10.Award talka Likteņdārzā
Jau desmito reizi otrajā septembra sestdienā The Duke of Edinburgh’s International Award
Latvia vienību pārstāvji – jaunieši, kuri pilda savas individuālās izaugsmes programmas un
tiecas uz pašu izvirzīto mērķu sasniegšanu, un viņu Award vadītāji -, atsaucoties uz Valsts
izglītības satura centra aicinājumu, pulcējās Likteņdārzā, lai piedalītos par tradīciju
kļuvušajā Award rudens talkā.

10.Award talkas Likteņdārzā dalībnieku kopfoto
8.septembrī Likteņdārzā darbojās 93 talkas dalībnieki no 6 Latvijas novadiem – Auces,
Dobeles, Gulbenes, Lielvārdes, Skrīveriem un Stopiņiem. Pirms talkas darbu veikšanas
Ulbrokas vidusskolas Award vienība rūpējās par to, lai talkas dalībnieki savstarpēji iepazīstas
un kopā iesildās. Pēc Kokneses fonda organizētās Ābolu balles atklāšanas talkas dalībnieki
devās veikt uzticētos darbus. Kamēr vairums talkas dalībnieku rūpējās par kociņu
sagatavošanu rudens-ziemas sezonai, izravējot nezāles un uzberot mulču, tikmēr daļa
talcinieku palīdzēja vākt un mizot ābolus, lai gatavotu ievārījumu un spiestu sulu.
Inga Blumfelde, Lielvārdes pamatskolas Award vadītāja: “Pavadījām brīnišķīgi darbīgu dienu
Award Likteņdārza talkā. Nav nekā skaistāka, kā piedzīvot kopā ar savējiem, ka viens no
Latvijai svarīgiem stūrīšiem top arvien sakoptāks un skaistāks. Vēl īpašāk ir piedzīvot prieku
un motivējošu aizrautību, talkojot kopā ar Award saimi. Prieks par kopīgi paveikto darbu!”

Talkas dalībnieki palīdzēja sagatavot Likteņdārza kokus rudens-ziemas sezonai
Award talka ir viens no notikumiem, kura ietvaros dažādu Award vienību pārstāvji satiekas
un veido sadraudzību, tādēļ pēc talkas ikviens bija aicināts uz kopīgo maltīti pie dabas.
Šoreiz, par godu 10.talkas reizei, jaunieši paši pagatavoja īpašo svētku kūku.
Talkas dalībnieks no Lielvārdes pamatskolas: “Bija liels gandarījums par darba ieguldījumu
ievārījuma gatavošanā. Ievārījums izdevās ļoti gards. Visiem bija prieks par paveikto, un tas ir
ļoti svarīgi brīvprātīgajā darbā. Patika iepazīt jauniešus no citām vienībām, patika paveikt
kaut ko nozīmīgu, patika aktivitātes. Vēlējums organizatoriem – nākamajā gadā izvēlēties
talkas dienu ar tikpat izciliem laika apstākļiem kā šogad!”

Talkas dalībnieki darbojās Ābolu ballē
Pasākuma noslēguma daļā Award Latvia nacionālā koordinatore un Award vienības
Likteņdārzam dāvināja laukakmeņus un zemi, kas tiks izmantoti Lielā kalna veidošanai.

Renāte Jāzepa, Bikstu pamatskolas Award vadītāja: “Ir tāda laba pēcgarša - jaunieši priecīgi,
teica, ka patika šī talka. Pašai arī gandarījums par padarīto, prieks par kopā būšanu un,
izstaigājot Likteņdārzu, ir sajūta, ka ar katru gadu viss izaudzis lielāks, veidojies tālāk.”
Paldies ikvienam talkas dalībniekam par aktīvu iesaistīšanos darbu veikšanā un
Likteņdārza veidošanā šajā īpašajā Latvijas simtgades gadā!

The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia īsteno Valsts izglītības satura centra
licencētās skolas, jauniešu centri, novadu domes un biedrības. Ikvienam jaunietim (vecumā
no 14 – 24 gadiem), kurš vēlas iegūt The Duke of Edinburgh’s International Award
(Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu), ir jāizveido individuāla izaugsmes
programma, kuru veido četras jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un
piedzīvojumu ceļojums -, bet zelta līmenī papildus četrām pamatjomām ir jāizstrādā un
jarealizē projekts. Bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu
īpašā apbalvošanas pasākumā saņem tie, kas ir sasnieguši visus pašu izvirzītos mērķus.
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