ar ES
politiku vides, zemes izmantošanas un telpiskās plānošanas jomās. Tāpat pastāv ekonomiskās
izmaksas, kas saistītas ar veselības un dzīves kvalitātes jautājumiem, kā arī izmaksas, kas
saistītas ar ceļu un automašīnu novietošanas infrastruktūras nepieciešamību.
Subsīdiju līmeņi atšķiras, jo, piemēram, Francijā ienākumi no biļetēm vidēji sastāda apmēram
54% no visu transporta tīklu apkalpošanas izmaksām. Nīderlandē biļešu pārdošana nosedz
apmēram 35-40%, atkarībā no reģiona. Tomēr šos skaitļus vajadzētu izmantot uzmanīgi, jo
aprēķinu metodoloģijas atšķiras.
Visbeidzot, skatoties uz organizacionālo modeli, kas izmantots MARETOPE projektā, var
izdarīt secinājumu, ka valstis nevar vienkārši iedalīt dažādās kategorijās (piemēram, varas
iestādes un uzņēmumi ar tiešajiem kontraktiem), jo vienas valsts ietvaros var pastāvēt dažādas
organizacionālās formas. Var izveidoties interesanta situācija pēc jauno ES normatīvo aktu
stāšanās spēkā. Vidēja lieluma pilsētas dažādās valstīs var būt vieglāk salīdzināmas
(organizacionālo formu, konkursu un kontraktēšanas ziņā) nekā, piemēram, vidējas un lielas
pilsētas tajā pašā valstī, jo tikai vidēja lieluma pilsētas būs pilnībā pakļautas ES regulējumam.
Tomēr var atzīmēt vismaz vienu kopēju iezīmi. Eiropā nav neviena reģiona, kurā konkursu
rīkošana vai vismaz līgumu slēgšana nebūtu svarīgs jautājums. Protams, konkurences elementu
apjoms dažādās procedūrās ļoti atšķiras, tāpat ļoti atšķiras arī līgumu termiņi, piemēram, no
pāris gadiem līdz pat 30 gadiem (Tulūzā).  Tomēr kopā ar jauno, vēl izstrādes procesā esošo
Eiropas līmeņa regulējošo ietvaru tas ir svarīgs jautājums.
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2.7 Vingrinājumi/uzdevumi moduļa 1 ietvaros
Sekojošie vingrinājumi un uzdevumi nav domāti kā norādījumi vai vienīgie iespējamie.
PORTAL labi saprot, ka izglītības sistēmas dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas, un ka šie
vingrinājumi kalpo tikai kā ieteikumi. Vingrinājumu mērķis nav aizstāt uzdevumus, ko kursu
sniedzēji var izvēlēties, lai novērtētu savu studentu sniegumu plašākā kursa mērogā. To mērķis
ir pārbaudīt zināšanas un iemaņas, kuras būtu bijis jāapgūst ar šo materiālu.

1. Sniedziet pārskatu par likumdošanas evolūciju, kas notikusi sabiedriskā transporta
pakalpojumu sektorā Eiropā kopš 20. gadsimta vidus.

2. Izanalizējiet ES Kopējo Transporta politiku un nosakiet tās ietekmi uz izmaiņām
regulējošajā ietvarā, kas notikušas kopš 1990. gadu vidus.

2.8 Ieteicamās literatūras saralsts moduļa 1 ietvaros
European Commission (1996), The citizen’s network - Fulfilling the potential of public
passenger transport in Europe, Green Paper, Directorate-General VII Transport, Brussels.
European Commission (1998), Developing the Citizen’s Network, communication from the
Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the
Economic and Social Committee, COM(1998)431, Directorate-General VII Transport, Brussels.
EQUIP Research Consortium (2001), Transport Research – 5th. Framework Programme – Office
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report
ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
MARETOPE (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport - Report 76,
229 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
SORT-IT Research Consortium (1998) Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg
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3. Pieejas sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai

3.1 Konkrēti apmācību rezultāti
Pēc šā moduļa pabeigšanas, studentiem jāiegūst zināšanas par:

• Regulējošo ietvaru ieviešanu dalībvalstīs un regulējošajām institūcijām, kuras nosaka
konkurenci starp sabiedriskā transporta pakalpojumu snidzējiem „uz ceļa” un „ārpus tā”;

• Dažādajiem modeļiem, kas ietekmējuši nacionālo un reģionālo varas iestāžu lēmumus,
ieviešot konkurences politiku;

•  Dažādajiem konkurējošiem modeļiem, kurus varas iestādes aplūkojušas kā alternatīvas, lai
ieviestu konkurenci sabiedriskā transporta pakalpojumu tirgū;

• Dažādo spēlētāju lomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju vidū.

3.2 Ievads
Vietējā un reģionālā transporta organizēšana pēdējo divu desmitgažu laikā ir bijusi pakļauta
nozīmīgām pārmaiņām, kuru rezultātā paplašinājies konkurences elementu īpatsvars. Vispārīgi
runājot konkurences formas var iekļaut zem virsrakstiem ”konkurence uz ceļa” un „konkurence
ārpus ceļa”, bet pielietotās organizacionālās formas uzrāda lielākas atšķirības nekā šis dalījums.
Kamēr konkurence „uz ceļa” dod pakalpojumu sniedzējiem iespējas attīstīt savus pakalpojumus
tā, kā tie vēlas, sistēmās, kuras izmanto konkurenci „ārpus ceļa”, parasti diezgan strikti noteikts,
kuri pakalpojumi kā jāsniedz, taču tās atšķiras viena no otras konkurences ieviešanas aspektā.
Lielākā daļa Eiropas valstu, kurās ieviesta konkurence, piemēram, Zviedrija, Dānija, Francija,
Vācija un Nīderlande, ir virzījušās uz dažādām tirgus deregulācijas formām, izņemot
Lielbritāniju, kurā pastāv „konkurence uz ceļa”. Transporta regulācijas institūcijas šādos
režīmos patur (vai iegūst) tiesības noteikt transporta pakalpojumu parametrus. Konkursu kārtībā
tiek izvēlēti efektīvākie pakalpojumu sniedzēji, kurus parasti centralizēti plāno varas iestādes
vai plānošanas aģentūras. Tomēr aizvien vairāk valstīs vērojama tendence pārnest pakalpojumu
plānošanas funkcijas uz noteiktiem pakalpojumu sniedzējiem.
Shēma 1 parāda to organizacionālo formu klasifikāciju, kādas pieejamas sabiedriskā transporta
sistēmās Eiropā. Pirmais atšķirību griezums izdala varas iestāžu stimulētas iniciatīvas no tirgus
stimulētām iniciatīvām. Varas iestāžu vadītos režīmos iestādēm, kam nodota atbildība par
transportu (tālāk sauktas par „transporta iestādēm”), pieder monopols uz likumdošanas
iniciatīvu. Visi pakalpojumi vai ienākšana tirgū ir varas iestāžu apzinātas iniciatīvas rezultāts
iegūt vai pieprasīt pakalpojumu sniegšanu (šāda tiesiskās situācija šobrīd pastāv vietējā
pasažieru transporta pakalpojumu jomā Francijā ārpus Parīzes reģiona).
Tirgus vadītos režīmos, transporta pakalpojumu piedāvājums ir balstīts uz uzņēmumu autonomu
ieiešanu tirgū, ko nosaka tirgus process ar vairāk vai mazāk izteiktiem regulējošiem kontroles
mehānismiem. Šāda tiesiskā situācija šobrīd pastāv vietējā pasažieru transporta pakalpojumu
jomā Lielbritānijā – ar lielu brīvības pakāpi – un Vācijā un Nīderlandē – ar mazāku brīvības
pakāpi.



Regulējošais ietvars un likumdošana sabiedriskā transporta sektorā 18

PORTAL rakstiskais materiāls www.eu-portal.net

Shēma 1: Sabiedriskā transporta organizacionālās formas. Avots: Maretope

Pamatā galvenā atšķirība ir starp tām organizacionālajām formām, kurās pasažieru transporta
radīšanas tiesības ir piešķiras varas iestādēm, kuras pēc tam var šīs tiesības deleģēt, un tām
organizacionālajām formām, kurās šīs tiesības pieder „tirgum”, jebkuram, kurš vēlās tajā ieiet.
Jāpiezīmē, ka visos režīmos, kas parādīti šajā shēmā, pastāv iespējas rīkot atklātus konkursus
vai izkontraktēt daļu vai visus pakalpojumus. Tiek uzsvērts, ka atklāti konkursi ir tikai izvēles
mehānisms, bet nevis atsevišķa organizacionālā forma.
Nākošās rindkopas apraksta tirgus stimulētu iniciatīvu un varas iestāžu stimulētu iniciatīvu
režīmus un demonstrē divu dažādu režīmu piemērus, lai dotu pirmo ieskatu attiecībās, kas
pastāv starp iesaistītajām pusēm. MARETOPE projektā šis jautājums aplūkots dziļāk un tāpēc
tas tiek rekomendēts kā literatūras avots tālākiem pētījumiem. Labākas izpratnes labad ilustrēti
dažādie attiecību elementi starp kategorijām „pakalpojumu izmantotāji”, „vēlētāji”, „varas
iestādes” un „transporta uzņēmumi”. Šajās shēmās atsevišķi izdalītas attiecības starp ietekmēm,
maksājumiem, pakalpojumu piegādi un saskari tirgū. Shēmas tomēr neparāda lēmumu
pieņemšanas varas sadalījumu stratēģiskā, taktiskā un operacionālā līmenī starp dažādajiem
spēlētājiem. Šī iemesla dēļ tiks sniegtas arī citas shēmas, kuras izvietotas nākamajā nodaļā
(skatīt shēmu 4, lappuse 22).
Svarīgi norādīt, ka tikai nedaudzi piemēri pilnīgi atbildīs šīm organizacionālajām formām. Tikai
uzmanīga iepazīšanās un izpratne par tiesiskajiem, regulējošajiem un organizacionālajiem
ietvariem sniegs nepieciešamo informāciju, lai katru reālo organizacionālo formu salīdzinātu ar
šeit parādītājiem ideālajiem modeļiem.

Organizacionālās
formas

Valsts sistēma Koncesijas Autorizācija Uzņēmumu
ienākšana

Varas iestāžu stimulēta iniciatīva Tirgus stimulēta iniciatīva

Deleģētā vadība

Sabiedriskā vadība (Dominē valsts uzņēmumi)

Piezīme!
Visos

modeļos
iespējama
konkursu
rīkošana

ieviešanai

(Dominē privātie uzņēmumi)



Regulējošais ietvars un likumdošana sabiedriskā transporta sektorā 19

PORTAL rakstiskais materiāls www.eu-portal.net

3.3 Tirgus stimulēta iniciatīva
Tirgus stimulētu režīmu kopīgā iezīme ir konkurētspējīgu pakalpojumu veidošanās autonoma
tirgus funkcionēšanas procesa rezultātā. Tirgus režīmi svārstās robežās no pilnīgas konkurences
„brīvās pieejas režīmiem” līdz striktas „autorizācijas” režīmiem, kuros pakalpojumu
sniedzējiem tiek piešķirta vairāk vai mazāk pastāvīga ekskluzīva pieeja tirgum. Abi šie režīmi ir
vienas koordinātu ass galējās vērtības.
Varas iestādes var noteikt vairākus „spēles noteikumus” visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas
darbojas tirgū, kontrolējot un ierobežojot viņu darbību (skatīt Shēma 2). To var raksturot arī kā
„uzraudzības” un/vai „tiesneša” lomu. Viens šādas kontroles institūcijas piemērs ir Godīgas
tirdzniecības birojs (Office of Fair Trade) Lielbritānijā. „Spēles noteikumu” piemērs ir
noteikumi, kas attiecas uz piedāvājuma saskaņošanu starp kaimiņos esošiem pakalpojumu
sniedzējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kuru apkalpotās teritorijas pārklājas. Citiem vārdiem
sakot, pakalpojumu sniedzējiem, kas ienāk tirgū, jāseko vairākiem noteikumiem, lai nodrošinātu
transporta sistēmu integrāciju, satiksmes grafiku koordināciju, uzlabotu transporta
savienojumus, integrētu biļešu sistēmas, utt. Šāda varas iestāžu iejaukšanās tirgū ir ilustrācija,
kā atrisināt tirgus izkropļojumus attiecībā uz transporta tīkliem.

Shēma 2: Varas iestādes nosaka „spēles noteikumus“, Avots: Maretope

Shēmas leģenda, kas parāda trīsstūrveida attiecības:
C = patērētāji (consumers)
V = vēlētāji (voters)
A = varas iestādes (authority)
O = pakalpojumu sniedzējs (operator)
n = nacionālais (national)
r = reģionālais (regional)
l = vietējais (local)
Ēnas nozīmē vairāku aktieru “kopumu”

Piegāde

Samaksa

Tirgus

Balsošana

Regulācija
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3.4 Varas iestāžu stimulēta iniciatīva
Varas iestāšu stimulētu režīmu kopīgā iezīme ir pakalpojumu veidošanās tikai apzinātu varas
iestāžu aktivitāšu rezultātā. Nekādi pakalpojumi nevar tikt sniegti tirgus spēku darbības
rezultātā, jo tiesiskais režīms nepieļauj šādu autonomu ienākšanu tirgū (piemēram, Francijā
ārpus Parīzes pastāv oficiāls valsts monopols uz transporta pakalpojumu iniciatīvu). Šajā
gadījumā varas iestādes šā režīma ietvaros darbojas kā monopolistisks „uzņēmējs”, jo nekādi
pakalpojumi nevar tikt piedāvāti bez šā monopolista darbības vai norādījuma. Šo sistēmu
ietvaros un ņemot vērā kapitāla daļu piederību kā galveno klasificēšanas kritēriju, var izšķirt
režīmus, kas balstīti uz koncesiju vai franšīzes tiesību nodošanu vai valsts īpašumtiesībām.
Koncesiju vai franšīzes tiesību nodošanas gadījumā varas iestādes izvēlas uzņēmumu (skatīt
Shēma 3), kas izveido un apkalpo sabiedriskā transporta pakalpojumus (parasti pakalpojumu
tīklu), un šis uzņēmums parasti ir infrastruktūras un aprīkojuma īpašnieks (piemērs ir Rouena
Francijā). Izvēles procedūra var notikt pēc dažādiem principiem (piemēram, tieša izvēle, sarunu
procedūra pēc iepriekšējas izvēles, vai atklāts konkurss). Labs piemērs šim režīmam ir
Lielbritānijas dzelzceļu franšīze dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, pie tam šeit infrastruktūras
īpašumtiesības ir atdalītas no ritošā sastāva īpašumtiesībām un pakalpojumu sniegšanas
tiesībām.

Shēma 3: Koncesijas un deleģētā pārvaldība, Avots: Maretope

Deleģētās pārvaldības gadījumā (skatīt Shēma 3) varas iestādes padara transporta uzņēmuma
kapitāla daļas pieejamas (privātam) pakalpojumu sniedzējam, kuram tiek nodota transporta tīkla
vadība (šāda shēma ieviesta daudzās Francijas pilsētās, piemēram, Lillē un Lionā). Arī šajā
pārvaldības modelī var izmantot vairākas procedūras. Deleģētās pārvaldība un koncesijas var
tikt aplūkotas kā vienas koordinātu ass divas galējās vērtības. Šādus modeļus var regulēt ar ļoti
dažādiem līgumiem, kuri paredz vairāk vai mazāk operacionālo, komerciālo un investīciju risku
pakalpojumu sniedzējiem un dod tiem vairāk vai mazāk brīvības pakalpojumu izveidošanā. Nav
iespējams parādīt visu iespējamo attiecību detaļas trīsstūrveida shēmās. Specifiskais lēmumu
pieņemšanas varas sadalījums starp dažādiem spēlētājiem tiks detalizētāk apskatīts nākošā
moduļa ietvaros. Shēmas nākamajā modulī (skatīt 4.shēmu un 5.shēmu) jāskata kopsakarā ar jau
dotajām shēmām.

Piegāde

Regulācija

Samaksa

Tirgus

Balss

Ietekme
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Blakus iniciatora lomai varas iestādes šajā modelī patur arī pakalpojumu sniedzēju licencēšanas
kompetenci, un tiesības būt „uzraugam” vai „tiesnesim”, kas uzstāda „spēles noteikumus”.
Jānorāda, ka dažādie pienākumi nav obligāti jāpilda vienai institūcijai. Patiesībā tie pat visdrīzāk
nav jāpilda vienai institūcijai, lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem.

