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IEVADS – PIE UGUNSKURIEM
Ir pagājis klusais, pārdomu un svētku laiks, sācies Jauns gads. Iespējams, Tu esi
sev izvirzījis kādus jaunus mērķus, apņemšanās.
Janvāris Latvijas vēsturē ir nozīmīgs mēnesis pagājušajā gadsimtā - gadsimta
sākumā ar Ziemassvētku kaujām, kas bija nozīmīgas ar latviešu strēlnieku
drosmi, apņēmību cīnīties skarbajos ziemas apstākļos par savu zemi un tās
brīvību, savukārt gadsimta pašās beigās - Barikādēs - lai atgūtu savas valsts
neatkarību un brīvību, kas bijusi atņemta pusgadsimta garumā. Abos šajos notikumos
neiztrūkstošs elements, kas ļāva uzturēt možu garu, sasildīties, pagatavot ēdienu, uzvārīt siltu
tēju, bija ugunskurs.
Arī skautiem un gaidām ārā dzīvē, nometņojot, dodoties pārgājienos, solījumos, ugunskuri ir
neiztrūkstoša sastāvdaļa. Tādēļ šomēnes aicinām Tev piedalīties šo svarīgo vēstures notikumu
izzināšanā pie ugunskura.
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PRAKTISKIE UZDEVUMI
Ugunskurs
● Iekurināšana - noskaties video, kā iekurināt
ugunskuru. Tur Tu dzirdēsi un redzēsi gan par
dažādiem iekura veidiem, no kuras puses pareizi
ugunskurs iekurināms, kur mežā slapjā laikā
atrodams sauss iekurs un citu vērtīgu informāciju.
● Esi vērīgs! Dodoties dabā atceries, ka ugunskuru
drīkst kurināt tikai tam paredzētā vietā vai arī ierīkojot ugunskura vietu tā, lai
nebojātu meža zemsedzi. Kurinot ugunskuru pirmo reizi, nedari to viens, dari to
kopā ar kādu pieaugušo un pārliecinies, ka Tev ir nepieciešamais, lai uguni
nodzēstu (spainis ar ūdeni vai smiltīm, ugunsdzēšamais aparāts, ar kuru Tu proti
atbilstoši rīkoties).
● Cik dažādus ugunskura veidus Tu jau zini? Un cik no tiem proti iekurt? Izzini vēl
kādu jaunu ugunskura veidu un droši iemācies to iekurt:
o Uzzini, kas par ugunskuru kurināšana un kādi ugunskura veidi minēti
Gaidu un skautu rokasgrāmatā – skaties mājas lapā #DariMājās sadaļā.
o Angliski - idejas no ASV skautu rokasgrāmatas par ugunskura veidiem;
o Ēst gatavošanu uz ugunskuriem - veidi kā novietot katlu/pannu uz
ugunskura un 7 dažādi ugunskuru veidi ar video, kā iekurināt un kad katru
no tiem labāk izmantot.
● Iepazīsties un ievēro drošības noteikumus pie ugunskura - gan to sagatavojot,
iekurinot, gan nodzēšot! Drošības noteikumu infografiku skaties mājas lapā
#DariMājās sadaļā.
● Iemācies pagatavot ko jaunu un garšīgu uz ugunskura - pielikumā atradīsi
‘ugunskura’ receptes - izmēģini tās, dodoties pārgājienā kopā ar ģimeni, mājas
pagalmā (ja dzīvo privātmājā) vai ieplānojiet to nākamajā vienības pārgājienā vai
nometnē. Atceries par drošību gan ugunskuru kurinot, gan gatavojot!
● Pārbaudi savas zināšanas par ugunskuriem un to veidiem - testā/viktorīnā https://ej.uz/ugunskuri.
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Barikādes
● Izzini Barikāžu laika notikumus - kas norisinājās 1991.gada janvārī:
● Valsts Kancelejas sagatavots materiāls
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/barikades.pdf;
● LTV raidījuma “Atslēgas” epizode - Barikāžu stāsti
https://vimeo.com/251519767;
● Pieci audio stāsti par barikāžu dalībniekiem - https://www.lsm.lv/raksts/dzive-stils/cilvekstasti/pieci-1991-gada-barikazu-stasti-lozu-svikas-debesis-kolhozutraktori-un-futbols-kailsala.a345016/ .
● Ja dodies pastaigā Rīgā, apmeklē foto izstādes "Barikāžu četrpadsmit dienas un
naktis" un "Barikāžu stāsti", kas no 13. - 26.janvārim būs skatāmas Doma
laukumā un pie Brīvības pieminekļa.
https://www.lv100.lv/programma/kalendars/fotoizstades-barikazu-cetrpadsmitdienas-un-naktis-un-barikazu-stasti/.
● Noskaidro, vai Tavā pilsētā vai novadā notiek kāds Barikādēm veltīts pasākums,
izstāde vai virtuālā izstāde un, ja iespējams, apmeklē to!
● Pārbaudi savas vēstures zināšanas - aizpildi testu par Barikādēm vai kādu citu
Latvijai nozīmīgu vēsturisku laika posmu:
https://www.mk.gov.lv/lv/atmini_vesturi.
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Izveido savu zaļumu podiņu uz palodzes
● Puķu podā vai kastītē ieber melnzemi, aplej.
● Iestādi, cieši iespiežot zemē, vienu pie otra mazos
sīpoliņus (sīk-sīpoliņus). Atceries regulāri aplaistīt!
● Jau pēc apmēram nedēļas, uz Tavas palodzes būs
veselīgu lociņu dārzs, ko varēsi griezt uz
sviestmaizes vai pielikt salātiem, uzņemot šajā
laikā tik nepieciešamos vitamīnus!
●

