Ievērojami cilvēki Alsungas, Kuldīgas, Skrundas novadā
Novadnieku kalendārs 2014
Kalendārā iekļautas personas, kam 2014. gadā aprit apaļas jubilejas (sākot no 50 gadiem, 55, 60,
65, utt.). Minētas nozīmīgāko notikumu jubilejas.
Janvāris : Jānis Frīdenbergs-Mieriņš (īst. v. Jānis Frīdenbergs; 1869.07.01. Mežotnes pag.
Mazrūtiņos-1894.04.06. Kuldīgā, apb. Kuldīgas Vecajos (Vācu) kapos).
Pirms 145 gadiem dzimis dzejnieks. Strādājis Kuldīgas apr. policijas valdē par
reģistratoru. Pirmā publikācija-dzejolis „Pirmais pērkons” (1887). Galvenie
dzejas motīvi-tēvzemes mīlestības cildinājums, sāpes un vilšanās, skumjas un
bezcerība. Formas un satura ziņā nozīmīgākā ir balāde „Taurētājs”(1889).
Publicējis arī dažus stāstus. Rokrakstā palikusi drāma dzejā „Greizsirdības
upuri” (glabājas Akadēmiskajā bibliotēkā).
Kārlis Krūmājs-Štrauhs (1890. 13. 01. Vārmes pag. Mundiķu muižā-1994. Rīgā).
Pirms 125 gadiem dzimis žurnālists, humorists, feļetonists, rakstnieks. Dienējis
Imantas pulkā-bijis kasieris, piedalījies pirmā latviešu frontes laikraksta veidošanā.
Pirmās publikācijas Sibīrijas latviešu strēlnieku izdevumos. Periodikā publicējis
feļetonus. Populārās pirmskara dziesmas „Laša kundze bola acis” vārdu autors.
Strādājis dažādos preses izdevumos („Jaunākās Ziņas”, „Sikspārnis”, „Svari” u.c.).
Pēdējais lielākais darbs- populārais stāsts par latviešu karotāju Austrumu frontēdižkareivi Vilibaldi Drosmiņu.(„Dižkareivis Vilibalds Drosmiņš ” 1943., 1991).
Valdis Kalnroze (līdz 1961 Valdis Rozenbergs 1894. 17. 01. Kuldīgā- 1993. 16.04.
Rīgā). Aktieris, gleznotājs. Mācījies Liepājas pamatskolā. Pirmā darba bijusi bilžu
ierāmēšanas darbnīca, bet Liepājas teātri spēlējis mazas lomiņas. Piedalījies Latvijas
Brīvības cīņās, apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Pirmās profesionālās iemaņas ieguvis
mākslinieka Anša Stundas studijā, mācījies Latvijas Mākslas akadēmijas V. Purvīša
vadītajā dabasskatu glezniecības meistardarbnīcā (1927-1932).Izstādēs piedalījies
kopš 1928.gada. Mākslinieku apvienības „Zaļā vārna” biedrs (1929-1940), Latvijas
Mākslinieku savienības biedrs (kopš 1944; 1952.g. no tās izslēgts, no jauna uzņemts
1957). Apbalvots ar Latvijas PSR Valsts prēmiju (1980).
Andrejs Zeidaks (1874.18.01. Kuldīgā-1964. 12.01. Ņutonā. ASV). Pirms 140
gadiem dzimis ainavu arhitekts, daiļdārznieks. Latviešu ainavu arhitektūras
skolas iedibinātājs. Mācījies Kuldīgas pilsētas skolā. Dārznieka gaitas sācis Padures
pag. Ķimales muižā (1890-1894). No 1894. gada strādājis Rīgas parkos un dārzos.
1896.gadā piedalījies projektu sacensībā apstādījumu iekārtošanai ap Ziemas pili
Pēterpilī, ieguvis pirmo godalgu- zelta medaļu un vadījis apstādījumu pārveidošanu.
No Krievijas centrālās un vidējās daļas saņēmis daudz pasūtījumu muižu parku
projektu izstrādāšanai. Rīgā atgriezies 1915. gadā, strādājis par Rīgas dārzu direktoru.
1944. gadā emigrēja uz Vāciju, 1951. g. pārcēlies uz ASV. Apbalvots ar Vāsas
3 šķiras ordeni (1929).
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Dace Reinkopa (1959.19.01.Skrundā). Pirms 55 gadiem dzimusi kultūras
darbiniece. Mācījusies Skrundā, Dundagā. No 1977.g. strādājusi Skrundas
kultūras namā par mākslinieciskās daļas vadītāju. Beigusi J. Vītola Latvijas
Valsts konservatoriju (1982). Strādājusi par metodiķi Kuldīgas rajona
izpildkomitejas kultūras nodaļā (1982), Skrundas kultūras namā par
metodiķi (1983.-1988.), no 1989. līdz 1994.g. Skrundas izpildkomitejas
priekšsēdētāja un vietniece. No 1994.g. Kuldīgas rajona kultūras nodaļas
vadītāja, tad Valsts kultūras inspektore. Beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju
(2005). Tagad strādā Kuldīgas novada pašvaldībā par Kultūras pārvaldes
vadītāju, atbild par kultūras procesiem Kuldīgas novadā. Apbalvota ar Atzinības
krusta V šķiras kavaliera zīmi (2008).
*Pirms 105 gadiem (1909.09.01.) iznāca pirmā Kuldīgas avīze latviešu valodā –
„Kuldīgas Vēstnesis”. Politisks, literārisks un zinātnisks nedēļas laikraksts.
Laikraksts izdots un iespiests Kuldīgā, Jevlampjeva spiestuvē. Tās pirmais
redaktors bijis E. Štesels. 1909., 1910.g. laikraksti ir digitalizēti.
Februāris : Viesturs Pirro (1954.02.02. Kuldīgā). Pirms 60 gadiem dzimis prāvests
luterāņu draudzē. Mācījies Rīgas 31. vidusskolā. Beidzis Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas Teoloģijas semināru (1982-1985). Kalpojis par mācītāju Rīgas
un Pierīgas draudzēs. No 1983. gada ir mācītājs Kuldīgas Sv. Katrīnas un Vārmes
Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskās draudzēs. No 1991.g. 14. septembra līdz 2011.g.
13. aprīlim bijis Kuldīgas evaņģēliski luteriskās draudzes iecirkņa prāvests.
