PSIA "ventspils reiss" 15 gadi.

15 gadi kā viena diena
Mums šodien, 14.martā, dzimšanas diena – 15 gadi!
Tāds spurains pusaudža vecums, kad mazs vairs nav mazs, bet liels vēl nav liels…Un
tomēr šo gadu laikā uzņēmums „izaudzis” par vienu no veiksmīgākajiem pasažieru
pārvadātājiem Latvijā. Veiksmīgas darbības rezultātā ir uzkrāts pietiekami liels
„drošības spilvens”, kas ļauj sekmīgi strādāt.
Ik dienas mēs esam un būsim kopā ar tiem, kam nepieciešams mūsu pakalpojums.
Uzsmaidiet šodien „Ventspils reisam” un aizsūtiet pasaulē gaišu domu par mums. Un
nedomājiet par tās ceļu! Tā aizies, apies apkārt pasaulei un atgriezīsies pie Jums, mīļie
pasažieri!
Lai laba diena mums visiem!
1997.gads

Nodibināta pašvaldības SIA „Ventspils reiss", kura izpilda pasažieru pārvadājumus
pilsētas, starppilsētas un rajona autobusu maršrutos un veic Ventspils autoostas
apsaimniekošanu.

2000.gads
Iegādāti 43 jauni MERCEDES BENZ autobusi par 2,1 milj. latu, praktiski atjaunots viss
autoparks.

2001.gads
Uzņēmums pārceļas uz jauno bāzi Robežu ielā 7.
Veikta autoostas rekonstrukcija.
Uzsākta maršrutu un reisu optimizācija, atklāti jauni reisi tālsatiksmē, kā rezultātā no
2002.gada uzņēmums sāk strādāt ar peļņu.
2005.gads
Nokārtotas visas saistības ar bankām (atdoti kredīti par autobusu iegādi).
Notiek jaunā Biznesa plāna I posma realizācija, iegādāti 20 jauni MERCEDES BENZ
autobusi par 1,5 milj. latiem.

2009.gads
Tiek iegādāti divi jauni mazas ietilpības pilsētas autobusi, kas aprīkoti ar videi
draudzīgākiem EURO 4 dīzeļmotoriem, tonētiem panorāmas logiem un ērtākām
iekāpšanas durvīm, kā arī viens lielas un viens mazas ietilpības tālsatiksmes autobuss.

2010.gads
Turpinās autoparka atjaunošana. Tiek parakstīts līgums par sešu jaunu, Vācijā ražotu
MERCEDES BENZ tālsatiksmes autobusu iegādi kopsummā par 1.02 milj. latu.
Eksperimentālā kārtā pasažieru pārvadājumus pilsētā uzsācis pirmais mazas ietilpības
zemās grīdas autobuss.

2011.gads
Pasažieru pārvadāšanu gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutos uzsākuši autobusi, kas
aprīkoti ar videi draudzīgākiem un ekonomiskākiem EURO 5 dīzeļdzinējiem,
elektroniskajiem tablo, elektroniskās stabilitātes sistēmu, kas ievērojami uzlabo
pasažieru drošību. Pateicoties jaunajiem autobusiem, arī starppilsētu maršrutos
iespējams pārvadāt pasažierus invalīdu ratiņos un bērnu ratiņus.
Pilsētas maršrutos notiek pakāpeniska pāreja uz apkalpošanu ar zemās grīdas
autobusiem.
Atkārtoti iegūts apliecinājums tam, ka uzņēmums strādā atbilstoši trīs starptautiski
atzītu sertiﬁkātu prasībām , kas apliecina kvalitātes vadības, vides pārvaldības,
arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstību.

2012.gads
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vadība ir to 184 uzņēmumu vadītāju skaitā, kas
pārvarējuši stingros kritērijus un iekļuvuši Latvijas efektīvāko vadītāju sarakstā, ko
veidoja izdevniecība „Dienas Bizness”, „Lursoft IT” un Advokātu birojs „Rasa un
Ešenvalds”.

