Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” organizē
atvērto durvju dienu un autobusu vadītāju
profesionālās meistarības konkursa 3.kārtu.
2014.gada 8.jūlijā no plkst.9.00 līdz 11.30 – autoostā un pašvaldības SIA „Ventspils
reiss” bāzes teritorijā, Robežu ielā 7, tiek organizēta atvērto durvu diena un autobusu
vadītāju Profesionālās meistarības konkursa 3.kārta.
Plkst. 9.00 interesenti aicināti pulcēties autoostas uzgaidāmajā zālē, kur varēs
iepazīties ar autoostas darbu un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī uzdot jautājumus
un izteikt priekšlikumus autoostas administratoram. No plkst. 9.45 interesenti aicināti
apmeklēt pašvaldības SIA Ventspils reiss bāzes teritoriju, kur varēs redzēt, kā autobusi
tiek sagatavoti izbraukšanai uz līnijas, pārrunāt aktuālos jautājumus ar Ventspils reisa
vadību un vērot autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursu.
Lai atvieglotu iedzīvotāju nokļūšanu uzņēmuma bāzē Robežu ielā 7, no autoostas plkst.
9.30 tiks norīkots speciāls autobuss. Pēc tikšanās ap plkst. 11.30 autobuss
apmeklētājus nogādās atpakaļ autoostā.
Tā kā uzņēmumā strādā vairāk nekā 80 autobusu vadītāji, konkurss notiek vairākās
kārtās, lai piedalīties varētu visi. 3.kārtā, kas notiks 8.jūlijā, piedalīsies vairāki autobusu
vadītāji, kas izteikuši vēlmi aizstāvēt uzņēmuma godu Latvijas Pasažieru pārvadātāju
spartakiādes profesionālajā sacensībās. Būt spartakiādes dalībniekam profesionālajās
sacensībās nav vienkārši; tā ir liela atbildība, jo vairākus gadus pēc kārtas „Ventspils
reisa” autobusu vadītāji demonstrē izcilas praktiskās braukšanas iemaņas un labas
teorētiskās zināšanas, izcīnot godalgotas vietas valsts mērogā.
To, ka tiek regulāri notiek autobusu vadītāju apmācība ceļu satiksmes noteikumos,
drošā un ekonomiskā braukšanā, kā arī tiek organizēts profesionālās meistarības
konkurss, atzinīgi novērtējuši gan starptautiski atzīti auditori, kas veica kvalitātes
sistēmas resertiﬁkācijas auditu, gan neatkarīgie eksperti, kas vērtējuši uzņēmumu
dažādu konkursu ietvaros. Profesionālās meistarības konkurss notiek jau no 2007.gada,
un autobusu vadītājiem tajā jāparāda dažādas ar ikdienas dabu saistītas prasmes,
iemaņas un satiksmes noteikumu zināšanas, kārtojot D kategorijas CSN testu. Tiem
autobusu vadītājiem, kas konkursā piedalījušies vairākas reizes, ir iespēja salīdzināt
gan savu sniegumu, gan redzēt, kāds līmenis ir kopumā. Vairumā gadījumu vērojams,
ka gadu no gada rezultāti uzlabojas.
Nepieciešamība apmācīt un pārbaudīt nav uzņēmuma pašmērķis. Nepieciešamību celt
autobusu vadītāju kvaliﬁkāciju nosaka noslēgtie pārvadājumu līgumi, likumdošana un,
protams, paša uzņēmuma atbildīga attieksme pret pasažieri, gādājot par viņa drošību
brauciena laikā. Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” šim nolūkam izvēlējies dažādas

apmācības, bet kā pārbaudes formu - profesionālās meistarības konkursu, jo, kā
zināms, mācīties un pilnveidoties nekad nevar būt ne par daudz, ne par vēlu.

