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VISC vadītāja vietniecei A.Bērziņai piešķirs Triju Zvaigžņu ordeni
Par nopelniem Latvijas valsts labā oktobra sākumā Ordeņu kapituls nolēmis piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa
piektās šķiras apbalvojumu Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniecei - Interešu izglītības un
tālākizglītības departamenta direktorei Agrai Bērziņai, kura ilggadēji, profesionāli un pašaizliedzīgi ir
darbojusies Dziesmu un deju svētku tradīcijas un kultūras mantojuma saglabāšanā un pilnveidē, nodrošinot
bērnu un jauniešu mērķtiecīgu iesaistīšanos svētku procesā, vienlaikus veidojot viņu nacionālo identitāti un
patriotisma jūtas un veicinot viņu dalību Latvijas kultūras dzīvē.
Par piešķirto apbalvojumu A.Bērziņa teic: „Saņemot ziņu par piešķirto lielāko mūsu valsts apbalvojumu, jutos ļoti
pārsteigta un vienlaikus ļoti gandarīta, ka ir novērtēts mūsu kopējais darbs, ir novērtēts paveiktais interešu
izglītība sistēmas attīstībā un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas un procesa saglabāšanā
un pilnveidē, īpaši šogad, kad atzīmējam desmitgadi kopš UNESCO ir atzinis mūsu Baltijas valstu Dziesmu un deju
svētkus par unikālu šedevru – nemateriālās kultūras meistardarbu. Apbalvojums vienlaikus ir liels pagodinājums,
uzticība, atbildība un motivācija turpmākajam darbam.
A.Bērziņa Dziesmu svētku kustībā darbojas no 2000.gada. Lai nodrošinātu kultūras mantojuma apgūšanas
pēctecību un ilgtspēju, svētku starplaikā skolēniem katru gadu A.Bērziņas vadībā ir organizēti salidojumi, festivāli,
konkursi, skates, izstādes, bet pedagogiem - profesionālās pilnveides pasākumi (semināri, kursi, praktiskas
nodarbības, radošās darbnīcas u.c.).
Reizi piecos gados Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki kļūst par nozīmīgāko notikumu bērnu un
jauniešu kultūras dzīvē.
Dziesmu un deju svētku procesā ir iesaistījusies vairāk nekā puse Latvijas skolēnu, bet svētkos Rīgā pulcējušies
vairāk nekā 30 000 dalībnieku. Risinot un atbildot par svētku mākslinieciskajiem un organizatoriskajiem
jautājumiem, A.Bērziņa veiksmīgi sadarbojusies ar pedagogiem, izglītības iestādēm, pašvaldībām, dažādām valsts
institūcijām, medijiem un svētku atbalstītājiem, panākot svētku kvalitatīvu norisi.
Īpaši cieša sadarbība notikusi ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru, gan
sagatavojot normatīvo dokumentu bāzi, gan popularizējot Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas sabiedrībā
un pasaulē. 2010.gadā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tika iekļauti UNESCO pasaules svinamo
dienu kalendārā 2010.-2011.gadam.
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Šobrīd A.Bērziņas vadībā notiek gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks
2015.gadā Rīgā, un 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem „Gaudeamus”, kuri notiks 2014.gadā
Daugavpilī.
A.Bērziņas darbs ir novērtēts ar valsts Atzinības rakstiem: 2005.gada 18.jūlijā ar Latvijas Republikas Saeimas
Atzinības rakstu par radošo un pašaizliedzīgo ieguldījumu IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre; 2005.gada 16.augustā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu par
pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā, Ministru prezidents A.Kalvītis; 2010.gada
14.septembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu par pašaizliedzību un panākumiem,
strādājot Latvijas valsts un tautas labā, Ministru prezidents V.Dombrovskis.
A.Bērziņas profesionalitāte, lielā darba pieredze, atsaucība, aizrautība un personīgais piemērs ir nodrošinājis viņai
autoritāti kolēģu, Latvijas izglītības un kultūras darbinieku un pedagogu vidū.
Papildus informācijai:
Diāna Ļaha
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālrunis: 67212415
diana.laha@visc.gov.lv
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