
SKAUTI UN GAIDAS
aicina uz lielo ģimeņu spēli

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” piedāvā ikvienai ģimenei (mājsaimniecībai) 
piedalīties lielajā ģimeņu spēlē. Spēles mērķis ir dot iespēju ģimenēm šajā pārmaiņu laikā veltīt laiku sev - 

būt kopā, doties piedzīvojumos un aktīvi pavadīt brīvo laiku.



Spēle ilgst 30 dienas. Tā sākās 16. aprīlī un 
beidzas 15. maijā - Ģimenes dienā. 30 dienu 
garumā piedāvājam jums pildīt dažādu grūtības 
pakāpju uzdevumus piecās ilgtspējības jomās - 
vide, sabiedrība, prasmes, piedzīvojums un fiziskā 
aktivitāte. Katrā jomā būs pieejami 5 dažādu 
līmeņu uzdevumi, par kuriem tiks piešķirti punkti, 
kas atbilst uzdevuma grūtības pakāpei. Par 1. 
līmeņa uzdevumu saņemsiet 1 punktu, par 5. 
līmeņa attiecīgi 5 punktus.

Laiku spēles spēlēšanai jūs brīvi varat plānot 
paši, kad un kā vien vēlaties! Arī kurus uzdevumus 
pildīt, jums ir iespēja izvēlēties pašiem - varat 
pildīt pēc iespējas dažādākus uzdevumus un visās 
pakāpēs. Pildiet uzdevumus, kas jums šķiet 
aizraujoši un saistoši.

Dažiem uzdevumiem ir papildus materiāli, 
kuriem var piekļūt, spiežot uz pogas blakus 
uzdevumam.

Katru piektdienu spēli papildināsim ar 
papildus jomu uzdevumiem un vienu īpašo nedēļas 
uzdevumu. Ne vienmēr pie papildus uzdevumiem 
redzēsiet uzdevumus visās jomās. Piemēram, 
otrajā nedēļā papildus uzdevumi var būt jomās 
‘’Piedzīvojums, 2. līmenis’’ un “Sabiedrība, 4. 
līmenis”.

Nedēļas īpašais uzdevums izceļās ar to, ka šo 
uzdevumu jums ir iespēja izpildīt tikai konkrētajā 
nedēļā. Ja izpildīts uzdevums tiks iesūtīts pēc 
termiņa beigām, tas netiks ieskaitīts. Nedēļas īpašā 
uzdevuma punktu vērtība ir maksimālā - 5 punkti.

Reģistrēt komandu spēlei var reģistrācijas 
anketā. Kad, kā jauna komanda, iesūtat izpildītu 
uzdevumu, jūs automātiski tiekat pievienoti punktu 
skaitīšanas tabulai un piedalaties spēlē. Lai 
piedalītos spēlē, komandā jābūt vismaz vienam 
pieaugušajam un vienam bērnam līdz 18 gadu 
vecumam. Spēlei var pievienoties visas tās norises 
laikā. 

Dažādu jautājumu gadījumā aicinām sazināties 
ar organizatoriem, rakstot uz epastu 
lielaspele@skauti.lv

Katrs uzdevums jums būs norādītajā veidā 
jāfiksē. Visas atbildes nepieciešams iesniegt 
atbilžu veidlapā, norādot - komandas nosaukumu 
(spēles laikā tas nevar mainīties), uzdevuma jomu, 
pildīto līmeni un prasīto uzdevumu. Vienā 
veidlapas pildīšanas reizē varat iesūtīt līdz 3 
izpildītiem uzdevumiem. Sekojiet līdzi savam un 
citu komandu punktu skaitam rezultātu lapā.

Visiem esošajiem un jaunajiem uzdevumiem seko līdzi skauti.lv

ATBILŽU
VEIDLAPA

REZULTĀTI

REĢISTRĒJIES
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ7IfC2LFT2ZqBJvBwq7V5lMjcEQGGGGkIYTeq8HGsP0sfAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://forms.gle/JWumEzVTMKfaAcww7
https://keepthescore.co/board/imbnsrdamur/
www.skauti.lv


#neatstājpēdas

Vairāki no sekojošajiem uzdevumiem prasīs doties dabā. Pirms 
to darāt, iepazīstaties ar 7 videi draudzīgiem principiem, lai mūsu 
meži un dzīvībai draudzīgā vide paliek neskarta.
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https://youtu.be/dU4e7PO-4H0


Vai ziniet, kāds ir jūsu ekoloģiskās pēdas 
nospiedums? Aprēķiniet, kā jūsu dzīvesveids 
ietekmē klimatu un iepazīstieties ar 
padomiem, kā to uzlabot. Dalieties ar 
rezultātiem atbilžu veidlapā.

