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Transporta nozare mūsdienās visā pasaulē ir ļoti 
nozīmīga. Latvijā, tāpat kā citur Eiropā un pasaulē, tai 
ir nozīmīga loma ekonomikā un pieejamības 
nodrošināšanā. Mūsu valsts transporta politikas 
mērķis ir konkurētspējīga, ilgtspējīga, komodāla 
transporta sistēma, kas nodrošina augstas kvalitātes 
mobilitāti, efektīvi izmantojot resursus, t.sk. ES 
fondus. Tāpēc 2019.gadā esam strādājuši tā, tuvinātos 
šiem mērķiem. Mums izdevies pierādīt savu 
konkurētspēju, apliecināt, ka rupējamies par vidi un 
uzņēmuma  ilgtspējību, piesaistīt ES fondus. 
Iesaistoties un organizējot dažādas aktivitātes 
iedzīvotājiem, kā arī nodrošinot drošu, stabilu un 
pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu, esam 
organiski iekļāvušies vietējā sabiedrībā un kļuvuši par 
daļu no tās. 

Protams, arī transporta nozarē, tāpat kā jebkurā ir citā 
nozarē, ir savi izaicinājumi. Pirmais ir gados jaunāka 
darbaspēka piesaistīšana, jo lielākā daļa autobusu 
vadītāju vidējais vecums pārsniedz 50 gadus. Otrais ir 
ātrums faktors , jo vienlaikus uzņēmumam ir laikus 
izpildīt reisus un vienlaikus nodrošināt drošu 
braucienu. Tāpēc droša braukšanas ātruma ievērošana 
ir komplekss pasākumu kopums no maršruta 
plānošanas līdz autovadītāja braukšanas kultūrai, kas 
uzņēmums savā ikdienas darbā ir izvirzītas par 
prioritātēm. 

 

CIENĪJAMO  LASLASĪTĀJ! 
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Pārskata periods – 2019.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. 
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JAUNI  AUTOBUSI  PASAŽIERU ĒRTĪBĀM 

Rūpējoties par pasažieru un autobusu vadītāju drošību un 

ērtībām, mērķtiecīgi turpināta pakāpeniska autobusu parka 

atjaunošana, iegādājoties 3 lielas ietilpības tūrisma klases 

autobusus, 2 mazas ietilpības starppilsētu un 2 mazas 

ietilpības pilsētas maršrutu autobusus. Ar Eiropas Savienības 

līdzfinansējumu “Ventspils reiss” plāno iegādāties 14 mazas 

ietilpības elektroautobusus un 1 lielu hibrīdautobusu. 

Vidējais “Ventspils reisa” autoparka vecums ir 6,9 gadi. 

Kopumā uzņēmumam ir 17 lielas un 30 mazas ietilpības 

autobusi. 

RŪPES PAR PASAŽIERU KOMFORTU UN 

APMIERINĀTĪBU 

Pasažieru ērtībām gan pilsētas, gan starppilsētu autobusu 

maršrutos ieviesta bezskaidras naudas norēķinu sistēma, 

kā arī abonementa kartes starppilsētu maršrutos. Ventspils 

pilsētas sabiedriskajā transportā ieviestas universālās 

braucienu skaita biļetes un kartona mēnešbiļetes nomainītas 

pret plastikāta kartēm.  

Vasaras sezonā tiek organizēti papildu reisi pieprasītākajos 

maršrutos un pagarināts sabiedriskā transporta kursēšanas 

laiks nedēļas nogalēs. Regulāri tiek organizēti speciāli reisi 

pirms un pēc pilsētas lielajiem pasākumiem. 

 

Mēs to varam! Mēs to darām!  

Mēs to izpildām! 
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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. 

 

34%

visi 
darbiniek

i
134

66%

DARBINIEKI 2019

sievietes

vīrieši

lielas 
ietilpības 

autobusi 17

mazas 
ietilpības 
autobusi 

30

Autobusu skaits uzņēmumā

lielas ietilpības
autobusi 17

mazas ietilpības
autobusi 30

 PAR MUMS 
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 
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2019. GADA STRATĒĢISKIE MĒŖKI 

 

Mērķis Izpilde Komentārs 

Saglabāt savas pozīcijas un būt 

vienam no vadošajiem uzņēmumiem 

Latvijas pasažieru pārvadātāju vidū 
 

izpildīts Apliecina saņemtās atzinības 

Kvalitatīvi un pilnā apjomā izpildīt 

pasūtītāju prasības atbilstoši 

noslēgtajiem līgumiem un uzņēmuma 

devīzei “Braucam droši!” 

sasniegts 2019. gadā reisu izpilde 100% (tāpat kā 

2018.gadā): samazinājies saņemto 

sūdzību skaits. 

