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ELIZABETE DZALBE
Solo ceļojums: Zviedrija-
Dānija-Norvēģija
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ARTŪRS BRAUNERS
Grupas ceļojums: astoņas
valstis 18 dienās
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SATURS

MARTA ZAMARĪTE
Solo ceļojums: Austrija-Itālija-
Šveice-Francija-Vācija

2

PAULA MOLODAVČENKO
Solo ceļojums: sešas valstis
sešās dienās 

5

PAULA MIĶELSONE
Solo ceļojums: Polija-Austrija-
Itālija. Nesteidzīgi

4



ZVIEDRIJA-DĀNIJA-
NORVĒĢIJA 
10 DIENĀS

E l i z a b e t e  D z a l b e

D I S C O V E R  E U  S O L O  C E Ļ O J U M S

Ceļojumā devos viena, jo gribēju
pārbaudīt sevi un gūt citādu
pieredzi. Taču uz divām dienām
Norvēģijā satiku savu ģimeni, lai
kopā kāptu kalnos. Īsti nezinu,
vai viņi gribēja ceļot vai arī
pārliecināties, ka esmu dzīva. :)

Reāli sāku plānot tikai mēnesi
pirms ceļojuma. Atskatoties
atpakaļ, vajadzēja izmantot
iespēju un saplānot maksimāli
visas 30 dienas, bet tāpat bija
fantastiski. 

Sen sapņoju par Skandināvijas
apskati, arī vilciena maršrutu
Oslo-Bergena, kas bija ārkārtīgi
skaists, un pārbraukšanu pār
Ēresunda tiltu starp Zviedriju un
Dāniju. Nezinu, vai vēl kādreiz
šajās valstīs braukāšos ar
vilcieniem, jo tie ir diezgan dārgi.
Turklāt Skandināvijas vilcieni,
salīdzinot ar citām valstīm, bija
uzticami un vienmēr laicīgi.

Mans ceļojuma top trīs:
 1. Nakts uz Oslo salas hamokā
(šūpuļtīklā) – ļoti skaisti, viss
labiekārtots, viļņu skalošanās,
pilsētas uguntiņas, forši cilvēki
un no rīta itin nemaz negribējās
doties prom.
 2. Pārgājiens uz Trolltungu –
bija perfekts laiks šim diezgan
fiziskajam pārbaudījumam, bet,
bez šaubām, tas padarīja
pieredzi vērtīgāku.
 3. Kopenhāgenas botāniskais
dārzs un dabas muzejs – bija
forša (tikko hostelī iepazīta)
kompānija un ļoti aizraujošs
muzejs. 
Piedalījos arī citu valstu rīkotajos
ceļotāju meet-up, un tie bija paši
labākie brīži! Bijām brangs pulks,
un trīs dienas bija apmaksāta
ēšana, gulēšana, transports. 
Iepazinām Oslo kafejnīcas,
humpalas, parkus, naktsdzīvi,
tikām pat Rātsnamā un pēdējā
dienā daļa no mums pat
apmeklēja nesen atklāto
Nacionālo muzeju. 
.  

Kopā ar mums bija skotu puisis,
kurš mācās vēsturi – viņš pastāstīja
par muzeja objektiem, tas bija ļoti
interesanti. 
Vēl es izmantoju DiscoverEU
iespēju Oslo centrā aizņemties
guļammaisu, matracīti un hamoku
un nakšņot uz salas Langoya
pavisam netālu no centra. 

Mums iedeva arī 24h transporta
biļeti un pārtikas paciņas ar
norvēģu ēdieniem. Skatījāmies
saulrietu un man neizprotamā
kārtā, otrā salas pusē, arī Mēness
norietēšanu aiz horizonta. Vēl
iepazinos ar Lolu, kura pirms neilga
laika bijusi meet-up Rīgā. Es biju
palaidusi garām, ka tāds bija!
Noteikti būtu bijis forši piedalīties.
Mēs sadraudzējāmies un vēl
aizvien uzturam kontaktu.

