
Igaunijas masāžas skolas apmeklējums.

Skaistajās maija dienās no 17.-19. maijam Erasmus programmas 
ietvaros bija iespēja apmeklēt Igaunijas masāžas skolu. Eesti Massaaži- ja 
Teraapiakool (EMTK) jeb Igaunijas masāžas un terapijas skola atrodas Tallinā. 
Tā sagatavo augsti kvalificētus vispārējās, bērnu, sporta masāžas speciālistus 
un SPA terapeitus, piedāvā kvalifikācijas celšanas kursus jau esošiem 
speciālistiem, kā arī papildus programmu – dzīvnieku masāžu. Tā kā oficiālā 
apmeklējuma daļa aizņēma laiku no 10.00-18.00 18.un 19.maijā, tad bija arī  
laiks apskatīt  Tallinas vecpilsētu un izbaudīt igauņu viesmīlību vecpilsētas 
krodziņā.

Skolas apmeklējuma mērķis bija piedalīties lekcijās, lai izprastu 
pasniegšanas metodiku, sagatavošanas līmeni masāžas speciālistiem.  
Apmeklējuma pirmajā dienā bija iespēja noklausīties divas teorētiskā kursa 
lekcijas – kinezioloģiju un zviedru masāžu , ko vadīja Vladimirs 
Tsimmermans.  Lekcijas notika bilingvāli igauņu un krievu valodā. Pirmajā 
dienas daļā bija kinezioloģija, kuras laikā sīki tika apskatīta motorā vienība 
un motorais kodols, to anatomiskā uzbūve, funkcionāla nozīme. Lekcijas 
laikā tika izmantots gan vizuālais materiāls, gan arī studenti veica grupu 
darbu.  Dienas otrajā daļā bija iespēja noklausīties par ādas nozīmi masāžas 
procesā, kas man kā dermatologam bija ļoti interesanti. Tas ļāva paskatīties 
uz izpratni par ādu no citu specialistu skata punkta. 

Apmeklējuma otrā diena bija saistīta ar dzīvnieku masāžu. Nodarbības 
vadīja veterinārārste Irina Bukk. Dzīvnieku masāžas kursa lekcijas tiek lasītas 
gan pašā masāžas skolā, gan Tartu Universitātes veterināras medicīnas 
fakultātē. Dzīvnieku masāžas kursa ietvaros tiek piedāvāts apgūt trīs 
dzīvnieku –suņu, kaķu un zirgu masāžu. Apmeklējuma dienā 19.maijā 
dzīvnieku masāžas nodarbība bija veltīta suņu masāžai. Dzīvnieku masāžu 
Igaunijas masāžas un terapijas skolā var apgūt kā papildus kursu gan jau 
esoši masāžas speciālisti, gan arī vienkārši dzīvnieku saimnieki vai mīļotāji, 
kuriem iepriekšējas zināšanas par masāžu nav nepieciešamas. Dienas 
pirmajā daļā bija teorētiskā lekcija par masāžas indikācijām un 
kontrindikācijām, par tās ietekmi uz dzīvnieka veselību un labsajūtu. Dienas 
otrā daļa bija praktiskā nodarbība.  Tā notika ārā, brīvā dabā, jo masāžas 
objekti – četri suņi bija diezgan skaļi, dažādu sugu un dažādu apspalvojuma 
pakāpi. Tieši tā kā teorētiskajā daļā tika stāstīts, masāžas procesa laikā 
dzīvnieki kļuva klusāki, mierīgāki, relaksētāki. Bija interesanti uzzināt, ka 
dzīvnieku masāžā izmanto tos pašus paņēmienus kā cilvēku masāžā, arī 
aromātiskās eļļas. 



Igaunijas masāžas un terapijas skolas pasniedzēju kolektīvs ir 
ieguldījis lielu darbu mācību līdzekļu izveidošanā, skolā iespējams iegādāties 
masāžas mācību grāmatas, kuras sagatavotas un izdotas tieši skolas 
vajadzībām un ir tulkotas arī angļu un krievu valodās. Piemēram,

 

Brauciens bija vērtīgs, jo nokļuvu vidē, kura man nebija pazīstama un 
radīja interesi par lietām, par kurām iepriekš neko nebiju zinājusi. 

P.S. 

1)Tā kā biju viena un selfijus (pašiņus) taisīt nejūtu nekādu vēlmi, tad 
foto ar mani uz masāžas skolas fona nav.

2) Irina Bukk savas nodarbības laikā atļāva fotografēt speciāli brīdinot 
- tikai personīgai lietošana. Attēls ir no interneta, priekšplānā labajā stūrī 
zilajā jakā ir pasniedzēja Irina Bukk.


