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Šonedēļ ar darba vizīti Latvijā viesosies Lielbritānijas karaliskās
ģimenes loceklis – Veseksas grāfs princis Edvards

29. un 30. novembrī pirmo reizi darba vizītē Latvijā viesosies princis
Edvards, Veseksas grāfs. Princis Edvards Latvijā ieradīsies, lai popularizētu
sava tēva, Edinburgas hercoga prinča Filipa starptautisko jauniešu
pašaudzināšanas programmu Award un atzīmētu tās darbības Latvijā
desmit gadu jubileju (award.lv).
Vizītes centrālie notikumi:
Otrdien, 29.11. plkst.17:00 Melngalvju nams: programmas Award desmit gadu
Latvijā jubilejas ceremonija, kuras laikā Latvijas jauniešiem princis Edvards
pasniegs Edinburgas hercoga starptautisko zelta apbalvojumu (Gold Duke of
Edinburgh's Award) un teiks uzrunu.
Trešdien, 30.11. plkst. 10:30 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola: uzruna semināra Latvijas izglītības un pašvaldību
darbiniekiem „Lielbritānijas izglītība un ieguvumi no neformālās izglītības”, ko
Lielbritānijas vēstniecība rīko Britu nedēļas ietvaros.
plkst. 12.30 Rīgas Tūrisma un radošo industriju skola: tikšanās ar
programmas Award jauniešiem un programmas Award licences sertifikāta
pasniegšana, kā arī dalība skolas jauniešu profesionālajās nodarbēs
(piparkūku darbnīcā);
plkst.15.20 Tehniskās jaunrades nama “Annas 2”: darbnīcu apmeklējums
un programmas Award licences sertifikāta pasniegšana.
Veseksas grāfs ir Lielbritānijas karalienes Elizabetes II un Edinburgas hercoga
prinča Filipa jaunākais dēls, izglītojies Kembridžā, kur ieguvis mākslas maģistra
grādu. Viņš ir virknes sporta un mākslas organizāciju patrons. Prinča Edvarda
darbības galvenais fokuss ir attīstīt starptautisko jauniešu pašaudzināšanas
programmu Award, kuru 1956. gadā dibināja viņa tēvs Edinburgas hercogs
princis Filips, balstoties uz vācu pedagoga Kurta Hāna idejām. Šobrīd programma
darbojas vairāk nekā 140 valstīs un teritorijās, tajā iesaistīti vairāki miljoni

jauniešu. Programmas darbībā princis Edvards aktīvi iesaistījies 1986. gadā,
aktivizējot tās starptautisko dimensiju un līdzdarbojoties ziedojumu piesaistē.
Latvijā programma Award ir aktīva no 2006. gada, tās darbību nodrošina Valsts
izglītības satura centrs. 2009. gadā par Award programmas patronesi Latvijā
kļuva Vaira Vīķe-Freiberga. Programmu Award, kurā var iesaistīties ikviens
vecumā no 14 līdz 24 gadiem, veido četras pamatjomas: brīvprātīgais darbs,
fiziskā sagatavotība, jaunas prasmes un piedzīvojumu ceļojums. Jomu izpildes
laiks atkarīgs no tā, kāda līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta – apbalvojumu
jaunietis vēlas saņemt par ieguldītajām pūlēm paša labā. Latvijā desmit gadu
laikā Award programmā ir iesaistījušies vairāk nekā 1000 jauniešu. 2016. gadā
divi jaunieši no Valkas Signe Zalužinska un Mairis Lukovskis tika uzaicināti uz
Bekingemas pili, kur saņēma Edinburgas hercoga starptautisko zelta
apbalvojumu (Gold Duke of Edinburgh's Award).
“Katram no mums ir ceļš, ko nosprauž citi un sabiedrība, bet vislielāko
gandarījumu sniedz tas, ko cilvēks ir izvirzījis sev par mērķi pats un sasniedzis.
Tieši gandarījums par sasniegtajiem rezultātiem ir tas, kas dod spēku un stimuli
aktīvi darboties tālāk. Programma Award dod iespēju katram jaunietim rast savā
dzīvē jaunus izaicinājumus un apgūt jaunas zināšanas,” atzīmē programmas
Award patronese Vaira Vīķe-Freiberga. Prinča Edvarda vizīte Latvijā par godu
programmas Award darbības desmitgadei ir augsts jauniešu izaugsmes
novērtējums, kā arī nozīmīgs impulss Award turpmākajai attīstībai Latvijā.
NB!
Mediju dalību lūdzam pieteikt līdz 29.11. plkst. 10.00. Medijiem katrā norises
vietā lūdzam ierasties pusstundu pirms pasākuma, paņemot līdzi personu
apliecinošu dokumentu (ID karti vai pasi).
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