Hosteļi maksāja apmēram 25-55
eiro, bet to nebija tik daudz, jo
izmantoju DiscoverEU piedāvātās
iespējas. Ēšana izmaksāja daudz,
bet tas atkarīgs no pilsētas un
izvēlēm. Dažos hosteļos bija arī
viss nepieciešamais ēst taisīšanai.
Ņēmu tikai mugursomu ar
nepieciešamākajām lietām — 
 apģērbu, higiēnas lietas, botas
kājās, līdzi sandales. Telefons un
lādētājs. Peldkostīms. Skaidra
nauda, kas noderēja, kad aizmirsu
kartes PIN kodu. Žēl, ka nepaņēmu
filmiņkameru. Kalnos būtu ļoti
noderējis sauleskrēms.

Pieredze, draugi, pazudušas bailes,
nedrošība no ceļošanas vienai…
Noteikti sevi iepazinu labāk –
sapratu, ka man visvairāk tomēr
interesē daba, tāpēc botāniskie
dārzi un parki tika ļoti cītīgi
apmeklēti, lielākoties labā
kompānijā ar tikko satiktiem
vienaudžiem. Arī mākslas muzeji
bija iespaidīgi. Līdz tam vienmēr
jutos diezgan kautrīga, neveikla
sociālās situācijās, bet ārzemēs
viss pagaisa, mierīgi varēju uzsākt
sarunas un ātri sadraudzēties,
tagad par to vairs nesatraucos. Nu
jūtos arī kā profesionāla hosteļu
izmantotāja un kalnos gājēja.
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AUSTRIJA-ITĀLIJA-ŠVEICE-
FRANCIJA-VĀCIJA 
10 DIENĀS

M a r t a  Z a m a r ī t e

D I S C O V E R  E U  S O L O  C E Ļ O J U M S

Šis bija pirmais lielais ceļojums,
kurā devos viena. Izmantoju
elastīgo ceļošanas biļeti, jo
manā plānā bija apmeklēt
vairākas Eiropas valstis.

Visvairāk no šī ceļojuma man
atmiņā ir palikušas spontānās
lietas, ko darīju, piemēram,
peldēšanās Lago ezerā, brīvības
sajūta, debešķīgais ēdiens, kā
arī vilcienu kavēšanās Itālijā, kas
mani padarīja traku! Biljards
Vīnes hostelī ar cilvēkiem no
Austrālijas arī bija interesants
piedzīvojums…

Ja man būtu iespēja atgriezties
laikā un doties šajā ceļojumā
vēlreiz, es būtu ierēķinājusi
vairāk brīvo dienu tūrismam, jo,
piemēram, Bratislavu, Veronu un
Cīrihi es tomēr nepaguvu
apskatīt vilcienu kavēšanās dēļ,
un pēc plāna man jau bija
jādodas tālāk. Sanāca visu darīt
diezgan lielā steigā.

Varbūt vienīgi neizvēlētos nakts
vilcienus, jo tajos nevar vērot
ainavas, arī izgulēties nav viegli,
tāpēc nākamajā dienā ir grūtāk
izbaudīt visu uz 100%.

Ar 50 eiro dienā bija pietiekami,
turklāt dienās, kad ciemojos pie
draudzenēm, sanāca ietaupīt
daudz vairāk. Kopā, šķiet,
iztērēju ap 400 eiro, ieskaitot
hosteļus un sabiedrisko
transportu.

Ceļojumā devos ar lielo
mugursomu, auduma somu un
mazu pleca somiņu telefonam,
naudai un citām svarīgajām
lietām. Somās lielāko daļu
aizņēma drēbes un higiēnas
piederumi, kā arī dāvanas, ko
vedu draudzenēm, un ēdiens.
Vēl noteikti nevarētu iztikt bez
powerbank un lietusmēteļa, kas
kalpoja arī kā papildus drēbju
kārta, kad naktīs kļuva auksti. 

Es nepiedalījos citu valstu rīkotajos
“DiscoverEU” meetup pasākumos,
jo datumos, kad es ceļoju, tie netika
organizēti. Taču es zināju par tiem
un būtu ar vislielāko prieku
piedalījusies, ja vien būtu bijusi
tāda iespēja.

