
Iespaidi par Erasmus+ programmas braucienu uz Turcijas pilsētu Silifke  

 

    Katra cilvēka dzīvē ir bijuši mirkļi, sajūtas un pozitīvas emocijas, kas atmiņā paliks uz ilgu laiku. Tieši šīs sajūtas 

ieguvu no brauciena uz Turcijas pilsētu Silifke.  

    Dodoties ceļā biju satraukts gan par pašu lidojumu, gan par to kā izdosies sadraudzēties ar pilnīgi nezināmiem 

cilvēkiem, taču viss izvērtās ļoti labi. Nonākot savā galamērķī, iepazinos ar lielisku cilvēku Efe un viņa ģimeni, kas 

labprāt mani uzņēma savās mājās. Viņu laipno un sirsnīgo attieksmi izjutu visu to laiku, kas tika mums atvēlēts. Šis 

laiks bija aizņemts ne tikai ar zināšanu iegūšanu, bet arī jaunu iespaidu un draugu iepazīšanu. Šī sadarbība, kas 

izvērtās starp jauniešiem no vairākām pasaules valstīm - Turcijas, Beļģijas, Francijas, Portugāles, Čehijas ir 

fantastiska. 

    Pirmās dienas vizītē uz Silifkes skolu, katrai valstij bija jāprezentē savas valsts noturīgu un ilgtspējīgu tūrismu, 

satraukums bija pamatīgs, taču mēs tikām galā! Liels paldies ir jāsaka mūsu skolotājiem, kas bija mums blakus, 

atbalstīja un uzmundrināja, kā arī Elmāram un Emīlijai. Noklausoties visu valstu prezentācijas, turpmāk mēs tikām 

sadalīti pa grupām nākamā uzdevuma veikšanai. Tad mēs kopīgi devāmies pastaigā, kur bija iespēja iepazīt Silifke 

pilsētas vēsturi. Man šķiet, ka šis kopā būšanas laiks mūs visus vēl ciešāk saliedēja.  

    Visas nedēļas laikā mēs devāmies uz skolu, satikāmies ar jauniešiem un viņu skolotājiem, tad programmas ietvaros 

iepazinām vietējās tūrismu vietas, jo bija saistoši ar projekta “Vides draugi” tēmu. Daloties savos iespaidos, nevaru 

neaprakstīt Dieva alas un Elles alas apmeklējumu, jo pats alu nosaukums ir pilnīgi saistošs ar tām izjūtām, kuras rodas 

ieejot alās. Piemēram, Elles alai raksturīgs pazemes vēsums un atrašanās kalna iekšienē, kas asociējas ar pazemi, bet 

Dieva alā bija pretēji silts un bezgalīgi garas trepes. Kā nākamo tūrisma vietu, vēlos minēt, Jaunavas pili, kura 

izbūvēta uz ūdens, un skatoties no malas, patiesi, izskatās kā vientuļa jaunava. Interesants bija arī siltumnīcas 

apmeklējums, vietējā tirgus apskate, kur, manuprāt, īpaši var saskatīt tautas tradīciju mantojumu, kā arī Pozitīvās 

pilsētas apmeklējums. Pilsētas mazās mājiņas un paklāju dažādība, izskatījās, kā kaut kas neaizskarts no vēstures 

pārcelts. 

    Nedēļas laikā mēs katrs darbojāmies savās grupās (jauktas grupas, kas sastāvēja no dažādiem projekta dalībvalstu 

skolēniem) pie projekta “Mana eko viesnīca”, kas arī bija diezgan intersanti, jo neskatoties uz valodas nepilnībām, 

lieliski komunicējām un sapratāmies. Un, protams, sertifikātu pasniegšana, kur katras valsts pārstāvji tika sveikti ar 

padarīto darbu.  

    Nobeigumā vēlos pieminēt arī pozitīvo, dienvidniecisko pilsētas Silifke mēru, kas ar prieku un labo attieksmi 

sagaidīja jauniešus un skolotājus no visām valstīm.  

    Šis bija karsts laiks, bet patiesi vērtīgs un nozīmīgs manā nākotnē, tāpēc esmu gandarīts par iespēju piedalīties 

Erasmus+ projektā.  
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