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87%

Ar sabiedriskā transporta
pakalpojumu Ventspils

pilsētā apmierināti

pasažieru 

APKALPOŠANAS KULTŪRU -  95%

BRAUKŠANAS KULTŪRU -  86%

APMIERINĀTĪBA AR

Ventspils iedzīvotāju aptaujā
Dati iegūti pētījumu centra SKDS veiktajā



2020. gada vispārīgs raksturojums

Transporta un loģistikas nozare ir viens no

Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem un veido

gandrīz 10% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Tā nodrošina darba vietas vairāk nekā 85 000

Latvijas iedzīvotāju. 

Transporta un loģistikas
nozares raksturojums
Latvijā

samazinās iedzīvotāju skaits, līdz ar to

krītas pakalpojuma rentabilitāte

jāieņem nepopulāri lēmumi, jāveic

maršrutu un reisu optimizācija

covid - 19 pandēmija - straujš un

iepriekš neplānots pasažieru skaita

samazinājums

Izaicinājumi 2020 -
nozarē, tajā skaitā, 
 ,,Ventspils reisam"

nodrošinot  kvalitatīvu pakalpojumu,

iekļaujoties vietējās kopienas dzīvē un

uzlabojot tās dzīves kvalitāti

turpināo darbu pie projekta, lai uzsāktu

pilsētas pasažieru pārvadājumus ar

elektriskajiem autobusiem 

risinot aktuālas problēmas, tajā skaitā,

veicot epidemioloģiskās drošības

pasākumus. 

        ieviešot vēlamos uzlabojumus

,,Ventspils reiss" tomēr
spēja sekmīgi strādāt arī
krīzes apstākļos 

50% iedzīvotāju
 no tiem  32% to dara regulāri

Ventspils pilsētā sabiedrisko
transportu 2020.gadā
izmantojuši

 Neskaidrība un nenoteiktība, kas valda,
negatīvi ietekmē daudzus procesus
pasažieru pārvadājumu jomā, traucē
plānošanai un pazemina pakalpojuma
kvalitāti

Latvijas pasažieru pārvadājumu jomā

2020.gads bija zīmīgs ar Valsts SIA

,,Autotransporta direkcija” organizēto

iepirkumu sabiedriskā transporta

pakalpojumu nodrošināšanai uz 10

gadiem. 

Diemžēl 2020.gadā iepirkums pilnībā 

 netika pabeigts. Arī lotē ,,Ventspils” vēl

aizvien nav skaidrs, kurš pārvadātājs

nodrošinās pakalpojumu turpmākos 10

gadus.

Kas traucē produktīvam
darbam



Mēs esam sociālajos tīklos un
informējam par aktualitātēm

Mēs rūpējamies par darbiniekiem

Mēs sekojam pasažieru plūsmai,
pielāgojam autobusu kustību
pieprasījumam

Mēs analizējam savu ietekmi uz
sabiedrību un vidi

Mēs esam par drošu un kvalitatīvu
pakalpojumu



NOSLĒGTS
LĪGUMSPAR
PASAŽIERU
PĀRVADĀJUMIEM
VENTSPILS NOVADĀ
–  GARANTIJA
DARBAM
ELEKTROAUTOBUSI
VENTSPILĪ BŪS

KO GAIDĀM 
NO 2021. GADA?



Pašvaldības SIA
,,Ventspils reiss" 

-
 100% pašvaldības
kapitālsabiedrība 

MŪSU PAKALPOJUMS IR 

PAKALPOJUMS CILVĒKAM NO CILVĒKA

Misija
Sniegt pakalpojumu tā, lai pasažieris to rekomendētu to citiem

 

