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Godātais lasītāj!
Mūsu pasaulē dzīvo vairāki tūkstoši tautu, un tikai dažiem simtiem ir sava valsts. Mēs, latvieši, varam
lepoties, ka mums ir sava valsts!
Latvijas valsts ir izveidota pirms 100 gadiem, 1918. gada 18. novembrī, lai garantētu latviešu nācijas, tās
valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem.
Šobrīd ir 2018. gads, kad Latvija svin savu simtgadi, un mēs vēl vairāk nekā parasti domājam par
Latvijas nākotni. Mēs ticam un ceram, ka Latvija, kurā Jūs dzīvojat, lasot šīs rindas, ir tieši tāda, par
kādu mēs sapņojam šodien, – nacionāla, godīga, taisnīga, turīga un laimīga. Un, ka nākamās paaudzes
mūs atcerēsies kā tos, kas ielikuši pamatus stiprai Latvijai.
Pastāv uzskats, ka veidu, kā cilvēks dzīvo, ietekmē tam apkārt esošās ēkas un arhitektūra. Šodien,
2018. gada 18. aprīlī, mums ir dota unikāla iespēja būvēt nākotni – ietekmēt, kā cilvēki dzīvos ne vien
tuvākajā nākotnē, bet nākamajos gadu desmitos un simtos, jo rekonstruējam veco Kurzemes rajona
tiesas namu Ventspilī un būvējam arī tā jauno piebūvi. Tieši tādēļ mums ir ļoti liela atbildība, lai šis
projekts tiktu īstenots ar vislielāko rūpību un atbildību.
Šī vecā Ventspils ēka, kas celta 19. gadsimtā, savulaik piederēja Ventspils Aizjūras tirgotāju apvienībai.
Ēku ir izmantojusi vācu kultūras biedrība “Musse”, Ventspils Biržas komiteja, kā arī pilsētas valde. Tagad
šī ēka iegūs jaunu veidolu, jo tiks veikta fasādes rekonstrukcija, iekštelpu pārplānošana un pārbūve.
Paplašinot tiesas vajadzībām paredzētās telpas, blakus vēsturiskajam tiesu namam tiks uzbūvēta
jauna piebūve, kurā atradīsies seši tiesnešu sastāva kabineti un sešas tiesu sēžu zāles, kā arī valsts
noslēpuma telpa.
Šo projektu vada valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, bet būvniecības un restaurācijas
īstenošana uzticēta Latvijas būvfirmai “Būvuzņēmums Restaurators”.
Jūs, kas šobrīd lasāt šo vēstījumu, jau zināt, kāds mūžs bijis ēkai. Mēs ceram, ka tā kalpojusi godam un
šajā tiesu namā spriesta gudra un taisnīga tiesa, pieņemti godīgi un atbildīgi lēmumi.
Simboliski, ka šī kapsula atrodas pārejā starp veco tiesas namu un tā jauno piebūvi, savienojot pagātni
ar nākotni, pirmo Latvijas simtgadi ar nākamo. Lai šīs saites ir mūžīgas!
Dievs, svētī Latviju!
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