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Lai gan nevaram tikties visi kopā janvārī Ložmetējkalnā, 

tomēr skautiem un gaidām no 12 gadu vecuma ir iespēja 
piedalīties attālinātajā nometnē “Baltais vilks 2022”, veicot 
aktivitātes vienības/pulciņa/kopa ietvaros vai individuāli un 
izpildot dotos nosacījumus, noslēgumā iegūt nometnes uzšuvi 
par dalību “Baltajā vilkā 2022”.  

Aicinām vienības iesaistīties piedāvātajās nometnes 
aktivitātēs, ieplānojot un organizējot vienības/pulciņa aktivitātes 
iknedēļas nodarbībās un nedēļas nogalē 7.-9. janvārī (aktivitātes 
iespējams ieplānot un veik līdz 16. janvārim). 
Vienību/pulciņa/kopa vadītāju uzdevums ir atsūtīt dažas fotogrāfijas no pasākuma un 
dalībnieku skaitu uz info@skauti.lv  līdz 18. janvārim (ieskaitot).  
 

Attālinātās nometnes nosacījumi 
Daži (ziemas prasmju un pārgājiena) uzdevumi ir sadalīti divās vecuma grupās:  
a) skauti un gaidas; 
 b) dižskauti, dižgaidas, roveri, lielgaidas,  
lai katram būtu izaicinājums. Tas neizslēdz, ka aktivitātes nevar veikt vienība kopā, 

taču vecākajiem jauniešiem var uzticēt kādu no atbildībām, kuru var ieskaitīt kā nometnes 
uzdevumu.  

Vienības/pulciņa/kopa vadītāja (un dalībnieku) pašu ziņā ir saplānot pasākumu, lai 
veiktu nepieciešamos nometnes nosacījumus. Tas var būt gan pārgājiens ar uzdevumiem, 
vienas dienas āra pasākums, arī pasākums ar nakšņošanu (ievērojot epidemioloģiskās 
drošības prasības) vai nodarbību laikā veikti uzdevumi.  

Dalībnieks būs piedalījies “Baltajā vilkā 2022”, ja izpildīs sekojošos nosacījumus:  
1. izpildīs vismaz 3 nometnes uzdevumus, no kuriem 2 ir ziemas prasmju un 1 

strēlnieku izziņas uzdevums;  
2. dosies pārgājienā: skauti un gaidas vismaz 8km, dižskauti, dižgaidas, roveri un 

lielgaidas vismaz 15km un vismaz 6h pavadot ceļā.  
3. izveidos kopsavilkumu (iespējams kopā ar vienību) par to, kā veicies “Baltajā 

vilkā 2022” (var būt vienības, pulciņa kopa vai individuāls). Uzdevuma 
nosacījumus skatīt zemāk un pielikumā. 
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Nometnes uzdevumu kopums 
1) Āra dzīves piedzīvojumu prasmes - ziemas prasmes  

Nometnes dalībniekiem jāveic vismaz divi no šiem uzdevumiem. Caur tiem var 
sadalīt un plānot atbildības (sevišķi vecākajai grupai), kur katrs vai grupās uzņemas kādu 
konkrētu uzdevumu, palīdzot kopradīt vienības “Balto vilku 2022”.  
 

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

Izbaudīt aktivitātes ziemā, uzbūvējot kaut ko no 
sniega, piemēram, sniegavīru, sniega cietoksni, 
kādu sniega skulptūru. Šo var veikt gan 
individuāli, gan komandā. 

Iemācīties un spēt paskaidrot un demonstrēt 
prasmes, kā izvairīties no hipotermijas vai 
apsaldējumiem, kā arī spēt paskaidrot un 
demonstrēt, kā rīkoties hipotermijas vai 
apsaldējuma gadījumā. 

Izmēģināt kādu no ziemas sporta veidiem 
(slēpošanu, kalnu slēpošanu, snovbordu, 
slidošanu, hokeju u.c.) 

Saorganizēt ēdienkarti un pārtikas iegādi 
kopa/vienības “Baltā vilka” pasākumam, spējot 
pamatot ēdienkartes izvēli balstoties uz garšu, 
uzturvielām, budžetu un pārtikas svaru un apjomu. 

Iekurt mazu ugunskuru, ievērojot “Neatstāj 
pēdas” principus. 

Uzņemties “šefpavāra” lomu un vadību, lai 
pagatavotu vismaz vienu sabalansētu un gardu 
maltīti kopam/vienībai “Baltā vilka 2022” aktivitātē. 

