“...laiki mainās. Ja kādreiz viens no būtiskākajiem faktoriem
autoparka vērtējumā bija tā vidējais vecums, tad šodien ir skaidrs, ka jauni vairs
nepietiek tikai ar jaunu un labu autoparku. Aizvien lielāka uzmanība jāpievērš
cilvēkam, tas ir, darbinieku motivācijai un labsajūtai gan fiziskā, gan psiholoģiskā
ziņā.” (A.Lieģis, PSIA “Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs)
Raksturojums

Dibināts 1997. gada 14. martā
Darbinieku skaits - 139
Vidējais darba stāžs uzņēmumā – 9.8 gadi
Pašvaldības SIA Ventspils reiss ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība. Tās
izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no vienas persona – Valdes priekšsēdētāja, kurš
vada un pārstāv uzņēmumu bez ierobežojumiem. Valde darbojas atbilstoši Statūtiem
un veic uzņēmuma vadību, nosakot stratēģiju, attīstības plānus, sasniedzamos
mērķus un politikas. Valdes priekšsēdētaja tiešais vietnieks ir uzņēmuma direktors.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” pamatdarbība:
 pasažieru pārvadājumi ar autobusiem Ventspils pilsētas, reģionālajos
starppilsētu nozīmes un tūrisma maršrutos;
 kravas automašīnu un autobusu remonts un mazgāšana;
 telpu un laukumu noma;
 autoostas apsaimniekošana.
Kapitālsabiedrība darbojas transporta sektorā, pārvadājumu un loģistikas nozarē.
Tirgus segments (pēc ģeogrāfiskā iedalījuma), kurā kapitālsabiedrība darbojas, ir
Ventspils pilsēta, Kurzemes reģions. Transporta pakalpojumus izmanto Rīgas,
Kuldīgas, Liepājas, Talsu, Jelgavas, Tukuma u.c. pilsētu iedzīvotāji. Uzņēmums savus
pakalpojumus sniedz dažādām iedzīvotāju sociālajām un demogrāfiskajām grupām.
Kapitālsabiedrības pakalpojumus izmanto klienti ar dažādiem ienākumiem.
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Prioritātes

 Drošība - savlaicīga finanšu ieguldījumu plānošana, lai iegādātos tehniskās
iekārtas un jaunus, vismodernākajām drošības tehnoloģijām aprīkotus
autobusus, ar kuriem iespējams nodrošināt pakalpojuma pieejamību plašam
iedzīvotāju lokam.
 Atbildība - uzņēmums ir atbildīgs par pasažieru, darbinieku un citu satiksmes
dalībnieku drošību. Tiek organizēta apmācība
 Kvalitāte – pakalpojuma kvalitāti apliecina iedzīvotāju vērtējums (84%
respondentu, kas izmanto sabiedrisko transportu, izteikuši pozitīvu
vērtējumu), saņemtās atzinības un ikdienas darba rezultāti. Neskatoties uz to,
ka jau vairākus gadus vērojama tendence pakāpeniski samazināties pasažieru
skaitam, uzņēmums arī 2018. gadā spējis strādāt ar peļņu.
2018. gadā par sniegto pakalpojumu, uzņēmuma pārvaldību un ikdienas darba
rezultātiem, kā arī ieguldījumu vietējās kopienas attīstībā, kapitālsabiedrība
saņēmusi vairākus izcilus vērtējumus un atzinības. Uzņēmums ir viens no tiem, kas,
gadiem ejot, pierādījis – veiksme nekādā gadījumā nav nejaušība. Tā ir likumsakarība,
kuras pamatā pārdomāts un rūpīgi izvērtēts biznesa plāns un spēja nebaidīties no
riska, veiksmīga darba plānošana un uzņēmuma iespēju saskaņošana ar reālajiem
apstākļiem un pasūtītāja prasībām, vadības augsts profesionālais līmenis un,
protams, labi apmācīts, apmierināts un vesels darbinieks.
Jau ilgāku laiku uzņēmuma prioritāte ir drošība, tāpēc, iegādājoties jaunus
autobusus, tiek sekots līdzi tam, lai tie būtu aprīkoti ar modernām drošības
sistēmām. Drošību garantē arī darbinieku, īpaši autobusu vadītāju, augstā
profesionālā meistarība, tāpēc tiek organizētas regulāras apmācības drošā un
ekonomiskā braukšanā, kā arī organizēts autobusu vadītāju profesionālās meistarības
konkurss, kura ietvaros autobusu vadītājiem jāapliecina gan savas praktiskās
braukšanas iemaņas, gan teorētiskās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos. Drošība ir
viens no kvalitātes stūrakmeņiem, tāpēc ne velti arī par Ventspils reiss devīzi izvēlēti
vārdi “Braucam droši!”
Rūpējoties par drošību, 2018. gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar VAS Latvijas
autoceļu uzturētājs par autobusu aprīkošanu ar mobilajiem sensoriem, kas paredzēti
ceļa stāvokļa noteikšanai. Tādējādi kapitālsabiedrība devusi savu ieguldījumu gan
satiksmes drošības, gan vides aizsardzības jomās. Līdz šim “Ventspils reiss” pirmo
reisu autobusu vadītāji ceļa stāvokli novērtēja vizuāli, un par tīrīšanas/ kaisīšanas
nepieciešamību telefoniski ziņoja atbildīgajām institūcijām. Pašvaldības SIA
“Ventspils reiss” uzskata, šīs ir perspektīvas tehnoloģijas, kuru izmantošanu
vajadzētu veicināt un ieviest arī Ventspils pilsētā.
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Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” mērķis ir strādāt atbilstoši visaugstākajām
kvalitātes prasībām, nodrošinot drošu, vienlaikus kvalitatīvu, ērtu un videi draudzīgu
sabiedriskā transporta pakalpojumu pilsētas un starppilsētu maršrutos.