Raitis Junkers (1959.03.02. Kuldīgas raj. Ēdolē). Pirms 55 gadiem dzimis
mākslinieks, pedagogs, dizainers. Beidzis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas
Dekoratīvās noformēšanas nodaļu (1978), Liepājas Universitātes Datordizaina
nodaļu (2009). Strādājis par mākslinieku „Lauktehnikas” Kuldīgas rajona
apvienībā (1978-1984), Dobeles rajona apvienībā (1984-1989) un Vecauces
pilī (1989-2010). No (1991-2009) ir Bēnes mūzikas un mākslas skolas vizuāli
plastiskās mākslas nodaļas vadītājs un pedagogs. Jelgavā dzīvo no 2010.g. Strādā
Jelgavas Alunāna teātrī par scenogrāfu, ir biedrības ideju centrs „Mākslas bērns”
prezidents un mākslas studijas „Mansards” vadītājs. Izstādēs piedalās no 1982. gada.
Valdis Mediņš (1909.05.02.Kuldīgas apr. Abavas pag.-1982.29.10. Kuldīgā, apb.
Kuldīgas Annas kapos). Pirms 105 gadiem dzimis aktieris. Bērnību pavadījis
dažādās Kurzemes baronu muižās.1922. gadā. ģimene pārcelusies uz Kuldīgā.
Mācījies Kuldīgas pilsētas skolās. Bijis skolēnu žurnāla „Meklētājs” redaktors,
rakstījis dzejoļus. 1926.g. Jevlampjeva tipogrāfijā mācījies burtliča amatu. Brīvā
laikā piedalījies Kuldīgas Latviešu teātra darbībā. Pabeidzis pie Kuldīgas Latviešu
teātra noorganizētos un režisora Viļa Segliņa vadītos dramatiskos kursus. Uz
Kuldīgas teātra skatuves gan kā aktieris, gan kā režisors nostrādājis līdz 1946.g.,
tad divus gadus uz Latgales teātra skatuves (Rēzeknē). Pēc tam strādājis Valmieras
drāmas teātrī.
*Pirms 95 gadiem (1919.13.02.) Kuldīgā Gotlība sētā landesvēristi zvēriski
noslepkavoja ap 300 pilsētas un apkārtējo pagastu iedzīvotājus. Tagad šajā vietā
redzama tēlnieces L. Rezevskas izveidotā memoriālā siena ar vara kalumu
„1919. Nošaušana”.
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Marts : Juris Pļaviņš (1934.02.03. Turlavas pag.-2008.20.06.). Pirms 80 gadiem dzimis aktieris.
Beidzis Latvijas Valsts konservatoriju 1960.g. No 1960.-1967.g. strādājis
Daugavpils, Liepājas un Valmieras teātrī. No 1967.g. strādā Nacionālā Drāmas
teātrī. Piedalījies kinofilmās „Es visu atceros, Ričard!” (1966), „Nāves ēnā” (1971),
„Liekam būt” ,”Zobena ēnā” (abas 1976), „Dubultslazds” (1984), „Valsis mūža garumā”
(1990), „Drosme nogalināt” (1993). Latvijas Teātra darbinieku savienības biedrs no
1965. gada.
Gustavs Neimanis (1894.06.03.Ēdoles pag. Piesēnos-1961.20.02. Rīgā). Pirms
120 gadiem dzimis operdziedātājs. Mācījies Ēdoles sešklasīgajā pagastskolā, Kuldīgas
pilsētas skolā. Dziedāšanu mācījies Maskavā un Sverdlovskas mūzikas skolā. Latvijā
atgriežas 1921. gadā, iesaistījies Liepājas operas trupā. Uz skatuves pavadīti 40 gadi,
atveidotas vairāk nekā 150 lomas. 1956.gadā piešķirts Nopelniem bagātā skatuves
darbinieka goda nosaukums. Latvijas Teātra biedrības biedrs no 1957. gada.
Oskars Kalpaks (1882.06.01. Madonas apr. Meirānu pag.-1919..06.03. Skrundas
apkaimē pie Airītēm apb. Madonas raj. Visagala kapos). Pirms 95 gadiem gājis
bojā Latvijas bruņoto spēku komandieris, viņš piedalījies vēsturiskajās kaujās
Ventas krastos, kad pulkveža vadībā iesākās Latvijas atbrīvošana no lieliniekiem.
Beidzis karaskolu, dienējis cara armijā 1918.g. atgriezies Latvijā, piedalījies sadursmē
starp latviešu un vācu karaspēka vienībām uz Skrundas- Saldus ceļa pie Airītēm, kur
tika nāvējoši ievainots. Apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni (III šķ., 1920; II un I šķ., 1927),
Krievijas Sv. Jura zobenu, Sv. Jura ord.(IV šķ.), Sv. Vladimira ord. (IV šķ.), Sv. Staņislava
ord. (III un II šķ.) un Sv. Annas ord. (IV, III un II šķ.).
Vilis Plūdons (īst. v. Vilis Lejnieks, arī Pludons, Plūdons; 1874.09.03. Bauskas pag.
pilsmuižas Lejniekos-1940.15.01. Rīgā, apb. Lejenieku kapos). Pirms 140 gadiem
dzimis dzejnieks. Beidzis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā 1895.g. Semināra laikā
nopietni pievērsies rakstniecībai. Iznācis pirmais dzejoļu krājums „Pirmais akords”.
Skolotāju darbu sācis 1895.g. Liezēres draudzes skolā. Sarakstījis latviešu valodas mācību
„Pirmais vadonis praktiski teorētiskā latvju valodas mācībā” (1910), kopā ar A. Daugi
izdevis „Mūsu lasāmo grāmatu”(1-4, 1923-1924). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni
(II šķ.,1934), Tēvzemes balvu (1938). 1940.g. maijā Kuldīgas valsts ģimnāzijai piešķīra
Viļa Plūdoņa vārdu. Pēc kara nosaukums vairs netika atjaunots. 1989.g. skola atguva
Piešķirto dzejnieka V. Plūdoņa vārdu.
