Novada iedzīvotāji pulcējās mītiņos, tādējādi
paužot atbalstu un solidaritāti Ukrainai.

2. marta vakarā divās vietās Kuldīgas novadā – Kuldīgas Rātslaukumā un pie Skrundas
kultūras nama – novada iedzīvotāji pulcējās mītiņos, tādējādi paužot atbalstu un
solidaritāti Ukrainai, tās cīņā pret Krievijas militāro agresiju un cīņā par valsts
neatkarības saglabāšanu.
Pulcējoties uz mītiņiem Ukrainas atbalstam, Kuldīgas novada iedzīvotāji pievienojās tiem
daudziem tūkstošiem cilvēku citās pašvaldībās Latvijā un arī citu valstu iedzīvotājiem,
kuri pēdējo dienu laikā arī ir vienojušies līdzīgās atbalsta akcijās par neatkarīgu
Ukrainu, nosodot Krievijas iebrukumu.
Sapulcējušos cilvēkus uzrunāja pašvaldības un zemessardzes amatpersonas, video uzrunā – arī
Valsts prezidents Egils Levits. Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa Kuldīgas Rātslaukumā
sapulcējušos iedzīvotājus uzrunāja ar video starpniecību no Marseļas Francijā, kur kopā ar
pārējiem Eiropas Reģionu komitejas locekļiem no Latvijas devusies uz komitejas samitu. “Mīļie
novadnieki! Kuldīgas novads ir gatavs patvēruma meklētāju uzņemšanai. Kuldīgas novads ir
gatavs visdažādākajos veidos atbalstīt Ukrainas tautu. Sirsnīgs paldies ikvienam no jums, kas to ir
darījis jau līdz šim, kas ir ziedojis naudu, palīdzējis izkļūt ukraiņiem no Ukrainas, vācis humāno
palīdzību, dažādos citos veidos atbalstījis. Darīsim to arī turpmāk! Būsim solidāri ar Ukrainas

tautu! Tikai kopā mēs spēsim pateikt nē šim karam un to izbeigt Eiropā, jo katram cilvēkam ir
tiesības dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī,” sacīja I. Bērziņa.
Sapulcējušos Kuldīgā uzrunāja arī ukraiņu tautības novadnieki, cilvēki, kuriem Ukrainā dzīvo
tuvinieki un draugi. Viņi stāstīja, kas šobrīd notiek Ukrainā, kā iedzīvotāji vienoti cīnās pret
uzbrucējiem. Ukrainiete Nadija stāstīja, kā katru dienu šobrīd sāk, sagaidot ģimenes locekļu
īsziņas “Esam dzīvi”, un cik satraukta jutusies, kad vienā rītā ziņu nav saņēmusi. Paldies Dievam,
vēlāk tomēr izrādījies, ka ar Nadijas ģimeni viss ir kārtībā. Viņa arī stāstīja, ka ukraiņi šobrīd laiku
vairs neskaita, vadoties pēc datumiem, bet rēķina karā aizvadītās dienas.

“Ukraiņi ir stūrgalvīgi, viņi nepadosies līdz pēdējam. Katrs cīnās, kā prot,” uzrunājot sapulcējušos
ļaudis un stāstot par situāciju savā etniskajā dzimtenē, sacīja ukrainiete Andželika.

Savukārt Skrundā, uzrunājot sapulcējušos Skrundas un apkārtnes ļaudis, domes priekšsēdētājas
vietniece Nellija Kleinberga sacīja: “Es nekad neticēju, ka mana paaudze un cilvēki ap mani runās
ikdienā un piesauks vārdu karš, bet tā ir noticis. Un tas ir Putina izraisīts karš. Tas nav karš par
valodu. (..) Šajā brīdī vissvarīgākais ir būt vienotiem savā garā, stipriem. Un piemērs mums ir
ukraiņi. Ukraiņi, kuri ar tik lielu dzimtenes mīlestību, patriotismu un cilvēcību stāv par savas valsts
vērtībām. Lai Dievs dod mums tādu spēku, lai Dievs dod mums prātu neķildoties par sīkumiem,
pasniegt roku pretiniekam vai tam, kuru kādreiz esam aizvainojuši, lūgt piedošanu, jo nekas šai
pasaulē nav svarīgāks par mieru, veselību un mūsu mīļo cilvēku tuvību un mīlestību visapkārt.”

Uzrunas mijās ar patriotiskām dziesmām, ko Kuldīgā izpildīja kamerkora “Rāte”, jauktā kora
“Ventava”, sieviešu kora “Gaisma”, jauniešu kora “Lai top”, Kuldīgas 2. vidusskolas kora,
E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas meiteņu kora “Cantus” un Kuldīgas novada ansambļu
dalībnieki, solisti Amanda Gertnere, Andra Zvejniece, Andis Groza, Artis Šimpermanis un Mārtiņš
Burke-Burkevics, pie klavierēm bija Zigurds Turss. Savukārt Skrundā emocionālu noskaņu radīja
solisti Dita Ņuņēvica, Aivita Staņeviča, Jānis Buķelis, Paula Ezeriete un dzejniece Inta Kampara.

