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Piesavinās
ragu

Kādam ventspilniekam
draud cietumsods par briežu
raga nozagšanu no Ventspils
Digitālā centra fotostūrīša
pagājušā gada Jāņos.

8. lpp.

Super FM 94,5 FM

Satikās ar leģendāro modeli

3. lpp.

Jauni rekordi

Ungārijā aizvadīts Eiropas
čempionāts šorttrekā, kurā
Spara sportisti tika gan
pie personiskajiem rekordiem,
gan rekordaugstām
kopvērtējuma vietām.

Foto: Līga Gabrāne

6. lpp.

ŠODIEN
Vispārizglītojošajās skolās tiešsaistē plkst. 10 pilsētas ekonomikas
olimpiāde 10. līdz 12. klases skolēniem.
H. Dorbes muzejā plkst. 13.30
cikla Ventspils autori tuvplānā pasākums. Sanda Īvniece Pasakas
pieaugušiem bērniem.
Bērnu bibliotēkā plkst. 14 radošā
darbnīca bērniem Sveču mēnesi
gaidot.
OC Ventspils Ledus hallē plkst. 15
Latvijas Bērnu un jauniešu hokeja
līgas spēle (U13): Venta 2002–Prizma/Pārdaugava.
OC Ventspils Basketbola hallē
plkst. 15 Ventspils sporta skolas
Spars minibasketbola sacensības
meitenēm.
Slimnīcas Dzemdību nodaļā plkst.
17 lekcija topošajiem vecākiem
Handlings – prasmīga zīdaiņa aprūpe. Lekciju vada fizioterapeite
Arnita Birziņa.
Gāliņciema bibliotēkā plkst. 17
audumu maisiņu darbnīca pieaugušajiem.
 Koncertzālē Latvija plkst. 18
ekskursija.
 Pārventas bibliotēkā plkst. 18
koncerts Pa burvju flautas pēdām
– V. A. Mocartu pieminot. Koncertā
piedalās Ventspils Mūzikas skolas
audzēkņi.
VĀRDADIENU SVIN
Šodien
AIVARS,
VALĒRIJS,
BILLE

Līga Tīrmane

Padomju laika modele un modes dizainere Asnate Smeltere
daudziem saistās ar jaunību vai
bērnību, tāpēc pasākums Pārventas bibliotēkā pulcēja daudzus viņas talanta cienītājus.
Pagājušajā gadā klajā nākusi Asnates Smelteres grāmata Piecdesmit
gadi Rīgas modē, kas stāsta par viņas pieredzēto, strādājot toreizējā
Rīgas Modeļu namā, kā arī pagāju-

Dalot autogrāfus, Asnate Smeltere ar katru sirsnīgi aprunājas. Daudziem ar populāro modeli saistās
personīgas atmiņas.
šā gadsimta 90. gados izveidojot un
vadot Salonu A. Atmiņās par saviem
ražīgākajiem darba gadiem modes
pasaulē Smeltere dalījās arī ar ventspilniekiem, kas aizvadītajā nedēļā
bija pulcējušies Pārventas bibliotēkas organizētajā pasākumā.
Atceroties grāmatas tapšanas sākumu, Smeltere atzīstas, ka jutusies
kā drosmīga, bet palaidnīga skolniece,
kura devusies pilnīgi nezināmā ceļā.
Grāmata tapusi salīdzinoši īsā laikā

– nepilnos divos gados. Viņai neesot
bijusi interese rakstīt par modi; pārmaiņas – tas ir atslēgas vārds viņas
darbam. «Pārmaiņas, ko ir piedzīvojusi mana paaudze, ir neticamas,»
uzskata Smeltere. Rakstīt par Rīgas
Modeļu namu viņa vēlējusies arī tādēļ,
ka tas savulaik darīja milzīgu darbu,
padomju laikā uzturot un attīstot Latvijas estētiskās kvalitātes. Rīgas
Modeļu nams izdeva žurnālu Rīgas
Modes, kas iznāca četras reizes gadā

un kam bija milzu tirāža – 220 tūkstoši eksemplāri. To izplatīja visā Padomju Savienībā, joprojām atstājot
tādu kā deficīta sajūtu. Lai kur Rīgas
Modeļu nama modeles dotos, visā
plašajā Padomju Savienībā viņas atpazina pēc žurnāla lappusēm. Rīdziniekiem šis žurnāls bija kā rokasgrāmata. Tur varēja ne vien iepazīt tā
laika aktuālās modes tendences, bet
arī iegūt apģērbu piegrieztnes.
4. lpp.

Remigrantiem vajadzīgs atbalsts
Jeļena Naruševiča

Valdība plāno ar reģionālo
pasākumu palīdzību panākt,
ka līdz 2027. gadam Latvijā
atgriežas 8000 remigrantu.
Lai šis process noritētu sekmīgāk un aktīvāk, svarīgs ir
pašvaldības un darba devēju
atbalsts, uzskata remigrācijas
koordinatori.
Ventspilī darbojas kontaktpunkts
LIVIN, kur remigrantiem piedāvā
informāciju, kas var palīdzēt pārvarēt atgriešanās grūtības. Savukārt
marta beigās sāks darboties kontaktpunkta mājaslapa livinventspils.lv.
Šajā interneta platformā remigranti
varēs atrast visu interesējošo infor-

māciju, tostarp par darba iespējām,
kā iekārtot bērnus bērnudārzos un
skolās, par pārkvalifikācijas kursiem
u.c. Pagaidām tāda nosaukuma lapa
ir sociālajā vietnē facebook.
Izmantojot šos informatīvos palīglīdzekļus, pagājušajā gadā Ventspilī atgriezās trīs ģimenes. Tās iepriekš bija saņēmušas visu viņām
nepieciešamo informāciju caur
kontaktpunktu, stāsta Ventspils domes Ekonomikas nodaļas projektu
vadītāja Laura Čodere. Patlaban
notiek pārrunas ar ģimeni no Lielbritānijas, kas vēlētos atgriezties
Latvijā, viņa piebilda. «Interese no
emigrantu puses par atgriešanos
dzimtenē ir, bet tikai ar interesi vien
ir par maz,» uzskata Čodere.
3. lpp.

Tie, kas atgriežas no emigrācijas, meklē Ventspilī darbu un mājokli,
vietas bērnudārzos un skolās bērniem. Remigrantiem tajā palīdz
kontaktpunkts LIVIN.

