
Projekta „Kodols” otrā tikšanās Turcijā –Afjonā. 
 

 

Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei” īsteno ES Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerību 

projektu „Kodols” („Core”). Projekta darba grupas dalībnieces Aleta Baltmane, Sarmīte Buholce un Skaidrīte 

Medvecka devāmies tālajā ceļā uz Turciju, lai piedalītos projekta „Kodols” otrajā partneru tikšanās, ko šoreiz 

rīkoja projekta partneri - turku biedrība „Jaunu, demokrātiju mīlošu izglītotāju apvienība” Afjonas pilsētā. Afjona 

ir slavena ar saviem termisko ūdeņu spa. Termiskos ūdeņus izmanto arī pilsētas apkurē. 

 

Projekts ir veltīts dzimumu līdztiesības jautājumiem. Galvenais šīs tikšanās mērķis - apgūt metodes, kā, 

runājot par dzimumu līdztiesību, leģendu un pasaku stāstīšanu var papildināt ar teātra elementiem (storytelling 

activity through theatre). Tikšanās programma bija saspringta un piesātināta, jo mājinieki ļoti centās parādīt mums 

slaveno turku viesmīlību. 

Svētdien, 23.februāri pavadījām, iepazīstot Turcijas galvaspilsētas Stambulas slavenākās vietas – Vecpilsētas 

laukumu, universitāti, galveno mošeju, turku bazāru. Ar prāmi šķērsojām Bosfora šaurumu, lai no Stambulas 

Eiropas daļas nokļūtu tās Āzijas daļā. 

Mūsu dienas vērojumu mācību uzdevums – vērot, vai un kādā veidā Stambulas ielās ir saskatāmas patriarhālās 

domāšanas izpausmes. 

Pirmdien, 24.februārī notika projekta partneru tikšanās oficiālā atklāšana Afjonā, kurā piedalījās dalībnieki 

no projekta septiņām dalībvalstīm – Rumānijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Itālijas, Bulgārijas, Turcijas un Latvijas. 

Tajā uzstājās partnervalstu projekta koordinatori, sveicot dalībniekus tikšanās reizē Turcijā un iepazīstinot ar jau 

veiktajām projekta aktivitātēm. Apmeklējām Pieaugušo apmācību centru, kurā notiek apmācības gan sievietēm, 

gan vīriešiem datorprasmju apguvē, dažādu rokdarbu darināšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, mūzikā un 

pat aprūpētāju-mammu sagatavošanā bāreņu namiem. Turklāt, pēc rokdarbu kursu beigšanas katrai sievietei ir 

iespēja uzsākt savu mazo uzņēmējdarbību, no valsts saņemot tam domātu sēklas naudu. Dienas otrajā daļā tikām 

aicināti viesoties pie Afjonkarahisar provinces gubernatora. Notika domu apmaiņa par projektu un tā būtību. 

Gubernatora kungs projekta grupai pasniedza īpašu dāvanu – termiskā spa apmeklējumu un vakariņas, kas, 

protams, izrādījās brīnišķīgs piedzīvojums.  

Otrdien, 25.februārī devāmies uz Afjonas pilsētas mēriju, kur tikāmies ar mēra vietnieci – sievieti, kas atbild 

par pilsētas plānojumu. Viņas īpašais lolojums ir pilsētas jaunajā rajonā nesen atklātais mākslīgais kanāls, kurā 

izbaudījām izklaides braucienu ar jahtu. Pēc pusdienām teātra speciālisti no Anglijas - Tonijs un Cloe - ievadīja 

mūs sevis iepazīšanas, pieskārienu, saskarsmes un kustību prieka pasaulē. Neatsveramu pieredzi par katras tautas 

tradīcijām, domāšanu un uzskatiem guvām, klausoties katras projektā pārstāvētās tautas pasaku vai leģendu, kurā 

attēlotajā sadzīvē un savstarpējās attiecībās ir saskatāmi patriarhālās domāšanas izpausmju piemēri. Tam sekoja 

pasakas par Zilbārdi improvizācija – katrs dalībnieks iejutās paša izvēlētā pasakas tēlā, arī priekšmetā, piemēram, 

attēloja pils atslēgas. Šajā pasakā atklājas tipiski arhetipi. Izdzīvojot pasakas saturu un noslēgumā nokratot nost 

sevī iemiesoto tēlu, grupas dalībnieku starpā bija vērojamas pozitīvas pārmaiņas savstarpējās saskarsmes jomā. Tā 

arī ir šīs aktivitātes jēga – uzlabot attiecības mazo šūniņu, grupiņu dalībnieku starpā. 

Visa brauciena laikā vērojām Turcijas sadzīvi, kultūru, iepazināmies ar šīs tautas viesmīlību un prasmi 

parādīt savai valstij raksturīgo, tradicionālo. Ar prieku atzinām, ka līdz braucienam uz Turciju bijām dzīvojušas ar 

gauži maldīgiem priekšstatiem par šīs zemes kultūru, sadzīvi un tradīcijām. Protams, redzētais krietni atšķiras no 

mums ierastā, bet viss ir vietā, gaumīgi, cienot tautas senu senās tradīcijas – sākot ar sultānu laika noskaņu 

gubernatora kabinetā, agrā rīta stundā pa visu pilsētu skanošo vīrieša dziedājumu, aicinot uz rīta lūgšanu mošejā, 

un, protams, skaistajām turku sievietēm, uz kurām gribas atskatīties, kad viņas, garā kleitā un lakatā tērpušās, 

nesteidzīgi iet pa ielu, turoties kungam zem rokas. Turku kareivīgā daba izpaudās īsajā četru vīru dejā pilsētas vecā 

centra nama pagalmā pilsētas simbola - augstas klints - pakājē. 

Kas var būt vērtīgāks par iespēju pašam pārliecināties par citu zemju kultūras un tradīciju bagātību, gūstot 

vērtīgas starpkultūru saziņas iemaņas? Tā ir biedrības „Manai mazpilsētai Aknīstei” īstenoto Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmas projektu misija. 

 

Mācību brauciena dalībnieču vārdā, 

Aleta Baltmane 



           

         
                                               

 



            
 

         
 

         
 

 

 