3.5 Institūciju dažādās lomas tirgus un valsts iestāžu stimulētās
iniciatīvās

Kopumā ņemot varas iestādes var pildīt vairākus uzdevumus gan uz tirgus iniciatīvas balstītos
režīmos, gan uz varas iestāžu iniciatīvas balstītos režīmos:
Licencēšanas institūcija: nosaka potenciālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību tehniskajiem
standartiem un citiem tiesiskajiem kritērijiem (piemēram, pielaides došana profesionālo
pienākumu veikšanai) visos režīmos. Šis modelis ir piedāvāts „Jauno sabiedrisko pasažieru
transporta institucionālo ietvaru” projektā Īrijā.
Autorizējošā institūcija: izvērtē autonomu licencētu pakalpojumu sniedzēju tirgus pieejas
lietderību (piemēram, dodot atļauju ieiet tirgū tirgus iniciatīvu režīmos). Šāds modelis tiek
gatavots ieviešanai Dānijā autobusu satiksmes segmentā.
Koncesijas regulējošā institūcija: uzņemas iniciatīvu, lai izveidotu transporta pakalpojumu
koncesiju projektus un izvēlētos (atklātu konkursu vai kādā citā kārtībā) licencētus pakalpojumu
sniedzējus šo projektu veikšanai (piemēram, dodot pieeju tirgum varas iestāžu iniciētajos
režīmos). Šis modelis ir ieteikts ieviešanai vairākās valstīs ieskaitot Austriju.
Regulējošā institūcija: nosaka „spēles noteikumus” pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas
tirgū, kā arī veic „uzraudzības” un „tiesneša” funkcijas, uzraugot un piemērojot spēles
noteikumus visos režīmos. Šī pieeja izmantota Lielbritānijā un dažos Spānijas reģionos.
Uzņēmējdarbības institūcija: rada un uzņemas transporta pakalpojumu uzņēmējdarbības riskus,
veidojot sabiedriskā transporta uzņēmumu savā īpašumā (vai valstisku iekšējo struktūrvienību,
kas piedāvā transporta pakalpojumus), vai arī izkontraktējot pakalpojumus, ko tā ir radījusi.
Tādējādi, vai nu varas iniciatīvas režīmā (legāls valsts monopols), vai tirgus iniciatīvas režīmā
varas institūcijas radītajiem pakalpojumiem autorizējošajai institūcijai jādod sava atļauja.
Studentiem tiek rekomendēts pētīt šādu režīmu Somijā, konkrēti – Helsinkos un Turku.
Subsīdijas sniedzošā institūcija: divi galvenie uzdevumi: stimulē vispārējo pakalpojumu
piedāvājumu un pārdala ienākumus par labu politiski izvēlētai sabiedrības mērķa grupai
(piemēram, invalīdiem, vecāka gadu gājuma cilvēkiem, darba meklētājiem).
Ļoti svarīgi izšķirt šīs dažādās lomas, lai aprakstītu organizacionālo ietvaru funkcionēšanu.
Tikpat svarīgi ievērot, vai konkrētas varas iestādes pilda šīs dažādās lomas un pētīt to
savstarpējās attiecības.
Daudzos gadījumos pastāv vairāki varas līmeņi, piemēram, vietējais, reģionālais un nacionālais.
Svarīgi, ka tiek adekvāti parādītas attiecības, kas pastāv vai nepastāv starp šiem varas līmeņiem
gan finansēšanas, gan sadarbības ziņā, piemēram, radot tādus sadarbības mehānismus kā
Zweckverbände un Verkehrsverbünde Vācijā.
Tāpat vērts pieminēt, ka tikai ļoti nedaudzos gadījumos dažādie modeļi ir viens otru izslēdzoši,
jo daudzreiz valstis, pamatojoties uz vai nu politiskiem, vai sociāliem motīviem, lemj par
subsīdiju piešķiršanu atsevišķiem sabiedrības sektoriem, vai arī atbalsta specifisku vides vai
zemes izmantošanas politiku. Skaidrs arī tas, ka vēsturisku apsvērumu dēļ nav ieteicams
fokusēties tikai uz vienu sabiedriskā transporta pakalpojumu pārvaldības vai plānošanas veidu.
Tāpēc studentiem ir svarīgi saprast to tiesisko un regulējošo ietvaru, kas pastāv katrā pētāmajā
valstī un reģionā.
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3.6 Vingrinājumi/uzdevumi moduļa 2 ietvaros
Sekojošie vingrinājumi un uzdevumi nav domāti kā norādījumi vai vienīgie iespējamie.
PORTAL labi saprot, ka izglītības sistēmas dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas, un ka šie
vingrinājumi kalpo tikai kā ieteikumi. Vingrinājumu mērķis nav aizstāt uzdevumus, ko kursu
sniedzēji var izvēlēties, lai novērtētu savu studentu sniegumu plašākā kursa mērogā. To mērķis
ir pārbaudīt zināšanas un iemaņas, kuras būtu bijis jāapgūst ar šo materiālu.

1. Nodefinējiet sekojošos terminus un nosauciet konkrētus piemērus katram terminam:

- Tirgus konkurence

- Transportu organizējošās institūcijas

- Transportu regulējošās institūcijas

- Transporta plānošanas institūcijas
2. Detalizēti izskaidrojiet visu sekojošo institūciju funkcijas un nosauciet konkrētus piemērus:

- Transportu organizējošās institūcijas

- Transportu regulējošās institūcijas

- Transporta plānošanas institūcijas
3. Izskaidrojiet, kas tiek saprasts ar „tirgus stimulētu iniciatīvu” un kā tā ietekmē lēmumu

pieņemšanas procesu. Īpašs uzsvars jāliek uz dažādo spēlētāju lomu, kas ir iesaistīti lēmumu
pieņemšanas procesā. Atbildes jāpamato ar piemēriem.

4. Kā piemērus izmantojot tirgus stimulētu un varas iestāžu stimulētu režīmu modeļus Eiropas
sabiedriskā transporta sistēmā, identificējiet vienu konkrētu teritoriju Eiropā un izsekojiet
transporta pakalpojumu sistēmas attīstībai no regulējošās reformas posma līdz ieviešanas
posmam. Iezīmējiet svarīgākos jautājumus katram no iesaistītajiem spēlētājiem un attiecīgos
pakalpojumu sniegšanas rezultātus, kā tie parādās šajā konkrētajā teritorijā.

3.7 Ieteicamās literatūras saraksts moduļa 2 ietvaros

(Ieteicamās literatūras saraksts, kas pievienots zemāk, ir domāts kā ieteikumi un nav pilnīgs.
Plašāks literatūras saraksts pieejams MARETOPE projekta ietvaros un Eiropas Komisijas mājas
lapā)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) A New Deal for Transport:
Better for Everyone, Cm 3950, The Stationery Office, London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a) Focus on Public Transport
1999a, The Stationery Office, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Federtasporti-Website-http/www.federtaspoti.it/
Federtrasporti (March,1999), Bollettino Economico sui Settore del Trasporti, Efficienza e
Suissidiartita: il Trasporto Locale dopo la Riforma
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report
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QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport - Report 76,
229 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
FISCUS (2001) European Commission, Brussels
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. Italian Ministry of Transport –website-
http:/www.trasportinanavigazione.it/
ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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4. Plānošanas un kontroles līmeņi sabiedriskā
transporta sektorā

4.1 Konkrēti apmācību rezultāti moduļa 4 ietvaros
Pēc šā moduļa pabeigšanas, studentiem jāiegūst zināšanas par:

• Galvenajiem faktoriem, kas ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu un sniedzamo
pakalpojumu plānošanu un kontroli;

• To spēlētāju identitāti un lomām, kas piedalās lēmumu pieņemšanas procesā;

• Varas sadali starp dažādiem spēlētājiem lēmumu pieņemšanas procesā.

4.2 Ievads
Ja iepriekšējais modulis vairāk pievērsās attiecībām starp dažādām pusēm, kuras iesaistītas
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, tad šis modulis vairāk veltīts lēmumu
pieņemšanas varas sadalījumam. Ņemot par pamatu vairākas teorētiskas pozīcijas (skatīt
Anthony, 1988 or Hellriegel and Slocum, 1992), tiks izmantotas sekojošas definīcijas1:
Stratēģiskais līmenis: stratēģiskā plānošana ir vispārējo mērķu un vadlīniju formulēšanas
sastāvdaļa, kā arī daļa no mērķu sasniegšanai nepieciešamo līdzekļu noteikšanas.

Īsumā: ko mēs vēlamies sasniegt?
Taktiskais līmenis: taktiskā plānošana ietver sevī lēmumu pieņemšanu par to, kā iegūt
līdzekļus, lai sasniegtu vispārējos mērķus un kā šos līdzekļus visefektīvāk izmantot.

Īsumā: kādi pakalpojumi var palīdzēt sasniegt šos mērķus?
Operacionālais līmenis: šis līmenis nodrošina, ka norādes tiek izpildītas un ka tas notiek
efektīvi.

Īsumā: kā sniegt šos pakalpojumus?

                                                     
1 Šis sadalījums tika iezīmēts Van de Velde (1992) darbā, mēģinot salīdzināt sabiedriskā transporta organizacionālās
formas. Tas vēlāk ir ticis pārstrādāts Van de Velde (1997) vēlākā darbā.
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4.shēma parāda šos līmeņus un to ietekmi uz sabiedriskā transporta sektoru, vēl nekonkretizējot
nekādu specifisku tiesisko vai regulējošo ietvaru: laika posmi, kas parādīti shēmā, attiecas uz
vienkāršiem autobusu satiksmes tīkliem nelielās pilsētās. Protams, laika posmi būs garāki
fiksētās infrastruktūras gadījumā, kā arī lielākās pilsētās.

Shēma 4: Sabiedriskā transporta plānošanas un kontroles līmeņi, Avots: Maretope.

Pretstatā fiksētajiem pasākumiem, kas nozīmē mašīnu kilometru radīšanu, elastīgie pasākumi
tiek definēti kā visi tie pasākumi, kas palīdz pārdot šos mašīnu kilometrus, transformējot tos
pasažieru kilometros. Raugoties no dinamiskas perspektīvas, starp dažādiem lēmumu
pieņemšanas līmeņiem jāpastāv atgriezeniskajām saitēm, kuras balstītas uz informāciju, ko
sniedz (potenciālie) klienti. Vēl jo vairāk, ideālā gadījumā starp fiksētajiem un elastīgajiem
pasākumiem vajadzētu pastāvēt saiknei stratēģiskajā līmenī, lai nodrošinātu adekvātu
pakalpojumu attīstību, atbilstoši tirgus pieprasījumam un noteiktajiem vispārējiem mērķiem.
Shēma 4 nepārprotamības labad nekoncentrējas uz dinamiskajām attiecībām starp līmeņiem un
pasākumiem, kā arī uz informācijas atgriezeniskajām saitēm.
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Tāpat kā citos pakalpojumu sniegšanas gadījumos, par katru lēmumu, kas parādīts tabulā, var
būt atbildīgi vairāki spēlētāji. Vispārīgi runājot, attiecību ķēde starp „stratēģisko-taktisko-
operacionālo līmeni” atgādina „galvenā-pakārtotā” attiecību ķēdi. „Galvenā-pakārtotā”
attiecībās iespējamas dažādas organizacionālās formas. Sekojošās shēmas kalpo kā piemēri.

4.3 Organizacionālo formu pielietošana, izmantojot
augstākminētos konceptus sistēmiskā līmenī

Apvienojot iepriekš apskatītos plānošanas un kontroles līmeņus ar organizacionālo formu
klasifikāciju, iespējams grafiski attēlot gan pastāvošās, gan konceptuālās sabiedriskā transporta
organizacionālās formas.2 Viena no šīm organizacionālajām formām tiks parādīta zemāk.
Uzsvars šajā gadījumā tiek likts uz varas institūciju kā koncesijas sniedzošo institūciju,
uzņemoties iniciatora lomu pakalpojumu radīšanā, atrodoties „galvenā-pakārtotā” attiecību
ķēdes augšgalā, un izmantojot savu autoritāti, kontrolējot darbības tirgū. Varas institūciju kā
licencējošo institūciju (pieeja profesijai), uzņēmējdarbības institūciju (transporta uzņēmumu
īpašnieka) un subsīdijas sniedzošo institūciju loma nepārprotamības labad parādīta shēmās.
Demokrātiskās attiecības starp „cilvēkiem” un „transporta institūcijām” ir iekļautas „galvenā-
pakārtotā” ķēdē, taču nepārprotamības labad tikai pie tirgus stimulētām iniciatīvām.

Piemērs: Konkursu rīkošana par plānošanu un ieviešanu (franšīze)
Šī organizacionālā forma iet soli tālāk, dodot transporta pakalpojumu sniedzējiem brīvību
pārplānot transporta tīklus. Brīvību ierobežo minimālie standarti, kurus nosaka koncesijas
sniedzošā institūcija (piemēram, pasažieru pakalpojumu standarti, kurus noteikusi Lielbritānijas
Pasažieru dzelzceļa franšīzes birojs), kura organizē konkursus par visu pakalpojumu sniegšanu
visā noteiktajā teritorijā, ņemot vērā transporta iestādes instrukcijas. Sadalījums starp varas
iestādes „transporta departamentu” un konkursus rīkojošo institūciju ievieš atdalījumu „rokas
garumā”, taču tas ne vienmēr strikti nepieciešams. Varas iestāde var arī pati noteikt minimālos
standartus un pakalpojumu līmeni, tādējādi izpildot „sabiedrisko pakalpojumu pienākumu”
(skatīt 5.shēmu).
Šī organizacionālā forma, kura tika izmantota Lielbritānijas dzelzceļa nodošanai franšīzē, ir
līdzīga tai, kāda praktizēta Francijas pilsētu sabiedriskā transporta tīklos. Tomēr sadalījums
starp varas iestāžu transporta departamentu un koncesijas sniedzošo institūciju Francijā
nepastāv vai arī nav tik strikts, kā parādīts šajā organizacionālajā formā. Vēl jo vairāk atšķirība
starp šo formu un praksi Francijas pilsētu satiksmes tīklos slēpjas līdzsvarā starp pakalpojumu
sniedzēju un varas iestādi. Kaut gan pakalpojumu sniedzējiem Francijā ir relatīvi spēcīgas
pozīcijas, apspriežot kontrakta nosacījumus, to pozīcijas kontraktu izpildes laikā kļūst relatīvi
vājākas, jo bieži vien „brīvība” samazinās līdz tiesībām varas iestādēm tikai ieteikt izmaiņas
pakalpojumos, taču nebaudot tiesības izlemt par šīm izmaiņām.

                                                     
2 Skatīt Van de Velde un van Reeven (1996), lai iepazītos ar šādu modeļu agrāku un detalizētāku traktējumu ziņojumā
Nīderlandes Transporta ministrijai par sabiedriskā transporta konkursu rīkošanu Nīderlandē.
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Shēma 5: Konkursu rīkošana par plānošanu un ieviešanu (koncesijām un franšīzi),
Avots: Maretope

Shēmas leģenda:

• Shēmas pirmajā rindā parādīti tie spēlētāji, kas iesaistīti dotajā organizacionālajā formā.
Katra spēlētāja pazīmes ir uzskaitītas zem tā nosaukuma.

• Shēmas otrajā rindā ar taisnstūrveida laukumu palīdzību parādīta kontrolējošo attiecību
shēma starp spēlētājiem.

• Shēmas apakšējā daļā parādīts, kuri spēlētāji ir atbildīgi par dažādiem lēmumiem, kuri
uzskaitīti
Shēma 4, pozicionējot katru lēmumu zem atbildīgā spēlētāja. Balts laukums nozīmē, ka
spēlētājs, zem kura atrodas šis laukums, ir vienīgais atbildīgais. Ietonēts laukums nozīmē,
ka attiecīgajam spēlētājam ir tiesības pieņemt lēmumu par jautājumiem, kas atrodas
laukumos pa labi un pa kreisi. Teksts, kas atrodas iekavās vai ietonētajos laukumos, norāda
uz ietekmes veidu, kas piemīt dotajam spēlētājam. Shēmās izmantots sekojošs piemērs (šeit
ierakstīts „pēdiņās“): tiesības „apspriest“, dod „ieteikumus“, uzstādīt „minimālos
standartus“ līgumsaistību veidā, veidot „cenu atlaides“, noteikt mašīnu „pieejas standartus“,
prasīt pakalpojumu „koordināciju“ un „publiskošanu“.
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• Teksts, kas novietots vertikāli, norāda, kāds instruments vai izlases mehānisms tiek
izmantots, lai nodrošinātu tās attiecības, kuras parādītas shēmas otrajā rindā.

4.4 Lēmumu pieņemšanas sadale dažādu spēlētāju starpā
Daudzos gadījumos lēmumi par vienu jautājumu, piemēram, cenām vai maršrutiem, netiek
pieņemti viena spēlētāja kompetences ietvaros. Runājot par cenām, bieži var novērot – bez
spieduma, vai tas labi, vai slikti –, ka politiska padome vēlas paturēt tiesības noteikt maksimālo
cenu pieauguma līmeni, vai pat cenu līmeni. Šādos gadījumos, cenu struktūra tiek noteikta
centrālajā koordinējošajā institūcijā, kura nodarbojas ar sabiedriskā transporta
plānošanu, un patieso cenu līmeni nosaka transporta pakalpojumu sniedzēji to ierobežojumu
ietvaros, ko tiem nosaka citi spēlētāji. ilustrē, kā šādus kopīgi pieņemtus lēmumus var parādīt
tajā shēmā, kas aprakstīta augstāk.

