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Skautu lielais Latvijas apceļojums  
  

Jelgavas pilsētas pašvaldība drīzumā sāks 15. maija pamatskolas ēkas buvl. Būvdarbi izmaksas 
apm 850.000 ls. Projektu izgatavojis arch. V. Zebau ers. 1. Lielās celtnes galvenā fasāde. 2. Gala 
skats.  

  
 Skautu sirojumu virknes plašākais notikums šovasar būs skautu lielais Latvijas apceļojums. No 
13. līdz 27. jūnijam vairāk kā simts skautu no dažādām Latvijas skolām kopīgi apceļos plašus 
Latvijas apvidus kājām, divriteņos un laiviņās. Ceļā apceļotājus sagaidīs turienes skauti, kas ar 
tiem kopā nometnes un gabalu ceļos līdzi, izrādīdami savu apvidu. Tā veiks arī ievērojamu 
jaunatnes tuvināšanās darbu visas Latvijas apmēra.  
  
 Apceļojuma maršruts gājēju vienībai: Rī-ga — Ropaži — Sigulda — Zaube — Ērgļi — Gaiziņš 
— Kalsnava — Pļaviņas — Staburags — Daudzese — Skaistkalne — Vecsaule — Bauska — 
Mežotne — Jelgava — Svēte — Līvbērze — Ložmetējkalns — Rīga; riteņbraucēju vienībai: 
Rīga — Carnikava — Vidriži — Limbaži — Mazsalaca — Burtnieki — Zilais kalns — 
Valmiera — Rauna — Cēsis — Piebalga — Ērgļi — Gaiziņš — Madona — Meirāni — 
Varakļāni — Viļāni — Preiļi — Jersika — Jēkabpils — Staburags — Lielvārde — Ķegums — 
Ikšķile — Baldone — Vecsaule — Bauska — Eleja — Kalnamuiža — Auce — Saldus — 
Air ītes — Kabile — Sabile — Kandava — Tukums — Sloka — Ložmetējkalns — Jelgava — 
Rīga; jūras skautu grupai ar laiviņām lejup pa Mēmeli, Lielupi un Daugavu.  
  
 Ceļojumā vēroto skauti pierakstīs, zīmēs un fotografēs. Zīmīgākās un vē-sturiskās vietās rīkos 
īsus svētbrīžus. Apceļojumu vada skautu štāba nodarbību inspektors vad. V. Klētnieks ar 
palīgiem vad. J. Liepiņu un J. Stumbri. Katrai vienībai līdzi ies arī vienī-bas saimnieks un 
sanitārs. Bez tam visiem Latvijas skautiem izsludināta pla-ša dzimtenes pazīšanas sacensība. 
Latvijas apceļojuma sanāksmes dalībniekiem, kas dzīvo Rīgā, sanāksme š. g. 28. maijā pl. 6.30 
v., 55. skautu vienī-bas mītnē, Šķūņu ielā 15, dz. 4.  
  
Jelgavā pacelsies stalta skolas celtne  
  
Nevils Čemberlēns šodien stājas jaunā amatā.  
  
Anglijas finanču ministrs Nevils Čemberlēns dien stājas ministru prezidenta amatā.  
 
 
 
 
 
 
 


