
Kuldīgas novada pašvaldība

Kuldīgas vecpilsēta. UNESCO. Vēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un atbalstīšana



Par mums

Kuldīgas novads
Kuldīgas un Skrundas
pilsētas un 18 pagasti (kopš
ATR, 2021)

Iedzīvotāju skaits
28 960 (01.01.2022.)
• Kuldīga – 10 580
• Skrunda – 2000

Teritorijas platība – 2505 km²



Administratīvi teritoriālā reforma



Kuldīgas novads reģionālā 
skatījumā



Plānošanas dokumenti
Spēkā esošie:

▪ Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas (2014–2030)

▪ Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu novada attīstības 
programmas (2014-2022)

Rīcības plāns un investīciju plāns 2020. – 2022. gadam

▪ Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu novada teritorijas 
plānojumi (2013-2025; ar grozījumiem)

▪ Lokālplānojumi, detālplānojumi, nozaru plānošanas dokumenti, 
koncepcijas

Izstrādē:

▪ Jaunizveidotā novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības 
programma

▪ Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā



Vīzija un profils
Vienots un dzīvotspējīgs novads 
Kurzemes centrā 

▪ ar daudzveidīgu ekonomisko 
darbību, 

▪ augstas pievienotās vērtības 
produktiem un pakalpojumiem, 

▪ dzīvei, darbam un atpūtai labvēlīgu 
vidi, 

▪ raksturīgu dabas un kultūrtelpu 
piesātinātu sabiedrisko dzīvi.

Kuldīga – unikāla, starptautiski 
atpazīstama kultūras un dabas 
mantojuma vieta, tūrisma un radošo 
industriju pilsēta un reģionālas 
nozīmes centrs.



Dabas un kultūras mantojums

▪ Natura 2000 teritorijas
▪ Vēsturiskās pilsētainavas
▪ Kultūras pieminekļi: pilsētplānošana, arhitektūra, 

māksla, vēsture
▪ Mežu un lauku ainavas
▪ Upes, ezeri, dīķi
▪ Nemateriālais kultūras mantojums



Kuldīgas vecpilsēta



Vēsturiskā pilsētainava
Pilsētplānojuma struktūras
elementi, veidojušies kopš
13.gs

Ventas ieleja, ūdenskritums
Ventas rumba, senais ķieģeļu
velvju tilts
Jumtu ainava
Alekšupītes krastu apbūve
Arhitektūras elementi: logi,
durvis u.c.



Kuldīga – ceļā uz UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstu



Kuldīga – ceļā uz UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstu

1997 – Latvija ratificē UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas 
mantojuma aizsardzību, rodas ideja par Kuldīgas nomināciju UNESCO 
pasaules mantojuma sarakstam.
2001 – Kuldīgas pašvaldība UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai iesniedz 
ziņojumu par vēlmi uzsākt darbu pie Kuldīgas nominācijas sagatavošanas 
kopā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
2004 – Iesniegta un apstiprināta Kuldīgas nominācija UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. 
2011 – UNESCO LNK Asambleja pārapstiprina Kuldīgas nominācijas vietu 
UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā un izvirza 
nosacījumu iesniegt UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam. 
2021 – Latvija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominē Kuldīgu, 
iesniedzot UNESCO Pasaules mantojuma centram sagatavoto nominācijas 
Kuldīga / Goldingena Kurzemē pieteikumu. 



Kuldīgas īpašo universālo vērtību 
pamatojošie atribūti

Ielu tīkls, laukumi 

Ūdenstilpes, ūdensteces

Krāces, upju šķērsojumi

Ainava, zaļās zonas

Ēkas, to elementi



Mantojuma saglabāšana: plānošana 
un normatīvais regulējums

Prioritāte pašvaldības 
teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos

Apzināšana, detalizētas 
izpētes

Koncepcijas (ielu telpas, 
apstādījumi, pieejamība u.c.)