Nellija Kleiberga (1964.29.03..Saldus rajona Zirņos). Pirms 50 gadiem dzimusi
režisore, sabiedriskā darbiniece. Beigusi Skundas 1, vidusskolu, Rīgas Kultūras
darbinieku tehnikumu dramatiskā kolektīva vadītāja specialitātē. Latvijas Konservatorijā
ieguvusi kultūras darba organizatores un masu svētku režisores amatu. Maģistratūrā Latvijas
universitātē Ekonomikas fakultātē apguvusi pašvaldību darba organizāciju. Skrundas
kultūras namā strādājusi no 1980.g. līdz 2001.g. Četrus gadus bijusi Kuldīgas domes
sociālo departamenta direktore. Skrundas novada domes priekšsēdētāja no 2005.g.
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Aprīlis : Kārlis Frīdrihs Jākobs Hūgenbergers (Higenberger, 1884.01.04. Kuldīgā-.
1860.19.03. Jelgavā, apb. Jāņa baznīcas kapos). Pirms 230 gadiem dzimis
vācu tautības latviešu dzejnieks, tulkotājs. Tēvs bijis Kuldīgas skolas
priekšnieks. Izglītojies mājās. Studējis teoloģiju Jēnā. Strādājis par mājskolotāju
muižnieku ģimenēs Kurzemē., sākot ar 1814.g. bijis mācītājs Ārlavas draudzē
(Talsu nov.). No 1851.g. dzīvojis Jelgavā. Aktīvi piedalījies Latviešu literārās
(draugu) biedrības darbā, Publicējis rakstus „Latviešu Avīzēs” „Magazīnās”.
Viņa dzeja sakopota grāmatā „Derīgs laika kavēklis” (I daļa1826., II dala1827).
Ēvalds Valters (1894.02.04.Kuldīgas raj. Planīcas pag. Egleniekos-1994.26.09
Rīgā, apb. Brāļu kapos). Pirms 120 gadiem dzimis aktieris, režisors, literāts.
Mācījies Kuldīgas pilsētas skolā. Strādājis sērkociņu fabrikā „Vulkāns”, Jēkaba
Valtera dārzniecībā. Pēc vidējās izglītības iegūšanas 1913.g. pārcelies uz Rīgu.
Piedalījies Latvijas Brīvības cīņās, no 1917.g. darbojies 5. Zemgales latviešu
strēlnieku pulka teātrī. 1922.g. atgriezies Latvijā, sācis strādāt Liepājas teātrī par
aktieri-režisoru, pēc tam Daugavpils teātrī, Tautas teātrī Rīgā, Latvijas radiofonā
kā režisors. Jelgavas teātrī galvenais režisors un direktors. No 1941.g. strādājis Dailes
teātrī. 80. gadu beigās iesaistījies Latvijas Tautas frontes darbībā. Filmējies 38
kinofilmās. Tulkojis Ž. Rasini lugu „Britaniks” (1940), Moljēra lugas „Dons Žuans”,
„Mizantrops” (abas grām. 1972), Ž. Lafontēna „Fabulas” (1985). Sarakstījis
dzejojumu „Rusiāde” (publ. 1956 Zviedrijā ar ps. Ints Baltarājs, Latvijā 1990).
Latvijas Teātra Darbinieku savienības biedrs no 1954.g. LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks (1957), LPSR Tautas skatuves mākslinieks (1981), Kuldīgas
pilsētas Goda pilsonis (1976).
Georgs Freibergs-Brīvkalnieks (arī Juris Freibergs; 1854.30.04. Kuldīgas raj. Vārmes
pag.-1904.17.05 Omskā). Pirms 160 gadiem dzimis skolotājs, publicists, filologs. Beidzis
Kuldīgas ģimnāziju 1874.g. Studējis filoloģiju Tērbatas Universitātē (1874-1881), studijas
nav pabeidzis. Strādājis par mājskolotāju Pleskavas guberņā (1881-1885) Pēterburgā,
Vecpilī, Valmierā. 1885.g. ieguvis ģimnāzijas skolotāju tiesības. Strādājis par virsskolotāju
Omskas meiteņu ģimnāzijā. Studiju laikā publicējis rakstus dažādos preses izdevumos:
„Pagalms”, „Austrums”, „Zemkopis” u.c. Viņa filoloģiskie darbi ievietoti Zinību komisijas
Rakstu krājumos. Par atturības kustību sarakstījis vairākas brošūras.
Valdis Līcītis (1939.30.04. Rīgā). Pirms 75 gadiem dzimis gleznotājs, ainavists.
Mācījies J. Rozentāla mākslas vidusskolā. Beidzis LPSR Valsts Mākslas akadēmijas
glezniecības nodaļu 1966.g. Izstādēs piedalās Latvijā un ārzemēs (Krievijā, Zviedrijā,
Norvēģijā) no 1965.g. Mākslinieku savienības biedrs no 1980.g. Kuldīgā dzīvo no
1972. g. Strādājis Kuldīgas kultūras namā par mākslinieku. Bijis Kuldīgas bērnu
mākslas skolas direktors (1978-1989) un pasniedzējs Liepājas LMK (1994-1998).
80. gadu beigās iesaistījies Latvijas Tautas frontes darbībā. Tagad dzīvo Kuldīgas nov.
Padures pag.

Maijs : Eduards Detlavs (1919.13.05. Alūksnes apr. Jaunlaicenes pag.-1992.11.02.
Rīgā, apb. 1. Meža kapos). Pirms 95 gadiem dzimis keramiķis, dievturis,
grāmatu autors. Mācījies keramiku Kuldīgas daiļamatniecības vidusskolā
no 1946.g. līdz 1949.g. Studējis Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā keramikas
nodaļā (1949-1953), neaizstāvēja diplomdarbu, jo nepakļāvās padomju stila un
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ideoloģijas prasībām. Kopš 1954.g piedalījies izstādēs Latvijā, bijušajā PSRS un
ārzemēs. Mākslinieku Savienības biedrs no 1972.g. Rīgā nodibināja keramikas
studiju „Logs” un to vadīja (1977-1982).
Jūnijs : Anita Kovaļenko (1949.01.06.)
Pirms 65 gadiem dzimusi zvērinātā advokāte. Strādājusi Kuldīgas
Lauksaimniecības pārvaldē juridiskā daļā, Kuldīgas Sadzīves Pakalpojumu
Kombinātā par juriskonsulti. 80. gadu beigās iesaistījies Latvijas Tautas frontes
darbībā. Bijusi Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdē no 1989.g.līdz 1993.g. Tagad
ir individuāli praktizējošā zvērinātā advokāte Kuldīgā. Apbalvota ar Barikāžu
dalībnieku piemiņas zīmi 2010.g.