Pozitīva uzņēmuma publiskā tēla 

uzturēšana un pilnveidošana 

 

sasniegts Pieaudzis saņemto pateicību skaits; 

atkārtoti saņemtas vairākas augstas 

atzinības; pozitīvas informācijas 

izplatīšana dažādos interneta portālos 

Iesaistīšanās sabiedrības atbalsta 

pasākumos, kā arī to organizēšana 

 

sasniegts Sadarbība ar Mūzikas bibliotēku 

projektā “Ceļā uz koncertzāli”” - 

autoostā izvietotas publiski pieejamas 

klavieres; sadarbojoties ar 

Labiekārtošanas kombinātu – izvietots 

grāmatu apmaiņas punkts’; sadarbībā 

ar Kultūras centru – publisks 

pasākumus “Vakara pastaiga”; Ēnu 

diena, Karjeras diena u.c. Sniegts 

finansiāls atbalsts b/k “Ventspils”. 

2019. GAD 

Pašvaldības SIA “Ventspils Reiss” ir  kļuvis 

atpazīstams ne tikai Ventspilī, bet visā Latvijā, 

vairākus gadus pēc kārtas saņemot izcilus 

novērtējumus dažādās ar tiešo darbu saistītas jomās, 

kas apliecina transporta drošību, atbildību pret vidi, 

ilgtspēju un finansiālo stabilitāti. 

Tas, ka augstie ekspertu novērtējumi saņemti 

atkārtoti, vairākus gadus pēc kārtas, apliecina, ka 

uzņēmumā tiek veikts mērķtiecīgs darbs gan 

sasniegtā līmeņa saglabāšanai, gan paaugstināšanai.  

 

 

Attīstība un pilnveidošanās, 

saglabājot jau sasniegto augsto 

konkurētspēju un turpinot to 

mērķtiecīgi paaugstināt 
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Novērtējums/secinājums Komentārs 

Gada balva Drošākais uzņēmuma 

autoparks Zelta kategorija 
Vienīgais pasažieru pārvadātājs Latvijā, kas saņēmis tik augstu 

novērtējumu. 2019.gadā novērtējums saņemts jau sesto reizi. 

SM speciālbalva nominācijā par 

drošības veicināšanu sabiedriskajā 

transportā 

2019. gada konkursa tēma – drošs kustības ātrums – atsevišķi 

autobusi tika aprīkoti ar datu reģistrācijas sistēmām. Fiksētie dati 

apliecināja, ka autobusu vadītāji savu darbu veic profesionāli; nav 

konstatēti strauji paātrinājumi, bremzēšana, nav pārsniegts atļautais 

braukšanas ātrums. 

Ilgtspējas indeksa Platīna 

kategorija 

 

VR ir ne tikai par vienīgais pasažieru pārvadātājs Latvijā, kas saņēmis 

Ilgtspējas indeksa augstāko Platīna atzinību, bet arī vienīgais 

pasažieru pārvadātājs, kas 2019. gadā vispār saņēma kādu no 

Ilgtspējas atzinībām. Dalība konkursā – 7. gadu, Platīns – otro gadu. 

Pirms tam 3x saņemts Zelts, 2x -Sudrabs 

Statuss Ģimenei draudzīgs Saņemts 7 gadu pēc kārtas; statusu piešķir tikai tiem uzņēmumiem, 

kas piedalās Ilgtspējas indeksa izvērtēšanā un spēj apliecināt, ka savā 

ikdienas darbā izpilda noteiktas prasības un dara vairāk nekā obligāti 

noteikts. 

Statuss Videi draudzīgs Statuss iegūts jau ceturto gadu pēc kārtas; uzņēmumā darbojas vides 

pārvaldības sistēma, regulāri tiek izvirzīti jauni vides mērķi, kā arī 

tiek izvērtēts iepriekšējos periodos paveiktais. 

