“Ventspils reiss” – 2020.gada Drošākais
pasažieru pārvadātājs

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” astoto gadu pēc kārtas izcīna Latvijas
Drošākā pasažieru pārvadātāju titulu a/s BALTA organizētajā gada balvā
“Drošākais uzņēmuma autoparks”.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” jau astoto gadu pēc kārtas izcīnījis augstāko atzinību
– Zelta kategoriju – un Drošākā Latvijas pasažieru pārvadātāja titulu ikgadējā
apdrošināšanas sabiedrības "Balta" un Satiksmes ministrijas rīkotajā konkursā
"Drošākais uzņēmuma autoparks 2020". Konkursa ekspertu uzmanības centrā šogad
bija veiksmīgi krīzes risinājumi un labās prakses piemēri, kā rūpēties par autoparku
drošību covid – 19 pandēmijas apstākļos. Gada balva "Drošākais uzņēmuma autoparks"
tiek organizēta jau astoto gadu, un “Ventspils reiss” tajā piedalījies visus gadus. Sākot
no pirmās dalības reizes, kapitālsabiedrības darbs novērtēts kā izcils.
Uzņēmumi tika vērtēti četrās kategorijās – pasažieru pārvadātāji; vietējie (Baltijas
valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki; starptautiskie kravu
pārvadātāji; zemāka riska, valsts un pašvaldību autoparki. Zelta kategorijas
apbalvojumi piešķirti 10 uzņēmumiem, bet kopumā apbalvoti 33 uzņēmumu un valsts

un pašvaldību autoparki, kas aktīvi un atbildīgi iesaistās ceļu satiksmes drošības
uzlabošanā.
Piedaloties noslēguma diskusijā “Autotransporta nozare krīzē un dzīve pēc tās”,
kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis atzina, ka šajā laikā liela
uzmanība pievērsta darbam stresa apstākļos un tam, kā mazināt stresu darbiniekiem,
īpaši autobusu vadītājiem, kuri, pildot darba pienākumus, kontaktējas ar daudziem
cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām. A. Lieģis uzsvēra kolektīva ieguldījumu
krīzes pārvarēšanā, jo daudzas idejas par drošības uzlabošanu nākušas tieši no pašiem
darbiniekiem. Tāpat valdes priekšsēdētājs norādīja uz paradoksu, ka, lai gan krīzes
laikā slēgti daudzi reisi, kā arī vērojams straujš pasažieru skaita samazinājums, darba
apjoms uzņēmuma darbiniekiem ir palielinājies. Viņš atzina, ka šis laiks liek apzināties,
cik svarīga ir ātra un precīza komunikācija gan ar darbiniekiem, gan klientiem, jo tas ir
viens no faktoriem, kas palīdz saglabāt mieru – tātad mazina stresu. Savukārt mierīgs
un līdzsvarots darbinieks ir zināms garants drošam braucienam.
Konkursa mērķis ir noskaidrot Latvijā prasmīgākos un atbildīgākos uzņēmumu un
pašvaldību autoparku pārvaldītājus, kā arī uzlabot kopējo satiksmes drošību, ieviešot
praktiskas un pozitīvas pārmaiņas autoparku pārvaldīšanā. Savukārt uzņēmuma
galvenais ieguvums ir iespēja iegūt neatkarīgu skatījumu uz autoparka stiprajām
pusēm un jomām, kur iespējams pilnveidoties, saņemot individuālu izvērtējumu un
ieteikumus autoparku pārvaldīšanas uzlabojumiem nākotnē.
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