Vīzija
Drošs brauciens ne tikai garantē patīkamu pārvietošanos, 

bet pārvērš to baudījumā
 

Vērtības
Drošība, atbildība, kvalitāte



Kvalitātes vadības sistēma uzņēmumā
ieviesta jau 2008.gadā un resertficēta jau
ceturto reizi. 2020.gada resertifikācijas
audits aizvadīts izcili – nav konstatēta
neviena neatbilstība. 
Auditu veica starptautiski atzīta
sertifikācijas institūcija DNV - GL, un tā
galvenais mērķis bija pārliecināties par
uzņēmuma izaugsmi trīs gadu periodā
kopš iepriekšējā audita (kārtējie auditi tiek
veikti reizi gadā, resertifikācijas - reizi
trijos gados). Audita prioritāte bija vadības
sistēmas atbilstība jaunajiem standartiem
un darbinieku iesaiste dažādu lēmumu
pieņemšanā, īpaši izceļot jautājumus, kas
saistīti ar energopārvaldību, darba vides
uzlabošanu, individuālās aizsardzības
līdzekļu izmantošanu un dažādu
negadījumu ietekmi uz darbiniekiem. Tika
auditēta gan dokumentācija, gan
darbinieki no visām uzņēmuma
struktūrvienībām. Rezultātā auditori
pauda, ka guvuši apstiprinājumu tam, ka
uzņēmuma vadības sistēma tiek uzturēta
un mērķtiecīgi, pakāpeniski pilnveidota, kā
arī apzināti tiek izvirzīti aizvien jauni
uzdevumi un augstāki mērķi, kuru izpilde
tiek stingri kontrolēta.



.

Viens no vērtīgākajiem sasniegumiem 2020. gadā ir 8. gadu pēc kārtas
saņemtā augstākā atzinība un Drošākā Latvijas pasažieru pārvadātāja tituls
ikgadējā apdrošināšanas sabiedrības "Balta" un Satiksmes ministrijas
rīkotajā konkursā "Drošākais uzņēmuma autoparks ". Ekspertu uzmanības
centrā šogad bija veiksmīgi krīzes risinājumi un labās prakses piemēri, kā
rūpēties par autoparku drošību covid – 19 pandēmijas apstākļos. Vērtējot
uzņēmumu ieguldījumu, eksperti pauda atzinību par to, ka tiek atbalstītas
darbinieku iniciatīvas un veicināta to realizāciju – konkrēti: autobusu
vadītāju darba vietas aprīkotas ar plastikāta aizsargsienu, kas mazina
inficēšanās risku ar covid – 19 vīrusu.

No 2008. gada uzņēmumā ir ieviesta integrētā vadības sistēma, kuras resertifikācijas audits, kas
tiek organizēti reizi trijos gados, 2020. gada vasarā tika aizvadīts izcili. Tā galvenais mērķis bija
pārliecināties par uzņēmuma izaugsmi trīs gadu periodā kopš iepriekšējā audita un ikdienas darba
atbilstību četru starptautisku standartu ISO 9001:20015 (kvalitātes vadība), ISO 14001:2015
(vides pārvaldība), ISO 50001:2018 (energopārvaldība) un ISO 45001:2018 (arodveselībasdarba
un drošības pārvaldība) prasībām. Noslēguma pārrunās starptautiski atzītas sertifikācijas
institūcijas DNV – GL pārstāvji atzina, ka intervējot dažāda līmeņa uzņēmuma darbiniekus, gūta
pārliecību, ka kapitālsabiedrības darbs tiešām organizēts atbilstoši visu četru standartu prasībām.

Īpašu gandarījumu sniedza auditoru paustais, ka tikai nedaudzi uzņēmumi Latvijā spēj sertificēt
atbilstību visiem 4 standartiem.

