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Drošākais uzņēmumu autoparks 2013 

kategorijā «Pasažieru pārvadātāji» 
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Pašvaldības SIA «Ventspils reiss» dibināts 1997. gada 14. martā 
Mērķis: nodrošināt pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētā  
 
 
 
Uzņēmumam attīstoties, ir paplašināta tā darbības sfēra un apgūti jauni 
pakalpojumu veidi.  

Pašreizējie uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir: 

 pasažieru pārvadājumi ar autobusiem Ventspils pilsētā, 
reģionālajos starppilsētas un tūrisma maršrutos; 

 kravas automašīnu un autobusu remonts; 

 telpu un laukumu noma 

 autoostas apsaimniekošana 

 automašīnu mazgāšana 
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Labi organizēts 
ikdienas darbs – 

garants kvalitatīvam 
pakalpojumam 
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Personāla atlase 

Pieņemot darbā jaunu darbinieku, tiek vērtēta pretendenta 

 kompetence un pieredze 

 citas prasmes un papildus zināšanas ieņemamajam amatam 

 Valsts valodas zināšanas  

Pieņemot darbā autobusu vadītājus, papildus tiek veikta 
profesionālā apmācība  

Jauno autobusu vadītāju  pārbaude un apmācības  

 autobusa vadīšanā: 

 autobusa gabarītu izjūta 

 reaģēšanas spējas uz ceļa 

 braukšanas kultūra  

 drošas un ekonomiskas braukšanas iemaņas 

 pasažieru apkalpošanā 

 Ceļu satiksmes noteikumu zināšanā 
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Ikdienas drošībai 

 

Rūpējoties par darbinieku un pasažieru veselību un 
drošību, uzņēmums nodrošina 

 medicīnisko pārbaudi katru dienu autobusa vadītājiem 

pirms došanās uz līnijas: 

   - vispārējā veselības stāvokļa izvērtējums 

   - alkohola daudzums izelpā 

   - asinsspiediens 
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Ikdienas drošībai 

Transporta līdzekļu tehniskās pārbaudes katru 
dienu  

 katrs autobusa vadītājs pirms došanās reisā autobusam 
veic ikdienas tehnisko pārbaudi 

 pēc maiņas līniju mehāniķis veic visu autobusu tehnisko 
pārbaudi 

 Konstatējot bojājumu vai defektu, autobuss tiek 
nodots remonta personālam un uz līnijas netiek 
plānots 

 Autobuss tiek izlaists uz līnijas tikai tad, ja līniju 
mehāniķis ar savu parakstu ceļazīmē ir apliecinājis, 
ka autobuss ir tehniskā kārtībā 
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Tehniskais nodrošinājums 

Plānveida autobusa parka atjaunošana 
un uzturēšana 

 Veicot iepirkumus, tiek iegādāti jauni autobusi, kas  
aprīkoti ar jaunākās paaudzes drošības sistēmām 

 Tiek veikti savlaicīgi riepu un rezerves daļu 
iepirkumi  

 Vairums rezerves daļu tiek iegādātas pie 
orģinālražotāja - MERCEDES BENZ pārstāvniecībā 
SIA «Domenikss» 

 Autobusi pakāpeniski tiek aprīkoti ar kustības un 
degvielas kontroles sistēmām 
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Tehniskais nodrošinājums 

 Autobusu tehniskā apkalpošana un remonti tiek 
veikti plānveidīgi, atbilstoši izgatavotāja prasībām 

 Autorizētais Mercedes- Benz serviss uzņēmumā 
nodrošina iespēju veikt diognostiku un remontu 
visiem Mercedes-Benz autobusiem, ieskaitot 
jaunākos autobusu modeļus; arī garantijas remonti 
tiek veikti uz vietas  



ISO 9001 

OHSAS 18001 

ISO 14001 

Tehniskais nodrošinājums 

 Remonta zona ir nodrošināta ar nepieciešamo aprīkojumu 

 Uzņēmumā strādā augsti kvalificēti auto atslēdznieki un 
auto elektriķi, kas apmācīti gan Mercedes- Benz rūpnīcu 
centros Vācijā, gan dīleru centros Igaunijā un Rīgā; 
darbinieku kvalifikācija regulāri tiek paaugstināta 
profesionālos kursos gan Latvijā un ārpus tās 

 Tiek nodrošināta tehniskās palīdzības sniegšana 
autotransportam uz līnijas 24 stundas diennaktī 
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Vispārējai drošībai  

