Ventspils reiss atjauno autobusu parku,
iegādājoties 18 jaunus autobusus.
Aicina ventspilniekus un pilsētas viesus iepazīties ar jauno autobusu priekšrocībām
Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" svētdien, 12.jūnijā, plkst. 11:00 Ventspils autoostas
teritorijā iepazīstinās ar 9 jauniem mazas ietilpības (19 sēdvietas) zemās grīdas
pilsētas autobusiem un 6 dažādas ietilpības starppilsētu un tūrisma klases autobusiem
(19, 49, 53, 69, 34 vietas), kas aprīkoti ar videi draudzīgākiem un ekonomiskākiem
EURO – 5 dīzeļdzinējiem un elektroniskajiem tablo. Šie autobusi jau pakāpeniski
uzsākuši pasažieru pārvadājumus gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutos.
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” Valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis uzsver, ka
autobusa parka atjaunošana ir nozīmīga visiem pilsētniekiem, bet īpaši nozīmīga tiem,
kas pārvietojas ar invalīdu ratiņiem un arī vecākiem ar bērnu ratiņiem, jo jaunie
autobusi ir īpaši piemēroti viņu vajadzībām – zemās grīdas atvieglo iekāpšanu
transporta līdzeklī. Arī starppilsētu autobusus iespējams piemērot šādu pasažieru
pārvadāšanai.
„Ventspils reiss ir viens no tiem uzņēmumiem, ar kuru sadarbojoties iespējams
iedvesmoties, jo, neskatoties uz situāciju pasažieru pārvadājumu jomā kopumā,
uzņēmums spēj attīstīties un orientēties uz nākotni, īpašu uzmanību veltot darbības
efektivitātei,” norāda SIA Domenikss direktors Viktors Troicins, piebilstot, ka „teikto
apstiprina veiktais pirkums – jauni dažādas ietilpības un plašam pielietojumam
piemērotie Mercedes-Benz autobusi.”
Pasākuma laikā pilsētas iedzīvotāji varēs gan vizuāli, gan praktiski – brauciena laikā –
iepazīties ar jaunajiem autobusiem, novērtēt autobusu vadītāju profesionalitāti, izpildot
veiklības brauciena elementus, kā arī tiks organizētas radošas aktivitātes bērniem. Gan
bērni, gan pieaugušie pieredzējušu instruktoru vadībā varēs izmēģināt raidījuma
„Zebra” piedāvātos satiksmes drošības stendus, kas imitē automašīnas apgāšanos un
frontālo sadursmi, kā arī dzēruma sajūtu imitējošās brilles, bet pēc tam profesionāla
gida vadībā doties ekskursijā pa pilsētas infrastruktūras jaunajiem objektiem.
Pirmoreiz pašvaldība SIA „Ventspils reiss” autobusu parka atjaunošana notika 2000.
gadā, kad pilnībā visi autobusi tika nomainīti uz jauniem, komfortabliem „Mercedes Benz ” autobusiem. Daļēja autobusu parka atjaunošana notika 2005.gadā un pēc
neliela pārtraukuma tika atsākta 2009. gadā. Autobusu parka atjaunošanu plānots
pabeigt 2012.gadā, iegādājoties 4 lielas ietilpības pilsētas autobusus.
Visi iegādātie autobusi ražoti Vācijā, bet pilsētas autobusi aprīkoti Latvijā, Jelgavas SIA
„Universāls LTD”. Konkursā par jauno autobusu piegādi uzvarēja SIA „Domenikss”, bet
par ﬁnansējumu - „Nordea Finance Latvia”.

Pašlaik pašvaldības SIA „Ventspils reiss” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem
Ventspilī. Uzņēmums nodrošina pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētā, rajonā un
starppilsētu maršrutu tīklā, kā arī sniedz informāciju par iepriekš minēto maršrutu
autobusu kustības graﬁkiem, informāciju par tūrisma, starppilsētu vai mazo autobusu
nomas iespējām.
Papildus pašvaldības SIA "Ventspils reiss" sniedz servisa pakalpojumus (vieglo un
kravas automašīnu remonts un apkope) arī ﬁziskajām personām.
Visu iepriekš minēto procesu veiksmīgu norisi nodrošina vairāk nekā 150 strādājošie,
no kuriem vairāk nekā 80 ir autobusu vadītāji.