Shēma 6: Lēmumu sadalīšana starp spēlētājiem, Avots: Maretope

Dauzām organizacionālajām formām ir kopīga iezīme „deleģēt”, „izkontraktēt” vai „nodot”
citiem spēlētājiem (tirgus kontrakti) kādu daļu no „lēmumu pieņemšanas ķēdes” (LPĶ) vai arī,
gluži pretēji, paturēt visu lēmumu pieņemšanu organizācijas ietvaros (iekšējā hierarhija). Tā
rezultātā visbiežāk spēlētāju starpā rodas līgumattiecības, kuras sadala finanšu riskus, rada
iespējas iekļaut dažāda veida stimulu mehānismus (piemēram, attiecībā uz kvalitāti), utt. Šādu
līgumattiecību pastāvēšana nav neitrāla vadības līmenī, jo tās kalpo kā atgriezeniskā saite starp
operacionālo un citiem līmeņiem. Līgumattiecības tāpat saistītas ar „korporatīvo pārvaldību”
(‘corporate governance’).
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4.5 Vingrinājumi/uzdevumi moduļa 3 ietvaros
Sekojošie vingrinājumi un uzdevumi nav domāti kā norādījumi vai vienīgie iespējamie.
PORTAL labi saprot, ka izglītības sistēmas dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas, un ka šie
vingrinājumi kalpo tikai kā ieteikumi. Vingrinājumu mērķis nav aizstāt uzdevumus, ko kursu
sniedzēji var izvēlēties, lai novērtētu savu studentu sniegumu plašākā kursa mērogā. To mērķis
ir pārbaudīt zināšanas un iemaņas, kuras būtu bijis jāapgūst ar šo materiālu.

1. Definējiet sekojošus terminus un paskaidrojiet atšķirības starp tiem:

- Autorizēšana

- Koncesijas

- Vispārēja kvalitātes vadība

- Salīdzinošā novērtēšana

- Kvalitātes partnerība

2. Lūdzu izvēlieties vienu no augstākminētajiem terminiem un paskaidrojiet, kā tas funkcionē
Eiropas Savienības vidē.

4.6 Ieteicamās literatūras saraksts moduļa 3 ietvaros

(Ieteicamās literatūras saraksts, kas pievienots zemāk, ir domāts kā ieteikumi un nav pilnīgs.
Plašāks literatūras saraksts pieejams MARETOPE projekta ietvaros un Eiropas Komisijas mājas
lapā)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Department  for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of Urban
Public Transport Competition, Halcrow-Fox, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
FISCUS (2001) European Commission, Brussels
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/
ISOTOPE, (2001),Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the
5th. Framework RTD Programme, 2000.
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5. Līgumattiecības starp dažādiem spēlētājiem
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā

5.1 Konkrēti apmācību rezultāti moduļa 4 ietvaros
Pēc šā moduļa pabeigšanas, studentiem jāiegūst zināšanas par:

• Risku sadali starp spēlētājiem, lai sasniegtu mērķus, kas identificēti lēmumu pieņemšanas
procesā;

• Konfliktu veidiem, kas var rasties saistībā ar katra spēlētāja mērķiem un uzdevumiem, kas
noteikti plānošanas procesā;

• Debatēm, kas saistītas ar pārvaldības jautājumiem, piemēram, pakalpojumu sniegšanas
līdzekļu vai pakalpojumu infrastruktūras valsts vai privāto īpašumtiesību struktūru;

• Atšķirībām starp „fiksēto” un „elastīgo” plānošanu, kā to saprot plašākā (ārpus Eiropas
Savienības) kontekstā.

5.2 Ievads
(Teksts ņemts no Maretope, Isotope un Quattro)

Sabiedriskā transporta sektorā līgumi
parasti dalās tādos līgumos, kas nosaka
pakalpojumu sniegšanas risku sadali un
tādos, kas nosaka ienākumu risku sadali.
Riskus var sadalīt dažādos veidos, kā
parādīts Shēmā 7, kas attiecas uz līgumu
starp transporta iestādi un transporta
pakalpojumu sniedzēju. Galvenā atšķirība
šajā shēmā ir starp vadības, bruto izmaksu
un neto izmaksu līgumiem. Tomēr pastāv
arī dažāda veida līgumu formas, kas
atrodas starp šīm kategorijām.
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Risku sadale

Shēma 7: Risku sadale, Avots: Maretope

Analizējot līgumus sabiedriskā transporta sistēmā, jāatceras, ka jāievēro līdzsvars starp
stimuliem un instrumentiem to rokās, kam jākontrolē šo stimulu piešķiršana. Piemēram, neto
līguma gadījumā, kad varas iestādes atbild par cenu sistēmu un cenu līmeni, struktūra pavisam
viegli var zaudēt līdzsvaru un kļūt par konfliktu cēloni. Vēl iespējams gadījums, kad
pakalpojumu sniedzējam tiek piešķirta taktisko lēmumu pieņemšanas brīvība, taču līdztekus
pakalpojumu sniedzējam vajadzētu nest arī palielinātu finansiālo atbildību par savu taktisko
lēmumu sekām, kā arī būtu jāpagarina līguma termiņš.
Citiem vārdiem sakot, nepieciešama padziļināta analīze par līguma attiecībām, kurā būtu
aplūkotas dažādo līgumslēdzēju pušu intereses. Finansiālais jautājums ir ļoti svarīgs, it īpaši
tajos sektoros, kuros varas iestāžu finansiālā intervence nenotiek tikai finansēšanas labad, bet –
visvairāk – subsidēšanas nolūkos.
Bez pakalpojumu sniegšanas un ienākumu riskiem vēl pastāv finansiālie riski (procentu likmes
un valūtu apmaiņas kursi), plānošanas riski (izmaiņas ceļu un pilsētu teritorijas plānojumos) un
vides riski (izmešu un skaļuma standarti).
Kopumā ņemot, riski būtu jānodod tai pusei, kura vislabāk nodrošināta pret tiem vai kura
vislabāk var mīkstināt to sekas. Šie apstākļi būtu jāieraksta līguma noteikumos, taču bieži rodas
neparedzēti zaudējumi, kas var rasties no neparedzētiem apstākļiem, un var veidoties dažādi
konflikti, mēģinot sadalīt šo zaudējumu sekas starp līgumslēdzējām pusēm.
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Konfliktu veidi
Pastāv iekšējie (darbinieku un vadības starpā) un ārējie (starp varas iestādēm un pakalpojumu
sniedzējiem) konflikti un tie atšķiras pēc sava nozīmīguma. Shēmā 8 identificēti galvenie
konfliktu veidi un zemāk tie aprakstīti sīkāk.

Shēma 8: Konfliktu veidi, Avots: Isotope

Konflikti var rasties, kad neērti pienākumi jau pašā sākumā nav precīzi noteikti un sadalīti, un
vēlāk nepieciešams tos risināt. Visos riskos potenciāli var slēpties konflikti, piemēram, sadalot
izmaksas un ienākumus, saskaņojot pretējus mērķus un sniegumu.
Kopumā ņemot, līgumos jāparedz nosacījumi, kā rīkoties visu paredzamo risku iestāšanās
gadījumā. Pieredze un zināšanas vienā projektā palīdz izveidot kvalitatīvāku līgumu nākošajā
projektā. Dažu elastīgu punktu vai vispārēju attiecības nosakošu principu iekļaušana līgumā var
izrādīties noderīga. Elastīgums ir svarīga daļa no ilgtspējīgu pakalpojumu garantēšanas, kas var
stāties pretim izaicinājumiem nākotnē.

Īpašumtiesības vai pakalpojumu sniegšanas tiesības3

Pilsētu sabiedriskajā transportā pastāv gadījumi, kad „varas iestādēm” pieder vai tās piedāvā
izmantošanai dažus pakalpojumu līdzekļus (tuneļus un stacijas, ritošo sastāvu, garāžas utt.), bet
šos līdzekļus lieto citi (privātie) spēlētāji („pakalpojumu sniedzēji”). Šī, piemēram, ir parasta
prakse lielākajā daļā Francijas pilsētu (izņemot Parīzes rajonu). Pastāv situācijas, kad gan
īpašumtiesības, gan pakalpojumu sniegšanas tiesības pieder valstij, vai arī kad gan
īpašumtiesības, gan pakalpojumu sniegšanas tiesības pieder privātajam sektoram. Shēmā 9
parādītas iespējamās kombinācijas starp valsts un privātajām īpašumtiesībām ar valsts vai
privāto vadību, norādot iespējamos līgumu veidus starp valdības un valsts vadītiem
uzņēmumiem, privātajiem valsts līdzekļu pārvaldītājiem un privātajiem monopoliem. Shēmā 9
parādīta saistība starp organizacionālajām formām, kuras ilustrētas iepriekš un klasifikāciju,
kuru ieviesusi Pasaules Banka savā pētījumā „Birokrāti uzņēmējdarbībā” (“Bureaucrats in
Business”, 1995, 3. nodaļa) (iekavās Shēmā 9).

                                                     
3 Šī rindkopa ir daļa no Van de Velde, D.M. pētījuma (kas sagatavots publicēšanai), “Sabiedriskā transporta
organizacionālās formas un uzņēmējdarbība, 2. daļa.” (balstīts uz Van de Velde, D.M. 1997. gada pētījuma
“Uzņēmējdarbības un konkursu rīkošana vietējā sabiedriskā transporta pakalpojumos”, kas prezentēts 5. starptautiskajā
konferencē par zemes pasažieru transporta konkurenci un īpašuma tiesībām, Līdsa (Leeds) (Lielbritānija), 1997. gada
27. - 30. maijs.
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Shēma 9: Privātā vai valsts vadība un īpašumtiesības, Avots: Maretope

Saskaņā ar Pasaules Bankas pētījumu (1995) līgumu kvalitāti nosaka tas, cik veiksmīgi līgumā
tiek atrisinātas informācijas asimetrijas, apbalvojumu un sodu, kā arī atbildības problēmas.
Pētījums norāda, ka pakalpojumu sniegšanas līgumi reti uzlabo stimulus – un patiesībā var
izdarīt vairāk ļaunuma nekā labuma – visvairāk tāpēc, ka līguma slēgšanas process dod
pakalpojumu vadītājiem iespējas izmantot viņu informētības pārākumu, apspriežot vairākus
elastīgus mērķus. Vadības līgumi var būt sekmīgi, ja tiek izmantots konkurences process (gan
konkursi uz vadītāju vietām, gan konkurence tirgū). Atsaucoties uz Pasaules Bankas
atzinumiem, lielās izmaksas, kas saistītas ar informācijas iegūšanu, kas nepieciešama, lai
apspriestu, uzraudzītu un ieviestu šādus līgumus, padara līgumus lietderīgus tikai tajos sektoros,
kuros tehnoloģijas strauji nemainās un kvalitāti var viegli salīdzināt. Visbeidzot regulējošie
līgumi, kuri, pēc Pasaules Bankas atzinumiem, vidēji dod vislabākos rezultātus, ir atkarīgi no to
uzbūves un dažos gadījumos arī no tā, vai tiek izmantota tieša konkurence.

Fiksētā vai elastīgā plānošana4

Klasifikācija, ko piedāvā Pasaules Banka, netieši norāda uz taktisko līmeni. Konkursu
organizēšanas nozīmē, lēmumu pieņemšana taktiskajā līmenī var tikt organizēta dažādos veidos.
„Taktiku” var notikt pirms līguma slēgšanas un pakalpojumu sniedzējiem var piederēt nekādas
„taktiskās” varas, kā, piemēram, Londonā vai Kopenhāgenā, vai arī nedaudz „taktiskās” varas
līguma termiņa laikā, kā, piemēram, pārplānošanas iespējas, kā tas notiek Helsingborgā un
Sundsvalā Zviedrijā vai Adelaidā Austrālijā.5

                                                     
4 Šī rindkopa ir daļa no Van de Velde, D.M. pētījuma (kas sagatavots publicēšanai), “Sabiedriskā transporta
organizacionālās formas un uzņēmējdarbība, 2. daļa.” (balstīts uz Van de Velde, D.M. 1997. gada pētījuma
“Uzņēmējdarbības un konkursu rīkošana vietējā sabiedriskā transporta pakalpojumos”, kas prezentēts 5. starptautiskajā
konferencē par zemes pasažieru transporta konkurenci un īpašuma tiesībām, Līdsa (Leeds) (Lielbritānija), 1997. gada
27. - 30. maijs.
5 Skatīt ISOTOPE pētniecības projektu, lai iepazītos ar tālāku aprakstu un dažiem piemēriem.
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Vēl pastāv iespēja ļaut noteikt “taktiku” līguma termiņa laikā (kā ieteikts Nīderlandē un
ierobežotā viedā ieviests praksē Francijā), vai nu kopā ar operacionālā līmeņa izkontraktēšanu,
bet bez tā, taču arī šajā gadījumā var tikt dota pārplānošanas brīvība līguma termiņa laikā.
Lielbritānijas dzelzceļa franšīzes uzņēmumi ir labi piemēri, kuros konkursa pretendenti uzvar,
ņemot vērā viņu piedāvājumu kvalitāti un cenu, bet kur pakalpojumu sniedzēji bauda regulēto
pakalpojumu pārplānošanas brīvību (grafiki, cenas, tēls, papildus pakalpojumi vilcienos un
stacijās utt.) līguma termiņa laikā.
Šīs dažādās formas Shēmā 10 ir sakārtotas četrās galvenajās alternatīvās, ņemot vērā taktisko
lēmumu (T) nozīmi.

Shēma 10: Taktika un līgumu slēgšana, Avots: Maretope

Ja līgumslēdzēja puse nolemj dot dažas plānošanas tiesības pakalpojumu sniedzējiem, tad
pirmais apsvērums var novest pie secinājuma, ka taktiku nevajadzētu noteikt konkursa/sarunu
procesā, tas ir, pirms līguma noslēgšanas, jo esošajam pakalpojumu sniedzējam ir informācijas
priekšrocības tirgus zināšanu jomā. Šīs informācijas asimetrijas novēršana var būt iespējama,
taču ir ļoti dārga. Taču pat bez šīs problēmas galīgas atrisināšanas, šajā etapā var rasties
interesanti ieteikumi.
Otrais apsvērums var novest pie secinājuma, ka taktikai vismaz jābūt pārskatāmai līguma
termiņa laikā. Tirgi laika gaitā attīstās un pakalpojumu sniedzēji – it īpaši ienācēji tirgū – var
iegūt zināšanas par tirgu tikai darbojoties šajā tirgū. Konkursu rīkošana par taktiku veidotu
statisku sistēmu, kura būtu balstīta uz neprecīzu uztveri par pieprasījumu starp (tirgū
ienākušajiem) pakalpojumu sniedzējiem, kas nebūtu pareizi. Līdzsvars, kas šajā gadījumā
jāpanāk, ir starp vairāk brīvības „pakārtotajam” elementam (mērķu līgumi6) un vairāk garantiju
„galvenajam” elementam (līdzekļu līgumi7).

                                                     
6 Šā projekta ietvaros mērķu līgumi tiek definēti kā tie, kuros galvenais elements nosaka atsevišķus mērķus, kuri
izvēlētajam pakārtotajam elementam jāsasniedz, izmantojot jebkādus līdzekļus galvenā elementa noteiktajā plašajā
robežā.
7 Šā projekta ietvaros līdzekļu līgumi tiek definēti kā tie, kuros galvenais elements ar nelielu rīcības brīvību nosaka
izvēlētajam pakārtotajam elementam tos līdzekļus, kas jāizmanto, vienlaikus nosakot vai nenosakot precīzus mērķus.
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5.3 Vingrinājumi/uzdevumi moduļa 4 ietvaros
Sekojošie vingrinājumi un uzdevumi nav domāti kā norādījumi vai vienīgie iespējamie.
PORTAL labi saprot, ka izglītības sistēmas dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas, un ka šie
vingrinājumi kalpo tikai kā ieteikumi. Vingrinājumu mērķis nav aizstāt uzdevumus, ko kursu
sniedzēji var izvēlēties, lai novērtētu savu studentu sniegumu plašākā kursa mērogā. To mērķis
ir pārbaudīt zināšanas un iemaņas, kuras būtu bijis jāapgūst ar šo materiālu.
1. Aprakstiet galvenās līgumisko attiecību problēmas, kuras jāņem vērā, pirms varas iestādes

tirgū ievieš brīvu konkurenci. Īpaša uzmanība jāpievērš jautājumiem, kas skar risku sadali
un iespējamos konfliktus, kas var rasties, ieviešot konkurenci transporta tirgū.

2. Ņemot vērā jūsu zināšanas par materiāliem un papildus materiāliem, ko jūs esat apguvuši,
identificējiet „fiksēto” un „elastīgo” plānošanas procesu priekšrocības un trūkumus.
Atbildes jāpamato ar atsauksmēm uz specifiskiem piemēriem Eiropas valstīs.