Atbildīgs pārvadātājs Otro gadu pēc kārtas iekļauts Atbildīgāko pārvadātāju TOP 10, ko 

izveidojusi Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, pamatojoties uz 

starppilsētu un novadu reisos veikto pārbaužu rezultātiem.  
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Mērķis Izpilde Komentārs 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

popularizēšana, organizējot bezmaksas 

publiskus pasākumus un iesaistoties 

dažādās sabiedriskās aktivitātēs 

 

Realizēts 

daļēji 

Mācību ekskursijas, Karjeras dienas, 

Ēnu diena; reklāmas baneru izvietošana 

OC Ventspils; sadarbība ar Mūzikas 

biblitēku un Labiekārtošanas 

kombinātu. Vēlama aktīvāka darbība 

Vienu reizi gadā organizēt akciju 

satiksmes drošības popularizēšanai un 

jaunu pasažieru piesaistei, dāvinot 

bezmaksas atstarojošās vestes un 

atstarotājus 

Realizēts 
Akcija “Ventspils reiss”” tevi vienmēr 

pamanīs! – dāvinātas vestes un 

atstarotāji 

Nodrošināšana pilnīgas un saprotamas 

bezmaksas informācijas savlaicīgu 

izplatīšanu pasažieriem, pilsētas 

iedzīvotājiem un viesiem, izmantojot 

populārākos pieejamos bezmaksas 

informācijas kanālus (internetu) un 

bezmaksas informācijas izvietošanu 

autobusu pieturās un autoostā  

( kustības saraksti, bukleti), tādējādi 

veicinot sabiedriskā transporta 

izmantošanu. 

 

Realizēts Visu gadu autoostas kasē ir pieejami 

bezmaksas autobusu saraksti; autobusu 

sarakstu iespējams printēt no mājas 

lapas; regulāri tiek izvietota 

informācija autobusu pieturās, 

sociālajos tīklos 

2019. GADA FINANŠU MĒRĶI 

Finanšu mērķu sasniegšanā būtisks faktors ir 

pasažieris, un šo faktoru ietekmē migrācijas procesi, 

iedzīvotāju labklājības līmenis un pārvietošanās 

paradumi. Statistikas dati liecina, ka iedzīvotāju 

skaits Ventspilī, tāpat kā Latvijā, sarūk. Un 2018. un 

2019.gadā no Ventspils uz dzīvi citur pārcēlušies 

vairāk cilvēku nekā otrādi. 

Pētot pasažieru plūsmu, tika pētīti arī iedzīvotāju 

pārvietošanās paradumi. SKDS aptauja liecina, ka 

Ventspils pilsētā galvenais pārvietošanās līdzeklis ir 

automašīna. Siltajos gadalaikos - velosipēdi un citi 

motorizētoi transporta līdzekļi. Lai piesaistītu 

pasažierus, tika uzrunāti vairāki uzņēmumi, uz 

kuriem jau tagad kursē autobusu maršruti, kā arī 

potenciālie uzņēmumi, kuru virzienā būtu 

nepieciešams sabiedriskais transports. Tika 

noskaidrots, ka uzņēmumu darbinieki nav 

ieinteresēti sabiedriskā transporta pakalpojumos, jo 

nokļūšanai uz darbu/ mājām labprātāk izmanto 

personiskos auto vai iet kājām. 

Pasažieru piesaistei ieviestas universālās braucienu 

skaita biļetes, kas ir ne tikai ērtas, bet ļauj arī ietaupīt. 

Notikusi pāreja uz elektroniskajām mēnešbiļetēm. 

2019.gada finanšu mērķis sasniegts daļēji. 

Traucējošie faktori  - no uzņēmuma neatkarīgi 

(izmaiņas iedzīvotāju skaitā, vieglo automašīnu 

skaita pieaugums, veselīga dzīvesveida piekritēju 

skaita palielināšanās). 

