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Veseksas grāfs princis Edvards pasniedz apbalvojumus
desmit Latvijas jauniešiem

Darba vizītes Latvijā pirmajā dienā Veseksas grāfs princis Edvards svinīgā
ceremonijā Melngalvju namā pasniedza Edinburgas hercoga starptautisko
zelta apbalvojumu (Gold Duke of Edinburgh's Award) desmit Latvijas
jauniešiem. Svinīgajā ceremonijā piedalījās arī programmas Award patronese
Latvijā Vaira Vīķe-Freiberga, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un
Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, kā arī programmas
Award dalībnieki no visas Latvijas.
“Programma Award jau 60 gadus veiksmīgi darbojas 140 valstīs, tajā
iesaistījušies miljoniem jauniešu. Programmai nav ierobežojumu, tās galvenais
dzinējspēks ir personīgā motivācija un paša jaunieša nospraustie mērķi. Tieši tā
ir veiksmes atslēga. Šodien mums patiesi jālepojas par balvas saņēmējiem, viņu
vecākiem un skolotājiem,” uzrunā svinīgās ceremonijas laikā viesiem uzsvēra
princis Edvards.
“Award realizācija Latvijā ir iespējama, aktīvi sadarbojoties pašvaldībām,
izglītības iestādēm un pedagogiem. Katram, kurš iesaistās, ir iespēja mācīties
uzņemties atbildību, izvirzīt sev jaunus mērķus un tos sasniegt, pārvarēt
grūtības, attīstīt jaunas prasmes, veikt labus darbus, nesaņemot par to atlīdzību.
Tie ir būtiski personības aspekti, kas jauniešiem būs noderīgi dzīvē un
profesionālajā darbībā,” akcentēja programmas Award Latvijā nacionālā
direktore Agra Bērziņa.
Zelta apbalvojumus saņēma desmit jaunieši: Ieva Cedere (Andreja Upīša
Skrīveru vidusskola), Laura Viktorija Vorpa (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola),
Jana Kolbina (Salaspils), Patrīcija Paula Kijoneka (Mežinieku pamatskola), Evita
Kuriga (Mežinieku pamatskola), Sanija Bizauska (Mežinieku pamatskola), Līva
Legzdiņa (Mežinieku pamatskola), Agris Lapiņš (Lielvārde), Niks Blumfelds
(Lielvārde), Roberts Krūkliņš (Valkas novada bērnu un jauniešu centra “Mice”),
Signe Zalužinska (Valkas novada bērnu un jauniešu centra “Mice”), Mairis

Lukovskis (Valka). Īpašos Award vadītāju pateicības rakstus saņēma
pedagogi: Inguna Juhņeviča (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), Inese Ločmele
(Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija), Ineta Legzdiņa (Mežinieku
pamatskola), Valentīna Pužule (Balvu Valsts ģimnāzija) un Jānis Supe (Award
zelta biedrības vadītājs).
“Jau desmit gadus esmu saistīta ar Award programmu Latvijā. Tieši pateicoties
dalībai tajā, esmu augusi kā personība, esmu audzinājusi raksturu un
atvadījusies no bailēm. Vislielākais ieguvums ir daudzu cilvēku iepazīšana.
Šovakar mans Award cikls noslēdzas. Ceru, ka mani gaida kaut kas tikpat labs!”
ceremonijā teica zelta apbalvojuma saņēmēja Līva Legzdiņa.
Princis Edvards Latvijā atrodas darba vizītē, lai popularizētu sava tēva,
Edinburgas hercoga prinča Filipa starptautisko jauniešu pašaudzināšanas
programmu Award un atzīmētu tās darbības Latvijā desmit gadu jubileju. Vizītes
otrajā dienā, 30. novembrī, viņš teiks īsu uzrunu seminārā Latvijas izglītības un
pašvaldību darbiniekiem „Lielbritānijas izglītība un ieguvumi no neformālās
izglītības”, ko Lielbritānijas vēstniecība rīko Britu nedēļas ietvaros, kā arī
viesosies Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un tehniskās
jaunrades namā “Anna 2”.
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.
Trešdien, 30.novembrī, plkst.12.30 princis viesosies Rīgas Tūrisma un
radošo industriju skolā (Nīcgales 26) un plkst.15.20 tehniskās jaunrades
namā “Annas 2”. Medijiem katrā norises vietā lūdzam ierasties pusstundu
pirms pasākuma, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu (ID karti vai
pasi).
Par Award
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).
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