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Pārskata periods – 2021.gads
 

Publicēšanas biežums – vienu reizi gadā 
Pārskatā iekļauta informācija par 

• pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu,
• iesaistīšanos sabiedrības atbalsta
aktivitātēs, 
• uzņēmuma publiskā tēla veidošanu, 
• vides aizsardzību,
• darba drošību, 
• darbinieku veselības aizsardzību,
• uzņēmuma ilgtspējību

2021. gada septembrī tika veikta Ventspils iedzīvotāju
telefonaptauja, kuras  rezultāti apliecina, ka, neskatoties uz
sarežģīto situāciju, kādā pēdējā gada laikā tiek veikti
pasažieru pārvadājumi Ventspils pilsētas autobusu
maršrutos, kopumā vērtējums pakalpojuma nodrošināšanā
sasniedzis augstāko līmeni pēdējo četru gadu laikā!

 

90% pasažieru 
ir apmierināti

ar saņemto
pakalpojumu

 
Dati iegūti pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā 





Mūsu 2021.gada negaidīts pārsteigums bija
InCSR speciālbalva Ilgtspējīgākais autoparks, kas
tika piešķirta konkursa Drošākais uzņēmuma
autoparks ietvaros.Balva piešķirta par projekta
e-bus veiksmīgu realizāciju.

Ventspils reiss apzinās, ka katra balva, kas
izcīnīta kādā konkursā, katra uzslava, kas no
saņemta no ekspertu komisijas vai auditoriem,
ir kolektīva darba rezultāts. Tas ir darbs, kas
paveikts ne tikai oficiālajā darba stundās, bet
arī ārpus darba laika. Balvas neviens nedāvina.
Vispirms ir jāpierāda, ka esi balvas cienīgs! Un
mēs to esam izdarījuši!

 



UZŅĒMUMA RAKSTUROJUMS 



DARBA KOLEKTĪVS 



DARBA KOLEKTĪVS



2021.gada vispārīgs raksturojums
Uzņēmuma darbu ietekmē ietekmē nenoteiktība, jo vēl aizvien nav pasludināts
uzvarētājs konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu
starppilsētu un novadu maršrutos nākamo 10 gadu periodā. Spēkā ir līgums, kas
noslēgts līdz 2022. gada beigām. Kas būs tālāk?
Pārvadāto pasažieru skaitu ietekmē covid - 19 pandēmija un epidemioloģiskie
ierobežojumi - lai arī pasažieru skaits ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar
2020.gadu, tas tomēr nav sasniedzis pirmspandēmijas laiku.
Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana rada neplānotus papildus
izdevumus, taču esam spējuši nodrošināt darbiniekus ar individuālās aizsardzības
līdzekļiem un pasažierus - ar bezmaksas sejas aizsargmaskām (ar Ventspils domes
atbalstu).
Dažādu ierobežojumu dēļ apsīkusi uzņēmuma sabiedriskā dzīve, kā arī nav
iespējams realizēt atsevišķus sabiedrības atbalsta pasākumus, tomēr esam
godinājuši gan labākos autobusu vadītājus, gan autobusu vadītājus  -miljonārus.

Uz



2021.gada vispārīgs raksturojums
Neskatoties uz grūtībā un izaicinājumiem, esam turpinājuši sniegt pakalpojumu,
nodrošinot 100% reisu izpildi starppilsētu un novada maršrutos, kur sabiedriskais
transports kursē salīdzinoši reti, tāpēc katrs reiss ir ļoti svarīgs.
Turpinājām rūpēties par darbinieku un pasažieru veselību un drošību, veicot
autobusu vadītāju rutīnas  veselības pārbaudes un darbinieku testēšanu.
Esam organizējušo tradicionālo akciju "Ventspils reiss tevi vienmēr pamanīs!" un
iespēju robežās iesaistījušies izglītojošos pasākumos.
Esam turpinājuši sniegt informāciju par pakalpojumu un uzņēmumu, izmantojot
dažādus informācijas avotus.
Veiktas 2 socioloģiskās aptaujas, kurās noskaidrots, ka  82% Ventspils iedzīvotāju
uzskata, ka sabiedriskā transporta vadītāji Ventspils pilsētā brauc droši, kā arī
90% pasažieru ar saņemtā pakalpojuma kvalitāti ir apmierināti.