 

Saglabāt pasažieru plūsmu vismaz iepriekšējā 

 gada līmenī 
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Mērķis Izpilde Komentārs 

Augstas kvalitātes, droša un videi 

draudzīga sabiedriskā transporta 

pakalpojuma nodrošināšana 

 

Realizēts Pamatojoties uz SKDS aptauju un 

iedzīvotāju negatīvo atsauksmju skaita 

samazināšanos 

Veikt socioloģisko pētījumu klientu 

apmierinātības līmeņa noteikšanai un 

tā analīzi, kā arī, pamatojoties uz 

rezultātiem, organizēt uzņēmuma 

darbu tā, lai iedzīvotāju 

apmierinātības līmenis 

nepazeminātos 

Daļēji 

realizēts 

Aptauja netika veikta, pamatojoties uz 

ilglaicīgiem pozitīviem vērtējumiem; 

darba organizācija vērsta uz 

apmierinātības līmeņa paaugstināšanu 

Nodrošināt pilnīgu, saprotamu un 

savlaicīgu informācijas izplatīšanu 

par izmaiņām sabiedriskā transporta 

kustībā Ventspils pilsētā un 

uzņēmuma apkalpotajos starppilsētu 

maršrutos 

Realizēts Aptauju rezultāti liecina, ka pakāpeniski 

pieaug to respondentu skaits, kas apgalvo, 

ka informācija ir pietiekami (51%; 

iepriekš 46%); nav saņemtas sūdzības par 

nepietiekamu informācija  

Aktīvi komunicēt sociālajos tīklos un 

citos masu medijos, izplatot 

informāciju par kapitālsabiedrību un 

tās sniegto pakalpojumu 

 

Realizēts Ieraksti regulāri veikti 3 sociālo tīklu 

profilos (vidēji – 2 ieraksti dienā); vismaz 

reizi nedēļā publicēta informācija mājas 

lapā un portālā ventspils.lv; vidēji reizi 

mēnesī bijusi publikācija kādā drukātā 

medijā; vismaz reizi mēnesī – sižets TV 

2019. GADA FUNKCIONĀLIE MĒRĶI 

Iedzīvotāju apmierinātības līmeņa noteikšanai 2019. gadā 

iespējams izmantot 2 avotus – SKDS 2018. gada rudens 

aptaujas rezultātus, kā arī 2019.gada reģistrētās iedzīvotāju 

atsauksmes. 

2018. gada SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka 75% 

respondentu ir apmierināti ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem. Tas ir par 7% augstāks nekā iepriekš. 

Īpaši pozitīvi  pakalpojumu vērtē tie respondenti, kas ir 

izmantojuši sabiedrisko transportu - 84.2% gadījumos 

pausta apmierinātība (pozitīvo vērtējumu skaits 

palielinājies par 5.2%), kā arī par 3% samazinājies 

negatīvo vērtējumu skaits. Skaidrojums tam, ka palielinās 

to respondentu skaits, kam nav atbildes šajā jautājumā, 

meklējams sabiedriskā transporta izmantošanas intensitātē. 

Lielākā daļa respondentu sabiedrisko transportu izmanto 

reizi mēnesī vai retāk, līdz ar to viņiem ir salīdzinoši grūti 

novērtēt šo kritēriju. 

Sīkāk analizējot, var secināt, ka visu respondentu paustais 

apmierinātības līmenis ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumu procentuāli iekļaujas Ventspils attīstības 

programmā laika posmam no 2014. līdz 2020.gadam 

plānotajā. 2019. gadā, pamatojoties uz pozitīviem 

vērtējumiem ilgākā laika periodā, aptauja netika veikta. 
Iedzīvotāju apmierinātība ar apkalpošanas kultūru, 

braukšanu kultūru un citiem kritērijiem, kas vistiešāk 

saistīti ar uzņēmuma sniegto pakalpojumu,  vairāku gadu 

periodā pārsvarā tiek vērtēti pozitīvi (apmierinātības 

līmenis svārstās 80 – 90% robežās).  

 

Paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības 

līmeni ar sniegto pakalpojumu, īpaši – 

apkalpošanas un braukšanas kultūru 
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Mērķis Izpilde Komentārs 

Ar mērķi uzlabot un popularizēt 

sabiedriskā transporta pakalpojumus 

sadarboties ar citām organizācijām un 

uzņēmumiem, sadarbības partneriem 

dažādās jomās (Ventspils pilsētas 

pašvaldību, Latvijas Pasažieru 

pārvadātāju asociāciju, Valsts SIA 

„Autotransporta direkcija”, Latvijas 

Lielo Pilsētu asociāciju u.c.) 

Realizēts Sadarbība organizēta pēc nepieciešamības 

Labās prakses un citu līdzīgu 

uzņēmumu/pilsētu/radniecīgo 

asociāciju Latvijā un ārvalstīs 

pozitīvās pieredzes pārņemšana 

Realizēts Uzņēmuma pārstāvji piedalījušies 

pieredzes apmaiņas braucienos, semināros 

u.c. 

