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Ievads 

 

 

 

Tēma par skautu kustību ir aktuāla mūsdienās, jo ir saistīta ar jaunatnes audzināšanu 

par krietniem savas valsts pilsoņiem. 

Darba autore vēlas izzināt, kāda ir skautu attieksme pret godbijību pret savas tautas vēsturi, 

kristīgām vērtībām,mājām,vecākiem un valsts valodu. 

Skautisms ir lieliska iespēja jauniešus viņu valodā uzrunāt par Dievu un par dzīvi. Aktīvi, 

atraktīvi, vienkārši un saprotami- darbībās, kas veido ticību un norūda raksturu, aktivitātēs, 

kas ne tikai noder izdzīvošanai mežā, bet arī palīdz būt ikdienā patstāvīgam, aktīvam un 

spējīgam kalpot.  

Mērķis: Iegūt priekšstatu par Kuldīgas kristīgo skautu aktīvo iesaistīšanos nacionālās 

pašapziņas stiprinināšanā mūsdienu jauniešos. 

 

Uzdevumi:  

1. Izmantot dažādus uzziņas avotus par skautu kustību Kuldīgā. 

2. Veicot aptauju, uzzināt pusaudžu attieksmi pret kristīgo skautu kustību Kuldīgā. 

3. Apzināties skautu kustības nozīmi latvisko pamatvērtību saglabāšanā. 

 

Praktiskajā daļā darba veicēja aptaujāja 30 respondentus un veica rezultātu analīzi par 

kristīgo skautu popularitāti mūsdienu pusaudžu vidū. 
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1.Skautu organizācijas vēsture 

1.1.Skautisma rašanās Latvijā 

 

 

Pirmā ideja par skautu kopas dibināšanu Latvijā radās ap 1913.-1914. gadu. Bērzes vācu 

komercskolā. Karš pārtrauca iecerēto darbību. Vēlāk, 1917. gadā, tā atdzima Cēsīs, bet atkal to 

pārtrauca karš. Tikai 1921.gadā Rīgā un Cēsīs sāka sāka strādāt pirmie skautu pulciņi. Vēlāk tādi 

pulciņi sāka darboties Alūksnē, Jelgavā, Daugavpilī un Talsos. 1921.gada 23.aprīlī tika izveidota 

Latvijas skautu organizācija.  

Par tās vadītāju kļuva ģenerālis Kārlis Goppers. 

Latvijas skautu organizācijas pamatā bija angļu ģenerāļa Roberta Bēden- Paula 

20.gadsimta sākumā izstrādātā programma zēnu ārpusstundu audzināšanai un 

pašaudzināšanai.  Lai vairāk pieaugušo vīriešu varētu piesaistīt pilsētas aizstāvēšanai, 

Bēden- Pauls, kā sakarniekus izmantoja vietējos zēnus. Šos zēnus tad arī uzskata par 

pirmajiem skautiem.(1.) 

Skautiskajā audzināšanā ietilpst šādi galvenie uzdevumi: 

individuālā rakstura audzināšana apķērībā, novērošanā, pašpaļāvībā; 

roku darbi jeb amatu pamatu apgūšana; 

kalpošana Tēvijai;  

fiziskā veselība, uzmundrinot zēnus daudz vingrot un kopt savu augumu.(5.) 
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1.2.Kristīgie skauti Latvijā 

 

Organizācija „Latvijas Kristīgie Skauti” (LKS) ir dibināta 2008.gada 30.decembrī. LKS ir 

apvienojušās skautu vienības, kuras vēlas savā darbībā balstīties uz kristīgās ticības pamatiem un 

klasiskajām skautisma tradīcijām. Skautisma mērķis ir veicināt jaunatnes morālo, fizisko un 

intelektuālo attīstību. Galvenais, ko māca skautos ir lietas, kas cilvēkam palīdz izdzīvot 

visdažādākajos apstākļos(4.) 

skautu emblēmā ir devīze „Esi modrs!” (skat. 1. att.) 