Attīstība
Uzņēmuma nākotnes vīzija saistīta ar darbu atbilstoši Eiropas prasībām un
standartiem, kas garantē to, ka iepriekš minētais pakalpojumus tiks saņemts, tāpēc
tiek pētīta iespēja iegādāties autobusus, kas izmanto alternatīvos enerģijas veidus.
2018. gada 1.ceturksnī PSIA “Ventspils reiss” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
parakstīja līgumu par investīciju projekta “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā
transporta infrastruktūru Ventspilī” (eBuss) īstenošanu sadarbībā ar Ventspils pilsētas
pašvaldību, kura mērķis - nodrošināt augstākā līmeņa videi draudzīgu sabiedriskā
transporta pakalpojumu Ventspils pilsētā, un tā ietvaros plānots iegādāties gan videi
draudzīgākus elektriskos autobusus, gan duālās degvielas sistēmas (hibrīds)
autobusus un izbūvēt trīs uzlādes stacijas.
Pašreiz Kapitālsabiedrība veic elektrisko autobusu un elektrostaciju potenciālo
būvniecības pakalpojumu sniedzēju, reālu ieviešanas piemēru, potenciālo
piegādātāju, tehnisko parametru, dokumentācijas un tml. izpēti.
Tā kā šobrīd elektrisko autobusu izmantošana sabiedriskā transporta jomā atrodas
sākuma stadijā, tad kapitālsabiedrība, realizējot šāda tipa projektu, kļūtu par pirmo
Latvijā, kura tik lielā apjomā atjaunotu savu autobusa parku ar šāda veida
autobusiem.
Uzņēmums autobusu parks regulāri tiek atjaunots arī ārpus projekta, gādājot par to,
lai tehnika atbilstu visaugstākajiem drošības standartiem. Tiek iegādāti tikai jauni
autobusi, dodot priekšroku uzticamam ražotajam un piegādātājam. Līdz šim
veiksmīga sadarbība bija izveidojusies ar SIA Domenikss, kas piegādājis ne tikai
autobusus, bet nodrošinājis arī tehniskā personāla un autobusu vadītāju apmācību.
Šobrīd līdzīgā veidā veiksmīgi attīstās sadarbība ar SIA M.E.LAT – LUX, iegādājoties
SETRA starppilsētu un tūrisma klases autobusus, kā arī apmācot remonta zonas
personālu.
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Motivācijas programma
Gādājot par saviem darbiniekiem, Ventspils reisā laika gaitā ir izveidota īpaša
motivācijas programma, kurā iekļauti gan materiāli, gan nemateriāli motivācijas
līdzekļi. Tās pirmsākums ir piemaksa par uzņēmumā nostrādātajiem gadiem, ko sāk
maksāt ar otro darba gadu un kas pieaug proporcionāli nostrādātajiem gadiem.
Pirms vairākiem gadiem tika ieviests atvaļinājuma pabalsts, kas pēc savas būtības ir
kaut kas līdzīgs tā dēvētajai 13.algai. Tā kā uzņēmums atbalsta veselīgu dzīvesveidu,
ir arī nesmēķētāja piemaksa, ko izmaksā, pamatojoties uz uzņēmuma un darbinieka
noslēgtu vienošanos, kas apliecina – savstarpēja uzticēšanās ir svarīga arī darbā.
Pie nosacījuma, ka uzņēmuma finanšu rādītāji ir labi, papildus naudiņas darbinieku
maciņos parasti ieripo arī Ziemsvētku laikā un citos uzņēmumam svarīgos brīžos,
piemēram, pēc tam, kad izcīnīta kāda augsta līmeņa atzinība.
Uzņēmuma motivācijas programmā ietilpst arī dažāda veida apdrošināšanas, kā
veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana. Jāpiebilst, ka uzņēmums
radis iespēju darbiniekiem apdrošināt arī savus ģimenes locekļus. Ja darba veikšanai
nepieciešamas brilles, uzņēmums sedz izdevumus par briļļu lēcu iegādi; ir iespēja bez
maksas apmeklēt peldbaseinu vai trenažieru zāli, veikt remontus savam
personiskajam transportam, izmantojot darbinieku atlaidi.
Par motivāciju būtu uzskatāmas arī rūpes par darbinieku mūžizglītību, jo uzņēmumā
lielu uzmanību pievērš strādājošo profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai un
apmācībai, un katru gadu budžetā šim nolūkam tiek paredzēta prāva summa. Prasība
par regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu iekļauta arī noslēgtajos darba līgumos. Lai
gan lielākajai daļai uzņēmuma darbinieku ir vidējā speciālā izglītība – 38 % un 17% augstākā izglītība, iespēja pilnveidot sevi un paaugstināt savu profesionālo
kvalifikāciju, ir nozīmīga jebkuram.
No 2012. gada uzņēmuma autobusu vadītāji regulāri tiek apmācīti drošā un
ekonomiskā braukšanā. Autobusu vadītāji atzīst, ka šāda apmācība ir lietderīga un
nepieciešama, un tajā iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas iespējams izmantot
gan tiešajā darbā, gan braucot ar savu privāto automašīnu. Kā liecina aprēķini,
degvielas ekonomija autobusu vadītājiem, kuri piedalījušies apmācībās, ievērojami
palielinājusies. Savukārt par degvielas ekonomiju autobusa vadītājs saņem papildus
piemaksu.
Tomēr neviena motivācijas sistēma nevar aizvietot dzīvu cilvēku. Kā zināms, Latvija
strauji noveco. Darbinieku vidējā vecuma pieaugums jūtams arī transporta nozarē,
tāpēc ir svarīgi, lai gados jauni cilvēki uzņēmumu uzvēlētos ne tikai kā vasaras darbu
vai prakses vietu, bet arī kā savu patstāvīgo darbu.
Šobrīd kapitālsabiedrībā strādā 139 darbinieki, kuru vidējais vecums ir 51.8 gadi.
Vairāk nekā puse no darbiniekiem – 78 – ir autobusu vadītāji, kuru vidējais vecums
53,9 gadi (vecākais 75 gadi; jaunākais 29 gadi).
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2018. gada labie sasniegumi
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Gada balvas
 Titula Drošākais pasažieru pārvadātājs iegūšana
Sesto gadu pēc kārtas izcīnīta augstākā atzinība – Zelta kategoriju - a/s BALTA
organizētajā gada balvā “Drošākais uzņēmuma autoparks”. Šī gada konkursa
uzmanības centrā darbinieks – transportlīdzekļa vadītājs – viņa labsajūta un
motivācija. Ekspertu augstais vērtējums apliecina to, ka Ventspils reiss šajā ziņā dara
daudz, organizējot gan autobusu vadītāju profesionālās meistarība konkursu, gan
dažāda veida apmācības un stažēšanos, gan realizējot uzņēmumā izstrādāto
motivācijas programmu.
 Labklājības ministrijas piešķirtais statuss Ģimenei draudzīgs komersants
Sesto gadu pēc kārtas piešķirts statuss “Ģimenei draudzīgs komersants”, kas
apliecina uzņēmuma atbildīgo attieksmi pret ģimeniskajām vērtībām. Uzņēmumi, kas
ieguvuši šo statusu, apliecinājuši, ka savā darbā īsteno ģimenei draudzīgus
uzņēmējdarbības principus, sniedzot gan materiālu, gan nemateriālu atbalstu
darbiniekiem ar bērniem. “Ventspils reiss” īsteno pasākumu virkni, kurā ir ne tikai
likumdošanā noteiktie atbalsta pasākumi, bet arī tādi, ko iniciējis uzņēmums.
Piemēram, tiek atbalstīta darbinieku un viņu ģimenes locekļu dalība dažādos sporta
pasākumos, tiek organizēti atpūtas pasākumi neformālā gaisotnē un izglītojošas
ekskursijas darbinieku bērniem, ir iespēja strādāt elastīgu darba laiku un arī attālināti
(ja to atļauj veicamie darba pienākumi) un citi pasākumi. Tiek nodrošināts arī
materiālais atbalsts dažādu piemaksu un pabalstu veidā. Uzņēmums rūpējas ne tikai
par savu darbinieku ģimenēm, bet arī par pilsētniekiem, veicot pasažieru
pārvadājumus ar zemās grīdas autobusiem.
2018. gadā turpinājām tradīciju un organizējām pasākumu “Darbā bērni”, kura laikā
uzņēmuma darbinieku bērni iepazinās ar uzņēmuma bāzi un tajā notiekošos; vēroja,
kā notiek autobusu mazgāšana un darbs birojā; piedalījās improvizētā mācību stundā
par satiksmes drošības jautājumiem; devās nelielā ekskursijā pa pilsētu, lai
apmeklētu un iepazītu autoostu.
Uzņēmums realizējis arī citas ģimenes atbalsta iniciatīvas. Domājot par darbinieku
ģimenēm, uzņēmumā, papildus likumdošanā noteiktajam, tiek maksātas dažādas
piemaksas un pabalsti, ir iespēja strādāt attālināti, ja to atļauj darba pienākumi, ir