 

 

Rūpējoties par pasažieru un autobusu vadītāju 

drošību un ērtību, kā arī lai piesaistītu lielāku 

pasažieru skaitu, mērķtiecīgi turpināta 

pakāpeniska autobusu parka atjaunošana, 

2019.gadā iegādājoties 1 lielas ietilpības tūrisma 

klases autobusus un 1mazas ietilpības starppilsētu 

maršrutu autobusi. Turpinās darbs pie projekta 

“Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta 

infrastruktūru Ventspilī”, un, piesaistot Eiropas 

Savienības līdzfinansējumu tiek plānots iegādāties 

14 mazas ietilpības elektriskos autobusus un 1 

lielas ietilpības hibrīdautobusu, kā arī izbūvēt 

uzlādes stacijas. 

 

2019.gada funkcionālais mērķis sasniegts 
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2019. GADA DARBA VIDES MĒRĶI 

 

Mērķis Izpilde Komentārs 

Uzlabot darba 

vietas 
Realizēts Biroja darbinieku darba vietas aprīkotas ar ergonomiskajiem 

galdiem; iegādāti tikai jauni autobusi, kas aprīkoti  ar 

jaunākajām drošības un stabilitātes tehnoloģijām, tādejādi 

nodrošinot drošu, ērtu un komfortablu darba pienākumu 

veikšanas izpildi. 

Rūpēties par 

darbinieku dzīvību 

un veselību 

Realizēts Dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana; veselības 

apdrošināšana; veselīga dzīves veida popularizēšana – 

apmaksāts peldbaseins, dalība sport aun kolektīva 

saliedēšanas pasākumos; nesmēķētāju piemaksa; redzes 

korekcijas līdzekļu izdevumu atmaksa darbiniekiem, kam 

darba pienākumu veikšanai nepieciešamas brilles; autobusu 

vadītāju apdrošināšana ārzemju tūrisma braucienos 

Nodrošināt darba 

aizsardzības 

prasību ievērošanu 

uzņēmumā 

Realizēts darba vides risku izvērtējumam piesaistīta kompetenta 

institūcija; darbinieki nosūtīti uz apmaksātām obligātās 

veselības pārbaudēm; iegādāts darba apģērbs 

Nodrošināt 

darbinieku 

mūžizglītības 

iespējas 

Realizēts Metinātāja; gāzes griezēja, tilta celtņa operatora pāratestācijas 

kursi. Auto atslēdznieku apmācības. Autobusu vadītāju 

apmācība un kvalifikācijas pārbaude.  Darba aizsardzības 

kursi. Pārvadājuma daļas speciālistu kursi. Vadošo specialistu 

kursi. 

Uzņēmumā jau no 2008.gada ieviesta un sekmīgi 

darbojas kvalitātes vadības sistēma,kuras galvenais 

mērķis -  uzlabot un nepārtraukti pilnveidot sniegtos 

pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā. Šīs 

sistēmas ieviešana un darba organizācija atbilstoši 

sertifikātu prasībām ir priekšnosacījums, lai veidotu un 

uzturētu efektīvu uzņēmuma vadības modeli, kur 

kvalitātes, vides jautājumiem, darba drošības un 

arodveselības prasībām, kā arī energoresursu efektīvai 

izmantošanai tiek pievērsta liela vērība.  

 

Nodrošināt ērtas un ergonomiskas darba  

vietas, vienlaikus rūpējoties par 

darbinieku veselību un dzīvību, darba 

aizsardzību un mūžizglītību 
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2019. GADA VIDES MĒRĶI 

 

Mērķis Izpilde Komentārs 

Samazināt vides 

piesārņojumu, ko 

rada pakalpojums 

sniegšana 

Realizēts Iegādāts tikai jauni autobusi, kas aprīkoti ar EURO 6 

dīzeļdzinējiem, noslēgts līgums par  lielas ietilpības hibrīda 

autobusa piegādi. 

