Skrundas kaujai par godu svinēsim Karoga dienu

Pieminot vienu no Latvijas Brīvības cīņu nozīmīgākajām kaujām 1919. gadā – Skrundas
kauju – 29. janvārī Skrundā notiks Karoga dienas pasākumi: sacentīsies “Jaunie
Skrundas sargi”, skanēs dziesmas un svinīgas uzrunas piemiņas brīdī pie Skrundas
kaujas piemiņas akmens, varēs apskatīt militāro tehniku un ekipējumu, kā arī nobaudīt
karavīru zupu un klausīties koncertu. Karoga dienas tradīcija Skrundā aizsākta 2004.
gadā, kad skrundenieki kopā ar Latvijas Nacionālo Karavīru biedrību, Latvijas
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un vēstures pētniekiem atskatījās uz būtiskajiem
notikumiem Latvijas neatkarības cīņās 1919. gadā. Šogad Karoga diena iesāksies plkst.
10.00 skvērā aiz Skrundas kultūras nama, kur tiks dots starts orientēšanās sacensībām
”Jaunie Skrundas sargi” skolēniem no tuvākas un tālākas apkaimes. Turpat plkst.
12.00 visi tiek aicināti nobaudīt karavīru zupu. Plkst. 15.00 pie Skrundas kaujas
piemiņas akmens svinīgas uzrunas teiks Aizsardzības ministrijas parlamentārais
sekretārs Andrejs Panteļējevs, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta
Robežniece, 1. Zemessardzes novada komandieris, pulkvedis Jānis Gailis, patruļkuģa
“Skrunda” kuģa kapteinis Gints Malofējevs, rekrutēšanas un jaunsardzes centra
Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš, Latviešu virsnieku apvienības
priekšsēdētājs, kapteinis Aleksejs Ozoliņš, kā arī mācītājs Mārtiņš Burke–Burkevics,
savukārt ar dziesmām priecēs Aizputes vīru vokālais ansamblis “Kurši”. Visu dienu
Skrundas ev. lut. baznīcas laukumā varēs vērot militāro sakaru tehnikas, armijas
ieroču, munīcijas un formastērpu izstādi, bet plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā tiks
apbalvoti sacensību ”Jaunie Skrundas sargi” uzvarētāji un koncertu sniegs Platones

pagasta Zemessardzes 52. kājinieku bataljona vokālais ansamblis “Junda”, kā arī NBS
štāba bigbends. Latvijas Brīvības cīņu laikā 1919. gada 22. janvārī lielinieku
2. Padomju Latvijas strēlnieku pulks ieņēma Skrundu. Pēc nedēļas, 29. janvārī, notika
Skrundas kauja, kurā īpaši varonīgi cīnījās Latviešu atsevišķais bataljons komandiera
pulkveža O. Kalpaka vadībā. Pēc smagas kaujas, kurā piedalījās Kalpaka bataljona Cēsu
rota un Virsnieku rota, Skrunda tika ieņemta. Šai kaujai bija liela nozīme, jo bataljons
nostiprinājās stratēģiski izdevīgajā līnijā gar Ventas krastu. (www.zudusilatvija.lv)
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