Godināti labākie darbinieki.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apkopoti autobusu vadītāju Profesionālās meistarības
konkursa rezultāti un godināti labākie autobusu vadītāji un darbinieki

2015.gada28.oktobrī uzņēmuma bāzē Robežu ielā 7 notika pasākums, kas bija veltīts
Autotransporta darbinieku dienai un kura laikā tika godināti autobusu vadītāji, kas
uzrādījuši labus rezultātus autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursā, gan
citi uzņēmuma darbinieki, kas savus darba pienākumus pildījuši pēc labākās
sirdsapziņas.
Profesionālās mietsraības konkurss uzņēmumā tiek organizēts jau devīto gadu, un tā
laikā autobusa vadītājiem jāparāda ar ikdienas darbu saistītas braukšanas prasmes un
jānokārto D kategorijas ceļu satiksmes noteikumu tests. Konkursā tiek noteikti
profesionālākie autobusu vadītāji lielo un mazo autobusu grupā, teorijā un arī
absolūtajā vērtējumā.
Labākais absolūtajā vērtējumā ir Māris Gūtmanis – autobusa vadītājs, kas savas
profesionalitāti pierādījis, strādājot gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutos. Pavisam

nedaudz no viņa atpalika starppilsētu maršrutu autobusu vadītāji Gatis Grīnbergs un
Ojārs Ivasks, kas savas braukšanas prasmes apliecinājuši ne tikai uzņēmuma
sacensībās, bet arī ar izcilu rezultātu izcīnot 1.vietu Latvijas Pasažieru pārvadātāju
asociācijas 19.spartakiādes profesionālajās sacensībās. Startējot Profesionālās
meistarības konkursā uzņēmumā, lielo autobusu grupā Ojārs Ivasks izcīnīja 1.vietu,
veicot distanci bez soda punktiem, bet Gatis Grīnbergs, pieļaujot pavisam nelielu kļūdu
– 2.vietu. Savukārt uzņēmuma vecmeistaram Aināram Naudiņam šoreiz 3.vieta.
Mazo autobusu grupā, kurā galvenokārt startē pilsētas maršrutu autobusu vadītāji,
1.vieta Jānim Smolenskim, 2. vieta – Ojāram Berķim, bet 3.vieta – starppilsētu
autobusu vadītājam Guntim Tupiņam.
D kategorijas CSDD teorijas testu uzņēmuma autobusu vadīāji kārto no 2011.gada.
Viennozīmīgi veiksmīgākais šajā jomā ir pilsētas mazo autobusu vadītājs Jānis
Smolenskis, kurš 1.vietu izcīnīja sīvā cīņā ar pilsētas lielo autobusu vadītāju Kasparu
Vēzi, kuram savukārt nācās pacīnīties lielo autobusu vadītāju Raimondu Briedi. Visi
minētie autobusu vadītāji labus rezultātus teorijas testā uzrādījuši arī iepriekš.
Profesionālās meistarības konkurss uzņēmumā pirmoreiz organizēts 2007.gadā, un tā
mērķis bija atjaunot Autotransporta darbinieku dienu, celt autobusu vadītāju profesijas
prestižu un paaugstināt darbinieku kvaliﬁkāciju atbilstoši noslēgto līgumu prasībām.
Tā kā 25.oktobris transporta nozares darbiniekiem bija svētki - Autotransporta
darbinieku diena, kas, lai gan oﬁciāli nav atzīta, tomēr ir ar senām tradīcijām,
uzņēmumā tika godināti arī atslēdznieki, elektriķi, pārvadājumu daļas darbinieki un citi.
Pasažieru pārvadājumus pašvaldības SIA „Ventspils reiss” veic jau 18 gadus.
Uzņēmumā lielu uzmanību pievērš drošai un ekonomiskai braukšanai, apkalpošanas
kultūrai un darbinieku mūžizglītībai. Tāpēc Profesionālās meistarības konkurss ir
nozīmīgs papildinājums ikdienas darbam.

