
Skautu un gaidu ziemas sagaita ''Baltais Vilks 2018'' – „8 Zvaigznes”  
INFO LAPA nr.1. 

 
 
Turpinot Latvijas 1. brīvvalsts laikā iesākto roveru tradīciju – doties ik gadu uz Ložmetējkalnu, lai 

atcerētos un pieminētu mūsu varoņus – strēlniekus, kas cīnījās par savu zemi Pirmajā pasaules karā, – jau 
sešpadsmito reizi skauti un gaidas pulcēsies ziemas sagaitā „Baltais Vilks”. 

  
 “Šogad ‘’Baltā Vilka’’ vadmotīvs ir Astoņas zvaigznes, pa vienai zvaigznei katram bataljonam! 
Noskatoties A.Saulīša šāda paša nosaukuma filmu, radās vēl pilnīgāks skats uz mūsu streļķiem. 
Mēģināsim arī mēs uzzināt ko vairāk par mūsu ''Strēlnieku zvaigznāju'', kā arī par mūsdienu karavīriem 
Latvijā! Kā allaž, pieminēsim, uzņemsim viesus un būsim kopā Ložmetējkalnā, lai piedzīvotu skautu, 
gaidu un strēlnieku garu!  #darām 

BM!  
Vad.N.Klints  

Laiks un vieta: 12.01. – 14.01.2018. Ložmetējkalns.  
Viesu diena: 13.01.2018. pēc plkst. 15:00 
 
Sagaitas mērķi: 

- aktīvi un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku; 

- attīstīt pilsoniskumu un patriotismu, izdzīvojot vēsturi interaktīvā veidā;  

- attīstīt jauniešu patstāvību, spēju strādāt komandā un personīgo neatkarību; 

- attīstīt gaidu un skautu prasmes; 

- svinēt Latvijas Simtgadi. 
 

Sadzīves apstākļi: Sagaita pilnībā norisināsies āra apstākļos un dzīvošana tiks nodrošināta apkurināmās 
teltīs. 
Sagaitas vadītājs: vad. Nils Klints 
Sagaitas organizators: biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” 
 
Dalībnieki: Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas, Latvijas Kristīgo skautu organizācijas biedri  un 
LR Aizsardzības ministrijas "Jaunsardzes un rekrutēšanas centra" jaunsargi no 12 gadu vecuma. 
 
Pieteikšanās: līdz 21.12.2017. (1.termiņš), 04.01.2018. (2.termiņš), saskaņojot savu dalību ar vienības 
vadītāju, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu un veicot maksu par dalību. Pieteikuma anketas: 
Dalībniekiem: http://ej.uz/BV2018_dalibniekiem  
Brīvprātīgajiem, vienību vadītājiem un atbildīgajiem un citiem pieaugušajiem: 
http://ej.uz/BV2018_brivpratigajiem  
 
Anketa jāaizpilda gan dalībniekiem, gan vadītājiem (elektroniskā pieteikšanās nepieciešama, lai pasākuma 
vadībai jau laikus būtu pieejama informācija par dalībniekiem – veselības stāvoklis, alerģijas, skaits. Vienību 
priekšniekiem tiks nosūtīta informācija par dalībniekiem, kas pieteikušies no vienības pēc pieteikšanās 
termiņa beigām vai pēc lūguma, ja nepieciešams laicīgāk).  
 
Katram nepilngadīgajam dalībniekam uz sagaitu jābūt līdzi vecāku parakstītam līgumam un aptaujas 
anketai, kā apliecinājumam par elektroniskajā pieteikuma anketā norādītās informācijas pareizību! 
Sagaitas vadība patur tiesības neļaut piedalīties dalībniekiem bez vecāku parakstītām anektām un 
līgumiem! 
N.B. Ja dalībniekiem nav līdzi vienības vadītājs (pilngadīgs atbildīgais) – dalībnieks netiek uzņemts 
pasākumā  un dalības maksa netiek atmaksāta! 
 

http://ej.uz/BV2018_dalibniekiem
http://ej.uz/BV2018_brivpratigajiem


Dalības maksas principi:  

 Pasākuma organizatori noteikuši 2 reģistrēšanās un maksāšanas termiņus:  
1. termiņš: 21.12.2017. 
2. termiņš: 04.01.2018.  

 Reģistrācija nozīmē, ka ir aizpildīta elektroniskā pieteikšanās anketa  un ir samaksāta pasākuma 
dalības maksa. 

 

 Dalībniekiem: 
1. termiņš: dalības maksa 22 eiro, dalības maksas jāieskaita kontā līdz 21.12.2017.  
2. termiņš: dalības maksa 28 eiro, dalības maksas jāieskaita kontā līdz 04.01.2018.  
Ja piedalās tikai vienu dienu, dalības maksa 13 eiro dienā.  