Skautisma pamatprincipi ir izteikti skautu solījumā: 

„Modrībā par savu godu apņemos visiem spēkiem censties: 

būt uzticīgs Dievam un Latvijai, 

palīdzēt tuvākajam katrā brīdī un 

dzīvot pēc skautu likumiem.” 

Skautisms ir lieliska iespēja uzrunāt jauniešus jauniešu valodā par Dievu un par dzīvi. 

Aktīvi, atraktīvi, vienkārši un saprotami caur lietām, kas ne tikai veido ticību ikdienā un norūda 

raksturu, caur aktivitātēm, kas ne tikai noder izdzīvošanai mežā, bet palīdz arī ikdienas dzīvē būt 

patstāvīgam, aktīvam un spējīgam kalpot. Skauts( tulkojumā- izlūks) ir kā svētceļnieks- vienmēr 

gatavs doties ceļā. Viņš ir pasaulē, bet nejūtas kā pasaules saimnieks, jo saņēmis to kā dāvanu no 

Visuaugstākā. Viņš iztiek ar mazumiņu un prot palīdzēt citiem. Viņš māk uzņemties atbildību un 

neapjukt, kad citi apjuktu. Viņš mācās pateikties Dievam par dzīvi un prot to novērtēt.(2.) 

 Skautismam ir četras darbības pakāpes: mazskauti, skauti, roveri un skautmasteri. 

Mazskauti ir pirmā no skautisma darbības pakāpēm. Tajā darbojas meitenes un zēni no 8 līdz 12 

gadu vecumam, vadītāju vadībā caur spēlēm, rotaļām un dažādām aktivitātēm iepazīst, apgūst 

dažādas dzīvē nepieciešamas iemaņas un prasmes, attīstot savu personību gan garīgi, gan fiziski. 

Mazskautu pakāpes darbība ir balstīta uz Skautisma darbības principiem, mazskautu solījuma un 

likumiem. 

Skauti ir otrā no skautisma darbības pakāpēm. Tajā darbojas meitenes un zēni no 12 līdz 16 

gadu vecumam, attīstot un pilnveidojot mazskautu darbības pakāpē iegūtās zināšanas, kā arī 

apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Skautu darbības pakāpes mērķis ir paralēli praktisko iemaņu 

apgūšanai veidot skautos vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu likumiem un solījumu. 

Roveri ir trešā no Skautisma darbības pakāpēm. Tajā darbojas jaunieši no 16.gadu vecuma. 

Roveru darbības pakāpē īpaša uzmanība tiek pievērsta roveru likumos un solījumā iekļauto morāles 

principu izpratnei un ievērošanai, personības fiziskai un garīgajai attīstībai, mazskautu un skautu 

darbības pakāpēs iegūto iemaņu pilnveidošanai un praktiskai pielietošanai.  
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Skautmasteri un apakšskautmasteri ir skautu vadītāji.Par tādu var kļūt pilngadīgs Latvijas 

Republikas pilsonis, kurš kristīts kādā no kristīgajām konfesijām, beidzis attiecīgus skautmastera 

vai apakšskautmastera kursus un ir gatavs savu dzīvi veltīt skautismam un jaunatnes audzināšanai 

saskaņā ar Latvijas Kristīgo Skautu statūtiem un „Iekārtas un Darbības noteikumiem”.(2.) 
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2.Kristīgie skauti Kuldīgā 

2.1.Kuldīgas 58.skautu vienība 

 

Kuldīgas  58. skautu vienība ir Latvijas Kristīgo skautu sastāvdaļa. Vienība darbojas Kuldīgas 

Svētās Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas paspārnē, taču tāpat kā visa organizācija tā ir 

starpkonfensiāla. (3.) Kuldīgas Kristīgajos skautos var iestāties jebkurš no 12-16 gadiem. Kārtas 

numurs neatspoguļo patieso vienību skaitu. 1989. gadā, kad skautu kustība Latvijā atdzima, liela 

daļa vienību tika atjaunotas, nevis veidotas pilnīgi no jauna. Tā kā 58. vienība Kuldīgā darbojās līdz 

1940. gadam, kad notika Latvijas okupācija un skautu centrālās organizācijas likvidācija, atsākot 

darbu, atjaunots arī vēsturiskais numurs. 