 Obligātās ikgadējās veselības pārbaudes visiem 
darbiniekiem atbilstoši darba risku izvērtējumam 

 Darba risku izvērtējums visās darba vietās 

 Mērījumi troksnim, apgaismojumam, mikroklimatam, 
vibrācijai (rezultāti nepārsniedz LR noteiktās normas) 

 Veselības un dzīvības apdrošināšana visiem darbiniekiem 

 Briļļu lēcu apmaksa darbiniekiem, kam brilles 
nepieciešamas darbam 

 Individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērba,  darba 
formas un darba apavu nodrošināšana 

 Atbalsts dažādām sporta aktivitātēm 
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Vispārējai drošībai  

 Pamatojoties uz budžetā paredzētajiem līdzekļiem un  
katra darbinieka amata aprakstu, jebkuram darbiniekam 
ir tiesības un pienākums ik gadu paaugstināt savu 
kvalifikāciju, apmeklējot savai darba specifikai 
nepieciešamos kursus un seminārus 

Jau trešo gadu noslēgts līgums ar SIA «Domenikss»  

 par  autobusu vadītāju apmācību drošā un ekonomiskā 
 braukšanā 

Slēdzot iepirkumu līgumus ar piegādātāju, tiek paredzēta 

 auto atslēdznieku un auto elektriķu apmācība  
 par apkopes veikšanu un remontu jaunākajiem 
 Mercedes  Benz autobusu modeļiem 
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Vispārējai drošībai 

Mūžizglītība- katra darbinieka pienākums 
sevis pilnveidošanai  un konkurētspējai darba 
tirgū 

 Noslēgtie pārvadājumu līgumi un darba līgumi 
 nosaka  nepieciešamību darbiniekiem paaugstināt  
 savu profesionalitāti, apmeklējot kvalifikācijas kursus 
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Uzņēmumā liela vērība 
tiek pievērsta 
preventīviem 

pasākumiem drošu un 
kvalitatīvu pārvadājumu 

nodrošināšanai 
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Kopš 2008. gada uzņēmumā ir ieviesta 
Integrētā vadības sistēma, kas ietver: 
 

 - kvalitātes vadību (ISO 9001:2008) 

 - arodveselības un darba drošības vadību (OHSAS 18001:2007) 
 - vides pārvaldības vadību (ISO 14001:2004) 

2014. gada jūlijā vadības sistēmai tika veikts resertifikācijas audits; tika secināts, ka 
uzņēmumā sniegtie pakalpojumi atbilst šo standartu prasībām 

Par pozitīvu auditori atzina:  

 pilveidota procesu instrukcija “Tālsatiksmes regulārie pārvadājumi” - instrukcija 
kļuvusi detalizētāka un ērtāka lietošanai 

 atzinīgi vērtējama pierakstu uzturēšana vides monitoringa jomā 

 tiek veikti pieraksti par telefoniski saņemtajiem ieteikumiem un pretenzijām 

 sertifikātu darbības trīs gadu laikā sistemātiski tika veiktas pasažieru aptaujas; 
iegūto datu un ieteikumu analīze ļauj precizēt pasažieru pārvādājumu kvalitātes 
iespējamās pilnveidošanas jomas 

 veikta detalizēta pasažieru plūsmas analīze pilsētas maršrutos 

 ieviestas autobusu vadītāju apmācības kartes ar vispusīgu novērtējumu 

 autobusos optimizēta norēķinu sistēma, pilnībā ieviešot kases aparātus 
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Uzņēmuma devīze 
«Braucam droši» 
 

2014.gadā realizēti pasākumi  

ar mērķi sniegt kvalitatīvu, drošu 
pakalpojumu  

un popularizēt drošību uz ceļa un 
sabiedriskajā transportā  
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2014.gadā realizētie pasākumi 

Profesionālās meistarības konkurss 

 Praksē pierādījies, ka konkurss sevi attaisnojis; šo 
iniciatīvu atzinīgi novērtējuši gan integrētās vadības 
sistēmas auditori, gan citi eksperti  

 No 2007.gada konkurss tiek organizēts ik gadu 

 Konkurss gan motivē, gan pārbauda 

 Konkurss uzlabo autobusu vadītāju zināšanas Ceļu 
satiksmes noteikumos 

 Konkurss pilnveido autobusu vadītāju praktiskās 
braukšanas iemaņas, paaugstina sniegtā  pakalpojuma  
kvalitāti un apkalpošanas kultūru 
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2014.gadā realizētie pasākumi 
 

