2019.gada pārskats
Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija
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LSGCO
Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” (turpmāk tekstā LSGCO) savu
darbību organizē pamatojoties uz organizācijas statūtiem, Pasaules skautu kustības
organizācijas (WOSM) un Pasaules meiteņu gaidu un meiteņu skautu asociācijas
(WAGGGS) vadlīnijām, ievērojot skautu un gaidu metodi. Organizācijas darbu realizē
vairāk nekā 25 reģionālajās vienībās un pārvalda organizācijas valde.

LSGCO misija:
Iesaistot bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veidot vērtību sistēmu, kas
balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu. Aktīvi darbojoties sabiedrības labā,
dod iespēju gūt personisko piepildījumu un censties veidot pasauli labāku.

LSGCO darbības mērķi ir:
1. Veicināt bērnu un jauniešu personīgo izaugsmi, attīstot viņos nepieciešamās dzīves
prasmes un iemaņas, kā atbildīgam Latvijas valsts un Pasaules pilsonim;
2.Latvijas skautu un gaidu interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī.
Saīsinot: Dot iespēju gūt personīgo piepildījumu un veidot pasauli labāku

Vīzija - Vēlamies būt vadošā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā
2020.gadā skautisms un gaidisms būs vadošā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā,
iesaistot vismaz 1500 biedrus - aktīvus pilsoņus, kurus vieno kopīgas vērtības,
piedāvājot tiem aktuālu neformālās izglītības programmu. Organizācija būs sabiedrības
(valsts, partneru) atbalsts.
2016. gadā LSGCO biedru konference pieņēma organizācijas stratēģiju LSGCO2020 un
ilgtermiņa vīziju – būt vadošā jaunatnes organizācija Latvijā gan kvalitātes, gan
iesaistīto jauniešu skaita ziņā – un noteica 3 darbības virsmērķus:
(1) Nodrošināt kvalitatīvu neformālās izglītības programmas
realizāciju Latvijā;
(2) Veikt ieguldījumu vietējās sabiedrības attīstībā;
(3) Nodrošināt efektīvu organizācijas pārvaldību,
Kā caurvijas darbības principus definējot: daba, atvērtība, izaugsme,
labais darbs un stāja.
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Daba - praktizējam āra dzīvi, dažos virzienos sasniedzam
ekspertīzi, mācām sadzīvot ar dabu un arī izdzīvot tajā,
rūpējamies par vides ilgtspēju un visas aktivitātes ir
organizētas videi draudzīgā veidā.

Stāja - tās ir mūsu vērtības un tradīcijas, kuras kopjam un
ieturam. Mums ir aktuāls neformālās izglītības piedāvājums
mūsu biedriem un sabiedrībai kopumā, ejam līdz laikam, bet
saglabājam savu mugurkaulu. Mums uzticas un iedvesmojas
no mums. Mēs kopjam veselīgu dzīves veidu - veselā miesā
vesels gars. Par mums runā mūsu labie darbi. Esam aktīvi
starptautiskās organizācijas biedri.

Izaugsme - mēs rūpējamies par individuālo un organizācijas
nemitīgu izaugsmi - gan kvalitātē, gan kvantitātē. Mēs gribam
augt biedru skaita un vienību skaita ziņā, mēs piedāvājam
līderiem pašizaugsmi. Mums ir stabili atbalsta partneri, tai
skaitā no valsts un pašvaldībām. Par mums dzird aizvien vairāk
labu vārdu sabiedrībā. Esam viedokļu līderi bērnu un jauniešu
neformālās izglītības jomā. Mācāmies no starptautiskajiem
partneriem.

Atvērtība - organizācijā ir demokrātiski pārvaldības procesi, tā
ir atvērta jebkuram interesentam, kas ir gatavs pieņemt mūsu
pamatprincipus. Mēs iesaistām dažādos (minoritātes
sabiedrībā) tos īpaši neizceļot - visi vienlīdzīgi. Ir viegli veidot
vienības un var viegli iesaistītes organizācijas darbībā. Mēs
esam atvērti jaunām darbības metodēm un rodam jaunus
darbības modeļus dažādos procesos. Organizācija ir draudzīga
ģimenēm.
Labais darbs – mēs ar savu darbu veicam labu sabiedrībai, gan
kā organizācija, gan indivīdi. Mūsu vadmotīvs ir katru dienu
veikt vismaz vienu labo darbu. Labais darbs ir aktīva pilsoņa
pamats: skauti un gaidas izrāda iniciatīvu un dara!
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KOPSAVILKUMS – 2019.GADS BIJIS VEIKSMĪGS
1. Biedru skaita pieaugums par 12 %, dibināta viena jauna vienība.
2. Organizācijas biedri ir apguvuši Ilgtspējīgas attīstības mērķu būtību dažādās
vietējā, nacionālā un starptautiskā mēroga nometnēs.
3. Noorganizēta 4. Baltijas skautu un gaidu džamboreja “Lēciens” ar 650
dalībniekiem, stiprinot Baltijas jauniešu vienotību, “Baltijas ceļa” idejas
turpinājumu.
4. Dažādoti organizācijas ienākumu avoti. Piesaistīti 43 individuālie ziedojumi un
vairāk nekā 15 dažādu uzņēmēju atbalsts, realizēti 7 projekti darbības
nodrošināšanai un attīstībai.
5. Nodrošināta jauniešu līdzdalība, skautu un gaidu pārstāvniecība 23 pilsoniskās
līdzdalības sēdes, tai skaitā Latvijas Nacionālā attīstības plānā izstrādē
#NAP2027.
6. Veicināta līderības attīstība - 16 dalībnieki beiguši jauno skautu un gaidu vadītāju
apmācības jeb vadītāju vietnieku kursus.
7. 11 jaunieši pārstāvējuši Latviju un LSGCO Pasaules skautu džamborejā ASV,
kopā vairāk nekā 100 jaunieši nesuši Latvijas vārdu pasaulē, tai skaitā Eiropas
Skautu un gaidu konferencē un diasporas latviešu skautu un gaidu nometnē
"Solījums".
8. 68 brīvprātīgie strādājuši, lai nodrošinātu organizācijas darbību nacionālā līmenī,
darbojoties dažādu pasākumu vai procesu realizācijā. 72 brīvprātīgie jaunatnes
darbinieki - brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji - vietējā līmenī, nu jau 25
vienībās, lai 963 biedri ik nedēļu sevi pilnveidotu.
9. Stiprinātas un/vai veidotas attiecības ar sadarbības partneriem, darbībā
aktualizētas tādas tēmas kā sadarbība, ANO Ilgtspējas attīstības mērķi ( SDGs),
āra dzīves ētikas princips “Neatstāj pēdas” (Leave no trace ), jauniešu gatavība
krīzes laikā ( 72H ), aktīva pilsoniskā sabiedrība - dalība Eiropas parlamenta
vēlēšanās (My Europe My Say ), ilgtermiņa brīvprātīgais darbs un drošs no
draudiem princips (Safe From Harm).
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2019.GADA GALVENĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI
PROGRAMMA UN APMĀCĪBAS
1. Izstrādāta un ieviesta jaunā programma visās vecuma pakāpēs,
stiprinot bērnu un jauniešu personīgo izaugsmi


Izstrādātas prasības un kritēriji, pēc kuriem darboties visās darbības pakāpēs sezonas
laikā;



Ir apspriesti un realizēti WOSM RAP (renewed approach to programme) soļi, vēl tiek
precizētas detaļas;



Nacionāla mēroga ziemas nometnēs tika testēti un ieviesti jaunās programmas
elementi;



Tika turpināts darbs pie pakāpju stāstiem, kas palīdzēs skaidrāk virzīt personīgo
izaugsmi un skaidrību, uz ko tiekties pakāpes ietvaros;

2. Organizācija piesaista, apmāca un notur kvalitāti pieaugušo
brīvprātīgajiem, kas ikdienā realizē programmu

2019. gadā tika realizētas vadītāju vietnieku apmācības divos klātienes posmos,
piedalījās 21 dalībnieks, veiksmīgi absolvējot 16 dalībniekiem;



2019. gadā organizēti trīs ievadsemināri interesentiem par skautismu un gaidismu,
LSGCO darbību;



Notikušas apmācības organizācijas brīvprātīgajiem, kas iesaistās nometņu vadīšanā.