5.4 Ieteicamās literatūras saraksts moduļa 4 ietvaros

(Ieteicamās literatūras saraksts, kas pievienots zemāk, ir domāts kā ieteikumi un nav pilnīgs.
Plašāks literatūras saraksts pieejams MARETOPE projekta ietvaros un Eiropas Komisijas mājas
lapā)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
NERA (1997)Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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6. Kvalitātes vadības sistēmas sabiedriskā
transporta sektorā

(Teksts ņemts no Maretope un Quattro)

6.1 Konkrēti apmācību rezultāti moduļa 6 ietvaros
Pēc šā moduļa pabeigšanas, studentiem jāiegūst zināšanas par:

• Kvalitātes sistēmu svarīgumu regulējošo ietvaru izmaiņu gadījumā;

• Nepieciešamību identificēt kvalitātes nodrošināšanas pasākumus, radot salīdzināmos
radītājus pirms līgumu noslēgšanas;

• Regulējošās politikas parametru izpratnes svarīgumu pirms līgumu izstrādes par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu mainīgā vidē;

• Integrētas sabiedriskā transporta sistēmas svarīgumu katros jaunos tirgus apstākļos (vai nu
jaunu tarifu, vai jaunas struktūras apstākļos);

• Izmērāmu kvalitātes sistēmu izveidošanas svarīgumu, lai tās būtu caurspīdīgas un atbildīgas
jaunajā regulējošajā vidē un var parādīt redzamus uzlabojumus.

6.2 Ievads
Sabiedriskais transports ir pakalpojums, kas pilsētu iedzīvotājiem ir vitāli nepieciešams. Kad
sabiedriskā transporta pakalpojumi ir tiek izkontraktēti, neapšaubāmi svarīgi nodrošināt augstu
pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc šajā modulī apskatīti daži atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas
jautājumi. Šie jautājumi rāda nepieciešamību pēc izmērāmas Kvalitātes vadības sistēmas
(Quality Assurance System) ieviešanas. Šādas sistēma parāda nepieciešamību pēc Kvalitātes
ķēdes (Quality Loop) izpratnes, kurā visiem pakalpojumu sniedzējiem ieviesti specifiski
salīdzinošie rādītāji (Benchmarks). Šādi rādītāji jāiekļauj līgumu noteikumos, tādējādi parādot
gribu attīstīt integrētas transporta sistēmas jau no paša sākuma un piedāvājot instrumentus reālās
pakalpojumu kvalitātes mērījumiem.

6.3 Kvalitātes ķēde
Tas, cik atbilstoša ir kvalitātes specifikāciju iekļaušana līgumu nosacījumos, ir atkarīgs no
konsekventu un ticamu metožu pielietošanu, nosakot dažādas pasažieru kvalitātes aspektu
vērtības.
Lai noteiktu pakalpojumu kvalitātes līmeņus Pilsētu sabiedriskajā transportā (PST), tiek
piedāvāts izmantot vienkāršotu kvalitātes ķēdi, kas balstīta uz ISO 9004.2 kvalitātes standarta
normām. Piedāvātā kvalitātes ķēde ir balstīta uz četriem atsevišķiem salīdzinošajiem rādītājiem
(skatīt Shēmu 11): atšķirību analizēšana starp šiem rādītājiem palīdz lēmumu pieņēmējiem
uzlabot pakalpojumu kvalitāti.
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Sagaidāmā kvalitāte Klienta gaidītais kvalitātes līmenis

Mērķa kvalitāte Kvalitātes līmenis, ko pakalpojumu sniedzējs cenšas sasniegt
attiecībā pret saviem klientiem.

Sasniegtā kvalitāte Kvalitātes līmenis, kas tiek sasniegts ikdienā normālos apstākļos

Uztvertā kvalitāte Klientu uztvertais kvalitātes līmenis, ikdienā izmantojot transporta
pakalpojumus

Shēma 11: Kvalitātes ķēde, Avots: Afnor

            Klienti (pasažieri, organizējošā institūcija,...)

                 

            Klientu apmierinātības novērtējums

Uzņēmums (pakalpojumu sniedzējs, vadītājs,...)

                 

Uzņēmuma snieguma novērtējums

                 

Shēma 12:Kvalitātes ķēde, Avots: Quattro

6.4 Līgumu saturs
(Teksts ņemts no Isotope un Quattro)
Specifikācijas, kas nosaka nepieciešamību piedāvāt nepārtrauktas uzlabošanas sistēmu, jāiekļauj
starp konkursu sākotnējām specifikācijām. Varas iestādes var norādīt paredzamos kvalitātes
kontroles instrumentus, vai ierobežot specifikāciju apjomu, nosakot, kas potenciālajiem
pakalpojumu sniedzējiem ir jāpiedāvā šāda sistēma. Šajā posmā varas iestādēm ir jānorāda, kāda
ir to pašu atbildība un ko tās sagaida no pakalpojumu sniedzēja.
Līgumā tātad jānosaka:

• Nepārtrauktas uzlabošanas mērķi;

• Instrumenti un atbildība, ieskaitot novērtējuma un monitoringa programmas;

• Pasākumu sekas, ieskaitot finansiālos stimulus un sodus;

• Rezultātu kontroli;

• Procedūru, kā pusēm jārīkojas līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumā;

Mērķa kvalitāteSagaidāmā kvalitāte

Uztvertā kvalitāte Sasniegtā kvalitāte
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• Pakalpojumu kvalitātes specifikāciju iekļaušanai starp konkursa kritērijiem vajadzētu
stimulēt pakalpojumu sniedzējus un varas iestādes ieviest nepārtrauktas uzlabošanas
sistēmas visos operacionālajos un taktiskajos līmeņos;

• Transports (ieskaitot pieeju un izeju
lietotājiem);

• Savienojumi (iekšpus pilsētas
sabiedriskā transporta sistēmas un ar
citiem transporta veidiem);

• Informācija klientiem (statiskā un
reālā laika informācija);

• Cenu un pārdošanas sistēmas;

• Ietekme uz vidi (plašā nozīmē,
ieskaitot ietekmi uz satiksmes veidu sadalījumu).

Sistēmu, par kuru panākta vienošanās, ir jāievieš. Uzraudzības funkcijas jāsadala atbilstoši
ieviešanas līmeņiem un sistēmas novērtēšanai.
Īstermiņa līgumos var izrādīties grūtāk iekļaut nepārtrauktas uzlabošanas instrumentu, jo
pakalpojumu sniedzējs var nepiekrist zemākai izmaksu-ienākumu attiecībai. Tāpēc varas
iestādēm ir jāizveido neitrāli uzlabošanas instrumenti, kurus var piemērot jebkuram
pakalpojumu sniedzējam.

6.5 Integrēšana
Klientiem jāuztver sistēma kā (loģiski integrēts) vienots veselums, kā sasniegšanai
nepieciešama pilnīga tarifu un fiziskā integrēšana. Fiziskā integrēšana nozīmē visas sabiedriskā
transporta sistēmas integrēšanu (tīklu plānošanu, staciju un maršrutu savietojamību). Galvenais
integrēšanas mērķis ir piedāvāt sabiedrībai optimālākus un vienkāršākus pakalpojumus, taču
svarīgs ir arī finansiālā seguma faktors. No MARETOPE un citiem pētījumiem kļūst skaidrs, ka,
lai gan sasaite starp dažādiem transporta veidiem (inter-modal linkages) ir leģitīms iemesls, lai
atsevišķās ES dalībvalstīs aizkavētos izmaiņas, ko paredz Kopējā Transporta politika, tomēr
tehnoloģijai ir centrālā vieta sabiedriskā transporta ķēdē. Šķietami, ka atklātas un brīvas
konkurences politikas ieviešana dažās valstīs ir nepamatoti aizkavējusies. Tā pamatā varētu būt
infrastruktūras problēmas, taču iespējamas arī citas „šaurās vietas” tur, kur konkurējoši
pakalpojumu sniedzēji izmanto dažādas biļešu sistēmas, vai arī tur, kur biļetes nav
izmantojamas starp dažādiem transporta veidiem. Šobrīd komerciāli pieejamā tehnoloģija
(piemēram, magnētiskās kartes un globālās pozicionēšanas (GPS) sistēmas) var tikt izmantota,
lai risinātu šīs problēmas, ja vien iepriekš panākta attiecīga vienošanās starp līgumslēdzējām
pusēm.

6.6 Uzlabošana
Ar “nepārtrauktu uzlabošanu” sabiedriskā pasažieru transporta sektorā tiek saprasta
nepieciešamība pēc nepārtrauktas pakalpojumu pārplānošanas un izmaiņām pakalpojumu
sniedzēja darbībā, lai saglabātu vai palielinātu pakalpojumu vērtību. Inovācijas pakalpojumos
un vadībā rada nepārtraukta sistēmu uzlabošana.
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Lai sistēmas nepārtraukti uzlabotu, var izmantot dažādus instrumentus (piemēram, vispārējās
kvalitātes sistēmas, uzraudzību, sodu/stimulu shēmas). Šos instrumentus var piemērot gan
stratēģiskā, gan taktiskā, gan operacionālajā līmenī, visvienkāršāk – tieši operacionālajā līmenī.
Vēl viens svarīgs vadības instruments, lai nodrošinātu nepārtrauktus uzlabojumus, ir
„ieklausīšanās klientos”.

                                                     

                 

                 

                 

No pilsētu sabiedriskā transporta uzraudzības: nepārtraukts uzlabošanas process

Shēma 13: Specifikācijas nepārtrauktu uzlabojumu uzraudzībai, Avots: Quattro

Piemērs: Lindau, Vācija
Šajā piemērā redzams, kā var attīstīt kvalitatīvus pakalpojumus bez masveida regulējošā ietvara
reformām. Relatīvi vienkāršas iniciatīvas, it īpaši mazākos reģionos vai pilsētu centros, var
būtiski uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti, sasniedzot ilgtspējas, efektivitātes,
konkurētspējas un ekonomiskās dzīvotspējas kritērijus.

1990. gados daudzas mazas vai vidēja lieluma pilsētas iedibināja tā sauktas „pilsētas autobusu”
sistēmas („Stadtbussysteme“). Gan pēc satiksmes veidu sadalījuma kritērija, gan pēc subsīdiju
apjoma uz vienu pasažieri pilsētas autobusu sistēma kļuva par vērā ņemamu panākumu. Pilsētas
autobusu sistēmas ieviešanas pamatā nebija izmaiņas regulējošajā vidē. Pilsētas autobusu
sistēma Lindau pilsētā Vācijā ir labs piemērs šim jaunajam pilsētas sabiedriskā transporta
modelim.
Pilsētas autobusu sistēma Lindau (Konstances ezers) pilsētā ar 25,000 iedzīvotājiem tika
izveidota 1992. gadā. Veco autobusu tīklu kopš 1950. gadiem vadīja Vācijas Bundesbahn (DB),
un tas pēdējos gados bija pazaudējis lielāko daļu savu pasažieru.
 Pavisam nesen citi autobusu satiksmes tīkli ap Konstances ezeru (piemēram, Frauenfeld
Šveicē, Dornbirn un Bregenz Austrijā) bija fundamentāli uzlabojuši savu kvalitāti un
palielinājuši pasažieru skaitu. Tāpēc arī Lindau nolēma reorganizēt savu autobusu satiksmes

Pilsētu sabiedriskā transporta vide
(arī politiskā), transporta lietotāji

un citi veidi

Organizāciju atbildība,
aprīkojums un infrastruktūra

Pilsētu sabiedriskā transporta
specifikācijas

Specifikāciju uzraudzība

Vides novērošana

Organizāciju pārraudzība un
adaptācija

Sniegtie pakalpojumi

Sasniegumu uzraudzība
gadījumā, ja
attīstības gaitā
potenciāli
izmainās
pilsētas
sabiedriskā
transporta
sistēma un tās
darbība

gadījumā, ja rodas
pārrāvums starp
plānotajiem un
sniegtajiem
pakalpojumiem
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sistēmu. Lindau pilsētas speciālisti pētīja kaimiņu pilsētu satiksmes modeļus un sagatavoja savu
satiksmes plānu bez neviena ārējā konsultanta. Jaunā sistēma sāka darboties necerēti veiksmīgi:
jau no paša sākuma vairāk nekā 6,000 pasažieri dienā sāka izmantot jauno piedāvājumu – vairāk
nekā divas reizes vairāk, nekā iepriekš tika plānots. Par sistēmas nopietnāko problēmu kļuva
spēja apmierināt augsto pieprasījuma līmeni.
Sistēma strādā ar 30 minūšu intervāliem pa četriem dažādiem maršrutiem, sākot darbu apmēram
6:10 no rīta un beidzot apmēram 10:40 vakarā; autobusi brauc arī sestdienās un svētdienās. Visi
autobusi katru pusstundu satiekas galvenajā autobusu stacijā, lai pasažieriem dotu iespēju viegli
pārsēsties citā maršrutā.
Autobusu pakalpojumu sniedzējs ir “Regionalverkehr Alb-Bodensee”, Bundesbahn meitas
uzņēmums (DB, kopš 1994. gada – DB AG). Vietējais publisko pakalpojumu uzņēmums
“Stadtwerke Lindau” uzņēmās atbildību par vadību un mārketingu. Ar autobusu sistēmu
saistītas daudzas mārketinga aktivitātes. Piemēram, šim maršruta autobusam ir priekšrocība
attiecībā pret citiem satiksmes dalībniekiem pie luksoforiem.
Kaut gan biļetes nav lētas (DM 2.50 par katru biļeti), Lindau pilsētas autobusu sistēma
transportē apmēram 240,000 pasažierus mēnesī – skaits, ko citas līdzīga lieluma pilsētas
sasniedz tikai veselā gadā.
Visi iepriekš minētie fakti un apsvērumi iezīmē jaunu virzienu autobusu satiksmei pilsētās ar
līdzīgu lielumu: transporta koordinēšana un integrēšana.

6.7 Vingrinājumi/uzdevumi moduļa 5 ietvaros
Sekojošie vingrinājumi un uzdevumi nav domāti kā norādījumi vai vienīgie iespējamie.
PORTAL labi saprot, ka izglītības sistēmas dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas, un ka šie
vingrinājumi kalpo tikai kā ieteikumi. Vingrinājumu mērķis nav aizstāt uzdevumus, ko kursu
sniedzēji var izvēlēties, lai novērtētu savu studentu sniegumu plašākā kursa mērogā. To mērķis
ir pārbaudīt zināšanas un iemaņas, kuras būtu bijis jāapgūst ar šo materiālu.

1. Kādi ir vissvarīgākie jautājumi, uz kuriem jārod atbildes, attīstot izmērāmu Kvalitātes
vadības sistēmu? Uzskaitiet un paskaidrojiet piecus šādus jautājumus.

2. Pēc jūsu domām, kurš modelis piedāvā visefektīvāko veidu, kā ieviest Kvalitātes vadības
sistēmu mainīgajā regulējošajā vidē? Lai pierādītu izvēlētā modeļa efektivitāti, dodiet
atbilstošus piemērus.

6.8 Ieteicāmās literatatūras saraksts moduļa 5 ietvaros

(Ieteicamās literatūras saraksts, kas pievienots zemāk, ir domāts kā ieteikumi un nav pilnīgs.
Plašāks literatūras saraksts pieejams MARETOPE projekta ietvaros un Eiropas Komisijas mājas
lapā)
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
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Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
Tebb, R. (1997), Privatisation and Innovation:Exploiting Guided Bus, Presented to the Fifth
International Conference on Competition and Ownership of Land Passenger Transport, Leeds,
England.
Transport 2000,  (1997) Blueprint for Quality Public Transport, Transport- 2000, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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7. Finanšu un subsīdiju politika sabiedriskā
transporta sektorā

(Teksts ņemts no Maretope)

7.1 Konkrēti apmācību rezultāti moduļa 6 ietvaros
Pēc šā moduļa pabeigšanas, studentiem jāiegūst zināšanas par:

• Saistību starp finansiālajiem ieguldījumiem sabiedriskā transporta sistēmā un transporta
lietotājiem;

• Attiecībām starp transporta lietotājiem un finansiālo atbalstu no valsts ieguldījumiem;

• Pastāvošajām specifiskajām sabiedriskā transporta attīstības finansējuma kategorijām;

• Alternatīvu finansēšanas avotu radīšanu ar īpašas transporta nodokļu politikas starpniecību,
vai ar „privātā finansējuma”, piemēram, valsts-privātās partnerības mehānismu, palīdzību;

• Modeļiem, kurus varētu izmantot, lai radītu nepārtrauktu transporta finansiālā atbalsta
sistēmu.

7.2 Ievads
Cenu politika un finansējums pilsētu transporta sistēmā ir savstarpēji saistīti jēdzieni, jo cenu
līmenis nosaka pašfinansēšanas iespējas un attiecīgi rada nepieciešamību pēc noteikta subsīdiju
līmeņa. Cenu politika un finansēšana ir cieši saistīti, jo biļešu cenas ir viens no nozīmīgākajiem
finansēšanas avotiem. Cenām ir vēl kāda svarīga loma. Tās ir galvenais mehānisms, kas nosaka
satiksmes daudzumu katrā transporta veidā, lai sasniegtu tādus svarīgus mērķus kā ekonomiskā
efektivitāte un vides sabalansēta attīstība. Pastāv liecības, ka cenu mehānismi un līmeņi ietekmē
sastrēgumus un vides piesārņojumu, ja tie nenosūta nepieciešamos signālus, kas izmanītu
sabiedrības uzvedību.
Šajā skatījumā pilsētas transporta sistēmu finansēšana ietver sevī visus ekonomiskos
instrumentus:

• Efektivitātes paaugstināšanu, kas nozīmē jebkuru līdzekļu izmantošanu, kas palīdz uzlabot
ekonomisko efektivitāti un padara ārējos transporta efektus par iekšējiem;

•  Papildus līdzekļu (kapitāla) piesaisti, lai segtu dažādu pilsētas transporta sistēmas elementu
izmaksas.