 

 Vadītājiem un brīvprātīgajiem: 
 Vienības vadītājam dalības maksa nav, ja piedalās kopā ar 10 dalībniekiem 
 ja ir vairāk kā 12 dalībnieki – divi vienības vadītāji bez maksas 
 pārējie skautu un gaidu vadītāji, brīvprātīgie vai citu grupu atbildīgie, piemēram, Jaunsardzes 

instruktori, maksā  50% no dalības maksas noteiktajos termiņos.  
 Veiksmīgas finanšu piesaistes gadījumā šī maksa var tikt atcelta.  

 Starptautiskajiem viesiem dalības maksas apjoms tiek noteikts pamatojoties uz WOSM pasākumu 
dalības maksu kategorijām. Saite uz valstu kategorijām. http://ej.uz/SK100_WJAMcategories 

Country Category Registered till 21.12.2017. Registered till 04.01.2018. 

A 25 euro 31.5 euro 

B 20 euro 25 euro 

C 15 euro 18.75 euro 

D 10 euro 12.50 euro 

 

 Pasākuma organizatoriem un LSGCO valdes locekļiem:  
 dalības maksa nav.  
 Izdevumi, kas saistīti ar nometnes plānošanu un  realizēšanu, iepriekšs saskaņojot, tiks 

atmaksāti, piemēram, „ceļa nauda” uz plānošanas tikšanām. 
 

 Organizācija ir ģimenēm draudzīga un piedāvā sekojošas atlaides: 
    1 bērns no vienas ģimenes– pilna dalības maksa 
    2 bērni no vienas ģimenes - katram no bērniem 10% atlaide 
    3 bērni (un vairāk) no vienas ģimenes - katram no bērniem 20% atlaide 
    1 vai vairāki bērni no daudzbērnu ģimenēm (ģimenē ir vismaz 3 bērni) vai vadītāju bērni – 20% 

atlaide 
Maksāšanas aprēķins ar atlaidēm:  

maksa par vienu dalībnieku 
1. termiņš -
21.12.17., eiro 

2. termiņš - 
04.01.18., eiro 

1 bērns no vienas ģimenes– pilna dalības maksa 22 28 

2 bērni no vienas ģimenes - katram no bērniem 10% atlaide* 20 25 

3 bērni (un vairāk) no vienas ģimenes - katram no bērniem 20% atlaide* 18 22 

1 vai vairāki bērni no daudzbērnu ģimenēm (ģimenē ir vismaz 3 bērni) vai 
vadītāju bērni – 20% atlaide* 18 22 

*atlaides summa ir aritmētiski noapaļota 

 
 

http://ej.uz/SK100_WJAMcategories


 Nauda nedrīkst būt šķērslis, lai kāds nepiedalītos skautu un gaidu aktivitātēs. Ja kādam bērnam, 
jaunietim un vadītājam ir finansiālas problēmas atbilstošo summu samaksāt, lūgums pēc iespējas 
ātrāk par to informēt konkrētā biedra organizācijas (LSGCO, LKS) vadību par situāciju. Sagaitas 
organizatori var lemt par cita veida atlaidi vai pilnīgu dalības maksas atcelšanu bērniem no 
mazturīgām ģimenēm. 

 

 Pasākuma dalības atteikšanas gadījumā, pasākuma dalības maksa / dalības maksas iemaksa tiek 
atmaksāta pēc sekojoša principa: 

 Līdz 21.12.2017. 80% apmērā 
 Pēc 22.12.2017. pasākuma dalības maksa netiek atmaksāta, izņemot slimības gadījumus (ir 

ārsta apliecinājums par saslimšanas gadījumu), kad dalības maksa tiek atmaksāta 80% 
apmērā. 

 Laika apstākļu dēļ dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā (par laika apstākļiem skatīt 
zemāk) 

 

 Dalības maksa ietver ēdināšanu, programmas nodrošināšanai nepieciešanos materiālus, sagaitas 
uzšuvi, saimnieciskos izdevumus, organizatoru transporta izdevumus, pasākuma apdrošināšanu. 

 

 Dalības maksa pārskaitāma uz kādu no minētajiem LSGCO kontiem:  
Biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” 
Reģ.nr. 40008000437 
Bankas konts: LV87UNLA0001000700127 SEB banka vai  
LV30NDEA0000082056289 Luminor Bank 

 

 Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: „Baltā Vilka” dalībnieka vārdu, uzvārdu, vienības nr., 
organizāciju (LSGCO, LKS, JS).  
 

 Maksāšana notiek tikai ar pārskaitījumu! Skaidru naudu sagaitā nepieņems! 
 
Laika apstākļi:  

 Ja līdz 04.01.2018. gaisa temperatūra sagaitas laikā tiek prognozēta zemāk par -15⁰C ilgāk kā divas 
dienas, sagaitā drīkst piedalīties dalībnieki no 14 gadu vecuma.  

 Ja tiek prognozēta gaisa temperatūra zemāka par -20⁰C, tad piedalīties var dalībnieki no 16 gadu 
vecuma, bet vienības vadītājs ir pilnībā atbildīgs par šiem dalībniekiem.  

 
Papildus informācijas nepieciešamībai vērsties pie sava vadītāja vai rakstot uz info@skauti.lv, vai zvanot 
26729037) 

 
Baltais Vilks 2018 organizatori 

mailto:info@skauti.lv