Rīkotas “Vadītāju akadēmijas” par dažādām vadītājiem aktuālām tēmām. 2019. gadā
notikušas divas - skautu un gaidu metode, pieklājība un etiķete;



Realizēta vadītāju nometne “Būsim Modri 2019” Abragciemā;



Trīs LSGCO biedri ieguvuši vai atjaunojuši nometņu vadītāju sertifikātus;

3. Organizācija attīsta ekspertīzi āra dzīves jomā, nodrošina visa veida
drošību

Dalība Tūrisma salidojumā, stāstot par “Neatstāj Pēdas” principiem;



Rīkota Jaunatnes politikas konference “Drošs no draudiem”, aktualizējot drošības tēmu
– jaunatnes organizāciju loma valstiskas un personīgas drošības veicināšanā. Pulcējās
starpdisciplināra publika, tai skaitā skauti un gaidas un citi jaunieši un jaunatnes
darbinieki, drošības organizācijas. Konferencē piedalījās 60 dalībnieku;
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Realizēts pārgājiens ģimenēm pa Ķemeru purva takām, piesaistot 20 dalībnieku. Tā
laikā caur dažādām aktivitātēm tika aktualizēti “Neatstāj Pēdas” principi;



Novadītas 7 “Neatstāj pēdas” nodarbības 239 jauniešiem, tai skaitā dažādām
neorganizētām jauniešu grupām;



Nometnē “Rudens cerība 2019” organizēts apmācību bloks “72h” sadarbībā ar Valsts
drošības dienestiem un Aizsardzības ministriju;

4. Organizācija ir atvērta jaunām darbības metodēm un attīsta arvien
inovatīvus projektus

Organizējusi seminārus par Eiropas Savienību un jauniešu līdzdalību vēlēšanās “Mana
Eiropa, mana balss”, izglītojot 123 jauniešus;



Dalība sarunu festivālā “Lampa”, piedaloties 2 diskusijās;



Dalība Skola2030 konferencē, piedaloties diskusijā par patriotismu un reklamējot
skolotājiem skautus un gaidas;

5. Katram biedram ir dota iespēja piedzīvot starptautisko skautismu un
gaidismu2019. gadā notikušās starptautiskās apmācības/tikšanās:


Networking event, Briselē pieredzes apmaiņas seminārs par skautu un
gaidu pārstāvniecību jaunatnes padomēs, piedaloties 2 dalībniekiem;



Projekta “My Europe, My Say” apmācības Francijā, februārī, piedaloties 5 organizācijas
biedriem.



Starptautisko sakarnieku pieredzes apmaiņas seminārs Serbijā, 1 dalībnieks.



Apmācības “Agora” jaunajiem skautu un gaidu vienaudžu līderiem Slovākijā 10.14.04.2019., piedaloties 2 organizācijas biedriem.



Programmas pieredzes apmaiņa un apmācības RoverNet Zagrebā, Horvātijā,
piedaloties 2 organizācijas biedriem.



“Yo Fest” Briselē, par Eiropas parlamenta vēlēšanām 29.-30.04.2019, piedaloties 1
organizācijas pārstāvim.



Latvijas delegācija Briselē, iepazīstot Eiropas Parlamenta darbību, viesojoties Eiropas
skautu un gaidu birojos un Flandrijas skautu un gaidu organizācijā, piedaloties 6
organizācijas dalībniekiem;



Izaugsmes seminārs (Growth event) Strasbūrā, stiprinot kvalitatīvo un kvantitatīvo
izaugsmi skautu un gaidu organizācijās, piedalījās 2 pārstāvji.
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MOVIS network event – pieaugušo brīvprātīgo pārvaldības un vadīšanas apmaiņas
seminārs Tallinā, 1 dalībnieks;



Finanšu piesaistes seminārs Prāgā, 2 dalībnieki



Rīgas un Tukuma vienību sadraudzības nometne Vācijā, 27 dalībnieki.



Dalība pasaules skautu džamborejā ASV, 11 dalībnieki.



Dalība diasporas latviešu skautu un gaidu lielajā nometnē “Solījums” ASV, 31
dalībnieks.



Beverīnas roveru ekspedīcija “Kalniešu izaicinājums” Skotijā, 14 dalībnieki. 10.22.08.2019.



Eiropas WOSM un WAGGGS konference Horvātijā, 2 dalībnieki. 23.-27.08.2019.



“Scout Academy” Slovēnijā, 1 dalībnieks. 02.-08.11.2019.



Juliet Law training Lielbritānijā un Šveicē, 2 dalībnieces, 12.-19.11.2019.



Projekta “My Europe, My Say” noslēgums Briselē, 2 dalībnieki, 03.-04.12.2019.



Latvijas - Japānas sadarbības projekts Latvijā, viesojās 4 skautu un gaidas no Japānas,
kopā iesaistījās ap 15 LSGCO biedru;



citas starptautiskās aktivitātes vienību līmenī.
Kopā 2019. gadā starptautiskos pasākumos piedalījušies 100 LSGCO biedri, 17
apmācībās/starptautiskās tikšanās, kas bijušas 1 – 12 dienu garas.

16.04.2020.

LSGCO Gada pārskats V1

REZULTĀTS

1. LSGCO ir nodrošinājusi atbilstošu vidi, kurā vairāk nekā 1000
jaunieši ir guvuši iespēju stiprināt savu vērtību sistēmu, apgūtu
jaunas dzīves prasmes.
2. LSGCO nodrošinājusi apmācības un izaugsmes iespējas vairāk kā
50 brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem.
3. LSGCO ir nesusi Latvijas vārdu pasaulē, tai skaitā piedaloties
Pasaules skautu džamborejā ASV un turpinājusi sadarbību ar
latviešu diasporas kopienu ASV, Austrālijā un Kanādā.
4. LSGCO ir pilnveidojusi apmācību sistēmu un neformālās izglītības skautu un gaidu darbības programmu.
5. LSGCO nodrošinājusi skautu un gaidu metodes attīstību un
realizāciju Latvijā.
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DARBS VIETĒJAI KOPIENAI
1. Katrs skauts un gaida veic labo darbu, palīdzot talkās un citos darbos
vietējai pašvaldībai, nacionālā līmenī

Ap 130 skautu un gaidu brīvprātīgie nodrošina ikdienas darbu organizācijā;



Novadītas vismaz 1500 nodarbības vietējā līmenī, tādējādi nodrošinot galveno labo
darbu sabiedrībai, kurā dzīvojam;