• Var izdalīt sekojošas finansējuma kategorijas:

• Transporta lietotāju ieguldījums;

• Ieguldījumi no valsts līdzekļiem vai valsts uzņēmumiem;

• Ieguldījumi no citiem avotiem;

• Privātie finansējuma avoti.
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7.3 Finansiālie aspekti

Transporta lietotāju ieguldījums:
Šajā finansējuma kategorijā sabiedriskā transporta biļešu pārdošana ir visizplatītākais
finansējuma avots visās Eiropas valstīs, taču lielākajā daļā pilsētu biļešu cenas sedz tikai nelielu
daļu no pakalpojumu snigšanas izmaksām. Izņemot liberalizētus režīmus, cenu līmeni un
struktūru centralizēti nosaka varas iestādes. Ņemot vērā sabiedrisko pakalpojumu iezīmes
pilsētu transporta sektorā, kompensējošo izmaksu sistēma (kompensācijas par biļešu cenu
atlaidēm, kuras tiek izmaksātas vai nu caur pakalpojumu sniedzējiem vai caur pasažieriem) ir
visizplatītākā prakse Eiropas Savienības valstu regulējošajos režīmos. Šie ieguldījumi no
transporta lietotājiem ir visnozīmīgākais pilsētu sabiedriskā transporta sistēmu finansēšanas
avots Eiropā. Biļešu cenas var noteikt vai no pēc izmaksu vai pēc pieprasījuma principa.
Izmaksu pieejas gadījumā cenām ir jāparāda (pilnās vai papildus) izmaksas, kas rodas transporta
sistēmas lietošanas rezultātā, turpretim pieprasījuma pieejas gadījumā biļešu cenas atspoguļo
ieguvumus no transporta izmantošanas (atkarībā no lietotāju vēlmes maksāt). Viens no izmaksu
pieejas modeļiem ir balstīts uz sociālo/papildus izmaksu principa. Tas teorētiski nozīmē, ka
cenas tiek noteiktas atbilstoši papildus izmaksām, kuras rada sistēmas papildus izmantošana,
ieskaitot ārējo faktoru izmaksas (radīto piesārņojumu, sastrēgumus, troksni utt.). Citiem
vārdiem sakot, transporta izmaksas ataino papildus sociālās izmaksas, kas saistītas ar satiksmes
izmantošanu.
Šeit jāiepazīstina arī „godīgu cenu sistēmas” princips. To varētu nosaukt arī par „sociālo
līdztiesību”. Šajā gadījumā tiek ņemti vērā cenu sadalījuma efekti (kā izmaksas un ieguvumi no
dažādām cenu sistēmām tiek sadalīti starp dažādiem ienākumu līmeņiem). Šādu cenu sistēmu
var dēvēt arī par sistēmu bez negatīva sadalījuma vai regresijas efekta, proti, ka sabiedrības
grupas ar zemāku ienākumu līmeni relatīvi maksā vairāk nekā tās, kurām ir augstāks ienākumu
līmenis. Šajā situācijā efektīvs cenu modelis ne vienmēr ir „godīgs” cenu modelis, jo papildus
sociālās izmaksas nepieļauj atšķirības starp dažādiem ienākumu līmeņiem.

Ieguldījumi no valsts līdzekļiem vai valsts uzņēmumiem:
Valsts līdzekļi, vai nu no vispārējā vai speciālā budžeta – vispārpieņemts kā neefektīvs
finansēšanas instruments –, ir galvenais investīciju un deficīta finansēšanas avots pilsētu
sabiedriskajā transportā.  Šie līdzekļi rada pakalpojumu stabilitāti, taču vienlaikus ir galvenais
neefektivitātes radītājs starp konkurēt nespējīgiem pakalpojumu sniedzējiem.
Valsts uzņēmumu savstarpēja subsidēšana arī ietilpst šajā pašā kategorijā. Savstarpējā
subsidēšana ir milzīga problēma, jo tās rezultātā tiek kropļota konkurence, jo tā dod skaidras
priekšrocības valsts uzņēmumiem, galvenokārt pašvaldību uzņēmumiem ar citiem darbības
veidiem (piemēram, elektrības vai gāzes piegāde, starppilsētu transporta nodrošināšana).
Konkurences izkropļošanas potenciāls ir īpaši augsts valsts regulētos režīmos, kuros pašvaldību
uzņēmumiem pieder nozīmīga tirgus daļa.
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Ieguldījumi no citiem avotiem:

Iespējams izšķirt divus dažādus veidus, kā ārējie transporta pakalpojumu faktori kļūst par
iekšējiem faktoriem:

• Nodokļu iekasēšana speciālajā transporta budžetā, ar kuriem tiešā vai netiešā veidā apliek
darba devējus, un kuru mērķis ir nodrošināt darba ņēmēju mobilitāti. Kā piemēri kalpo
Francijas „transporta nodeva“ (“versement de transport”) un līdzīgas nodevas Vīnē un
Brazīlijā. Galvenais trūkums šai metodei ir darbaspēka izmaksu pieaugums, bet galvenais
pluss – papildus finansējuma iegūšana, tomēr saglabājot konkurces spiedienu uz
pakalpojumu sniedzēju uzlabot pakalpojumu kvalitāti, tā kā transporta veida un snidzēja
izvēle saglabājas gala izmantotājam.

• Vērtības sagrābšana (value capture), kas sevī ietver zemu konkurences izkropļošanas risku
un dod sekojošas priekšrocības:

- Vērtības sagrābšana no pakalpojumu sniedzēja ienākumiem: padara transporta sistēmas
ārējos faktorus par iekšējiem faktoriem un samazina nepieciešamību pēc subsīdijām.
Papildus daži no pakalpojumu veidiem var kalpot par simuliem, lai palienātu privāto
pakalpojumu sniedzēju aizsargātību (piemēram, pakalpojumu sniegšanas teritorijas,
pakalpojumu vertikālu integrēšanu utt.);

- Vērtības sagrābšana no nodokļiem: bez tā, ka padara transporta sistēmas ārējos ieguvumus
par iekšējiem ieguvumiem, daži nodokļi (piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis uz
zemes īpašumu) stimulē sistemātisku pieeju pilsētu plānošanai, atstājot nozīmīgu iespaidu
uz varas iestāžu atbildībā esoši mobilitātes sistēmu.

Privātie finansējuma avoti:

Starp privātajiem finansēšanas avotiem visnozīmīgākie ir privātie aizdevumi un valsts-privātās
partnerības projekti:

• Privātie aizdevumi ir tradicionāls finansēšanas veids. Tos visbiežāk izmanto, lai atrisinātu
naudas plūsmas problēmas, un to galvenā priekšrocība ir izmaksu sadalījums starp vairāk
nekā vienu satiksmes lietotāju paaudzi;

• Valsts-privātās partnerības (VPP) projekti ir līgumattiecības starp valsts un privāto sektoru,
kurus parasti izmanto, lai risinātu pilsētu kustības problēmas. Šo projektu galvenās
priekšrocības ir:

- Efektivitātes paaugstināšanās;

- Spiediena samazināšanās uz valsts budžetu;

-  Riska un abildības sadalīšana ar privātā sektora partneriem;

- Uzņēmējdarbības inovāciju stimulēšana;

- Ieguvumi no privāto pārvaldības metožu pielietošanas.
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Shēma 14: Pilsētu transporta finansēšanas alternatīvas (konceptuāla shēma) Avots: FISCUS
Rokasgrāmata.

Shēma 14, kura radīta FISCUS pētniecības projektā, skaidri parāda katras finansēšanas iespējas
sekas. Lūdzam ievērot, ka šī shēma parāda arī vieglo automašīnu sistēmu. Aiz šīs sarežģītās
shēmas var samanīt trīsstūrveida attiecību aprises, vienīgā atšķirība ir varas iestāžu un nodokļu
maksātāju apvienošana.
Lai adekvāti aprakstītu reālās dzīves piemērus, ir svarīgi izšķirt sekojošus elementus:
„maksājumus” (cenas, subsīdijas, līgumcenu utt.) un „finansējumu” (VPP, aizdevumus utt.),
„investīcijas” un „pakalpojumu sniegšanas izmaksas”, „varas iestāžu finansējuma avotus” un
„pakalpojumu sniedzēju finansējuma avotus”.
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FINANSĒŠANAS IESPĒJAS
(Teksts ņemts no FISCUS)

Shēma 15: Finansējums ar izmantotāju ieguldījumiem (konceptuāla shēma) IFIP 1999
Kompleksās Shēmas 14 fragments, Avots: FISCUS Rokasgrāmata
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Shēma 16: Valsts budžeta finansējums (konceptuāla shēma) – IFIP 1999
Kompleksās Shēmas 14 fragments, Avots: FISCUS Rokasgrāmata
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Kompleksās Shēmas 14 fragments, Avots: FISCUS Rokasgrāmata
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Valsts-privātā partnerība (VPP)
Šī principa jēga ir izslēgt nepieciešamību pēc ieguldījumiem no vispārējiem nodokļiem, tajā
pašā laikā saglabājot efektīvu cenu politiku un nodrošinot valsts kontroli pār cenām un
pakalpojumiem ar, piemēram, franšīzes palīdzību.

• Sociālo papildus izmaksu sistēma ar kapitāla pietiekamības prasībām, kuras pilda privātais
finansējums, un sistēmas lietošanas un kapitāla apkalpošanas izmaksām, kuras sedz lietotāju
maksas un subsīdijasm, kuras savukārt iegūst ar vērtības sagrābšanas metodi (brīvprātīgs
projektu attīstītāju ieguldījums un specifiski nodokļu maksājumi, piemēram, par
nodarbinātību) un papildus lietotāju maksājumiem.

Komerciāli projekti valsts-privāto partnerību (VPP) ietvaros
Šo projektu ietvaros katrs transporta veids tiek padarīts par finansiāli dzīvotspējīgu,
pamatojoties uz sociālo līdztiesību vai sagatavojoties vēlākai privatizācijai. Šajā modelī lietotāju
maksa jānosprauž tādā līmenī, lai visi transporta sistēmas elementi nestu peļņu, taču lai nebūtu
nepieciešamas subsīdijas. Cenu instrumenti tiek pielietoti tādā veidā, kā aprakstīts augstāk.
Nepieciešams izmantot Ramsey cenu modeli un divdaļīgos tarifus, lai maksājumi, it īpaši
visaugstākajā līmenī, būtu lielāki, nekā sociāli optimāli (taču sekojot „otrā labākā” principam),
piemēram:
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Shēma 19: Privātais finansējums (konceptuāla shēma) IFIP 1999
Kompleksās Shēmas 14 fragments, Avots: FISCUS Rokasgrāmata
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• Nodokļi tiek piemēroti, lai segtu iespējamos vides piesārņojumus un nelaimes gadījumus;

• Starp transporta veidiem netiek piemēroti savstarpējie maksājumi. Katrs veids ir spējīgs pats
sevi uzturēt, nodrošinot gan kapitāla pietiekamības prasības, gan nosedzot tekošos
maksājumus. Tomēr dažiem zaudējumus nesošiem maršrutiem vai braucēju grupām
(piemēram, pensionāriem) var tikt piemērotas specifiskas subsīdijas, kuras finansē no
vispārējā budžeta.

1. Lietotāju ieguldījums:
Sabiedriskā transporta cenas Vietējais
Automobiļu licencēšana Nacionālais
Degvielas nodoklis Nacionālais
Teritorijas licencēšana vai nodevas elektroniskās ceļu nodevas Vietējais
Maksājumi par automašīnu novietošanu Vietējais
2. Valsts budžets:
Vispārējie nodokļi Nacionālais
Vietējie budžeti Vietējais
3. Vērtības sagrābšana:
Īpašuma vai nodarbinātības nodokļi Nac. / viet.
4. Savstarpējais finansējums:
Ienākumi no ceļu nodevām vai vietējiem uzņēmumiem Vietējais
5. Privātais finansējums:
Privatizācija Nac. / viet.
„Ēnu nodokļi” Nac. / viet.
Franšīze Nac. / viet.

Tabula 1: Kopsavilkums par finansēšanas metodēm un parastajām lēmumu pieņemšanas institūcijām

Tabulā parādīti galvenie lēmumi pieņēmēji finanšu jomā un finansējuma modeļi, kurus var
izmantot, lai izvēlētos optimālo sabiedriskā transporta cenu politikas modeli vietējā un
nacionālā mērogā.

7.4 Vingrinājumi/uzdevumi moduļa 6 ietvaros
Sekojošie vingrinājumi un uzdevumi nav domāti kā norādījumi vai vienīgie iespējamie.
PORTAL labi saprot, ka izglītības sistēmas dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas, un ka šie
vingrinājumi kalpo tikai kā ieteikumi. Vingrinājumu mērķis nav aizstāt uzdevumus, ko kursu
sniedzēji var izvēlēties, lai novērtētu savu studentu sniegumu plašākā kursa mērogā. To mērķis
ir pārbaudīt zināšanas un iemaņas, kuras būtu bijis jāapgūst ar šo materiālu.

1. Ņemot vērā dažādus sabiedriskā pasažieru transporta sistēmas modeļus, novērtējiet finanšu
jautājumu svarīgumu dažādu jautājumu svarīguma skalā. Kādus finansiālos kritērijus
varētu izmantot, lai noteiktu sistēmas darbības veiksmīgumu?

2. Nosauciet četras kopīgas iezīmes, kas veicinājušas transporta sistēmas sekmīgu attīstību
jaunajā regulējošajā ietvarā. Varat izmantot piemērus no ES dalībvalstīm vai
kandidātvalstīm.
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3. Izanalizējiet gadījumus, kur no jauna ieviestās struktūras nav izrādījušās veiksmīgas, un
uzskaitiet iemeslus, kāpēc jūsuprāt, šie gadījumi nav bijuši veiksmīgi, salīdzinot ar citiem
sekmīgiem piemēriem (divi piemēri būs pietiekami).

7.5 Ieteicamās literatūras saraksts moduļa 6 ietvaros

(Ieteicamās literatūras saraksts, kas pievienots zemāk, ir domāts kā ieteikumi un nav pilnīgs.
Plašāks literatūras saraksts pieejams MARETOPE projekta ietvaros un Eiropas Komisijas mājas
lapā)
Banister,D. (1993)Equity and Acceptability in Internalising Social Costs of Transport in
Internalising the Social Costs of Transport 1993 Seminar ECMT/OECD
Bleijenberg,A.N. The Art of Internalising  in Internalising the Social Costs of Transport 1993
Seminar ECMT/OECD
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
European Commission, Directorate General for Transport, (1996) Towards fair and efficient
pricing in transport, Brussels
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Farrell, S. (1999) Financing European Transport Infrastructure, Policies and Practice in Western
Europe. Macmillan, London
Foster, C. (1994) The Economics of Rail Privatisation, Centre for the Study of Regulated
Industries, Discussion Paper 7. CIPFA, London
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – 4th. RTD. Framework Programme – Final report pp.
54-90 ,
Thomson, J.M. (1974) Modern Transport Economics, Suffolk
TRANSPRICE, Trans-Modal Integrated Urban Transport Pricing. Project funded by the
European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th. Framework Programme.
Co-Ordinator Euro-Trans Consulting Ltd, London, Deliverables D 1- D 4, 1997
Van Vreckam, D. (1993) European Union Policy on taxes and charges in the road transport
sector in Internalising the social cost of transport, 1993 Seminar ECMT/OECD
White,P. (1998) Financial Outcomes of Rail Privatisation in Britain, Proceedings of the
European Transport Conference Seminar G..Rail  PTRC, London
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8. Pētījumi un pētījumu vietas
(Izvilkumi ņemti no projekta MARETOPE gala ziņojuma, 2001)

8.1 Ievads
Izvēlētās pētījumu vietas atrodas visā Eiropā, atainojot apstākļus, kuri pastāv katrā valstī un
reģionā.
Lai palīdzētu studentiem apmācību procesā, parādītas izmaiņas nacionālā līmenī un pēc tam
ieteikta konkrēta vieta, kuru apmeklēt, lai iegūtu priekšstatu, kā izmaiņu vispārējais profils
piemērots konkrētajai pilsētai vai reģionam.
Izvēlētās vietas ir reprezentatīvas pētījumiem, kas veikti MARETOPE projekta ietvaros un
ietverti pētījuma gala ziņojumā. Studentiem ieteicams iepazīties ar šiem pētniecības projektiem,
lai iegūtu pilnīgākas zināšanas un detalizētāku ieskatu kā parādīts šajā apkopojumā.