iespējams saskaņot darba grafiku ar ģimenes vajadzībām, kopīgi piedalīties dažādos
atpūtas pasākumos u.c.
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 Ilgtspējas indeksa Platīna kategorija
Minētā balva pašlaik ir izcilākais pašvaldības SIA Ventspils reiss sasniegums, kas
apliecina - uzņēmuma darbs organizēts visaugstākajā līmenī. Uzņēmumi, kam piešķir
Platīna atzinību, savā darbībā demonstrē atbildīgu attieksmi un augsta līmeņa
korporatīvo atbildību visās savas darbības jomās, nosakot atbildīgos gan valdes, gan
izpildītāju līmenī; regulāri sniedz caurskatāmas un publiskas atskaites par savu
darbību, kā arī rūpējas ne tikai par saviem darbiniekiem, bet arī klientiem, sadarbības
partneriem un vietējo kopienu, iesaistot to gan vērtēšanas procesos, gan sava
snieguma uzlabošanā, un šo uzņēmumu publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs
auditors.
Latvijā Ilgtspējas indekss tiek izvērtēts devīto gadu, un tajā piedalās ne tikai
uzņēmumi, bet arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības. Ventspils reiss Ilgtspējas
indeksa izvērtēšanā piedalās jau sesto gadu, un labus rezultātus spēja uzrādīt jau
pirmajā dalības gadā, kad tika novērtēts ar Sudrabu. Žūrijas vērtējums toreiz bija
73.9% procentpunkti, un tas tika atzīts par izcilu sasniegumu, jo reti kuram jau
pirmajā dalības gadā izdodas iekļūt starp Sudraba laureātiem. Pakāpeniski uzlabojot
savu sniegumu visās jomās, arī otrajā dalības gadā apliecināta atbilstība Sudrabam,
bet pēc tam trīs reizes pēc kārtas – Zelta vērtējuma.
 Videi draudzīgs uzņēmums
Trešo gadu pēc kārtas saņemta Ventspils domes atzinība Videi draudzīgs uzņēmums.
Kapitālsabiedrībai, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un veic citu
saimniecisko darbību, kas var ietekmēt apkārtējo vidi, saņemtā atzinība ir augsts un
nozīmīgs novērtējums. Atzinība piešķir, izvērtējot uzņēmuma sniegumu 2017. gadā.
Atzinība ir apliecinājums tam, ka uzņēmuma veiksmīgi darbojas vides pārvaldības
sistēma, regulāri tiek izvirzīti jauni vides mērķi, kā arī izvērtēti iepriekšējos periodos
paveiktais.
Viens no būtiskākajiem aspektiem vides jomā ir regulāra autobusu parka
atjaunošana, nomainot novecojušos autobusus ar jauniem, kas aprīkoti ar
modernām tehnoloģijām un ir videi draudzīgāki.
Kapitālsabiedrība tiek kontrolēti arī citi vides aspekti, piemēram, gruntsūdeņu un
notekūdeņu tīrība, atkritumu apsaimniekošana un šķirošana, kā arī veikti
energoefektivitātes pasākumi.
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 Atbildīgs pasažieru pārvadātājs
Valsts SIA “Autotransporta direkcija” ierindojusi mūs starp 10 atbildīgākajiem
pārvadātājiem. Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” lepojas, ka uzņēmuma autobusu
vadītāji ir godprātīgi un atbildīgi, bet pasažieri – prasīgi un godīgi, jo TOP 10 veidots,
pamatojoties uz veiktajām kontrolēm, kurās uzņēmumam nav konstatēti būtiski
pārkāpumi, kā arī saņemto atsauksmju (pasažieru sūdzību) skaitu un saturu.
Kontroles pasākumus pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apkalpotajos reisos un
maršrutos veikusi ne tikai ATD. Jau daudzus gadus tās regulāri veic arī uzņēmuma
kontroles dienests. Tas, ka “Ventspils reiss” atzīts par vienu no 10 labākajiem, ir
daudzu gadu mērķtiecīgi organizēta darba rezultāts, un apliecinājums tam, ka kontrole
tomēr ir nepieciešama. Jāpiezīmē, ka kontroles dienests pārbauda ne tikai biļešu
esamību, bet arī autobusu kustības grafika ievērošanu, apkalpošanas kultūru un vēl
citas ar autobusa vadītāju darbu saistītas lietas.
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Finanšu stabilitāte
Pašvaldības SIA „Ventspils
reiss” apliecinājis atbilstību
sertifikātam “Stiprākais
Latvijā”
1. Sertifikātu “STIPRĀKAIS
LATVIJĀ"
piešķir
finansiāli
stabiliem
Latvijas uzņēmumiem, un
tas apliecina uzņēmuma
labo
kredītvēsturi
un
pārvaldību.
2. Svarīgākais
kritēriji
piešķiršanai
ir
augsts
kredītreitings, ko nosaka,
izvērtējot vairāk nekā 100
dažādus
kritērijus,
piemēram,
maksājumu
vēsturi, finanšu rezultātus
–
apgrozījumu,
rentabilitāti,
likviditāti,
pašu kapitālu un citus.
3. Sertifikācijas process ir tik stingrs, ka gala rezultātā, tikai 5% Latvijas
uzņēmumu atbilst sertifikāta prasībām.
4. Sertifikāciju veic AS “Kredītinformācijas Birojs" (KIB), kas ir daļa no pasaulē
lielākās kredītinformācijas un riska pārvaldības risinājumu pakalpojumu
sniedzēju grupas “Creditinfo Group", un tās mērķis ir samazināt uzņēmumu un
privātpersonu finanšu riskus.
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Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības
sistēma,
kas
uzņēmumā ieviesta
jau 2008.
gadā,
2018. gadā aptver 4
būtiskas jomas:
 kvalitātes
vadību,
 vides
pārvaldību,
 darba
drošību,
 energo
pārvaldību.
Minēto jomu ietekmi
ikdienā
pasažieri
lielākoties
neizjūt,
tomēr tās būtiski
ietekmē
sniegtā
pakalpojuma kvalitāti gan praktiski, nodrošinot drošus un videi draudzīgus pasažieru
pārvadājumus un saimniecisko darbību, gan teorētiski – liekot sakārtot
dokumentāciju, tādējādi nodrošinot pamatu dažādiem procesiem un preventīvajiem
pasākumiem risku novēršanai.
Kārtējo auditu veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas,
un tā galvenais mērķis bija pārliecināties, ka uzņēmums strādā atbilstoši četru
starptautisku standartu ISO 9001:20015 (kvalitātes vadība) , ISO 14001:2015 (vides
pārvaldība), ISO 50001:2011 (energopārvaldība) un OHSAS 18001:2007 (darba
drošības pārvaldība) prasībām, kā arī sniegt ieteikumus turpmākajam darbam.
Šī audita prioritāte bija dažādu risku vadība. Tika auditēts tas, kā uzņēmuma
darbinieki pārzina darba drošības un ugunsdrošības noteikumus; vai prot rīkoties
dažādās ārkārtas situācijās, piemēram, sniedzot pirmo palīdzību cietušajam; vai izprot
un apzinās, kādus kaitējumus pasažieru pārvadājumi var nodarīt apkārtējai videi un kā
tos novērst vai samazināt. Noslēguma sarunās auditori atzīmēja, ka, klātienē intervējot
visu kapitālsabiedrības struktūrvienību darbiniekus – vadošos speciālistus, autobusu
vadītājus kontrolierus, autoostas kasieres, automehāniķus un citus tehniskos un
saimnieciskos darbiniekus, guvuši pārliecību, ka “Ventspils reiss” darbinieki izprot
uzņēmumā notiekošo un ir ieinteresēti procesos un to uzlabošanā, labi pārzina visas
jomas, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, un orientējas likumdošanā. Rūpīgi
tika pārbaudīta arī dokumentācija, jo tā atspoguļo gan plānošanu, gan kontroles un
apmācības procesu teorētiskos aspektus.
Auditori atzina, ka Ventspils reiss sniegums ir izcils. Īpaši atzinīgi tika novērtēts
darbs, kas ieguldīts pasažieru viedokļa izzināšanā (SKDS aptaujas, darbs ar
iesniegtajām atsauksmēm un sociālo tīklu profili), vides monitoringos un darbinieku,
īpaši, autobusu vadītāju, motivēšanā. Tika uzsvērts, ka Ventspils reiss pozicionē sevi
kā mērķtiecīgu, uz izcilību un novatorismu vērstu uzņēmumu, kura ikdienas darbs
balstīts analīzē, izpratnē un sistemātiskumā. Izceļot Ventspils reiss paveikto dažādās
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darbības jomās, auditori pieminēja, ka atbilstību visiem 4 standartiem spējuši sertificēt
tikai nedaudzi uzņēmumi. Noslēgumā tika izteikti arī daži ieteikumi darba
uzlabošanai, kā, piemēram, rūpīgāk novērtēt ieguvumus, ko dod elektroenerģijas
ietaupījumi un kā vēl uzlabot darbu ar iedzīvotāju atsauksmēm.

