25.oktobris – svētki Autotransporta nozares
darbiniekiem

Mūsdienu kalendārā ir daudz un dažādu svinamo, atzīmējamo un piemiņas
dienu. Diemžēl Autotransporta darbinieku dienu kalendāros neatradīsiet.
Tomēr jau daudzus gadus oktobra pēdējā svētdienā tradicionāli sveicam
visus šajā nozarē strādājošos. Jo svētku taču nevar būt par daudz, vai ne?
Transporta nozare ir bijusi un arī pašlaik ir būtiska ekonomikas sastāvdaļa, kuras
darbiniekiem savulaik bija arī savi profesionālie svētki, kurus atzīmēja oktobra pēdējā
svētdienā. Šo svētku pirmsākumi meklējami jau diezgan sen, vēl pirmskara Latvijā, kad
ar dažādām aktivitātēm tika atzīmēta Šoferu diena, bet savus ziedu laikus tā piedzīvoja
padomju gados.
Pirmoreiz Autotransporta darbinieku diena Padomju Savienībā oﬁciāli tika atzīmēta
1976. gadā, un tajā galvenokārt tika godināti šoferi, kas strādāja sabiedriskā transporta
jomā un kravu pārvadājumos.
Pēc četriem gadiem – 1980. gadā – tika veikti labojumi iepriekš pieņemtajā lēmumā un
Autotransporta darbinieku diena tika pārdēvēta par Automobilistu dienu, tā paplašinot

to darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas minētie svētki. Par saviem
profesionālajiem svētkiem tagad šo dienu atzina ne tikai šoferi, bet arī citi, kas jebkādā
veidā bija saistīti ar transportu: gan automobiļu ražotāji, gan autoceļu uzturētāji, gan
transporta mazgātāji, auto atslēdznieki u.c.. Mūsdienās šo jēdzienu saprot vēl plašāk,
un apsveic ne tikai nozares profesionāļus, bet arī privāto transportlīdzekļu vadītājus.
Šajā dienā tradicionāli tika un tiek organizētas dažādas sacensības šoferiem, retro auto
izstādes, konkursi un citas aktivitātes, kas saistītas transportu un šofera darbu.
Šodien nozares profesionālos svētkus plaši atzīmē Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā.
Līdzīgus svētkus svin arī citviet pasaulē; piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs
katru gadu atzīmē skolēnu autobusu un kravas automašīnu vadītāju dienu.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, Latvijas Pasažieru asociācija un citi pasažieru
pārvadātāju uzņēmumi savulaik ieguldīja daudz darba, lai panāktu šīs dienas oﬁciālu
atjaunošanu. Tika atjaunotas tradīcijas un veidotas savas, mūsdienīgas, jo nozares
speciālisti tajā saskatīja vienu no iespējām popularizēt šofera, mūsu gadījumā autobusa vadītāja profesiju, jo transporta nozare ir viena no tām, kurā darbinieku
novecošanās ir ļoti strauja, un profesionālu autovadītāju skaita nepietiekamība un to
ievērojamais vidējais vecums jau šobrīd ir ļoti nopietna problēma.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ieguldījums Autotransporta darbinieku dienas
atjaunošanā ir praktisks – no 2007.gada katru gadu uzņēmumā tiek organizēts
autobusu vadītāju Profesionālas meistarības konkurss, kas no vienas dienas
sacensībām pakāpeniski pārtapis ne tikai par stabilu tradīciju, bet arī par darbinieku
motivācijas līdzekli.
Uzņēmums godina arī tos autobusu vadītājus, kuri godprātīgi un ar augstu atbildības
sajūtu pilda savu ikdienas darbu, kā tos, kuri, strādājot “ Ventspils reisā” pie autobusa
stūres nobraukuši miljons kilometru.
Grūti saprast, kāpēc Latvijas valdība tā arī nepieņēma lēmumu iekļaut Autotransporta
darbinieku dienu Latvijas atzīmējamo dienu sarakstā, lai gan citu nozaru darbiniekiem
ir savi profesionālie svētki. Taču svētki ir un paliek svētki, ja vien pašiem gribas tos
atzīmēt.
Tāpēc sirsnīgi sveicam profesionālajos svētkos visus, kas rūpējas par to, lai transporta
nozare strādātu kā labs pulkstenis: gan pārvadājumu speciālistus, gan dispečerus, gan
mazgātājus, gan auto atslēdzniekus, autoostu darbiniekus, grāmatvežus un vēl daudz
citus, bet vairāk par visiem – mūsu šoferīšus, kas ir uzņēmuma zelta fonds, jo bez
viņiem transports nekust ne no vietas!
Sagaidot šī mēneša pēdējo svētdienu, 25.oktobrī, aicinām visus uzsmaidīt savam
šoferītim un novēlēt viņam jauku un mierīgu darba dienu!
Tie, kam interesē, kā un kādus svētkus savulaik atzīmēja Ventspils profesionālie šoferi,

kā arī iepazīties ar šoferu stāstiem, aicinām ieskatīties 2012.gada izstādes stendos
ŠEIT un TE.

