
Baltais vilks 2022 

 

 
Skautu un gaidu ziemas sagaita  

Baltais vilks 2022  

 

INFO LAPA NR.1 

 
Tēvzemei grūti laiki, skautiem un gaidām jāiet palīgā! 

 

Skauti un gaidas katra jaunā gada sākumā tiekas ziemas nometnē “Baltais vilks”. 
Diemžēl pandēmijas laikā tas nav iespējams, tomēr tradīcija tiek turpināta, “Baltā vilka” 
aktivitātes veicot savās vienībās un pulciņos, apgūstot āra dzīves prasmes ziemas 
apstākļos, izaicinot sevi ziemīgos laikapstākļos, sadarbojoties vienam ar otru un izzinot 
latviešu strēlnieku gaitas.  

Skautu un gaidu 8. likums saka, ka skauti un gaidas ir moži grūtībās un, lai 
saglabātu savu modro garu, aicinām iesaistīties piedāvātajās “Baltā vilka” aktivitātēs un 
atspoguļot tās, lai parādītu un aicinātu arī pārējo sabiedrību būt aktīviem un modriem par 
Latviju.  

PIEDĀVĀTĀS “BALTĀ VILKA 2022” AKTIVITĀTES 

Attālinātā nometne vienībās un reģionos 
 
Skautiem un gaidām no 12 gadu vecuma ir iespēja piedalīties attālinātajā nometnē 

“Baltais Vilks 2022”, veicot aktivitātes vienības/pulciņa ietvaros vai individuāli un izpildot 
dotos nosacījumus, noslēgumā iegūt nometnes uzšuvi. 

Veicamās aktivitātes tiks fokusētas uz strēlnieku izziņu un āra dzīvi, kur 
dalībniekiem obligāti jādodas pārgājienā, jāizpilda vismaz divi āra dzīves uzdevumi, viens 
uzdevums par strēlniekiem un jādod atgriezeniskā saite par paveikto. 
 

Skauti un gaidas (12-14 gadi) Dizškauti un dižgaidas, roveri un lielgaidas  
(15 gadi un vecāki) 

1. pārgājiens vismaz 8km  
2. āra dzīves prasmes (piemēri): 

 uzbūvēt kaut ko no sniega; 
 iekurt nelielu ugunskuru; 

1. pārgājiens vismaz 15km  
2. āra dzīves prasmes (piemēri): 

 iekurt un uzturēt ugunskuru maltītes 
pagatavošanai; 
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 kopā ar kopa biedriem pagatavot 
vienu maltīti kopam/pulciņam uz 
ugunskura; 

3. strēlnieku izziņa: 
 piedalīties attālinātajā nodarbībā 6. 

janvārī, plkst. 19.00; 
 doties uz Ziemassvētku kauju 

muzeju; 
 iemācīties 2 strēlnieku dziesmas. 

4. atgriezeniskā saite: interaktīvs 
kopsavilkums par to, kā veicies BV2022 

 palīdzēt organizēt un vadīt lielāku 
aktivitāti ziemas apstākļos jaunākiem 
biedriem; 

 uzbūvēt pajumti un pārlaist nakti; 
3. strēlnieku izziņa: 
 piedalīties attālinātajā nodarbībā 6. 

janvārī, plkst. 19.00; 
 doties uz Ziemassvētku kauju 

muzeju; 
 iemācīties 2 strēlnieku dziesmas. 

4. atgriezeniskā saite: interaktīvs 
kopsavilkums par to, kā veicies BV2022 

 

Aicinām vienības iesaistīties “Baltajā vilkā 2022”, ieplānojot un organizējot 
vienības/pulciņa aktivitātes nedēļas nogalē 2022.gada 7. - 9. janvārī (iespējams arī vēl 
līdz 16. janvārim). 

Visi nometnes uzdevumi un sīkāka informācija tiks izsūtīta 2022.gada 3. janvārī.  
 

Ložmetējkalnā 
 
2022.gada 8. janvārī Ložmetējkalnā skautiem un gaidām, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības prasības, būs iespēja sasildīties pie ugunskura, iedzert siltu 
tēju un piedalīties prasmju un izziņas spēlē, kā arī doties uz “Mangaļu” mājām - 
Ziemassvētku kauju muzeju, kur piedalīties nodarbībā, lai uzzinātu ko vairāk par latviešu 
strēlniekiem.  

Aicinām tuvākās vienības doties pārgājienos uz Ložmetējkalnu, ņemot līdzi vienu 
malkas pagali ugunskuram, kā to darīja roveri 20.gs. 30. gados.  

Kopiem/vienībām, kuri plāno doties uz Ložmetējkalnu un/vai apmeklēt 
Ziemassvētku kauju muzeju (piedalīties tā nodarbībā), lūdzu paziņot to, rakstot uz 
info@skauti.lv un norādot  

- jūsu maršrutu,  
- atbildīgo personu, kontakttālruni,  
- cilvēku skaitu  
- un provizorisko ierašanos Ložmetējkalnā / laiku, kad apmeklēsiet muzeju.  

 

 
Ziemas sagaita “Baltais vilks 2022” top ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.gadam līdzfinansējumu (no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem). Par LSGCO pasākuma saturu atbild biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”. 
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