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E-GRĀMATA PAR PIEAUGUŠO 
APMĀCĪBU 

Skolotājas no Latvijas un Lietuvas uz-
ņēma Viru novada profesionālās izglītības 
centrs, kas ir Kuldīgas tehnikumam līdzīga 
izglītības iestāde, kurā apgūst galdnieka, 
pavāra, automehāniķa, metinātāja un citas 
profesijas, kā arī māca pieaugušos. Līdzte-
kus darbam pie e-grāmatas par pieaugušo 
apmācību Baltijas valstīs, kas ir projekta 
mērķis, igauņu kolēģi viesiem bija sagata-
vojuši interesantas aktivitātes: tradicionālo 
ēdienu meistarklasi skolas pavāru labora-
torijā, pārgājienu purvā ar uzdevumiem, 
izmantojot digitālo karti, skolas darbnīcu 
apskati, piedalīšanos Eiropas dienā Viru 
centrā, Viru nodarbinātības aģentūras ap-
meklējumu un viesošanos Igaunijas Na-
cionālajā vēstures muzejā Tartu. 

VIRU – AR DATORU KAUT MEŽĀ
Igauņi ļoti lepojas ar savu valsti un vietu, 

kurā dzīvo, un to arī uzsver viesiem. Lai 
gan lietuviešu kolēģes smīkņāja par de-
dzīgo tradīciju slavināšanu, jo, piemēram, 
Dziesmu svētki ir visās Baltijas valstīs, to-
mēr var tikai pamācīties no tā, kā igauņi 
savas vērtības slavē. 

Viru novads atrodas Dienvidigaunijā ne-
tālu no Latvijas un Krievijas robežas, šeit 
runā igauniski, kā arī viru un setu dialektā. 
Seti ir neliela etniskā grupa Dienvidigau-
nijā un Krievijas pierobežā. Viru sevi pozi-
cionē kā dabai tuvu apgabalu, kurā jebkurš 
var strādāt attālināti, interneta pieslēgums 
ir visur – vajadzīgs tikai dators, un darbdie-
na var noritēt kaut vai mežā, sēžot sūniņās. 
Viru iedzīvotāji lepojas arī ar pagāniska-
jām tradīcijām, kas tiek piekoptas ikdienā 
un pastāv līdzās kristīgajām vērtībām. Tā, 
piemēram, tiek uzsvērta pēcnāves dzīves 
nozīme, ir dažādas tradīcijas, kā atvadīties 
no aizgājēja, ko darīt, kad nelaiķis jau ap-
glabāts. Esot pat sajūta, ka pēc nāves cil-
vēks ir svarīgāks nekā dzīves laikā. 

Viena ļoti nozīmīga tradīcija ir iešana 
pirtī, īpaši uzsverot melno pirti kā vērtību, 
kas saistīta arī ar dažādiem rituāliem. 

SPA VIESNĪCĀ
Nereti dzirdēts, ka kāds brīvdienās do-

das uz SPA viesnīcu Igaunijā vai Lietuvā. 
Skolotājas šoreiz tika izmitinātas nelie-
lā viesnīcā Kubija Hotel&Nature SPA un 
brīvajā laikā varēja izbaudīt tās piedāvāto 
mieru un atpūtu. Viesnīca ir neliela, patī-
kami iekārtota, ar nelielu SPA zonu, kurā 
ietilpst dažādas saunas, dažādas ūdens 
temperatūras baseini vai lielas burbuļvan-
nas. Viesnīcas iemītniekiem šī zona pieeja-
ma bez maksas, bet to apmeklē arī pilsētas 
iedzīvotāji. Par atsevišķu samaksu ir SPA 
procedūras ķermenim, sejai, arī manikīrs 
un pedikīrs. Cenrādī līdzās klasiskajām 
masāžām – tradicionālā igauņu, arī krievu 
un taizemiešu masāžas, ietīšana aļģēs un 
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parafīnā, kā arī daudzas citas procedūras. 
Īpaši tiek uzsvērts, ka šis ir dabas SPA, tā-
dēļ procedūrā izmantotas dabiskas vielas.

Pievienotā vērtība ir viesnīcas atraša-
nās līdzās mežam, kas dod mieru, svai-
gu gaisu un vietu pastaigām. Interesanti, 
ka tur ierīkotas ne tikai takas, āra trena-
žieri un kartes, bet arī asfaltēta trase, pa 
kuru braukt ar velosipēdiem. Viesnīcā 
var nomāt divriteņus un nūjas nūjošanai, 
teritorijā atrodas arī minigolfs. Blakus ir 
kempings, kur vasarā apmesties mājiņās 
vai teltīs, tātad var atpūsties pēc gaumes 
un maciņa biezuma. Restorāns piedāvā 
brokastis viesiem, ēdienus un dzērienus 
patīkamā atmosfērā visiem. 