Lielā Talka kopā ar Latvijas valsts prezidentu R. Vējoni un viņa kundzi I. Vējoni. Talkots
tika Tukuma pusē, sakopjot Z.A. Meirovica piemiņas vietu. Citas vienību organizētās
talkas citur Latvijā gan lielās talkas, gan labo darbu ietvaros;



Jau otro gadu tika organizēta un realizēta nometne “Mazais Namejs”, sniedzot savu
pilsonisko ieguldījumu militāro misiju karavīru bērniem. Tas ir veids, kā mēs sakām
paldies dalībnieku vecākiem, kas ikdienā rūpējas par mūsu valsts drošību. Nometnes
“Mazais Namejs 2019” laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt skautu un gaidu - pasaules
lielākās jaunatnes organizācijas - darbību Latvijā, gūt jaunus draugus, apmeklēt
Lielvārdes gaisa spēka bāzi, Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupas, piedalīties radošās
darbnīcās un pilnvērtīgi attīstīt sevi. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks nometnē
piedalījās kā pasniedzējs, iepazīstinot dalībniekus ar vietējā novada vēsturi pārgājiena
laikā;



16. novembrī, valsts svētkus sagaidot, skauti un gaidas no Rīgas vienībām pulcējās
Rīgas Brāļu kapos, lai godinātu latviešu karavīrus, attīrot piemiņas plāksnes no sūnām
un netīrumiem.;



Vienības realizējušas 44 labos darbus vietējā sabiedrībā;

2. Ar saviem darbiem skauti un gaidas iedvesmo citus uz labo un aicina
sabiedrību līdzdarboties

Organizācija turpina izglītot sabiedrību par āra dzīves ētikas principiem “Neatstāj
Pēdas”, izglītojot jauniešus ārpus organizācijas, arī citas auditorijas, tā aicinot viņus tos
ievērot un kļūt dabai draudzīgākiem;



Organizācija dalās ar savām zināšanām, stāstiem publiskos pasākumos, piemēram,
piedaloties festivāla “Lampa”, stiprinot brīvprātīgā darba nozīmi;



Skauti un gaidas ar savu piemēru motivē uz labo, izveidot video par organizāciju un
Ilgtspējas attīstības mērķiem;
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Organizācija sniedz ieguldījumu Latvijas Nacionālā attīstības plāna LV2027 izstrādē,
pārstāvot jauniešu balsi un brīvprātīgo kopienu;

3. Skauti un gaidas svin latviešu skautu kustības 100 gadi, Latvijas 100
gadi

Skautu un gaidu dokumentālā filma “Arvien modri!” atkārtoti rādīta LTV;



Dalība 4.maija Svinīgajā ziedu nolikšanā pie Brīvības pieminekļa;



Līdzdalība “Baltijas ceļam-30. Turpinājums.” konferencē, skautu un gaidu video
prezentācija konferences dalībniekiem un tā nodošana Tautas frontes muzejam.

REZULTĀTS

1. Skauti un gaidas ir aktīva vietējās kopienas sastāvdaļa, to respektē
un no tās mācās.
2. LSGCO ilgtermiņa aktivitātēs darbā ar jaunatni ir iesaistījusi vairāk
kā 800 bērnu, jauniešus un brīvprātīgos, un vēl apmēram tikpat –
īstermiņa aktivitātēs.
3. Skauti un gaidas regulāri veic labo darbu vietējai kopienai – gan
fizisku darbu, gan intelektuālu ieguldījumu.
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PĀRVALDĪBA
1. Atklāta, caurspīdīga un efektīva organizācijas pārvaldība

Notikušas 12 valdes sēdes



145 darba grupu tikšanās



72 brīvprātīgie iesaistījušies vietējā līmeņa tiešajā darbā ar jauniešiem vienībās



68 brīvprātīgie iesaistījušies organizācijas darbā nacionālā mērogā
Biedri var un līdzdarbojas organizācijas lēmumu pieņemšanā un realizācijā.

2. Nodrošināta finansiālā stabilitāte, tai skaitā nodrošināts birojs ar
vismaz 2 darbiniekiem

Piesaistīts finansējums 130662,51 eiro apmēra, nodrošināts birojs ar 4 nepilna laika
darbiniekiem;



Izveidots finanšu piesaistes plāns, fokusēts uz 3 ienākumu avotiem: pakalpojumi, granti,
ziedojumi;



Piesaistīti 38 ziedotāju, vairāk nekā 15 dažādu uzņēmēju atbalsts;



Realizēti 7 projekti darbības nodrošināšanai;

3. Nodrošināts atbalsts esošo vienību darbības attīstībai un biedru skaita
pieaugumam

Sniegtas konsultācijas vienību saturu pilnveidošanā, finanšu piesaistē, sadarbībā ar
pašvaldībām, vecākiem, administratīvajos jautājumos;



Informācijas infrastruktūras uzturēšana: LSGCO e-plaukts, ziņu lapas, informācija
publiski, sociālie mediji, mājaslapa;



Nodrošinātas vadītāju vietnieku apmācības, vadītāju tālāk-izglītošanās iespējas;

4. Veidotas jaunas vienības, atbalsts tām darbības sākuma periodā

Nodrošināts atbalsts 5 jaunajām vienībām darbības uzsākšanā - no satura līdz
administrācijai;



Izveidota jauna vienība Āgenskalnā, Rīgā, veikti iestrādes darbi vienību veidošanā
Saldū, Jēkabpilī, diplomātu kopienā Rīgā (angliski runājošā vienība) un sarunas ar poļu
kopienu.
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Turpinātas rekrutēšanas aktivitātes - ievadsemināri, dalība publiskās konferencēs,
festivālos.

5. Nodrošina mērķgrupu līdzdalību visos lēmuma pieņemšanas
procesos

Valdes sēžu dienas kārtība ir bijusi 2-10 dienas pirms sēdes, tās ir atvērtas visiem
interesentiem;



Vairāki uzsaukumi darba grupām;



Bijušas dažādas atvērtās plānošanas sesijas lielākām iniciatīvam.

6. Nodrošināta publicitāte un PR

Izsūtītas 13 preses relīzes;



95 publikācijas internetā;



Vairāk nekā 150 publikācijas sociālajos tīklos;



10 televīzijas sižeti;



6 radio sižeti/intervijas;



2 preses raksti;



Aktīvi uzturēti sociālo mediju konti;



Izveidotie video - par Baltijas ceļu rādīts Baltijas ceļa 30 galvenajā konferencē, BJAM
Jump dziesmas rādītas arī Eiropas WOSM un WAGGGS konferencēs. Video sasniedza
6-8 tūkstošu cilvēku auditoriju (FB).



Par 20% palielinājies sekotāju skaits no kopējā sekotāju skaita. Vidēji caur sociālajiem
tīkliem ar savām publikācijām sasniedzam divtūkstoš Facebook lietotājus.



Organizācija piedalījusies 2 festivālos;



Organizācija piedalījusies aptuveni 10 ārējos pasākumos;



Ir atjaunota informācijas grupa.
Ir veikta anketēšana biedru vidū par informācijas un komunikācijas instrumentiem
organizācijā.
Veiktas iestrādes mājas lapas izveidē.
Turpināts darbs pie LSGCO vizuālās identitātes maiņas.