Samazināt vides 

piesārņojumu, ko 

rada uzņēmuma 

ikdienas darba 

process 

Realizēts Veiktas periodiskas notekūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes 

ķīmiskās analīzes; nodrošināta bīstamo un sadzīves atkritumu 

savākšana un nodošana tikai licencētām organizācijām, veikti 

siltumenerģijas taupības pasākumi 

 

To, ka uzņēmums spēj realizēt vides mērķus 

un dara to regulāri un mērķtiecīgi, apliecina 

Ventspils domes piešķirtais statuss “Videi 

draudzīgs” 

Vides piesārņojuma samazināšana 

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir uzņēmums, kas veic pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un 

citu saimniecisko darbību, kas var ietekmēt apkārtējo vidi, tāpēc uzņēmumā regulāri tiek identificēti 

un izvērtēti aspekti, kas var ietekmēt apkārtējo vidi. 

Uzņēmuma darbību vides jomā reglamentē piešķirtais C kategorijas piesārņojošās darbības 

apliecinājums. 

Uzņēmumā ir izstrādāta procesu instrukcija par vides pārvaldību. Ik gadu tiek definēti mērķi vides 

jomā un atbilstoši tiek izvērtēta to izpilde. Budžetā ik gadu tiek paredzēti finanšu  līdzekļi vides 

pasākumu realizēšanai. Ir rakstiski formulēta vides aizsardzības politika. Uzņēmumā ir izstrādāts 

energopārvaldības pasākumu plāns, mērķi, ir veikta šo mērķu izpilde. 

Vides aspekti ir noteikti un izvērtēti visiem uzņēmuma nozīmīgākajiem darbības procesiem, kas rada 

ietekmi apkārtējai videi un patērē energoresursus ir: autoostas apsaimniekošana, autobusu remonta 

darbnīcas un laukuma apsaimniekošana, automazgātavas apsaimniekošana, ūdeņu apsaimniekošana, 

siltuma ražošana, atkritumu apsaimniekošana, autotransporta tehniskās apkopes un remonts un  

tehniskās apskates. 
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              2019. GADA KVALITĀTES SERTIFIKĀTI 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta integrētā vadības 

sistēma, kas sevī ietver kvalitātes vadības, vides pārvaldības 

vadības un arodveselības un darba drošuma pārvaldības 

vadības sistēmas, par ko uzņēmumam 2008. gadā tika 

piešķirti trīs starptautiski atzīti ISO sertifikāti. Atbilstoši 

standartu: LVS EN ISO 9001:2015, LVS EN ISO 

14001:2015 un OHSAS 18001:2007 prasībām 2017.gadā 

sabiedrība veiksmīgi resertificēja šo sisitēmu atkārtoti un 

papildus no jauna tika ieviesta un sertificēta 

Energopārvaldības vadības sistēma, kas ir integrēta kopējā 

vadības blokā, atbilstoši  ISO 50001:2011 standarta 

prasībām. 

 

Integrētā kvalitātes vadības sistēma 
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2019. GADA SVID ANALĪZE 

Stiprās puses Vājās puses 

1 2 

- augsta kapitālsabiedrības reputācija  

- vairāk nekā 20 gadu pieredze pilsētas, starppilsētu un tūrisma pārvadājumos 

- augsta sniegto pakalpojumu kvalitāte 

- profesionāls un kompetents personāls 

- salīdzinoši jauns autoparks 

- orientācija uz ilgtspēju un drošu pakalpojumu  

- iekšējo procesu sakārtotība atbilstoši 4 starptautiski atzītu standartu prasībām 

- jaunas un mūsdienīgas tehnoloģijas 

- pakalpojuma pieejamība dažādām iedzīvotāju grupām  

- sociālā atbildība 

- videi draudzīga uzņēmējdarbība 

 - regulāra personāla apmācība 

- atbildīgs un regulārs kontroles dienesta darbs 

- iepriekš neparedzamas tehniskas problēmas 

 - darbinieku vidējā vecuma palielināšanās 

 - kvalificētu autobusu vadītāju trūkums 

 - terminēti noslēgtie līgumi  

- nepietiekami ieņēmumi no pamatdarbības, kas nosaka 

nepieciešamību pēc valsts un pašvaldības dotācijām 

  

Iespējas Draudi 

1 2 

- Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīkla pārplānošana atbilstoši 

pilsētas attīstībai 

- reisu optimizācija, pieskaņojoties pieprasījumam 

- kapitālsabiedrības dalība Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma 

piesaistē sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību  

- kapitālsabiedrības speciālistu iesaistīte nozares normatīvo aktu pilnveidošanā, 

līdzdarbojoties dažādās asociācijās un sabiedriskās organizācijās 

- sniegt augstas kvalitātes, pilna apjoma un noslēgtajiem līgumiem atbilstošu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu  

