Pašvaldības SIA „Ventpils reiss” otro gadu atzīts
par „Drošāko autoparku – 2013”, kategorijā
„Pasažieru pārvadātāji”.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, piedaloties BALTA gada balvas „Drošākais
uzņēmumu autoparks 2013” konkursā, atzīts par „Drošāko autoparku -2013”,
kategorijā „Pasažieru pārvadātāji.
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. Līdzīgi kā pagājušajā gadā,
tika vērtēti uzņēmuma tehniskie resursi, cilvēkresursi un uzņēmuma politika attiecībā
uz autoparka vadību, kā arī liela uzmanība tika pievērsta tam, vai uzņēmums veic
negadījumu izpēti un izdara secinājumus nākotnei.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” devīze ir „Braucam droši!”, un rūpes par pasažieru
drošību un komfortu sākas jau pirms autobusu iegādes, kad ražotājiem tiek prasīts, lai

autobusi būtu aprīkoti atbilstoši augstākajiem standartiem. Tāpēc priekšroka ir
pārbaudītām vērtībām – jauniem, drošiem un komfortabliem MERCEDES BENZ
autobusiem. Uzņēmumā tiek nodrošinātas savlaicīgas tehniskās apkopes un
nepieciešamie remonti.
Domājot par pasažieru drošāku pārvadāšanu, ik gadu tiek organizēta autobusu vadītāju
apmācība drošā un ekonomiskā braukšanā. SIA „Domenikss” pārstāvis A.Plotņikovs,
kas jau vairākus gadus vada šīs apmācības ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā, ir
atzinis, ka „Ventspils reisa” autobusu vadītāju braukšanas prasmes ir augstā
profesionālā līmenī. Kā garants drošībai ir ikrīta medicīniskās pārbaudes un regulāras
arodveselības pārbaudes. Jau trešo rudeni uzņēmums rīkoja akciju „Ventspils reiss tevi
vienmēr pamanīs!”, kuras laikā pasažieriem tiek dāvināti bezmaksas atstarotāji, un tas
ir uzņēmuma ieguldījums kustības drošības uzlabošanai.
Pirmoreiz šāds konkurss notika 2013.gadā, kad tika noteikts 2012.gada drošākais
uzņēmuma autoparks un pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kļuva par tā laureātu.
Konkursu organizē A/S „Balta” sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un SIA
„Drošas Braukšanas Skola”. Lai mudinātu savas nozares uzņēmumus būt aktīvākiem,
šogad starp konkursa atbalstītājiem bija arī Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija
un autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”.
Aizvadītais gads pašvaldības SIA „Ventspils reiss” pastāvēšanas vēsturē bijis dažādiem
tituliem un nominācijām bagātākais, jo uzņēmums atzīts par drošāko pasažieru
pārvadātāju, par 2.drošāko autoparku valstī (BALTA gada balva 2012), iegūta Ilgtspējas
indeksa Sudraba kategorija un Labklājības ministrijas atzinība „Ģimenei draudzīgs
komersants”, kā arī LDDK atzinība „Labākais darba devējs Kurzemē”
Uzņēmumā pašlaik strādā vairāk nekā 150 darbinieku, no kuriem 80 ir autobusu
vadītāji. Pasažieru pārvadājumus nodrošina aptuveni 60 autobusi. Ikdienas Ventspils
pilsētas un starppilsētu maršrutos tiek pārvadāti vidēji 9000 pasažieri.