 

2020. gadā uzņēmumam nācās saskarties ar izaicinājumiem, ko izraisīja
epidemioloģiskā situācija valstī. Bija  jāsamazina reisu skaits,  jāskaidro valstī
ieviesto ierobežojumu nozīme, jāmeklē iespējas mazināt autobusu vadītāju un
pasažieru inficēšanās risku. Atskatoties uz paveikto, varam secināt, ka esam tikuši
galā godam. Lai arī pasažieru skaits šajā gadā bijis mazāks nekā iepriekš, tāpat
apkalpoti sezonālie reisi un maršruti uz Akmeņdzirām, Kurzemi, laivu bāzi,
Būšniekiem un Briežu dārzu, kā arī pludmali.
Pārvadājumu daļa rūpīgi sekojusi līdzi pieprasījumam, iespēju robežās atjaunojot
slēgtos reisus un piemērojot autobusu kustības laikus atbilstoši pasažieru vēlmēm.

Pēc pasažieru ieteikumiem maršruts nr.3 “Ābolu iela – Siguldas iela” pagarināts līdz
Sārnates ielai un pārtapis par maršrutu “Sārnates iela – Siguldas iela”.

Lielo izaicinājumu laiks

Jau 8. gadu uzņēmums aizpildīja un nodeva ekspertu vērtējumam
Ilgtspējas indeksa pašvērtējumu, un trešo gadu pēc kārtas saņemta
augstākā - Platīna – atzinība.
Ko tas nozīmē pasažierim? Tā ir garantija tam, ka uzņēmums ne tikai
veic pasūtījumu, nodrošinot pakalpojumu, bet dara arī vēl daudz ko
citu: iegulda attīstībā un izaugsmē, rūpējas par uzņēmuma
atpazīstamību, darbiniekiem, darba vidi, apkārtējo vidi un sabiedrību,
nodrošina informācijas izplatīšanu un dara vēl daudz ko citu. 
2020. gadā pirmo reizi tika aizpildīts arī pašvērtējums, ko organizēja
kustība “Dažādībā ir spēks”. Arī šeit uzņēmuma ieguldījums novērts
ar balvu, darba vides jomā.
Secinājums?  “Ventspils reiss” godam ticis galā ar neierastajiem
apstākļiem, un savu sniegumu dažādās jomās nav pazeminājis, jo vēl
aizvien sniedz gan drošu, gan kvalitatīvu, gan pieejamu pakalpojumu.

Saņemtas arī citas atzinības

“Ventspils reiss” – drošākais pasažieru pārvadātājs

Uzņēmums apliecina darba atbilstību starptautiskām prasībām

2020. gads bijis sarežģīts un jauniem izaicinājumiem bagāts, taču, par
spīti ārkārtas situācijām un dažādajiem ierobežojumiem, esam
turpinājuši strādāt un attīstīties.

https://www.delfi.lv/temas/balta-aas
https://www.delfi.lv/temas/satiksmes-ministrija


Vienīgais pasažieru pārvadātājs Latvijā, kurš
saņēmis tik augstu novērtējumu 7 reizi. ,,Ventspils
reiss” ir vienīgais pasažieru pārvadātājs, kurš šajā
konkursā piedalās kopš tā pirmsākumiem un visus
gadus saņēmis tikai augstāko iespējamo
novērtējumu.

Gada balva Drošākais
uzņēmuma autoparks Zelta
kategorija

Ilgtspējas indeksa augstāko vērtējumu VR saņēma
trešo gadu pēc kārtas, un ir vienīgais pasažieru
pārvadātājs Latvijā, kam tas ir izdevies.
Kapitālsabiedrība konkursā piedalījās jau astoto
gadu un 2x izcīnījusi Sudraba kategoriju, 3x – zelta
un 3x Platīna kategoriju.  

Ilgtspējas indeksa Platīna
kategorija

 par izaugsmi trīs gadu periodā kopš
iepriekšējā audita, izpildot 4 starptautisku
standartu ISO 9001:20015, ISO 14001:2015,
ISO 50001:2018 un ISO 45001:2018
prasības.