Eduards Berklavs (1914. 15.06. Kuldīgas apr. Ivandes pag. Birzniekos- 2004.
25.11. Rīgā, apb. Raiņa kapos). Pirms 100 gadiem dzimis politiķis, valsts un
sabiedriskais darbinieks. Mācījies Īvandes un Ķimāles pamatskolā. Strādājis
N. Jevlampeja tipogrāfijā par burtlici Kuldīgā. Pēc 1934.g. 15. maija pieslējies
aizliegtajai komunistiskās jaunatnes organizācijai. 1936.g. tiesāts un atradies nebrīvē līdz
1939.g.15.maijam. Pēc Latvijas okupācijas 1940.g. strādājis komjaunatnes un kompartijas
darbā. 1941.g. cīnījies Sarkanajā armijā, pēc kara bijis dažādos amatos komjaunatnes,
kompartijas iestādēs. 1951.g. beidzis kompartijas augstskolu Maskavā. Pakāpeniski sācis
izprast kompartijas īstos mērķus un sācis darboties pret Maskavas režīmu. 1959.g. atbrīvots
no visiem amatiem un izsūtīts uz Vladimiru, kur atradies līdz 1968.g. Atgriežas Rīgā,
strādā Rīgas Elektromašīnu rūpnīcā līdz aiziešanai pensijā. Atmodas laikā bija viens no
Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dibinātājiem 1988.g.(bija tās pirmais
priekšsēdētājs). Vienlaikus darbojies Latvijas Tautas Frontes valdē. 1990.g. ievēlēts
Latvijas Augstākajā padomē, bijis 5. Saeimas deputāts. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni
(IV šķ. 1995.g., III šķ. 2000.g.), ar Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi.
Juris Plāķis (1869.22.06. Kuldīgas apr. Kabiles pag. Kalvās-1942. 01. 08. Krievijā,
Molotovas apg. Krasnojarskas nov. Surmogas koncentrācijas nometnē). Pirms 125 gadiem
Dzimis pedagogs, valodnieks, valsts un sabiedriskais darbinieks. Mācījies Kabiles
pagasta skolā, tad Kuldīgas apriņķa skolā. No 1887.g. līdz 1891.g. mācījies Baltijas
skolotāju seminārā Kuldīgā. Strādājis par skolotāju dažādās skolās. Pēc piedalīšanās
1905.g. revolūcijā, devies uz Sibīriju. Studējis Kazaņas Universitātē klasisko filoloģiju.
Lai iemācītos lietuviešu valodu, 1910.g. un 1911.g. vasarās uzturējies Lietuvā. Pēc Kazaņas
Universitātes beigšanas strādājis par veco valodu skolotāju. 1916.g ieguvis maģistranta
grādu, 1920.g.kļūst par profesoru. 1920.g. atgriežas Latvijā, tiek ievēlēts Latvijas
Universitātē par docentu. Bijis Izglītības ministrs (1920-1921), 1923.g. uzturējies
Leipcigā, papildinājis zināšanas fonētikā un sanskritā. 1926.g. rīkojis pētījumu Kuršu
kāpās Nidas ciemā pie kuršu zvejniekiem ar nolūku pētīt Kurzemes iedzīvotāju
valodu. Uzrakstījis 6 grāmatas un daudz rakstu. 1941.gada 14.jūnijā deportēts, apsūdzēts
pretpadomju aģitācijā (dalība organizācijā „Pērkonkrusts”). Apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeni (III šķ. 1928.g.), Somijas Baltās Rozes ordeni, Lietuvas Lielkunigaiša
Ģedimina ordeni, K. Barona prēmijas laureāts (1928, 1937).
Krišs Ķūķis (1874.28.06. Kuldīgas apr. Padures pag.-1945.18.02. Padures pag., apb.
Vindoļu kapos). Pirms 140 gadiem dzimis militārs darbinieks, pulkvedis. Mācījies
Padures pagastskolā, 1892.gadā beidzis Kuldīgas ministrijas skolu. 1902.gadā beidzis
Odesas junkuru skolu. Piedalījies krievu-japāņu karā. No 1914. līdz 1916. gadam piedalījies
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1.Pasaules karā. Par varonību kaujās 1915.gadā paaugstināts par kapteini, tad par pulkvedi.
1916.gadā ievainots, nokļūst vācu gūstā, kur pavadījis trīs gadus. 1919.gadā atgriezies Latvijā.
Izveidojis 12. Bauskas kājnieku pulku un aktīvi piedalījies lielinieku padzīšanā no
Latgales. 1920.gadā tiek iecelts par divīzijas komandieri un Liepājas garnizona priekšnieku.
1925.gadā ievēlēts par Saeimas deputātu, nevarēdams pieņemt politisko tirgošanos, nolicis
mandātu un atgriezies Padures pag. „Vindolēs”. 1945.gada 18. februārī „Sarkanās bultas”
partizānu spīdzināts un noslepkavots.
Par varonību kaujās apbalvots ar Sv. Jura 4 šķ. Oficiera krustu, ar Sv. Vladimira 3 šķ. Krustu,
Ar Triju Zvaigžņu ordeni III šķ. 1930, ar Sv. Staņislava ordeni III un II šķ. Un Sv. Annas
Ordeni IV, III un II šķ.
Jūlijs : Jānis Grīnbergs (1869.07.07.Kuldīgas apr. Kursīšu pag. Bērzi - 1923.08.06.
Petrogradā, apg. Rīgā, Meža kapos). Pirms 145 gadiem dzimis luterāņu mācītājs,
Pēterburgas latviešu sabiedrības pārstāvis. Mācījies Kursīšu pamatskolā, pēc tam
turpinājis mācīties Kuldīgas ģimnāzijā. 1895. gadā absolvējis Tērbatas Universitātes
Teoloģijas fakultāti. Par mācītāju sācis kalpot 1898. gadā Kalsnavas draudzē. No 1898.
gada līdz 1923. gadam bijis Pēterburgas Jēzus draudzes mācītājs. Mūža pēdējos gadus
bijis Krievijas latviešu draudžu bīskaps.
Augusts : Dace Priede (1954.05.08. Rīgā). Pirms 60 gadiem dzimusi rakstniece.
