
Skautu un gaidu ziemas sagaita 
“Baltais vilks 2020” – Strēlnieku laiks 
Info lapa nr.2  

Labdien, BV2020 dalībnieki, dalībnieku vecāki, brīvprātīgie!  

Ziemas nometne ir pavisam tuvu, nosūtām dažas aktuālas lietas: 
 
 
Dalībniekiem: 
 
Pārgājieni: 

- 4. Janvārī. Jelgavas novada, Valgundes pagasta “Mangaļos” (Latvijas Kara muzeja filiāle 
“Ziemassvētku kauju muzejs”) mazskautu, guntiņu un ģimenes locekļu pasākums par godu 
Ziemassvētku kaujām. Vada - vēsturnieki Dagnis Dedumietis un Jānis Goldšmits. 
Dalībnieku vecums 8. - 14. g. ar ģimenes locekļiem.  
Sākums 10.00 “Mangaļos”. 
Plānots neliels pārgājiens pa Latviešu strēlnieku I. brigādes uzbrukuma maršrutu un 
ekskursija ar uzdevumiem Mangaļu māju ekspozīcijā. Pārgājiena aptuvenais garums 3,5km. 
Ģērbšanās atbilstoši laikapstākļiem. Ugunskurs un silta tēja tiks nodrošināti. 
Brīvprātīgos pieteikties pie vad. Jāņa Goldšmita (29394812) 
Pasākums plānots līdz ~14.00 

- 5. Janvārī. Jelgavas novada, Valgundes pagasta Ložmetējkalnā. Skautu un gaidu sirojums pa 
Latviešu strēlnieku II. brigādes uzbrukuma maršrutu. Sirojuma aptuvenais garums 16km. 
Vada - vēsturnieks Jānis Goldšmits 
Dalībnieki: LSGCO biedri no 14. gadu vecuma. Vienību vadītāji obligāti. Nepilngadīgām 
personām obligāti līdzi vecāku atļauja. 
Ģērbšanās atbilstoši laikapstākļiem, līdzi pusdienas un ūdens. Vēlams līdzi gumijnieki un 
maiņas apavi, jo būs jāšķērso mitras vietas. 
Sākums 9.00 Ložmetējkalnā (Ierašanās no 8.40) 
Noslēgums ~15.00 Ložmetējkalnā 
 

 
 
Nepieciešamā dokumentācija:  
 

1.  Drukātā anketa jāaizpilda – oriģināls jānogādā tiešajam vadītājam un jāņem līdzi uz 
nometni. Anketu jāparaksta vecākam.  

2.  Katram nepilngadīgajam dalībniekam uz sagaitu jābūt līdzi vecāku  
parakstītam līgumam, brīvprātīgajiem (un vienību atbildīgajiem) - brīvprātīgā darba līgumus!  

3.  Izziņai par veselības stāvokli no ģimenes ārsta.  
 
 
Programma: 

1. Uz nometni nodarbību vajadzībām katram dalībniekam jāņem līdzi šādas lietas: #1 monētu 
gredzena izgatavošanas nodarbībai. Vismaz 2,4cm diametrā, vēlams no vara vai kāda cita 
mīksta metāla. Nav ieteicams līdzi ņemt Eiro tipa monētas kam centrs un ārējā daļa 



izgatavota no dažādiem metāliem. Ideālā variantā - Cara laika vara monēta. #Vecāku un/vai 
draugu adreses, jo no nometnes būs iespējams nosūtīt vēstules un kartiņas. 

 
Transports: 

- Izbraukšana no Rīgas piektdien, 10.janvārī plkst.9:30. Tikšanās vieta - pie Kronvalda parka, 
pretim vēstniecībām. Kontaktpersona : Tiks precizēta 

- Izbraukšana no Valmieras Viestura vidusskolas plkst. 8:00, Kontaktpersona - vad. Uldis 
Jansons - nr. 29286619 

- Pārējās vietās sīkāk pie tiešajiem vadītājiem!  
- Autobusi atpakaļ no nometnes vietas izbrauc 12. janvārī plkst. 16.00 

 
Atlaide veikalā “Ceļotājs” 
Visiem nometnes dalībniekiem un brīvprātīgajiem ir iespēja iegādāties nepieciešamo personīgo (vai 
vienības) ekipējumu veikalā “Ceļotājs” Rīgā, Brīvības ielā 155, ar 25% atlaidi. 
Pieejot pie kases, jums jāsaka: “Man ir parole atlaidei skautu un gaidu nometnei. Parole 
ir BALTAIS VILKS 2020-Strēlnieku Laiks. 
 
Veiksmīgu gada nogali un uz tikšanos jaunajā gadā! 
 
