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14. martā apritēja 20 gadi kopš Uzņēmumu reģistrā reģistrēts pašvaldības SIA
“Ventspils reiss”, kas pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētas un starppilsētu
autobusu maršrutos veic no 1997. gada 1. oktobra, un par godu jubilejai tika
organizēts svinīgs pasākums, kura laikā tika apbalvoti uzņēmuma veterāni un labākie
darbinieki.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” galvenais uzdevumus ir nodrošināt kvalitatīvus
pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētas maršrutos, paralēli veicot pārvadājumus arī
starppilsētu maršrutos un pasūtījuma braucienos.
Svinīgā pasākuma laikā uzņēmuma darbiniekiem tika pasniegti gan Ventspils domes,
gan uzņēmuma, gan Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas, Valsts SIA
“Autotransporta direkcija” un Satiksmes ministrijas atzinības un goda raksti. Kopumā
tika apbalvoti 22 uzņēmuma darbinieki. No tiem – 2 Satiksmes Ministrijas apbalvojumi,
4 Valsts SIA “Autotransporta direkcijas” apbalvojumi, 5 Latvijas Pasažieru pārvadātāju
asociācijas apbalvojumi, 5 Ventspils pilsētas domes apbalvojumi un 6 pašvaldības SIA

‘’Ventspils reiss’’ apbalvojumi. Saņemtās atzinības apliecina gan katra darbinieka
augsto profesionalitāti, gan sniegtā pakalpojuma kvalitāti kopumā.
Savas pastāvēšanas 20 gados, veicot rūpīgu plānošanu un būtiskas izmaiņas visu
pārvadājumu organizācijā, tika pierādīts, ka pašvaldības kapitālsabiedrība ar
ierobežotu atbildību sekmīgi spēj ne tikai sevi uzturēt, bet arī no saviemlīdzekļiem
atmaksāt kredītus un strādāt ar peļņu. Šo gadu laikā uzbūvēta jauna remonta bāze un
telpas administrācijai, rekonstruēta autoosta un modernizēta pasažieru informēšanas
sistēma. 2 reizes veikta apjomīga autobusu parka atjaunošana- iegādājoties 42 jaunus
dažādas ietilpības Mecedes Benz autobusus 2000. gadā, un, iegādājoties 20 autobusus
2005. gadā. Kopš 2009. gada uzņēmumā tiek veikta regulāra plānveida autobusu
parka atjaunošana, un no 2011. gada pilsētas pārvadājumiem tiek iegādāti tikai zemās
grīdas autobusi. Kapitālsabiedrības ieguldījumu pasažieru un darbinieku drošībā, vides
un darba aizsardzībā apliecina dažādos konkursos iegūtās godalgas: četrus gadus pēc
kārtas tituls Drošākais uzņēmuma autoparks un atzinība Ģimenei draudzīgs
komersants, divus gadus pēc kārtas Latvijas Ilgtspējas indeksa Sudraba un arī Zelta
kategorijas, un citas.
Kopš 2008. gada uzņēmumā ieviesta kvalitātes vadības sistēma, sakārtojot uzņēmuma
darbību atbilstoši 3 Eiropas Savienības ISO standartiem. Šie sertiﬁkāti ietver sevī
kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības
sistēmas.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” galvenais uzdevumus ir nodrošināt kvalitatīvus
pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētas maršrutos, paralēli veicot pārvadājumus arī
starppilsētu maršrutos un pasūtījuma braucienos. Šobrīd kapitālsabiedrība nodrošina
darba vietas vairāk nekā 140 strādājošiem. Vidējais autobusu vecums ir 4.9 gadi.
Ikdienā uz līnijas dodas 53 autobusi, kas vidēji pārvadā 7.5 tūkstošus pasažierus dienā.