Beigusi Rīgas 3. vidusskolu, studējusi Latvijas Valsts konservatorijā teātra
un kino aktieru specialitātē. Strādājusi par aktrisi Rīgas Operetes teātrī no
1976.gada līdz 1983.gadam. Tad pārcēlusies uz Kuldīgas raj. Rudbāržiem,
strādājusi vietējā sovhozā. No 1988. gada dzīvo Kuldīgā. Strādājusi Kuldīgas
Kultūras nama amatierteātrī par režisori, no 1998.g. Kurzemes radio valodu
konsultante, apsveikumu koncertu vadītāja. Beigusi Latvijas Evaņģēliskās
luterāņu baznīcas konsistorijas evaņģēlistu kursus. Ir kalpojošais evaņģēlists
Kuldīgas Sv. Annas baznīcā, arī Lipaiķos, Ēdolē un Vārmē. Rakstnieku
savienības biedre no 1999. gada. I. Zeberiņa prēmijas laureāte 1997. gadā.
Sarakstījusi vairākas grāmatas, viņas romāni izmantoti Latvijas radio
iestudējumos. Periodikā publicētas esejas un raksti par dažādām tēmām.
Arvīds Zigurds Krievs (1944.26.08.Kuldīgā). Pirms 70 gadiem dzimis
kinorežisors. Bērnību pavadījis Turlavā. Beidzis Aizputes vidusskolu.
Strādājis Rīgas kinostudijā par apgaismotāju. Beidzis Latvijas Valsts
universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu 1976. g., Augstākos
scenāristu un režisoru kursus Maskavā 1979.g. No 1964.gada strādājis
Rīgas kinostudijā. No 1996.-1999. gadam ir Latvijas Nacionālā
Kinematogrāfijas centra direktors. Ir vairāku filmu režisors. Par filmām
„Pūra lāde” (1974) un „Daba” (1976) saņēmis Vissavienības apbalvojumu.
Par filmu „Ievas paradīzes dārzs” (1990) saņēmis balvu „Lielais Kristaps”.
Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedrs no 1978. gadā.

Septembris : Ivars Eglītis (1959.03.09. Cēsīs). Pirms 55 gadiem dzimis ārsts, bijušais
Latvijas Republikas Veselības ministrs. 1984.g. absolvējis Rīgas
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Medicīnas institūtu ārsta-terapeita specialitātē. Pēc augstskolas beigšanas
no 1984. gada līdz 1989.gadam strādājis Kuldīgas centrālā slimnīcā. No
1992. gada līdz 1994. gadam bijis Kuldīgas rajona galvenais ārsts. Tad
nepilnu pusgadu strādājis Labklājības ministrijā Veselības departamenta
direktora amatā. No 1995.gada līdz 2007.gadam ir SIA „Kuldīgas slimnīca”
valdes priekšsēdētājs. Laika posmā no 2001. gada līdz 2007. gadam bijis
Kuldīgas pilsētas domes deputāts. No 2007. gada 20. decembra līdz 2009.
gada 29. jūnijam ir Latvijas Republikas Veselības ministrs. Šobrīd strādā
Kuldīgas slimnīca par vadītāju.
Vilhelms Zigfrīds Stafenhāgens (1814.14.09. Kuldīgā-1881.14.01. Jelgavā).
Pirms 200 gadiem dzimis gleznotājs, skulptors, zīmētājs. 1834.gadā iestājies
Pēterburgas Mākslas akadēmijā, slimības dēļ mācības pārtrauc. Mācības
Turpina Halbiga Minhenes politehniskajā skolā, pēc tam Mākslas akadēmijas
tēlniecības klasē. Gadsimta vidū atgriežas Kurzemē, glezno muižnieku
portretus. Pastāvīgā dzīves vieta kļūst Jelgava. Katru vasaru apceļo Kurzemes,
Vidzemes un Igaunijas skaistākās vietas. 1866. gadā izdod savu darbu „Baltijas
skatu kartes”. Ar šo darbu viņš kļuva slavens visā Baltijā. Darbs iznāca 3 sējumos.
1872. gadā atgriežas Kuldīga. Pēdējos 15 gadus mākslinieks vairs neglezno
*Pirms 80 gadiem (1934.13.09) dibināta Rudbāržu luterāņu draudze. Rudbāržu
luterāņu baznīca celta 1906. gadā. Tā ir mazākā baznīca Latvijā – sarkanu
ķieģeļu mūra ēka ar tornīti virs jumta kores. Līdz 1. pasaules karam šī baznīca
piederēja vācu luterāņu draudzei. Pēc kara baznīcai piebūvēta sakristeja. Tagad
draudze ietilpst Kuldīgas prāvesta iecirknī.
*Pirms 45 gadiem (1969.30.09) dibināta Tautas mākslas studija „Kuldīgas palete.”
Valsts Mākslas Akadēmijas absolvents – mākslinieks V. Rasa sāka strādāt kopā ar
astoņiem mākslas entuziastiem. Par aktīvu darbību 1989. gadā piešķīra Tautas
studijas nosaukumu. Regulāri tiek veidotas izstādes: pavasarī-mākslas dienām
veltītās, vasarā- Kuldīgas svētkiem, bet, gadam beidzoties, rudens jeb gada
noslēguma izstāde. Tās dalībnieki piedalās Kurzemes mākslas svētkos.
*Pirms 25 gadiem (1989.sept.) tika atvērta Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību
skola. Skola tika izveidota izmantojot esošo Kuldīgas mākslas skolas bāzi. Tās pirmais
direktors bija Valdis Līcītis.
*Pirms 10 gadiem (2004. 21. 09.) Kuldīgā varēja novērot zemestrīci
(apmēram 4,5 balles).
Oktobris : Māra Ranka (1944.06.10. Kuldīgā). Pirms 70 gadiem dzimusi keramiķe.
1968. gadā beigusi Liepājas lietišķās mākslas vidusskolas keramikas nodaļu.
1976. gadā beigusi Latvijas PSR valsts Mākslas akadēmiju dekoratīvās mākslas
nodaļu. Diplomdarbs – dekoratīvā dārza keramika. Izstādēs piedalās kopš 1976.
gada. Ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre no 1985. gada. Strādājusi
ražošanas apvienībā „Latvijas keramika” (1968-1971, 1976-1988), kopš 1988.
gada ir sava darbnīca. Piedalījusies visās Kurzemes keramikas dienu izstādēs.
Tagad dzīvo Rīgā.
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Jānis Sproģis (1944.14.10.Kuldīgā). Pirms 70 gadiem dzimis dziedātājs (tenors).
