
 
 
 
 
 

Vai Tev patīk dzīvošana dabā, gulēšana teltīs un ēst gatavošana uz ugunskura? Vai arī vēlies kļūt labāks, lai 
darītu daudz labos darbus? Varbūt esi dzirdējis par skautiem un gaidām un vēlies saprast, ko un kā viņi īsti dara?  

Ja Tu esi pieaugušais, kas vēlas strādāt brīvprātīgo darbu, ieguldot bērnos un jauniešos – Latvijas nākotnē, vai 
bērns no 10 gadu vecuma, Tev ir lieliska iespēja piedalīties īstā skautu un gaidu nometnē, iepazīstot viņu darbību un 
tradīcijas! Nometne 24. paralēle.  

Šogad vienā nometnē būs divas paralēlas nometnes,  kuras dažreiz satiksies kopīgos uzdevumos un kopā 
būšanas brīžos. Viena nometne būs pieaugušajiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par skautu un gaidu organizāciju un, 
iespējams, iesaistīties tajā kā skautu un gaidu vadītājs nākotnē. Otra nometne domāta bērniem un jauniešiem, kuri 
vēl nedarbojas skautu un gaidu organizācijā, bet, labprāt, iepazītu un iesaistītos.  
 
Nometnes mērķis: iepazīt skautu un gaidu darbību, piedaloties āra dzīves nometnē. Apgūt jaunas  mākas, aktīvi un 
jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku.  
Nometnes norises laiks un vieta: 14. – 17. jūnijs, 2018, Tigava, Padures pag., Kuldīgas raj. (5 km no Kuldīgas) 
Nometnes sadzīves apstākļi: nometne pilnībā norisināsies āra apstākļos, gulēšana teltīs (savās vai organizatoru), 
ēdiena gatavošana uz ugunskura 
 
Dalībnieki:  
- Bērni un jaunieši vecumā no 10 – 17 gadiem. 
- Pieaugušie interesenti vecumā no 21 gada. 

Dalības maksa 1 personai: 

- 60,00 eiro, ja no ģimenes ir viens dalībnieks 
- 50,00 eiro, ja no ģimenes ir 2 un vairāk dalībnieki 
- 40,00 eiro, mazturīgajām ģimenēm  

Pieteikšanās: līdz šā gada 1. jūnijam, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu https://ej.uz/24P_2018 
Apstiprinājums līdz ko grupa būs pilna, ne vēlāk kā 2.jūnijā.  
 
Pieteikuma anketa: Anketa jāaizpilda dalībniekiem (elektroniskā pieteikšanās nepieciešama, lai pasākuma 
organizatoriem jau laikus būtu pieejama informācija par dalībniekiem). Apstiprinājums par dalību nometnē tiks 
nosūtīts uz norādīto e-pastu. Apstiprinājuma e-pastā tiks nosūtīts arī līgums, dalībnieka anketa, līdzņemamo lietu 
saraksts. 
N.B. Tā kā nometne notiek dabā, dalībniekiem ir risks “noķert ērces”.  Nometnes organizatori iesaka laicīgi vakcinēties 
pret ērču encefalītu. Tā ir dalībnieku un/ vai  viņu vecāku brīva izvēle.  
 
Dalībnieku un vecāku sapulce: 6.jūnijā plkst. 18:30, Vecrīgā. (vieta precizēta apstiprinājuma epastā) 
 
Dalības maksa pārskaitāma uz organizācijas “LSGCO” kontu līdz 8. jūnijam norādot „24. paralēle. Vārds Uzvārds” 
Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija 
Reģ.nr. 40008000437 
AS SEB banka, Konts LV87UNLA0001000700127 
Piemēram: 24P_Janis Berzins 
 
Papildus informācijas nepieciešamībai rakstīt uz info@skauti.lv vai zvanīt 27852614 , ar norādi – par 24. paralēli.  
Organizācijas sociālo mediju lapas FB: https://www.facebook.com/skautiungaidas/ 
Jaunumiem par pasākumu var sekot līdz arī pasākuma Facebook 
vietnē: https://www.facebook.com/events/205460363376489/  
 
Nometnes vadītāja: Agnija Jansone 
Organizators: Biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”. www.skauti.lv 
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Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir 
audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta 
pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir ap 800 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu 
un Gaidu centrālā organizācijā ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout 
Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)  dalīborganizācija. 


