8. marts 8.autobusā

Vakar, 8.martā, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” sadarbībā ar Ventspils galveno
bibliotēku un Ventspils 6.vidusskolu aizsāka jaunu tradīciju – 8.marta svinēšanu dzejas
autobusā.
Svētkus autobusā vadīja dzejnieks Andris Akmentiņš, kurš reisa pasažieriem, īpaši
pasažierēm, visa maršrutā garumā ne tikai lasīja dažādu tautību autoru dzeju par
sievietēm un mīlestību, bet iesaistīja klātesošos arī improvizētā sarunā par literatūru
un politiku, kā arī organizēja ekspress aptauju (ar humoristisku pieskaņu) par sieviešu
tiesībām mūsdienās. Aptaujas dalībnieces viennozīmīgi atzina, ka vēlētos, lai 8.marts
būtu brīvdiena un lai sievietēm būtu vairāk laika, ko veltīt bērnu audzināšanai.
Ventspils 6. vidusskolēni pasažierēm pasniedza pašu gatavotus simboliskus papīra
ziedus un bibliotēkas organizētajās radošajās darbnīcās tapušās apsveikuma kartītes.
Braucējiem un braucējām tika atgādināts, ka 8. marta atzīmēšana sākusies pirms simt
gadiem. Šajā laikā vairākkārt mainījusies gan Sieviešu dienas nozīme, gan arī
nosaukums - no Starptautiskās sieviešu solidaritātes dienas tā pārtapusi par
Starptautisko sieviešu dienu.

Maldīgs ir priekšstats, ka 8. martu atzīmēja un atzīmē tikai padomju un postpadomju
valstīs. Šobrīd daudzas Rietumu valstis šo dienu atzīmē organizējot dažādus
izglītojošus pasākumus. Piemēram, 2011.gadā Lielbritānijā par godu Sieviešu dienai
notika 453 pasākumi. Kā svētkus, kurā vienkārši godina daiļo dzimumu, 8.martu svin
Itālijā, kur šīs dienas simbols ir mimozas un torte Mimoza. Paši itāļi lepni raksta:
"Protams, vīriešiem cieņa un rūpes par sievieti jāizrāda katru dienu, tomēr, mums,
itāļiem ir speciāla diena, kas veltīta mūsu sievietēm."
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir uzņēmums, kurā ciena tradīcijas un gādā par to, lai
reizēm arī parastā darba dienā pasažieriem sejās atplauktu smaids. Par tradīciju kļuvis
dzejas autobuss, kas katru gadu kursē pilsētā Dzejas dienu laikā, jau vairākas reizes
organizēti arī muzikālie reisi, akcija “Ventspils reiss tevi vienmēr pamanīs!” ietvaros
tiek dāvināti atstarotāji un atstarojošās vestes. Arī turpmāk tiek domāts par to, lai
pasažieriem sagādātu patīkamus pārsteiguma mirkļus. Un labākā pateicība par to ir
smaids pasažiera sejā.

