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Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ceturto gadu pēc kārtas izcīnījis BALTA gada balvu
Drošākais uzņēmuma autoparks 2015, un atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju
Latvijā
Pašvaldības SIA Ventspils reiss cīņā par šo balvu iesaistījies ceturto gadu. Jau pirmajā
gadā tika izcīnīts tituls Drošākais pasažieru pārvadātājs 2012, un to izdevies saglabāt
gan 2013., gan 2014. gadā un arī aizvadītajā – 2015. gadā, tādējādi pierādot, ka ir
nopietns
konkurents jebkuram uzņēmumam, kura pārvaldībā ir autoparks. Kopvērtējumā visi
uzņēmumi tika vērtēti trīs kategorijās – zemāka riska autoparki, kravas vai speciālā
pielietojuma autoparki, kā arī pasažieru pārvadātāji. Dalība konkursā ikreiz liek
pārvērtēt savu darbu no malas un vēlreiz pārliecināties, vai pietiekama uzmanība tiek
pievērsta dažādu ar autoparka pārvaldīšanu saistītu risku izvērtēšanai un novēršanai.
Un prakse liecina - ieguldītais darbs ir devis augļus, jo Ventspils reisam divās konkursa

kārtās savā kategorijā izdevies apsteigt tādus pieredzes bagātus pasažieru
pārvadātājus kā AS Nordeka, kas ierindojās 2.vietā un SIA VTU Valmiera, kas ieguva
3.vietu, kā arī SIA Jelgavas autobusu parks, SIA Jēkabpils autobusu parks un RP SIA
Rīgas satiksme.

Konkursu vērtēja pieredzējusi žūrija - BALTA vecākais risku parakstītājs Edgars
Goldmanis, DBS valdes loceklis Edmunds Ozolnieks, auto eksperts un žurnālists
Normunds Avotiņš, SEB līzinga pārstāvji Ģirts Belēvičs un Jānis Ģirnis, kā arī satiksmes
psiholoģijas sertiﬁkāta īpašniece, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
rektore Daina Voita. Visi uzņēmumi tika vērtēti trīs kategorijās – zemāka riska
autoparki, kravas vai speciālā pielietojuma autoparki, kā arī pasažieru pārvadātāji.
Apbalvošanas pasākumā žūrijas pārstāvji atzina, ka to uzņēmumu darbībā, kas
pretendē uz balvu, ir vērojama augsta profesionalitāte, atbildība gan pret savu darbu,
gan tehniku un darbiniekiem, kā arī satiksmi kopumā. Ir pierādījies, ka šajos
autoparkos tiek radītas un īstenotas arvien jaunas, inovatīvas un efektīvas idejas
autoparka attīstībai un pārvaldībai. Lai to panāktu, tiek veikts mērķtiecīgs darbs, kā arī
apgūtas jaunākās tehnoloģijas.
Pirms apbalvošanas pasākuma, interesentiem tika organizēts seminārs “Satiksmes
drošība un nākotnes izaicinājumi”, kura laikā “Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs
Arturs Lieģis prezentēja klātesošajiem darbinieku motivācijas sistēmu uzņēmumā. Tā
bija iespēja ne tikai iepazīstināt citu uzņēmumu pārstāvjus ar savu labo praksi, bet arī
apliecinājums tam, ka ikdienā darītais, ir nepieciešams un tiek novērtēts.
Uzņēmums, būdams sociāli atbildīgs, par pasažieru, iedzīvotāju un savu darbinieku
drošību rūpējas dažādos veidos – jau desmito gadu tiks organizēts autobusu vadītāju
Profesionālās meistarības konkurss, kurā piedalīties tiek motivēti visi autobusu vadītāji;
rūpīgi tiek sekots tam, lai autobusu parks tiktu regulāri atjaunots un aprīkots ar
modernām drošības sistēmām; tiek veikta autobusu vadītāju regulāra apmācību drošā
un ekonomiskā braukšanā, kā arī ceļu satiksmes noteikumos; tiek organizētas ikrīta
medicīniskās pārbaudes autobusu vadītājiem un regulāras arodveselības pārbaudes
visiem uzņēmuma darbiniekiem. Sākoties rudens/ziemas sezonai, nu jau par tradīciju
kļuvušajā akcijā „Ventspils reiss tevi vienmēr pamanīs!” pasažieriem kopā ar
braukšanas biļeti tiek dāvināti atstarotāji un atstarojošās vestes.
BALTA gada balva „Drošākais uzņēmuma autoparks”, sadarbojoties Latvijā lielākajai
apdrošināšanas sabiedrībai BALTA, LR Satiksmes ministrijai un SIA "Drošas Braukšanas
Skola” un SEB līzingam, tiek organizēta jau ceturto gadu. Kā partneri balvas
pasniegšanu atbalsta Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pasažieru
pārvadātāju asociācija, autopārvadātāju asociācija Latvijas auto, Ceļu satiksmes
drošības direkcija un ziņu portāls Delﬁ.
Gada balvas mērķis ir noskaidrot Latvijas uzņēmumus, kuros vissekmīgāk tiek veikta

autoparka pārvaldīšana. Tas nozīmē ne tikai dalību konkursā un cīņu par labākā titulu,
bet arī iespēju konkursantiem uzzināt praktiskus padomus, kā savā uzņēmumā izvērtēt
un uzlabot autoparka pārvaldīšanu saistībā ar riskiem, darba un tehnisko drošību un
citām detaļām, kas sniedz ieguldījumu arī kopējā satiksmes drošības uzlabošanā
Latvijā. Piedaloties konkursā, uzņēmums ne tikai apliecina savu augsto reputāciju, bet
reprezentē sevi arī kā atbildīgs darba devējs.

