
Pirmdiena, 24.04.2017. 

 

 10:00 ieradāmies Turku skolas pagalmā, kur mūs sagaidīja skolas 

administrācija un skolēni. Viss sākās ar atklāšanas ceremoniju, kur katra valsts izpildīja 

savu nacionālo tautas deju. Pēc tam sekoja “jautrās spēles”, kur katram bija iespēja sevi 

pierādīt dīvainos uzdevumos. Tad devāmies uz sporta zāli, kur mūs sagaidīja pirmais 

nopietnais uzdevums - stafete. Mūsu komandai stafete nesagādāja grūtības, bet rezultātā 

palikām otrajā vietā aiz Turcijas komandas. Devāmies pusdienās, kur mūs iepazīstināja 

ar tradicionālo turku ēdienu. Pēc pusdienām sekoja otra sporta aktivitāte handbols, kur 

Latvijas komandai izdevās iegūt I vietu. Pēcpusdienā devāmies mazā pastaigā pa 

vecpilsētu, diemžēl pirmā diena bija auksta un lietaina, tāpēc mums izdevās  apskatīt 

Mošejas, kas mums ļāva paslēpties no lietus un apskatīt citu reliģiju. Dienas noslēgumā 

mums pasniedza vakariņas kādā mazā kafejnīcā, kur zēniem par prieku pasniedza 

kebabu, šis ēdiens šeit ir ļoti lielā cieņā un tiek pasniegts gandrīz vai katrā ēdienreizē. 

Jau pirmajā dienā latviešu komanda ieguva draugus no citu valstu komandām, kas 

braucienu padarīja maksimāli interesantāku. Pēc vakariņām, atgriežoties viesnīcā, 

latviešu un poļu komandas nolēma nostiprināt savu draudzību līdz vēlai naktij tērzējot 

viesnīcas vestibilā. 

Enija Kate Šmite, 10.a 

 

Otrdiena, 25.04.2017. 

 

 Šodien basketbola sacensības. Spēlējām pret rumāņu, turku un bulgāru 

komandām. Vienīgais zaudējums pret turkiem. Kopumā veiksmīgi izcīnīta 3. vieta. Pēc 

basketbola notika mazs turnīrs boçe, kurā pieveicām turkus. Pēc sportošanas devāmies 

ekskursijā uz stalaktītu alām. Ļoti skaista vieta! Pēc tam apmeklējām "Zosu ezeru", it 

kā mums bija jāredz aizsargājami putni, bet diemžēl nebija ne putnu, ne ezera! Pēc 

ekskursijas devāmies spēlēt boulingu, kur labi pavadījām laiku. Un dienu beidzam ar 

gardu Tokat Kebab! 

Patriks Stērninieks, 10.a 

 

Trešdiena, 26.04.2017. 

 

 Šodien vieglatlētika. Dodamies uz studentu pilsētiņas stadionu, kurā 

aizvadījām sacensības vieglatlētikā. Piedalījāmies sekojošās disciplīnās: 100m sprints, 

200 m, 400 m skrējiens, tāllekšana. 100 m skrējienā Patrikam - 3. vieta, 200 m skrējienā 

Kristapam- 2. vieta un 400 m skrējienā Eduardam -3. vieta. Tāllekšanā Patrikam- 2. 

vieta! Lielākie konkurenti mums šoreiz bija turku skolēni, jo arī viņiem bija ļoti spēcīgs 

komandas sastāvs. Pēc vieglatlētikas sacensībām devāmies uz peldbaseinu, kur bija 

iespēja mēroties spēkiem 25 m peldēšanā. 

 Pēcpusdienā devāmies uz Niksar Çamiçi augstieni, kura atrodas pilsētas 

ziemeļu daļā un  aptuveni 1350 metrus virs jūras līmeņa. Kalns pārklāts ar priedēm, 

gandrīz dabas brīnums. Çamiçi ir slavens ar daudziem avotiem un tīru gaisu. Aizraujošs 

dabas skaistums! Augstienes virsotnē mūs nogādāja autobuss, bet lejup devāmies 

kājām, gida vadībā trīs stundas, noejot ~10 km. Skaists, bet pietiekoši grūts pārgājiens! 

