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Maija sākumā Latvijā atzīmējam nozīmīgus notikumus - 1. maijā Satversmes Sapulces sasaukšanas dienu un 
4. maijā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. Šīs abi notikumi rakturo Latvijas iedzīvotājus kā 
atbildīgus un aktīvus pilsoņus, kas iestājās par demokrātiskām vērtībām, lai veidotu savu valsti - Latviju. Šajā 
nedēļā aktualizēsim arī skautiem un gaidām šīs būtiskās vērtības - pilsoniskumu, demokrātiju un Latviju!

Praktiskie uzdevumi 
Ja pagājušajā nedēļā bija praktiskie uzdevumi, 
kurus gribēji, bet nepaspēji izpildīt, tad vari tos 
veikt arī šajā nedēļā un ieskaitīt kā savu šīs nedēļas 
praktisko uzdevumu. 

1. Izzini šos nozīmīgos vēsturiskos notikumus 
• 1. maijs - Latvijas Republikas Satversmes 

sasaukšanas diena. Tieši šogad aprit 100 gadi 
no šī notikuma. 
Sīkāk: https://bit.ly/satversme 

• 1990. gada 4. maijs - Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas diena. 
Sīkāk: https://bit.ly/neatkariba-1990 

• pajautā saviem vecākiem vai vecvecākiem, kas 
bijušu 1990. gada 4. maija aculiecinieki un 
uzzini par šo dienu un Atmodas laiku ko vairāk. 
 

2. Iemācies skautu un gaidu dziesmas 
• šonedēļ iemācies skautu dziesmu “Skautu 

pulciņš dodas” un gaidu -  “Lai liela top!”; 
• dziesmu video, vārdus un notis meklē 

pielikumā. 
 
3. Radošākā Latvijas kontūra 
• veidojot pēc iespējas precīzāku Latvijas 

kontūru – iezīmē to kartē un izej to, vari to izlikt 
no jūrmalas akmeņiem, mežā no čiekuriem vai 
izcept torti Latvijas formā; 

• paveikto fotogrāfē un dalies vienības čatā vai 
sociālajos tīklos. 

 
4. 30 par godu Latvijas atjaunošanas 30. 

gadadienai 
• uzzini sīkāk par Latvijas Republikas 

atjaunošanu (skaties izzinošo uzdevumu 
augstāk); 

• nedēļas laikā, katru vai vismaz vienu dienu velti 
Latvijai 30 - noej/noskrien/nomin 30 
kilometrus, 30 reizes pietupies vai 
piepumpējies, izlasi 30 lapaspuses grāmatā, 
noklausies 30 latviešu Atmodas laika 
dziesmas, iemācies 30 jaunus faktus u.c.; 

• savus 30 iemūžini foto, video vai citādi un 
dalies savas vienības čatā vai sociālajos tīklos. 
 

5. Latvijas koki 
• dodies ārā - meklē un vēro ievērojamus kokus 

- tādus, kas ir īpaši lieli, un izceļas citu vidū; 
• nofotografē ievērojamāko koku no novērtē to:  

• nosaki, kas tas par koku; 
• izmēri tā apkārtmēru (1,30 m augstumā); 
• mēģini noteikt tā augstumu; 
• vienā teikumā apraksti šo koku. 

 
6. Roveriem un lielgaidām: izzini demokrātiju 
• noklausies vienu Demokrātijas nedēļas 2020 

lekciju Facebook lapā un uzzini ko jaunu par 
Latvijas demokrātijas pieredzi - 
https://bit.ly/demokratijas-nedela 
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7. Īpašās intereses izaicinājums  
• šīs nedēļas īpašās intereses izaicinājuma joma 

- SABIEDRĪBA - izdomā, kādu mērķi, ko Tu 
varētu darīt labu sabiedrībai! 

• izvēlies mērķi, kuru vēlies sasniegt šajā jomā, 
tas var būt jebkas, kas Tev pašam saistās ar 
sabiedrību - labais darbs, sakopojot apkārtni, 
palīdzēt kādam klases biedram ar mācībām, 
iesaistīties palīdzības kustībā u.c.; 

• aizpildi doto darba lapu, pārrunā to ar savu 
vadītāju. 
 

Sadarbības uzdevumi 
1. Ko Tu zini par Latviju? 
• tiekamies ceturtdien, 30. aprīlī 19,00 

tiešsaistes kahoot.it spēlē “Ko Tu zini par 
Latviju”, izmantojot Zoom platformu; 

• ērtākai spēlēšanai Tev būs nepieciešamas 
divas ierīces - viena (vēlams dators/planšete), 
kurā vērot jautājumus un otra (telefons), kurā 
iesniegsi atbildes; 

• Spēlei reģistrējies, norādot savu e-pastu, uz ko 
saņemsi saiti uz to. 
Reģistrācija: https://bit.ly/LV-spele  
 

2. Labais darbs 
• skautiem un gaidām katru dienu ir jāizdara 

kāds labais darbs,  Izdari labo darbiņu un 
palīdzi vecākiem vai vecvecākiem mājas, dārza 
vai citos darbos, dodoties pastaigā vai 
pārgājienā salasi atrastos atkritumus. 
 

 

3. Atzīmē Baltā galdauta svētkus 
• sarīko Latvijas neatkarības atjaunošanas 

svētkus savā ģimenē 4. maijā! 
• uzklāj baltu galdau tu, kopā ar ģimeni pagatavo 

svētku maltīti un izdomā aktivitāti ģimenei - 
spēli par Latviju, diskusiju par to, ko jums tā 
nozīmē un ko jūs esat gatavi darīt savas valsts 
labā, dziediet atmodas laika dziesmas u.c. 
 

4. Pārrunā veiktos uzdevumus! 
• ja esi izpildījis kādu no praktiskajiem 

uzdevumiem, sazinies ar saviem kopa biedriem 
vai skautu un gaidu draugiem, lai pastāstītu par 
to, pārrunātu un uzzinātu, kā draugam veicas 
ar tiem! Varat veidot arī kopīgu videozvanu un 
katrs prezentēt savus darbus! 
 

Ugunskura vakara stāsts 
• noklausies nedēļas ugunskura vakara stāstu! 
• pārdomā dotos jautājumus: 

• Ko nozīmē būt labam pilsonim? 
• Kāpēc ir būtiska laba draudzība cilvēku un 

valstu starpā? 
 

Nedēļas izvērtēšana 
• Izvērtē nedēļu, izvēloties sev visatbilstošāko 

latvieti no mākslinieces A. Bulas sērijas 
“Latviešu sapnis” (attēli pieejami pielikumā): 
• Izvēlies vienu no attēliem, kas Tevi vislabāk 

raksturo šonedēļ 
• īsi pamato, kāpēc izvēlējies tieši šo attēlu. 


