“Pa pulkveža Oskara Kalpaka bataljona pēdām”

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas novada jauniešu organizācijām –
Skrundas jauniešu centru un Rudbāržu jauniešu klubiņu – kā arī Oskara Kalpaka
Rudbāržu pamatskolu, Jaunsardzi un Zemessardzi 3. marta atceres dienas ietvaros
organizēja vēstures izziņas pārgājienu “Pa pulkveža Oskara Kalpaka bataljona pēdām”
no Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas līdz piemiņas vietai Lēnās. Neskatoties uz
mainīgajiem laika apstākļiem, vēstures izziņas pārgājienam sapulcējās ap 60 bērnu un
jauniešu. O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas Varoņu zālē skolas direktors Dzintars
Strauts sniedza ieskatu vēsturē, gan skaidrojot notikumus Eiropā Pirmā pasaules kara
un Brīvības cīņu kontekstā, gan stāstot par latviešu karavīru gaitām pirms un pēc
Latvijas valsts proklamēšanas. Pēc tam pārgājiena dalībnieki sadalījās komandās, tika
instruēti par drošību pārgājienā, apmācīti kā orientēties apvidū, izmantojot izsniegtās
kartes, iepazinās ar pavēli, kura bija jāpatur atmiņā visu pārgājiena laiku – un tad jau
visi varēja doties ceļā. Pa ceļam komandas savas spējas varēja pārbaudīt izvietotajos
kontrolpunktos, kuros jaunsargi instruktoru Kaspara Rudīša un Laimoņa Grundmaņa
vadībā bija sagatavojuši interesantus uzdevumus. Pārgājiena dalībnieki pārbaudīja
savu precizitāti šaušanā, izzināja kareivim nepieciešamos sadzīves priekšmetus,
piederumus un aprīkojumu, skaidrojot mežā atrasto priekšmetu īsto nosaukumu, lai
varētu atminēt krustvārdu mīklu, kuras centrālajā daļā varēja lasīt pulkveža O. Kalpaka
vārdu, veica atmiņas pārbaudi, virknēja attēla fragmentus, lai skatam pavērtos
Skrundas daiļava – Skrundas novada teritorijas apveids, un šķērsoja upi pa virvju
pāreju. Otrpus upei bērni un jaunieši izzināja Zemessardzes darbu un iepazinās ar

Zemessardzes ekipējumu un aprīkojumu. Pārgājiena noslēgumā pie Memoriālās
sienas Lēnās pārgājiena dalībnieki sildījās pie ugunskura, baudīja siltu tēju un piedalījās
svinīgajā piemiņas pasākumā, lai atcerētos Oskara Kalpaka bataljona vīrus, kuri Pauļa
Blūma vadībā šajā vietā forsēja Ventu un uzsāka Latvijas atbrīvošanu no lieliniekiem.
Pārgājiena dalībniece Megija Freimane dalījās savos iespaidos: „Pārgājiens bija
interesants un ar interesantiem kontrolpunktiem. Laika apstākļi nebija tik labi kā
vēlējāmies, bet vienalga devāmies! Arī ieguvu jaunas zināšanas par karu un to, kas
notika Rudbāržos. Pārgājiena beigās mūs sagaidīja ugunskurs, pie kura mēs visi
sasildījāmies pēc garā ceļa un varējām iedzert tēju un uzēst zupu. Piemiņas pasākums
arī bija interesants un pēc tā šāva raķetes! Šo pārgājienu nekad neaizmirsīšu, vienmēr
paliks atmiņā!” Skrundas televīzijas sižetu var noskatīties ŠEIT. Paldies visiem, kuri
piedalījās pārgājienā un iesaistījās tā organizēšanā! Teksts: Baiba Eversone, Skrundas
novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Foto: Didzis Strazdiņš

