
  

 

 

SIA ""Ventspils nafta" termināls" (VNT) ir lielākais un tehnoloģiski modernākais 
naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā, kas jau vairāk nekā 55 
gadus darbojas neaizsalstošajā Ventspils ostā. VNT zīmols nav tikai logotips vai 
nosaukums. Tas ir domāšanas veids, kas vieno mūsu klientus, piegādātājus, 
akcionārus un darbiniekus. 

VNT strādā ne tikai pēc augstākajiem starptautiskajiem drošības un kvalitātes 
standartiem, pieņemot un uzglabājot Krievijas un citu NVS valstu naftas produktus un 
pārkraujot tos kuģos no visas pasaules, bet stingri ievēro arī godīgas komercprakses 
un korupcijas novēršanas principus. Uzņēmums rīko atklātus konkursus, sniedz 
caurskatāmas atskaites, ievēro noslēgto līgumu nosacījumus un nodrošina atklātas un 
pārbaudītas informācijas sniegšanu klientiem, sadarbības partneriem, darbiniekiem un 
sabiedrībai.  

VNT atbalsta atklātu, godīgu un taisnīgu konkurenci uzņēmēju un piegādātāju starpā. 
Darbuzņēmēji un piegādātāji tiek izvēlēti, pamatojoties uz viņu kvalifikāciju un 
iemaņām, kas nepieciešamas darbu vai pakalpojumu veikšanai, viņu sniegto 
piedāvājumu komerciālo konkurētspēju, kā arī uz viņu reputāciju un uzticamību. 

 

Mēs esam vērtīgākais, uzticamākais un ilgtspējīgākais sadarbības partneris 
katram mūsu klientam VTTI. 

 

Mēs esam šeit. Enerģijas pilni. Lai ieviestu pārmaiņas. 

Mēs nekad nepārstājam meklēt labāko veidu, kā pievienot vērtību mūsu klientam. Mēs 
mīlam izaicinājumus, kas mūs sagaida. Mēs ticam, ka viss, ko mēs darām, ir svarīgs 
un veido termināla panākumus. Mēs lepojamies ar savu darbu un redzam terminālu 
kā daļu no mums. Mēs apzināmies savu lomu ekoloģijā, mūsu līdzcilvēkos un 
apkārtējā vidē. Mēs veicam savu ieguldījumu nākamajās paaudzēs. 



 

 

• DINAMISKA STRATĒĢIJA: Mēs dinamiski pieņemam stratēģiskus lēmumus. 
Mēs esam ātri domātāji. Mēs esam ātri. 

• PĀRDOMĀTS RISKS: Pārdomāts biznesa risks ir VNT darbības pamatā. Ja 
risks rodas, mēs esam gatavi un esam izplānojuši, kā mazināt tā ietekmi. 

• RADOŠA ATBILDĪBA: Mēs nepārvadājam pasažierus. Mēs uzticam lielu 
atbildību saviem darbiniekiem un ļaujam viņiem izpausties radoši. 

• KOPĪGA VADĪBA: Mēs esam uz viena viļņa. Katrs zina gan savu, gan 
apkārtējo lomu, un kopā mēs virzāmies uz vienotu mērķi. 

• REZULTATĪVI CILVĒKI: Ne cauruļvadi vai rezervuāri padara mūs par tik 
spēcīgu spēlētāju pārkraušanas un uzglabāšanas biznesā. Tieši mūsu cilvēki 
ir tie, kas rada mūsu nākotni. Mūsu cilvēki vienmēr cenšas strādāt labāk un 
drošāk. 

 



 

Konkurētspēja caur pievienoto vērtību  

• Uzņēmējdarbības iespēju meklēšana  
• Elastīgums un pielāgošanās pašreizējām un nākotnes biznesa vajadzībām  
• Uzlabojumu turpināšana, efektivitātes palielināšana un produktivitāte 

 Esam atbildīgs uzņēmums  

• Veselības, Darba un Vides aizsardzība ir prioritāte Nr.1 
• Ilgtspējas veicināšana 
• Emisiju samazināšana 
• Sadarbība un atbalsts vietējai sabiedrībai 
• Atbilstība saistošajām normatīvajām un citām prasībām 

 Uz VTTI vērtībām balstīta rīcība 

• Profesionāla uzņēmējdarbības vadība 
• Darbs atbilstoši VTTI vērtībām 