 - realizēt videi draudzīgu kapitālsabiedrības darbības politiku 

 - iesaistīties pašvaldības un vietējās kopienas atbalsta pasākumos 

 - sadarbība dažādās jomās un dažādos līmeņos 

- iedzīvotāju (pasažieru) skaita samazināšanās; 

- zema pirktspēja; 

- degvielas cenas svārstības  

- slikta ceļu kvalitāte 

- nesakārtota un pretrunīga likumdošana 

- izmaiņas likumdošanā; 

- valsts budžeta deficīta politika; 

- lielu finanšu resursu ieguldījums autoparka atjaunošanā 

 - laikus nesaņemtas valsts dotācijas 
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RISKU IZVĒRTĒJUMS 

Kapitālsabiedrība darbojas transporta sektorā, pārvadājumu un loģistikas nozarē. Latvijā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek nodrošināti brīvas konkurences 

tirgū, organizējot iepirkumu, un to Latvijā nodrošina vairāk nekā 40 pasažieru pārvadātāji. 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. Uzņēmumā ir izvērtētas vājās un stiprās puses, noteiktas iespējas un draudi, kas varētu realizēties nākotnē, kā arī, raugoties no šīsdienas 

skatupunkta, ir izvērtēts iespējamo risku līmenis. 

Viens no riskiem uzņēmuma darbībā ir izmaiņas likumdošanā pasažieru pārvadājuma jomā. Tādēļ kapitālsabiedrība regulāri piedalās likumprojektu grozījumu 

izskatīšanā, koriģēšanā un rediģēšanā, aktīvi iesaistās diskusijās par labojumu nepieciešamību un pamatotību.  

Risks, kas būtiski var ietekmēt pašvaldības SIA „Ventspils reiss” darbību ir pasažieru skaita samazināšanās. Kapitālsabiedrība regulāri pēta pasažieru plūsmu, 

apzina un ņem vērā pasažieru skaita samazinājumu pilsētas un starppilsētas pārvadājumos. Lai nodrošinātu pasažieru lielāku piesaisti, kapitālsabiedrība regulāri 

realizē pasākumus, kas nodrošina sniegtā pakalpojuma kvalitāti un tās paaugstināšanos, kā arī iesaistās vietējās kopienas dzīvē, popularizējot sabiedrisko 

transportu. 

Sabiedrisko transportu ikdienā pārsvarā izmanto vecāka gada gājuma cilvēki  un dažādu izglītības iestāžu audzēkņi. Ja šo iedzīvotāju grupu ienākumi tiek būtiski 

samazināti, tad zemās pirktspējas dēļ grupas ne tikai meklē alternatīvas, lai pārvietotos, bet kritiski vērtē nepieciešamību pārvietojoties ar sabiedrisko transportu 

un, iespējams, izmantot to retāk.  

Kapitālsabiedrības pamatdarbībā pastāv risks, kas saistīts ar visvairāk nepieciešamo resursu sadārdzināšanos, piemēram, degvielas cenas paaugstināšanās, kā 

rezultātā var pieaugt zaudējumu kompensāciju apmērs. 

Kā iepriekš minēts, kapitālsabiedrībai pastāv iedzīvotāju (pasažieru) skaita samazināšanās risks, kuru kapitālsabiedrība novērtē kā vidēju, jo tas tieši saistās ar 

ieņēmumiem no pasažieru pārvadājumiem. Lai nesamazinātos to Ventspils un Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri izmanto kapitālsabiedrības sniegtos sabiedriskā 

transporta pakalpojumus, ir nepieciešams veikt dažādu sabiedriskā transporta izmantošanas veicināšanas pasākumu organizēšanu, kā arī pakalpojumu kvalitātes 

standartu ievērošanu un uzlabošanu, papildus tam cenšoties sniegt pakalpojumus, kuri ir videi draudzīgi. 

Cilvēkresursu risks tiek novērtēts kā vidējs, jo pastāv grūtības piesaistīt kvalificētus speciālistus: gan autobusu vadītājus, gan finanšu un pārvadājumu speciālistus. 

