Apmācība - gan drošībai, gan motivācijai

12. oktobrī pašvaldības SIA “Ventspils reiss” Pārvadājumu daļa vadītājs A.Otto un
satiksmes drošības speciālists – autobusa vadītājs J.Jaunbelzējs piedalījās Drošas
braukšanas skolas organizētajās drošas un ekonomiskas braukšanas apmācībās Rīgā.
Apmācības tika organizētas ar mērķi padziļināt teorētiskās zināšanas un uzlabot
praktiskās iemaņas drošā un ekonomiskā braukšanā, un aicinājums piedalīties
saņemts, jo uzņēmums pieteicies a/s BALTA gada balvai Drošākais uzņēmuma
autoparks.
Apmācību laikā dalībnieki piedalījās ekonomiskas braukšanas testos pilsētas satiksmē
un Biķernieku trasē, kā arī noklausījās drošas un ekonomiskas braukšanas teorijas
lekciju.
Pēc apmācībām plānots organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus uzņēmumā,
apmācot arī autobusu vadītājus, lai tādējādi uzlabotu viņu drošas un ekonomiskas
braukšanas iemaņas, kas īpaši svarīgi iestājoties rudens/ ziemas periodam, kad
nelabvēlīgo braukšanas apstākļu bieži dēļ rodas degvielas pārtēriņš. Abi apmācības
dalībnieki atzina, ka iegūtās zināšanas noderēs ne tikai darbā, bet arī vadot personisko

auto. Viena no atziņām, kas nostiprinājusies apmācību dienā – pret tehniku jāizturas
saudzīgi un apdomīgi, kā arī jāseko līdzi jauno tehnoloģiju priekšrocībām. Mūsdienu
transportlīdzekļi atšķiras no tiem, kas ražoti pirms vairākiem gadu desmitiem, tāpēc tā
braukšanas maniere, kas raksturīga daudziem gados vecākiem autobusu vadītājiem,
kuri braukšanas iemaņas apguvuši sen, vairs neder. Autobusa, tāpat tā arī vieglā
autotransporta vadītājam, jāmainās un jāaug līdzi laikam.
Kapitālsabiedrības darbinieki arī iepriekš vairākkārt piedalījušies līdzīga veida
apmācībās gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī šāda veida apmācības regulāri organizētas
uz vietas uzņēmumā, lai tajās varētu piedalīties praktiski visi uzņēmuma autobusu
vadītāji. Kā liecina pieredze, pēc apmācībām lielākoties mainās autobusu vadītāju
braukšanas stils un ievērojami palielinās degvielas ekonomija, kas pozitīvi ietekmē
uzņēmuma darbību kopumā. Jāpiemin, ka ekonomiska braukšana dod pienesumu arī
autobusa vadītājam personiski, jo uzņēmumā noteikta piemaksa par degvielas
ekonomiju. Līdz ar autobusa vadītāji tiek motivēti uzlabot savas braukšanas prasmes
un braukt ekonomiskāk.
Konkursā Drošākais uzņēmuma autoparks, ko organizē a/s BALTA kopā ar Satiksmes
ministriju un citiem atbalstītājiem, “Ventspils reiss” piedalīsies jau sesto gadu.
Iepriekšējos piecus gadus uzņēmums bijis pārliecinoši labākais pasažieru pārvadātāju
grupā, izcīnot tikai augstāko vērtējumu.