Ieinteresētās puses
Sadarbība un komunikācija ar ieinteresētajām pusēm ir nozīmīga uzņēmuma
darbības joma. Ieinteresēto pušu viedoklis tiek izzināts ar socioloģisko pētījumu
palīdzību, kā arī analizējot saņemtās atsauksmes un komunicējot sociālajos tīklos un
dažādās interneta vietnēs, piemēram, ventspils.lv; ventasbalss.lv.
Ventspils Domes un tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2018. gada
novembrī veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka apmierinātības līmenis ar Domes darbu
sabiedriskā transporta jomā ir paaugstinājies, un vairāk nekā divas trešdaļas
ventspilnieku pauduši apmierinātību ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem
Ventspils pilsētā.
2018. gada aptaujā tika intervēti 800 respondenti, no kuriem 75% pauda
apmierinātību ar Domes darbu sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanā.
Kopumā apmierinātības līmenis 2018. gadā ir augstāks nekā iepriekš. Pozitīvi
vērtējams, ka 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājies to respondentu
skaits, kas nevarēja sniegt vērtējumu.
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Aptaujas dati vairāku gadu garumā liecina, ka sabiedrisko transportu pēdējā gada
laikā vidēji izmanto divas trešdaļas ventspilnieku. Šo respondentu vērtējums Domes
darbam sabiedriskā transporta jomā ir augstāks nekā kopējais vērtējums un sasniedz
84%.