7. nodrošināta sadarbība ar partneriem (vietējiem, nacionālā mēroga,
starptautiskajiem)

LSGCO sadarbojusies ar uzņēmumiem, valsts iestādēm, vēstniecībām;
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BJAM ietvarā piesaistīti jauni partneri no uzņēmumiem - “Latvijas Valsts meži”, SIA
“Kreiss”, “Latvijas Finieris”, “Rimi Latvija”, “BTA - Apdrošināšana”;



Turpināta sadarbība ar NBS un Jaunsardzes centru;



Turpināta sadarbība ar fondu “Namejs”;



Turpināta sadarbība ar Kokneses fondu, projekta “Likteņdārzs” ietvaros;



Turpināta sadarbība ar Pasaules Dabas fondu;



Nodrošināta organizācijas pārstāvniecība 23 pilsoniskās līdzdalības sēdēs;



IZM darba grupā - Eiropas Savienības strukturētais dialogs jaunatnes jomā;



IZM, Jaunatnes konsultatīvās padomes darba grupā - Jauniešu neformālās izglītības
atzīšana;



Ministru Kabineta un Pārresoru koordinācijas centra darba grupā par Nacionālā
Attīstības plāna LV2027 izstrādi, kā arī MK NAP vizionāru grupā;



Prezidenta kancelejas rīkotajā darba grupā par sabiedrības integrāciju;



LR Saeimas rīkotajā seminārā par jaunatnes politiku “Jaunatnes likumam -10”;



LR Saeimas un NVO sadarbības forumā, kā arī sadarbības foruma darba grupā no
2019-2021 gadam.

8. Organizācija ir atvērta ikvienam, kas vēlas darboties pēc sk/g
principiem


Informācija par organizāciju ir pieejama publiski;
Organizācija tiekas ar dažādiem interesentiem gan ievadsemināros, gan citur;

REZULTĀTS
1. LSGCO ir pilnveidojusi savus darbības procesus, nodrošinājusi
atbalstu brīvprātīgajiem visa Latvijā.
2. LSGCO vērojams biedru un vienību skaita pieaugums.
3. LSGCO nodrošināja interešu aizstāvības aktivitātes darba ar jaunatni,
brīvprātīga darba un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās.
4. LSGCO stiprināja esošās un attīstīja jaunas partnerības.
5. LSGCO veiksmīgi piesaistīja papildus resursus, lai realizētu stratēģijā
izvirzītos mērķus.
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NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA
NOMETNES
Ziemas nometne “Baltais vilks 2019” Ložmetējkalnā.
Nometnes tēma bija “miera sargs”. Dalībniekiem bija iespēja
noklausīties lekciju par NATO lomu, izzināt dažādus miera aspektus,
piedalīties nakts spēlē un svētbrīžos, kā arī apgūt jaunas mākas no
Latvijas, ASV un Kanādas armijas karavīriem, iepazīties ar karavīru ekipējumu un to
ikdienas darbu. Daļa no dalībniekiem apmeklēja Ziemassvētku kauju muzeju un devās
pārgājienā. Neizpalika arī viesu uzņemšana un vakara ugunskuri. Pasākuma laikā bija
iespēja aplūkot Latvijas Gaidu un skautu muzeja izstādi “Skauti un Latvijas armija”.
Nometnē piedalījās 149 dalībnieki no 15 dažādām vienībām (Rīgas, Jūrmalas,
Rēzeknes, Tukuma, Valmieras, Kocēniem, Ķeguma, Ogres, Ogres gala, Dobeles,
Baldones), kā arī 3 skauti un gaidas no Austrālijas diasporas latviešu skautiem un
gaidām. Viesu dienu apmeklēja ap 300 interesentu. 8 jauniešiem tika dota iespēja
praktizēt savas prasmes organizējot nometni, 40 - praktizējot nometnes realizāciju.
Kopā aktivitātē tika iesaistīti 197 organizācijas biedri.
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Jaunāko biedru ziemas nometne "Supervaroņu
Akadēmija" Mazsalacā.
Nometnes galvenā tēma bija ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi,
kurus mazskauti un guntiņas iepazina caur nometnes nodarbībām
un aktivitātēm, tādējādi gūstot zināšanas un prasmes, lai kļūtu par
labo darbu supervaroņiem, kas veido pasauli labāku. Nometnes
laikā dalībnieki devās izpētes pārgājienā pa Skaņā kalna dabas parku, piedalījās
izglītojošās nodarbībās par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, devās šķēršļu gājienā,
izklaidējās supervaroņu akadēmijas izlaiduma ballītē, spēlēja aktīvas spēles ārā un
piedalījās lielajā spēlē. Nometne pulcināja 137 nometnes dalībniekus - mazskautus un
guntiņas, viņu vadītājus un brīvprātīgos palīgus no Valmieras, Kocēniem, Ogres,
Ogresgala, Siguldas, Zaķumuižas un Rīgas. Paralēli līdzīga "Supervaroņu Akadēmija"
notika arī Tukuma novadā, kurā piedalījās 20 Tukuma mazskauti un guntiņas. 18
brīvprātīgajiem jauniešiem dota iespēja praktizēt savas prasmes. Kopā aktivitātē tika
iesaistīti 175 organizācijas biedri.
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Veiksmīgi noorganizēta un aizvadīta Baltijas valstu
skautu un gaidu lielā nometne “Lēciens”.
Nometnē piedalījās 650 dalībnieki no 8 valstīm, tādējādi kļūstot
par lielāko skautu un gaidu nometni, kas pēdējo 20 gadu laikā ir
notikusi Latvijā.
Baltijas džamboreja notiek reizi četros gados ar mērķi veidot
jaunu Baltijas valstu paaudzi, kas sadarbojas un domā par reģiona tālāku attīstību.
Šoreiz par nometnes galveno tēmu bija izvēlēti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM),
kas vijās cauri visām nometnes aktivitātēm un nometnes sadzīvei.
Dalībnieki devās gan pārgājienos, gan iesaistījās dažādās ar vidi un savstarpējo
komunikāciju saistītās aktivitātēs, veidoja paši savas aktivitātes un rokdarbus viens
otram, apmainoties ar simbolisko nometnes naudu, tādējādi saprotot naudas vērtību un
atbildīga patēriņa konceptu. Katra diena noslēdzās ar īpašu kultūras programmu un
ugunskura vakaru, ko tika uzticēts veidot katrai Baltijas valstij. Nometnes laikā skautus
un gaidas apciemoja arī valsts augstākās amatpersonas: Izglītības un zinātnes ministre
Ilga Šuplinska, kura piedalījās “Latvijas vakarā”, novēlēja visiem dalībniekiem cienīt
vienam otru un palūkoties uz katru lietu no vairākām perspektīvām. Aizsardzības
ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis piedalījās nometnes viesu dienā, ar
kuru tika pārrunāta skautu un gaidu organizācijas darbības specifika un loma
sabiedrībā. Organizācija saņēma rakstiskus apsveikums arī no Valsts prezidenta Egīla
Levita un ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa.
5.Baltijas skautu
un gaidu
džamboreja ir
plānota
2022.gadā
Lietuvā.
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ORGANIZĀCIJAS IZAUGSMES PASĀKUMI
LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANA - Projekts par
jauniešu iesaisti Eiropas Parlamenta
vēlēšanās “Mana Eiropa, mana balss”.


