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Ievads 

Kuldīga ir Rietumlatvijas novada Kurzemes pērle. Tikai šai mazpilsētai 

raksturīgā arhitektūra, Ventas upe ar Eiropā platāko ūdenskritumu un senais ķieģeļu 

tilts pār to rada īpašu gaisotni. Kuldīgas lepnums ir 240 metru garā Ventas rumba - 

Eiropā platākais ūdenskritums. Pavasaros pie Ventas rumbas iespējams vērot zivju 

„lidošanas paraugdemonstrējumus” – zivju mēģinājumus nārsta laikā pārlēkt pāri 

ūdenskritumam, tāpēc Kuldīga savulaik bijusi izslavēta kā vieta, kur „lašus ķer gaisā”. 

Netālu no Ventas rumbas atrodas slavenais, 1874. gadā būvētais Kuldīgas ķieģeļu 

tilts - viena no garākajām šāda veida konstrukcijām Eiropā. Tilts būvēts atbilstoši tā 

laika standartam - lai pa tiltu tiktu garām divas pretimbraucošas karietes. Par 

gadskārtēju tradīciju Jāņu naktī kļuvis kailo skrējiens pāri tiltam. 

 

Uzdevumi: 

 Izpētīt informāciju 

 Izzināt 

 

Mērķis: Uzzināt Kuldīgas vēsturi, un izzināt pašu Kuldīgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latvia.travel/lv/udenskritums-ventas-rumba
http://www.latvia.travel/lv/senais-kiegelu-tilts-par-ventu
http://www.latvia.travel/lv/senais-kiegelu-tilts-par-ventu


 

Kuldīgas rašanās 

Vācu ordeņa celtā Kuldīga jau 1263. gadā tika dēvēta par pilsētu. Tajā 

apmetās vācu tautības amatnieki un tirgotāji. Kuršu senā osta pie Veckuldīgas panīka, 

bet jaunajā pilsētā vācu tautības tirgotāji pārņēma tirdzniecību savās rokās. Kopš 

14.gs vidus Kuldīga ietilpa Hanzas savienībā. Hanza bija lejas vācu tirgotāju 

apvienība, (70 lielu un 100 mazu pilsētu apvienība), kurās šiem tirgotājiem bija 

pilsoņu tiesības.         

 Tā atradās Kurzemē pie Ventas rumbas. Aptuveni 16.g.s Kuldīga 

bijusi Kurzemes Hercoga rezidence, kurā uzturējies Hercoga galms. Pilsētas vārda 

izcelsme ir neskaidra, bet uzskata, ka senā kuršu pils ir bijusi Kuldīga. Kuldīgas 

nosaukums, līdz pat pirmajam pasaules karam bija Goldinga. Kuldīga, joprojām 

atceras Hercogu Jēkabu, un viņam par godu ir svētki, kurus Kuldīga svin katru gadu, 

un mēs visi to darām ar lielāko prieku. Pilsētas oficiālajā simbolā ir skaists ģerbonis ar 

tajā attēloto pilsētas aizgādni mūsu slaveno Svēto Katrīnu. Svēto Katrīnu mūsdienās 

cilvēki piemin ar lielu godu. Kopā ar Kuldīgu ir radies mūsu karogs – sarkan-melnais 

ar ratu vidū, kas joprojām tiek izlikts pie mājas durvīm vai logiem kad ir valsts, vai 

pilsētas godināšanas vai atceres dienas.      

 Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka jau pirms 2. gadu tūkstoša p.m.ē. Kuldīgas 

apvidu dzīvojušas mednieku un zvejnieku ciltis. Kuldīgas pirmsākumi saistāmi ar 

svarīgu krustpunktu: Ventas ūdensceļu un sauszemes ceļu, kas savienoja prūšu zemes 

ar Daugavas lejteci. Senā kuršu Kuldīga nocietināts pilskalns un apmetne, atradās trīs 

ar pus kilometrus uz ziemeļiem lejup pa Ventu tās kreisajā krastā. 13.gs, vācu 

ekspansijas laikā, svarīgāks kļuva sauszemes ceļš, kas savienoja prūšu zemes ar Rīgu, 

un vācieši sāka tur būvēt nocietinātas pilis. Ordeņa pilī dzīvoja Kuldīgas komturs ar 

divpadsmit brāļiem bruņiniekiem un tā sauktajiem pusbrāļiem, kas rūpējās par 

saimniecisko dzīvi. 