Audita galvenais mērķis bija pārliecināties

Kvalitātes vadības sistēmas
resertifikācijas audits

 Žūrija augstu novērtēja kapitālsabiedrības
ilggadējo tradīciju –  autobusu vadītāju
Profesionālās meistarības konkursu, Kura
uzdevums ir mācīt un motivēt strādāt labāk,
kā arī nodrošināt visiem autobusu vadītājiem
(neatkarīgi no dzimuma, darba stāža, un
profesionālās pieredzes) vienādu attieksmi

Līdzsvara balva kategorijā 
Atbalsta pasākums sieviešu
un vīriešu vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanai.

Līdz 2020.gada 11. jūnijam kapitālsabiedrībai
jau septīto gadu pēc kārtas bija piešķirts
statuss Ģimenei draudzīgs;2020.gadā šādu
statusu vairs nepiešķīra nevienam
uzņēmumam.

Statuss Ģimenei draudzīgs

Atzinību piešķīra kustība Dažādībā ir spēks,  un

tā apliecina, ka VR tiek veidota tāda darba vides ,

kas veicina dažādu cilvēku grupu iesaistīšanos

uzņēmuma darbā.

Atzinība nominācijā ,,Mūsu
darba vide"

Sertifikāts “STIPRĀKAIS LATVIJĀ" tiek
piešķirts finansiāli stabiliem Latvijas
uzņēmumiem. Tas apliecina, ka uzņēmumam
ir laba kredītvēsture un pārvaldība.

Sertifikāts Siprākais Latvijā



Samazināt vides piesārņojumu
un trokšņa līmeni autobusu
salonā šoferim, uzsākot īstenot
projektu par videi draudzīgu 1
lielas ietilpības duālās degvielas
sistēmas (hibrīds) autobusu un
14 mazas ietilpības
elektroautobusu iegādi.
Notiek projekta pakāpeniska
realizācija - 
2020.gadā tika iegādāts un
uzsāka pasažieru
pārvadājumus 1 lielas ietilpības
duālās degvielas sistēmas
autobuss.
14 elektroautobusu
pakāpeniska iegāde atlikta
sākot no 2021. gada.

Darba vietas
uzlabošana

Dzīvības un nelaimes
gadījumu apdrošināšana.
Veselības apdrošināšana.
Apmaksāts peldbaseins.
Nesmēķēšanas piemaksas.
Apdrošināšana ārzemju
braucieniem. Redzes
korekcijas līdzekļu izdevumu
atmaksa darbiniekiem, kam
darba pienākumu veikšanai
nepieciešamas brilles.
Specpiens tehniskajam
personālam.

Rūpes par
darbinieku
veselību un dzīvību

Izvērtēt darba vides riskus,
piesaistot kompetentu
institūciju,  nodrošināt un
veikt ikdienas darba vides
uzraudzību. Nosūtīt
darbiniekus uz obligātajām
veselības pārbaudēm. 
 Sekot līdzi darba
aizsardzības pasākuma
plāna izpilde. Nodrošināt
darba apģērbu. 

Nodrošināt
darba
aizsardzības
prasību
ievērošanu
uzņēmumā

Metinātāja; gāzes griezēja,
tilta celtņa operatora
pāratestācijas kursi. Auto
atslēdznieku apmācības.
Autobusu vadītāju
apmācība un kvalifikācijas
pārbaude. Darba
aizsardzības kursi.
Pārvadājuma daļas
speciālistu kursi.
Praktiskā un teorētiskā
apmācība darbā ar
personu ar invaliditāti.
Kursi vadošajiem
speciālistiem. Periodiskās
literatūras iegāde.

Darbinieku
apmācības un
citi izglītojoši
pasākumi 

P SIA “Ventspils reiss” darba vides 
programmas un mērķu izpilde 2020. gadā 

SASNIEGTS/IZPILDĪTS



KAMPAŅAS 
2020

LAI GAN EPIDEMIOLIĢISKĀ SITUĀCIJA
VALSTĪ BIJA NOPIETNA, REALIZĒJĀM GAN
SAVAS KAMPAŅAS, GAN IESAISTĪJĀMIES

CITU ORGANIZĒTAJĀS.