No 2019. gada janvāra līdz 2019. gada maijam, Latvijas skauti un gaidas līdzdarbojās
projektā, kura mērķis bija veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un piedalīšanos Eiropas
Parlamenta vēlēšanās 2019. gada 25. maijā. Februārī 5 jauniešiem bija iespēja
piedalīties skautu un gaidu apmaiņas seminārā Francijā, aprīlī un maijā noritēja 6
dažādas līdzdalības aktivitātes Valmierā, Ogrē un Rīgā, kurās jaunieši aktualizēja
Eiropas vērtības vienaudžu vidū, gan skolās, gan organizācijas aktivitātēs tieši
sasniedza 123 dalībniekus - lielākoties 16-26 gadu vecus jauniešus, kuriem Eiropas
Parlamenta vēlēšanas bija pirmās. Projekta laikā tika iesaistīti 10 brīvprātīgo komanda,
tika izveikta arī neliela informatīva kampaņa sociālajos medijos, iesaistot skautus un
gaidas kā viedokļu līderus, kopa 24 ieraksti ar ap 3000 skatījumu.
Projekta rezultātā organizācijas biedru
vidū veicināta, paplašināta izpratne par
jaunatnes līdzdalības nozīmīgumu
Latvijas un Eiropas Savienības līmenī,
atjaunota ārējo attiecību darba grupa,
kuras dalībnieki piedalās debatēs un
konferencēs par jauniešu tiesībām,
pilsonisko aktīvismu un citiem jauniešiem
nozīmīgiem tematiem. Organizācija
uzsāka aptauju par balsošanu no 16
gadu vecuma, kurā dažu nedēļu laikā
piedalījās vairāk kā 500 respondenti,
skaidri norādot, ka ir jāturpina debate par
vecuma cenza pazemināšanu un jauniešu
līdzdalību pašvaldību vēlēšanās.
Veicināta jauniešu līderība un vadības
prasmes.
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LĪDERĪBAS IZAUGSME - Vadītāju vietnieku apmācības.
2019. gadā realizētas vadītāju vietnieku apmācības divās daļās. Apmācībās piedalījās
21 dalībnieks, veiksmīgi absolvējuši 16 dalībnieki, kuri veic iknedēļas darbu savās
vienībās, vadot jauniešus. Apmācību laikā dalībnieki apguva dažādus moduļus, kas
palīdz veiksmīgāk vadīt nodarbības: zināšanas par vadītāja lomu, skautu un gaidu
programmu, nodarbību vadīšanu un plānošanu, stāstu metodi, drošību pasākumos,
neformālās izglītības pamatprincipus, refleksijas nozīmi, skautu un gaidu metodi,
izvirzījuši sev personīgos izaicinājumus nodarbību vadīšanā, reflektējuši par tiem u.c.
Apmācības noritēja LSGCO apmācības sistēmas ietvarā.

Foto: Apmācību absolventi un treneri. 2019.gada oktobris. Tome.
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DROŠAS VIDES TĒMAS
AKTUALIZĒŠANA - Jaunatnes politikas
konference “Drošs no draudiem”.
2019. gada 29. novembrī norisinājās skautu un gaidu organizācijas rīkotā jaunatnes
politikas konference “Drošs no draudiem”, kurā piedalījās 60 dalībnieki - jaunatnes
organizāciju pārstāvji, ierēdņi, jaunatnes darbinieki un citi interesenti. Konferences
mērķis bija apskatīt dažādus drošības aspektus, kas jāņem vērā gan darbā ar jaunatni,
gan dzīvojot mūsdienu pasaulē. “Drošs no draudiem” koncepts ir Pasaules Skautu
kustības organizācijas izdotās vadlīnijas, lai ievērotu maksimālu drošību darbā ar
jaunatni un izvairītos no iespējamiem riskiem.
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GALVENIE STARPTAUTISKIE PASĀKUMI
24. Pasaules Skautu džamboreja
No 22. jūlija līdz 2. augustam Latvijas skautu un gaidu delegācija,
11 dalībnieku sastāvā, piedalījās 24. Pasaules skautu džamborejā
Rietumvirdžīnijā, ASV.
Ierodoties nometnē, pārstāvjus pārņēma neaprakstāmas emocijas
par grandiozo nometnes vietu - 4290 ha iekārtoti telšu vietām,
saimniecības un izklaides ēkām, vairākām skatuvēm, skatu torņiem un laivu piestātnēm
divos ezeros.
Nometnes vieta piedāvāja vēl nepieredzētas brīvdabas nodarbību iespējas, skrituļdēļu
parkus, trīša nobraucienus, klinšu sienas, kalnu trases u.c., bet ne tik fizisku aktivitāšu
piekritējiem bija iespēja piedalīties diskusijās par dabas aizsardzību, klausīties lekcijas
un nodarboties ar interesantiem rokdarbiem. Vakara programmas sniedza mākslinieku
uzstāšanās uz ierīkotajām skatuvēm. Visgrandiozākās bija atklāšanas un noslēguma
ceremonijas, kurās vairāku stundu garumā bija iespēja sekot līdzi nometnes stāstam un
baudīt pasaulslavenu dziedātāju uzstāšanās, kā arī muzikālus lāzeršovus.
Latvijas pārstāvji guva neatsveramu starptautisku pieredzi piedaloties aktivitātēs un
tiekoties ar pārstāvjiem no visas pasaules.