8.2 Austrija
Pagātne. Sabiedriskais vietējais un reģionālais transports Austrijā ir salīdzinoši pievilcīgs un
lēts. Tas galvenokārt ir pateicoties 12 Sabiedriskā transporta asociācijām (STA), kas pārklāj
visu Austrijas teritoriju. Šī STA režīma ietvaros pēdējo gadu laikā novērots ikgadējs pasažieru
skaita pieaugums par 10%. Par spīti šiem panākumiem stipri pieaudzis arī pieprasījums pēc
subsīdijām. Gan valsts, gan provinces, gan vietējās komūnas sniedz ieguldījumu sabiedriskā
transporta uzturēšanā. Biļešu cenas nosedz vidēji 40-60% no sabiedrisko pakalpojumu
izmaksām.
Austrijas sabiedriskā transporta tirgus tiek lielā mērā regulēts. Līdz šim praktiski nav rīkoti
atklāti konkursi. Organizacionālo formu var definēt kā tirgus stimulētu iniciatīvu, kurā darbojas
autorizācijas režīms. Tirgū dominē uzņēmumi, kas atrodas valsts īpašumā. Sabiedrisko
pakalpojumu līgumi pastāv starp pakalpojumu sniedzējiem un federālajām un provinču varas
iestādēm (un/vai STA). Pēc noslēgto līgumu nosacījumiem, pakalpojumu sniedzēji  ir nes
minimālus riskus un nekādus ienākumu riskus. Sabiedrisko pakalpojumu līgumi ir noslēgti arī
tajos gadījumos, kur komūnas ir transporta kompāniju īpašnieces.
Pārējas periodu ir iniciējuši divi jauni likumi, kas stājās spēkā 2000. gada 1. janvārī, un kuriem
ir tālejošas organizacionālās un finansiālās sekas. Likumiem ir jārada tāda regulējošā vide, kas
atbilst Eiropas Padomes regulām 1191/69 un 1107/70 ar grozījumiem. Vissvarīgākās normas ir:
(1) atklāti konkursi jārīko par visiem pakalpojumiem, kas skar sabiedrības intereses. Tās skar
visus pakalpojumus visos jaunos maršrutos un esošajos maršrutos, kuros beidzas koncesiju
termiņi. Tomēr pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas tikai piepilsētas transporta maršrutos,
pieder izņēmuma tiesības. (2) Koncesijas peļņu nesošajos maršrutos ir piešķiramas tikai uz
konkurences pamatiem. Koncesijas maršrutos, kas ir sabiedrības interešu lokā, tiek piešķirtas uz
līguma pamata, kas tiek noslēgts pēc atklāta konkursa.
Jaunā situācija vēl nav kļuvusi par realitāti. Nesen pieņemtie tiesību akti ir radījuši daudz
neskaidrības par iecerētajiem finansiālajiem un organizacionālajiem ietvariem. Protams,
organizacionālā forma transformējas no tirgus stimulētas iniciatīvas uz sistēmu, kurā notiek
atklāti konkursi un tiek izsniegtas koncesijas. Federālās varas iestādes ir paziņojušas par
finansējuma samazināšanu uz zemāka līmeņa varas iestāžu rēķina. Vēl viens trūkums ir tas, kas
tikai daži pakalpojumu sniedzēji, gatavojoties tirgus liberalizācijai, ir sākuši pārstrukturēt savus
uzņēmumus, lai padarītu tos efektīvākus. Vēl jo vairāk, jaunajā likumā paredzētais subsidēšanas
režīms var nebūt saskaņots ar ES tiesību aktiem.
Pētniecības vieta: Vīne
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8.3 Dānija
Dānija, ārpus Kopenhāgenas pilsētas un piepilsētas rajoniem
Sabiedrisko autobusu satiksmi Dānijā pārvalda apriņķa un vietējās pašvaldības, kas nostiprināts
arī Parlamenta likumā. Parasti apriņķa pašvaldības spēlē vadošo lomu. Apriņķi var brīvi
izvēlēties, kā organizēt sabiedrisko transportu, izņemot Kopenhāgenas piepilsētas apriņķi. Kopš
1974. gada speciālie likumi regulē satiksmi tikai galvaspilsētas rajonā, kamēr pārējā valsts daļa
ir pakļauta vispārējam likumam. Pagātnē – līdz 1978. gadam – pašizmaksas autobusu līnijas ar
vietējo pašvaldību subsidēšanas iespējām ir darbojušās ārpus Kopenhāgenas. Dažas vietējās
varas iestādes un Dānijas nacionālais dzelzceļš (DSB) organizēja autobusu satiksmi, kas bija
saskaņota ar valsts dzelzceļa satiksmi. Ar 1978. gadu, sākoties pārejas periodam, likums deva
apriņķiem brīvību rūpēties par autobusu satiksmi.

Jaunā režīma ietvaros, lielākā daļa pašvaldību ir atteikušās no savu pakalpojumu sniegšanas un
izkontraktējušas šos pakalpojumus. Organizatoriski pastāv trīs dažādas tendences:

• Konkursu rīkošana/pašu pakalpojumu sniegšana apriņķa īpašumā esošajās transporta
iestādēs (pārsvarā);

• Konkursu rīkošana/pašu pakalpojumu sniegšana tajos apriņķos, kur vietējas sabiedriskais
autobusu transports ir pašvaldību īpašumā, bet reģionālais sabiedriskais autobusu transports
– apriņķa īpašumā (vairākas organizācijas);

• Pašu pakalpojumu sniegšana pašvaldību uzņēmumos.

Visas sabiedriskā transporta iestādes ir izvēlējušās saglabāt ienākumu risku, izmantojot bruto
izmaksu līgumus.

Dzelzceļi
Pagātnē lielāko daļu pasažieru vilcienu pakalpojumu Dānijā sniedza DSB – Dānijas valsts
dzelzceļš, kas lielā mērā notiek vēl joprojām. 1999. gada 1. janvārī, sākoties pārejas periodam,
DSB tika sadalīts pakalpojumu uzņēmumā, DSB, un uzņēmumā, kam pieder sliežu ceļi,
Banestyrelsen, bet abi šie uzņēmumi pieder Transporta ministrijai. DSB darbojas uz līguma
pamata ar Transporta ministriju. 2003. gadā 15% no līgumiem ir pakļauti konkursiem jaunajā
režīmā. 13 vietējie dzelzceļa tīkli sniedz pārējos dzelzceļa pakalpojumus. Kopš 2001. gada 1.
janvāra apriņķi ir kļuvuši atbildīgi par šiem dzelzceļiem.
Kopenhāgenas piepilsētu rajons
Sabiedriskais transports Kopenhāgenas piepilsētas rajonā ir sadalīts uzņēmumos, atbilstoši
transporta veidiem. Tas nozīmē, ka Kopenhāgenas piepilsētas rajona transporta padome – HUR
– ir atbildīga par sabiedrisko transportu, ko tā pērk ar konkursu palīdzību noslēgtiem bruto
izmaksu līgumiem. DSB atbild par visiem dzelzceļa pakalpojumiem Kopenhāgenas piepilsētas
rajonā, ko tā sniedz atbilstoši līgumam ar Transporta ministriju, izņemot sešus vietējos
dzelzceļus šā rajona nomalēs. Šie vietējie dzelzceļi ir daļa no Kopenhāgenas piepilsētas rajona
transporta padomes. 2002. gadā atklāts Kopenhāgenas Metro, kas darbojas saskaņā ar speciālu
likumu. Tomēr visiem dažādajiem transporta veidiem ir vienota biļešu sistēma.
Kopenhāgenas Transports, HT (tagad Kopenhāgenas piepilsētas rajona transporta padome –
HUR) tika izveidots 1974. gadā kā 12 galvenokārt valsts uzņēmumu apvienojums un tajā tika
ieviesta vienota biļešu sistēma. Tā pastāvēja kā sekmīga organizācija līdz 1980. gadiem, līdz
cēlās cenas, kritās pasažieru skaits un palielinājās izmaksas. Ar 1990. gada likumu, sākoties
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pārejas periodam, tika noteikts, ka jāizkontraktē 45% no visiem pakalpojumiem. 1995. gadā
likums tika mainīts. Tagad 100% no visiem autobusu pakalpojumiem ir pakļauti konkursu
procedūrai, tomēr agrākajai HT uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas daļai ir atļauts piedalīties
konkursos.
Šā brīža stāvoklis: pēdējie grozījumi 1999. gada likumā nav atstājuši nekādas sekas uz
sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu, vienīgi organizatoriski HUR ir aizstājusi HT.
HUR ir pārņēmusi pārvaldību arī pār sešiem vietējiem dzelzceļiem rajona nomalēs.
Pētniecības vieta: Orhusa

8.4 Somija
Pilsētu sabiedriskais transports Somijā sastāv no divu veidu organizacionālajām formām.
Lielajās pilsētās, Helsinku pilsētas rajonā (Helsinku rajonā), kā arī Turku un Tamperē atbildība
par sabiedriskā transporta pakalpojumiem gulstas tikai un vienīgi sabiedriskā transporta
padomes (STP) rokās. Citu pilsētu teritorijās – vidēja lieluma pilsētās – sabiedriskais transports
ir balstīts uz tirgus iniciatīvu un autorizēšanu. Helsinku rajonā un Turku pastāv gan pašvaldības
līmeņa spēlētāji, gan privātie pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā pakalpojumus uz līguma
pamata ar STP. Tamperē sabiedrisko transportu pārvalda valsts. Vidēja lieluma pilsētās,
izņemot Pori, visi pakalpojumu sniedzēji pieder privātajiem sektoram. Dzelzceļa sistēmas
pastāv tikai Helsinku rajonā; vilcieni nodrošina pakalpojumus uz līguma pamata, kamēr
tramvajus un metro Helsinku pilsēta pārvalda valsts.
Iespējas izsludināt konkursus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Somijā tika
ieviesta 1991. gadā, kad tika pieņemts jauns likums par sabiedrisko transportu. Helsinku pilsētas
rajona padome (YTV) izsludināja pirmo konkursu 1994. gadā. Konkursa rezultāti bija
pārsteidzoši veiksmīgi: cenu līmenis samazinājās par 33%, piedāvātais autobusu parks bija
pilnīgi jauns, un pasažieru pakalpojumi bija ļoti apmierinoši. Radās dažas problēmas ar darba
tiesiskajām attiecībām, kur konkursā zaudējušajiem transporta pakalpojumu sniedzējiem nācās
pielāgoties jaunajai situācijai, samazinot izmaksas un atlaižot darbiniekus.
Līdz 2002. gada beigām visi reģionālie un lielākā daļa vietējo pakalpojumu Helsinku reģionā un
Turku pilsētā ir izkontraktēti. Cenu līmenis ir nostabilizējies apmēram 25-30% zem iepriekšējā,
vecā līmeņa. Tikai dažos nesenos konkursos pirmo reizi kopš tirgus liberalizēšanas cena
palielinājusies par 5-10%. Konkursā uzvarējušo pakalpojumu kvalitāte ir izrādījusies ļoti augsta.
Šobrīd autobusu pakalpojumu konkursi turpinās un drīz visi autobusu pakalpojumi Helsinku
reģionā būs izkontraktēti. Rosās aktīva diskusija par reģionālās dzelzceļa satiksmes
izkontraktēšanu, taču pēc Transporta ministrijas ieteikuma dzelzceļu satiksme netiks atvērta
konkurencei, izņemot starptautiskos kravu pārvadājumus.
Tamperē situācija saistībā ar organizacionālo formu nav izmainījusies.  Arī vidēja lieluma
pilsētās organizatoriskā forma vēl joprojām ir balstīta uz tirgus iniciatīvu un autorizāciju. Tomēr
vietējo pašvaldību aktivitāte ir palielinājusies, tām sākot subsidēt biļetes.

Dažādu organizacionālo formu proporcijas (% no kopējā pilsētu sabiedriskā transporta, mērītas
nobrauktajos kilometros uz vienu sēdvietu) ir parādītas zemāk pievienotajā Shēmā 20. Šī shēma
kopsavilkumā parāda izmaiņas laika periodā no 1990. – 2005. gadam:

• 1990 – 1995: daļa no valsts pārvaldītajiem pakalpojumiem (autobusi Helsinkos un Turku) ir
pārnesti uz līguma pakalpojumiem;

• 1995 – 2000: lielākā daļa no autobusu pakalpojumu līgumiem tiek piešķirti konkursu
kārtībā;
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• 2000 -  2005: pārējie autobusu pakalpojumu līgumi tiek izkontraktēti, dzelzceļa
pakalpojumi paliek valsts pārvaldībā vai kā līguma pakalpojumi. Turpretī sabiedriskā
transporta pakalpojumi vidēja lieluma pilsētās turpina tikt sniegt kā tirgus iniciatīva, kurā
dominē privātie uzņēmumi.

Shēma 20: Pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumi (pilsētas > 50,000 iedzīvotāji) pēc to
organizacionālās formas Somijā 1990 – 2005, Avots: Maretope

Pašlaik pieprasījums pēc sabiedriskā transporta Helsinku reģionā strauji pieauj. Citās pilsētās
pieprasījums ir stabils vai mazliet samazinās. Sabiedriskā transporta subsīdiju līmenis Helsinku
reģionā ir apmēram 40% no kopējām izmaksām. Tamperē un Turku subsīdiju līmenis ir
apmēram 30% un vidēja lieluma pilsētās šis līmenis galvenokārt ir starp 15 un 20% no kopējām
izmaksām.
Pētniecības vieta: Turku

8.5 Francija
Pilsētas transporta jomā pārmaiņu procesu pēdējo pārdesmit gadu laikā Francijā var īsi raksturot
sekojoši.
1980. gadu sākumā likums “LOTI” uzsāka decentralizācijas kampaņu, radot jaunu atbildības
sadalījumu starp valsti un vietējām pašvaldībām, izņemot īpašo Ile-de-France reģiona
gadījumu. Ar jauno likumu pilsētu sabiedriskā transporta organizēšana tika nodota komūnu un
komūnu asociāciju rokās. Kas attiecas uz pilsētu transporta finansēšanu, tas ienākumu
izlietojums (no biļetēm, nodokļiem utt.) tagad daļa no vietējo pašvaldību iniciatīvas, kam
piešķirtas plašas manevrēšanas iespējas vispārējā ietvara robežās. Likuma „LOTI” pieņemšanas
rezultātā tika ieviesta arī elastīgāka līgumu slēgšanas procedūra, jo likumā vairs netiek
paredzēta nepieciešamība izvēlēties vienu no ierobežota skaita parauga līgumiem.
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1990. gados vērojama valsts-privātās partnerības evolūcija, kā arī palielinājusies privātā sektora
piesaiste, kaut gan pakalpojumi, kurus pilnībā finansētu privātais kapitāls, joprojām ir ļoti reti
(lielākajā daļā gadījumu, organizējošā iestāde joprojām ir atbildīga par gandrīz visiem
ieguldījumiem). Franšīzes līgumu atjaunošana ir vēl viena 1990. gadu iezīme; pēdējo desmit
gadu laikā Francijā pilsētu sabiedriskā transporta franšīzes uzņēmumu skaits ir pieaudzis
straujāk nekā jebkurā citā Eiropas valstī. Šīs dekādes laikā tāpat tika pieņemts likums “Sapin”
(1993), kurš ieviesa konkurences principus, pieprasot atklāti publicēt izsludināto konkursu
procedūras.

Pēdējos gados pieņemti divi likumi, kam var būt liela nozīme pilsētu transporta jomā:

• Likums par gaisa kvalitāti (1997), kas uzliek par obligātu pienākumu izstrādāt „Pilsētu
mobilitātes plānu“ katrā apdzīvotā vietā, kurā mitinās vairāk nekā 100,000 iedzīvotāji
(ieskaitot Ile-de-France rajonu); tā kā „pilsētu perimetrs“, ko nosaka „Pilsētu mobilitātes
plāns“ sistemātiski nesakrīt ar pastāvošajām administratīvajām robežām, likums potenciāli
var radīt „otro organizatorisko līmeni“.

• SRU likums, kas pieņemts 2000. gadā, modificē finansēšanas un līgumu slēgšanas sistēmu
Ile-de-France reģionā (šis likums arī paredz „otrā organizatoriskā līmeņa“ izveidošanos).

