Autotransporta darbinieku diena 2011.
Svētdien, 30. oktobrī, ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijā
atzīmēs Autotransporta darbinieku profesionālos svētkus, tāpēc, iekāpjot autobusā,
novēliet labu dienu un uzsmaidiet šoferītim, ko cilvēki visbiežāk uzskata par vienīgo
šajā nozarē strādājošo.
Tomēr daudzu darbs plašākai sabiedrībai paliek neredzams. Tie ir atslēdznieki,
mazgātāji, pārvadājumu speciālisti, grāmatveži ekonomisti un vēl citi.
„Ventspils reiss” administrācija sveic profesionālajos svētkos sava uzņēmuma
darbiniekus un kolēģus autotransporta nozarē, kā arī 29.oktobrī plkst. 11:00 Ventspilī,
Robežu ielā 7, aicina apmeklēt Profesionālās meistarības konkursu, izmēģināt raidījuma
„Zebra ” drošības stendus un novērtēt Ventspils skolēnu radošos darbus.
Vai tu jau esi padomājis, kā apsveikt savu šoferīti?

Oktobra pēdējā svētdiena jau 35 gadu ir autotransporta nozares darbinieku
profesionālie svētki, kas pēdējā laikā nepelnīti piemirsti. Nozares pārstāvji , arī
„Ventspils reiss”, ieguldījuši lielu darbu, lai tradīciju atjaunotu, un šogad beidzot
saņemts atbalsts no Satiksmes ministrijas, lai veiktu izmaiņas likumā, kas reglamentē
svētku un atceres dienas Latvijā.
Jācer, ka drīz līdzās Skolotāju, Medicīnas un citu nozaru darbinieku svētkiem, būs arī
Autotransporta darbinieku diena. Šādas dienas atzīmēšana būtu atbalstāma, jo šos
svētkus svin arī Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā un Ukrainā.
Par godu minētajai gadskārtai, kā arī tāpēc, ka aprit 65 gadi uzņēmumiem, kas veikuši
pasažieru pārvadājumus Ventspilī jaunākajā vēstures posmā, 29.oktobrī bāzes
teritorijā, Robežu ielā 7, „Ventspils reiss” rīko pasākumu nozares pārstāvjiem,
uzņēmuma darbiniekiem un viņu ģimenēm, kā arī Ventspils pilsētas iedzīvotājiem.

Tieksme redzēt ko jaunu, iepazīt svešas zemes, cilvēkam raksturīga jau gadsimtiem
ilgi. Laika gaitā tikai mainījušies pārvietošanās līdzekļi – no paša kājām līdz
mūsdienīgām lidmašīnām, kas tūrismu padara par procesu, kurā “aizlidoju, apskatīju,
atlidoju”.
Tādējādi tiek aizmirsts, ka vārds ceļojums vispirms nozīmē - kaut kas grūts, kas
jāpaveic, lai pēc tā paliktu sajūta kā par lielu, nozīmīgu veikumu.
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” komfortablie tūrisma klases autobusi un pieredzes

bagātie šoferi nodrošinās jums patīkamu un ērtu ceļojumu, laužot priekšstatu par to, ka
brauciens autobusā ir nogurdinošs un grūts.
Kā kvalitatīvi pakalpojuma sniedzēji esam sevi apliecinājuši apkalpojot gan NATO
sammitu Rīgā 2006.gadā, gan Pasaules čempionātu hokejā. Iespējams, ka izvēli par
labu mūsu autobusu nomai noteiks fakts, ka reiz „ tūrisma ziedu laikos”, kādā Spānijas
reģionā vienlaikus atradās četri autobusi ar „Ventspils reisa ” logo.
Sīkāku informāciju par autobusiem un to aprīkojumu iespējams iegūt uzņēmuma mājas
lapā www.ventspilsreiss.lv. Izvēlieties mūsu autobusus savam ceļojumam, zvaniet pa
tālruni 63622422 Pārvadājumu daļai ,un mēs jūs vienmēr laipni apkalposim!

