Skrundas novadā piemin 25. marta deportāciju
upurus

Latvijā 25. marts ir Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 1949. gada
25. martā uz Sibīriju deportēja vairāk nekā 42000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un
sirmgalvjiem. Pēc 1956. gada liela daļa izsūtīto tika atzīti par nevainīgiem un viņiem
atļāva atgriezties Latvijā. Izsūtīšanas brīdī konfiscētais īpašums netika atdots un
vajadzēja paiet vēl ilgiem gadiem, lai represētie atgūtu godīga cilvēka vārdu.
1949. gada 25. martā deportētie pilnībā tika reabilitēti tikai pēc 1989. gada. Pieminot
šos traģiskos notikumus, Skrundas vidusskolas skolēni un skolotāji devās svinīgā
gājienā uz Skrundas dzelzceļa staciju. Tur, pie piemiņas akmens izsūtītajiem, notika
svinīgs pasākums, kurā piedalījās novada iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji un vīru
vokālais ansamblis "Vecie zēni". Interesenti varēja apskatīt arī uz Sibīriju izsūtīto
piemiņai izveidoto memoriālo vagonu. Piemiņas pasākumi 25. martā mūsu novadā
notika arī Rudbāržos pie piemiņas akmens, Raņķos pie represēto akmens un Lēnās pie
piemiņas akmens represētajiem. „Šogad aprit 65 gadi, kas atgādina par vienu no
melnākajām dienām Latvijas vēsturē. Laika ritējums ir neapturams, šķietami attālinot
mūs no tās marta dienas, kas latviešu tautai kļuva par kārtējo traģēdiju svešas varas
pakļautībā. Laiks attālina notikumus, bet nedzēš tautas atmiņu, kas ir dzīva, un tādai
tai vienmēr būs būt. Tādēļ mums, kas šodien pie Brīvības pieminekļa esam nākuši, un
visiem, kas piemin 25. marta deportācijas citviet Latvijā vai aiz mūsu valsts robežām, ir
jāapzinās mūsu lielā atbildība par tautas likteņstāsta saglabāšanu un mūžīgas piemiņas

turēšanu paaudžu paaudzēs – no bērniem uz mazbērniem visos laikos. Atceres un
piemiņas dienas nav tikai cieņas un līdzjūtības apliecinājums represijās cietušajiem. Šīs
dienas ir skaudrs atgādinājums visai pasaulei par to, kas mūsu zemē ir noticis lielvaru
ambīciju dēļ.” (Citāts no Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzrunas Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienā pie Brīvības pieminekļa 25.03.2014) Skrundas TV
sagatavoto video var noskatīties ŠEIT. Informācijas un foto avoti:
http://skrundasvidusskola.lv/, http://www.apollo.lv/

