Autotransporta nozares darbinieki aizvadījuši
profesionālos svētkus – Autotransporta
darbinieku dienu.
Autotransporta nozares darbinieki, tajā skaitā pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kopā
ar kolēģiem no citiem pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem, aizvadījuši Autotransporta
darbinieku dienu, kam šogad aprit 35 gadskārta. Tāpēc sestdien, 29.oktobrī,
pašvaldības SIA „Ventspils reiss” bāzes teritorijā Robežu ielā 7 organizēja autobusu
vadītāju Profesionālās meistarības konkursu, kam ir senas tradīcijas, jo līdzīgi konkursi
tiek organizēti arī citās valstīs un pat pasaulē. Šāda konkursa mērķis ir popularizēt
autobusa vadītāju profesiju, celt tās prestižu un uzlabot autobusu vadītāju prasmes un
iemaņas, kas saistītas ar tiešo darbu.
Šogad konkursam bija liels atbalsts un interese, jo dalībai veiklības braucienos bija
pieteikušies 22 autobusu vadītāji no 7 pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem: „Ventspils
reisa”, SIA „Madonas ceļu būve”, Dobeles Autobusu parka, „Tukuma auto”, „Talsu
autotransporta” , Jelgavas „Migar” un Kuldīgas „Mobile - A”, kā arī vairāk nekā 150
līdzjutēju un skatītāju. Sīvā konkurencē, ko varēja dēvēt par cīņu starp jaunību un
pieredzi, šoreiz uzvarēja jaunība, jo veiklības braukšanā kopvērtējumā labākie bija
„Ventspils reisa” pārstāvji Gatis Grīnbergs un Ojārs Ivasks, pavisam nedaudz no viņiem
atpalika kuldīdznieku jaunā cerība Intars Ķēde – gados jauni autobusu vadītāji ar
salīdzinoši nelielu darba stāžu pasažieru pārvadājumu jomā. Ceļu satiksmes noteikumu
zināšanā pārliecinoši labākie bija „Ventspils reisa” pārstāvji, kuri ieņēma pirmās sešas
vietas. Vislabākās zināšanas uzrādīja pilsētas mazo autobusu vadītājs Jānis
Smolenskis. Jāatzīmē, ka „Ventspils reisa” pārstāvji savā sniegumā bija tiešām
pārliecinoši, iemaņu izkopšanā, tāpēc, izmantojot „Ventspils reisa” pakalpojumus,
pasažieri var justies droši – šoferīti nepievils!
Profesionālos svētkus atzīmē arī Vidzemē, tādēļ pieredzes apmaiņā bija ieradies SIA
“M.E.LAT-LUX” direktors Māris Gailis, kas bija sarūpējis īpašas pārsteiguma balvas.
Lai skatītājiem un visiem būtu iespēja ne tikai vērot sacensības, bet arī saturīgi pavadīt
laiku, interesentiem tika organizēta bezmaksas ekskursija pa Ventspili gides Ivetas
Rīvanes vadībā, kā arī bija iespējams izmēģināt televīzijas raidījuma „Zebra”
piedāvātos satiksmes drošības stendus, kas izraisīja lielu interesi, īpaši gados jaunāko
apmeklētāju vidū. Jebkurš no klātesošajiem varēja iejusties autobusa pasažiera lomā
un, sacensību laikā atrodoties autobusā, pavērot, ko un kā jādara profesionālam
autobusu vadītājam. Tiem, kam tuvs humors, bija iespēja pacīnīties par pārsteiguma
balvu nominācijai „Interesantākais komentārs fotogrāﬁjai”, kā arī novērtēt skolēnu
radošos darbus par tēmu „Autobusa stāsts”. Balsot par labākajiem darbiem bija
iespējams visu iepriekšējo nedēļu un laureāti tika nosaukti atklāšanā, bet 29.oktobrī

klātesošie noteica „Lasītāju simpātiju”.
Notiekošo ar dziesmām un īpaši darinātām apsveikumu kartītēm visiem autobusu
šoferīšiem kuplināja Ventspils 6.vidusskolas skolotājas Antra Ziemele, Ilze Šnepste un
viņu skolēni. Tā bija kā atbalss aicinājumam, kas izskanēja arī radio: „Apsveic savu
šoferīti!” Interesantākos mirkļus zīmējumos redzēto iemūžināja Jaunrades nama
Tēlotājas mākslas studijas audzēkņi Mārītes Klušas vadībā.
Pateicoties reklāmas kampaņai populārākajos masu informācijas līdzekļos, par
notiekošo interesi izrādīja tādi TV raidījumi kā „Autosporta programma Nr.2” un
„Zebra”, kā arī „Kurzemes TV”, kuru pārstāvji visa dienas laikā ﬁlmēja notiekošo un
intervēja gan dalībniekus, gan citus klātesošos.
Šogad aprit 65 gadi uzņēmumiem, kas nodrošinājuši pasažieru pārvadājumus Ventspilī
- ATU6, „Ventspils Auto” un pēdējos 14 gadus - pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, bet
Profesionālās meistarības konkurss tiek organizēts piekto gadu. Iesākumā tas notika
tikai starp uzņēmuma autobusu vadītājiem, bet pakāpeniski par to ieinteresējušies arī
kolēģi, un šogad līdzīgus konkursus jau organizēja Talsos, Tukumā un citur.