Valsts aizsardzības statuss

Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi: īpaši 
noteikumi vēsturiskās 
apbūves zonām



Mantojuma saglabāšana: vecpilsētas 
pārvaldība

Kuldīga (Goldingen in Kurland): 
pārvaldības plāns

Vecpilsētas lokālplānojums: no 
12. oktobra trešās redakcijas 
publiskā apspriešana



Mantojuma saglabāšana: risku 
pārvaldība

Būvniecība un attīstība

Transporta infrastruktūra

Apgādes infrastruktūra

Piesārņojums

Lokāli faktori, kas ietekmē fizisko vidi

Mantojuma izmantošana sociālajā un 
kultūras jomā

Citas cilvēku aktivitātes

Klimata izmaiņas un postoši laikapstākļi

Pārvaldības un institucionālie faktori

Novērtējot atsevišķu risku vai riska faktoru grupu 
ietekmi uz kādu no atribūtiem/atribūtu grupām, tika 
noteiktas nepieciešamās rīcības atbilstoši prioritāšu 
secībai 

1. solis – objekta ietekmējošo faktoru
identificēšana un to ietekmes noteikšana
(iekšējā, ārējā, esošā, iespējamā) (= riska
analīze)

2. solis – identificēto faktoru ietekmes uz
atsevišķiem elementiem novērtējums (=
ietekmes novērtējums)

3. solis – prioritāro teritoriju (karsto punktu)
noteikšana attiecībā uz objekta pārvaldību
(= katastrofu seku likvidēšana)



Risku pārvaldība: sadarbība

Ietekmes novērtējuma gaitā tika apkopota informācija par esošajiem aizsardzības 
mehānismiem un iesaistītajām pusēm; ja tika konstatēta rīcības nepieciešamība, 
tika aprakstīts, kas tiks darīts vai plānots, lai novērstu attiecīgo risku.



Mantojuma saglabāšana: apmeklētāju 
plūsmas vadība

Kuldīgas vecpilsētas kapacitāte 
tūrisma plūsmas kontekstā

Satiksmes intensitāte un ar 
ceļotājiem saistītās automašīnu 
plūsmas pārvaldīšana

Viesu izmitināšana

Gājēju plūsmas vadība

Rīcības ilgtspējīgai apmeklētāju 
plūsmas vadībai Kuldīgā



Informēšana un iesaiste

Regulāras konsultācijas par 
ēku saglabāšanu un 
uzturēšanu 

Sabiedrības informēšana 
par Kuldīgas vecpilsētu kā 
pasaules kultūrvēsturisko 
vērtību

Starptautiskas konferences,  
arhitektūras dienas 

Zinātniski pētījumi:  
“Kuldīga: arhitektūra un 
pilsētbūvniecība” (2014), 
“Kuldīga: laiki, cilvēki un 
ainava” (2017)



Izglītošana un iesaiste: 
Restaurācijas centrs Konsultācijas 

iedzīvotājiem

Izpratnes veicināšana 
par Kuldīgas 
vēsturiskajām vērtībām

Popularizācija 
starptautiskā līmenī

Praktiski koka 
būvgaldniecības
restaurācijas darbi

Apsekošana, apzināšana

Finansējuma piesaiste

Sadarbība ar ekspertiem

Materiālu banka



Kuldīgas restaurācijas centrs



Līdzfinansējuma programmas
Konkurss Kuldīgas 
pilsētas vēsturiskā 
centra un kultūras 
pieminekļu restaurācijai 
un konservācijai

septiņu gadu laikā īstenoti 
130 projekti, pašvaldības 

līdzfinansējums

696 tūkstoši euro

Konkurss daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju un 
pagalmu labiekārtošanai

10 gadu laikā īstenoti 52 
projekti, pašvaldības

līdzfinansējums 212 tūkstoši
euro



Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsts
Darīsim paši – projektu konkurss (atbalsts 
vietējo kopienu iniciatīvām, 

piemēram, 2021.g. realizēti 43 projekti par 
kopējo summu 31 800 euro

Līdzfinansējums LEADER projektiem

Atbalsts biedrībām, nodibinājumiem, 
dažādu mērķa grupu iesaiste



Sabiedrības iesaiste vides
projektos

Zilā karoga 
pludmale 

Ainavu plāns nēģu 
zvejai

Ūdens kvalitāte, 
zivju nārsta vietas, 
upes atveseļošana



Mākslinieku rezidence



Paldies par uzmanību!

Kuldīgas novada pašvaldība