Bērnību pavadījis Padures pagastā. Ģimene 1949. gada 25. martā izsūtīta uz
Sibīriju. 1957. gadā atgriezušies Latvijā. Beidzis Kuldīgas 2. vidusskolu 1964.
gadā. Mācījies E. Vīgnera Kuldīgas bērnu mūzikas skolā. Beidzis Latvijas
Valsts Konservatoriju 1974. gadā. Bijis Operas teātra solists (1974-1975, 19801986). Latvijas Filharmonijas solists no 1986. gada līdz 1992. gadam. Izdevis
soloalbumus „Latviešu tautasdziesma”, „Bez mīlestības nedzīvojiet” (abi 2001),
„Dzīve nav rožu dārzs” (2002). Piešķirts Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka
nosaukums (1985).
Maigonis Osis (1929.16.10. Kuldīgas apr. Vārmes pag.-1988.29.04 Rīgā)
Pirms 85 gadiem dzimis grafiķis. Mācījies J. Rozentāla Rīgas mākslas
vidusskolā (1948-1949). Beidzis ar izcilību Latvijas Valsts Mākslas
akadēmijas grafikas nodaļu 1956. gadā. Strādājis Latvijas Valsts izdevniecībā
par māksliniecisko redaktoru no 1957. gada līdz 1964. gadam. No 1960. gada
bijis Latvijas Valsts Mākslas Akadēmijas Grafikas katedras pedagogs, no 1964.
gada Zīmēšanas katedras pedagogs, no 1974. gada docents. Izstādēs piedalījies no
1955. gada. Ir bijušas personālizstādes Kuldīgā (1962, 1979) un citur. Latvijas
Mākslinieku Savienības biedrs no 1958. gada.
*Pirms 115 gadiem (1899.03.10.) tika likts pamatakmens Sv, Annas baznīcai Kuldīgā.
Būvdarbus pabeidza 1904. gadā un tie maksāja 55000 rubļu. Dievnamu iesvētīja
1904. gada 31. oktobrī.
*Pirms 70 gadiem (1944.16.10.) Padomju Armija uz ziemeļiem no Latvijas-Lietuvas
robežas sasniedz Baltijas jūru. Ielenkumā Kurzemē palika vācu armijas grupas „Nord”
galvenie spēki. J. Staļins pavēlēja ielenkumu jeb katlu likvidēt līdz 7. novembrim.
Notika sīvas kaujas, tomēr frontes līnija būtiski nemainījās, tāpēc radās nosaukums
Kurzemes cietoksnis.
Novembris : Emīlija Sonka-Putniņa (1939.04.11. Alsungas pag. Lazdās). Pirms 75
gadiem dzimusi sportiste-riteņbraucēja. Mācījusies Alsungā. Kuldīgas
rajona sporta skolā iestājusies 1954.gadā. Kā Alsungas patērētāju biedrības
pārstāve piedalījusies pirmajās sacensībās 1956. gadā un ieguvusi 1. vietu.
18 gadu vecumā, pēc uzvaras Latvijas skolēnu spartakiādē iekļuvusi, lauku
Sporta biedrības „Vārpas” izlasē. Pasaules čempione grupas braucienā pa šoseju
1964.gadā. Trīskārtējā PSRS čempione – 1963 (treka braucienā), 1964 (20 km
komandas braucienā pa šoseju) un 1968 (20 km individuālajā braucienā pa
šoseju). Vairākkārtējā Latvijas čempione. No 1976. gada līdz 1990. gadam
sporta biedrības „Dinamo” riteņbraukšanas vecākā trenere. PSRS Nopelniem
bagātā sporta meistare 1965.g. Bijusi veikala „Velosapnis” vadītāja no 1994.
gada līdz 2001. gadam.
Mārtiņš Peniķis (1874.06.11.Kuldīgas apr. Turlavas pag..- 1964.28.02. Rīgā,
apb. Meža kapos). Pirms 140 gadiem dzimis militārs darbinieks, ģenerālis.
Mācījies Nikolaja kara akadēmijā Krievijā. Iestājies dienestā Krievijas armijā 1896.
gadā. Pirmajā pasaules karā piedalījies kopš tā sākuma. Brīvības cīņu laikā
komandēja Vidzemes divīziju un Dienvidu fronti. 20.gs. 30 gadu sākumā bija
Latvijas armijas komandieris. 1934. gadā atvaļināts. Bijis Augstākās karaskolas
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docētājs. Latvijas vēstures institūta loceklis. Pētījis 1. Pasaules kara un Latvijas
Brīvības cīņu vēsturi. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, atgriezies Latvijā. Apbalvots
ar Lāčplēša kara ordeni (III šķ. 1920, II šķ. 1927), Triju Zvaigžņu ordeni (I šķ. 1928),
Francijas Goda Leģiona ordeni, Igaunijas Brīvības krustu (I šķ.), Krievijas Sv.
Jura zobenu, Sv. Jura ordeni (IV šķ.), Sv. Staņislava ordeni (III un II šķ.), Sv.
Annas ordeni (IV, III un II šķ.), Lietuvas Vīta krustu (I šķ.), Polijas ordeni „Polonia
Restituta” un vairākiem citiem ārzemju ordeņiem.
Dainis Kalns (1944.10.11. Kuldīgas raj. Kurmāles pag.). Pirms 70 gadiem
dzimis ķirurgs, sabiedriskais darbinieks. Mācījies Kuldīgas 1. vidusskolā. 1974.
gadā absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu. Strādājis Ventspilī (1974-1981),
Gaiļezerā (1981-1984), no 1984. gada Siguldas slimnīcā. Siguldas Opermūzikas
svētku ideju autors un to organizētājs (no 1993. gada). 1994. gadā saņēmis Spīdolas
balvu. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (III šķ. 1977).
Decembris : Ludmila Ikere (1929.13.12.Rīgā). Pirms 85 gadiem dzimusi režisore,
dzejniece. Mācījusies 46. Ausekļa pamatskolā, 7. klasi beigusi Bišumuižas
skolā 1944. gadā. Pēc tam kopā ar ģimeni devusies bēgļu gaitās uz Kurzemi.