PAR VĒSTURI – AIZRAUJOŠI
Igaunijas Nacionālais vēstures muzejs 

atrodas Tartu apmēram 60 km no Viru. 
Tartu ir pilsēta, kuru vērts apmeklēt, īpa-
ši daudz izklaides tur ir ģimenēm ar bēr-

niem, piemēram, zinātnes centrs AHHAA 
un apgāztā māja, kas atrodas pie vēstures 
muzeja. Projekta dalībniekiem bija iespē-
ja grandiozo muzeju apmeklēt gides pava-
dībā, tur notika arī sertifikātu izsniegšana 
un svētku pusdienas. 

Igauņi lepojas, ka muzejs tapis par valsts 
naudu bez Eiropas struktūrfondu palīdzī-
bas. Viņi stāsta, ka pēc neatkarības at-
gūšanas valdība izvirzījusi mērķi uzcelt 
Igaunijas Mākslas muzeju (Kumu atrodas 
Tallinā), Mūzikas akadēmiju (Tallinā) un 
Nacionālo vēstures muzeju Tartu. Visas 
ieceres izpildītas. 

Nacionālo vēstures muzeju projektēju-
ši arhitekti no dažādām valstīm, kuri pēc 
tam apvienojušies un izveidojuši savu 
biroju Parīzē. Muzeja ēka ir milzīga, tā 
atrodas kādreizējā armijas skrejceļa teri-
torijā, tādēļ veidota gara kā skrejceļš, kas 
stiepjas tālumā. Iespaidīga ir ne tikai ēka, 
bet arī ekspozīcijas, kas iekārtotas intere-
santi gan bērniem, gan pieaugušajiem – ar 
iespējām darboties pašiem. Pie eksponā-
tiem apraksti izvietoti interaktīvos ekrā-
nos. Tiem pieskaroties ar ieejas biļeti, var 
mainīt satura valodu, ir arī latviešu. 

Staigājot pa muzeju, var just, ka daudz 
kas mūsu tautu vēsturē noticis līdzīgi, 
daudz ko izprotam vienādi un ir tādi pro-
cesi, kurus saprotam tikai mēs, Baltijas 
valstu iedzīvotāji. Liela daļa ekspozīcijas 
veltīta mūsdienu vēsturei, padomju lai-
kiem, Atmodai. Ir atsevišķa izstāde par 
somugru tautām. 

Te var pavadīt ļoti ilgu laiku – pētot, 
lasot, izmēģinot. Informācija un ekspo-
nāti pasniegti tik aizraujoši un radoši, ka 
vēsturi iemīlēs arī tie, kurus tā neinteresē. 
Protams, ēkā ir arī konferenču zāles, res-
torāns, kafejnīca, veikals. Telpas ir plašas, 
gaišas, tajās ir ļoti patīkami atrasties.

 
DABAS TUVUMS

Nepamet sajūta, ka igauņi mīl dabu, le-
pojas ar to un izmanto tās iespējas. Kaut 
arī šī ir valsts, kas lepojas ar sasniegu-
miem digitālajā jomā, tomēr dabas tu-
vums jūtams. Ir darīts viss, lai cilvēkiem 
būtu patīkami pavadīt tur laiku pastaigās 
vai sportojot. Izveidotas dabas takas, āra 
trenažieri, cilvēki skrien, pastaigājas ar 
suņiem. Tomēr tie nešķiet mākslīgi vei-
dojumi – mežs nav padarīts par pastaigu 
parku, jo taka iekļaujas mežā, kas palicis 
neskarts. 

Viena no projekta aktivitātēm bija pārgā-
jiens netālajā purvā, kur varējām novērtēt 
to, kā dabas baudīšanu savienot ar tehnolo-
ģijām. Purvā izstrādāts maršruts pa laipām, 
ir informatīvi plakāti par tur redzamajiem 
augiem un dzīvniekiem, var arī izmantot 
mobilo telefonu un spēlēt spēli ar uzde-
vumiem. Tur var purvu izzināt, izsmaržot 
un pat izgaršot. Tā ir ne tikai aktīva atpūta 
svaigā gaisā, bet arī jauna informācija un 
komandas darbs. Bija jāpēta augi, jāēd pēr-
nās dzērvenes, jāfotografē, un laiks purvā 
paskrēja nemanot. Igauņu kolēģu sagādātā 
zupa pēc pastaigas bija tieši laikā. 

Pastaigas dabā ir iecienīts igauņu brīvā laika 
pavadīšanas veids.

Cūku ģimenes idille Viru centrā pie kādas ēdnīcas.Izkāpjot no mašīnas pie Igaunijas Nacionālā vēstures muzeja, paveras 
elpu aizraujošs skats, jo ēka ir iespaidīga.

Kuldīgas tehnikuma skolotājas Gunita Meiere (otrā no labās) un arī raksta autore Katrīna Spulenie-
ce-Aišpure (trešā no labās) ar kolēģēm no Igaunijas un Lietuvas privātā mākslas galerijā Viru, kur 
notiek arī mākslas terapijas nodarbības pieaugušajiem.