 

 

 

 



 

Kuldīgas vēsturiskā arhitektūra 

Ordeņpils drupas un skulptūru dārzs - Pils dzirnavas, pilssarga namiņš un 

vecais pilsētas parks Pils ielas labajā pusē atrodas bijušās ordeņa komtura pils vietā 

jeb Rumbas kalnā. Līdz mūsu dienām no pils ir saglabājušies krusta ailes fragmenti, 

kas ir vecākās mūra celtņu paliekas Kurzemē. Tagad šeit tēlniece Līvija Rezevska, 

Kuldīgas goda pilsone, izveidojusi skulptūru parku, kurā apskatāmi 15 viņas darinātie 

akmens un bronzas mākslas darbi.      

 Pilssarga namiņš - kamēr pastāvēja Livonijas ordeņa pils Ventas krastā, tajā 

dzīvoja arī pils sargi. Viņu uzdevums bija rūpēties par pils un tās iemītnieku drošību. 

Laikā, kad pāri Ventai bija uzbūvēts tilts (14. gs. — 17.gs.) un satiksme pār to notika 

caur priekšpils pagalmu, pils sargi iekasēja nodevu par tilta lietošanu, kā arī muitas 

naudu par pārvedamajām precēm. Pēc hercoga galma pārcelšanās uz Jelgavu vecā 

pils, kas karos tika stipri sapostīta un izlaupīta, nonāca aizmirstībā. Pēdējais pils sargs 

Bofemēls sūdzējās hercogam par savu pussabrukušo dzīvokli pilī un lūdza atļauju 

izmantot mūru akmeņus, lai pils sētā uzceltu sev māju. Tas arī tika atļauts, un 1735. 

gadā namiņš bija gatavs. Pils sabrukšana netika aizkavēta, nekoptie dārzi aizauga. 

Pagalmi un laukumi, vaļņi un bastioni aizauga ar zāli, krūmiem un kokiem. Pilsētas 

iedzīvotāji izmantoja pilsdrupu akmeņus kā lētu būvmateriālu savu dzīvojamo namu 

celtniecībai. Kā jau tipiskai 18. gadsimta ēkai namiņa centrā atrodas 

apvalkdūmenis — kādreizējā pavarda vieta. Četrdesmit gadu pilssarga namiņš bija 

Kuldīgas Novada muzeja lietošanā — sākumā pirmajā stāvā bija izvietota ekspozīcija, 

taču ar laiku namiņš kļuva par muzeja krātuvi, kur glabājās fotogrāfiju, dokumentu, 

fotonegatīvu, priekšmetu kolekcijas. Pēc īpašnieku maiņas 2004. gadā muzeja 

krājums tika pārvietots uz citām telpām un namiņš palika tukšs. Kopš 1998. gada ēka 

ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.    

 Rātslaukums atrodas pilsētas centrā un ir sena ļaužu pulcēšanās vieta, kas 

pirmo reizi minēta jau 17. gadsimta dokumentos. Līdz 1937. gadam te bija tirgus 

laukums. Rātslaukuma savdabīgums un namu īpatnējā arhitektūra rosināja vairākus 

kino režisorus. Te uzņemta liela daļa no mākslas filmām "Krasts" un "Emīla nedarbi". 

Rātslaukuma dienvidu stūrī paceļas itāļu renesanses stilā veidota celtne — Jaunais 

rātsnams, kas būvēts 1860. gadā. 1905. gadā te darbojās Kuldīgas revolucionārā  

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C4%ABvija_Rezevska&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Livonijas_ordenis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Venta
http://lv.wikipedia.org/wiki/Venta
http://lv.wikipedia.org/wiki/Jelgava
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kuld%C4%ABgas_Novada_muzejs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Renesanse
http://lv.wikipedia.org/wiki/1905._gada_revol%C5%ABcija
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rīcības komiteja. 1980. gadā atkal iedarbināja rātsnama veco pulksteni. Kuldīgas 

Jaunajā rātsnamā atrodas Kuldīgas novada dome, taču šobrīd ēka tiek rekonstruēta un 

pašvaldība ir pārcelta uz bijušo Kuldīgas rajona padomes ēku.   

 Vecais rātsnams atrodas Baznīcas ielā 5. No 17. gadsimta saglabājušās 

pagraba velvētās telpas, kur bija pilsētas cietums. Pilsētas rāte izveidota jau 14. 

gadsimta sākumā. 1368. gadā Rātei piešķirtas tiesības ņemt no pilsoņiem nodokļus. 

Rāte sastāvēja no birģermeistara, fogta, 5 rātsvīriem un darbveža. Pēc restaurācijas 

ēka nodota kultūras nama rīcībā. Pretī vecajam rātsnamam laukuma malā atradās 

Kauna stabs, pie kura sodīti nepaklausīgie iedzīvotāji.    

 Baznīcas ielā 7 atrodas vecākā ēka Kuldīgā. Tā celta 1670. gadā, pārbūvēta 18. 

gadsimtā, tā piederējusi kādam rātskungam. Šī nama grezni kalto vēja rādītāju ar 

mītiska vienradža tēlu un gadu skaitļiem "1670" un "1742" var aplūkot Kuldīgas Sv. 