 

Sarma Jēkabsone, skolotāja 

 

 

 



Ceturtdiena, 27.04.2017. 

 

 Kārtējā neaizmirstamā projekta diena. Saule, karstums un tveice nenobiedē 

dalībniekus un Tokatas skolniekus doties rīta 12 km garā riteņbraukšanas maratonā pa 

pilsētas ielām. Visi 150 sportisti godam veica distanci. Tālāk devāmies šaut ar loku, 

kuru daudzi izmēģināja tikai pirmo reizi. Tā loku šaušanu apguvuši, devāmies uz vienu 

no lielākajiem Tokatas stadioniem. Tur saņemot atvēsinošas  ūdens strūklas no zāles 

smidzinātāja, šajā tiešām priekš latviešiem sutīgajā dienā, gājām spēlēt frisbiju. Visām 

valstīm šis sporta veids bija salīdzinoši svešs, jo interesantāk! Latvieši ceturtdaļfinālā 

apspēlēja nepiekāpīgo Rumānijas izlasi 6:1, pēc tam pusfinālā ar 5:2 tika sakauti poļi, 

un arī finālā saliedētie un ātri spēli apguvušie latvieši ,tomēr izrādījās pārāki pār 

Turcijas valstsvienību 4:2. Uzvara!  

 Uzvara tika nosvinēta atvēsinoties ar saldējumu un vakariņās ēdot vienu no 

turku nacionālajiem ēdieniem Iskanderu. Vakarā devāmies uz Tashan ( kādreizējo 

pilsētas cietoksni) padzert slaveno turku tēju un  baudīt viņu saldumus. 

 

Mucenieks Edvards, 11.a 

 

Piektdiena, 28.04.2017. 

 

 Diena iesākās ar brokastīm un braucienu uz skolu. Piektdienas  sporta veidi 

bija volejbols, futvolejs un badmintons.  

Volejbolā un futvolejā piedalījās Patriks, James, Ričards, Enija, Edvards un Kristaps. 

Pirmā spēle un vienīgā spēle bija pret poļiem. Spēli zaudējām ar 0:2, bet kopumā 

ieguvām 3.vietu.  

 Futvolejā arī spēlējām tikai vienu spēli. Piedalījās James, Patriks, Edvards, 

Ričards un Kristaps. Vienīgo spēli spēlējām pret bulgāriem, beigās trīs setos zaudējot 

ar 1:2. 

Badmintonā piedalījās 1 meitene un 1 puisis - Enija un Patriks. Spēles norisinājās pret 

rumāņiem un turkiem. Pret rumāņiem uzvarējām un iekļuvām pusfinālā. Pusfināls 

norisinājās pret turkiem, kuriem nācās zaudēt. Kopumā ieguvām 3.vietu.  

Mums beidzot bija brīvais laiks, staigājām pa pilsētu, apmeklējām dažādas vēsturiskas 

vietas.  

 Vakarā notika svinīgā atvadu ceremonija. Paēdām vakariņas! Sākās 

apbalvošanas ceremonija! Tika apbalvoti individuālie un komandu vietu ieguvēji. Pēc 

apbalvošanas notika disko, kur tika dejotas daudzas visu valstu tautu dejas.  

Mūs ļoti pārsteidza visi turku cilvēki. Viņi māk pastāstīt ļoti lielu pilsētas un valsts 

vēsturi, pat pusaudža vecumā. Visi ir tik lieli patrioti, ka nevar pamanīt māju, uz kuras 

nebūtu uzkārts milzīgs Turcijas karogs. Šie cilvēki ir ļoti fantastiski, katru svešo cilvēku 

uzņem ar lielu viesmīlību un ar lielu sirsnību. Neviens nevarētu atteikt šādai labestībai 

pret tevi! 

 

Kristaps Bareika, 9.c 
 


