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Telekompānija LNT un raidījums „Degpunktā” katru gadu svinīgā ceremonijā „Latvijas Gada varonis” godina cilvēkus, kuru profesija
nav saistīta ar cilvēku dzīvību glābšanu, bet kuri, riskējot ar savu dzīvību, izšķirošā situācijā ir rīkojušies atbildīgi, glābuši savus
līdzcilvēkus un dāvājuši kādam cilvēkam iespēju dzīvot. Pasākuma mērķis ir veicināt arvien lielāku cilvēku aktivitāti un iniciatīvu
stāstīt par dzīvības glābšanas gadījumiem un citu pašaizliedzīgo rīcību, lai mūsu sabiedrība zinātu un lepotos ar ļaudīm, kuri ir
izglābuši līdzcilvēkus no nāves briesmām.
„Gada varoņa” simbols un balva ir bezdelīgas figūra, jo bezdelīga ir viens no ātrākajiem putniem, un dzīvības glābšanā arī svarīgas
un izšķirošas ir minūtes un pat sekundes. Balvas idejas autore ir Kristiāna Dimitere, bet tēlnieks – Ivars Drulle.
Pirmā „Gada varoņa” svinīgā godināšanas ceremonija notika 2007.gadā, kad tika godināti nesavtīgākie operatīvo dienestu
darbinieki un līdzcilvēki, kuri izglābuši kādam dzīvību. Pasākumā „Gada varonis 2006” tika apbalvoti astoņi gada drosmīgākie
cilvēki. Balvas – pateicības rakstu un bezdelīgas statueti, kas simbolizē pašaizliedzību un tiekšanos pēc labā un cēlā – nominantiem
pasniedza un paldies par iespēju dzīvot varoņiem teica paši izglābtie.
2008.gada 23.februārī ar svinīgo pasākumu Latviešu biedrības namā noslēdzās LNT raidījuma „Degpunktā” akcija „Gada varonis
2007”, uz kuru raidījuma komanda jau otro gadu pēc kārtas bija aicinājusi pašus drosmīgākos un bezbailīgākos Latvijas glābējus.
Pasākumā pirmo reizi piedalījās arī Valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš visus klātesošajiem pasākuma dalībniekiem pateicās par
drosmīgu un bezbailīgu rīcību, sniedzot palīdzības roku nelaimē nonākušajiem.
2010.gada 7.februārī „Latvijas Gada varoņa 2009” simbola – bezdelīgas – statuju saņēma astoņi varonīgi un drosmīgi cilvēki. Šajā
gadā katram stāsta varonim – glābējam, bija izraudzīts savs patrons, kurš pasniedza īpašo bezdelīgas balvu. Starp patroniem bija
tādi sabiedrībā pazīstami cilvēki kā Katrīne Pasternaka, Rēzija Kalniņa, Haralds Burkovskis un Jānis Streičs. Valsts prezidents Valdis
Zatlers pasniedza „Latvijas Gada varonis 2009” balvu drosmīgajam glābējam Valdim Garančam no Madonas rajona par purvā
apmaldījušās Tamāras atrašanu. Pirms balvas pasniegšanas prezidents sveica visus klātesošos un, uzrunājot skatītājus, dalījās savā
personīgajā pieredzē cilvēka dzīvības glābšanā, uzsverot, ka ir situācijas, kurās ir jānotic paša spēkiem un jāpārliecina līdzcilvēkus
nepadoties, lai glābtu otra cilvēka dzīvību. Visi glābēji kopā ar saviem patroniem 7. februārī pirms svinīgās ceremonijas bija aicināti
uz svinīgu tikšanos ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru Rīgas pilī.
2011.gada 20.februārī LNT raidījums „Degpunktā” jau piekto reizi svinīgā ceremonijā „Latvijas Gada varonis 2010” godināja desmit
cilvēkus, kas dažādās krīzes situācijās rīkojušies pašaizliedzīgi un nesavtīgi, lai glābtu gan pilnīgi svešus cilvēkus, gan savus
tuviniekus un dāvātu iespēju dzīvot. „Latvijas Gada varoņa 2010” svinīgajā ceremonijā tika iedibināta jauna tradīcija – balva par
mūža ieguldījumu profesionāļiem, kuri, pildot savus pienākumus, spējuši saglabāt cilvēcīgumu un ir paraugs saviem amata brāļiem.
Valsts prezidents Valdis Zatlers godināja aizsaulē aizgājušo „Latvijas Gada varoni” Jēkabpils policistu Andri Znotiņu, kam balva tika

piešķirta par nesavtīgu savu pienākumu pildīšanu, rūpējoties par visas sabiedrības drošību. „Varonis riskēja ar savu dzīvību, lai
notvertu noziedzniekus, bet atdeva savu dzīvību, lai mēs padomātu par savu attieksmi pret sevi, pret cilvēkiem sev līdzās, pret
saviem darba pienākumiem, pret savu dzīvi, pret savu valsti,” teica prezidents.
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