Augstāks apmierinātības līmenis ir starp sievietēm un respondentiem, kas ir vecāki
par 54 gadiem, bet neapmierinātāki ir vīrieši un respondenti vecumā no 18 līdz 44
gadiem.

2018. gadā tika atklāts jauns maršruts nr.22A “Celtnieku iela - Bucher Municipal”,
kas uzlabo satiksmi ar jauno rūpniecisko zonu lidostas rajonā. Īpaši tika strādāts, lai
padarītu ērtāku pasažieru pārvietošanos laikā, kad pilsētā notiek lieli masu pasākumi,
piemēram, piektdienas vakara pastaiga un citi. Pasažieru ērtībām tika turpināta
iepriekš ieviestā prakse, un vasaras sezonā nedēļas nogalēs autobusi pilsētā kursēja
ilgāk nekā darba dienās. Tradicionāli tika apkalpoti arī sezonālie reisi uz pludmali,
briežu dārzu un citiem pasažieru iecienītiem galapunktiem. Tika turpināta sadarbība
ar teātra namu “Jūras vārti”, lai nodrošinātu iespēju izmantot sabiedrisko transportu
pēc pasākumiem, iekļaujot maršrutā arī Gāliņciemu ( pēc pieprasījuma). Lai
atvieglotu iespēju norēķināties par braukšanas biļetēm, ieviesti bezskaidras norēķini.
SKDS aptaujā jautājumi par sabiedriskā transportu iekļauti no 2003. gada, un
respondenti šajā laikā vērtējumu snieguši 12 reizes. Kā liecina aptaujas rezultāti,
2018. gadā apmierinātības indekss ir augstāks nekā vidēji šajā laikā posmā.
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Publiskais tēls, sabiedrības informēšana un atbalsta pasākumi
2018. gadā kapitālsabiedrība aktīvi komunicējusi gan ar valsts, gan vietējā mēroga
medijiem atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem, izmantojot tos 100% apmērā.
Autobusu vadītāju Profesionālas meistarības konkursa ietvaros organizēta
iedzīvotāju informācijas diena un dota iespēja iepazīties ar autobusu vadītāju
kvalifikācijas celšanas pasākumiem un autobusu sagatavošanu reisam.
Informācijas sniegšanai uzņēmums aktīvi izmantojis interneta portālus, drukātos
medijus, gan vietējā, gan valsts mēroga TV, gan radio, kā arī uzņēmuma mājaslapu,
bezmaksas sarakstus un informatīvas lapas pieturās. Uzņēmumam ir twitter,
facebook un istagram konti, kuru uzturēšanā daudzi uzņēmuma darbinieki palīdz
brīvprātīgi, nodrošinot vizuālo informāciju, piemēram, foto un video materiālus.
Pozitīva publiskā tēla veidošanā nozīmīga ir kapitālsabiedrības dalība Ēnu dienās,
Karjeras dienās, mācību ekskursijas un izstādes autoostā, kā arī ikgadējā akcija
“Ventspils reiss tevi vienmēr pamanīs!”, kuras laikā tiek dāvināti bezmaksas
satiksmes drošības elementi – atstarojošās vestes un atstarotāji.
2018. gadā kapitālsabiedrība turpinājusi jau iepriekš iesākto darbu, sadarbojoties gan
ar radniecīgiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar pilsētas,
bibliotēku un izglītības iestādēm:
 jau septīto gadu pilsētā kursēja Dzejas autobuss;
 autoostas uzgaidāmajā zālē tika izvietots žurnālu stends,
 kursēja muzikālie reisi,
 uzsākta sadarbība ar mūzikas bibliotēku, lai autoostā novietotu brīvi
pieejamas klavieres,
 iesaistījāmies Latvijas simtgades pasākumos – noformējām autobusus,
organizējām skolēnu radošo darbu izstādi autoostā,
 iesaistījāmies Valsts SIA ATD organizētajās akcijās;
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 iesaistījāmies Mobilitātes un Eiropas sporta nedēļas pasākumos,

