Jaunieši saņems Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu
2018.gada 30.novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā
12.Edinburgas hercoga starptautiskā apbalvojuma pasniegšanas pasākums.

notiks

Apbalvošanas pasākumā, ko organizē Valsts izglītības satura centrs, tiks godināti tie 62
jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās “Award” programmas un tādējādi
sasnieguši individuālos mērķus. Bronzas, sudraba un zelta apbalvojuma saņēmēju vidū
ir programmas “Award” dalībnieki no Annenieku pamatskolas, Auces vidusskolas,
biedrības “Suitu kultūras mantojums”, Babītes vidusskolas, Bikstu pamatskolas,
Daugavpils 11.pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla”, Lejasciema jauniešu centra “Pulss”, Lielvārdes
pamatskolas, Mežinieku pamatskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un
Ulbrokas vidusskolas.
Pirms svinīgās ceremonijas no plkst.13.30 RTU Lielās aulas vestibilā apskatāma Latvijas
valsts simtgadei veltītā izstāde “Award vienību Labie darbi”.

Award Latvia īsteno Valsts izglītības satura centra licencētās izglītības iestādes,
jauniešu centri, pašvaldību struktūrvienības un biedrības. Ikvienam jaunietim (vecumā
no 14 – 24 gadiem), kurš vēlas iegūt 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 jārealizē projekts. Bronzas, sudraba vai
zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu īpašā apbalvošanas pasākumā
saņem tie, kas ir sasnieguši visus pašu izvirzītos mērķus.
Šī starptautiskā programma Latvijā dzīvojošiem jauniešiem pieejama kopš 2006.gada.
Šobrīd programmu īsteno 35 pašvaldībās: 33 izglītības iestādēs, 8 jauniešu centros un 3
nevalstiskās organizācijās un 2 novadu pašvaldībās. Tiesības iegūt Award vienības

statusu var iegūt tās iestādes un organizācijas, kuru pārstāvis vai pārstāvji ir sekmīgi
apguvuši Valsts izglītības satura centra organizēto 16 stundu kursu programmu
Jaunajiem Award vadītājiem.
2016.gada nogalē par godu Award Latvia desmitajai pastāvēšanas gadadienai Rīgā
viesojās Veseksas grāfs princis Edvards. 2018.gada 9.oktobrī Veseksas grāfs karaliskās
vizītes uz Baltijas valstīm ietvaros piedalījās pasākumā #ievēroAWARD

Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas
nodaļas vecākā referente Katrīna Sprudzāne, tālrunis: 67350959, e-pasts:
katrina.sprudzane@visc.gov.lv.