Lammechinus Rex – 1230. gadā Romas pāvesta sūtnis Alnas Balduīns ar kuršu ķēniņu Lamekinu 

noslēdza līgumu par suverēnas Kursas bīskapa valsts dibināšanu Romas pāvesta pakļautībā. 

Iespējams, Lamekins valdījis Veckuldīgas pilī.(3.) 

Šobrīd kristīgo skautu vienībā darbojas 10 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem.  

Kuldīgas skauti devušies grūtos pārgājienos (skautu valodā- sirojumos), pārbaudījuši savu izturību 

mežā, tur paliekot bez jelkādas pārtikas, piedalījušies interesantās nometnēs. Jūlijā pie Vindogu 

mājām notika Kursas novada skautu nometne, kurā piedalījās skautu vienības no Liepājas, Saldus 

un arī Kuldīgas. Tā bija pirmā lielā visa novada nometne, kurā piedalījās arī Latvijas skautu 

priekšnieks Ingus Meiliņš. Visi dalībnieki viens ar otru tuvāk iepazinās, apguva dažādas 

nepieciešamas iemaņas, ko darīt, piemēram, ja apgāžas laiva, kā pārvietot cietušo utt.(6.) 

Vienības vadītājs ir Jānis Obodņikovs. Jānis ir zemessardzes 45. kājinieku bataljona štāba 

rotas komandieris, Kuldīgas 58. skautu vienības vadītājs, kopš 1989.gada. „Toreiz biju LNNK 

Kuldīgas nodaļas valdē, bijām lielākā nodaļa ārpus Rīgas. Ar Uldi Vanagu, Tautas frontes 

priekšnieku, nolēmām, ka jātaisa jauniešu organizācija, piemēram, Skauti. Izlikām plakātus, 

aicinājām pieteikties. Pirmais skautu ugunskurs bija 1989.gadā Vijolīšu gravā. Atnācakādi 

divdesmit jaunieši,”atceras skautu vadītājs Jānis Obodņikovs.(7.) 
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2.2.Skautu darbība Kuldīgā. 

 

 Arī šobrīd Kuldīgas skauti aktīvi darbojas, lai ikdienas darbībā izdzīvotu Kristus tēlu un 

līdzību. Viņi pilda skautu solījumu- būt modrībā par savu godu kalpot Dievam un Latvijai. 

Ziemassvētkos arī šogad skauti atveda Betlēmes gaismu, kuru aizdedza Annas baznīcas 

lukturos.(skat. 2.att.) Skautu nodarbības notiek vienu reizi nedēļā Annas baznīcas draudzes mājā. 

Tajās pusaudži iepazīst kristīgās vērtības, kā arī gatavojas nometņu dzīvei. Tuvākajā laikā 

organizācijas dalībnieki dosies uz skautu nometņu vietu Tigavas mežā. Tur tiks organizēti divi 

sirojumi- viens ar teltīm, otrs bez teltīm. Skautiem jāprot atpazīt ēdamās sēnes, kā arī jāprot kurt 

ugunskuru, gatavot ēdienu un celt teltis no pašu sarūpētiem zariem. Jābūt gataviem darboties divas 

līdz trīs dienas. 

 Skauti sadarbojas ar aprūpes dienestu, palīdz vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem. Kuldīgas 

skautiem katru dienu ir jāizdara vismaz vienslabs darbs. Kaklauta labajā stūrī tiek iesiets viens 

mezgls, to vakarā drīkst atraisīt tikai tad, ja labais darbs ir izdarīts. 

 Kristīgie skauti bieži tiekas baznīcā ar svētdienas skolas bērniem. Tas var palielināt plašāku 

interesi par skautismu. Arī darba autore ir tikusies ar Annas baznīcas svētdienas skolas 

bērniem.(skat. 3. att.) 