Atrodiet un nofotografējiet 5 dažādus kokus un 
atsūtiet foto kopā ar to nosaukumiem. 
Uzdevumam var noderēt dažādi koku atpazīšanas 
materiāli internetā vai grāmatās.

Atrodiet mājās vienu priekšmetu, ko 
neizmantojat, jo tas ir saplīsis. Tas varbūt 
jebkas: salauzts blenderis, caurums kreklā vai 
kas cits. Salabojiet, lai varētu to izmantot un 
nepirktu tā vietā jaunu! Atsūtiet foto ar 
veikumu pirms un pēc.

Ir pavasaris un viss plaukst! Dodieties dabā 
un atrodiet pirmos pumpurus, mācieties tos 
atpazīt. Atsūtiet, kādus pumpurus izdevās 
atrast. Uzdevumam noderēs pumpuru 
ceļvedis. #DariMājās

Došanās uz veikalu vietā izpētiet, kādi pārtikas 
produkti ir sakrājušies mājās un, izmantojot 
tikai tos, pagatavojiet no tiem maltīti! Pirms 
tam noteikti pārbaudiet derīguma termiņu un 
atcerieties, ka produktus ar uzrakstu 
“Ieteicams līdz” drīkst lietot uzturā arī pēc 
termiņa beigām, savukārt produktus ar 
uzrakstu “Izlietot līdz” nelietojiet pēc norādītā 
termiņa beigām. Asūtiet fotogrāfiju ar 
izmanotoajiem produktiem un gatavo maltīti.   

Vienu dienu visas ēdienreizes pagatavo, neizmantojot gaļas 
produktus! Nofotografējiet savus veikumus. Papildus 
informāciju un receptes jums sniegs “Neapēd zemeslodi”.

Vai ziniet, cik daudz elektroenerģijas patērē neapdomīga “sēdēšana” 
telefonā? Pārdomājiet savus digitālos paradumus un visi vienu dienu 
pavadiet pilnīgi bez sociālajiem tīkliem (piem., Instagram, Facebook, 
Tik Tok un citi). Saziņai izmantojiet tikai zvanus un īsziņas. Fiksējiet to 
savos telefonos ar funkciju “Screen Time”, redzot izmantotās 
kategorijas. Atsūtiet mums ekrānšāviņus, kā veicās.
Ideja: šo uzdevumu variet apvienot ar kādu citu uzdevumu, kur 
jādodas pārgājienā vai dabā. 

Veiciet pētījumu! Atrodiet savam mājoklim tuvākās iespējamās vietas 
vai iespējas, kā un kur variet šķirot sekojošo: papīrs, metāls, stikls, 
bioatkritumi, tekstils, plastmasa, tetrapakas, baterejas, mazā 
elektrotehnika (fēns, blenderis utt), lielā elektrotehnika (ledusskapis, 
televizors u.t.t.). Izmantojat iespēju tur nodot sašķirotos atkritumus. 
Iemūžiniet nodošanas procesu.

Daba ir tik daudzveidīga! Sagatavojieties, izvēloties  vienu vietu (piem., 
pagalms, parks, pludmale, jebkura vieta mežā un citi) un paņemot 
blociņus un rakstāmos. Dodieties uz izvēlēto vietu un izpētiet visu 
dzīvo jums apkārt - pierakstiet vai uzzīmējiet ieraudzītos augus (piem., 
krūmus, puķes) un dzīvniekus (piem., kukaiņus, putnus). Uz vietas vai 
mājās izvērtējiet: cik dažādas augu un dzīvnieku sugas ieraudzījāt; 
kuras sugas atradās viena otrai blakus; vai sugu atrašanos vietu ir 
ietekmējis cilvēks; vai bija grūti vai viegli ieraudzīt dažādās sugas? 
Atsūtiet pierakstus!