Būsim modri! 
“Baltais vilks 2020” organizatoru komanda. 
Info@skauti.lv 
 
 
 
 
Info 2 
Vadītājiem: 
 
Informācija par dalībniekiem: 

- Dalībnieku skaits nometnē būs apmēram 180, kopējais skaits ap 230.  
- Apdrošināšana tiks nodrošināata visiem kopā.  
- Ir nepieciešami papildus cilvēki nometnes reģistrēšanā uz vietas, pieteikties pie Annijas 

Preisas.  
- Tā kā nometnes tēma ir Strēlnieku laiks, tad aicinām vienības padomāt par kādu strēlniekiem 

zīmīgu lietu, ar kuru papildināt savu apakšnometni - veidojot strēlnieku ierakumus, ežus, 
iekļaujot kādus priekšmetus (lukturus u.c))  

- Katram vienības priekšniekam (vienības atbildīgajam)  ir jābūt sarakstam ar nometnes 
dalībniekiem - kuri brauks ar kopējo autobusu, kurus vedīs vecāki, kurā dienā iebrauc 
/izbrauc. Vienību atbildīgie vadītāji, ir tieši atbildīgi par to, lai dalībnieks piesakās pie vad., ja 
tas brauc mājās ar vecākiem, vadītaji pārbauda katru dienu vai bērns ir nometnē uz vietas, 
vai bērns tiešām ir autobusā uz mājām.  

- Atgādinājums: katram dalībniekam līdzi jābūt dalībnieka anketai, līgumam ar vecākiem un 
ārsta zīmei. Katram brīvprātīgajam (organizatoriem, vienības atbildīgajiem, cita veida 
brīvprātīgajiem) - anketa un brīvprātīgā darba līgums (būs publicēts LSGCO plauktā ne vēlāk 
kā 3.01.20,  ārsta izziņa, ka var strādāt bērnu nometnē (u27 forma, derīga gadu!), soda 
reģistra apliecinājumam. 

- Par piedalīšanos nometnē dalībnieki varēs saņemt attaisnojuma dokumentu skolai pie sava 
tiešā vadītāja, būs sagatavots vienotas zīmes paraugs.  
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Programma: 
- Uz nometni nodarbību vajadzībām katram dalībniekam jāņem līdzi šādas lietas:#1 monētu 

gredzena izgatavošanas nodarbībai. Vismaz 2,4cm diametrā, vēlams no vara vai kāda cita 
mīksta metāla. Nav ieteicams līdzi ņemt Eiro tipa monētas kam centrs un ārējā daļa 
izgatavota no dažādiem metāliem. Ideālā variantā - Cara laika vara monēta. #Vecāku un/vai 
draugu adreses, jo no nometnes būs iespējams nosūtīt vēstules un kartiņas. 

-  Piektdien, laika posmā no 16:30 - 19:00 būs nepieciešami vadītāji programmas realizēšanai, 
atrodoties kontrolpunktos un dodot uzdevumu.  

- Lāpu gājiens no Mangaļiem ir atvērts pasākums, tajā drīkst pievienoties jauniešu vecāki. 
- Sestdienā būs viesu diena, kuras laikā visi interesenti varēs paviesoties nometnes teritorijā. 

Tās sagatavošanai un realizācijai būs nepieciešami cilvēkresursi (roveri, lielgaidas) pie 
palīdzības darbiem - tējas brigāde Mangaļu mājās, viesu telts iekārtošana un 
apsaimniekošana, nometnes gidi, pieminekļu goda sardze utt.  

 
Tehniskā informācija: 

- Par dalībnieku autobusiem, drošības instruktāžu un sēdvietu ierādīšanu ir atbildīgi Jānis 
Vilciņš un Rinalds Vanters 

- Autobusu maršruti un izbraukšanas - sīkāk dalībnieku info lapā nr. 2 
 
Solījumi: 

- Ja nometnes laikā esat paredzējuši organizēt solījumus, par to lūdzam laicīgi informēt vad. 
Nilu Klintu, lai saskaņotu laiku, kad tas var iekļauties nometnes programmā. 

- Katrai vienībai pašai ir jāņem līdzi karogs, solījuma lapas, lāpas un citas nepieciešamās 
lietas. 

 
 
Citas, ne mazāk svarīgas lietas: 

- Vadītāju tikšanās - piektdien plkst. 20:00.  
- Ja kāds plāno pievienoties organizatoru komandai ātrāk - obligāti informēt par to rakstiski - 

info@skauti.lv līdz 3.01. Plkst. 10.00. ( lai varam apdrošināt visus brīvprātīgos, kas būs 
nometnes teritorijā pirms nometnes sākuma)  

 
 
Veiksmīgu gada nogali un uz tikšanos jaunajā gadā! 
 
Būsim modri! 
“Baltais vilks 2020” organizatoru komanda. 
Info@skauti.lv 
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