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Veseksas grāfs princis Edvards satikās ar Latvijas jauniešiem
Darba vizītes Latvijā noslēdzošajā dienā Veseksas grāfs princis Edvards
viesojās Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā un Tehniskās
jaunrades namā “Annas 2”, tikās ar bērniem un jauniešiem, piedalījās
dažādās darbnīcās, iepazinās ar jauniešu ārpusklases aktivitātēm un abām
iestādēm pasniedza programmas Award līdzdalības sertifikātus.
Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā princis Edvards tikās ar 60
programmas Award jauniešiem no Aksnīstes, Anneniekiem, Auces, Jaunjelgavas,
Kandavas, Lejasciema, Rēzeknes, Salaspils, Skrīveriem un Taurupes. Ar lielu
interesi princis izvaicāja klātesošos par sasniegumiem programmas ietvaros,
aktīvi interesējās par lielākajiem izaicinājumiem un ieguvumiem.
Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums novembra sākumā no Valsts
izglītības satura centra ieguva tiesības īstenot programmu Award. Svinīgā
gaisotnē princis Edvards pasniedza Rīgas Tūrisma un radošo industriju
tehnikuma direktorei Silvai Ozoliņai programmas Award īstenošanas licenci.
Veseksas grāfs piedalījās arī darba pusdienās, kuru ietvaros tika apspriestas trīs
tēmas – programmas Award īstenošanas labā prakse Latvijā, programmas Award
dalībnieku iespējas atbalstīt programmas turpmāko attīstību un izplatību, kā arī
zelta The Duke of Edinburgh’s International Award ieguvēju dzīves virzību pēc
dalības šajā programmā.
Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” princis Edvards viesojās lidmodelisma,
trases automodeļu, koka rotaļlietu un foto meistardarbnīcās, kurās tikās ar
pedagogiem un audzēkņiem, kā arī izmēģināja meistardarbnīcu sniegtās iespējas.
Veseksas grāfs apmeklēja Tehniskās jaunrades namu “Annas 2”, jo tas ir
oficiālais programmas Award prasmju jomas atbalstītājs.
“Šīs bija divas iedvesmas pilnas dienas, kuras sniegs programmas Award
turpmākai attīstībai neatstveramu impulsu. Jauniešiem bija iespēja prezentēt
savus sasniegumus, satikties un, iespējams, izvirzīt jaunus mērķus. Cerams, ka
viņi iedvesmos arī citus iesaistīties šajā pašaudzināšanas programmā,” akcentē
programmas Award Latvijā nacionālā direktore Agra Bērziņa.

Princis Edvards apmeklēja Latviju, lai popularizētu sava tēva, Edinburgas
hercoga prinča Filipa starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award
un atzīmētu tās darbības Latvijā desmit gadu jubileju. Latvijā programma Award
ir aktīva no 2006. gada, tās darbību nodrošina Valsts izglītības satura centrs.
2009. gadā par programmas Award 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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