Dzīvojusi Kuldīgā, mācījusies Kuldīgas vakara vidusskolā, tad Liepājas
pedagoģiskā skolā no 1947. gada līdz 1949. gadam. Strādājusi par skolotāju
Krimuldas bērnu sanatorijā, par skolu daļas vadītāju Saulkrastos, kultūras nodaļas
vadītāja Ventspilī. Bijusi Brocēnu kultūras namā režisore, Saldus Tautas teātra
galvenā režisore no 1965.gada līdz 1958. gadam. Neklātienē beigusi Ļeņingradas
kultūras institūtu 1968. gadā (specialitāte: teātra režisors). Režisējusi 15 kinožurnālus
un aptuveni 50 īsfilmu. Kopš 1991. gada strādā tikai literāro darbu. Sarakstījusi
vairāk nekā 300 dzejoļu, vairāki no tiem komponēti. Rakstījusi prozas darbus, lugas.
Modris Fokerots (1954.29.12. Cēsu raj. Raunā). Pirms 60 gadiem dzimis uzņēmējs.
No 6 gadu vecuma dzīvojis Kandavā. Beidzis Rīgas Politehnisko institūtu (autoceļu
un tiltu būvniecības specialitātē). No 1981. gada dzīvo Kuldīgā. 2005. gadā ievēlēts
par Kuldīgas domes deputātu. Tagad ir viens no lielākajiem Latvijas meža zemju
īpašniekiem, ir Latvijas miljonāru sarakstā.
*Pirms 80 gadiem (1934.06.12.) Kuldīgas raidstacija uzsāka savu darbību. Svinīgā
atklāšana notika 21. decembrī. Otrā pasaules kara laikā raidstacija tika izpostīta. Tā
darbību atsāka tikai 1953. gadā. Kādreiz Kuldīgas raidstacija sāka ar vienu radio
programmu, tagad ir Kurzemes radio un televīzijas staciju vadības centrs. Tā
pārziņā atrodas raidītāji Ventspilī, Lielaucē, Talsos un Saldū.
Ir 2014. gada jubilāri, bet nav zināms mēnesis :
Ēdoles Kārlis (īst.v. Karls Gotlobs Šmidts, 1794. -1875.Ēdolē, apb.. Mācītāju
jeb Akmeņu kapos Ēdolē). Pirms 220 gadiem dzimis vācu tautības mācītājs,
dzejnieks, latviešu folkloras vācējs. Mācītājs Ēdoles luterāņu draudzē no 1824.
gada līdz 1875. gadam. Bijis Piltenes iecirkņa prāvests. Aktīvi piedalījies pie
Ēdoles skolas atvēršanas 1822. gadā. Daudz rakstījis „Latviešu Avīzēs”, ņēmis
dalību Latviešu Draugu Biedrības darbos.
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Nikolajs Heņķis (1864. Alsungā-1934. Alsungā). Pirms 150 gadiem dzimis
tautas muzikants, koklētājs, kokļu meistars. Vectēvs bijis muzikants. Ieguvis
pamatskolas izglītību. Instrumentālo mūziku apguvis karadienestā (spēlējis arī
dūdas, vijoli un klarneti). Bijis profesionāls audējs. Jēkabs Bīne gleznojis viņu
savā gleznā „Vecais koklētājs”. Viņš koklējis E. Melngailim, A. Salakam. Spēle
ieskaņota 30. gados izdotajās platēs. Viņa gatavotās kokles atrodas dažādos muzejos.
Vilhelms Ketlers (1574.-1640 1875. Pomerānijā, apb. Hercogu kapenēs Jelgavā).
Pirms 440 gadiem dzimis Ketleru dinastijas hercogs. No 1587. gada līdz 1617.
gadam valdīja Kurzemes hercogistē. 1596. gadā hercogiste tika sadalīta atbilstoši
tēva Gotharda Ketlera testamentam. Vilhelms ieguva Kurzemi un pārvaldīja no
Kuldīgas pils, bet brālis Frīdrihs – Zemgali pārvaldīja no Jelgavas pils. Vilhelms
centās nostiprināt savu varu, tāpēc nonāca konfliktā ar muižniecību. 1617. gadā
ar Žečpospolitas karaļa rīkojumu viņam atņēma hercoga varu un titulu. Hercogistes
abas daļas apvienoja un to pārvaldīja Frīdrihs. Turpmākos dzīves gadus viņš pavadīja
ārzemēs – Dānijā, Zviedrijā, Roņu salā, Meklenburgā. Hercogs Jēkabs ir viņa dēls.
Aleksandrs Leitners (1864. Kuldīgā-1923.23.12. Itālijā). Pirms 150 gadiem
dzimis uzņēmējs, inženieris, konstruktors, viens no velosipēdu un autobūves
aizsācējiem Latvijas teritorijā. Mācījies Jelgavas reālskolā. 1886. gadā izveidojis
velosipēdu ražošanas uzņēmumu, kas 19.gs.b.-20.gs.s. bija lielākais Krievijas
impērijā, izgatavojis pirmo motociklu 1899. gada, uzsācis automobiļu
ražošanu.
Fricis Spinga (1894.-1942.Kuldīgā.) Pirms 120 gadiem dzimis ērģelnieks,
skolotājs, kordiriģents, komponists, pirmais Kuldīgas muzeja direktors. Bijis
Kuldīgas ģimnāzijā mūzikas skolotājs, koru vadītājs no 1932. gada līdz 1940.
gadam. Kuldīgas Sv Annas baznīcā bijis dziedāšanas skolotājs un ērģelnieks.
No 1941.gada līdz 1942. gadam bija pirmais algotais darbinieks Kuldīgas muzejā.
Viņš arī bijis fotogrāfs un operators filmai „Piltenes prāģeri”. 1942. gadā, sadzīves
konfliktā, viņu nošauj vācu virsnieks.

Gada notikumi :
*Pirms 750 gadiem (1264-1276) ir sākta celt Kurzemes bīskapijas senākā pils - Ēdoles
pils. 1559.g. bīskapiju savam brālim Magnusam nopirka Dānijas karalis Frīdrihs II. Pret
to protestēja domprāvests, no Hannoveres ieceļojušais Ulrihs fon Bērs. Lai likvidētu
domstarpības, Magnuss 1561.g. norakstīja virkni Kurzemes zemju domprāvestam
dzimtīpašumā. Fon Bēru dzimta Ēdolē saimniekoja līdz 20. gs. Ar pili saistās daudz teiku
un romantisku nostāstu.
*Pirms 360 gadiem (1654) hercogs Jēkabs no angļu grāfa Vorvika (Warwick) nopirka
Tobago salu Dienvidamerikas piekrastē. Tajā pašā gadā fregate „Kurzemes hercogiene”
atstāja Vindavu, lai dotos uz Tobago. Tajā laikā Kurzemei piederēja viena no lielākajām
flotēm Eiropā.
