
 

     Pateicoties mūsu skolotājas Olgas Burovas ieguldītajam milzīgajam darbam Comenius 

projektā, man un vēl dažiem klasesbiedriem bija vienreizēja iespēja ņemt dalību šajā 

projektā, un doties nelielā ceļojumā uz mūsu ziemeļu kaimiņzemi – Igauniju. Tur mūs 

sagaidīja Igaunijas bagātīgā vēsture, skaistākās apskates vietas un sirsnīgi cilvēki no citām 

valstīm. 

     Aizvadot astoņas stundas ceļā, mēs ieradāmies Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, kur mūs ar 

siltu smaidu sagaidīja viena no koordinatorēm – Signe. Viņa mums palīdzēja nokļūt līdz mūsu 

omulīgajai viesnīcai „Dzingel” , no kuras mēs tūdaļ devāmies uz Tallinas centru, kur tobrīd 

norisinājās amatnieku tirdziņš un galvaspilsētas sirdī – vecpilsētā – skanīgs koncerts. Tika 

dots brīvais laiks, kad varējām nedaudz iepazīt pilsētu. 

 

Nākamajā dienā, rīta agrumā jau bijām autobusā, lai dotos uz Saaremaa un Muhu salām – 



mērojām pusstundu ilgu ūdensceļu ar prāmi, uz kura bija iespēja baudīt spirgtu rīta vēju un 

skaistu ainavu.  

 

 

Vispirms mēs devāmies uz kādu senu lauku sētu kompleksu, kur varēja iepazīt seno Igauņu 

ikdienas dzīves apstākļus. Jāatzīst, ka tur redzētais ne ar ko diži neatšķiras no mūsu seņču 

dzīves apstākļiem. Man uzreiz acīs iekrita no sakrautiem akmeņiem veidotie nožogojumi, kuri 

dažviet bija pat pilnībā apsūnojuši – šāda veida nožogojumi ļoti bieži un daudz kur ir 

sastopami gan Saaremaa, gan pārējā Igaunijas teritorijā, kur ir saglabājušās vecākas 

zemnieku apmetnes. 

 

Mūsu nākamais pieturpunkts bija Anglas dzirnavu kalns, kur atrodas 5 dzirnavas, no kurām 1 

ir īpašas holandiešu tipa dzirnavas. Tur mums izstāstīja par šīs vietas īpašo vēsturi,dzirnavu 

darbības principiem, ļāva aplūkot dzirnavas, senus, un ne tik senus darbarīkus, ka arī mums 

bija iespēja nogaršot Igauņu tradicionālo virtuvi. 



 
 

Tālāk mēs devāmies uz Panga stāvkrastu. Varenas klintis, no kurām paveras plašais 

horizonts, kur jūra saplūst ar debesīm. 

 

Nākamais apskates objekts un mans personīgais favorīts bija Kūresāres bīskapa cietoksnis. 



 

 

Šī masīvā, lieliski saglabājusies celtne ir brīnišķīgs vēstures spogulis, kurš pateicoties 

uzņēmīgu cilvēku rokām nav apputējis. Iekšā pilī, vairākos stāvos ir izveidots muzejs, kurā ir 

ekspozīcija par Igaunijas vēsturi, kurā ir ietverti visdažādākie laika posmi – sākot ar senu 

vēsturi,fosilijām, un beidzot ar Baltijas ceļu.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Pēdējais apskates objekts Saaremaa bija Kāli meteorīta krāteris. Šī vieta lika aizdomāties par 

to, cik cilvēks ir bezspēcīgs dabas varenības priekšā.  

 

 

 

 

 

      

Trešajā projekta dienā mums tika pavērts „Kalev” šokolādes fabrikas ražošanas procesa 

priekškars. Laipnais gids mums izrādīja rūpnīcu, pastāstīja par uzņēmuma vēsturi un cienāja 

ar „Kalev” našķiem. 

 

 

Trešās dienas ietvaros daudz laika mēs pavadījām arī Petri pamatskolā. Tika organizēta 

ekskursija pa skolu, dažādas radošās darbnīcas, kurās mēs tikām sadalīti grupās, tādējādi 

mums bija lieliski apstākļi komunikācijai ar citiem jauniešiem. 



  

Ceturtajā dienā mēs apmeklējām Juri ģimnāziju, vietējo pašvaldību, un atgriezāmies Petri 

skolā, kur šoreiz mums bija sagatavots orientēšanās uzdevums, kā arī sporta spēles, kuras, 

manuprāt, saliedēja jauniešus.  

 

 

Pēdējā projekta dienā, jāatzīst, ka laikapstākļi mūs nelutināja, taču tas mums netraucēja 

tuvāk iepazīt Tallinas vecpilsētu. Jautra, enerģiska gide mūs veikli izvadāja pa vecpilsētas 

bruģotajām ieliņām, izstāstot interesantus faktus un parādot dažas no nozīmīgākajām 

celtnēm un vietām. Asas izjūtas guvām, uzkāpjot baznīcas tornī, no kura pavērās burvīgs 

skats uz Tallinu. Lai nokļūtu augšā, bija jāpievar teju 600 pakāpieni, pa spirāļveida kāpnēm. 

 

     Šīs piecas dienas Igaunijā, tika aizvadītas nepiespiestā gaisotnē, jauku cilvēku kompānijā, 

nemitīgi kaut kā darbojoties, kaut ko izzinot, komunicējot. Tika iegūti jauni kontakti, draugi, 

ar kuriem pilnīgi iespējams nākotnē vēl tiksimies. Brīžiem radās iespaids, ka daži skolotāji, 

kuri ir no citām valstīm, ir mūsu pašu skolotāji. Es, personīgi esmu ievērojami papildinājis 

savu iespaidu paleti, jo Igaunijā tik tiešām bija ko redzēt un mācīties. Igauņi ļoti ciena savas 

tradīcijas, saknes, un sevi. Pašvaldībā, kuru mēs apmeklējām, mums izstāstīja par viņu 

budžeta sadalījumu, un bija skaidri redzams, ka savu cilvēku labklājība ir tas, kas viņiem ir 

pirmajā vietā. Citu tautu jaunieši, ar kuriem mēs iepazināmies, bija visnotaļ aktīvi un atvērti. 



Mums bija kopīgas tēmas, kuras apspriest, par kurām diskutēt. Viena lieta, kura mani 

nedaudz pārsteidza bija šo jaunieši tolerance. Situācijās kad mūsu viedokļi nesakrita, viņi bija 

toleranti un piezemēti, kā arī meklēja kompromisu. Bija patīkami ar viņiem strādāt komandā 

un komunicēt. 

     Comenius projekts deva man iespēju tuvāk iepazīt Igauniju un tās kultūras bagātību, 

iepazīt citu tautu aktīvos jauniešus, vēl vairāk saliedēties ar saviem klasesbiedriem un 

skolotājiem, vairāk iepazīt sevi un saprast to, cik tomēr Pasaule ir maza, un cik liels spēks ir 

iniciatīvai. 

Mārtiņš Seleckis, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 11. klases skolēns 