 

3.Anketu rezultātu analīze 

Vai Tu zini, cik Latvijā ir aktīvas skautu 

organizācijas? 

 

Jā, zinu 0 

Neesmu pārliecināts/a 5 

Nē, nav ne jausmas 25 

  

Vai zini, ar ko nodarbojas skautu organizācija?   

Jā, zinu 1 

Neesmu pārliecināts/a 3 

Nē, nav ne jausmas 26 
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Vai zini, kur nodarbojas skautu organizācija?  

Jā, zinu 0 

Neesmu pārliecināts/a 0 

Nē, nav ne jausmas 30 

 

Vai zini, kā var iestāties Kuldīgas skautu 

organizācijā? 

 

Jā, zinu 0 

Neesmu pārliecināts/a 2 

Nē, nav ne jausmas 28 

 

Vai zini, cik likumi ir Kuldīgas Kristīgajiem 

skautiem? 

 

Jā, zinu 0 

Neesmu pārliecināts/a 3 

Nē, nav ne jausmas 27 

 

Vai tu zināji, ka skautiem katru nedēļu ir 

jāpaveic vismaz viens labs darbs? 

 

Jā, zināju 0 

Nē, nezināju 30 

 

 

Vai zināji, ka Padures mežos skautiem ir 

nometņu vieta? 

 

Jā, zināju 0 

Nē, nezināju 30 
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Secinājumi 

 

 

1. Darba autore secina, ka lielākajai daļai respondentu nav zināms par Latvijas aktīvo skautu 

organizāciju. Viņi nav informēti, ar ko nodarbojas skautu organizācijā. 

2. 30 respondenti nav pamanījuši, ka Kuldīgā darbojas skauti, kā tur var iestāties. 

3. Pusaudži nezina, cik likumi ir Kuldīgas kristīgajiem skautiem un, ka katru nedēļu ir jāpaveic 

vismaz viens labs darbs. 

4. Rezultāti liecina, ka kristīgās vērtības pusaudžu vidū vairs nav aktuālas, jo ģimenēs par to 

netiek nekas pieminēts. 

5. Autores priekšlikums ir klasēs vairāk pieminēt par bērnu lietderīgi pavadītu brīvo laiku, 

iesaistoties Kuldīgas kristīgo skautu organizācijā. 
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Pielikums 
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1.attēls Latvijas kristīgo skautu emblēma. 

 

 

 

2.attēls Kuldīgas skauti ar betlēmes gaismiņu 

(Autors Jānis Obodņikovs) 

 

 3.attēls Skauti ar Annas baznīcas svētdienas 

skolas bērniem.(Autors Jānis Obodņikovs) 
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Aptauja 

1.Vai tu zini, cik Latvijā ir aktīvas skautu organizācijas? 

Jā, zinu 

Neesmu pārliecināts/a 

Nē, nav ne jausmas  

2.Vai zini, ar ko nodarbojas kristīgo skautu organizācija? 

Jā, zinu 

Neesmu pārliecināts/a 

Nē, nav ne jausmas  

3.Vai zini, kur nodarbojas skautu organizācija? 

Jā, zinu 

Neesmu pārliecināts/a 

Nē, nav ne jausmas  

4.Vai Tu zini, kā var iekļūt Kuldīgas Kristīgo skautu organizācijā? 

Jā, zinu 

Neesmu pārliecināts/a 

Nē, nav ne jausmas  

5.Vai zini, cik likumi ir Kuldīgas Kristīgajiem skautiem? 

Jā, zinu 

Neesmu pārliecināts/a 

Nē, nav ne jausmas  

6.Vai Tu zināji, ka skautiem katru nedēļu ir jāpaveic vismaz viens 

labs darbs? 

Jā, zināju 

Nē, nezināju 

7.Vai zināji, ka Padures mežos skautiem ir nometņu vieta? 

Jā, zināju 

Nē,  nezināju  
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