 uzņēmuma darbinieki regulāri piedalās dažādās talkās, tā popularizējot gan
atbildīgu attieksmi pret dabu un atbalstot pašvaldības, kā arī nevalstisko
organizāciju rīkotos pasākumus,
 regulāri popularizējām iespēju starppilsētu sabiedriskajā transportā
pārvietoties arī personām ratiņkrēslos vai vecākiem ar bērnu ratiņiem. Vidēji
šādu pakalpojumu 2018. gadā pasažieri izmantoja reizi mēnesī,
 izplatījām informāciju par pašvaldības piešķirtajām braukšanas maksas
atlaidēm,
 atgādinājām, kādi ir pasažiera pienākumi un tiesības,
 skaidrojām, kādi noteikumi jāievēro, ja ar sabiedrisko transportu pārvietojas
bērns bez vecāku pavadības.
Mūsu īpašais pasākums, kas kolektīvam sniedza vislielāko gandarījumu, bija
iesaistīšanās akcijā “Eņģeļu pasts”, kuras laikā tie darbinieki, kas vēlējās, sarūpēja
dāvanas Gudenieku pansionāta iemītniekiem, kā arī nogādāja tās adresātiem. Dalība
akcijā bija brīvprātīga, un tās iekšējā devīze bija: “Labais vairo labo!”
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SWID analīze