Svarīga piezīme par IDF (= Ile-de-France) reģionu:
Ņemot vērā tā lielumu (10.8 miljoni iedzīvotāju jeb 19% no Francijas kopējā iedzīvotāju skaita)
un svarīgo lomu Francijas ekonomikā (28% no IKP), IDF reģions, kurā ietilpst Francijas
galvaspilsēta, vienmēr ticis īpaši regulēts.
Pētniecības vieta: Larošela (La Rochelle)

8.6 Vācija
Sabiedriskā transporta jomā pagātni raksturo slēgts tirgus. Ar ļoti nedaudziem izņēmumiem
abās Vācijas valstīs citiem pakalpojumu sniedzējiem nebija pieejas dzelzceļa tirgum. Vietējā
transporta jomā dominēja valsts monopoli, kas darbojās uz autorizācijas pamata. Formāli šīs
autorizācijas bija pakļautas pēctecīgai konkurencei, kas balstīta uz tirgus iniciatīvu. Tomēr,
pateicoties vēsturiskai finansēšanas sistēmas izaugsmei, veidojās konkurencei nelabvēlīgi
apstākļi. Unikāla situācija izveidojās bijušās VDR teritorijā8. Pirmārt, dzelzceļa infrastruktūra
šajā teritorijā ir ļoti sliktā stāvoklī. Otrkārt, pēc Vācijas apvienošanās pasažieru skaits ir jūtami
samazinājies.
Pagrieziena punkts virzienā uz brīvāku tirgu un konkurenci tika panākts, likumdevējam
pieņemot dzelzceļa reformu paketi (“Bahnreform”), kura sastāvēja no sekojošām daļām:

• Abi nacionālie dzelzceļi (DB/VFR; DR/VDR) tika apvienoti, visi to parādi dzēsti un paša
dzelzceļu organizācija juridiski pārveidota par privātu akciju sabiedrību DB AG. Tirgus
organizācija tika pārveidota no varas iestāžu iniciatīvas uz tirgus iniciatīvu ar papildus
nekomerciālo pakalpojumu izkontraktēšanu. Katram tīkla operatoram bija jādod pieeja
fiksētajai infrastruktūrai, proti, sliežu ceļiem, citiem konkurējošiem pakalpojumu
sniedzējiem;

                                                     
8 Skatīt glosāriju, lai precizētu šajā tekstā izmantotos saīsinājumus.
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• Reģionalizācija (“Regionalisierung”) jeb īpaša decentralizācijas forma sākās vienlaicīgi ar
Federālās valdības lēmumu piešķirt zemēm vietējā transporta pakalpojumu finansēšanas
līdzekļus. Par pakalpojumiem, kas atrodas sabiedrības interešu sfērā, zemes noslēdza
līgumus ar dzelzceļa transporta operatoriem. Daži līgumi tika piešķirti konkursa kārtībā.

• Ar reģionalizācijas palīdzību gan pašvaldību līmenī (vieglais dzelzceļš, autobusi, metro),
gan reģionu līmenī tiesiskais regulējums tika saskaņots ar ES normatīvo bāzi. Tika izveidots
vēl viens tirgus pieejas ceļš caur varas iestāžu iniciatīvu nekomerciālajiem pakalpojumiem.
Tirgus pieeja juridiski ir nodrošināta. Finansējuma struktūras reforma nenotika, tādējādi
praktiski izmaiņas nav bijušas tik ļoti būtiskas.

Jau iepriekš vietējais transporta Vācijā varēja lepoties ar relatīvi augstu integrācijas līmeni. No
1960. gadu sākuma līdz pat 1990. gadiem ir attīstījušās daudzas sabiedriskā transporta
asociācijas un uzņēmumi. Šie pasākumi nodrošina integrāciju starp dažādiem operatoriem,
pilsētu sabiedriskā transporta veidiem un atbildīgajām institūcijām.

Tālāka konkurences ieviešana ir politiski strīdīga. Neskatoties uz to, tiek sagaidīts, ka pieeja
tirgum uzlabosies pat pašvaldību līmenī. Pakalpojumu sniedzēji intensīvi gatavojas cīnīties ar
konkurences spiedienu. Lielākā daļa Sabiedriskā transporta asociāciju (kas pieder operatoru
uzņēmumiem) ir nodibinātas no jauna kā sabiedriskā transporta uzņēmumi, kas pieder
atbildīgajām varas iestādēm (piemēram, Hamburgā, Frankfurtē).

Sabiedriskā transporta iestādes rīko atklātus konkursus un intensīvi gatavojas jaunās situācijas
prasībām. Tomēr joprojām pastāv problēma ar finansēšanas sistēmu, kas joprojām nav
saskaņota ar konkurences prasībām.
Tiek apspriestas tālāko reformu procesu aprises dzelzceļa sektorā, it īpaši infrastruktūras
atdalīšana no dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas.
Pētniecības vieta: Minhene

8.7 Īrija
Sabiedriskā transporta sistēmā Īrijā pēdējo gadu laikā salīdzinājumā ar citām ES valstīm ir bijusi
pārsteidzoši nemainīga. Sabiedriskā transporta pakalpojumus piedāvā uzņēmumi, kas atrodas
valsts īpašumā un bauda centrālās valdības finansiālo atbalstu. Pastāv trīs pakalpojumu
uzņēmumi, kas atrodas valsts īpašumā: Īrijas Dzelzceļš (Irish Rail), Īrijas autobusu uzņēmums
(Irish Bus) un Dublinas autobusu uzņēmums (Dublin Bus). Šiem uzņēmumiem faktiski ir
monopolstāvoklis autobusu un dzelzceļa satiksmes tirgū.
Tomēr 2002.gada augustā pašreizējā valdība ir izteikusi priekšlikumus par jaunu sabiedriskā
transporta institucionālo un regulējošo ietvaru, kas sevī ietvertu visus dzelzceļa un autobusu
satiksmes veidus. It īpaši šie priekšlikumi skar privātā sektora iesaisti sabiedriskā transporta
sistēmā vienlaikus ar status maiņu, valsts īpašumā esošos uzņēmumus reorganizējot par
neatkarīgām kompānijām, un ieviešot neatkarīgu regulējošo institūciju. Īpaši detalizēti
priekšlikumi jau izstrādāti par Dublinas piepilsētas rajona tirgus regulējošā ietvara reformu,
piesaistot arvien lielāku privātā sektora līdzdalību autobusu pakalpojumu sniegšanā, galvenokārt
ieviešot atklātas konkursu procedūras (iespējams kombinācijas ar licencēšanu). Visi
priekšlikumi šobrīd ir diskusijas stadijā ar visām iesaistītajām pusēm.
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Valdības pieeja, mēģinot sasniegt vienošanos par reformas iniciatīvu, var radīt aizkavēšanos
dažādo elementu ieviešanas grafikā. Tomēr valdība jau ir atbalstījusi privātā sektora līdzdalības
iespēju Dublinas autobusu tirgū, pieņemot mazāk stingrus nosacījumus, izvērtējot pieteikumus
uz pasažieru autobusu licencēm no privātajiem pakalpojumu sniedzējiem. CIE autobusu
uzņēmumiem ir jāinformē Transporta departaments par izmaiņām (ieskaitot jaunus
pakalpojumus), lai neļautu tām priekšlaicīgi pieteikties uz autobusu licencēm, izslēdzot privātā
sektora līdzdalību. Jaunu licenču izsniegšana privātiem pakalpojumu piedāvātājiem uz autobusu
maršrutiem Dublinas rajonā pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par ierastu praksi un ir saskaņota ar
jaunajām procedūrām. Licencēšanas rezultātā privāto licencēto uzņēmumu skaits Dublinas
piepilsētas rajonā ir jūtami palielinājies.
Izmaiņas tiek piedāvātas lielas sabiedriskā transporta investīciju programmas kontekstā, kura
iestrādāta Nacionālajā Attīstības plānā 2002. - 2006. gadam. Apmēram 2.8 miljardi Eiro tiks
iztērēti, finansējot dažādus sabiedriskā transporta projektus šajā laika posmā. Šo plānu papildina
Dublinas Transporta biroja transporta stratēģija, kurā identificēta nepieciešamība pēc
nozīmīgām investīcijām transporta infrastruktūrā.
Šīs izmaiņas ataino svarīgas ekonomiskās un sociālās pārmaiņas, kuras Īrijā notikušas pēdējās
desmitgades laikā. Spēcīga ekonomikas izaugsme ir koncentrējusies Dublinā, un
Dienvidaustrumu reģions ir radījis pieaugošu satiksmes līmeni. Dublinā pašlaik radušās
nopietnas problēmas ar sastrēgumiem un līdzīgas problēmas sastopamas arī citās pilsētās,
piemēram, ātrumi uz radiālajiem ceļiem sastrēgumstundās samazinājušies no 22 km/h
1991.gadā uz 14 km/h 1997.gadā. Problēmas ir saasinājušās, jo transporta infrastruktūra ir
pasliktinājusies un līdz 1990. gadu vidum netika veiktas nepieciešamās investīcijas sabiedriskā
transporta sektorā. Satiksmes pieauguma turpinājums ir gaidāms nākošās desmitgades laikā.
Lietderīgi ievērot, ka vairākas shēmas Nacionālajā Attīstības plānā tiks strukturētas kā valsts-
privātās partnerības projekti. Šādi tiks īpaši attīstīti vieglā dzelzceļa tīkli Dublinā (LUAS un
METRO), tādējādi stimulējot privātā sektora iesaisti sabiedriskajā transportā. Ir izveidots
Dzelzceļa iepirkumu birojs (Railway Procurement Agency), lai nodarbotos ar dzelzceļa un cita
publiskā transporta pakalpojumu iepirkumiem, galvenokārt uz VPP pamata. Ieteiktās
institucionālās izmaiņas kopā ar investīciju programmu ir iecerētas kā sabiedriskā transporta
atjaunošanas kampaņa, lai nodrošinātu ilgstpējīgu ekonomisko izaugsmi visā Īrijā un atbalstītu
sabiedrības saliedētību.
Pēdējo piecu gadu laikā ir paveikts nozīmīgs darbs pie sabiedrisko pakalpojumu līgumu
noslēgšanas starp valsti un katru no trim valsts īpašumā esošajiem pakalpojumu uzņēmumiem.
Šie līgumā principā bija sagatavoti noslēgšanai jau 1999. gada augustā (vismaz Dublinas
autobusu uzņēmuma gadījumā). Tomēr Tieslietu ministrs ieteica, ka šādiem līgumiem ir
nepieciešama atbilstoša normatīvā bāze. Tāpēc sabiedrisko pakalpojumu līgumu ieviešana tagad
tiks realizēta kā viena sastāvdaļa no jaunā sabiedriskā transporta regulējošā un institucionālā
ietvara.
Pētniecības vieta: Dublina

8.8 Polija
Šī brīža pilsētu transporta stāvoklis Polijā ir to sociālo un ekonomisko pārmaiņu rezultāts, kuras
tika aizsāktas 1980. gadu beigās. Dažādi pārvaldības risinājumi un dažādas organizatoriskās un
juridiskās uzņēmumu formas, kuras praksē izveidojās, radās tāpēc, ka dažādas pašvaldības
dažādi risināju savu uzdevumu nodrošināt pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumus savā
rajonā. Šobrīd iespējams identificēt dažas sistēmiskas atšķirības. Šīs tendences palīdz atainot
cēloņsakarības starp dažādajām pārmaiņām sabiedriskā transporta sistēmās.
Būtiskās atšķirības starp transportu pilsētu teritorijās un ārpus tām ir specifiska Polijas
sabiedriskā transporta iezīme. Tas ir mantojums no pagātnes – perioda, kad pastāvēja centrālā



Regulējošais ietvars un likumdošana sabiedriskā transporta sektorā 59

PORTAL rakstiskais materiāls www.eu-portal.net

kontrole un sociālistiskā ekonomika. Šajā laikā Provinciālie transporta uzņēmumi
(Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - WPK) bija atbildīgi par sabiedrisko
transportu pilsētās un tām piegulošajos rajonos un Valsts mašīnu transporta uzņēmums
(Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - PPKS) – par reģionālo autobusu
satiksmi. Augstāk minētais dalījums – kaut gan formāli vairs nepastāv – joprojām ir galvenais
iemesls, kāpēc pilsētu un vietējā transporta sistēmas nav savstarpēji integrētas. Šīs integrācijas
trūkumu padziļina dzelzceļu transporta struktūras pastāvēšana valsts dzelzceļa
monopoluzņēmuma formā – Polijas valsts dzelzceļš (Polskie Koleje Państwowe - PKP) ir
neatkarīgs gan no pašvaldību, gan no reģionālās pārvaldes.
Kopš 1989. gada Polijā ir notikušas radikālas pārmaiņas pilsētu transporta organizēšanā un
pārvaldīšanā. Tās izraisīja strukturālās pārmaiņas, kuru rezultātā notika pāreja no sociālistiskās,
centrāli plānotās ekonomikas uz vadītu ekonomiku un visbeidzot uz tirgus ekonomiku.
Pārmaiņas notika arī sabiedriskā transporta pārvaldīšanas sfērā, kura līdz 1989. gadam darbojās
pēc sociālisma likumiem. 1990. gadu sākumā būtiski samazinājās pasažieru skaits un
pieprasījums un paralēli notika piedāvājuma tirgus liberalizācija. Visa pilsētu transporta
finansēšanas nasta tika uzlikta uz vietējo pašvaldību pleciem, kas kā atbildīgie par sabiedriskā
transporta funkcionēšanu savā teritorijā meklēja tādus pārvaldības risinājumus, kas nodrošinātu
sabiedriskā transporta augstāku efektivitāti.
Vēl viens pagrieziena punkts Polijas pilsētu transporta pārvaldīšanā notika 2000. gadā.
Tuvojoties iestāšanās brīdim ES, pārvaldībā ir ieviests tirgus elements. Tāpēc pašvaldības
pakāpeniski cenšas nodalīt organizacionālās un pakalpojumu sniegšanas aktivitātes pilsētu
transportā un ieviest konkurenci pakalpojumu sniegšanā.
Pētniecības vieta: Poznaņa

8.9 Spānija
Regulēšanas struktūra: Katra pilsēta pati organizē savu transporta sistēmu, taču arī valdība
spēlē aktīvu lomu. Valdība kontrolē, vai tiek sniegts nepieciešamais pakalpojumu apjoms un
izsniedz licences transporta operatoriem.
Horizontālā struktūra un valsts aktivitāšu sadalījums: Lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju ir
privātie. Pilsētu transportu sniedz 185 uzņēmumi. To starpā 28 pieder pilsētām un 3 – darba
ņēmēju kooperatīviem. Mazās pilsētās 129 no 134 uzņēmumiem ir privāti. 80% lielo pilsētu
pašas sniedz transporta pakalpojumus. Infrastruktūra un ritošais sastāvs pieder operatoriem.
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Regulāciju raksturojošās iezīmes: Izdevumu tipa režīms, kurā vietējās varas iestādes nosaka
cenas, laika grafikus un maršrutus. Koncesijas tiek piešķirtas uz laika periodu no 8 līdz 20
gadiem. Kopumā ņemot, pakalpojumu sniedzēji nesastopas ar finansiālajiem riskiem, jo
subsīdijas palīdz līdzsvarot budžetu. 1984. gadā valdība ieviesa pilsētu transporta fondu, ko
finansē no valsts budžeta un piešķir dažādiem transporta tīkliem.
Konkurence: Tiek rīkoti atklāti konkursi, lai piešķirtu koncesijas pēc zemāko izmaksu kritērija.
Pētniecības vieta: Barselona

8.10 Zviedrija
No relatīvi neelastīgas sistēmas, kurā licencētie pakalpojumu sniedzēji baudīja monopolstāvokli,
Zviedrija kopš 1989. gada 1. jūlija ir kļuvusi par valsti, kurā pastāv atklātu konkursu sistēma.
Šodien visizplatītākais princips ir tāds, ka vietējās varas iestādes atbild par visu plānošanas
procesu, ieskaitot tīklu struktūru, grafikus un biļešu cenas, bet par pašu pakalpojumu sniegšanu
tiek rīkots konkurss. Konkursus var izsludināt par specifiskiem maršrutiem, bet visbiežāk tie
tiek izsludināti par kādu satiksmes tīkla daļu. Izmaksu ekonomija uz pakalpojumiem, kas tiek
izkontraktēti, sastāda no 5 līdz 45%.
Pēdējo gadu laikā pastāv tendence likt uzsvaru uz kvalitāti un stimuliem, kas rada lielākus
ienākumus vai kvalitāti. Vēl viena tendence ir pārdot valsts īpašumā esošus uzņēmumus
privātām kompānijām, tādējādi samazinoties valsts īpašumā esošajiem uzņēmumiem. Ne tikai
autobusu pakalpojumi, bet arī pasažieru vilcienu pakalpojumi vairākos rajonos un Stokholmas
metro ir šādā veidā izkontraktēti privātām kompānijām.
Pētniecības vieta: Helsingborga

8.11 Nīderlande
Nīderlandē nesen ir sākušās tiesiskā regulējuma pārmaiņas, kas ir viens no soļiem, lai pārietu no
centrāli organizētas un subsidētas sistēmas uz decentralizētu sistēmu ar koncesiju piešķiršanu
konkursa kārtībā.
Kaut gan sistēmas juridiskā forma iepriekš bijusi balstīta uz tirgus iniciatīvu, praksē visi
finansiālie un citi jautājumi tikuši izlemti Transporta ministrijā.
1990. gados tika sākts decentralizācijas un konkurences ieviešanas process. Tas noveda pie
situācijas, ka pakalpojumu sniedzējiem radās ienākumu risks, taču konkurence nepastāvēja.
Jaunais pasažieru transporta likums stājās spēkā 2001. gada janvārī. Tas ir radījis apstākļus, lai
turpinātu decentralizāciju un ieviestu konkurenci Nīderlandes Pilsētu un reģionālā sabiedriskā
transporta sistēmā (ieskaitot sliežu pievadceļus).
Pirmie konkursi notika 2001. gadā un pašlaik tiek plānoti daudzi citi. Pilsētu sliežu ceļu
sistēmās (tramvaju un metro) vēl nav noticis neviens konkurss, kaut gan jaunais likums arī šeit
paredz konkurenci.