Vari izmēģināt arī kādus citus ātri dīgstošus

zaļumus, kam nav nepieciešams liels gaismas
daudzums, vai no kuriem izaudzēt dīgstus
(piemēram, zirņi, saulespuķes, redīsi, izvēloties
nekodinātas sēklas), jo šajā gada laikā dienas
gaišais laiks vēl ir īss.

Dodies pētniecības pārgājienā vai pastaigā - ieraugi un nofotografē:
● kāda dzīvnieka pēdu nospiedumu, noskaidro, kuram
dzīvniekam tas pieder;
● kādu putnu, noskaidro, kas tas par putnu;
● burtus dabas objektos, izveidojot vienu no vārdiem:
o Baltais Vilks
o Ugunskurs
o Barikādes
● kādu interesantu dabas objektu vai parādību, centies
noskaidrot, kā tā izveidojusies!
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Baltā vilka piedzīvojumi
Šogad “Baltā Vilka” laikā nevaram pulcēties Ložmetējkalnā, bet varam atcerēties
piedzīvoto! Ja esi piedalījies kādā no “Baltā Vilka” nometnēm, uzraksti savu spilgtāko
“Baltā Vilka” atmiņu:
● Mini gadu, kurā tas notika.
● Pievieno fotogrāfiju, ja iespējams.
● Dalies šajā atmiņā savos sociālo mediju kontos, lieto mikrļa birku #BaltaisVilks,
ietago @skautiungaidas kontu.
● Iesūti savas atmiņas ar fotogrāfiju un kāda spilgtākā notikuma aprakstu uz epastu: skautiungaidas@gmail.com!

SADARBĪBAS UZDEVUMI
Baltais Vilks
Baltais Vilks ir ilggadēja skautu un gaidu tradīcija Ziemassvētku kauju piemiņai
Ložmetējkalnā. Piedalies virtuālajā ugunskura vakarā 2021.gada 9. janvārī plkst.19.00
(saiti saņemsi savā e-pastā, ko norādīsi reģistrācijas formā vai pie sava vadītāja).

Barikādes
Piedalies interaktīvajā nodarbībā vēsturisko notikumu izzināšanai:
● mazskautiem/guntiņām, skautiem/gaidām - 2021. gada 19. janvārī plkst.18.30
(saiti, lai pievienotos nodarbībai vari saņemt pie sava vadītāja). Sīkāk:
https://fb.me/e/QurZrg4Q
● atmiņu stāsts (dižskauti/dižgaidas, rov/lg) - 2021. gada 20. janvārī plkst.
18.30 (saiti, lai pievienotos nodarbībai vari saņemt pie sava vadītāja).
Gatavojoties nodarbībai, sagatavo savu stāstu, ar kādu Barikāžu dalībnieku
(vecāki, vecvecāki, skautu vadītājs, skolotājs vai kāds cits), ar ko nodarbībā
padalīties - sagatavo video vai īsu prezentāciju. Sīkāk:
https://fb.me/e/dfEmUvgFh
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UGUNSKURA STĀSTS
Noklausies Ugunskura stāstu no Roberta Beiden-Pauela grāmatas
“Skautisms zēniem”. Ugunskura stāsts tiks pievienots Skautiungaidas
Youtube kanālā ceturtdien, 2021.gada 21.janvārī.

MĒNEŠA REFLEKSIJA
Izvēlies, kurš no ugunskura veidiem vislabāk raksturo Tavu janvāri?
Kāpēc?
Ko tas pasaka par Tavu janvāri, Tavām sajūtām, Tevis paveikto,
uzzināto?

NOMETNE “BALTAIS VILKS 2021”
Skautiem un gaidām no 12 gadu vecuma ir iespēja piedalīties attālinātajā nometnē
“Baltais Vilks 2021”. Lai Tu būtu piedalījies nometnē "Baltais Vilks 2021" un saņemtu
nometnes uzšuvi, ir jāizpilda četri nosacījumi:
● Jāpiedalās “Baltā Vilka” ugunskura vakarā (kas notiks
2021.gada 9.janvārī pl.19:00 attālināti, saiti saņemsi
savā e-pastā, ko norādīsi reģistrācijas formā).
● Jāizpilda vismaz 2 uzdevumi no janvāra #DariMājās.
● Jānoskatās animētā prezentācija par “Balto Vilku”.
● Jānoiet vismaz 10 km pārgājiens (piefiksē to kādā
aplikācijā, kas fiksē Tavus noietos km).
Atgriezenisko saiti par izpildītajiem uzdevumiem iesūti uz e-pastu
skautiungaidas@gmail.com.
Reģistrējies: https://ej.uz/LSGCO_BV2021 un saņemsi tālākos norādījumus!
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