
Ciemojamies Pēterburgā 

 

Pateicoties pirms trim gadiem uzsāktajam 

starpvalstu projektam ―Pa Latvijas un Krievijas kultūras 

un vēstures takām‖, Garkalnes MVV vienpadsmit skolēni 

un divas skolotājas 20.janvāra vakarā devās viesos pie 

552.vidusskolas skolēniem uz Krievijas pilsētu Puškinu. 

Pēc 11 stundu ilga brauciena ar autobusu Krievijas 

pilsēta Sanktpēterburga viesus no Latvijas sagaidīja ar 

pamatīgu salu - mīnus 20 grādiem. Sākumā aukstums 

likās kā neliela romantikas piedeva ceļojumam uz Krieviju, jo pirmo dienas daļu pavadījām 

braucienā ar metro un mikroautobusiņu uz netālo pilsētu Puškinu, kur mūs draudzīgi sagaidīja 

552.vidusskolas skolēni un skolotāji. 

Gribam pastāstīt, ka Puškina (krievu: Пушкин, līdz 1918. gadam pazīstama kā Carskojo Selo 

(krievu: Царское Село)) ir pilsēta Krievijā uz dienvidiem no Sanktpēterburgas centra. Administratīvi 

tā ir Sanktpēterburgas daļa. No 1710. gada bijusi Krievijas caru vasaras rezidence. Pilsētā esošās pilis 

un parki ir iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 

Piedāvātā kultūras apskates programma bija tiešām interesanta, jo nedēļas laikā mēs 

apmeklējām vairākus muzejus gan Puškinā, gan Sanktpēterburgā, gan Novgorodā, bijām muzikālā 

teātra izrādē ―Misters X‖. Apmeklējām jaunrades centru un jauniešu interešu centru. Mācījāmies 

modernus deju soļus, lējām sveces, taisījām apsveikuma kartiņas un aplūkojām 3D printeri. 

Interesantas un izzinošas bija pilsētu apskates ekskursijas pa Sanktpēterburgu un Novgorodu, kuras 

pavadīja erudītu gidu stāstījumi. Novgorodā apmeklējām Brīvdabas muzeju. 

Kāda var būt Pēterburga bez Carskoje selo? Tas ir muzejs-rezervāts Puškinā, kurā ietilpst 

XVIII—XIX gs. pils un parka ansamblis, bijusī cara ārpilsētas rezidence. Šeit atrodas Jekaterinas 

parks ar Lielo Jekaterinas pili un Aleksandra parku ar Aleksandra pili. 

Mēs bijām Lielajā Jekaterinas pilī, kura ir plaši pazīstama ar savu Dzintara istabu. 

Jekaterinas pils pārsteidza mūs ar savu majestātiskumu un bagātīgo iekārtojumu! Ţilbinoši spilgtās 

zāles pārspēja greznības ziņā pat visdrosmīgākās fantāzijas. Neskatoties uz to, ka vācu okupācijas 

laikā šī celtne stipri cieta, restaurējot šo celtni, tomēr izdevās atjaunot tās sākotnējo majestātiskumu 

un skaistumu. Jekaterinas parka platība esot 107 ha, bet neskatoties uz sniegoto un auksto ziemas 

laiku, mēs spējām iztēloties šī parka krāšņumu vasarā. 

Netālu no Lielās Jekaterinas pils atrodas Aleksandra pils ar savu ne mazāk gleznaināko 

parku. Aleksandra pili mēdz dēvēt arī par Jauno pili vai Cariskā ciema pili. To uzcēla 1792.-1796. g. 

pēc imperatores Jetarinas II rīkojuma. Imperatore to uzdāvināja kā kāzu dāvanu savam mazdēlam, 

lielkņazam Aleksandram Pavlovičam, nākamajam imperatoram Aleksandram I. Tieši šajā pilī 

pagāja pēdējā Krievijas imperatora Nikolaja II un visas viņa ģimenes pēdējie 12 valdīšanas gadi. Šī 

pils ir ļoti skaista un lieliski izrotāta. Parks, kas ieskauj šo pili, aizņem 120 ha teritoriju. 
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Mēs apmeklējām arī kariešu muzeju, kurā gide mums stāstīja par kariešu vēsturi un kā tās 

gadu gaitā tika pilnveidotas un uzlabotas. Tur varēja aplūkot arī daţādas ragavas. 

