“Ventspils reiss” godina labākos autobusu
vadītājus

Viena no pašvaldības SIA “Ventspils reiss” gadumijas tradīcijām ir to
autobusu vadītāju godināšana, kuriem izdevies visveiksmīgāk startēt
autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursā. Lai arī
epidemioloģiskās situācijas dēļ netiek rīkots svinīgs pasākums, veicināšanas
balvas savus īpašniekus sasniegs arī šogad.
Labākie autobusu vadītāji noteikti, izvērtējot autobusu vadītāju Profesionālās
meistarības konkursa rezultātus praktiskajā braukšanā un ceļu satiksmes noteikumu
testā. Tradicionāli balvas tiek piešķirtas vairākās kategorijās, ievērojot to, lai jebkuram
autobusa vadītājam būtu iespēja pierādīt savas prasmes.
Prestižākā no kategorijām ir uzvarētājs absolūtajā vērtējumā, ko iespējams izcīnīt, ja
autobusa vadītājs spējis sasniegt augstus rezultātus gan praktiskajā braukšanā,
startējot ar dažādiem autobusiem, gan D kategorijas CSDD teorijas testā. Šogad šajā
kategorijā čempiona titulu izcīnījis Eduards Zernevics – autobusa vadītājs, kurš ikdienā
brauc ar mazas ietilpības autobusu.

Kārtot Ceļu satiksmes noteikumu testu tiešsaistes režīmā autobusu vadītājiem, no
kuriem daudzi jau ir vecāka gadagājuma cilvēki, ir diezgan liels izaicinājus. Galvenokārt
ne tāpēc, ka būtu šaubas par zināšanām, bet gan tāpēc, ka digitālā vide un dators nav
viņu ikdiena. Par spīti tam, uzņēmumā panākta situācija, ka šo testu kārto visi. Kā
atzīst paši autobusu vadītāji, tas ir gana lietderīgi, jo, pavadot garas darba stundas pie
autobusu stūres, teorija nereti kļūst par rutīnu un tās prakstikais pielietojums automātisks, taču tas ne vienmēr nozīmē, ka manevrs paveikts atbilstoši noteikumiem.
Šajā kategorijā par 2020. gada čempionu kļuvis Jānis Smolenskis, kurš šo godu izcīnījis
jau vairākkārt.
Tā kā uzņēmumā 14 % no autobusu vadītājiem ir sievietes, tad viņām tiek dota
iespēja saņemt vērtējumu gan starp visiem autobusiem vadītājiem, gan īpašā dāmu
grupā, kurā šī gada čempiones titulu izcīnījusi Jana Bože, kura ar smaidu atzīst, ka
sacensību gars un pirmsstarta stress, kas parasti traucē sasniegt labākos rezultātus,
šoreiz viņai noteikti palīdzējis.
Par labāko brigādi jau vairākus gadus pēc kārtas atzīta tālsatiksmes lielo autobusu
brigāde, kuras brigadieris ir ilggadējais un pieredzes bagātais autobusa vadītājs Ainārs
Naudinš.
Vēl par 2020. gadā čempionu titulus izcīnījuši: Aleksandrs Dmitrakovs – mazo autobusu
grupā; Kaspars Vēzis - lielo autobusu grupā; Ainārs Kalniņš – pirmziemnieku
(uzņēmumā strādā pirmo gadu) grupā; komanda LSM, kurā startēja Kaspars Vēzis,
Unga Uibo un Ilona Mangele.
Autobusu vadītāju Profesionālas meistarības konkurss šogad tika organizēts jau 14.
gadu, un tas vienlaikus ir gan apmācība, gan motivācijas līdzeklis, jo, par labiem
rezultātiem gan konkursā, gan dažādās ar tiešo darbu saistītās jomās, autobusu
vadītājiem ir iespējams saņemt ikmēneša piemaksa par augstu profesionālo
meistarību, ko piešķir uz vienu gadu. 2020. gadā piemaksu par augstu profesionālo
meistarību saņēma 2/3 no uzņēmuma autobusa vadītājiem.