Ekonomis
kie faktori

Sociālie
faktori

Tehnoloģi
skie
faktori

Politiskie
faktori

Stiprās puses

Vājās puses

Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze
Profesionāls un kompetents personāls
Orientācija uz ilgtspēju
Regulāra personāla apmācība
Atbildīgs un regulārs kontroles dienesta darbs
Augsta reputācija
Pakalpojuma pieejamība dažādām iedzīvotāju
grupām
Sociālā atbildība
Jaunas un mūsdienīgas tehnoloģijas
Jauns autoparks
Videi draudzīga uzņēmējdarbība
Iekšējo procesu sakārtotība atbilstoši 4
starptautiskiem standartiem
Eiropas regulu ieviešana
Pašvaldības atbalsts un iesaiste

Terminēti līgumi
Nepietiekami ieņēmumi no pamatdarbības, kas
nosaka nepieciešamību pēc dotācijām

Iespējas

Draudi

Ekonomis
kie faktori

Maršrutu tīkla pārplānošana atbilstoši pilsētas
attīstībai
Reisu optimizācija, pielāgojoties
pieprasījumam
ES fondu piesaiste

Sociālie
faktori
Tehnoloģi
skie
faktori
Politiskie
faktori

Iesaistīšanās vietējās kopienas atbalsta
pasākumos
Jaunu un modernu tehnoloģiju ieviešana

