Noslēdzies 2013.gada autobusu vadītāju
Profesionālās meistarības konkurss.

Apkopoti pašvaldības SIA „Ventspils reiss” autobusu vadītāju Profesionālas meistarības
konkursa rezultāti
Apkopoti pašvaldības SIA „Ventspils reiss” autobusu vadītāju Profesionālas meistarības
konkursa rezultāti, un 5.decembrī autoostā notikušajā pasākumā sumināti konkursa
laureāti.
Profesionālās meistarības konkurss šajā gadā notika četrās kārtās un tajā piedalījās
praktiski visi uzņēmuma autobusu vadītāji. Daudzi no viņiem konkursā piedalījušies no
2007.gada, tāpēc katram iespējams redzēt savu izaugsmi vai, tieši otrādi, apzināt
savas kļūmes un strādāt pie tā, lai tās novērstu. Apzinīgi un atbildīgi pildot ikdienas
darbu un uzrādot labus rezultātus Profesionālās meistarības konkursā, iespējams
nopelnīt profesionālo piemaksu pie darba algas gada garumā.
Konkursā autobusu vadītājiem jāveic it kā pierastas un ar ikdienas darbu saistītas lietas
- piebraukšana pie autobusu pieturas, uzbraukšana uz remonta bedres, apgriešanās

ierobežotā laukumā, iebraukšana „garāžā”, apstāšanās pie STOP līnijas , kā arī jākārto
CSDD tests Ceļu satiksmes noteikumos. Tiek vērtēts arī ikdienas darbs, atsaucība,
apģērba kultūra un citas lietas, ar kurām, pārvadājot pasažierus, jāsakaras katru dienu.
Pēc rezultātu apkopošanas redzams, ka lielākoties tiešām augstus rezultātus visbiežāk
atkārtoti uzrāda vieni un tie paši autobusu vadītāji. Īpašs gandarījums tomēr ir par to,
ka līdzās pieredzējušajiem šoferiem savu varēšanu apliecina arī autobusu vadītāji, kuru
darba stāžs pasažieru pārvadājumos nav tik liels.
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” autobusu vadītāji konkursa ietvaros pēc izvēles varēja
startēt ar dažādas ietilpības autobusiem, izvēloties to, ar ko strādā ikdienā, vai parādīt
savas prasmes, braucot arī dažādiem autobusiem, jo katra autobusa vadīšana prasa
atšķirīgas iemaņas un prasmes. Tāpēc – par augsti profesionāliem autobusu vadītājiem
tiek uzskatīti tie, kas nebaidās braukt ar dažādas ietilpības transporta līdzekļiem.
Īpaši jāizceļ tie, kas laureātu godā 7 gadu laikā iekļuvuši vairākkārt. Savu prasmi labi
vadīt pilsētas lielo autobusu un atbildīgi izturēties pret pasažieriem 4 reizes apliecinājis
pilsētas lielo autobusu vadītājs Ruslans Rahmangulovs, bet absolūtajā vērtējumā
trīskārtējais čempions ir Gatis Grīnbergs. Autobusu vadīšanā labus rezultātus uzrādījuši
arī mazo autobusu vadītāji Jānis Ķempelis, Guntis Tupiņš. Pilsētas lielo autobusu grupā
– Ivars Meiers.
Trīs gadus pēc kārtas nepārspēts CSDD teorijas testā ir Jānis Smolenskis. Viņam arī
6.vieta autobusu vadīšanā (mazo autobusu vadītāju grupā). Otrajā vietā – Kaspars
Vēzis, trešajā – Raimonds Briedis. CSDD testa kārtošanā jūtams patiess sacensību gars,
jo šeit cīņa notiek gandrīz vai par sekundes simtdaļām (ja vien tās tiktu ﬁksētas!).
Īpaši jāizceļ tie, kas laureātu godā 7 gadu laikā iekļuvuši vairākkārt. Savu prasmi labi
vadīt pilsētas lielo autobusu un atbildīgi izturēties pret pasažieriem 4 reizes apliecinājis
pilsētas lielo autobusu vadītājs Ruslans Rahmangulovs, bet absolūtajā vērtējumā
trīskārtējais čempions ir Gatis Grīnbergs. Autobusu vadīšanā labus rezultātus uzrādījuši
arī mazo autobusu vadītāji Jānis Ķempelis, Guntis Tupiņš. Pilsētas lielo autobusu grupā
– Ivars Meiers.
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” konkursu organizē no 2007.gada. Tā mērķis ir
pilnveidot autobusu vadītāju profesionālās iemaņas, uzlabot apkalpošanas kultūru un
popularizēt autobusu vadītāja profesiju, jo parasti vienlaikus ar kādu no konkursa
kārtām notiek arī iedzīvotāju informācijas diena un radošo darbu konkursi jauniešiem.
Autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursiem ir senas tradīcijas, un bijušajā
Padomju Savienībā tie notikuši jau tālajos 60.gados.
Organizējot konkursu, uzņēmums cenšas atjaunot arī kādu nepelnīti aizmirstu svētku
dienu – Autotransporta darbinieku dienu, ko nu jau gandrīz 40 gadus atzīmē oktobra
pēdējā svētdienā. Diemžēl ierēdņu vienaldzības un nesapratnes dēļ tā arī nav izdevies
panākt, lai šo dienu oﬁciāli ieraksta kalendārā līdzās Skolotāju, Medicīnas darbinieku un
citiem profesionālajiem svētkiem.

To, ka šāds konkurss tiek rīkots, pozitīvi vērtējuši dažādie eksperti un auditori, kas
veikuši pārbaudes uzņēmumā. Gan integrētās kvalitātes vadības sistēmas auditori
Ilgtspējas indeksa eksperti atzina, ka pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, organizējot
konkursu ne tikai pārbauda, bet arī motivē darbiniekus mācīties un strādāt labāk.
Pasažieru pārvadājumus pašvaldības SIA „Ventspils reiss” veic no 1997.gada un pašlaik
uzņēmumā strādā 150 darbinieki, no kuriem 80 ir autobusu vadītāji.

2013.gada Profesionālās meistarības konkursa laureāti
Mazo autobusu grupā

1.v. - Z.Mazistabs

2.v. - E.Zermevics

3..v. – Z.Abriņš

Pilsētas lielie autobusi

1.v. – R.Rahmangulovs

2.v. – A.Siņica

3.v. – V.Odorskis

Tālsatiksmes lieli autobusi

1.v. – O.Ivasks

2.v. – D.Plūme

3.v. – G.Grīnbergs

CSDD tests

(no labās)2.v. - Kaspars Vēzis, 1.v. - Jānis Smolenskis, 3.v. - Raimonds Briedis
Absolūtais vērtējums

Laureāti absolūtajā vērtējumā – (no labās) Gatis Grīnbergs, Māris Gūtmanis, Ojārs
Ivasks