Ūdens pudele – arī ļoti noderīgi, jo
lielajās Eiropas pilsētās visur ir
dzeramā ūdens strūklakas.
Lifesaver! 

Viss, ko biju sapakojusi, bija tiešām
vajadzīgs, izņemot varbūt
peldkostīmu, kas aizņēma daudz
vietas, kaut gan divreiz superīgi
noderēja, un pirmās palīdzības
komplektu, paldies Dievam…

Joprojām nespēju noticēt, ka kaut
kas tik brīnišķīgs ir iespējams!

Atskatoties uz visu piedzīvoto,
saprotu, cik laimīgi mēs esam, ka
esam piedzimuši Eiropas Savienībā
un mums ir tik daudz privilēģiju un
iespēju ceļot un izbaudīt dzīvi.

Turklāt ceļot vienai nepavisam nav
tik bailīgi, kā varētu likties. Tā kā
esmu diezgan liela vienpate, es pat
izbaudīju iespēju pieņemt lēmumus
bez kompromisiem. Iemācījos
pārvietoties, izmantojot vilcienu!
Iepriekš tie mani biedēja, jo Latvijā
(vismaz Kurzemē) vilcienus
ceļošanai neizmanto gandrīz
nemaz. Taču turpmākajam dzīves
ceļam šī pieredze bija ļoti noderīga.

Šis ceļojums deva man daudz
vairāk pārliecības par sevi, mācīja
būt elastīgākai attiecībā uz plāniem
un kaut kādā veidā palīdzēja arī
pieaugt. Esmu ļoti priecīga, ka
pieteicos, tiku izvēlēta un
uzdrošinājos izkāpt no savas
komforta zonas. 

20 no 10, iesaku!
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ASTOŅAS VALSTIS
18 DIENĀS 

A r t ū r s  B r a u n e r s

D I S C O V E R  E U  G R U P A S  C E Ļ O J U M S

Ceļojumā devāmies pieci puiši,
oriģināli komandā bija četri, kas
ieguva DiscoverEU biļetes, bet
viens atkrita, un tad vēl divi paši
nopirka biļetes. Biļetes laimējām
2022. gada sākumā un
devāmies jūlija beigās. Mēs
izmantojām elastīgo biļeti (mums
bija septiņas ceļošanas dienas
mēneša ietvaros).

No Rīgas ar auto braucām uz
Varšavu un no turienes uzsākām
ceļojumu. Šajā ceļojumā mēs
gribējām izspiest no tās biļetes
maksimumu, tādēļ izplānojām
ļoti traku maršrutu, bet beigās
viss arī izdevās bez aizķeršanās.
Varšavā palikām divas dienas.
Tad ar vilcienu devāmies uz
Berlīni, Amsterdamu, Briseli,
Parīzi, Nicu, Milānu, Cīrihi,
Minheni un Prāgu. Tad no
Prāgas ar Flixbus līdz Varšavai
un ar auto atpakaļ uz Rīgu. Katrā
no pilsētām pavadījām vidēji
divas dienas.

Ceļojums bija ļoti iespaidīgs, tik
daudz dažādas pieredzes un
pilsētas apskatītas, 18 dienas
pavadītas ārzemēs pēc praktiski
trīs gadu sēdēšanas Latvijā, tas
viss bija ļoti skaisti. Bija ļoti
daudz loģistisku izaicinājumu un
bija diezgan daudz stresa, jo
daudz kas varēja noiet greizi, bet
beigās viss izdevās. Noteikti
mīļākā pilsēta mums bija
Amsterdama ar ļoti brīvu un tādu
jauniešu atmosfēru. Nicā, kad
iegājām Vidusjūrā, likās ka lielais
mērķis ir sasniegts. Katrā pilsētā
bija kaut kas iespaidīgs.

