
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas komanda – Jauno Rīgas sargu „Zemgales hroniku” 
uzvarētāji 

    
Viss sākās 2012. gada 19. oktobra agrā rītā. Jau pulksten 4:00 no rīta mēs – Ojāra Vācieša 

Gaujienas vidusskolas skolēnu komanda „Dzimtās zemes patrioti”: Baiba Bērziņa, Līva Lārmane, Aiva 
Tetere, Jānis Guoģis, Mikus Rožkalns un Jānis Stūrītis - cēlāmies, lai 5:00 dotos tālajā ceļa uz Dobeli 
Zemgalē, lai piedalītos Jaunajos Rīgas sargos.  “Jaunie Rīgas sargi: Latvijas hronikas” ir aizraujoša 
piedzīvojumu spēle brīvā dabā jauniešiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Katrā reģionā jauniešu 
komandas apmācību darbnīcās un aktīvā piedzīvojumu misijā/ trasē ar uzdevumiem/ apgūst un 
izdzīvo 1919.gada Brīvības cīņas – Latvijas nosargāšanu no Bermonta karaspēka. Mēs devāmies uz 
Zemgales hronikām. 

 Ceļš līdz Dobelei pagāja ātri un ar smiekliem. Pulksten 8:30 bijām jau galā Dobeles pilsdrupās. 
Tagad uztraukums bija manāmāks. Devāmies piereģistrēt mūsu komandu „Dzimtās zemes patrioti .” 
Diena varēja sākties! Jau pirmajā stundā Latvijas armijas dižkareivji pārbaudīja mūsu izturību, liekot 
visiem soļot. Tie, kas mācēja soļot, savu prasmi izkopa, bet, kas nemācēja, tie noteikti pēc šīs 
nodarbības to mācēja.  

Tad sekoja Atklāšanas ceremonija, kur iepazīstināja ar komandām, ar nodarbību vadītājiem un 
arī izstāstīja dienas plānu. Tālāk komandu sadalīja, lai katrs komandas dalībnieks apgūtu kādu 
noteiktu prasmi – ierindas mācību, maskēšanos ienaidnieka teritorijā, pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanu āra dzīves apstākļos, karavīra ekipējuma pārzināšanu, orientēšanos pēc kartes un kompasa 
vai Brīvības cīņu vēsturi. Katram bija 2 nodarbības pa 50 minūtēm ar mazu 10 minūšu starpbrīdi pa 
vidu. Es abas šīs nodarbības mācījos soļot un dot komandas ierindai. Pēc šādām nodarbībām visi bijām 
mazliet noguruši, bet nogurumu varējām remdēt pusdienās. Cik garšīga bija miežu putraimu putra! 

Pēc pusdienām bija lielais iznāciens, jāliek lietā visas iegūtās prasmes, ko iepriekš iemācījāmies. 
Stafeti sākām mazliet apjukuši, bet ātri vien viss atkal bija labi. Veicām vienas pieturas uzdevumus pēc 
otras līdz pat finišam. Iepriekšpēdējā punktā – komandu izpildīšanas ienaidnieka aizmugurē, mēs 
saņēmām uzdevumu – doties uz pēdējo punktu – medicīniskās palīdzības sniegšanu – ievērojot, ka 
komanda joprojām ir ienaidnieka teritorijā. Un mēs šķērsojām visu laukumu, ievērojot visas 
maskēšanās mācības. Un liels bija komandas pārsteigums, ka sasniedzot pēdējo puktu, atskanēja 
vadītāja balss: „Jūs esat izpildījuši arī pēdējo uzdevumu, saņēmuši maksimālo punktu skaitu un 
dodieties uz finišu”. Un komanda strauji apgriezās un skrēja uz finišu. Izrādījās, ka mūsu vienīgā 
komanda bija precīzi izpildījusi pārvietošanos ienaidnieka aizmugurē.  

Pēc finiša mūsu komandā bija pacilājošs garastāvoklis, jo pēc mūsu domām viss bija izdevies. 
Nepacietīgi gaidījām finišā pārējās komandas, lai sāktos apbalvošana. Apbalvošana sākās ar pateicību 
visām komandām. Un pēc maza brīža jau noskaidrojām vietu sadalījumu. Komanda bija ļoti 
uztraukusies, jo bija palikušas piecas komandas, kuru vietas vēl nebija zināmas. Viens bija skaidrs, 
ceļazīme uz finālu Cēsīs 10. un 11. novembrī jau ir kabatā. Atlika noskaidrot, kurā vietā mēs esam šajā 
”Zemgales hroniku” posmā. Tika nosaukta piektā, ceturtā un trešā vieta. Bija skaidrs, ka mēs esam 
pirmie vai otrie. Un tad tika nosaukta otrā vieta, mēs bijām pārsteigti un laimīgi, jo tie nebijām mēs. 
Bija skaidrs, ka esam uzvarējuši, un pēc brītiņa atskanēja vārdi - „Un pirmo vietu izcīna Ojāra Vācieša 
Gaujienas vidusskolas komanda „Dzimtās zemes patrioti”. Mēs bijām laimīgi, mēs jutām, ka mēs to 
varam izdarīt, kā arī lielu atbalstu mums deva vēstures skolotāja Līga Bukovska, kas mūs atbalstīja 
visas dienas garumā. Tālāk sekoja fotografēšanās, prieks un tālais ceļš mājās. Mēs mērojām tālu ceļu, 
bet tas bija tā vērts. Un tagad ir jāgatavojas finālam ar visām spēcīgākajām komandām no „Latgales 
hronikām”, „Zemgales hronikām”, „Kurzemes hronikām” un „Rīgas hronikām” 10. un 11.novembrī 
Cēsīs. 

Un vēl mēs paldies sakām par finansiālu atbalstu nokļūšanai tālajā Dobelē Gintam Graudiņam. 
 

 Komandas kapteinis- 12.klases skolēns Jānis Guoģis 


