Augusts – notikumiem bagāts mēnesis

Vasara jau pati par sevi ir gadalaiks, kas aicina būt aktīviem, izmantot iespējas uzkrāt
spēkus garajiem ziemas mēnešiem, attīstīt un pilnveidot sevi. Pašvaldības SIA
„Ventspils reiss” kolektīvs šogad gods godam izpildījis visus šos nosacījumus un
augusta mēnesi aizvadījis ražīgi strādājot.
Centrālais šī mēneša notikums, nepašaubāmi, bija Latvijas Pasažieru pārvadātāju
asociācijas 17.veselības spartakiāde, kuras rīkotājs šogad bija „Ventspils reiss”.
Pasākumā piedalījās 27 komandas ar vairāk nekā tūkstošs dalībniekiem. Uzņēmumam
kā pasākuma organizatoram un arī dalībniekam gandarījumu sagādāja pateicības vārdi
par labi organizētajām sporta spēlēm un ļoti sīvā cīņā iegūtā 2.vieta.
Turpinot veiksmīgie iesāktās sportiskās aktivitātes, „Ventspils reisa” komanda
piedalījās arī Latvijas nūjošanas 4.festivālā. Jāsaka, ka veiksmīgi starti izdevās arī šajā
pasākumā, jo viena no komandas dalībniecēm – Ginta Rassa – izcīnīja 1.vietu sieviešu
konkurencē. Lai gan pārējām dāmām tik augstus rezultātus neizdevās sasniegt, viņas
vienbalsīgi atzina, ka pozitīvo emociju deva, ko viņas ieguva piedaloties festivālā, ir
vērtīgāka par rezultātiem.

Paralēli sportiskajiem pasākumiem, protams, tika veikts arī ikdienas darbs, kurā
uzņēmuma devīze vēl aizvien ir „Braucam droši!”. Tieši tāpēc, pamatojoties uz
autobusu piegādes līgumu, MERCEDES BENZ dīleris Latvijā SIA „Domenikss” organizēja
apmācības kursu pašvaldības SIA „Ventspils reiss” autobusu vadītājiem, kura laikā tika
aktualizētas zināšanas un prasmes MERCEDES BENZ autobusu pareizā ekspluatācijā,
drošā un ekonomiskā braukšanā.
Autobusu vadītāji, kas piedalījās apmācībās, veica testa braucienu pa noteiktu
maršrutu pilsētā, pēc tam notika teorētiskās apmācības un atkārtots testa brauciens,
veicot salīdzināšanu gan autobusa drošas vadīšanas jomā, gan degvielas ekonomijā.
Prakses vadītājs SIA „Domenikss” drošas un ekonomiskas braukšanas speciālists
Aleksandrs Plotņikovs, kas strādā ciešā saistībā ar MERCEDES BENZ ražotājiem un
drošas un ekonomiskas braukšanas speciālistiem Vācijā, atzina, ka „Ventspils reisa”
autobusu vadītāji patiešām ir profesionāļi savā jomā un jau pirms apmācības uzrādīja
labus rezultātus. Salīdzinot 2012.gada un 2013.gada rezultātus redzams, ka tie būtiski
neatšķiras, bet pie tās pašas degvielas ekonomijas autobusu vadītāji ir iemācījušies
uzdevumu veikt ar lielāku vidējo ātrumu, kam ir liela nozīme precīzai reisu un maršrutu
izpildei un graﬁka ievērošanai. Autobusu vadītāji ir ieinteresēti, uzmanīgi seko līdzi
informācijai un nekavējoties cenšas iemācīto pielietot praksē. A.Plotņikovs piebilda, ka
„ ”Ventspils reisu” uzskata par vienu no labākajiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā”.
Apmācības kursā piedalījās 25 pašvaldības SIA „Ventspils reiss” autobusu vadītāji, kas
viennozīmīgi atzina, ka iegūtās zināšanas turpmāk palīdzēs nodrošināt kvalitatīvākus
un drošākus pasažieru pārvadājumus. Iepriekš līdzīgs apmācības kurss tika organizēts
2012.gadā.

