Skrundā svin Karoga dienu

Noticēt, ka var uzvarēt pārspēku, noticēt, ka pašiem var būt sava valsts – šāda
izšķiršanās bija Latvijas atbrīvotājiem tieši 29. janvārī pirms 95 gadiem. "Kalpakieši"
jau bija atkāpušies tālu Kurzemē līdz Rudbāržiem un šķita – pirms nepilniem trim
mēnešiem iegūtā Latvijas neatkarība izplēnēs. Lai arī Skrundas kauja bija neliela, tā
bija pirmā uzvara neveiksmju ķēdē un deva lielu ieguldījumu Oskara Kalpaka vīru
pašapziņas celšanā. Lai joprojām atcerētos šo vēsturisko brīdi, 29. janvāris Skrundā ir
Karoga diena. Karoga dienā Jaunie Skrundas sargi piedalījās Zemessardzes
45. nodrošinājuma bataljona karavīru un zemessargu rīkotajās sacensībās skolu
jaunatnei, kas jau kļuvušas par Karoga dienas neatņemamu sastāvdaļu. Arī komandu
skaits šogad rekordliels – 48, kuras te ieradušās no dažādiem Kurzemes
novadiem. Kopumā Jaunajiem Skrundas sargiem bija jāpieveic deviņi pārbaudījumi. Bija
jāveic gan fiziski uzdevumi, gan tādi, kuros bija jāparāda sava erudīcija. Pavisam
uzdevumu veikšanai bija vajadzīga vairāk nekā stunda. Skolnieki par pasākumiem
izsakās pozitīvi. "Var izkustēties, kad var kaut ko jaunu padarīt. Uz skolu nav jāiet,"
saka viens no skolniekiem. Savukārt kāds Vaiņodes vidusskolas pārstāvis norāda, ka
sacensības bijušas diezgan nogurdinošas un galvenais ir komandas saliedētība. "Bija
labi. Aukstums un vējš," norāda kuldīdznieks Kārlis Bērziņš. Pie Skrundas pulksteņa
”Laika upe” uzslietā teltī apmeklētājus sagaidīja brīvības cīņu un latviešu strēlnieku
formas tērpos ģērbušies vīri un izrādīja tā laika ekipējumu un sadzīves priekšmetus,
stāstot par ekipējuma atšķirībām dažādos laikos, atbildot uz jautājumiem un dodot
iespēju ikvienam paturēt rokās un izjust ieroču smagumu. Nosalušie Karoga dienas

pasākumu apmeklētāji varēja sasildīties Skrundas kultūras namā, aprunājoties ar
sacensībās finišējušajiem Jaunajiem Skrundas sargiem, apskatot Latvijas Vēstures
muzeja ceļojošo izstādi ”Mēs, tauta” un klausoties vīru kopas ”Vilki” dziedātās latviešu
tautasdziesmas, I pasaules kara latviešu strēlnieku un II pasaules kara latviešu
leģionāru dziesmas. Sekojot no kultūras nama svinīgi iznestajam valsts karogam, visi
interesenti kopā ar Latvijas Nacionālo karavīru biedrības un patruļkuģa "Skrunda"
komandas pārstāvjiem, jaunsargiem, Zemessardzes veterāniem, zemessargiem un
karavīriem varēja doties lāpu gājienā pa vietām, kas saistītas ar Skrundas kaujas
notikumiem, un uzzināt vairāk par vēsturiskajiem notikumiem, kuri norisinājās pirms
95 gadiem. Lāpu gājiens noslēdzās pie Skrundas kaujas piemiņas akmens ar piemiņas
brīdi, kurā svētku uzrunas teica Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs
Andrejs Panteļējevs, Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, 1.
Zemessardzes novada komandieris pulkvedis Jānis Gailis, Rekrutēšanas un jaunsardzes
centra Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš un Latviešu Virsnieku
apvienības priekšsēdētājs Aleksejs Ozoliņš, kā arī tika sveikti sacensību ”Jaunie
Skrundas sargi” uzvarētāji (godalgoto komandu sarakstu pa grupām var aplūkot ŠEIT).
Skrundas TV sagatavoto video var noskatīties ŠEIT. Teksts: Ieva Benefelde, Skrundas
TV producente, Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālists Foto: Sandris Kuzmickis, Didzis Strazdiņš