*Pirms 310 gadiem (1704) celta Usmas baznīca Kuldīgas apr. Rendas pag. Usmas ezera
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austrumu krastā. Baznīcas iekārta pabeigta gadu vēlāk (par to liecina daļēji nodzisušais
uzraksts uz altāra: „Anno Domini 1705”). 1935. gadā kā vērtīgu kultūras pieminekli baznīcu
pārveda uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.
*Pirms 300 gadiem (1714) tiek izstrādāts jauns Kurzemes hercogistes pasta kursēšanas
grafiks. Korespondenci no Jelgavas uz Mēmeli (tagad Klaipēda) transportēja 2 reizes
nedēļā – pirmdien un piektdien. Jelgavā bija savākti sūtījumi no Krievijas, Vidzemes u.c.
Kad caur Dobeli, Auci, Saldu nonāca (jāšus) Skrundā (pēc 15 stundām), tur pievienoja
korespondenci no Ventspils un Kuldīgas, tad caur Durbi un Liepāju (pēc 24 stundām)
attiecīgi trešdienas un svētdienas rītā nonāca Mēmelē. Pēc tam atpakaļ. Pastnieks uz
pelēcīgā zemnieku apģērbu fona bija košs – oderēts zilas krāsas auduma mētelis ar
sarkaniem atlokiem, sarkans apmetnis ar kapuci, sarkani svārki un zaļš kamzolis, ādas
bikses, viens pāris zābaku ar piešiem, kā arī pasta taure, kura turklāt jāprot pareizi pūst.
*Pirms 140 gadiem (1874) tika uzcelts tilts pār Ventu Kuldīgā. Tas ir viens no garākajiem
mūra tiltiem Eiropā (164 m). Tilts būvēts no laukakmeņiem, arku apdarē izmantoti sarkanie
ķieģeļi (arhit. O. Dīces proj.). Tilts cietis 1. pasaules kara laikā, 1926.g. atjaunots. No 2007.
gada līdz 2008. gadam notika tilta restaurācija.
*Pirms 175 gadiem (1839) dibināta Snēpeles pamatskola. Tā atradusies „Bunku” mājās.
Vēlāk skola pārcelta uz bijušo krogu. 1870 gadā par skolotāju strādājis Ernests Vīgners.
1878. gadā uzcelta Snēpeles pagasta māja un skola pārcelta uz turieni. 1924. gadā skola
pārcelta uz barona Hāna medību pili. Skolas pastāvēšanas laikā tai daudzas reizes mainīts
nosaukums.
*Pirms 115 gadiem (1899) dibināta Briņķu bibliotēkas biedrība, par bibliotēkas vadītāju
ievēlēja Jāni Blūmu. Kara laikā bibliotēka tika pilnībā izpostīta un tikai 1950.gadā tā
tika atjaunota. No 2008.gada bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā, tās nosaukums ir
Nīkrāces pagasta bibliotēka.
*Pirms 95 gadiem (1919) dibināts Snēpeles amatierteātris. Pirmais iestudētais viencēliens
ir A. Upīša „Seklā un pelēkā ikdiena” (skolotāja Jēkabsona vadībā).
*Pirms 90 gadiem (1924) dibināta Vārmes pagasta bibliotēka.
*Pirms 85 gadiem (1929) dibināta Padures pamatskola. Ir vairākkārt manīts tās nosaukums.
Skolai ir piešķirts Zaļais karogs.
*Pirms 85 gadiem (1929. rudenī) Turlavas centrā tika atklāta jauna divstāvu ēka - Turlavas
pamatskola. Tās pirmais direktors bija Aleksandrs Dziesma.
*Pirms 75 gadiem (1939) Kuldīgā ir 7180 iedzīvotāju (76,3 % latviešu, 13 % vāciešu,
9 % ebreju, 1,7 % citas tautības). Uz Vāciju repatriējas Kuldīgas vācieši.
*Pirms 60 gadiem (1954) dibināta Skrundas Bērnu bibliotēka. Mājvieta bibliotēkai mainīta
sešas reizes. No 1997.gada 17.oktobra bibliotēka atrodas Skrundas kultūras namā.
*Pirms 55 gadiem (1959) dibināts Skrundas kultūras nama sieviešu koris „Sonante”.
Kori vada diriģente Laimdota Mūrniece, koncertmeistars Jānis Āboliņš .Aktīvi piedalās
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organizētajos koru pasākumos Latvijā.
*Pirms 25 gadiem (1989) dibināta atjaunotā Kuldīgas Sv. Katrīnas luterāņu draudze.
Jau 16.gs.1. pusē Kuldīgā bijušas 2 luterāņu draudzes (vācu un latviešu), ko apkalpojis
viens mācītājs. Līdz 1904.g. abas draudzes dievkalpojumus noturēja Kuldīgas Sv Katrīnas
luterāņu baznīcā 1939.g. pēc vācbaltiešu izceļošanas Kuldīgas vācu draudze savu darbību
izbeidza. 1989. g. tika nodibināta Kuldīgas Sv. Katrīnas luterāņu draudze un atgūta
Kuldīgas Sv. Katrīnas luterāņu baznīca. Draudze ietilpst Kuldīgas prāvesta iecirknī.
*Pirms 15 gadiem (1999) Kuldīgas rajonā pētītas derīgo izrakteņu ieguves vietas. Atklāts,
ka ir plašs izrakteņu klāsts – sākot ar smilti, granti, mālu, kūdru un beidzot gandrīz vai ar
dimantiem, kuri gan nav atrasti, bet ir sastapti dimantus pavadošās asociācijas minerāli:
pirops, hromspinelīdi, olivīns u.c.
*Pirms 10 gadiem (2004) Alsungā notika pirmais starptautiskais burdona festivāls. Festivāls
notiek ik trešo gadu, to rīko etniskās kultūras centrs „Suiti”, sadarbojoties ar Alsungas,
Gudenieku un Jūrkalnes pašvaldībām.
*Pirms 10 gadiem (2004) Kuldīgas tūrisma informācijas centrs ar izrādi „Padomju
šarms” uzvarēja Ekonomikas ministrijas tūrisma uzņēmumu konkursā, iegūstot pirmo
vietu par labāko jaunumu nozarē.
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