Noteikti neieteiktu taisīt tik
grandiozu ceļojumu kā mums,
vai arī tādam ceļojumam atveltīt
vismaz mēnesi. Mums īstenībā
sanāca baigā skriešana.
Redzējām daudz ko, bet tikai
retos brīžos varējām tiešām tā
atpūsties un mierīgi izbaudīt
pilsētas atmosfēru. 

.

Ļoti iesaku arī pārliecināties par
savu draugu kvalitāti, ar kuriem
dodies ceļojumā, jo pavadot 18
dienas no vietas ar viņiem var
rasties lieli strīdi.

Ceļojums izmaksāja kopā apmēram
1200-1500 eiro: naktsmītnes 300 -
350 eiro no katra, kas ir nenormāli
lēti īstenībā, tādēļ jārezervē
naktsmītnes laicīgi. Tad mums bija
katras dienas budžets apmēram 50
eiro. Piemēram, lētās vietās, kā
Varšava vai Berlīne, mēs mierīgi
iekļāvāmies zem tiem 50 eiro, bet,
piemēram, Parīzē vai Cīrihē ļoti
viegli tikt pāri tam slieksnim.
Kopumā vidēji dienā arī sanāca
iztērēt 40 - 50 eiro uz suvenīriem,
ēšanu, varbūt kādu sabiedriskā
biļeti vai uz muzejiem, izklaidi.

Ceļojuma soma man bija milzīga,
tāda pārgājienu soma, kas ļoti ērti
sēdēja uz muguras. Protams,
vairākas lietas ir specifiskas man,
kas īpaši citiem varbūt nebūs
vajadzīgas, bet līdzi bija apģērbs,
peldšorti, dvielis, higiēnas
piederumi, dokumenti (pase, ID
karte, EVAK, ceļojuma
apdrošināšana), powerbank,
lādētāji, kamera un piederumi,
skaidra nauda un sejas maskas.
Galvenais ir novērtēt, cik daudz
drēbju ņemt līdzi, un izplānot
vietas, kur tās varēs izmazgāt
(dzīvoklis ar veļasmašīnu vai
laundromat). Nevajag arī
pārkrauties, neiesaku ņemt mazās
skolas vai sporta somas, labāk
paņemt pārgājienu somu, ar kuru
būs ērti mugurai, staigājot lielākus
gabalus.

Ceļojums bija labākais manā mūžā.
Es ieteiktu visiem jauniešiem doties
tādā tripā, kamēr vēl esam jauni.

Aicinu nebaidīties no hosteļiem, tur
var forši iepazīties ar citiem
jauniešiem. Nebaidieties arī no
šāda ceļojuma plānošanas, man arī
no sākuma bija daudz šaubu un
stresa, taču beigās viss izdevās.
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POLIJA-AUSTRIJA-ITĀLIJA.
NESTEIDZĪGI. 

P a u l a  M i ķ e l s o n e

D I S C O V E R  E U  S O L O  C E Ļ O J U M S

Ceļošanai laiku atrast nebija
viegli, bet atradu divas nedēļas
augustā, kurās vēl nebiju
apsolījusi nekur piedalīties.
Zināju, ka nevēlos kavēt
mācības, tātad tai noteikti bija
jābūt vasarai. 

Sākumā devos ar autobusu līdz
Paņevežai, kur paliku pirmo
nakti. Arī atpakaļ Latvijā
atgriezos ar autobusu, bet no
Varšavas. Autobusa biļetes kopā
bija mani lielākie izdevumi visa
ceļojuma laikā. Izmanoju
elastīgo ceļošanas biļeti, jo
nevēlējos pārāk iespringt ar
plānošanu.

Mani galvenie ceļojuma mērķi
bija Vīne un Venēcija. No Polijas
devos uz Austriju, pavadīju
vairākas dienas Vīnē, vienu nakti
iebraucu Slovākijā paskraidīt pa
Bratislavas vecpilsētu, kas bija
interesanta pieredze, bet tomēr
vairāk kā ķeksītis kartē. Pēc
Venēcijas, caur Milānu un Bāzeli
devos uz Māstrihtu, kur biju
pieteikusies DiscoverEU ceļotāju
meet-up pasākumam, un tālāk
jau caur Vāciju palēnām meklēju
savu ceļu mājup.