Neaizmirstama bija ekskursija pa Sanktpēterburgu. Nelielai izziņai, ka no 1712. gada 

Sanktpēterburga bija Krievijas caristes, no 1721. gada līdz 1918. gadam Krievijas impērijas 

galvaspilsēta. Šajā laikā latviski bieţāk tika saukta par Pēterpili. No 1914. līdz 1924. gadam pilsētas 

nosaukums bija Petrograda (Петрогра́д), no 1924. līdz 1991. gadam – Ļeņingrada (Ленингра́д). 

No 1721. gada līdz pat Oktobra revolūcijai bija Krievijas impērijas politiskais un kultūras centrs un 

cara galma rezidences vieta. Sanktpēterburgas politiskā ietekmes atkal palielinājās pēc Vladimira 

Putina ievēlēšanas par Krievijas prezidentu. Tajās dienās, kad mēs viesojāmies Sanktpēterburgā, to 

apmeklēja Krievijas prezidents V. Putins, jo tika atzīmēta Ļeņingradas blokādes krišanas gadadiena. 

Neiespējams neapmeklēt Ermitāţu, esot Sanktpēterburgā! Tāpēc mēs vienu no ceļojuma 

dienām pavadījām, iepazīstoties ar šī muzeja neizmērojamajām bagātībām. Ermitāţa ir izvietota 

septiņās ēkās: Ziemas pils (celta 1754-1762), Mazā Ermitāţa (celta 1764-1775), Lielā (Vecā) 

Ermitāţa (celta 1771-1787), Jaunā Ermitāţa, Ermitāţas teātris (celts 1783), Meņšikova pils un 

bijusī Galvenā štāba ēka. Muzeja kolekcijā ietilpst vairāk nekā 3 miljoni eksponātu, kas pārstāv 

laiku no akmens laikmeta līdz mūsdienām – gleznas, skulptūras, grafikas, lietišķās mākslas 

priekšmeti, arheologu atradumi un daudz kas cits. Krātuve sāka veidoties 18. gs. 60-tos gados, kad 

ķeizariene Katrīna II iegādājās 255 Rietumeiropas mākslinieku gleznas un tās novietoja tajās pils 

telpās, kuras tolaik dēvēja par Ermitāţu. (fr. val. - ermitage - vieta vientulībai). Jau apmēram pēc 

desmit gadiem kolekcijā bija apmēram divi tūkstoši gleznu, bet kolekcija tika paplašināta arī ar 

monētām, gravīrām, mākslas priekšmetiem, medaļām un citu. 

Dienā gūtie iespaidi un redzētais tika vakaros pārrunāts pie kūpošām tējas tasēm skolas 

ēdnīcā, kur mūs garšīgi ēdināja 3 reizes dienā. Par izsalkumu neviens nevarējām sūdzēties, jo mūsu 

rīcībā 24 stundas dienā bija arī skolas mājturības kabineta telpa ar gāzes plīti, mikroviļņu krāsni un 

ledusskapi, kas bija pilns ar daţādiem gardumiem. 

Dienu pirms došanās mājupceļā, mēs piedalījāmies mācību stundās kopā ar 552.vidusskolas 

skolēniem. Mūsu skolas skolēni varēja papildināt savas valodas zināšanas krievu valodas stundā un 

parādīt savu erudīciju dabaszinību stundā. Gatavojām apsveikuma kartiņas, šuvām lellītes un 

veidojām atslēgu piekariņus no pērlītēm, zīmējam, griezām un līmējām. 

Neaizmirstamas bija daţādas sporta aktivitātes, kas notika kopā ar 552. vidusskolas 

skolēniem. Lāzerkauja, orientēšanās pa skolu, šaušana mērķī un volejbola spēle mūsu skolēniem 

ilgi paliks atmiņā. 

Pēdējais atvadu vakars, kas notika kopā ar 552. vidusskolas skolēniem, mums ilgi paliks 

atmiņa. Mums tika izsniegti DIPLOMI par piedalīšanos projektā un mēs cienājamies ar īpašu torti, 

kuru rotāja Latvijas un Krievijas karogi. 

 Lai arī mūsu ceļojums bija visaukstākajā gada mēnesī- janvārī, tomēr tā viesmīlība, kas mūs 

apvija ceļojuma laikā, sildīja un silda mūsu sirdis!  

Skolotāja Dzintra 
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