Skrundā aizvadīts pasākums "Latvijas karavīrs
laikmetu griežos"

Pagājušās nedēļas nogalē Skrundas novadā notika patriotisks pasākums jauniešiem
"Latvijas karavīrs laikmetu griežos", kurā tikās ap 300 jauniešu no dažādām Latvijas
jaunatnes organizācijām, kā arī Skrundas novada skolu jaunieši. 7. novembrī pasākuma
dalībnieki piedalījās nakts pārgājienā ar stafetēm un kontrolpunktiem O. Kalpaka takā
un forsēja Ventu, izmantojot militāro tehniku. Nakts pārgājienu interesantu darīja arī
tas, ka komandās apvienojās pārstāvji no dažādām organizācijām, veidojot jaunas un
stiprinot esošās draudzības un sadarbības saites. 8. novembrī pasākuma dalībnieki
devās ekskursijās pa Skrundas novada vēsturiskajām vietām. Pēc tam biedrības
”Latvijas Ģenerāļu klubs” pārstāvji tikās ar skolu jaunatni novada skolās. Skrundas
vidusskolā viesojās pulkvedis Juris Dalbiņš, kurš skolēniem pastāstīja par sevi, gūto
pieredzi mācībās un dienestā. Tomēr galveno uzmanību savā stāstījumā pulkvedis
veltīja vērtībām, kā mīlestība ģimenē un pret valsti, pašaizliedzība un uzticamība, kā
arī mudināja skolēnus vairot bagātību, ko nevar atņemt neviens – zināšanas. Šajā dienā
ikvienam bija arī iespēja nobaudīt karavīru lauku virtuvē gatavotas pusdienas, kurām
sekoja svinīgs brīdis pie Skrundas baznīcas – netālu no vietas, kur pirms 95 gadiem
pirmoreiz tika pacelts Latvijas karogs, Latvijas Ģenerāļu kluba biedri kopā ar Skrundas
un Balvu novadu pašvaldību pārstāvjiem iestādīja piemiņas ozolu. Pasākums turpinājās
Skrundas kultūras namā, kur starptautisko operāciju dalībnieki Aivis Mirbahs, Viktors
Kareckis un Raivo Prokopovs pastāstīja par karavīru ikdienu starptautiskajās operācijās

un atbildēja uz klātesošo jautājumiem, atainojot pirmsoperāciju gatavošanās procesu
nianses un emocionālo pusi. Emocionāls bija arī bijušo karavīru – Skrundas kultūras
nama vīru vokālā ansambļa ”Vecie zēni” – muzikālais sveiciens, kuram sekoja
paneļdiskusija ar biedrības ”Latvijas ģenerāļu klubs” pārstāvjiem Gaidi Andreju
Zeibotu, Raimondu Graubi, Juri Zeibārtu, Juri Kiukucānu, Kārli Krēsliņu, Daini Turlo un
Juri Dalbiņu. Lai gan šo godājamo vīru amati un tituli ir gana nopietni, paneļdiskusijā
stāstot par savu dzīves gājumu un izdarītajām izvēlēm, par vaļaspriekiem un bērnībā
darītajām blēņām, atklājās viņu sirsnīgums un cilvēcīgums. Pēc paneļdiskusijas tika
apbalvoti labākie eseju par Latvijas karavīriem konkursa autori, par labākās esejas
autori atzīstot Skrundas vidusskolas skolnieci Antru Akoti. Apbalvojumus saņēma arī
nakts pārgājiena labākās komandas – godpilno otro vietu, distancē pavadot trīs
stundas un četrpadsmit minūtes, izcīnīja Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas
vietnieka Alda Zalgaucka vadītā komanda. Klātesošos ar maršiem priecēja Nacionālo
bruņoto spēku orķestra Jūras spēku grupa. Pasākums noslēdzās ar svinīgu un
saviļņojošu lāpu gaismas nodošanas ceremoniju Latvijas novadiem, īpašu, Skrundā
izgatavotu lāpu nododot Balvu novada pašvaldības pārstāvjiem, jo tieši Balvos
pasākums ”Latvijas karavīrs laikmetu griežos” notiks nākamgad. Teksts: Didzis
Strazdiņš Foto: Normunds Mežiņš

