
Edinburgas hercoga starptautiskā 
jauniešu pašaudzināšanas 

programma Award



Kas ir programma Award?

• Individuāls izaicinājums ikvienam 
jaunietim vecumposmā no 14 līdz 24 
gadiem izvirzīt un sasniegt savus mērķus

• Mācīšanās caur aktīvu darbošanos un 
savu pieredzi



Programmas Award principi

• Individualitāte
• Bez sacensības
• Brīvprātība
• Izpildāmība 
• Progresivitāte
• Daudzpusība
• Attīstība
• Neatlaidība
• Iedvesma 
• Gandarījums



Jomas

Brīvprātīgais 

darbs

Fiziskā 

sagatavotība
Prasmes

Piedzīvojumu 

ceļojums
Projekts

Jomas mērķis: sniegt 

palīdzību citiem un 

darīt sabiedrībai 

lietderīgu darbu.

Jomas mērķis: 

veicināt ķermeņa 

fizisko spēju 

uzlabošanos un 

fiziskās aktivitātes 

palielināšanos.

Jomas mērķis: 

veicināt personiskās 

intereses un attīstīt 

prasmes un 

iemaņas.

Jomas mērķis: 

veicināt 

piedzīvojumu un 

jaunatklāsmes 

prieku.

Jomas mērķis: 

mazpazīstamā vidē 

īstenot pasākumus, 

kas ļauj paplašināt 

pieredzi un palīdzēt 

sabiedrībai.



Līmeņi

BRONZAS
(Pieejams  no 14 gadu vecuma)

SUDRABA
(Pieejams  no 15 gadu vecuma)

ZELTA
(Pieejams  no 16 gadu vecuma)



Minimālais izpildes laiks

3 mēneši = 13 reizes 

3 mēneši 6 mēneši 12 mēneši

3 mēneši 6 mēneši 12 mēneši

3 mēneši 6 mēneši 12 mēneši

2 dienas + 1 nakts 3 dienas + 2 naktis 4 dienas + 3 naktis

5 dienas + 4 naktis

TIEŠAJIEM 
IESĀCĒJIEM

Vienā no jomām 
+ 3 mēneši

Vienā no jomām 
+ 6 mēneši

Vienā no jomām 
+ 6 mēneši

6 mēneši = 26 reizes 12 mēneši = 52 reizes 



Kā kļūt par programmas Award dalībnieku?

1. Vērsies pie Award vadītāja, kurš varēs tev palīdzēt izstrādāt 
individuālo izaugsmes programmu.

2. Izvēlies aktivitātes, ar kurām vēlies saistīt savus mērķus. 
Pastāsti par tām savam Award vadītājam un ar viņa atbalstu 
atrodi cilvēkus, kas palīdzēs formulēt konkrētus jomu mērķus.

3. Aizpildi pieteikuma anketu, kas apliecinās tavus nodomus 
tiekties uz starptautiskā apbalvojuma saņemšanu.



Kas palīdz programmas Award dalībniekam?

• Award vadītājs
– pilngadīga persona, kas apmeklējusi Valsts izglītības satura centra organizētās 

Award jauno vadītāju apmācības un rezultātā ieguvusi Award vadītāja 
sertifikātu;

– cilvēks, kurš palīdz ar programmu Award saistītos jautājumos;
– «starpposms» starp programmas dalībnieku un Valsts izglītības satura centru.

• Jomas treneris (brīvprātīgā darba, fiziskās sagatavotības, prasmju) 
– cilvēks, kurš var palīdzēt konkrēta mērķa izvirzīšanā un sasniegšanā, piemēram:

• brīvprātīgajā darbā – cilvēks, kurš saistīts ar izvēlēto aktivitāti (skolotājs, kurš organizē 
ārpusstundu aktivitātes, jauniešu centra darbinieks, novada domes darbinieks, 
nevalstiskās organizācijas pilngadīgs biedrs utt.);

• fiziskajā sagatavotībā – sporta un sporta skolas skolotāji, attiecīgā sporta veida treneris 
utt.;

• prasmju jomā – dažādu mācību priekšmetu skolotāji,  sertificēti konkrētas apmācību 
programmu vadītāji, cilvēki ar attiecīgā darba pieredzi utt.

– seko līdzi dalībnieka virzībai uz mērķa sasniegšanu;
– aizpilda attiecīgo lappusi Sasniegumu grāmatā.



Kas palīdz programmas Award dalībniekam?

• Piedzīvojumu ceļojuma uzraugs 
– persona, kas apmeklējusi Award jauno vadītāju vai Piedzīvojumu 

ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības;
– palīdz jauniešu grupai sagatavoties piedzīvojumu ceļojumam.

• Piedzīvojumu ceļojuma novērtētājs 
– persona, kas apmeklējusi Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un 

novērtētāju apmācības;
– ar jauniešu grupu tieši nesaistīta persona, kas sniedz vērtējumu par 

grupas sniegumu piedzīvojumu ceļojuma laikā.

• Piedzīvojumu ceļojuma apmācību instruktori
– cilvēki, kuri palīdz apgūt ceļojuma īstenošanai nepieciešamās 

zināšanas un prasmes, piemēram:
• ģeogrāfijas skolotāji, jaunsargi, skauti un gaidas, Latvijas Sarkanā krusta 

pārstāvji utt. 



Vēsture

Pirmsākumi: 1956.gads, Lielbritānija

Dibinātāji: 

• Edinburgas hercogs princis Filips - programmas Award patrons

• Kurts Hāns - programmas Award ideju autors

• lords Hants - pirmais programmas Award direktors



Programma Award pasaulē

• 1988.gadā nodibināta Starptautiskā Award asociācija

• Mūsdienās programma Award pieejama vairāk nekā 
140 pasaules valstīs un teritorijās (skatīt zaļos laukus)



Programma Award Latvijā

• 2006.gadā programmu 
sāk īstenot Valsts 
izglītības satura centrs

• 2009. gadā par 
programmas patronesi 
kļuva Vaira Vīķe-Freiberga



Programma Award Latvijā

• Programmas Award pieejamība 2017.gada februārī
(skatīt zaļos laukus)

• http://award.lv/struktura-latvija/
• http://award.lv/vaditaju-saraksts/

http://award.lv/struktura-latvija/
http://award.lv/vaditaju-saraksts/


Programma Award tīmeklī

www.award.lv

www.intaward.org

www.facebook.com/awardLATVIA

www.twitter.com/awardLATVIA


