Intervija ar Andreju Ēķi
Ceturtdien, 2017.gada 8.jūnijā, skolēniem no Ādažu vidusskolas kopā ar skolotāju Jevgeņiju Ļitvinovu
bija iespēja nointervēt kino producentu Andreju Ēķi. Intervija tika organizēta sakarā ar Erasmus+
projekta „Hands On Media Literacy” prasībām – dalībvalstīm bija nepieciešams pirms brauciena
izveidot prezentāciju par Latvijas žurnālisma vēsturi un par kādu valsts mērogā zināmu
žurnālistu/rakstnieku. Saruna notika televīzijas kanāla TV24 studijā Blaumaņa ielā 32, Rīgā.
Jautājumi bija dažādi – gan par Ēķa dzīves posma sākumu, tas ir, bērnības sapņiem, pusaudžu gados
uzstādītajiem mērķiem, izglītības iegūšanu u.tml., gan arī par karjeras sasniegumiem un riskiem, kas
atmaksājās. Mediji internetā, blogošona, nākotnes plāni – kino producents sniedza padziļinātu un
godīgu atbildi vai viedokli uz katru jautājumu, ko mēs uzdevām.
Mēs esam ļoti pateicīgi Andrejam Ēķim par šo iespēju vairāk izprast nozares priekšrocības un prasības,
mediju ietekmi uz ikdienu, kā arī pat viņa dzīves skatījumu.
Armands Ļitvinovs

Svētdiena, 11. jūnijs
Mūsu projekta brauciens sākās ar diezgan agru rīta cēlienu, jo Rīgas lidostā bijām jau piecos no rīta.
Daži neizgulējušies, daži varbūt izgulējušies, bet varam apgalvot, ka visi bijām priecīgi, jo jutām, ka
braucuens būs piedzīvojumu pilns. Atlika vien gaidīt lidmašīnu un lidot prom.
Nokļūstot lielajā Frankfurtes lidostā, bijām šokā par to, cik liela tā ir; lai nokļūtu vajadzīgajā vietā, mēs
pat izmantojām vilcienu, kas ir iebūvēts lidostā. Tas bija kas prātam neiedomājams, šķita, ka lidosta ir
tikpat liela, cik Ādaži. Gaidot lidmašīnu, ārā pa logu redzējām karstuma viļņus; sapratām, ka mūs
patiešām sagaida siltums. Spēlējām arī dažādas spēles, lai ātrāk sagaidītu lidmašīnas, piemēram, kādā
krāsā ielidos nākamā lidmašīna (tās nosēdās ik pēc dažām minūtēm). Pēc 5 stundām (starp pirmo un
otru lidojumu bija 7 stundu garš laika intervāls, ko pavadījām lidostā) mēs jau sēdējām lidmašīnā un
cēlāmies augšā. Mums bija fantastiska iespēja gan lidot pa dienu, gan redzēt zemi no augšas naktī, jo
Turcijā mēs ielidojām vēlā vakarā.
Ierodoties viesnīcā Kusadasi, mūs sagaidīja viesmīlīgie turki, skaistākās reģiona Aydan ainavas no
autobusa logu, kā arī brīnišķīgas vakariņas ar plašu ēdiena izvēli.
Kopumā diennakts bija gara, taču patiešām neaizmirstāma.
Renāte Skaistkalne

Pirmdiena, 12. jūnijs
Pirmā projekta diena sākās ar Turcijas
pārstāvju
prezentāciju,
kurā
uzzinājām vairāk par Turciju, tās
kultūru, tradīcijām un nacionālajiem
ēdieniem, kā arī tikām iepazīstināti ar
nākamo dienu programmu. Vēlāk
sekoja „ledus laušanas” (no angļu val.
icebreaking)
jeb
iepazīšanās
aktivitātes. Mēs iepazināmies ar
pārējo dalībvalstu pārstāvjiem un
izveidojām internacionālas darba

grupas, kurās vēlāk darbojāmies nākamo dienu laikā. Pirmais grupu darbs bija pastāstīt, ko sagaidām
no projekta un ko vēlamies iemācīties un iegūt nedēļas laikā.
Pēcpusdienā bija tikšanās ar žurnālistu un fotogrāfu. Mēs mācījāmies, kā nofotogrāfēt labu bildi,
izmantot fotoaparāta funkcijas, izmantot photoshop un citus noderīgus trikus, kā arī vairāk uzzinājām
par fotogrāfēšanas vēsturi un žurnālisma ietekmi Turcijā.
Vakarā turpinājām iepazīties ar citu dalībvalstu pārstāvjiem un devām viņiem iespēju paklausīties
latviešu mūziku, un iemācījām dejot “Genovevu”.
Keila Kudiņa