Autotransporta darbinieku dienai veltītais 
Profesionālās meistarības konkurss un 
apmācība autobusu vadītājiem   

 Teorētisko zināšanu pārbaude Ceļu satiksmes 
noteikumos 

 Praktiskās braukšanas meistarības konkurss 

 Ar ikdienas darbu saistītās likumdošanas, 
autobusu vadītāju darba un atpūtas laika 
organizācija, kā arī citu normatīvo dokumentu 
pārzināšana  

 Seminārs par aktuāliem jautājumiem transporta 
nozarē 

 



ISO 9001 

OHSAS 18001 

ISO 14001 

2014.gadā realizētie pasākumi 

Bezmaksas atstarotāji un atstarojošās vestes – 
uzņēmuma ieguldījums drošībai uz ielām un ceļiem 

Turpinām  akciju «Ventspils reiss» tevi vienmēr pamanīs!» 

 rūpējoties par pasažieru drošību uz ceļiem un autobusu 
gaidīšanas laikā, akcijas ietvaros tiek  dāvināti bezmaksas 
atstarotāji, šogad- arī atstarojošās vestes 
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2014.gadā realizētie pasākumi 

 Uzņēmuma direktora vizīte Dortmundē, Vācijā-  jauno  autobusu 
tehniskā pārbaude rūpnīcā pirms pieņemšanas ekspluatācijā 

 Jauno autobusu iegāde un nodošana pasažieru rīcībā: 

  2 mazas ietilpības zemās grīdas pilsētas maršrutu autobusi 

  1 palielinātas ietilpības starppilsētu maršrutu autobuss 
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 Braucam droši! 

Pasākumi sabiedrības atbalstam 
drošības jomā 
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2014.gadā realizētie pasākumi 

Dalība Karjeras dienās 

 jaunu kadru piesaiste transporta nozarei 

 autobusu vadītāju un citu transporta nozarē strādājošo  
profesiju popularizēšana 

 satiksmes drošība uz ielām un sabiedriskajā transportā 
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2014.gadā realizētie pasākumi 

 Dalība «Ēnu dienās»  

 Brīvprātīgo darbs skolu projektu nedēļā 

 Prakses vietu nodrošināšana topošajiem auto mehāniķiem 

Pasākumu mērķis- popularizēt drošību gan darba 
vietā, gan uz ielas un sabiedriskajā transportā 
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2014.gadā realizētie pasākumi 

 Uzņēmuma vadības un speciālistu dalība LPPA Rietumu 
un Pilsētas sekciju sanāksmēs 

 Atbalsts raidījumam «Zebra» konkursa «Gada jaunais 
auto vadītājs» organizēšanā 
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2014.gadā realizētie pasākumi 

Satiksmes drošības popularizēšana Ventspils  
izglītības iestādēs 
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2014.gadā realizētie pasākumi 

Pasākums «Dzejas autobuss» 
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2014. gadā iegūtie panākumi 

„Drošākais uzņēmumu autoparks 2013”  

kategorijā „Pasažieru pārvadātāji” 
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2014. gadā iegūtie panākumi 

 Ilgtspējas indeksa Sudraba kategorija  

 Labklājības ministrijas atzinība «Ģimenei draudzīgs 
komersants 
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2014. gadā iegūtie panākumi 

Izcīnīta 1.vieta  LPPA 18.veselības spartakiādē 

 Viena no disciplīnām- autobusu vadītāju divcīņa- dalībniekiem bija 
jāapliecina savas teorētiskās zināšanas satiksmes noteikumos, kā arī 
praktiskās braukšanas iemaņas 

 Uzņēmuma komandai šajā disciplīnā – 3.vieta 
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2014. gadā iegūtie panākumi 

 Atkārtoti iegūts apliecinājums tam, ka uzņēmums strādā 
atbilstoši  trīs starptautiski atzītu sertifikātu prasībām 

ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007;ISO 14001:2004 
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Ne tikai pasažieru pārvadātājs, 
bet arī sociāli atbildīgs uzņēmums 

P SIA «Ventspils reiss» strādā atbilstoši ne tikai uzņēmuma, 
bet arī Ventspils pašvaldības mērķiem, un ir daļa no pilsētas, 
kas prezentē sevi kā drošu un iedzīvotājiem draudzīgu 
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Paldies par uzmanību!!! 

 https://drive.google.com/file/d/0B167g_naict8ODlnRGl5
WGZEM0E/view 
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