No pakalpojumu sniedzēju viedokļa redzamas divu veidu izmaiņas:

• Pārdota daļa no VSN grupas (lielākais holandiešu reģionālā transporta operators), ņemot
vērā paredzamos tiesību jauninājumus un tirgus līdzsvara trūkumu (VSN tika uzskatīts par
pārlieku lielu uzņēmumu);

• Valsts īpašumā esošu uzņēmumu radīšana no uzņēmumiem, kurus tiešā veidā kontrolē varas
iestādes, un kapitāla daļu pārdošana trešajām pusēm.
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Paredzams, ka jaunajā režīmā, kas balstīts uz varas iestāžu iniciatīvu, konkursus organizēs divos
līmeņos: vispirms nacionālajā līmenī, kas atstās rīcības brīvību par nākošā konkursa procedūru,
un vietējā (zem nacionālā) līmenī. Sagaidāms, ka ienākumu risks paliks transporta pakalpojumu
sniedzēju pusē un attiecīgi arī daži taktiskie instrumenti saglabāsies operatora rokās.

Nīderlandes varas iestādes ir nospraudušas mērķus gan par izmaksu nosegšanas proporciju, gan
pasažieru skaitu (kam jāpieaug). Izmaiņu process vēl nav ļāvis samzināt subsīdiju līmeni. Arī
mērķis piesaistīt vairāk pasažierus vēl nav sasniegts. Atbilstoši nesen pieņemtam politikas
plānošanas dokumentam (NVVP), mērķis piesaistīt vairāk pasažierus ir samazināts uz dažiem
specifiskiem tirgiem, kuros sabiedriskais transports var palīdzēt samazināt sastrēgumus. Lauku
transporta tirgus tagad tiek uzskatīts par sabiedrības interešu objektu tikai sociālu mērķu labad.

Pētniecības vieta: Arnhema – Nijmegena

8.12 Lielbritānija
Pēdējo divu gadu desmitu laikā Lielbritānijas sabiedriskā transporta jomā ir notikušas radikālas
reformas. Vispirms jāuzsver tiesiskā ietvara izmaiņas (sākot ar 1980. gada Transporta likumu),
kuru mērķis ir bijis nodrošināt konkurenci autobusu satiksmes industrijā, pārejot no situācijas,
kurā pastāvēja neliela vai nekāda konkurence, uz sistēmu, kurā pastāv spēcīga konkurence uz
brīvas tirgus pieejas bāzes. Autobusu uzņēmumi, kas iepriekš atradās valsts īpašumā, ar
nelieliem izņēmumiem tika privatizēti. Šis modelis tika ieviests visā Lielbritānijā (izņemot
Londonu un Ziemeļīriju).
Londonā tika pieņemts lēmums ieviest citu pieeju, kuras pazīmes ir ierobežota pieeja tirgum un
katra atsevišķa maršruta izkontraktēšana. Ziemeļīrijā sabiedriskais transports vēl joprojām
saglabājas valsts īpašumā. Attiecībā uz dzelzceļu 1993. gadā tika pieņemts likums, kas
paredzēja valsts īpašumā esošā Lielbritānijas Dzelzceļa (British Rail) privatizācijas noteikumus.
Tie noteica, ka jāatdala transporta infrastruktūras un pārvalde no pakalpojumu sniegšanas. Lai
izvēlētos pakalpojumu sniedzējus dažādām pakalpojumu grupām, tiek izmantots franšīzes
modelis. Normatīvā bāze zināmā mērā dod kompānijām brīvu pieeju tirgum arī ārpus franšīzes
līgumiem, taču līdz šim šī iespēja dota tikai nelielam skaitam pakalpojumu sniedzēju, lai
nodrošinātu vilcienu uzņēmumu finansiālo dzīvotspēju (piemēram, Heathrow Express
operators). Tāpēc konkurence šajā gadījumā galvenokārt ir pastāvējusi „ārpus sliedēm” un nevis
„uz sliedēm”.
Šīs reformas ir mazinājušās centrālās valdības kā sabiedriskā transporta pakalpojumu
uzņēmumu īpašnieka lomu (izņemot Londonas metro). Tomēr vietējās pašvaldības dažos
gadījumos vēl ir transporta pakalpojumu uzņēmumu īpašnieki. Vietējās pašvaldības saglabā
svarīgu lomu sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā un iepirkšanā. Centrālās valdības
loma ir nodrošināt pasažieru dzelzceļa pakalpojumu vispārējo tiesisko ietvaru, finansiālo
atbalstu un investīcijas sabiedriskā transporta infrastruktūrā. Lielākā daļa sabiedriskā transporta
operatoru tagad ir privātajā sektorā. Vēl jo vairāk, dažas privātās kompānijas ir iesaistītas gan
autobusu, gan dzelzceļa satiksmes tirgos. Piecpadsmit no 25 vilcienu apkalpošanas
uzņēmumiem pārgājuši uz autobusu satiksmi (kas pēc tam ieguva vēl 3 firmas). Katra no
pasažieru dzelzceļa franšīzēm saņēma vismaz divus konkursa pieteikumus no autobusu firmām.
Kopīgi ar šīm reformām notikušas būtiskas organizatoriskas izmaiņas. Lielbritānijas dzelzceļa
privatizācijas gadījums īpaši izceļas, jo tā rezultātā radās pavisam jauna struktūra ar neatkarīgu
regulējošo institūciju un ārpus ministrijas departamentu, kas atbild par pasažieru pakalpojumu
franšīzi.
Vēl citas organizacionālās izmaiņas varas iestāžu līmenī ietvēra sevī Pilsētu padomju
izformēšanu 1986. gadā. Vairākas institūcijas ir izmainījušas savas atbildības sfēras attiecībā uz
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sabiedrisko transportu, ieskaitot vietējās pašvaldības un satiksmes komisārus (atbildēja par
pakalpojumu kvantitāti un cenu regulēšanu pirms 1980. gada un 1985. gada Transporta
likumiem). Gan autobusu, gan dzelzceļu satiksmes gadījumā radās vairākas privātās
kompānijas, kaut gan vienlīdz strauji notika arī konsolidācija (atkal apvienošanās). Starp 1988.
gadu un 1997. gadu, Transporta konsultāciju dienests (TAS) (1997) bija reģistrējis 185
kompāniju pārņemšanu autobusu industrijā. Šajā industrijā ir izveidojies „lielais trijnieks”
(Arriva, First Group un Stagecoach), kuri kopumā kontrolēja 11% no visa industrijas
apgrozījuma 1989. gadā, bet jau 35% 1997. gadā. Vēlākie TAS pētījumi apliecina, ka peļņa šajā
industrijas segmentā sasniedz 12%, 21% pakalpojumu sniedzējiem peļņa ir virs 15% un 22% -
zem 5%. Ir jāuzdod jautājums: vai atkal apvienošanās nav (dažiem) pakalpojumu sniedzējiem
devusi monopolstāvokli? Šie apvienošanās gadījumi un sūdzības par dominējošā stāvokļa
ļaunprātīgu izmantošanu ir piesaistījuši konkurences nodrošinošo institūciju, piemēram,
Godīgas tirdzniecības biroja (Office of Fair Trading) un Monopolu un apvienošanās komisijas
(Monopolies and Mergers Commission), uzmanību. Kopš 1989. gada autobusu industrijā ir
veiktas vairāk nekā 30 izmeklēšanas. Tomēr šo konkurences kontrolieru vara ir bijusi
nepietiekama, lai gan tas ir mainījies kopš 1998. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā. Šajā
likumā paredzētas tiesības apturēt uzņēmuma darbību, veikt kratīšanu un piemērot sodus līdz
pat 10% apmērā no gada apgrozījuma. Dzelzceļu gadījumā konsolidācija notika nekavējoties.
Četras grupas - National Express Group, Connex, Stagecoach/Virgin Trains un First Group –
kontrolē 70% no ienākumiem.
Privātā sektora iekļaušanās sabiedrisko pakalpojumu tirgū ir piesaistījusi privāto finansējumu,
ieskaitot investīcijas braukšanas līdzekļos, ritošajā sastāvā un fiksētajā sliežu infrastruktūrā.
VPP arī ir tikušas izmantotas vairāk nekā iepriekšējos gados. Reformu iniciatīvas ir radījušas
izmaiņas veidā, kā sabiedriskajam transportam tiek sniegts finansiālais atbalsts: no tiešām
subsīdijām līdz sistēmai, kas balstīta uz pakalpojumu līgumiem (lielākajā daļā gadījumu tiek
izmantoti neto izmaksu līgumi).
Valdības maiņa 1997. gadā nozīmēja būtiskas izmaiņas transporta politikas virzienā, vairāk
uzsverot integrētu transporta politiku, lai novērstu transporta ietekmi uz vidiem, kā aprakstīts
Transporta „Baltajā grāmatā” (Jaunais līgums transporta jomā – visiem labāk) (skatīt DETR,
1998a). Sekojošiem politikas pasākumiem vajadzēja nostiprināt sabiedriskā transporta
regulēšanas un plānošanas instrumentus. Politikas pasākumi, kuriem nepieciešama primārā
likumdošana, tika iekļauti 2000. gada Transporta likumā. Lai atbalstītu šīs politikas izmaiņas, ir
uzsākta grandioza infrastruktūras investīciju programma, kas sasniegs aptuveni 270 miljardus
Eiro nākošo desmit gadu laikā (skatīt DETR (2000)). Šīs politikas iniciatīvas jāskata kontekstā
ar iespējamajām problēmām ar deregulāciju un privatizāciju, atbalstot sabiedriskā transporta
izmantošanu. Politika izmaiņas notiek paralēli varas deleģēšanai Ziemeļīrijā, Skotijā, Velsā un
Londonā.
Pētniecības vietas: Londona un Mančestera
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9. Vārdnīca
(Ņemts no Maretope gala ziņojuma 1)
Liberalizēt: padarīt vieglāku autonomu pieeju tirgum
Deregulēt: samazināt varas iestāžu nosacījumus tirgus piegādātāju darbībām
Privatizēt: pārdot (individuāli, biržā) bijušo valsts (pašvaldību) īpašumu kapitāla daļas
Tirgus konkurence: konkurence starp vairākām kompānijām brīvā tirgū, šīm kompānijām
cīnoties vienai ar otru, lai pārdotu savas preces vai pakalpojumus, nosakot cenas, kādas tās var
atļauties un tirgus pieņem.
Tirgus kļūda: situācija, kad tirgus rada neefektīvus rezultātus, ko pastāv viens vai vairāki no
sekojošiem apstākļiem:

- Vāja konkurence,

- Dabiskie monopoli,

- Sabiedriskā labuma preces,

- Ārējie faktori,

- Kopīgas īpašumtiesības,

- Pilnīgas un simetriskas informācijas trūkums,

- Nepilnīgi tirgi.
Tirgus atvērtība: Dažu tirgu īpašība, kuros jau esošās firmas apdraud potenciāli jauni ienācēji,
radot efektīvus rezultātus bez perfektas konkurences pastāvēšanas. Baumols, Panzars un
Villings (1982) uzskata, ka atvērti tirgi garantē tādus pašus sociālos labumus kā perfekti tirgi
bez nepieciešamības veikt iepriekšējus pieņēmumus par kompāniju skaitu, kam jādarbojas
dotajā tirgū. Šepards (1984) ir novērojis, ka šie rezultāti ir pareizi tikai pie sekojošiem
nosacījumiem:

- Pieeja tirgum ir brīva un bez ierobežojumiem,

- Pieeja ir absolūta,

- Pieeja ir tikpat perfekta kā izeja.
Varas iestāde: valdība vai publiskā administrācija.9

Transportu organizējošās iestādes ir varas iestādes, kurām deleģēta vara, un varbūt arī
pienākums, organizēt (piemēram, radīt) pasažieru transporta pakalpojumus savā jurisdikcijā.
Transporta uzņēmumi šādā ietvarā darbojas transportu organizējošās iestādes uzdevumā.
Regulējošās transporta iestādes ir varas iestādes, kurām dota vara regulēt transporta
uzņēmumus pasažieru transporta tirgos. Šādu varas iestāžu kompetence var būtiski atšķirties,
ņemot vērā dotās valsts regulējošo vidi: no ļoti vājiem regulatoriem brīvā tirgū, līdz ļoti
spēcīgiem regulatoriem ar varu, kas līdzinās varas iestādēm. Transporta uzņēmumi šādā ietvarā
tiek uzskatīti par neatkarīgām kompānijām (privātām vai publiskām), kas darbojas tirgū pēc
savas iniciatīvas.

                                                     
9 Piezīme: runājot par “varas iestādēm”, ja nav norādīts citādi, šajā pētījumā tiek saprasta visa valsts pārvaldes sistēma
(attiecīgi nacionālajā, reģionālajā vai vietējā līmenī), ieskaitot atbalsta personālu valsts ierēdņu veidolā.
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Transporta plānošanas iestādes ir (daļēji) neatkarīgas institūcijas, kuras rada „varas iestādes”
(galvenokārt transporta iestādes), lai profesionālā veidā vadītu vairākus uzdevumus, kas saistīti
ar transporta pakalpojumu plānošanu iestādes kompetences rajonā. Šie uzdevumi var ietvert
līgumu slēgšanu (iespējams, atklātu konkursu rezultātā) ar transporta pakalpojumu sniedzējiem.
Plānošanas funkcijas veic transporta pakalpojumu sniedzēji vai tieši transporta iestādes, ja šāda
institūcija nav izveidota.
Licence: tiesības praktizēt pasažieru transporta snidzēja („operatora”) funkcijas. Licences tiek
izsniegtas uz kvalifikāciju pamata (laba reputācija, finansiālais stāvoklis, profesionālā
kompetence), kas pierāda spējas uzņemties pakalpojumu sniedzēja uzdevumus. Tādējādi licence
nosaka pieeju profesijai.
Autorizēšana: ekskluzīvas vai ne ekskluzīvas tiesības izmantot specifiskus pakalpojumus, uz
kuriem (licencēts) „operators” var pieteikties atbilstošā varas iestādē. Ekskluzīvas autorizēšanas
gadījumā citi „operatori” tiek izslēgti no pakalpojumu sniegšanas uz tiem pašiem nosacījumiem.
Autorizēšanas procedūra ļauj pārbaudīt, vai operatora kandidāts spēj izpildīt visas
nepieciešamās (objektīvās un ne diskriminējošās) tiesiskās un administratīvās prasības.
Koncesija: koncesija ir līgums starp varas iestādi un tās izvēlētu (licencētu) „operatoru”, ar
kuru varas iestāde nodod „operatoram” sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tiesības, kuras
atrodas tās kompetencē. „Operators” piekrīt radīt šo pakalpojumu, pretim saņemot ekskluzīvas
vai ne ekskluzīvas tiesības piedāvāt šo pakalpojumu vai tiesības kopā ar samaksu. Koncesija var
tikt noformēta vairākās juridiskās formās, tomēr tā vienmēr jānoslēdz līguma veidā, ar operatora
piekrišanu (kaut gan vienošanās var būt ļoti rudimentāra). Lielbritānijas dzelzceļa franšīzes ir
koncesijas (šā pētījuma ietvaros termins „franšīze” lietots tā parastajā nozīmē kā „komerciālā
brenda franšīze”, piemēram, McDonald’s), lai izvairītos no sajukuma.
Vispārējā kvalitātes vadība: Pārvaldes pieeja, kas integrē visas funkcijas un procesus, kas
pastāv organizācijā, lai sasniegtu nepārtrauktu preču un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu
(ISO 8402). Kvalitātes vadības pieeja nozīmē visas vadības funkcijas, kas nosaka kvalitātes
politiku, mērķus, atbildību un ievieš tās ar tādiem līdzekļiem kā kvalitātes plānošana, kvalitātes
kontrole, kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana (QUATTRO).
Salīdzinošie rādītāji (benchmarks). Sistemātisks organizācijas snieguma salīdzinājums starp
departamentiem vai filiālēm (iekšējie salīdzinošie rādītāji) vai ar citām organizācijām,
konkurentiem vai industrijas vadošajām kompānijām (ārējie salīdzinošie rādītāji) kā metode, lai
dalītos ar zināšanām un pieredzi par „labāko praksi” un uzlabotu sniegumu.
Kvalitātes partnerība. Juridiski nesaistoša vienošanās starp publiskā un privātā sektora pusēm,
kam ir kopīgas intereses sabiedriskā transporta atbalstā.
Pilsoņu harta. Dokuments, kurā aprakstīti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumi un
noteikts, kādus pakalpojumus pilsoņi var sagaidīt, ņemot vērā viņu viedokļus.
Klientu harta. Dokuments, kurā detalizēti aprakstīti pienākumi pret klientiem, izklāstīti
pakalpojumu sniedzēju standarti, aprakstīts, kā tiek izmērīts sniegums iepretim šiem
standartiem, kā standarti tiek piemēroti klientu labā, un kā tiek kompensēts, ja gadās kļūdas, un
kā sakontaktēties ar pakalpojumu sniedzēju.
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