Otrdiena, 13. jūnijs
Teksts izņemts pēc autora lūguma!
Autors

Trešdiena, 14. jūnijs
Trešdien mēs devāmies ekskursijās uz Jaunavas Marijas māju un otro lielāko pilsētu Romas impērijā antīko Efesu, kuras sastāvā ietilpst arī viens no septiņiem antīkās pasaules brīnumiem. Šī pilsēta kopš
2015. gada iekļauta arī UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Iespēja atrasties šajā pilsētā un sajust
pagātnes auru bija grandioza. Tas nebija ar prātu aptverams - kā cilvēki tajā laikā varēja ko tādu
paveikt?
Gan turpceļā, gan atpakaļceļā gids, kura vārds interesantā kārtā bija pašas provinces nosaukums,
Selçuk, mūs iepazīstināja ar Izmiras provinču vēsturi un detalizētākiem ekskursijas objektu
aprakstiem. Izrādās - Jaunavas Marijas mājas atrašanās vietu tikai dažus gadsimtus atpakaļ norādījusi
kāda vāciete, kura pati nekad nav bijusi ārpus savas dzimtenes. Tas joprojām nav izskaidrojams, bet
viņa šo māju redzēja - turklāt no Mātes Marijas laika skatpunkta, kad māja atradās Egejas jūras krastā.
Tagad tuvākā piekraste ir vairāku jūdžu attālumā.
Vēlāk, atgriežoties viesnīcā, nacionālajām grupām tika uzdots veidot prezentāciju par visu redzēto un
iepazīto jeb "Turcija manām acīm", kas nešķita kā sarežģīts uzdevums, jo uzzināts un izjusts bija ļoti
daudz.
Daniela Muižniece

Ceturtdiena, 15. jūnijs
Ceturtdiena bija ļoti interesanta un darbīga diena. Rīta pusē veidojām prezentācijas, kuras
pēcpusdienā bija jāprezentē. Pirmā no trīs prezentācijām, kuru veidojām bija "Turkey through my
eyes" jeb "Turcija caur manām acīm"; šo prezentāciju veidoja katra valsts un tajā tika ievietotas bildes
no mūsu ceļojuma. Prezentējot mēs pastāstījām par mūsu izdarīto, piedzīvoto Turcijā, kā arī par
iegūtajām zināšanām.
Mūsu valstu komandās mēs veidojām avīzi, kurā tika aprakstīts tas, ko mēs darījām projekta ietvaros
no pirmdienas līdz ceturtdienai. Tā bija otrā prezentācija.
Internacionālās grupās mēs ceturtdienā pabeidzām un prezentējām reklāmu kādam produktam,
piemēram, fotoaparātam vai saldējumam.
Pēc prezentācijām mēs sākām strādāt pie teātra izrādes, kura bija jārāda vakarā viesnīcas amfiteātrī.
Izrādes tēma bija atkarība no sociālajiem medijiem. Mūsu teātra izrāde sastāvēja no trīs īsiem
stāstiem, kas tika balstīti uz V. Šekspīra lugu „Romeo un Džuljeta”, filmu „Titāniks”, kā arī populāro
grāmatu „Mūsu zvaigžņu vaina”. Vakarā mēs uzstājāmies ar šo izrādi pārējiem projekta dalībniekiem,
kā arī citu viesnīcas apmeklētāju priekšā.
Šī bija pēdējā oficiālā projekta diena, kurā dalībniekiem izdalīja diplomus, kā arī notika dāvanu
apmaiņa.
Alise Paula Puķīte

Piektdiena, 16. jūnijs
Ir klāt jau projekta piektā diena. Šodien - "Jūrā, jūra, jūra visus vilina". Kāpjam atpūtas kuģī, tiek pacelts
enkurs ceļojuma pa Egejas jūru. Ceļojums, protams, ar pieturām un "izkāpšanu" jeb peldēšanos Egejas
jūrā. Uz brivā klāja jūtāma jau noguruma atmosfēra. Pļāpājot ar draugiem no citu valstu grupām laiks
rit ātri, un tikai sauszemē sapratām, ka saule, vējš, jūra ir darījusi savu, esam visi smuki sarkani, bet
ne mirkli tādi nieki netraucē baudīt un priecāties par iespēju vēlāk būt kopā brīnumainās Egejas jūras
krastā ar pasakainu saulrietu.
Elīze Elizabete Ekarte

