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KOPSAVILKUMS 

Integrēta biļešu shēma ir vienas biļetes iegāde, kas ļauj pasažieriem izmantot vienu vai 
vairākus transporta veidus, kurus nodrošina viens vai vairāki pārvadātāji. Šī shēma ir 
svarīgs elements plašākā integrēta transporta konceptā, kura mērķis ir maksimāli veicināt 
transporta veidu un pārvadātāju savstarpējo maiņu.  
 
Pašreizējā ES prakse parāda, ka integrēta biļešu shēma tālsatiksmes pasažieru 
pārvadājumos ir sarežģīts jautājums. Tās ieviešanai ir vairāki juridiski, tehniski un ar 
konkurenci saistīti šķēršļi, kurus izraisa atšķirības starp daudzajām transporta vidēm, kuras 
ir nepieciešams apvienot. Integrēta biļešu shēma pati par sevi nav mērķis: drīzāk tas ir 
veids, kā padarīt multimodālos pārvadājumus pievilcīgākus to lietotājiem un veicināt 
efektīvāku esošās infrastruktūras un pakalpojumu izmantošanu.  
 
Ir pieejami tikai ierobežoti statistikas dati par tālsatiksmes intermodālo ceļošanu, 
un Eiropā nav vienotas tālsatiksmes braucienu definīcijas. Tādēļ ir grūti sniegt precīzu 
pārskatu par tālsatiksmes tirgus galvenajiem parametriem un lielumu. Neskatoties uz to, 
var pilnīgi noteikti apgalvot, ka tālsatiksmes integrēta biļešu shēma joprojām nav plaši 
izplatīta parādība un attiecas tikai uz noteiktām tirgus nišām. Tomēr ieinteresētās puses 
uzskata, ka, lai gan to ir grūti novērtēt, šādam tirgum ir potenciāls, un ilgtermiņā tas var 
palielināties. 
 
Kā atkārtoti izklāstīts 2011. gada Baltajā grāmatā par transporta politiku, integrēta biļešu 
shēma joprojām ir ES politikas mērķis, kas ir saistīts ar ilgtspējīgu intermodālo 
pasažieru pārvadājumu veicināšanu Eiropā kā alternatīvu privātajam transportam un 
tas ļaus labāk izmantot visas sistēmas radītās pieejamās iespējas. Šis pētījums parāda, ka 
progress tālsatiksmes tirgus segmentā ir bijis ļoti lēns un tajā nav gūti būtiski panākumi.  
 
Dzelzceļa pārvadājumu integrācija joprojām ir vāja, par ko liecina tikai daži gadījumi, 
kas tika atklāti pētījuma laikā. Politikas pasākumi šajā jomā galvenokārt ir vērsti uz 
savstarpējās tehniskās izmantojamības uzlabošanu starp vietējiem tīkliem, bet mazāk 
uzmanības tiek pievērsts rezervēšanas un biļešu iegādes shēmu integrācijai pārvadājumos, 
kuros ir iesaistīti vairāki uzņēmumi.   
 
Faktiski visi valstu tīkli ir savstarpēji saistīti. Tomēr kopumā tīkls joprojām tiek neefektīvi 
koordinēts Eiropas līmenī, jo īpaši tirgus apstākļu nepietiekamas pārredzamības dēļ. Vēl nav 
skaidrs — it īpaši politiskas rīcības neesamības dēļ —, vai jauno uzņēmumu ielaišana tirgū 
novedīs pie integrētas pieejas vai, tieši otrādi, pasliktinās līdz šim sasniegtos ierobežotos 
rezultātus. 
 
