“Ventspils reiss” iesaistās Karjeras nedēļas
aktivitātēs

No 14. līdz 18. oktobrim Latvijas pilsētās un novados norisinās Karjeras
nedēļa. Šī gada tēma ir nākotnes profesijas un prasmes, kas būs
nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas pasākumos,
piedāvājot mācību ekskursijas transporta nozares uzņēmumā, iesaistījies arī
“Ventspils reiss”.No 14. līdz 18. oktobrim Latvijas pilsētās un novados
norisinās Karjeras nedēļa. Šī gada tēma ir nākotnes profesijas un prasmes,
kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas pasākumos,
piedāvājot mācību ekskursijas transporta nozares uzņēmumā, iesaistījies arī
“Ventspils reiss”.
Mācību ekskursijām uzņēmumā ir vairāki mērķi. Pirmais mērķis ir popularizēt autobusa
vadītāja profesiju, kā arī citas profesijas, kuras nepieciešamas uzņēmumā, kas
nodrošina pasažieru pārvadājumus. Otrais mērķis ir aktualizēt jautājumus, kas saistīti
ar drošību uz ielas un sabiedriskajā transportā. Trešais mērķis ir iepazīstināt ar
sabiedriskā transporta vēsturi Ventspilī.
Šogad uzņēmumā jau viesojušies skolēni no Ventspils 1. un 2. pamatskolas, kuri

ekskursijas noslēgumā vienprātīgi atzina, ka autobusa vadītājs ir nākotnes profesija, jo,
lai arī cik moderni būtu aprīkoti autobusi, to vadīšana vēl ilgi būs cilvēka rokās.
Ekskursijas laikā skolēni apmeklē remonta zonu, transportlīdzekļu mazgātuvi, kā arī
viņiem tiek piedāvāts noskatīties vidoe materiālu un prezentāciju un noklausīties
stāstījumu gan par to, kādas zināšanas, prasmes un iemaņas ir nepieciešamas
transporta nozares darbiniekiem, gan par to, kāds bijis un kāds, iespējams, būs
sabiedriskais transports Ventspilī.
Tā kā uzņēmumā liela uzmanība tiek pievērsta drošībai dažādās jomās, arī mācību
ekskursiju laikā šie jautājumi tiek pārrunāti. Saruna par drošību sākas brīdī, kas
ekskursiju dalībnieki ierodas uzņēmumā, jo, pārvietojoties uzņēmuma teritorijā,
apmeklētājiem jāvalkā atstarojošās vestes. Iepazīstinot ar pasažiera pienākumiem un
tiesībām, tiek uzsvērts, ka pārvietojoties starppilsētu, novada un tūrisma maršrutos,
obligāti jāpiesprādzē drošības jostas. Tiek pārrunāti arī citi satiksmes drošības
jautājumi, un atkarībā no ekskursantu vecuma nodarbības nobeigumā tiek izspēlēta
situācija spēle, izpildīts tests vai cita veida uzdevumi, kas ļauj saprast, cik daudz
skolēns zina un vai viņš apzinās, cik nozīmīga ir drošība.
“Ventspils reiss” Karjeras nedēļas pasākumos iesaistās katru gadu. Tā kā transporta
darbinieku vidējais vecums strauji pieaug, jaunu darbinieku piesaistīšana ir svarīgs
faktors ne tikai uzņēmuma, bet visas nozares mērogā. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš
tieši autobusu vadītāju profesijas prestiža celšanai un popularizēšanai jauniešu vidū.
Jāmin, ka “Ventspils reiss” ir viens no tiem uzņēmumiem, kas regulāri piedāvā prakses
vietas topošajiem auto mehāniķiem, auto elektriķiem un citiem speciālistiem, kā arī
rūpējas par to, lai uzņēmuma darbinieki būtu lojāli un motivēti strādāt tieši šajā
uzņēmumā.
Iepriekš vienojoties, pieteikt mācību ekskursiju uzņēmumā iespējams ne tikai Karjeras
nedēļas ietvaros, bet arī jebkurā citā laikā.