Pirmo zināmo automobiļa rasējumu zīmējis ievērojamais gleznotājs Leonardo da Vinči
15.gs.otrajā pusē, taču līdz masveida automobiļu ražošanai cilvēce nonāca tikai pēc
400 gadiem, kad Vācijā tika patentētas pirmās pašgājēju ekipāžas ar benzīna
motoriem.
Savdabīgu jubileju šogad atzīmē ļoti svarīgs transporta līdzeklis – autobuss, kam aprit
210 gadi. Pirmais autobuss darbojās ar tvaika dzinēju un varēja vest astoņus
pasažierus. Pēc 85 gadiem parādījās elektriskais autobuss, kas pārvietojās ar ātrumu
11 km stundā, bet vēl pēc desmit gadiem Vācijas rūpnīcā „Benz” uzbūvēja pirmo
autobusu ar iekšdedzes dzinēju, kas darbojās ar benzīnu.
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” lepojas ar to, ka pasažieru pārvadājumus veic tikai ar
MERCEDES BENZ autobusiem, kas atbilst visaugstākajiem standartiem. Uzņēmumā
regulāri tiek atjaunots autobusu parks.No šogad iegādātajiem autobusiem vislielāko
prieku sagādā pilsētas zemās grīdas autobusi, kas atvieglo pārvietošanos vecākiem ar
bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī starppilsētu autobuss, kas
aprīkots ar liftu un īpašu vietu ratiņkrēslam. Lai varētu plānot, kurā reisā noteikti šāds
autobuss nepieciešams, pasažierim iepriekš jāsazinās ar pašvaldības SIA „Ventspils
reiss” Pārvadājumu daļu pa tālruni - 63622422.
Aicinām izmantot iespēju pārvietoties viegli un komfortabli!

Vai zinājāt, ka transporta nozare ir viens no lielākajiem darba devējiem Eiropas
Savienībā? Šajā nozarē strādā aptuveni 6,4 miljoni cilvēku. Pasažieru pārvadājumos
nodarbināti gandrīz divi miljoni.
Pēc Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas un Autotransporta direkcijas datiem
Latvijā transporta nozarē nodarbināti 65 tūkstoši strādājošo, no kuriem vairāk nekā 11
tūkstoši saistīti tieši ar pasažieru pārvadājumiem.
Salīdzinot ar šiem skaitļiem, „Ventspils reisā” nodarbināto skaits varbūt šķiet

nenozīmīgs, tomēr vairāk nekā 160 strādājošo ik dienas rūpējas par to, lai aptuveni 9
tūkstoši pasažieru varētu nokļūt iecerētajā galapunktā.
Autotransporta nozarē, īpaši pasažieru pārvadājumu jomā, var strādāt tikai augsti
kvaliﬁcēti darbinieki, jo notiek gan strauja tehnikas attīstība, gan pieņemti vairāki
normatīvie akti, kuros sabiedriskā transporta vadītājiem izvirzītas noteiktas prasības,
kas jāievēro visā Eiropas Savienībā.
Arī „Ventspils reiss” lielu uzmanību velta autobusu vadītāju profesionalitātes un sniegtā
pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanai, tāpēc, uzklausot pasažieru vēlmes, rajona
maršrutu noslogotākajos reisos mazas ietilpības autobusi nomainīti ar lielākiem.

Jau 35 gadus oktobra pēdējā svētdiena pieder autotransporta darbiniekiem – autobusu
vadītājiem, mehāniķiem, dispečeriem, mazgātājiem un daudziem citiem, kas rūpējas
par to, lai ik dienas varētu pārvadāt pasažierus un kravas.
Par godu šai tradīcijai pašvaldības SIA „Ventspils reiss” jau vairākus gadus ir veiksmīga
sadarbība ar Ventspils pilsētas skolām – gan organizējot radošo darbu konkursus, gan
sadarbojoties ar izglītības iestādēm citu projektu ietvaros, piemēram, piedāvājot
jauniešiem prakses vietas vai arī ļaujot noskaidrot, ko nozīmē brīvprātīgo darbs. Tāpēc
izsludināts 5.-12.kl. skolēnu radošo darbu konkurss „Autobusa stāsts”. Gaidītas būs gan
pasakas, gan stāsti, anekdotes un tēlojumi. Var iesniegt arī zīmējumus – apsveikuma
kartītes, diplomu paraugus, autobusu vadītāju portretus un cita veida attēlus, ko pēc
tam varēsim izmantot balvu fondam.
Tāpēc aicinām padomāt, ko dāvināsiet savam šoferītim Autotransporta darbinieku
dienā? Atceries, vislabākā dāvana nemaksā ne nieka, un tas ir smaids, ko varam sniegt
viens otram!

