“Ventspils reiss” miljonāru klubiņa jaunumi

“Ventspils reiss” miljonāru klubiņš tika dibināts 2012., kad vairāki autobusu
vadītāji, strādājot uzņēmumā, bija nobraukuši miljons kilometru. Laika gaitā
klubiņa biedru skaits sasniedzis divus desmitus, bet šogad viens no
autobusa vadītājiem jau kļuvis par dubultmiljonāru.
Autobusa vadītājs Uldis Reinolds savu pirmo miljonu sakrāja 9.5 gados un bija viens no
pirmajiem autobusu vadītājiem - miljonāriem. No pirmā līdz otrajam miljonam pagāja
vēl 11.4 gadi. Kopā savus 2 miljonus kilometru “Ventspils reisā” Uldis sakrājis nepilna
21 gada laikā, taču viņa šofera gaitas sākušās daudz ātrāk.
Savas pirmās - motociklista tiesības Uldis Reinolds ieguvis 1976. gadā, pēc tam 1978. gadā – iegūta B un C kategorija, bet autobusa vadīšanas tiesības - 1982. gadā. Ja
saskaitītu kopā visus kilometru, kas šajā laikā nobraukti, tad to droši būtu ievērojami
vairāķ nekā divi miljoni.
Strādājot “Ventspils reisā” lielāko daļu kilometru - 79% - viņš nobraucis tālsatiksmes
maršrutos; visbiežāk maršrutā Rīga – Ventspils – Rīga. Tajā pieveikts vairāk nekā
miljons kilometru, apbraucot apkārt Zemei pa ekvatoru vismaz 26 reizes, un pats

autobusa vadītājs saka, ka šo maršrutu pazīst kā savu kabatu.
Otra lielāka braucienu grupa - 19% - ir ārzemju tūrisma braucieni, kuru laikā izbraukta
gandrīz visa Eiropa. Visspilgtāk atmiņā palikuši braucieni uz Itāliju, kur vienas vasaras
laikā būts pat sešas reizes. Savs šarms arī Norvēģijai, kuras kalnu ceļi prasa labas
braukšanas prasmes, un pēc pirmajiem braucieniem bijusi tāda sajūta, ka tie ir
grūtākie ceļi Eiropā, taču, kā liecina tagadējā pieredze, tā nemaz nav.
Savulaik Uldis Reinolds apbalvots ar Satiksmes ministrijas atzinību “Draudzīgākais
autobusa vadītājs”, kā arī saņēmis citas atzinības un balvas, kas apliecina gan viņa
augsto profesionālo meistarību, gan labas komunikācijas prasmes ar pasažieriem.
Jāatzīmē, ka pēc neilga laika par dubultmiljonāriem kļūs vēl trīs “Ventspils reisa”
autobusu vadītāji. Miljonāru klubiņš nav vienīgā pašvaldības SIA “Ventspils reiss”
tradīcija. Gada nogalē tradicionāli tiek apbalvoti arī tie autobusu vadītāji, kuri
sasnieguši augstus rezultātus autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursā.

