"Ventspils reiss" atbalsta Dzejas dienas
8.septembrī plkst.9.00 no autoostas ikgadējā reisā devās tradicionālais dzejas
autobuss, kas pie klausītājiem aizveda dzejnieci Ievu Samausku un dzejnieku Jāni
Elsbergu
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, iekļaujoties pilsētas Dzejas dienu pasākumos un
turpinot veiksmīgo sadarbību ar Ventspils bibliotēku, jau piekto gadu atbalsta dzejas
autobusa braucienu. Šogad tam bija divas daļas, kas paredzētas atšķirīga vecuma
auditorijām.
8.septembra pirmajā reisā dzejas autobuss devās uz Pārventas bibliotēku, kur mazie
ventspilnieki no pirmskolas izglītības iestādēm “Bitīte” un “ Varavīksne” iepazina
dzejas pasauli, klausoties un darbojoties kopā ar dzejnieci Ievu Samausku. Tādējādi
uzņēmumam izdevās vienlaikus atbalstīt arī pašvaldības ideju – kļūt draudzīgiem
pilsētas mazajiem iedzīvotājiem. Bērnudārza “Bitīte” audzēkņi, braucot autobusā līdz
Pārventai, dziedāja un deklamēja dzejoļus, kā arī atbildēja uz jautājimiem par
satiksmes drošību un drošību sabiedriskajā transportā. Aktīvākie balvās saņēma
atstarotājus ar pašvaldības SIA “Ventspils reiss” simboliku.
Otrais reiss maršrutā “Latviešu dzejas klasika – no cita skatu punkta” uz 4. un
6.vidusskolu, kā arī Ventspils Valsts 1.ģimnāziju aizveda dzejnieku Jāni Elsbergu. Šajā
reisā vidusskolēni iepazinās ne tikai ar viņa, bet arī dzejnieka mātes – Vizmas
Belševicas dzeju un personību, kā arī ieklausījās dziesmās ar abu dzejnieku vārdiem.
Dzejas kompozicīju bija sagatavojuši 4.vidusskolas 12.klašu skolēni un daiļlasītāju
konkursu laureāti Sarmītes Bērzkalnes vadībā, bet par muzikālo noformējumu rūpējās
Ventspils Mūzikas skolas audzēkņi Edīte un Haralds, kā arī 6.vidusskolas 12.klases
skolēns Mārtiņš.
Savukārt 9.septembrī plkst.19.00 Ventspils autoostā ikviens varēja radoši līdzdarboties
un nolikt savu sirdi uz perona pasākumā “Sirds uz perona. Biļete līdz paralēlei”, kura
iniciatori ir biedrība “Tukuma Literātu apvienība”. Tas ir pasākums, uz kuru netiek
aicināti dzejnieki, tam nav strikta scenārija. Saturu un noskaņu rada paši dzejas
pasažieri – interesenti un par nejauši garāmgājēji, kas dzelzceļa stacijās vai kā Ventspilī
– autoostā - skaļi lasa sev tīkamus dzejoļus, spēlē ģitāru, dzied. Tā kā laika apstākļi
šogad lutināja, dalībniekiem bija iespēja atstāt uz perona savas „sirdis” – ar krāsainu
krītu radīt zīmējumus, dzejas rindas, īpašus vēstījumus un tml. Jāpiezīmē, ka šis
pasākums notiek ne tikai Latvijā. Tā ideju uztvēruši arī latvieši ārzemēs, piemēram,
Bergenā, Reikjavīkā, Londonā un pat Austrālijā. Pasākuma laikā tika nodrošināta arī
tiešraide internetā, lai visi dalībnieki varētu izjust klātbūtnes efektu.
Abu pasākumu laikā, atbilstoši pasākumu dalībnieku auditorijas vecumam, kopīgi tika
aktualizēti arī satiksmes drošības jautājumi, pārrunāti sabiedriskā transporta

izmantošanas noteikumi un citi ar sabiedrisko transportu saistīti jautājumi.
Dzejas autobuss Ventspilī pirmoreiz kursēja 2012.gadā, un pasākuma mērķis ir
popularizēt dzeju un sabiedriskā transporta pakalpojumus jauniešu vidū. Katru gadu
dzejas lasījumus noklausās aptuveni pus tūkstotis interesentu. Savukārt pasākums
“Sirds uz perona” Ventspils autoostā tiek organizēts otro reizi. Lai popularizētu sniegto
pakalpojumu un pozicionētu sevi kā sabiedrībai draudzīgu uzņēmumu, pašvaldības SIA
„Ventspils reiss” iesaistījies dažādos ar kultūru un izglītību saistītos projektos, kas tiek
realizēti kopīgi ar bibliotēku, muzeju, pilsētas izglītības iestādēm un citiem
uzņēmumiem.