Viens no preventīvajiem pasākumiem, lai izvairītos no cilvēkresursu riska, ir pašiem apmācīt jaunos darbiniekus, lai pēc iespējas paaugstinātu viņu profesionalitāti 

un kvalifikāciju. 

Izanalizējot visus iespējamos riskus, kapitālsabiedrība nesaskata būtiskus draudus, veiksmīgai kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanai. Ja kāds no 

riskiem tomēr iestāsies, kapitālsabiedrība spēs savlaicīgi uz to reaģēt un iespēju robežās novērst. 
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2019. GADA KOLEKTĪVA SALIEDĒŠANAS PASĀKUMI 

     

 

 

Profesionālās meistarības konkurss pirmo 

reizi tika rīkots 2007. gadā. No tā laika tas 

kļuvis par ikgadēju tradīciju.  

Tas ir pasākums, kas vienlaikus rada svētku 

sajūtu, saliedē kolektīvu, radot iespēju 

kolēģiem tikties neformālā gaisotnē. 

Tas ir pasākums, kurā vienlaikus iespējams  

mācīties un paaugstināt savu profesionālo 

meistarību. 

Tā ir daļa no darbinieku motivācijas 

programmas, jo, uzrādot labus rezultātus 

konkursā un ikdienas darbā, iespējams 

saņemt ikmēneša piemaksu pie algas. 

 

Autobusu vadītāju 

Profesionālās meistarības 

konkurss 
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2019. GADA KAMPAŅAS 
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SABIEDRĪBAS ATBALSTA PRINCIPI 

 

Kapitālsabiedrība ir definējusi 5 galvenos sabiedrības atbalsta principus 

un vairākus to realizācijas veidus. 

1. Mēs esam par drošību – šis atbalsta princips ir ietverts 

uzņēmuma devīzē “Braucam droši!”. Tas nozīmē drošu un 

kvalitatīvu pakalpojumu. 

2. Mēs ieguldām attīstībā – iegādājamies tikai jaunus un videi 

draudzīgus autobusus, kas aprīkoti ar vismodernākajām 

drošības tehnoloģijām; rūpējamies par vidi, plānojot attīstīt 

videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru. 

3. Mēs izglītojam sabiedrību – organizējam mācību ekskursijas, 

popularizējam satiksmes drošību, informējam par aktualitātēm 

uzņēmumā un transporta nozarē. 

4. Mēs atbalstām darbiniekus – nodrošinām materiālu atbalstu, 

piešķirot dažāda veida pabalstus, materiāli stimulējam par 

papildus veikto darbu. Darbiniekiem tiek nodrošināts arī 

nemateriālas dabas atbalsts, garantējot iespēju apmeklēt 

dažādus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kā arī izsakot 

publiskas pateicības par brīvprātīgi veiktu darbu. 

5. Mēs sadarbojamies – kapitālsabiedrība daudz darba iegulda, 

lai pozicionētu sevi kā uzticamu sadarbības partneri gan 

transporta nozares uzņēmumiem, gan citiem sadarbības 

partneriem, piemēram, LDDK, LTRK, LPPA. Mēs esam atvērti 

dažāda veida sadarbībai. 

 

 

Sabiedrībai – drošība, kvalitāte un labklājība 
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MUMS IR SVARĪGI 

 Nodrošināt drošus un kvalitatīvus pasažieru pārvadājumus, kas mudinātu izmantot sniegto 

pakalpojumu atkārtoti un ieteikt to citiem, tādējādi pozicionējot kapitālsabiedrību kā atpazīstamu 

uzņēmumu, kas nodrošina Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošus, videi draudzīgus, drošus un 

komfortablus pasažieru pārvadājumus. 

 

 Būt atpazīstamiem. Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” vārds jau ir atpazīstams. Tas asociējas ar 

visaugstākajām prasībām un standartiem atbilstošu, drošu, komfortablu, pieejamu un videi 

draudzīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu, ko sniedz profesionāli un komunikabli darbinieki. 

 

 Būt uzticamiem. Sabiedrība uzticas un augsti novērtē uzņēmuma veiktos pārvadājumus pilsētas, 

starppilsētu un pasūtījumu maršrutos, tāpēc arī turpmāk jādara viss, lai sabiedrībā valdītu pozitīvs 

priekšstats par kapitālsabiedrību un tās sniegto pakalpojumu. 

 

 


