Pieminot 1919. gada 29. janvāra kauju

Pirms 100 gadiem, agrā 29. janvāra rītā, kalpakieši atstāja Rudbāržu muižu un devās
Skrundas virzienā. Pēc uzbrukuma plāna kaujas smagums gūlās uz Kalpaka bataljonu:
uzbrūkot gar Rudbāržu – Skrundas lielceļu un pa labi no tā, tam vajadzēja padzīt
pretinieku no Skrundas.
Pretinieki uzbrucējus pielaida apmēram 300 m tuvumā un tad atklāja uguni. Iesākās
abpusēja apšaude. Ap pulksten 9.00 (pēc 3 stundu ilgas kaujas) Skrunda bija atbrīvota.
Par godu šai kaujai Skrundā ik gadu tiek atzīmēta Karoga diena. Arī šogad sadarbībā ar
zemessargiem, karavīriem, skolām un Latviešu virsnieku apvienību visas dienas
garumā norisinājās dažādas aktivitātes. Pasākums tika atklāts ar dievkalpojumu
Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur klātesošos uzrunāja mācītājs Martins
Samms un Zemessardzes kapelāns Mārtiņš Burke-Burkevics, kurš aicināja būt gudriem,
mācīties izvērtēt lietas, mācīties atsijāt pelavas no graudiem. “Dariet visu no sirds ar
vienu mērķi, ka kopā varam paveikt daudz. Nevis ar kara spēku, bet ar gara spēku arī
jūs savas uzvaras varat veikt drošumā, spēkā un brīvībā.” Noslēdzot svētbrīdi, Martins
Samms deva svētību, tāpat kā senāk pirms katras kaujas tika svētīti karavīri.
Baznīcas pakājē Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris
kapteinis Jānis Vīcups informēja par sacensību gaitu, noteikumiem un deva vēl pēdējos

norādījumus. Skrundas novada pašvaldības vecākais inspektors Normunds Eihe
aicināja jauniešus ievērot satiksmes noteikumus, pārvietojoties pa pilsētu un, pirmkārt,
pārliecināties par drošu ielas šķērsošanu.
Piedzīvojumu spēlē “Jaunie Skrundas sargi” šogad piedalījās 34 komandas, kopā ap
170 skolēnu no dažādām Kurzemes pilsētām. Sacensības notika 2 posmos – 1. posms
bija orientēšanās Skrundas pilsētā un 2. posmā bija dažādi uzdevumi – gan granātas
mešana, šaušana mērķī, automašīnas stumšana u.c. aktivitātes.
Visas dienas garumā ikviens interesents varēja apskatīt militāro tehniku un ieročus.
Paldies Sauszemes spēku Mehanizētajai kājnieku brigādei un NATO eFP (NATO
paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa).
Plkst. 16.00 pasākuma dalībnieki, kuriem pievienojās arī aizsardzības ministrs Artis
Pabriks, devās gājienā no Skrundas vidusskolas līdz O. Kalpaka piemiņas akmenim, pie
kura ar piemiņas brīdi pieminēja kritušos karavīrus. Artis Pabriks savā uzrunā teic, ka
arī tolaik bija cilvēki, kas neticēja Latvijai, brīvībai, kas domāja, kāpēc tas viss ir
vajadzīgs. Beigu beigās tie, kurus mēs šeit godinām, noticēja gan Latvijai, gan brīvības
principam, ielika stūrakmeni tam, uz ko mēs balstām moderno Latviju. Paldies viņiem!
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzrunājot klātesošos, pauda
prieku un lepnumu par mūsu vēsturi, par to, kas mums ir dots šodien. “Priecājos par
katru no jums, jaunsargi, skolu jaunieši, ka esat gatavi piedalīties un ka izdzīvojot
šodienu, apzinaties vēstures mantojumu. Paldies jums visiem! Lai jūsu spēks ir tas, kas
dod mūsu Latvijai iespēju pastāvēt saules mūžu!"
Arī Zemessardzes, Latvijas virsnieku apvienības un Latvijas Simtgades biroja pārstāvji
pauda lepnumu par tiem, kas izcīnījuši Latvijas brīvību, un aicināja jauniešus turpināt
nest šo karavīru garu nākotnē. Simtgades biroja reģionālo projektu vadītāja Jolanta
Borīte atzina, ka ir prieks par jauniešiem, kas šodien bija gatavi izdzīvot šo varonības
stāstu.
Noslēgumā tika apbalvoti piedzīvojumu spēles “Jaunie Skrundas sargi” uzvarētāji:
5.- 7. klašu grupā:
1. vieta “Brocēnu sargi” – Gustavs Līcis-Līcītis, Rojs Jomants, Filips Kudiņš, Demija
Burlakova, Rebeka Zakevica, Viktorija Loladze (Brocēnu vidusskola).
2. vieta “Cīnītāji no Rozentāla ielas” - Elans Pētersons, Zane Pētersone, Ritvars
Balgalvis, Daniels Raimonds Smiltnieks, Elīza Ogule, Devids Uļskis, Liāna Čukna (Saldus
vidusskola).
3. vieta “Dobelnieki” – Ričards Nūris Birulis, Edvards Gelžinis, Kristers Rudiks, Luīze
Lignicka, Laura Hansone, Aigars Liekniņš (Dobeles 1. vidusskola).

8.– 9. klašu grupā
1. vieta “Vienotie” – Deivids Būda, Vladislavs Rinkevičs, Raivis Janševskis, Ramita
Čapa, Alise Jankoviča, Veronika Abimeiceva, Rūdis Renārs Rancāns (Dobeles 1.
vidusskola).
2. vieta “Bunkurs 13”- Alans Bitenieks, Edvards Kapteinis, Matīss Garbars, Daniela
Lasmane, Amanda Kumkule, Sanija Kripševica, Kārlis Mamgandis (Brocēnu vidusskola).
3. vieta “Čillīši” – Juris Roga, Ivo Tarvids, Emīls Kozlovs, Beāte Anna Valdmane, Sintija
Pūpola (Penkules pamatskola).
Vidusskolas grupā:
1. vieta “Kuldīgas jaunsargi” – Anna Peskova, Arvis Šneiders, Raimonds Rumbenieks,
Adrians Pļavarājs, Annija Kolerte.
2. vieta “Cīravas jaunsargu I komanda” – Baiba Arāja, Airita Kleščenoka, Gatis
Jakimavičs, Kārlis Veisbuks, Artis Vītols.
3. vieta “Eža puskažociņš” – Kristiāna Mauriņa, Dana Garkute, Mārtiņš Grundmanis,
Dainis Pikalovs, Elizabete Vasiļevska, Ralfs Jekavickis (Brocēnu vidusskola).
Balvas sarūpēja Valsts simtgades birojs un Latviešu virsnieku apvienība.
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