Katrīnas evanģēliski luteriskā baznīcā. Kopš 1998. gada nams ir valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis.       

 http://lv.wikipedia.org/wiki/Kuld%C4%ABga - cite_note-4Bijusī hercoga Jēkaba 

galma aptiekas ēka Baznīcas ielā 10 taisnstūrveida divstāvu celtne, kas celta koka 

pildrežģu tehnikā, ar pagrabu, manteļskursteni un mansarda jumtu. Ēka 1986. gadā 

tika atjaunota. 17. gadsimtā te atradās hercoga galma aptieka. Kopš 1998. gada nams 

ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.  Sinagoga - viena no lielākajām 

ēkām Kuldīgā (1905. gada ielā 6) ir sinagoga. Tā pazīstama sava interjera dēļ, kurā 

dominēja marmors un zeltītas detaļas. Dokuments, kas senebreju valodā apraksta ēkas 

būvniecību 1875. gadā, atrodas Kuldīgas novada muzejā. Tā tika celta Krievijas 

ķeizara Aleksandra II valdīšanas laikā, un te atradās aktīvs ebreju kopienas centrs. 

Sinagoga ir daļa no plašāka kopienas ēku kompleksa, kas saglabājies līdz mūsdienām 

un kurā ietilpst arī lūgšanu nams, ēka, kurā tika novietoti mirušie kopienas locekļi un 

ebreju skola. Ebreju kopiena bija aktīva kopš apmešanās Kurzemes hercogistē 16. 

gadsimtā. Lielākā daļa pirmo ebreju ieceļotāju ieradās no Vācijas rietumu teritorijām, 

bet 17. gadsimtā nemieri Polijā izraisīja ebreju pieplūdumu reģionā. 18. 

gadsimtā Kurzemes ebrejiem bija nozīmīga loma novada ekonomiskajā dzīvē. 

Kuldīgas sinagoga kļuva par ebreju cietumu 1941. gada vasarā, kad okupanti ēkā 

ieslodzīja visus pilsētā dzīvojošos ebrejus un turēja tajā vairākas dienas, pirms, 

sadalot mazākās grupās, nošāva tos apkārtnes mežos. Vācu karaspēks īsi pēc ebreju 
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iznīcināšanas ierīkoja sinagogā pārtikas glabātuvi. Pirmajos padomju varas gados 

sinagogā ierīkota graudu noliktava, taču pēc kāda laika tā tika pārcelta un ēka 

vairākus gadus netika izmantota. 1958. gadā sinagogā tika atklāts kinoteātris 

"Kurzeme". Tajā atradās 450 skatītāju vietas, kā arī lasītava. Kinoteātris sinagogā 

atradās līdz 2003. gadam. Te tika ierīkota arī kafejnīca un nakts klubs. Šobrīd 

sinagogas telpās atrodas Kuldīgas Galvenā bibliotēka, taču sinagogā joprojām 

apskatāms vēsturisks altārs, lūgšanu nams.     

 Kultūras nams -  Ēka celta 1909. gadā un kalpojusi par Kuldīgas 

Sadraudzīgās biedrības namu. 20. gadsimta20. gados te tika organizētas strādnieku 

sapulces.          

 Metropole - celta 1910. gadā. Kopš tā laika ēka degusi vismaz trīs reiz. 

Pēdējais ugunsgrēks to gandrīz visu nopostīja 1997. gada novembrī.  2006. gadā tika 

pabeigta Metropoles restaurācija un tā tika atvērta kā atpūtas vieta kuldīdzniekiem un 

kā viesnīca Kuldīgas viesiem.       

 Virkas muiža - celta kā vasaras muiža un vēlāk iekļāvusies Kuldīgas pilsētas 

apbūvē. Pie kungu mājas atrodas 19.gs. izveidots neliels parks. 18.gs.beigās Virkas 

muižā darbojusies pirmā luterāņu skola Kuldīgas apriņķī, bet Otrā pasaules kara 

sākumā tajā izvietots krievu karavīru hospitālis. Arhitektūras stils — historisms. 

Šodien Virkas muižu apsaimnieko uzņēmums SIA “Virkas muiža”, kas sniedz 

viesnīcas un izklaides pakalpojumus. Virkas muiža šodien atrodas Virkas ielā 27 

2
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Nobeigums 

Šajā darbā autors uzzināja daudz ko par Kuldīgu, par tās vēsturi, rašanos un 

arhitektūru. Autors izzināju Kuldīgas vēsturi, arhitektūru un rašanos, šajā darbā guva 

daudz pieredzes un turpmāk spēs to pastāstīt citiem, jo informācija kuru autors 

uzzināja ir jāzina arī citiem kuldīdzniekiem. 

 