Foto: Latvijas delegācija 24. Pasaules skautu džamborejā, Rietumu Virdžīnijā..
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Latviešu skautu un gaidu kustības nometne “Solījums”,
ASV
Latvijas skautu un gaidu delegācija 11. līdz 17.08.2019.
piedalījās diasporas latviešu skautu un gaidu 12. lielajā
nometne “Solījums”, Ņujorkas pavalstī.
Vēl pirms nometnes sākuma, no 06.08. delegācijai bija iespēja būt Ņujorkā, apskatot
lielpilsētas skaistākās un apmeklētākās vietas, iepazīties ar visā pasaulē dzīvojošajiem
latviešu skautiem un gaidām un iegūt jaunus draugus, paliekot viesģimenēs.
Latviešu skauti un gaidas no Latvijas, ASV, Kanādas un Austrālijas nometņoja
Massawepie Scout Camp īpašumā. Tā ir amerkikāņu skautiem piederoša nometņošanas
teritorija ar telšu vietām, lielu ēdnīcu, ezeru blakus, kurā var peldēt vai laivot, riteņiem un
šķēršļu trasi kokos, vieta ir tik liela, lai var vairākas nometnes notikt vienlaicīgi.
Jauniešiem bija iespēja iepazīties un izbaudīt
Ziemeļamerikas dabu un latvisko kopā būšanu,
Man ļoti patika nometnē valdošais
piedaloties izzinošās nodarbībās, dodoties
latviskais un skautiskais gars. Ļoti
pārgājienos un laivu braucienos.
iedvesmoja trimdas latviešu latvisko
Nometnē valdīja latviskais un skautiskais gars.
tradīciju kopšana un uzturēšana,
Diasporas latvieši turpina kopt un uzturēt latviskās
skautisko vērtību iedzīvināšana.
tradīcijas. Daudz tika dziedātas dziesmas, arī
/Ilze/
tādas, ko Latvijas delegācija mācīties no viņiem.
Delegācijā bija skauti un gaidas no Valmieras,
Rīgas, Jūrmalas,
Tukuma un
Ogresgala vienībām.
Pateicamies Latviešu
skautu kustībai un
Latviešu gaidu
kustībai, Amerikas
latviešiem par
jauniešu uzņemšanu
viesģimenēs,
kompānijai
“Watermelon” un
citiem atbalstītājiem
par iespēju
piedalīties nometnē!
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23. Eiropas WOSM konference un 16. Eiropas WAGGGS konference,
23.08.2019. - 29.08.2019., Splita, Horvātija.
Konferences galvenais mērķis ir
pārvaldīt Eiropas skautu un gaidu
kustības organizācijas – WOSM un
WAGGGS, ievēlēt to valdes –
komitejas locekļus, pieņemt atskaites
un vienoties par tālākiem
uzdevumiem, kā arī dalīties pieredzē,
iedvesmoties tālākam darbam
nacionālā mērogā. Vairāk nekā 500
delegāti no visas Eiropas un viesi no citu kontinentu skautiem un gaidām reizi trīs
gados tiekas Eiropas skautu (WOSM) un Eiropas gaidu un meiteņu skautu konferencē
(WAGGGS). Šogad to pie sevis uzņēma Horvātijas skautu organizācija.
Konferences notiek paralēli – daļa no sesijām notiek WOSM un WAGGGS kopā, daļa
atsevišķi. Tās ir gan garas sarunas par procesu, par virzienu un par izpildījumu, tā ir
demokrātijas skola, kurā visi ir uzklausīti un lēmumi tiek pieņemti balsojot. Tā kā WOSM
jau bija izdiskutējis savus stratēģiskos virzienu 2019.gada pavasarī – Simpozijā Maltā
(tādā kā skautu stratēģijas darbnīcā), tad uzsvars bija uz pieredzes apmaiņu. Savukārt
WAGGGS konference bija dinamiska, ar daudziem jautājumiem par aizvadītajiem 3
gadiem, par finanšu caurspīdību un administrāciju. Diskusija atgādināja, ka katram
biedram nevalstiskā organizācijā (šajā gadījumā dalīborganizācijām) ir jābūt modram
par ko balso un par ko iestājas.
Interesanta bija pieredzes apmaiņa ar Somijas organizāciju, kura viņi dalījās savā
vienību pārvaldes modelī - maģiskais trijnieks: vienības priekšnieks, atbildīgais par
programmu, atbildīgais par brīvprātīgajiem (cilvēkresursu pārvaldītājs). Vienībās, kurš
šis modelis ir ieviests, ir uzlabojušies izaugsmes rādītāji. WAGGGS ir izveidojis jaunu
līderības modeli, pēc kura nosaka katra cilvēka labāko izaugsmes ceļu, atbilstoši
līderības tipiem. Modeļi tiks praktizēti apmācībās tuvākajos gados. Atšķirībā no WOSM,
WAGGGS Eiropas Reģionā ietilpst arī Austrumeiropu valstu gaidu un meiteņu skautu
organizācijas – Ukraina, Gruzija, Baltkrievija, Armēnija, Azerbaidžāna, Krievija. Šī
reģiona valstīm ir līdzīgi izaicinājumi kā mums pirms 15-20 gadiem. Viņi savu jaunatnes
politiku veido šobrīd, un to ir ļoti grūti darīt, jo izpratne par brīvprātīgo darbu un darbu
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ar jaunatni mijas starp padomju ēras pionieru namiem, politiķu organizētām
propagandas tipa vasaras nometnēm un rietumu demokrātijas vēsmām.
Abās konferencēs tika ievēlēti jauni vadītāji. Turpmākos 3 gadus Eiropas WOSM vadīs
Lars no Vācijas un Eiropas WAGGGS – Eline no Norvēģijas. Kā kontaktpersonas LSGCO
ir jaunievēlētais Džoakims no Portugāles un atkārtoti ievēlētā Petra no Slovēnijas.
Horvātijas skauti veica lielisku darbu uzņemot pie sevis visu lielo Eiropas skautu un
gaidu ģimeni. Viņi bija labi padomājuši kā izmantot pilsētas telpu – pludmali, parku, kā
arī netālo cietoksni, kur tika uzņemta filma “Game of Trones”. Viņi prezentēja vietējo
kultūru, skautismu un dziļu cilvēcību. Pēc ugunsgrēkiem kalnos, skauti bija izveidojuši
projektu “Boranka”, kurā atjauno mežu teritoriju.
Konferencēs tika prezentēts arī Baltijas
Džamborejas dziesmas “The Jump” videoklips
un guva pozitīvu atgriezenisko saiti.
Nākamā konference notiks Roterdamā,
Nīderlandē 2022.gada vasarā.
LSGCO pasākumā pārstāvēja valdes locekļi vad. Mārcis Akmeņkalns un vad. Agnija
Jansone.

Foto: Baltijas un Centrāleiropas valstu pārstāvji jeb Krakovas grupa.
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LSGCO STUKTŪRVIENĪBAS
SKAUTU UN GAIDU VIENĪBAS
Reģionālais pārklājums. Vienību saraksts pielikumā

Zaļās – aktīvas vienības, sarkanās-nav slēgtas, bet nedarbojas, zelta- iestrādes darbības
uzsākšanai nākamajā sezonā.
2020.gada aprīlī LSGCO ir 25 (+4 speciālās) = 29 struktūrvienības, apvieno 963 aktīvus
biedrus.

Sadalījums pa pakāpēm:
Pakāpe

%

Mazskauti un guntiņas

47

Skauti un gaidas

29

Dižskauti un dižgaidas

8

Roveri un lielgaidas

4

Vadītāji un vadītāju vietnieki

8

Viedbiedri

3

Citi

1
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Vismaz 88% biedri ir bērni un jaunieši,
daļa no vadītājiem arī ir jaunieši.
Proporcionālais sadalījums pa
dzimumiem ir aptuveni 50/50.
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LATVIJAS GAIDU UN SKAUTU MUZEJS
2019.gadas sākumā notika domnīca par muzeja attīstības perspektīvām kopā ar Imanta
Ziedoņa muzeja un Okupācijas muzeja vadītājiem. 2019.gada pavasarī muzeja krājumi
un arhīvi tika pārvesti no Ogres uz LSGCO biroju, muzeja mēbeles atrodas Burtnieku
novadā. Vad. Paulīna Latsone ir veikusi maģistra darba pētījumu “Latviešu skautu un
gaidu kustība pārvietoto personu nometnēs Rietumvācijā 1945-1950” izmantojot
muzeja krājumus. Vad. Jānis Goldšmits sagatavojis izstādi “Skauti un Latvijas armija
1918-1940”, kas tika izstādīta nometnē “Baltais Vilks 2019” un apkopojis informāciju
par ģenerāļa Goppera nāves dienu. Tiek meklētas iespējas muzeja attīstībai un
atbilstošie resursi.

Foto no izstādes nometnē
“Baltais Vilks 2019”

LATVIJAS SKAUTU UN GAIDU OSTA
Bagāta tā taua, kura dzīvo pie jūras!
/Vad.Aleksandrs Bergins/
Ostā pastāvīgi darbojas Jūrmalas 3. skautu vienība, kurā
darbojas vairāk kā 50 biedri. Vienībai ir notikušas 75
nodarbības un 25 dažādi citi aktīvi pasākumi. Šī vienība ir
vienīgā Latvijā, kura darbojas visu gadu, jo vasaras laiks
ir piemērotākais laiks ūdens māku apguvei - burāšana, kanoe, kajaki, SUP, vēja dēļi, pašu
gatavotie peldlīdzekļi. Vienība ir aktīvi iesaistījusies ari LSGCO un Japānas skautu asociācijas
skautu un gaidu apmaiņas projektā “Sudraba vilks”, kura 2019.gada vasarā viesos uzņēma 4
jauniešus no Japānas. Apmaiņā iesaistījušies arī skauti un gaidas no citām vienībām.
Paralēli pastāvīgai darbībai vienībā, ostā ir viesojušās 6 LSGCO vienības ar vienas dienas
ūdens aktivitātēm, gan arī notikušas 4 nometnes uz “Skautu” salas. Ostā, Jūrmalas 3.skautu
vienības izpildījumā, ir notikušas arī vairākas aktivitātes bērniem un jauniešiem, kuri vēl
nedarbojas organizācijā. Piemēram Buļļuciema biedrības rīkotajos pasākumos un sadarbojāmies
ar "Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem" un "Jūrmalas jaunieši" .