Nedēļu šķirojiet savus atkritumus un tos saglabājiet. Nedēļas beigās 
sakrātos atkritumus nofotogrāfējiet - tikai redzot visu kopā, varam 
apzināties, cik daudz patiesībā nonāk izgāztuvēs. Izdariet 
secinājumus, cik daudz un kāda veida atkritumi rodas jūsu mājās; ko 
varētu darīt, lai tos samazinātu?
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http://www.pdf.lv/klimats/klimats.html
http://skauti.lv/wp-content/uploads/2021/04/SkautoMajas_Pumpuru-paligs.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_best_before_lv.pdf
http://www.zalajosta.lv/lv/ka-pareizi-skirot-atkritumus
https://neapedzemeslodi.lv/
http://skauti.lv/skauto-un-gaido-majas-marts-2021-vide/
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Divi vienā. Kopīgi veiciet labo darbu un izvedojiet kādu darba lapu 
(krustvārdu mīklu, labirintu, savieno punktus, izkrāso pats u.c.) par 
tēmu - skauti un gaidas. Ņemiet vērā, ka izgatavotā darba lapa 
nonāks pie dažāda vecuma bērniem (sākot no 3-4 gadu vecuma līdz 
skolas vecuma bērniem). Uzdevumu varat veidot uz rūtiņu lapas vai 
datorā, vai izmantot kādu no mājaslapām, kas piedāvā šadu opciju. 
Izveidoto mīklu pievienojiet anketā.

Katrs paņemiet pa sērkociņam un to kārtīgi saslapiniet. Kad 
tas ir izdarīts, tad, izmantojot sava ķermeņa siltumu, 
izžāvējiet to, lai to varētu atkal piešķilt. Cik ilgu laiku jums 
katram tas prasīja?

Lieciet lietā mājās esošos produktus un radošumu! Kopīgi 
izveidojiet katram pa vannas bumbai. Izmantojiet 
pievienoto video saiti, kur smelties padomu vannas 
bumbas veidošanā.

Uzrīkojiet veselīgas sacensības ģimenes lokā. Katrs 
atrodiet atšķirīgu papīra lidmašīnas veidu, uztaisiet to un 
sacentieties, kura lidmašīna tālāk aizlidos. Atsūtiet 
fotogrāfiju ar lidmašīnu-čempioni un cik tālu tā aizlidoja.

Esot dabā, izvēlieties vienu no debespusēm un, nezaudējot virzienu, 
noejiet 1km (neizmantojot ceļus un ielas). Fiksējiet savu gājienu 
kādā no GPS aplikācijām, lai pēc tam variet novērtēt savu veikumu 
un padalīties ar to. 

Ļaujiet vaļu mākslinieciskumam un izveidojiet kopīgu 
ģimenes mākslas darbu no dabas materiāliem. 
Vismaz A3 lapas izmērā. Atsūtiet bildi. 

Kopīgi uztrenējiet savas koordinācijas prasmes. 
Iemācieties katrs žonglēt vismaz 3 priekšmetus 
un to nofilmējiet jaukā video. #RīgasCirks 

Lieciet galvas kopā un izdomājiet, kā uzvārīt ūdeni 
papīra glāzītē. Uzdevumam būs nepieciešams: 
ugunskurs, papīra glāzīte, sērkociņi, ūdens.

Dodies ar ģimeni dabā un kopīgi izveidojiet loku, divas 
bultas un mērķi, kurā var trāpīt vismaz no 10m attāluma. 
Uzdevumam būs nepieciešams lokans koks (lazda), striķis, 
nazis, kartona kaste (kā mērķis). Šaujot ar loku, obligāti 
jāievēro drošība. 

Pārbaudi savas prasmes ēdiena gatavošanā āra 
apstākļos. Uzcep uz ugunskura olu, izmantojot 
tikai paštaisītus piederumus. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9Z9dhC_nwjM


Sāciet (vai paplašiniet) ģimenes dārzu, vienalga, vai uz 
palodzes, balkona vai mājas pagalmā. Iesējiet vismaz 3 
dažādu augu sēklas, laistiet regulāri un vērojiet, kas notiek! 
Nofotgrāfējiet veikumu, vislabāk, kad augi ir izdīguši.

