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Latviešu Skautu kustības pamati tika likti 1918.gadā, kad veidojās 
pirmie skautu pulciņi. Pulciņu apvienošanās notika 1919.gada beigās. 
Latviešu Skautu kustību vadīja Latviešu Skautu centrālā organizācija. 
Tās statūti tika pieņemti un apstiprināti 1921.gadā, kuru tad uzskata par 
organizācijas dibināšanas gadu. Latviešu Skautu centrālā organizācija 
darbojās līdz 1940.gadam. Tā tika atjaunota 1945.gadā Vācijā angļu un 
amerikāņu okupācijas zonā. Latviešu bēgļiem izceļojot no Vācijas, 
skautisms izplatījās arī citās mītnes zemēs.

Skautisms ir audzināšanas sistēma. Tā darbojas kā papildus 
audzināšana audzināšanai skolā. Skautu kustības dalībniekus iedala 
vecuma grupās: mazskautos (vilcēnos), skautos un roveros, kā arī 
biedros, vecbiedros, veicinātājbiedros un goda biedros.

Skautu kustības pamatvienība ir saime vai kops. 2-4 saimes veido 
pulciņu. Mazskautu un skautu pulciņš un roveru dzimta apvienoti veido 
vienību. 3-8 vienības apvienojas novadā. 3-10 novadi apvienojas 
apgabalā. Apgabals, saukts arī par jendu ir arī valsts vienība.

Skautu kustība trimdā savā darbā izmantoja latviešu un mītņu 
zemju programmas, bet latviskās audzināšanas pamatā bija latviskās 
audzināšanas programma, kas izstrādāta visām vecuma grupām un 
darbības pakāpēm. Skautu darbībā ietilpst regulāro nodarbību rīkošana 
telpās un ārā, nometnes, sirojumi, šķēršļu gājieni. Lielās nometnes notiek 
ik pa 5 gadiem visas kustības mērogā.

Visi vēlēttiesīgie vadītāji ievēl skautu pilnvarnieku padomi, kas 
sastāv no skautu pilvarnieku padomes priekšsēdētāja, Latviešu Skautu 
priekšnieka, tā vietnieka, Centrālās goda tiesas priekšnieka un pa vienam 
no katras jendas vēlēttiesīgo vadītāju ievēlētam pilnvarniekam. Vēl tiek 
vēlēta Centrālā goda tiesa un Centrālā revizijas komisija.

Vadītāju sagatavošanai novados un jendās rīko vadītāju 
sagatavošanas kursus. Augstākās pakāpes kursi Latviešu skautu 
vadītājiem ir Garezera kursi.

Latviešu Skautu priekšnieki ir bijuši Edgars Dunsdorfs(1945.- 
1948.), Valdemārs Klētnieks( 1948.-1949.), Aleksandrs Raiskums(1949.- 
1955.), Pēteris Vīlips( 1955.-1958.), Artūrs Grigors( 1958.-1967.), Fricis 
Sīpols(1967.-1976.) Edgars Dāvidsons(1976.-1979.), Ēriks 
Priedītis( 1979.-1986.), Ādolfs Artmanis( 1986.-1995.). Ādolfs Artmanis 
aktīvi darbojies ne tikai Latvijas skautu kustībā, bet arī starptautiskajā 
skautu kustībā.



Skautu pilnvarnieku padomes priekšsēdētāji ir bijuši Valdemārs 
Klētnieks( 1950.-1968.), Alfrēds Gaujenieks( 1968.-1976.), Fricis
Sīpols( 1976.-1982), Aleksandrs Budrēvics sākot ar 1982.gadu.

II

1997.gada 22.jūlijā LVA no Amerikas Savienotajām Valstīm 
saņemtas sešas lietas, kas tika aprakstītas 1998.gada decembrī. Tās ietver 
laika posmu no 1945.gada līdz 1986.gadam. Saglabāta ir oriģinālā 
dokumentu sistematizācija, noformējums un lietu virsraksti, kurus ir 
sakārtojis Imants Nīgals, kas, spriežot pēc Latviešu Skautu kustības 
apkātrakstiem, ir aktīvi darbojies skautu kustībā.

Fonds sastāv no Latviešu Skautu priekšnieka apkārtrakstiem sākot 
ar 1945.gadu līdz 1960.gadam un no 1968.gada līdz 1986.gadam. 
Apkārtrakstiem ir plaši pielikumi, kas ietver papildus informāciju par 
skautu kustību. Fondā vēl ietilpst divu Latviešu Skautu priekšnieku 
lietas, kuru dokumentus sakārtojis un savācis Imants Nīgals. Tie ir 
Valdemārs Klētnieks un Ādolfs Artmanis. Valdemārs Klētnieks ir bijis 
ASV skautu vadītāju kursu mācību spēks, Latviešu skautu priekšnieks, 
skautu pilnvarnieku padomes priekšsēdētājs, rīkojis Garezera kursus. 
Valdemāra Klētnieka lieta ietver etnogrāfiskos pētījumus, kas publicēti 
žurnālā “Labietis” un skautu žurnālā “Ugunskurs”.Ādolfa Artmaņa lieta 
ietver viņam adresētās vēstules, dokumentu izrakstus. Abām lietām ir 
satura rādītāji.
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