Pēc vairāku gadus gadus ilgušām sarunām, LSGCO un Jūrmalas ostas pārvalde 2019.
gada 20. decembrī parakstīja vienošanos uz pieciem gadiem par sadarbību Jūrmalas
pašvaldības teritorijas izmantošanā - skautu un gaidu nodarbību norisei, tai skaitā
aktivitātēm uz ūdens, ko ikdienā turpinās izmantot Jūrmalas 3. jūras skautu un gaidu
vienība. Jau sākot ar 1994. gadu Biedrībai ir bijušas dažādas vienošanās ar Jūrmalas
pašvaldību par teritorijas Jūrmalā, Tīklu ielā 17, pie Lielupes ietekas jūrā, izmantošanu
jūras skautu un gaidu darbībai. Ņemot vērā, ka 2016. gada martā tika vienpusēji
uzteikts līgums, no 2016. līdz 2019. gadam skauti un gaidas, Jūrmalas pašvaldība un
Jūrmalas ostas pārvalde veica daudzas pārrunas un centās rast optimālu risinājumu
turpmākai sadarbībai.
Latvijas skautu un gaidu organizācija pateicas zvērinātu advokātu birojam “Eversheds
Sutherland Bitāns” un personīgi zvērinātam advokātam Mārim Vainovskim par probono atbalstu biedrībai juridiskajās konsultācijās un pārrunu vešanā ar Jūrmalas domi
un Jūrmalas ostas pārvaldi trīs gadu periodā. Iestāšanās par tiesiskumu un tiesību aktu
pamatotu piemērošanu sabiedrības labā ir būtiska demokrātijas sastāvdaļa.
Paldies arī visiem brīvprātīgajiem skautu un gaidu vadītajiem, kas savu pilsonisko
aktīvismu praktizē ne tikai ik nedēļu vadot bērnu un jauniešu nodarbības, bet arī atrodot
laiku iestāties pret netaisnībām. Organizācija cer uz veiksmīgu sadarbību ar Jūrmalas
ostas pārvaldi un Jūrmalas pilsētas domi arī nākamajā dekādē!
16.04.2020.
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LATVIJAS SKAUTU UN GAIDU FONDS
Santīmu pie santīma neliksi, pie lata netiksi!
/sakāmvārds/

Kopsavilkums.
2019.gadā Latvijas Skautu un gaidu fonds ir atjaunojis savu aktīvo darbību, un tam ir
apstiprināts jauns vadītājs – vad. Mikus Krams. Mikus ir no Rīgas 155.skautu vienības,
dzīvojis un skautojis arī Šveicē un Kanādā, kur ieguvis arī mazskautu vadītāja pakāpi.
Studējis Nīderlandē un ilgu laiku dzīvojis Lielbritānijā. Pagājušajā gadā vad. Mikus
uzņēmies arī vadīt Latvijas Skautu un gaidu fondu.
Fonda atjaunošana - 8.martā tika organizēta pieņemšana organizācijas atbalstītajam un
draugiem Ziemeļvalstu ministru padomes birojā Rīgā. Pasākums tika apvienots ar
Eiropas Skautu fonda pieņemšanu, kurā tika uzņemti 5 jauni biedri no Latvijas.
Pasākumā piedalījās arī fonda goda prezidents Jorgens Rasmusens.
2019.gadā fonds ir strādājis uz attiecību veidošanu ar dažādiem atbalstītajiem, kā,
piemēram, AS Latvijas Finieris, Latvijas Valsts Meži, BTA, Kreiss. Veicinājies privātos
ziedojums, piemēram, Ulda Kariņa jubilejas dāvana - ziedojumu formā. Fonds kopā ar
organizācijas valdi ir izveicis arī ziedojuma kampaņu.
Organizācijai kopā saziedotie līdzekļi 2019.gada laikā – 3142.51 EUR, 43 ziedotāji.
Daļa no ziedojumiem daži ir bijuši mērķziedojumi: Pelēču vienības 2 biedru formām,
viena biedra dalībai Pasaules džamborejai, Japanas sadarbības projekta stipendijai,
IMWe radošās līderības apmācības stipendijai.
Fonds stāda pie struktūras maiņas un
tuvākā laikā informēs par tālāko darbības
modeli.

Dažāda veida piesaistītais atbalsts
( gan Fonda, gan LSGCO valdes):
vismaz 24090,85 EUR apmērā.

16.04.2020.
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4.Baltijas Skautu un gaidu nometnes nodrošināšanai – vismaz 15682,85 Eur apmērā
 Atbalsts no Nacionāli bruņotajiem spēkiem – teltis, galdi, krēsli, transports, mediķis
u.c, ap 8000 EUR


SIA Dobeles dzirnavnieks, produkcijas ziedojums 228 EUR



Veikals “Ceļotājs” - āra dzīves preču ziedojums 275.82 EUR apmērā



SIA Rimi Latvija pārtikas preču ziedojums ap 1000 EUR apmērā;



SIA Balticovo – 1080 olas – 179.03 EUR apmēra;



“Latvijas Valsts Meži” – atlaides formā vismaz 6000 EUR



SIA Kreiss – auto-saldētavas bezmaksas noma uz 9 dienām nometnes vajadzībām;



Saņemtas korporatīvas atlaides no SIA Rēzeknes gaļas kombināts, SIA Andriito,
SIA Ķekavas vistas, SIA Tukuma piens, SIA Fazer Latvia, SIA Milzu u.c.

Atbalsts organizācijai, tai skaitā dažādiem mazajiem projektiem: ap 5853 EUR:
 Pro – bono advokāta pakalpojumi no “Eversheds Sutherland Bitāns”, galvenokārt,
skautu un gaidu ostas gadījumā


Ziedojuma projekts AS “Latvijas Finieris” par atbalstu skautu un gaidu vadītāju
nometnei “Būsim modri 2019”, Abragciemā. EUR 653 apmērā.



Ar telpām un kafijas pauzi konferencē “Drošs no draudiem” – BTA Baltic Insurance
Company, ap 500 EUR vērtībā.



Uzšuvēm - SIA “Sia Krimelte Latvia” Pasaules džamborejā – 308,55 EUR apmērā.



T-krekliem nometnes “Solījums” delegācijai, SIA “Watermelon” ap EUR apmērā

Starptautiskajiem pasākumiem, projektu partnerības viedā: 2555 EUR
 Līdzdalībai Starptautisko sakarnieku forumā Serbijā, 100 EUR atbalsts no WOSM un
100 EUR atbalsts no WAGGGS., kopā 200 EUR


Stipendijas 650 GBP un 300GBP ( 950 GBP = (apmēram 1200 EUR) apmēra 2
dalībniecēm no Latvijas dalībai Pasaules meiteņu gaidu un meiteņu skautu
asociācijas jaunu sieviešu līderības apmācībās “Juliet Low seminar” Šveicē un
Lielbritānijā, kā arī ceļa izdevumu apmaksa vienai personai – ap 300 eiro apmērā. =
kopā ap 1500 EUR



Vienas personas līdzdalība Pasaule Skautu kustības organizācijas Eiropas
konferencē, Horvātijā – dalības maksa, viesnīcas un daļēji ceļa izdevumi segšana –
700 EUR.