Iesaistīšanās dažādu normatīvo dokumentu
izstrādē
Līdzdarbība dažādās asociācijās
Iesaistīšanās pašvaldības atbalsta pasākumos

Darbinieku vidējā vecuma palielināšanās
Kvalificētu autobusu vadītāju trūkums

Iepriekš neparedzamas tehniskas problēmas

Nozares vadības (ministra) iespējamās maiņas,
neprofesionāli ierēdņi
Pasažieru skaita samazināšanās
Zema pirktspēja
Degvielas cenu svārstības
Slikta ceļu kvalitāte
Laikus nesaņemtas dotācijas
Lieli finanšu ieguldījumi autoparka atjaunošanā
Iedzīvotāju skaita samazinājums
Jauno tehnoloģiju iegādes un uzturēšanas
izmaksas
Tehnoloģiju straujā attīstība
Nesakārtota likumdošana
Izmaiņas likumdošanā
Valsts budžeta deficīta politika

Dalība asociācijās un citās nevalstiskās organizācijās
Uzņēmums aktīvi nevalstisko organizāciju darbībā, nodrošina aktuālu informāciju par
nozares aktualitātēm, savu interešu pārstāvību dažādu standartu un likumdošanas
aktu izstrādē.
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Uzņēmuma riski

Uzņēmuma darbība ir pakļauta ekonomiskiem, sociāliem un politiskiem riskiem, kā,
piemēram, degvielas cenu izmaiņām, pasažieru skaita samazinājumam, Eiropas
Savienību regulu izmaiņām un citiem. Uzņēmums savā darbībā nodrošina savlaicīgu
risku identificēšanu un cenšas minimizēt to ietekmi.
Stiprās un vājās puses
Stiprās puses

Vājās puses
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augsta kapitālsabiedrības reputācija un uzkrātā pieredze

nepieciešami lieli ieguldījumi
autoparka atjaunošanai

profesionāls un kompetents personāls
salīdzinoši jauns autoparks
jāiegulda liels darbs un resursi
sniegtā pakalpojuma drošības un
augstas kvalitātes nodrošināšanai

sniegto pakalpojumu kvalitāte
uz ilgtspēju un drošu pakalpojumu sniegšanu orientēts
uzņēmums
sakārtoti iekšējie procesi
jaunas un mūsdienīgas tehnoloģijas
dažādām sociālajām grupām «draudzīgi» autobusi ar
zemajām grīdām

jāiegulda lieli resursi un darbs
likumdošanas sakārtošanā

sociāli atbildīgs uzņēmums

Iespējas

Draudi

Profesionāla pieeja kapitālsabiedrībai

iedzīvotāju (pasažieru) skaita

sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi

samazināšanās;

piedaloties ES struktūrfondu
zema pasažieru pirktspēja

līdzfinansējuma piesaistē
Kapitālsabiedrības speciālistu iesaiste

izmaiņas likumdošanā

nozares normatīvo aktu pilnveidošanā,
līdzdarbojoties dažādās asociācijās un
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sabiedriskās organizācijās
Nodrošināt kvalitatīvi un pilnā apjomā

valsts budžeta deficīta politika

sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanu, pildot noslēgto līgumu
nosacījumus

Riska līmenis

Riska veids

Finanšu riski
Procentu likmju risks

zems

Resursu cenu risks

zems
Biznesa riski

Klientu risks

vidējs

Piegādātāju risks

zems
Saimnieciskie riski

Resursu nepareizs izlietojums

zems

Resursu nepietiekamība

zems

Cilvēkresursu (labu speciālistu) risks

vidējs

Dalība asociācijās un citās nevalstiskās organizācijās
Uzņēmums aktīvi nevalstisko organizāciju darbībā, nodrošina aktuālu informāciju par
nozares aktualitātēm, savu interešu pārstāvību dažādu standartu un likumdošanas
aktu izstrādē.
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Nākotnes nefinanšu mērķi
Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ventspils reiss” ir noteikti šādi
nefinanšu mērķi:
 sabiedriskā transporta izmantošanas veicināšana un popularizēšana;
 elektroniskās audio un vizuālās informācijas sistēmu pilnveidošana, biļešu
informācijas sistēmu pilnveidošana;
 radītā vides piesārņojuma samazināšana un kontrole atbilstoši uzņēmuma
vides mērķu programmai;
 autobusu parka pakāpeniska atjaunošana, iegādājoties autobusus ar
jaunākās paaudzes tehnoloģijām un iekārtām;
 nodrošināt periodisku pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklu
uzlabošanu un pilnveidošanu;
 visas kapitālsabiedrības darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana
atbilstoši apstiprinātajam budžetam.
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