No ceļojuma visvairāk atmiņā
palikusi nenoteiktības un
brīvības sajūta – parasti vakarā
tikai izdomāju, ko darīšu un kurp
došos nākamajā dienā.
Spilgtākas par dienas pieredzēm
bija nakts pieredzes, jo kādu
nakti pavadīju vilcienā, citu
paliku stacijā, jo nokavēju
autobusu. Vienu nakti, kad
vilcienu satiksmē bija streiki un
man neveiksmīgā kārtā izlādējās
telefons, nakti pavadīju kāda
draudzīga 40-gadīga vācieša
dzīvojamajā istabā uz dīvāna.
Bailīga, bet ļoti interesanta un
personību attīstoša pieredze.
Laikam tobrīd biju pārāk
nogurusi un apvainojusies uz
pasauli, lai padomātu, cik šāds
solis patiesībā bija bīstams,
tomēr viss beidzās veiksmīgi.

Ja ir sajūta, ka kāda vieta sāk
apnikt, no tās ir jādodas prom,
nevis jāpagaida vēl viena diena. Šis
ir īss ceļojums un katra diena ir
kaut kā jauna vērta, citiem
ceļotājiem iesaku nebaidīties braukt
prom, pat ja šķiet, ka vēl jau varētu
kādu dienu palikt. Diemžēl paliku
dienu par ilgu Venēcijā un tā man
pamatīgi apnika, turklāt dienā bija
vairāk negatīvu emociju, no kurām
varēja izvairīties. Iespējams,
vajadzēja uzmanīgāk sekot līdzi
power bank uzlādes līmenim, bet
bez starpgadījumiem nav asu
piedzīvojumu, tāpēc ceļojuma
pieredzi mainīt nevēlētos.

Kopumā ceļojumā iztērēju ap 300
eiro. Dzīvoju hosteļos un ēdu ļoti
maz. Jokoju, ka dzīvoju no sava
adrenalīna enerģijas, kas nav
veselīgi, bet jaunības
maksimālismā pieļaujami. 

Ceļojuma somā vēlējos ņemt līdzi,
pēc iespējas, mazāk mantu un
visas drēbes bija tādas, ko var
droši burzīt. Saliku visu iedzīvi
vienā skolas mugursomā, Diemžēl
manai somai nebija lenču klipsis,
kas izlīdzina svaru, tāpēc viss svars
gūlās uz pleciem. Tas bija sāpīgi,
noteikti iesaku ņemt ceļošanas
somu vai vismaz tādu, kam ir gurnu
klipsis. Ļoti noderēja lieki auduma
maisi, ar kuriem staigāt pa pilsētu
vai kuros glabāt netīrās drēbes.
Biju paņēmusi līdzi par daudz silto
jaku, braucu vasarā un piemirsu, ka
klimats uz dienvidiem ir siltāks.

Ir veselīgi divas nedēļas padzīvot
spontāni un neatkarīgi no nekā,
izlemt uz vietas. Nevēlos šādi
dzīvot pastāvīgi, bet, kā atslodzes
pieredze, tā bija ļoti uzlādējoša.
Uzzināju, ka mana angļu valoda ir
ļoti laba, salīdzinot ar vidusmēra
sarunu biedru Eiropas tūristu
pilsētās.
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SEŠAS VALSTIS
SEŠĀS DIENĀS 
P a u l a  M o l o d a v č e n k o

D I S C O V E R  E U  S O L O  C E Ļ O J U M S

Tā kā vēlējos gūt jaunu pieredzi
patstāvīgā ceļošanā, izvēlējos
doties viena pati un arī plānot šo
ceļojumu centos patstāvīgi, bet
ar nelielu vecāku palīdzību.

Šis bija liels eksperiments ar
lielām ambīcijām, tāpēc es
izvēlējos elastīgo ceļošanas
biļeti.