Vienas personas līdzdalība Eiropas skautu un gaidu organizāciju apmācībās
“Academy”, Slovēnijā – 180 eiro atbalsts dalības maksai un 275 eiro ceļa
izdevumiem = 455 EUR

16.04.2020.
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FINANSES
Finansiāli 2019. gads ir bijis ļoti spēcīgs ar
vislielāko apgrozījumu organizācijas
vēsturē. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu,
lielāko daļu no šī pieauguma veido biedru
naudas un dalības maksas palielinājums.

Precīzāk, vislielākais pieaugums ir nācis
no saņemtajām dalības maksām Baltijas
Džamborejas ietvaros (aptuveni 65% no
citiem ieņēmumiem). Taču tālu neatpaliek
arī pieaugošais saņemtās naudas apjoms
biedru naudās (šajā kontekstā tā ir visa
ienākošā nauda vienību kontos).

16.04.2020.
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Izdevumu kategorijās arī ir notikušas dažas izmaiņas. Precīzāk, 2019. gadā, sakarā ar
pasaules džamboreju, bija liels palielinājums tādās izdevuma kategorijās kā transports
(aviobiļetes) un dalības maksas ārpus organizācijas pasākumos. Citādi izdevumu
kategorijas diži neatšķiras no iepriekšējajiem gadiem, un lielāko daļu tāpat sastāda
organizācijas pamatdarbības nodrošināšanas kategorijas, kā, piemēram, pārtika,
ēdināšana, degviela, telpu vai teritorijas noma, saimniecības preces u.c. mazākas
kategorijas.
Sākot ar 2019. gadu tiek sekots līdzi arī vienību iekšējiem organizācijas izdevumiem
trijās izdevumu kategorijās:
1) Vienības izdevumi LSGCO projektiem (dalības maksas mūsu pašu nometnēs),
2) Vienības izdevumi LSGCO simbolikai
3) Vienības izdevumi LSGCO biedru naudai (biedru nauda, kas aiziet organizācijas
rīcībai).

16.04.2020.
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Piesaistītie līdzekļi naudas un pakalpojumu veidā:
JSPA. Izglītības un zinātes ministrijas, Valsts Jaunatnes politikas
57033,6 programmas jaunatnes organizāciju gada atbalsta programma
Sabiedrības Integrācijas fonds. Kultūras ministrijas programma "Latvijas
16483,8 Nevalstisko organizāciju fonds"
Lauku atbalsta dienests. Mežu attīstības fonda "Latvijas Valsts mežu"
20000 ziedojumu programma "Vides izglītība"
Rīgas Domes Izglītības kultūras, sporta un jaunatnes departaments (Baltais
9911,75 Vilks, Kapacitātes projekts, Baltijas Džamboreja)
24090,85 dažadi atbasltītāji (skatīt augstāk)
3142,51 Ziedojumi (43 ziedotāji)

130662,51

16.04.2020.
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PATEICĪBAS
Pateicamies visiem skautu un gaidu ilgtermiņa un īstermiņa brīvprātīgajiem par
ieguldījumu skautu un gaidu organizācijas attīstībā 2019.gadā!
Jūsu katra enerģija, laiks un vēlme darīt, attīstīt, risināt, ziedot sevi un savus resursus ir
milzīgs ieguldījums mūsu kustībā, tas ir jūsu apliecinājums par labākas pasaules
veidošanu ik dienu!
Paldies, ka bijāt daļa no Latvijas skautu un gaidu attīstības lēciena!
Paldies visiem skautu un gaidu vadītājiem, īpaši vienības priekšniekiem!
Paldies organizācijas valdei, darbiniekiem un nacionālā līmeņa brīvprātīgajiem!
Paldies darba grupu, projektu, pasākumu un nometņu brīvprātīgajiem, īpaši iniciatīvu
vadītājiem!
Paldies viesiem ziedotājiem, īpaši Uldim Kariņam!
Paldies visiem atbalstītājiem!

Paldies, ka bijāt daļa no Latvijas skautu un gaidu attīstības lēciena!

16.04.2020.
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PIELIKUMI
VIENĪBU SARAKSTS (2020,APRĪLIS)

1

1

Rīgas 1. gaidu vienība

aktīva vienība

2

1

Rīgas 1. skautu vienība

aktīva vienība

3

2

Rīgas 2.skautu un gaidu pulciņš

aktīva vienība

4

3

3. Jūras skautu vienība

aktīva vienība

5

4

Valmieras 4. skautu vienība

aktīva vienība

6

5

Ogresgala 5. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

7

7

Rīgas 7. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

8

8

Zaķumuižas 8.skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

9

11

Brocēnu 11.skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

10

12

Tukuma 12. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

11

16

Druvas 16.skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

12

18

Stāķu 18.skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

13

26

Pelēču 26. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

14

29

Ogres 29. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

15

38

Kocēnu 38.skautu vienība

aktīva vienība

16

45

Vaboles 45. gaidu vienība

aktīva vienība

17

66

Rīgas 66. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

18

69

Rīgas 69. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

19

83

Siguldas 83. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

20

85

Rēzeknes 85. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

22

141

Rīgas 141. skautu un gaidu vienība

aktīva vienība

23

155

Rīgas 155. skautu vienība

aktīva vienība

24

F

Latvijas Skautu un gaidu osta

aktīva vienība

25

O

Latvijas Skautu un gaidu fonds

aktīva vienība

26

VB

Garezera viedbiedru dzimta

aktīva vienība

27

9
Jēkabpils 9.skautu un gaidu vienība

dibināta, sezonu plāno uzsākt 2020.gad
rudenī

28

20

Gaiķu 20. skautu un gaidu vienība

dibināta, šajā sezonā nedarbojas

29

M

Latvijas Gaidu un skautu muzejs

šobrīd kastēs, sirdīs un domās
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10

Jelgava 10.skautu vienība

nav slēgta, bet šobrīd aktīvu darbību neveic

44

Daugavpils 44. gaidu vienība

nav slēgta, bet šobrīd aktīvu darbību neveic

98

Carnikavas 98. skautu un gaidu vienība

Bērnu kopšanas atvaļinājumā

(31)

Ādaži

Ir iestrādes

(14)

Liepāja

Ir iestrādes

(15)

Cēsis

Ir iestrādes

Rīga (diplomātu kopiena)

Ir iestrādes

LSGCO ATBALSTĪTĀJI

LSGCO ZIEDOTĀJI

LSGCO REKVIZĪTI
Adrese (faktiskā un juridiskā): Audēju iela 8-5, Rīga, LV1050,
E-pasts: info@skauti.lv
Mob.t. +371 27852614
Reģ.nr. 40008000437
Konta nr. SEB bank, LV87UNLA0001000700127, UNLALV2X
Luminor bank; LV30NDEA0000082056289, NDEA LV2X
Mājas lapas adrese: www.skautiungaidas.lv
Sociālo mediju konti: skautiungaidas
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