Autobusu vadītāja Jana Bože

Pirms 16 gadiem, kļūstot par autobusa vadītāju, Jana Bože visticamāk pat
nenojauta, ka PSIA “Ventspils reisa” rīkotajā Profesionālās meistarības
konkursā izcīnīs godpilno 1. vietu sieviešu grupā.

Autovadītājas vizītkarte
Darba stāžs Ventspils reisā: 16 gadi
Autovadītājas stāžs: 27 gadi
Apbalvojumi Profesionālās meistarības konkursā:
2020.g. 1 vieta sieviešu grupā
2020.g. 2.vieta mazo autobusu grupā

Janu satiksiet pilsētas maršrutos, viņa ikdienā pārvadā pasažierus mazas ietilpības
autobusos jau 16 gadus. Kad pasaulē nāca Janas trešais bērns un kad dekrēta
atvaļinājums beidzās, Jana izlēma mainīt profesiju. Pirms tam Jana strādājusi par auto
apmācības instruktori, vēl pirms tam ģimenes privātajā biznesā. Uzmanību pilsētā
piesaistījuši autobusi, tādēļ arī izlēmusi pamēģināt autobusa vadītāja profesiju.
Brīvais laiks tiek pavadīts kopā ar ģimeni, braucot ekskursijās. Janas ģimene neizmanto
ekskursiju biroju pakalpojumus, jo ceļā dodas ar savu auto sevis izvēlētos maršrutos.
Jana ar ģimeni spēku gūst, ejot pirtī, bet ne pirtī, kas atrodas kādā SPA kompleksā, bet
gan īstenā latviešu pirtī. Tur arī tiek veikti visi pirts rituāli, kā jau pieklājas. Pēc šādas
labas atpūtas ir viegli atgriezties darba gaitās, kā arī piedalīties uzņēmuma
organizētajā konkursā.
Autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkurss kļuvis par pašvaldības SIA
“Ventspils reiss” stabilu tradīciju jau 15 gadus. 2018.gadā konkursā pirmo reizi tika
izveidota sieviešu grupa. 2018.gadā 1.vietu sieviešu grupā izcīnīja Inga Uibo un 2019.
gadā Ilona Mangele. Konkursam ir vairāki mērķi, jo tas vienlaikus gan pārbauda, gan
māca, gan motivē. Tā laikā autobusu vadītājiem jāparāda savas prasmes jomās, kas
saistītas ar tiešajiem darba pienākumiem: šķēršļu apbraukšana, autobusu gabarītu
ievērošana, iebraukšana boksā uz remonta bedres, piebraukšana pie pieturas un
tamlīdzīgi. Papildus jākārto arī CSDD mājaslapā atrodamais D kategorijas prasībām
atbilstošais ceļu satiksmes noteikumu teorētiskais tests.
Jana gan atzīst, ka uztraukums pirms starta vienmēr ir bijis ļoti liels, prātā pat ienāk
doma par to, vai tiešām konkursā jāpiedalās, tomēr autobusa vadītāja nepakļaujas
mirkļa vājumam. Kad esam mirkļa vājuma varā, mēs iznīcinām savus ilgtermiņa, lielos
dzīves mērķus, lai tikai uz īsu mirkli sevi apmānītu un it kā justos labāk. Tāpēc
nepareizi domāt, ka pirmo vietu ieguvējiem viss dzīvē nāk vienkārši. Visi mēs esam
cilvēki un saskaramies ar vienām un tām pašām situācijām: bailes, ko par mani
padomās, uztraukums, ka izgāzīšos, ticības trūkums saviem spēkiem, vai izdosies
īstenot savus mērķus. Tikai mūsu pašu izvēle ir tā, vai pakļausimies šiem vājuma
mirkļiem, izlemsim labāk pastāvēt maliņā, vai arī iesim un darīsim par spīti visam
sliktajam, ko mūsu prāts izdomā. Jana savu izvēli izdarīja, un rezultāti runā paši par
sevi.
Čempioni jeb 1.vietas ieguvēji tāpat kā citi, kas saņēmuši valsts, pašvaldības,
komercsabiedrības vai nozares apbalvojumus, tiek ierakstīti PSIA “Ventspils reisa”
darbinieku “Apbalvojumu reģistrā”, līdz ar to viņu panākumi paliek vēsturei.
PSIA “Ventspils reisa” valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis:
“Jana ir laba darbiniece. Paradoksāli, ka Jana ir viena no tām autovadītājām, kas
sākumā pret konkursu izturējās noraidoši, bet, gadiem ejot, izcīnīja čempiona titulu.”
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