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Janvāris – eiro mēnesis 

Jaunā gadā atkal prasa, 

Vai būs laime, kāda kur?  

Ja to nedeva mums lati, 

Vai to eiro dāvāt spēs? 

 
Veiksmīgi aizvadīta pāreja uz eiro – tagad tas ir vienīgais 
maksāšanas līdzeklis arī sabiedriskajā transportā. 
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Februāris – aktīva darba mēnesis 

 „Drošākais uzņēmuma autoparks” 

 

Atkārtoti iegūta a/s BALTA gada balva  

nominācijā „Drošākais pasažieru pārvadātājs” 
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Februāris – aktīva darba mēnesis 

 

 

 

12.02.2014. 

 

 

„Ēnu diena” 2014 
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Februāris – aktīva darba mēnesis 

Projektu nedēļa – tradicionālā sadarbība ar Ventspils 
6.vidusskolu. Tiek veikta aptauja, skaitīti pasažieri, pētīta 
kustības intensitāte 
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Februāris – aktīva darba mēnesis 

Mēs esam dažādi… 

Vienam patīk siltums, otram – jo aukstāks, jo labāks!  

10. Latvijas ziemas peldētāju čempionātā uzņēmuma komanda 
izcīna 2. vietu 4 x 25m stafetē 

Autobusu vadītājs Vladimirs Jackevičs – 5. vietu 50m distancē 
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Marts – spriešanas un pārspriešanas mēnesis 

 

 

 

 

 

Riņķa dancis ap Ministru kabineta noteikumiem Nr.341 

Sapulces un kopsapulces   

 LTRK 

 LDDK                                     

 LPPA 
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Aprīlis – arodbiedrība rullē! 

Lielā  talka  –tā jau kļuvusi par labu tradīciju 
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Maijs – sporta mēnesis 

 

Veselā miesā – vesels gars, kas garantē ceļu pretī daudzām citām 
uzvarām! 
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Maijs – sporta mēnesis 

 

Stipro skrējiens 

 

 

 

visi! 

 

 
Par spīti aukstumam un nelaimes gadījumam – līdz galam 

tiekam visi! 

 

 

 

 

 

 

 

Par spīti aukstumam un nelaimes gadījumam, līdz finišam tiekam visi! 
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Maijs – sporta mēnesis 

Uzvarēt vienreiz var nejauši, bet, ja tas notiek atkārtoti – tā jau ir 
likumsakarība. Nordea Rīgas maratonā uzņēmuma komandai 

 1.vieta 5 km distancē 

 2.vieta – 10 km distancē 
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Jūnijs – veca dziesma jaunās skaņās  

Braucam droši, ātri, veikli un ekonomiski….   

Iegādāti trīs jauni autobusi, no kuriem viens – īsts šoseju laineris      
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Jūnijs – veca dziesma jaunās skaņās  

Autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursa  

1. un 2.kārta 
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Jūnijs – veca dziesma jaunās skaņās  

Otro gadu pēc kārtas: 

Ilgtspējas indeksa Sudraba kategorija  

„Ģimenei draudzīga komersanta” tituls 
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Jūlijs – ragavas taisi vasarā, ratus ziemā 

1.jūlijs – divi vienā! 

 «Vides investīciju fonda» pārbaude par projekta «Apkures katla 
nomaiņa» īstenošanu atbilstoši projekta prasībām 

 Resertifikācijas audits apliecina – kopš 2008. gada uzņēmums strādā 
atbilstoši 3 starptautiski atzītu kvalitātes sertifikātu prasībām 



ISO 9001 

OHSAS 18001 

ISO 14001 

Jūlijs – ragavas taisi vasarā, ratus ziemā! 

Autobusu vadītāju Profesionālās meistarība konkursa  

3.un 4.kārta 

 

 

 

Iedzīvotāju 
informācijas diena 
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Jūlijs – ragavas taisi vasarā, ratus ziemā! 

LPPA 18.spartakiāde  

Skaties un brīnies – mēs varam pat tad, kad negribam 
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Augusts – svētku un atpūtas mēnesis 

 

 

 

Jau augusts un stārķis lido prom, bet „Ventspils reiss” paliek 
un dodas pilsētas svētku gājienā! 
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Augusts – svētku un atpūtas mēnesis 

CSDD un aģentūras „Zebra” organizētais konkurss  

„Gada jaunais autovadītājs - 2014” 
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Augusts – atpūtas mēnesis 

Apceļojam dzimto zemi  

Iepazīstam Zemgales un Kurzemes pilis, izstaigājam baskāju 
taku 
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Septembris – kultūras mēnesis 

Tas ir laiks, kad sirdis tiek liktas uz perona un  ar 
Dzejas autobusu aizvestas pasaulē 
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Septembris – kultūras mēnesis 
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Oktobris – aptumsumu, vēlēšanu un 
profesionālo svētku mēnesis 

Astrologi par šo mēnesi teikuši, ka tas ir smags un jebkāda veida 
darbībai nelabvēlīgs, tomēr tas netraucēja sagaidīt profesionālos 
svētkus – Autotransporta darbinieku dienu, apbalvot autobusu 

vadītāju Profesionālās meistarības konkursa uzvarētājus un 
mēroties spēkiem konkursā Talsos. 
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Oktobris – aptumsumu, vēlēšanu un 
profesionālo svētku mēnesis 

Paldies Aināram, Raimondam, Gatim un Ojāram! 
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Novembris –drošības mēnesis 

Esi redzams pats un mudini arī citus būt saskatāmiem!  

 

   

Valkā atstarotāju un vesti, un zini – „Ventspils reiss” 
 tevi vienmēr pamanīs!  
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Novembris –drošības mēnesis 

 

Droši visās jomās 

Novusa komandai 1.vieta «Rojas kausā» 
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Novembris – drošības mēnesis 

Drošība katram  

 Apstiprināts 2015. gada budžets un sekmīga 2014. gada 9 
mēnešu budžeta izpilde   

 Noslēgts līgums par jaunu autobusu iegādi 

 

 

 

 

 

 

Darbs būs! Un alga arī! 
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