Atrodiet kādu vecu ģimenes fotogrāfiju un 
rekonstruējiet to mūsdienās. Gan veco fotogrāfiju, 
gan tās rekonstrukciju atsūtiet.

Uzrāpieties visa ģimene kādā lielā kokā vai 
katrs savējā, un nofotgrāfējieties!

Uzrakstiet vēstules katram ģimenes loceklim, kuras 
noglabājiet drošībā un atveriet gada nogalē. 
Nofotgrāfējiet uzrakstītās un noglabātās vēstules!

Atrodiet un nofotogrāfējiet vismaz 10 dažādu 
sugu putnus un noskaidrojiet to nosaukumus. 
Idejas putnu vērošanai meklē šeit. 

Noorganizējiet ģimenes spēļu vakaru, kurā izspēlējat vismaz 
trīs galda spēles. Nofotogrāfējieties spēlēšanas procesā.

Dodieties pastaigā/pārgājienā kopā ar ģimeni pa maršrutu, kas nav 
iezīmēts un kur nav iestaigātas takas, kā tautā saka - “pa azimutu”. 
Lai ieskaitītu uzdevumu, iesūtiet ekrānšāviņu (screenshot) ar 
maršruta ierakstu no kādas aktivitāšu izsekošanas aplikācijām 
(Strava, mapmywalk u.c).

Uzrīko ģimenes un radinieku(vai ar citu mājsainmiecību) 
pasākumu tiešsaistē - vai tās būtu sarunas, attālināts mēmais 
šovs vai katrā mājsaimniecībā gatavotas vakariņas. Zvanu 
iemūžiniet ar ekrānšāviņu, atsūtiet to mums.

Kopīgi izplānojiet maršrutu un dodieties vienu dienu garā (vismaz 
15 km) pārgājienā, kurā iekarojat jūsu dzīves vietai tuvāko 
virsotni (paugurs, pilskalns u.c). Pirms virsotnes iekarošanas 
uzziniet interesantu informāciju par to (virsotnes augstumu, kā tā 
radusies, kam izmantota u.c). Iekarojot virsotni, uzņemiet attēlu 
virsotnes smailē kopā ar ģimeni, kuru iesniegsiet, izpildot 
uzdevumu, kopā ar kādu interesantu faktu par virsotni.

Saceriet ģimenes himnu un nofilmējiet, kā to izpildāt, vai 
izveidojiet rūpīgu savas ģimenes ģērboni.

PIEDZĪVOJUMS
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https://www.lob.lv/noderigi/putnu-verosana/
https://www.tavaklase.lv/programma/karjera-5-26-2/


Saskaitiet, cik dažādos Latvijas novados esiet visa 
ģimene kopā aizbraukuši. Uzskaitiet tos! Izplānojiet 
arī kādu nākamo braucienu, ko apskatīsiet?

Noskaidrojiet, cik dažādu tautību pilsoņi dzīvo 
Latvijā. Kāds ir procentuālais sadalījums? 

Vienu dienu dienu vairojiet cieņu un sapratni 
viens pret otru, nesakot “Nē”. Dienas garumā 
veiciet pierakstus, cik daudz reizes katram sanāca 
pateikt “Jā”. Atsūtiet bildi. 

Izšķirojiet jūsu mājsaimniecībā vairāk nederīgos apģērbu 
gabalus. Nododiet vēl lietojamas drēbes kādā labdarības 
iestādē, piemēram, “Sarkanais krusts” vai “Otrā elpa”. 
Iemūžiniet nodošanas procesu.

Kopā ar ģimeni veiciet labo darbu savai apkārtējai 
kopienai. Piemēram, savāciet atkritumus ap dzīvokli 
vai kādu tuvo bērnu laukumiņu. Ja dzīvojat privātmājā, 
sakopiet savu ielu. Nofotogrāfējiet veikumu. 

Kopā izveidojiet “Labklājīgas sabiedrības vērtību 
skalu”. Skalā ietveriet 10 dažādas vērtības, kurām, 
jūsuprāt, būtu jābūt saliedētas un nesašķeltas 
sabiedrības pamatā. 

Lieciet prātus kopā un aizpildiet izzinošu 
testu par sabiedrību. 