Sekmīgi turpinās darbs pie pārvadājumu nodrošināšanas ar elektroautobusiem. Projekta
īstenošana noris ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.
pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros.
2021.gadā nodotas ekspluatācijā 3 elektroautobusu uzlādes stacijas un pasažieru
pārvadājumos iesaistīti 4 elektroautobusi, kuri ekspluatācijā parāda teicamus  veiktspējas
rādītājus. Ar elektroautobusiem tiek nodrošināts 13% no visa pilsētas maršrutu tīkla pārvadājumiem.
Periodā no 01.11.2021. līdz 31.12.2021. ar četriem elektroautobusiem ir pārvadāti ~28’000
pasažieri, kā arī ~6’500 pasažieri ar duālās degvielas sistēmas autobusu. Kopumā tie  ir ~17% no
visiem pilsētā pārvadātajiem pasažieriem.

2021.gada lielākais izacinājums



Miljonāru klubiņā jauni biedri un dubultmiljonāri 
“Ventspils reiss” miljonāru
klubiņš tika dibināts 2012., kad
vairāki autobusu vadītāji,
strādājot uzņēmumā, bija
nobraukuši miljons kilometru.
Laika gaitā klubiņa biedru skaits
sasniedzis divus desmitus

Uldis Reinolds, 
Arnis Bāliņš, 
Ainārs Naudiņš.

Šobrīd klubiņā jau ir 
3 dubultmiljonāri:

Savu pirmo miljonu sakrājis arī
Ruslans Rahmangulovs



Ieguldījums ikdienas drošībā



Tehniskais nodrošinājums



laba veselība un labklājība - neskatoties uz covid - 19
pandēmijas negatīvi ietekmi uz transporta jomu,
darbiniekiem tiek apmaksāta veselības apdrošināšana,
briļļu lēcu izdevumi u.c.
dzimumu līdztiesība - uzņēmums nodrošina vienādas
iespējas gan sievietēm vīriešiem, gan dažāda vecuma
cilvēkiem; to apliecina saņemtās LDDK "Līdzsvara balva"
un kustības "Dažādībā ir spēks" atzinība;
cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme - saglabātas
darbavietas, nav bijusi štatu samazināšana un dīkstāves;
ražošanas inovācijas un infrastruktūra
atbildīgs patēriņš un ražošana
rīcība klimata jomā

Savā darbībā uzņēmums mērķtiecīgi realizē vismaz 6 no
ANO izvirzītajiem ilgstpējīgas attīstības mērķiem:

uzsākti pārvadājumi ar
elektroautobusiem,
nodotas ekspluatācijā 3
elektroautobusu uzlādes
stacijas;
uzņēmums strādā
atbilstoši 4 ISO
standartiem

1.

2.

3.



popularizēt uzņēmumu kā pievilcīgu darba devēju
popularizēt kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu kā drošu un videi draudzīgu
popularizēt kapitālsabiedrību kā uzticamu sadarbības partneri
popularizēt kapitālsabiedrību kā sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmumu

2021.gada nefinanšu mērķi un uzdevumi
Uzņēmuma pozitīvā tēla uzturēšana

Attīstība un pilnveidošanās, saglabājot jau sasniegto augsto konkurētspēju
un iespēju robežās to paaugstinot

Paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sniegto pakalpojumu,
pakāpeniski pārejot uz videi draudzīgu sabiedrisko transportu 

 2021.gada mērķi sasniegti; uzdevumi - izpildīti



Noslēdzot šo sarežģīto gadu, ar gandarījumu varam secināt, 
ka esam strādājuši tikpat  labi, kā līdz šim un pat labāk!

Taču tas nozīmē, ka varam gulēt uz lauriem! 
Mēs zinām, ka pastāvēs, kas pārvērtīsies, tāpēc savā darbībā

turpināsim iepriekšējos periodos iesākto, apzinoties, ka
spēks ir kolektīvā, attīstībā un pozitīvās pārmaiņās!


