
2021. gada janvārī Latvija nominēja Kuldīgu UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstam. Kopš idejas par Kuldīgas pieteikšanu šim sarakstam līdz 

nominācijas "Kuldīga 1 Goldingena Kurzemē" iesniegšanai ir pagājis vairāk 
nekā 20 gadu, kas aizvadīti, mērķtiecīgi sakārtojot pilsētas vēsturisko 

centru, izstrādājot apsaimniekošanas un attīstības plānus, apzinot Kuldīgas 
vērtības, tās saglabājot un mērķtiecīgi atjaunojot. Šai darbā neatsverama ir 

bijusi pilsētas iedzīvotāju, namu īpašnieku, apsaimniekotāju un pašvaldības 
sadarbība. 

Kāpēc Kuld'īga? 

Savulaik, kad pirmais Kurzemes-Zemgales hercogs Gothards Ketlers nodibināja 
hercogisti, tieši Kuldīga bija valdnieka galvenā rezidence un Kurzemes 
administratīvais centrs. Arī vēlāk Kuldīga saglabā ja nozīmīgu lomu hercogistes 
pārvaldē. Kuldīga kā Kurzemes-Zemgales hercogistes valdnieka pirmā 

rezidence un būtisks administratīvais centrs ir unikāla ar to, ka vislabāk uz 
pasaules ataino hercogisti un tās izaugsmi, starptautisko tirdzniecību un 
kultūras apmaiņu. 

Hercogistes laika liecības Kuldīgā fiksētas, analizējot senāko Kuldīgas karti, ko 
1797. gadā veidojis apriņķa mērnieks Fridrihs Babsts, un salīdzinot to ar 
jaunākām kartēm un situāciju mūsdienās, apsekojot un fotofiksējot ēkas un 
pārējās hercogistes laika liecības. lzpēte apliecina, ka Kuldīgai ir, ar ko lepoties
hercogistes laika mantojums atspogu[ojas saglabātajā ielu un laukumu 
plānojumā, autentiskajos arhitektūras elementos, ēku būvkonstrukcijās un 
fasādēs, kā arī saglabātajos ainavas elementos. 



Vērtīgas senās ēkas un to da]as 
Veicot izpēti, secināts, ka saglabājušās 36 ēkas, kas celtas līdz 18. gadsimta 
beigām. No tām 17 ēkās saglabājies līdz 18. gadsimta beigām būvētas ēkas 
apjoms, bet 19 ēkas pārbūvētas, vizuāli izmainot to sākotnējo veidolu, taču 
saglabājot līdz 18. gadsimta beigām būvētu ēku konstrukcijas. 

Kā nozīmīgākos piemērus var nosaukt Svētās Katrīnas baznīcu, Svētās 
Trīsvienības Romas kato[u baznīcu, ēkas Raiņa ielā 4, Baznīcas ielā 10 jeb 
hercoga aptieku, Baznīcas ielā 17 jeb štefenhāgena namu, kā arī Pētera 
kapličas zvanu torni, kas iezīmē senā ko pilsētas kapu vietu. Nozīmīgas ir arī 
pārējās ēkas, piemēram, ēka Pasta ielā 5, kur saglabājies 18. gadsimta logs, 
loga apmales un slēģi ar aprīkojumu, kas uzskatāms par vecāko zināmo 
logu Kuldīgā. Vairākās ēkās saglabājušās hercogistes laika mante[skursteņu 
konstrukcijas. 

No vēlāk celtajām ēkām 57 ēku arhitektoniskajā veidotā saglabātas Kurzemes 
hercogistes laika māju apjoma iezīmes, tostarp 42 ēkas uzceltas līdz 

18. gadsimta beigām būvēto māju vietā. Kopumā ēkas, kas saglabājušās, 
un arī ēkas, kas būvētas vēlāk, ievērojot tā laika tradīcijas, raksturo Kurzemes 
hercogistes laika celtniecību. 

Saglabājies ielu un laukumu tīkls 
Pētot un kartējot Kurzemes-Zemgales hercogistes laika pilsētvidi Kuldīgā, 

secināts, ka vecpilsētas robežās saglabājušās visas 18. gadsimta plānā 

redzamās galvenās ielas (ce[i) un gandrīz visas šķērsielas. No vēsturiskajiem 
laukumiem 40% ir pilnībā saglabājuši sākotnējo funkciju, bet 60% ir da[ēji 
vai pilnībā transformēti par publiski pieejamu, dažādas funkcijas apvienojošu 
teritoriju. 

Upes, krāces, tiltiņi un reljefs 
No ūdenstilpēm saglabājusies gan Venta, gan Alekšupīte un Pipevalks. No 
hercogistes laika Alekšupītes šķērsojumiem saglabājušās četras piektda[as, 
tiltu skaits gan ir palielinājies no 5 uz 11. Rumba un krāces, kas neiztrūkstoši 
redzamas visos zināmajos 18. gadsimta zīmējumos un gleznās, skatāmas 
arī šodien. Saglabājies arī reljefs ar pils nocietinājuma va[ņiem kādreizējā 
pils vietā pie Ventas. Ainaviski nozīmīgs un za[ajai zonai piederīgs līdz 

mūsdienām pilnā apjomā saglabājies ir Ventas krasta reljefs. 
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