Sāksies tradicionālā akcija "Ventspils reiss" tevi
vienmēr pamanīs!"

Jau piekto gadu pašvaldības SIA „Ventspils reiss” rīko akciju „ Ventspils reiss tevi
vienmēr pamanīs!”, kuras ietvaros sabiedriskā transporta pasažieriem un arī
potenciālajiem pasažieriem tiek dāvinātas atstarojošās vestes un atstarotāji.
Tradicionāli akcijas laikā liela uzmanība tiek pievērsta tieši bērniem, kuru pieredze kā
satiksmes dalībniekiem ir neliela un kas ir viena no lielākajām riska grupām.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” prioritāte jau daudzus gadus ir drošība jebkurā ar
uzņēmuma darbību saistītā jomā, tāpēc, sākoties rudens – ziemas sezonai, uzņēmums
rīko akciju “ Ventspils reiss tevi vienmēr pamanīs!”, kuras ietvaros sabiedriskā
transporta pasažieriem, kā arī potenciālajiem pasažieriem tiek dāvinātas atstarojošās
vestes un atstarotāji.
Plānots, ka akcija „ Ventspils reiss tevi vienmēr pamanīs!” atklāšanas pasākums
norisināsies 23. oktobrī, kad mācību ekskursijai uzņēmumā pieteikusies Ventspils
6.vidusskolas 4. klase. Pasākuma laikā skolēni iepazīsies ar ikdienas darba norisēm
uzņēmumā, uzzinās, kādas profesijas nepiešamas pasažieru pārvadātāju uzņēmumā un

piedalīsies improvizētā mācību nodarbībā par drošu sabiedriskā transporta
izmantošanu un drošas pārvietošanās paradumiem. Jāatzīmē, ka pašvaldības SIA
“Ventspils reiss” ir viens no pilsētas uzņēmiem, kas atbalstīja arī Karjeras nedēļas
pasākumus un organizēja izglītojošu mācību ekskursiju 1.pamatskolas 9. klasei, kuras
laikā skolēni ne tikai iepazinās ar uzņēmuma ikdienu un vēsturi, bet pārrunāja arī
jautājumus, kas saistīti ar drošību. Abu klašu skolēni kā balvu par ieinteresētību akcijas
ietvaros saņems dāvaniņu – atstarotāju vai atstarojošo vesti.
Organizējot akciju,pašvaldības SIA „Ventspils reiss” pozicionē sevi kā uzņēmums, kas
rūpējas ne tikai par pieaugušo pasažieru drošību, bet īpašu uzmanību pievērš arī
saviem jaunākajiem klientiem, mudinot viņus diennakts tumšajā laikā būt apdomīgiem
un pamanāmiem, lietot atstarojošos elementus, lai rūpētos ne tikai par sevi, bet arī
par citiem satiksmes dalībniekiem – transporta līdzekļu vadītājiem, tajā skaitā,
autobusu vadītājiem.
Atstarotājus plānots dāvināt arī tiem pasažieriem, kas regulāri pārvietojas maršrutos,
kur ir neapgaismoti ceļa posmi - Nr.1, 1A, 8, 9, 11, 11A, 12 un starppilsētu maršrutos
uz Liepāju, Jelgavu un Kuldīgu.
Strādājot atbilstoši devīzei “Brauksim droši!” pašvaldības SIA „Ventspils reiss” lielu
uzmanību velta arī tam, lai autobusa vadītājs savu ikdienas darbu varētu veikt bez
lieka satraukuma. Regulāri tiek organizētas drošas un ekonomiskas braukšanas
apmācības, bet, piedaloties Profesionālās meistarības konkursā, katrs var apliecināt
savas praktiskās braukšanas iemaņas un teorētiskās zināšanas satiksmes noteikumos.
Rezultāts ieguldītajam darbam drošības jomā ir atzinība „Drošākais pasažieru
pārvadātājs”, ko uzņēmums izcīnījis trīs gadus pēc kārtas.
Tomēr ikdienā jāatceras, ka par drošību atbild ikviens satiksmes dalībnieks individuāli,
tajā skaitā arī pasažieris.

