


Galvenais, ar ko lepojas katrs “Kurze- 
mes Vārda” reportieris, tulks, foto- 
grāfs, redaktors, pat sargs un apko- 
pēja, šķiet ir tas, ka laikraksts “Kurze- 
mes Vārds” gan pirms 80 gadiem, gan 
patlaban spēj būt objektīvs, jo ir 
neatkarīgs no jebkādiem politiskiem 
vai ekonomiskiem grupējumiem.

“
J. Goldbergs,  “Neatkarīgā Rīta Avīze” (1998)



“Kurzemes Vārds” pacēlās pāri partiju 
interesēm. Tas neielaidās politisko 
spēku ķīviņos un netīrās veļas maz- 
gāšanā, bet centās vienot sabiedrību – 
turīgos un trūcīgos, strādniekus, zem- 
niekus un inteliģenci.

“
A. Remess, “Kurzemes Vārds” (2008)



Laikrakstu toreiz lasītājs saņēma kā 
tuvu draugu, kā ilgi gaidītu, mīļu viesi, 
kas nesa spēcinātāju vārdu un pa- 
līdzēja uzturēt ticību jaunajai valstij.
“

K. Grāmatnieks, “Dzintara krastā” (1960)



Toreiz, 1918. gada novembra beigās, ne 
jau visi Liepājā apjauta, ko nozīmē, ka 
dzimusi Latvijas valsts. Un pusotru 
nedēļu pēc tās dibināšanas “Kurze- 
mes Vārds” bija pirmais, kas to 
skaidroja latviešu valodā.

“
A. Remess,  “Kurzemes Vārds” (2013)



“Kurzemes Vārds” bija tas informā- 
cijas avots, kas stiprināja nacionālo 
pašapziņu vēl nestabilās Latvijas 
valsts pirmsākumos un palīdzēja no- 
sargāt neatkarību.

“
I. Grasis,  “Kurzemes Vārds” (2017)



“Kurzemes Vārds” parlamentārās re- 
publikas laikā kā pēc apjoma, tā 
iznākšanas biežuma un informatīvās 
piesātinātības daudz neatpalika no 
metropoles preses, bet dažreiz pat bija 
galvas tiesu pārāks par vienu otru 
Rīgas avīzi.

“
R. Treijs, “Latvijas Republikas prese” (1996)



20. un 30. gados tas bija pats autorita- 
tīvākais provinces laikraksts.“

R. Treijs, “Latvijas Republikas prese” (1996)



– Ko lasītājiem gaidīt 2018. gadā, kad 
“Kurzemes Vārds” svinēs 100. dzimša- 
nas dienu?

– Varu solīt godīgu attieksmi pret 
darbu. Ticu, ka tas vienmēr atmaksā- 
jas.

“
I. Grasis, “Kurzemes Vārds” (2017)
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