
Ceļojošais festivāls Tallinā 

 

Jaukā 24.oktobra rītā mūsu skolas deju kolektīva vecākā grupa labā noskaņojumā kāpa 

skolas busiņā, lai dotos uz Tallinu uz starptautisko bērnu un jauniešu dziesmu un deju festivālu. 

„Ceļojošais festivāls” (Travelling festival) – tā sauc šo festivālu, jo norises vietas ir gan Lietuvā, 

Latvijā un Igaunijā, gan Polijā, Čehijā. Šāds starptautisks festivāls notiek jau kopš 2010.gada. 

Brauciens uz Tallinu bija ilgs – 5 stundas. Lai ceļā ne tikai vērotu mainīgās ainavas aiz 

autobusa loga, nolēmām paviesoties vecajā Ainažu jūrskolā, kura šovasar svinēja savu 150 gadu 

jubileju. Skolas dibināšana bija svarīgs notikums latviešu kultūrā, skola bija latviešu 

profesionālās jūrniecības šūpulis, kā arī latviešu nacionālās pašapziņas simbols. Muzejā skolēni 

aplūkoja ar jūrniecību saistītos priekšmetus, fotogrāfijas, dokumentus. 

Pēc šīs nelielās ekskursijas ceļojums turpinājās, līdz sasniedzām savu galamērķi – 

Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. Pēc iekārtošanās viesnīcā devāmies jaunā ekskursijā – uz 

Igaunijas Jūras muzeju, kura ekspozīcija izvietota vēsturiskajos hidroplānu celtniecības angāros. 

Skolēni atzina, ka muzejā pavadītās stundas bijušas aizraujošas, interesantas, te tapa daudzas 

savdabīgas, interesantas, jautras fotogrāfijas. Lielu iespaidu atstāja zemūdenes apskate, jo 

neviens no mums vēl nebija redzējis, kā izskatās zemūdenes iekšienē. Piestātnē varējām uzkāpt 

uz ledlauža klāja, tas šogad svin savu 100. dzimšanas dienu. Kuģis ir ieguvis savu sākotnējo 

interjeru un ārējo izskatu; lai ekskursija pa kuģa klāju, kajītēm, mašīntelpu un citām telpām būtu 

vēl iespaidīgāka, to papildināja dažādi skaņu efekti. 

Vakarā atgriezāmies viesnīcā, lai gatavotos nākamās dienas festivāla koncertam. 

Festivāla dalībnieki bija bērnu un jauniešu deju un vokālie kolektīvi, tika pārstāvēti dažādi 

žanri, dalībnieku vecums bija no 5 līdz 25 gadiem. Latviju pārstāvēja mūsu skolas dejotāji, 

Rugāju novada vidusskolas deju kolektīvs, Dagdas tautas deju ansamblis, kā arī mazie 

dziedātāji no Valmieras puses un Lapmežciema. Tā kā katram kolektīvam bija jāsniedz tikai 2 

priekšnesumi, mūsu dejotāji izvēlējās atraktīvākās, jautrākās dejas – Govju kazaku un Nerejati 

ciema suņi. Skolēnu acīs prieks par iespēju dejot starptautiskā festivālā, parādot savu deju soli. 

Festivāla noslēgumā katram dalībniekam tika piemiņas suvenīri, kolektīvu vadītājiem – 

diplomi. 

Pēc koncerta atkal iespēja iepazīties ar Tallinu, šoreiz devāmies apskatīt vecpilsētu, 

nedaudz līdzīgu mūsu Vecrīgai. 

Svētdienas rītā jau posāmies uz mājām. Negribējās tik ātri šķirties no viesmīlīgajiem 

kaimiņiem, tāpēc mājupceļā apstājāmies pie Keilas ūdenskrituma, kas tiek uzskatīts par vienu 



no Ziemeļigaunijas pērlēm. Upes ielejā atrodas parks, pāri Keilas upei ved paceļamie tilti, 

tuvumā arī krāšņa atjaunota muižas ēka.  

Brīnišķīgās Igaunijas dabas savaldzināti atgriezāmies Garkalnē. Ceļojums patiešām 

izdevies, pateicoties mūsu šoferim Jānim tik daudz ko redzējām. Paldies Garkalnes novada 

Domei par šo iespēju piedalīties starptautiskajā dziesmu un deju festivālā! 

Garkalnes MVV deju kolektīva vadītāja Monta Vandere, 

 skolotājas Daina Grudule, Astra Veismane 

 

 

 

 

 

 

 

 