Cita aina paveras saistībā ar sadarbību starp gaisa un dzelzceļa pārvadājumiem, kur 
pēdējo desmit gadu laikā tika gūti zināmi panākumi. Sniedzot pakalpojumus 
galvenajām centrālajām lidostām, gaisa un dzelzceļa pārvadājumu intermodalitāte tiek 
uzskatīta par nozīmīgu stratēģiju, lai mazinātu Eiropas lidostu pārslodzi un jaudas 
ierobežojumus, izmantojot ātrgaitas dzelzceļa pakalpojumus tuvo lidojumu vietā. 
Neskatoties uz to, gaisa un dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus joprojām uzskata par 
„nišas produktiem”, kurus piedāvā tikai daži pārvadātāji un kuriem ir nepieciešama  
divpusēja vienošanās. Daudzpusīgu gaisa un dzelzceļa pārvadājumu sniedzēju sadarbību 
apgrūtina ne tikai tas, ka šie divi transporta veidi balstās uz atšķirīgiem uzņēmējdarbības 
modeļiem, kurus ir grūti integrēt un padarīt savietojamus, bet arī lielo uzņēmumu 
izmantotās aizsardzības stratēģijas.  
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Turklāt, lai šādi intermodāli produkti būtu ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgi, ir 
nepieciešams liels pasažieru skaits un atbilstīga infrastruktūra, t. i., ātrgaitas vilcienu 
stacijas lidostas terminālos. Tas ierobežo to lidostu skaitu, kurās ir iespējama šāda 
integrācija. Jāatzīmē, ka, lai gan gaisa un dzelzceļa transporta biļešu shēmas integrēšana 
var atbalstīt un sekmēt intermodālu ceļošanu, tā pati par sevi nav priekšnosacījums. 
Pasažieru pārvadājumu dati rāda, ka, ja lidostās ir pieejami atbilstoša līmeņa tālsatiksmes 
vilcienu pakalpojumi, tad vilcienus un lidmašīnas plaši izmanto savstarpēji papildinošā 
veidā, arī bez integrētas shēmas.   
 
Konkrētu gadījumu analīze parāda, ka skaidrāka definīcija saistībā ar pasažieru tiesībām 
uz multimodālajiem tālsatiksmes pārvadājumiem ir biļešu iegādes un rezervēšanas 
veiksmīgas integrēšanas priekšnosacījums. Šobrīd tiek izmantota viena veida transporta 
pieeja, saskaņā ar kuru katrs pārvadātājs ir atbildīgs tikai par savu multimodāla ceļojuma 
posmu bez savstarpējas atbildības par satiksmes traucējumiem; tas samazina gaisa un 
dzelzceļa transporta integrācijas pievilcību lietotāju vidū.  
 
Šis pētījums sniedz pārskatu par pašreizējo pieredzi saistībā ar integrētu biļešu shēmu 
tālsatiksmes pasažieru pārvadājumu jomā un uzsver galvenās politiskās un tehniskās 
problēmas.  Pētījuma galvenie ieteikumi ir šādi: 

 izdarīt ieguldījumus labākas kvalitatīvas un kvantitatīvas informācijas iegūšanā 
par tālsatiksmes pasažieru pārvadājumu tirgu, uzlabojot statistikas datus, kā arī 
veicot speciālus pētījumus, lai iegūtu trūkstošo informāciju; 

 piešķirt prioritāti dzelzceļa transporta tarifu integrācijas ieviešanai 
starptautiskajos pārvadājumos. Eiropas dzelzceļa pārvadājumu tirgus atvēršanai 
ir nepieciešami piemēroti politikas instrumenti šajā jomā. Augošu dzelzceļa 
pārvadājumu konkurenci nepieciešams papildināt ar īpašiem pasākumiem, kas biļešu 
shēmu integrāciju padarītu par obligātu, bet ar atšķirīgām saistību pakāpēm. Efektīva 
tirgus uzraudzība ir svarīga, lai izvairītos no monopolistiskas attieksmes galveno 
dalībnieku vidū; 

 izpētīt iespēju ieviest tehniskas sistēmas, kas ļautu izveidot kopīgu darbības 
platformu, kurā dzelzceļa un gaisa pārvadājumu rezervēšanas sistēmas varētu 
komunicēt, lai tādā veidā stimulētu jaunu sadarbības veidu starp gaisa un dzelzceļa 
pārvadātājiem.  Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka tālsatiksmes pārvadājumu 
sistēmas sarežģītība palielināsies, dzelzceļa pārvadājumu tirgū ienākot jauniem 
pārvadātājiem un attīstoties gaisa transporta savienojumiem no punkta uz punktu; 

 izmantot patiesi multimodālu pieeju pasažieru tiesībām, piemēram, turpmāk 
nosakot šo tiesību pamatkopumu, kas attiektos uz visu multimodālo ceļojumu, nevis 
uz katru konkrētu posmu;  

 turpināt tālsatiksmes pasažieru vidū popularizēt „mobilitātes kultūru”, kas 
iekļauj intermodalitāti un multimodalitāti, izplatot informāciju un rīkojot 
kampaņas ES līmenī, kā arī uzlabojot pakalpojumu un transporta veidu zīmolu 
veicināšanu. Nesenās iniciatīvas, tādas kā multimodālo ceļojumu plānotāji, kurus 
izveidoja ES, ir solis pareizajā virzienā. 