Savā ceļojumā apmeklēju Poliju,
Slovākiju, Čehiju, Ungāriju,
Austriju un Lietuvu. Lai gan
sākotnēji plānoju doties uz vairāk
nekā sešām valstīm un ilgākā
laika posmā, tomēr gala variants
sanāca šāds. Es izvēlējos doties
tieši uz šīm valstīm, jo iepriekš
nekad tur, izņemot Lietuvu un
Poliju, nebiju bijusi, man
ieinteresēja šo valstu kultūra,
arhitektūra un daba, kā arī
vēsture.

Ceļojums brīžiem bija saspringts
un nervus kutinošs, bet atmiņā
man visvairāk palika cilvēku
izpalīdzība, kuri nezinot valodu -
ne angļu, ne vācu, ne krievu,
centās palīdzēt ar nokļūšanu
kādā punktā vai informāciju par
kādu mani interesējošu objektu.

Ja man būtu iespēja atgriezties
laikā un doties šajā ceļojumā
vēlreiz, es censtos neuztvert visu
tik asi, jo šobrīd jau zinu, ka
vilcienu satiksme, īpaši Polijā,
nav tik precīza kā pie mums
Latvijā un ka tā ir normāla
parādība, ka vilciens kavē pat
trīs stundas, tāpēc plānotu
lielākus pārtraukumus starp
pārbraucieniem. Bet tas īpaši
neietekmēja no šī piedzīvojuma
gūto  prieku un iegūtās pozitīvās
emocijas, kā arī nesalīdzināmo
pieredzi.

Ceļojums izmaksāja aptuveni
500€, bet tas bija budžeta
variants ar dzīvošanu
hosteļos/moteļos, ēdu tikai
pašas gatavotu ēdienu, izņemot
pa vienai ēdienreizei vietējās
kafejnīcās.

Man bija diezgan liela mugursoma
~40l, bet sava ceļojumā satiku
daudzus DiscoverEU jauniešus,
kuru mugursomas un čemodāni bija
daudz lielāki. Lielu lomu spēlē tas,
cik bieži tu vēlies mainīt savus
outfit'us, kādā gadalaikā tu dodies
ceļojumā, kādi ir paredzamie
laikapstākļi un cik daudz sīkumus
(kosmētika, tehnika, pārvietošanās
līdzekļi) plāno ņemt līdzi. 

Ceļojumā es viennozīmīgi nevarētu
iztikt bez telefona, jo tur bija mana
ceļošanas  karte (interrail pass),
austiņām, jo kāds gan ceļš bez
mūzikas, un, protams, bez
dokumentiem un ūdens pudeles.

Pārējais manā gadījumā bija
mazsvarīgs, jo mana ceļojuma laikā
vidējā gaisa temperatūra svārstījās
no 29-39°C, līdz ar to man
nevajadzēja ne siltu jaku, ne
bikses, tikai šortus un pāris t-
kreklus.

Kopumā, atsaucot atmiņā
piedzīvoto un emocijas, kuras
asociējas ar ceļojumā pavadīto
laiku, es secinu un vēlreiz sev
atzīstu, ka šis projekts ir lieliska
iespēja pārbaudīt savu emocionālo
noturību, uzzināt, cik labs plānotājs
— gan finanšu, gan laika — tu esi,
iepazīt citu valstu kultūras, pierādīt
sev un citiem, ka tu vari būt
neatkarīgs, iepazīt jaunus cilvēkus
un varbūt iegūt arī jaunus draugus.

Personīgi es no šī ceļojuma ieguvu
lielisku pieredzi savu finanšu un
laika menedžēšanā, ieguvu jaunus
paziņas no Peru, Īrijas, Francijas,
Austrālijas un citām valstīm,
iepazinu tuvāk apmeklēto valstu
vēsturi, nobaudīju interesantus un
dažus pat dīvainus nacionālos
ēdienus, lieliski pavadīju laiku ar
sevi, kas ļāva sakārtot domas un
plānus nākotnei, un, protams,
neaizmirstamas emocijas, kuras
citādi nekad nespētu piedzīvot.
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