
Kuldīgas pieredze ar katastrofu risku pārvaldības 

plānu, secinājumiem un atziņām



Ideja par Kuldīgas pieteikšanu UNESCO

pasaules mantojuma sarakstam ir sena

– tā radusies uzreiz pēc tam, kad Latvija

1997. gadā ratificēja Apvienoto Nāciju

Izglītības, zinātnes un kultūras

organizācijas (UNESCO) Konvenciju par

pasaules kultūras un dabas mantojuma

aizsardzību. Darbs pie nominācijas

izstrādes aizsākās 2001.



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. gadā Latvija UNESCO Pasaules

mantojuma sarakstam nominēja Kuldīgu,

iesniedzot UNESCO Pasaules mantojuma

centram sagatavoto nominācijas “Kuldīga

/ Goldingena Kurzemē” pieteikumu.

Kuldīga ceļā uz UNESCO – līdzšinējie posmi 



2019 – noslēgts NODOMU 

PROTOKOLS

par sadarbību 

Kuldīgas nominācijas sagatavošanā, 

iesniegšanā un virzīšanā UNESCO 

Pasaules mantojuma sarakstam

Iesaistītās institūcijas:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 

Brandenburgas Tehniskās Universitātes 

Mantojuma pārvaldības institūts,

Kuldīgas novada pašvaldība.
Piesaistītie eksperti:

Dr. hist. Mārīte Jakovļeva

Arheologs Mārtiņš Lūsēns

SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa»

SIA «Metrum»

Darbs nominācijas gatavošanā 2019 – 2021   

- Speciālistu apmācības, semināri, 

praktiskas nodarbības piesaistīto 

ekspertu vadībā

- Kuldīgas īpašas nozīmes universālās 

vērtības prezentēšana Nacionālas 

kultūras mantojuma pārvaldes 

zinātniskajā padomē

Nominācijas patronese: bijusī Valsts 

prezidente Vaira Vīķe-Freiberga



Kuldīgas īpašas nozīmes universālās 

vērtības (OUV) formulējums un pamatojums

Kuldīga ir vislabāk saglabātā un pēdējā

atlikusī pilsētvides liecība par

Kurzemes un Zemgales hercogistes

arhitektūru un pilsētbūvniecību, kas

atspoguļojas ainavā, ielu un

laukumu plānojumā ar būtiskiem

saglabātiem dabas, apbūves un

infrastruktūras elementiem no

Kurzemes un Zemgales hercogistes

laikiem.

Līdz ar to Kuldīga sniedz unikālu

informāciju par hercogistes pilsētām,

darbības nozarēm, amatniecību,

tradīcijām un cilvēkiem.



PILSĒTPLĀNOJUMS 

IELU AINAVA

ARHITEKTŪRA (TIPOLOĢIJAS UN STILI)

VIETĒJĀ AMATNIECĪBA

PILSĒTPLĀNOJUMS



Kuldīgas OUV pamatojošie 

atribūti

1797. gada Kuldīgas karte



Kuldīgas OUV pamatojošie 

atribūti – ielu tīkls, laukumi



Kuldīgas OUV pamatojošie 

atribūti – ūdenstilpes



Kuldīgas OUV pamatojošie 

atribūti – krāces, upju šķērsojumi 



Kuldīgas OUV pamatojošie 

atribūti – ainava, zaļās zonas



Kuldīgas OUV pamatojošie

atribūti – ēkas



Sadarbība ar Institute for Heritage Management

(IHM) un tās vadītāju prof. Dr. Britu Rūdolfu
,

IHM ir dibināts 2012. gadā Brandenburgā, Vācijā. Saskaņā ar statūtiem institūta pamatmērķi ir projektu sagatavošana,

veicināšana, ieviešana un īstenošana UNESCO Pasaules mantojuma konvencijas tvēruma jomā, kā arī apmācību un

kapacitātes celšanas pasākumu īstenošana zināšanu pārnesei mantojuma nozarē. Institūts pievērš lielu uzmanību ne tikai

informācijas apmaiņai un dialogam ar valsts administrācijas pārstāvjiem un akadēmiskajiem ekspertiem, bet arī sadarbībai ar

dažādām sabiedriskajām institūcijām, bezpeļņas organizācijām un interešu grupām, kā arī vietējām kopienām mantojuma

vietā. Šie centieni sakņojas sapratnē, ka diskusijas par mantojuma vietas aizsargāšanu un valorizāciju skar visu sabiedrību

kopumā. Tādēļ institūts sniedz visām personām, kas ir iesaistītas mantojuma vietu aizsardzībā un saistītas ar mantojuma

procesiem, informāciju par jaunākajām teorētiskajām pieejamām un attīstības virzieniem mantojuma pētījumu un mantojuma

pārvaldības nozarē. Mantojuma pārvaldības institūts piedalās Kuldīgas nominācijas sagatavošanā UNESCO Pasaules

mantojuma sarakstam.





