Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pašvaldības SIA „Ventpils reiss” veiksmīgais gada sākums – labs stimuls turpināt
iesākto.
Jau otro reizi pēc kārtas pašvaldības SIA „Ventspils reiss” gadu uzsāk ar augstu
novērtējumu – uzņēmums atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju Latvijā, kā arī par
otro drošāko autoparku kopvērtējumā. 2012.gada sākumā atzinību izpelnījās
uzņēmuma vadība, iekļūstot efektīvāko uzņēmumu vadītāju sarakstā.
Konkursu „Drošākais uzņēmuma autoparks 2012” šogad pirmoreiz organizēja A/S
„Balta” sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un SIA „Drošas Braukšanas
Skola”. Apbalvošanas ceremonijā organizatori atzina, ka „Ventspils reiss” ir „vienīgais
uzņēmums Latvijā, kas veic darbinieku profesionālās kvaliﬁkācijas sacensības,
vienlaicīgi neaizmirstot par darbinieku motivēšanu un pasniedzot atzinības rakstus par
labu un uzcītīgu darbu. Uzņēmums, kura vadība augstu vērtē kvalitāti, tāpēc ievieš
kvalitātes kritērijus ikvienā darbības jomā, kas skar ne tikai pasažieru pārvadājumus,
bet arī darba apstākļus un uzņēmuma vadību.”(www.balta.lv)

Arī kopvērtējumā sniegums uzskatāms par izcilu, jo „Ventspils reisu”, kam
piešķirta 2.vieta, tikai par nepilnu punktu apsteidza starptautiskā kompānija
„British American Tobacco”. Jāapzinās, ka šāda mēroga kompānijai darba organizācijā
jau ir iepriekšēja pieredze, principi un tradīcijas, kas veidojušies no kompānijas
darbības pirmsākumiem. „Ventspils reiss” savā ziņā uzskatāms par celmlauzi, kas tikai
pašlaik , augot un attīstoties, uzkrāj pieredzi un mācās organizēt darbu atbilstoši ne
tikai Latvijas, bet arī starptautiskajiem standartiem. Savukārt uzkrāto pieredzi
uzņēmums labprāt nodod saviem kolēģiem, tādājādi veicinot drošus pārvadājumus visā
valstī.
„LDDK ir lepna par mūsu biedru SIA „Ventspils reiss”, kas darba drošību
uzņēmumā ir pacēlis jaunajā ISO standartu līmenī, tādā veidā parādot sevi ne
tikai kā mūsdienīgu un progresīvu uzņēmumu, bet arī kā sociāli atbildīgu un
uzticamu darba devēju, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu saviem klientiem
un rūpējoties par pašu vērtīgāko, kas ir uzņēmumam - tā cilvēkresursiem,” to
savā uzrunā, pasniedzot speciālbalvu no Latvijas Darba devēju konfederācijas,
atzina tās ģenerāldirektore Līga Menģelsone. To apliecinājusi arī starptautiski
atzīta sertiﬁkācijas institūcija Det Norske Veritas Latvia, SIA, kas 2012.gada vasarā
atkārtoti veica kārtējo periodisko auditu un atzina – uzņēmuma sniegtie pakalpojumi
atbilst trīs starptautiskās kvalitātes sertiﬁkātiem.

Konkursa mērķis bija noskaidrot Latvijas uzņēmumus, kuros vissekmīgāk tiek
veikta uzņēmumu autoparku pārvaldīšana, kā arī palīdzēt uzņēmumiem izvērtēt
iespējamos riskus, kas saistīti ar uzņēmuma autoparka pārvaldīšanu. Tika vērtēti trīs
kritēriji: uzņēmuma tehniskie resursi; cilvēkresursi un uzņēmuma politika
attiecībā uz autoparka vadību. Liela uzmanība tika pievērsta tam, vai
uzņēmums veic negadījumu izpēti un izdara secinājumus nākotnei.
Rūpes par pasažieru drošību un komfortu sākas jau pirms autobusu iegādes, kad tiek
prasīts, lai autobusi būtu aprīkoti ar visām nepieciešamajām iekārtām, kas to
nodrošina. Kopš pirmās autoparka atjaunošans 2000.gadā priekšroka tiek dota
pārbaudītām vērtībām – jauniem, drošiem un komfortabliem MERCEDES BENZ
autobusiem. Turpmāk autobusu parks regulāri un plānveidīgi atjaunots, kā arī domāts
par to, lai nodrošinātu savlaicīgas tehniskās apkopes un nepieciešamos remontus.
Domājot par pasažieru drošāku pārvadāšanu, ik gadu tiek organizēta autobusu vadītāju
apmācība drošā un ekonomiskā braukšanā, kā arī nodrošinātas ikrīta medicīniskās
pārbaudes un regulāras arodveselības pārbaudes.
Uzņēmuma vadība uzsver, ka panākumu gūšana nekādā gadījumā nav pašmērķis, bet
rezultāts, kas sasniedzams rūpīgā un smagā komandas darbā. Uzņēmuma kolektīvs ir
motors, kas spēj darboties tikai tad, ja katrs tā zobrats precīzi izpilda tam paredzēto
funkciju. Tāpēc vislielākais paldies par augsto saniegumu pienākas katram

darbiniekam, kas pēc labākās sirdsapziņas veicis savus pienākumus.
Šobrīd uzņēmuma rīcībā ir 62 autobusi, ar kuriem ikdienas pārvadā vidēji 9000
pasažierus.