Vienu dienu mājsaimiecības ietvaros apmainieties ar 
darba pienākumiem. Sadaliet pienākumus vienlīdzīgi. Lai 
dienu padarītu interesantāku, dariet ko tādu, ko vēl neesat 
iepriekš darījuši. Iesūtiet dienas aprakstu vai fotogrāfijas, 
kā veicās ar jauno pienākumu veikšanu. 

Vairāku dienu garumā veiciet notikumu fiksēšanu. 
Pierakstiet, kādi jaunumi notikuši jūsu mājsaimniecībā vai 
apkārtējā sabiedrībā. Izveidojiet īsu ziņu reportāžas video 
ierakstu, kur iztēlojaties, ka informējat iedzīvotājus par 
šiem jaunumiem. Iesūtiet video materiālu. 

Valstu kontūru uzdevums. Piedāvātajā failā jūs atradīsiet 
15 dažādu pasaules valstu kontūras, taču tikai 8 no tām ir 
iekļautas Eiropas Savienībā. Jūsu uzdevums ir atrast, kuras 
no šīm visām valstu kontūrām ir iekļautas Eiropas Savienībā, 
atlasīt tās. Redzēsiet, ka pie katras kontūras ir burts. Beigās 
no 8 pareizi atrastām valstīm jums ir jāsaliek kāds slepenais 
vārds un jāiesūta tas atbilžu anketā. 

SABIEDRĪBA
p
un

kti

SKAUTI UN GAIDAS

https://ej.uz/daramkopa
https://drive.google.com/file/d/136LHtPbjAmLUuz2eD8X7seTaa0-Daf_T/view?usp=sharing


Izveidot figūru, kurā visi esiet savienojušies, bet 
pie zemes drīkst atrasties ne vairāk kā 2 kājas 
un 1 roka. Iemūžiniet to fotogrāfijā!

Izveidot figūru, kurā visi esiet savienojušies, 
bet pie zemes drīkst atrasties ne vairāk kā 2 
kājas un 2 rokas. Iemūžiniet to fotogrāfijā!

Pa visiem ģimenes locekļiem kopā dienas 
laikā sakrājiet 100 “pumpīšus”! Iesūtīt 
video (vislabāk paātrinātā veidā)!

Pa visiem ģimenes locekļiem kopā dienas 
laikā sakrājiet 200 pietupienus! Iesūtīt video 
(vislabāk paātrinātā veidā)!

Vienu dienu sekojiet līdzi savai ēdienkartei. Izveidojiet 
un iesūtiet sarakstu ar produktiem, kurus dienā 
patērējiet pārtikā! Sadaliet, no kuriem produktiem 
uzņemat olbaltumvielas, ogļhidrātus un taukus! 

Kā uzņemt dienā nepieciešamo enerģijas devu? 
Pagatavojiet kādu enerģijas kokteili/smūtiju no dabiskām 
sastāvdaļām! Iesūtiet recepti!

Nofilmējiet video, kur kopā ar ģimeni pildat jogas 
vingrinājumus. Variet atrast kādu video 
“Youtube” un vadīties pēc tā vai citiem resursiem. 
Iesūtīt video ar vingrinājumu!

Izveidot video, kur jūsu ģimene ir redzama, pildot 10 
dažādus vingrinājumus, kas ir paredzēti dažādām ķermeņa 
daļām. Iesūtīt video (vislabāk paātrinātā veidā)!

Kopā ar ģimeni dodieties vismaz 20 km garā pārgājienā! 
Iesūtīt ekrānuzņēmumu ar uzskaitīto km skaitu un kādu 
foto no pārgājiena! Pirms dodaties dabā, iepazīstaties ar 
#neatstājpēdas principiem.

Kopā ar ģimeni dodieties vismaz 30 km garā velo 
braucienā! Iesūtīt ekrānuzņēmumu ar uzskaitīto km 
skaitu un kādu foto no brauciena! Pirms dodaties dabā, 
iepazīstaties ar #neatstājpēdas principiem.
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SKAUTI UN GAIDAS

ORGANIZĒ

Lielo spēli "Darām kopā" finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SADARBĪBĀ AR

SkautiUnGaidas

www.instagram.com/skautiungaidas
https://www.facebook.com/skautiungaidas/
https://twitter.com/skautiungaidas
www.skautiungaidas.lv