Strādājot komandā/kopā, uzcelt vienkāršu 
pajumti izmantojot šelteri, plastikāta plēvi, 
sniegu, egļu zarus vai citu viegli pieejamu 
materiālu. 

Organizēju “Baltā vilka 2022” (vienības ietvaros) 
ugunskura vakaru, piedalīties tā vadīšanā. Tas var 
iekļaut ugunskura sagatavošanu vai aizdegšanu, 
vadīt ugunskura vakara atklāšanu, vakara 
programmas plānošanu, vadīt dziesmu dziedāšanu 
priekšnesuma sagatavošanu vai stāsta stāstīšanu. 
Šo var uzņemties vadīt/darīt vairāki, sadalot 
pienākumus. 

Iemācīties atpazīt Polārzvaigzni un 3 citus 
zvaigznājus un/vai planētas debesīs ziemas laikā 
un prast paskaidrot, kāpēc tie ir nozīmīgi 
virziena noteikšanā. 

Uzbūvēt pajumti un pārlaist nakti šajā pašu 
uzbūvētā pajumtē “Baltā vilka 2022” ietvaros.  

Izgatavot kādu vērtīgu papildinājumu ziemas 
ekipējumam (kādu noderīgu priekšmetu vai 
apģērbu).  

Sagatavot, iekurināt un uzturēt ugunskuru, kuru 
izmanto siltumam un maltītes pagatavošanai. 
 

Kopā ar kopa biedriem iemācīties uzcelt 
apkurināmo telti un pavadīt nakti tajā.  

Palīdzēt organizēt un novadīt lielāku aktivitāti 
(vismaz 1 h) ziemas apstākļos jaunākiem biedriem. 
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Kopā ar kopa biedriem pagatavot vienu maltīti 
kopam/vienībai uz ugunskura.  

Izveidot ziemas izdzīvošanas komplektu, kas 
piemērots visām ziemas aktivitātēm, prast 
paskaidrot, kāpēc katra lieta ievietota komplektā un 
kā to izmantot ārkārtas situācijā. 

Atrast un atpazīt vismaz divu dažādu dzīvnieku 
pēdas sniegā. 

Prast pasargāt dzeramo ūdeni no sasalšanas pa 
nakti, guļot neapkurināmā teltī, zem pajumtes (šo 
var mēģināt, ja temperatūra būs zem 0) 

Veikt kādu spēli/aktivitāti ārā, ziemas apstākļos. 
BV2022 komanda piedāvā vienkāršu naktsspēli, 
kuru izspēlēt sava pasākuma laikā. Spēles 
noteikumi pieejami vadītājiem.  

Izcept maizi vai pagatavot desertu uz ugunskura vai 
izmantojot gāzes degli, improvizētu atstarojošo 
krāsni (kad siltums tiek atstarots no ugunskura) vai 
kā citādi “Baltā Vilka 2022” ietvaros 

Kopā ar kopa biedriem vai individuāli rādīt 
priekšnesumu vakara ugunskurā.  

Atrast un atpazīt vismaz divu dažādu dzīvnieku 
pēdas sniegā. 

 
2) Strēlnieku izziņas uzdevumi  

Piedāvājumā vairāki uzdevumi, no kuriem dalībniekiem jāveic vismaz viens.  
● Tiešsaistes nodarbība par latviešu strēlniekiem un Ziemassvētku kaujām 

Nodarbību vadīs Ziemassvētku kauju muzeja vēsturnieks Dagnis 
Dedumietis. Nodarbība notiks 6. janvārī plkst. 19.00. Saite uz nodarbību: 
https://us02web.zoom.us/j/88302938648?pwd=WiswZVJKRDFoM1RVNkZ
GNHhQWFk5dz09  

Meeting ID: 883 0293 8648 
Passcode: BV2022 

● Ziemassvētku kauju muzeja apmeklēšana 
8. janvārī iespēja apmeklēt muzeju un piedalīties nodarbībā laika posmā no 
plkst. 10.00 - 16.00. Uz muzeju var doties arī tāpat, bet interesentiem, kas 
vēlas piedalīties nodarbībā, iepriekš lūgums pieteikties, rakstot uz 
info@skauti.lv, norādot laiku, kad būsiet un dalībnieku skaitu līdz 7. janvārim 
(ieskaitot).  

