Skautu un gaidu ziemas sagaita
“Baltais vilks 2019”
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 17. reizi skauti un gaidas
pulcēsies ziemas sagaitā „Baltais vilks”.
“Šogad ‘’Baltā vilka’’ vadmotīvs ir miers. Eiropas teritorijā, tai skaita
mūsdienu Latvijas teritorijā, gandrīz nepārtraukti ir notikuši dažādi
militāri konflikti. Kā par mieru cīnījās latviešu strēlnieki, ko miers nozīmē
mūsdienās un kāda ir skautu un gaidu loma miera veicināšanā - par to
“Baltajā vilkā 2019”!
Vad. Nils Klints
Laiks un vieta: 11.01. – 13.01.2019. Ložmetējkalns.
Viesu diena: 12.01.2019. pēc plkst. 15:00
Sagaitas mērķi:
- aktīvi un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku;
- attīstīt pilsoniskumu un patriotismu, izdzīvojot vēsturi interaktīvā veidā;
- aktualizēt miera tēmu Eiropā;
- attīstīt jauniešu patstāvību, spēju strādāt komandā un personīgo neatkarību;
- attīstīt gaidu un skautu prasmes;
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, kā arī citu valstu skautu un gaidu organizāciju
biedri.
Pieteikšanās: līdz 02.01.2019., pie sava vienības vadītāja un veicot maksu par dalību.
Pieteikuma anketas:
Dalībniekiem un atbildīgajiem par vienību, aizpildot pievienoto ekseļa tabulu
(nosūtīta vadītajiem).

Citiem brīvprātīgajiem un organizatoriem: https://ej.uz/BV2019_BP
Drukātā anketa jāaizpilda visiem - gan dalībniekiem, gan vadītājiem – un oriģināls
jāņem līdz uz nometni
Katram nepilngadīgajam dalībniekam uz sagaitu jābūt līdzi vecāku parakstītam
līgumam un aptaujas anketai, izziņai par veselības stāvokli no ģimenes ārsta.
Pilngadīgie – paši paraksta.
Sagaitas vadība patur tiesības neļaut piedalīties dalībniekiem bez vecāku
parakstītām anketām un līgumiem, ārsta izziņas!
N.B. Ja dalībniekiem nav līdzi vienības vadītājs (pilngadīgs atbildīgais) – dalībnieks
netiek uzņemts pasākumā un dalības maksa netiek atmaksāta!
Dalības maksas principi:
 Pasākuma organizatori noteikuši 1 reģistrēšanās termiņu: 02.01.2019.
 Reģistrācija nozīmē, ka dalībnieks ir pieteicies pie vienības vadītāja, iesniedzis tam
aizpildītu dalībnieka anketu un ir samaksājis pasākuma dalības maksu. Vienības
vadītājs var noteikt papildus kritērijus reģistrācijai dalībniekiem no savas vienības.
 Dalībniekiem: dalības maksa 25 eiro, dalības maksas jāieskaita kontā līdz 02.01.2019.
Ja piedalās tikai vienu dienu, dalības maksa 14 eiro diennaktī (līdz 24h).
 Vadītājiem un brīvprātīgajiem:
-

Vienības vadītājam dalības maksa nav, ja piedalās kopā ar 10 dalībniekiem
ja ir vairāk kā 11 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.

 Pasākuma organizatoriem, LSGCO valdes locekļiem:
-

dalības maksa nav;
izdevumi, kas saistīti ar nometnes plānošanu un realizēšanu, iepriekš
saskaņojot, tiks atmaksāti, piemēram, „ceļa nauda” uz plānošanas tikšanām;
skautu un gaidu vadītāju bērniem dalības maksas atlaide 30%.

 Tā kā šoreiz organizācija nav varējusi piesaistīt papildus finansējumu nometnes
realizācijai, atlaides daudzbērnu ģimenēm nevaram piedāvāt. Bet darbojamies pēc
principa “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 atlaidi vai pilnīgu dalības maksas atlaišanu konkrētos gadījumos.

Informējam, ka nometnes pašizmaksa vienam dalībniekam ir vairāk kā 25 eiro.
Organizācija regulāri strādā uz finanšu piesaisti un spēj samazināt dalības maksu
nometnēs, lai pēc iespējas vairāk bērni un jaunieši var piedalīties mūsu aktivitātēs un
gūt personīgu piepildījumu un izaugsmi.
 Pasākuma dalības atteikšanas gadījumā, pasākuma dalības maksa / dalības
maksas iemaksa tiek atmaksāta pēc sekojoša principa:
-

Līdz 02.01.2018. 80% apmērā
Pēc 03.01.2018. pasākuma dalības maksa netiek atmaksāta.

 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: „BV2019” dalībnieka vārdu, uzvārdu,
vienības nr., organizāciju (LSGCO, LKS, JS).
 Maksāšana notiek tikai ar pārskaitījumu!
Laika apstākļi:
 Ja līdz 07.01.2019. 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.

Ziedojumi:
Aicinām arī ziedot pasākuma veiksmīgākai realizācijai, veicot pārskaitījumu uz
organizācijas kontu, ar norādi – ziedojums LSGCO darbībai.

Papildus informācijas nepieciešamībai vērsties pie sava vadītāja vai rakstot uz
info@skauti.lv, vai zvanot 27852614.

Baltais Vilks 2019 organizatori

p.s. Video no 2016.gada nometnes https://www.youtube.com/watch?v=3ImJLeYLEk0

