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Award rudens talka Likteņdārzā
13.septembrī tradicionālajā Award rudens talkā, kas notika nu jau sesto reizi, piedalījās 42 cilvēki –
programmas Award dalībnieki, viņu ģimenes locekļi un Award vadītāji. Uz talku atbrauca grupas gan no
tuvākām vietām – Jaunjelgavas un Lielvārdes, gan tālākām vietām tādām kā Rīga un Valka.
Likteņdārzs ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne, iespējams, tāpēc talciniekiem bija unikāla iespēja
sastapties ar programmas Award Latvijā iepriekšējo koordinatori Ditu Bēteri, tagadējo koordinatoru Jāni Supi un
potenciālo amata pēcteci Katrīnu Sprudzāni.
Ierodoties, laika apstākļi nelikās labvēlīgi āra darbu veikšanai, tomēr, drīz vien pēc tam, kad Likteņdārza projekta
vadītājs Bruno Cīrulis bija iepazīstinājis ar veicamo darbu, un kad darba rīki bija nokļuvuši talkas dalībnieku
veidoto ķēžu sākumposmā, rasinošais lietus beidzās. Talcinieki divu stundu garumā veica diezgan smagu darbu –
no smilšu kaudzēm atraka akmeņus, kuri paredzēti stāvvietas bruģēšanai, un tos novietoja paredzētajā vietā.
Paralēli programmas Award koordinatori sagatavoja piknika vietu un uzkodas.
Ieturējuši pusdienas, kas paņemtas līdzi vai pagatavotas uz ugunskura, talcinieki bija aicināti doties pašu rīkotā
ekskursijā pa 22 hektārus lielo Likteņdārza teritoriju. Pastaigas laikā talcinieki ne vien izbaudīja Likteņdārza
atmosfēru, bet arī iepazinās ar iepriekšējo piecu rudens talku dalībnieku veikumu.
Award komanda vēlreiz izsaka pateicību ikvienam, kas piedalījās talkā. Paldies arī Likteņdārza darbiniekiem par
sniegto iespēju veikt labo darbu!
Programma Award ir starptautiska jauniešu pašizaugsmes programma, kuru 1956.gadā dibināja Edinburgas
hercogs princis Filips, vācu pedagogs Kurts Hāns un pirmās veiksmīgās Everesta ekspedīcijas vadītājs lords Hants.
Programma šodien darbojas 140 pasaules valstīs, no 2006.gada Latvijā programmu Award īsteno Valsts izglītības
satura centrs. Programma darbojas daudzās Latvijas skolās un jauniešu centros, tajā ir iesaistījušies vairāk nekā
900 jaunieši. Programmas trīs līmeņos – bronzas, sudraba un zelta – jaunieši noteiktu laika periodu darbojas savu
mērķu sasniegšanai četrās jomās – apgūst jaunas prasmes, veic brīvprātīgo darbu, uzlabo savu fizisko
sagatavotību un dodas piedzīvojumu ceļojumā – par to saņemot starptautiski atzītu apbalvojumu.
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