● Strēlnieku izziņas spēle un izstāde Ložmetējkalnā  
8. janvārī Ložmetējkalnā iespēja piedalīties spēlē pa Ložmetējkalnu un 
tuvāko apkārtni, kā arī aplūkot izstādi par skautiem 1. pasaules kara laikā. 
Spēle un izstāde būs pieejama laika posmā no plkst. 12.00 - 19.00 

● Pārgājiens uz un ap Ložmetējkalnu  
BV2022 komanda piedāvā trīs strēlnieku kauju izziņu pārgājienus 
Ložmetējkalna apkārtnē. Pārgājienu aprakstus un izziņas informāciju meklē 
pielikumos.  

● Strēlnieku dziesmas 

https://us02web.zoom.us/j/88302938648?pwd=WiswZVJKRDFoM1RVNkZGNHhQWFk5dz09
https://us02web.zoom.us/j/88302938648?pwd=WiswZVJKRDFoM1RVNkZGNHhQWFk5dz09
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Iemācīties vismaz divas strēlnieku dziesmas un nodziedāt tās. Dziesmas 
var atrast vīru kopas “Vilki” mājaslapā www.vilki.lv , kur pieejami gan audio 
ieraksti, gan dziesmu vārdi.  

● Ugunskura vakara stāsts  
Noklausīties ugunskura vakara stāstu, pārdomāt un pārrunāt to. Stāsts ir 
pieejams vadītāju plauktā.  
 

3) Pārgājiens 
 Nometnes ietvaros ir jādodas pārgājienā. Skautiem un gaidām jāveic vismaz 8km 
pārgājiens, bet dižskautiem, dižgaidām, roveriem un lielgaidām vismaz 15km, vismaz 6h 
pavadot ceļā.  

Tuvākās vienības un tās, kurām ir vēlme un iespēja, aicinām doties pārgājienos uz 
Ložmetējkalnu un tā apkārtni. Maršrutu idejām BV2022 komanda piedāvā trīs izzinošus 
aprakstus no E. Zablovska un O. Žīgura grāmatas “Deviņi tūrisma maršruti pa Pirmā 
pasaules kara Rīgas frontes kauju takām”. Šos maršrutu aprakstus meklē pielikumā. 

Kā arī iespēja pārgājienu apvienot ar muzeja apmeklējumu, dodoties pa Tīreļpurva 
izziņas taku. 
 

4) Kopsavilkums - vlogs 
Izveidot vlogu par saviem piedzīvojumiem BV2022, atspoguļojot paveikto un 

parādot to pārējiem. Šo uzdevumu aicinām veikt kopīgu vienībā/pulciņā. Ar šo uzdevumu 
iespēja piedalīties konkursā un laimēt balvu, ja jūsu video būs savācis visvairāk “like”. 
Konkursa nosacījumus skati pielikumā.  

Vloga garums: 1-5 min 
Saturs: Dažādi mirkļi no pasākuma, skaisti skati, pārdomas, izaicinājumi un 

smieklīgi atgadījumi. Viss, ko vien vērts parādīt. Obligāti jāietver atbildes uz šādiem 
jautājumiem: 

● Kas jums izdevās īpaši labi? 
● Kas visvairāk palika atmiņā no pasākuma? 

Publicēšana: Instagram, TikTok, Youtube vai Facebook (ne storiju veidā). Publicē 
vienības profilā, ja tāda nav, tad video publicēt viena vienības biedra profilā. Lieto 
tēmturus #BV2022 #skauti #gaidas. Ja video publicēsi instagramā vai Facebook, tad 
ietago @skautiungaidas. Ja video publicēti Tiktokā, youtubā vai facebookā, tad atsūti 
video linku uz info@skauti.lv 
  

http://www.vilki.lv/
https://www.lvm.lv/jaunumi/2637-tirelpurva-tapusi-7-2-km-gara-vestures-taka-ziemassvetku-kauju-vietas
https://www.lvm.lv/jaunumi/2637-tirelpurva-tapusi-7-2-km-gara-vestures-taka-ziemassvetku-kauju-vietas
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Ložmetējkalnā  
2022. gada 8. janvārī Ložmetējkalnā skautiem un gaidām, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības prasības, būs iespēja sasildīties pie ugunskura, iedzert siltu 
tēju un piedalīties spēlē. Skautu un gaidu punkts Ložmetējkalnā būs pieejams no plkst. 
12.00 - 19.00.  

Atgādinājums: vienībām/kopiem, 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  
● provizorisko ierašanos Ložmetējkalnā / laiku, kad apmeklēsiet muzeju.  

 
Par pasākuma saturu atbildīgā vad. Paulīna Latsone, mob.t 26729037 
Par pasākumu Ložmetējkalnā atbildīgs v.v. Mārtiņš Spriņģis, mob.t. 25540466 
 

 
 
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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