Riska novērtējums

Mērķis: Identificēto liecību aizsardzības ietekmējošo potenciālo risku novērtējums

1. solis: Potenciālās kaitīgās ietekmes faktoru noteikšana

2. solis: Identificēto faktoru ietekmes uz atsevišķām liecībām novērtējums

3. solis: Prioritāro teritoriju (“karsto” punktu) noteikšana attiecībā uz īpašuma pārvaldību



Riska novērtējums: Ietekmes noteikšana

Tabula no “Periodiskās atskaites. Teritorijas pārvaldnieku rokasgrāmata”, UNESCO 

Pasaules kultūras mantojuma centrs, 2012



Riska novērtējums: Jutīguma novērtējums

Tabula no pētījuma “Klimata pārmaiņas un kultūras mantojums: jutīguma novērtējuma 

rezultāti un rekomendācijas, izstrādājot nacionālās stratēģijas kultūras mantojuma 

aizsardzībai klimata pārmaiņu kontekstā,” IMH, 2013



Prioritāro teritoriju (‘karsto ‘ punktu) noteikšana

Vērtības un elementi

Iedarbības analīze

Jutīguma novērtējums

Prioritārās teritorijas kā Pasaules kultūras mantojuma pārvaldības galvenās teritorijas



RISKU PĀRVALDĪBAS 

PLĀNS 

3. PIELIKUMS

Izstrādāji:  METRUM SIA; IHM

/apstiprināts 2022.gada 27.februārī/

Risku novērtējuma veikšanas mērķis:

identificēto elementu aizsardzības potenciālo

risku novērtējums.

Riska faktoru ietekmes izvērtējums veikts

izmantojot ICOMOS „Vadlīnijas ietekmes uz

mantojumu novērtēšanai Pasaules kultūras

mantojuma vietās”, un ietekme tiek novērtēta

saistībā ar definēto īpašas nozīmes universālo

vērtību (ĪNUV) un atribūtiem, kas to veido.

Riska faktoru ietekme tiek vērtēta skalā starp

“neitrāla” (bez izmaiņām) un “ļoti liela” (ĪNUV

zaudējums)



Risku novērtējuma galvenie soļi:

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)



Negatīvās ietekmes stipruma mērīšana un 
rīcības nepieciešamības noteikšana



Visas ietekmes vērtējumā iekļautās liecības (attributes) tiek vērtētas 

kā liecības ar “visaugstāko”, “ļoti augstu” un “augstu” kultūras 

mantojuma vērtību.

Novērtējot atsevišķu risku vai riska faktoru grupu ietekmi uz kādu no 

atribūtiem/atribūtu grupām, tika noteiktas nepieciešamās rīcības atbilstoši 

prioritāšu secībai – no steidzamas prioritātes (nepieciešama 

steidzama/obligāta rīcība) līdz novērošanas nepieciešamības statusam 

(pašlaik rīcība nav nepieciešama, taču tā var būt nepieciešama nākotnē, 

ja risks pastāvēs). 

Neitrālas vai neidentificētas ietekmes gadījumā rīcības nepieciešamība 

netiek prognozēta ne tagad, ne turpmākā nākotnē.

Ietekmes novērtējuma gaitā tika apkopota arī informācija par esošajiem 

aizsardzības mehānismiem; visur, kur tika konstatēta rīcības 

nepieciešamība, tālāk tika aprakstīts, kas tiks darīts vai plānots, lai 

novērstu attiecīgo risku.



Riska grupas
I DAĻA RISKA FAKTORU GRUPAS

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



Pašvaldības gatavība riskiem

Pašvaldības plānotās rīcības



II DAĻA – IETEKMES IZVĒRTĒJUMS
Piesārņojums



Riski Pasaules līmenī



III DAĻA – DABAS KATASTROFU SEKU 
LIKVIDĒŠANAS PLĀNS

Katastrofas, gan cilvēku izraisītas, gan dabas katastrofas Kuldīgā mūsdienās

ir reti sastopamas.

Tomēr vēsturiski pilsētai bija jāsaskaras ar vairākiem ugunsgrēkiem un

plūdiem, kas apdraudēja gan tās iedzīvotājus, gan vēsturisko pilsētas vidi.

16. un 17. gadsimtā lieli ugunsgrēki tika reģistrēti vidēji ik pēc 30 līdz 50

gadiem, un tie radīja lielāko daļu zaudējumu, kas saistīti ar vēsturisko ēku

fondu.

Plūdi parasti notiek Ventā, kur pateicoties tās plašajiem krastiem, nav

notikuši lielāki postījumi, kas varētu rasties šādu notikumu gadījumos. Ir

zināms, ka tikai vienos 1615. gada notikušajos plūdos ir iznīcinātas vairākas

hercogistes perioda ēkas.

Esošie ārkārtas situāciju reaģēšanas plāni

UNESCO nominētā objekta Katastrofu seku likvidēšanas plāns



Ne visi riska analīzē novērtētie riski var izraisīt katastrofas, tāpēc tie

identificētie faktori, kas ietekmē objektu, tika sīkāk apkopoti, ņemot vērā to

nozīmi katastrofu seku novēršanas pārvaldībā. Apdraudējumu

novēršanas/mazināšanas darbības tika aprakstītas ietekmes novērtējumā,

un tās nav sīkāk precizētas katastrofu seku likvidēšanas plānā.

Katastrofu seku likvidēšanas plāns, ir vērsts uz reaģēšanu uz

apdraudējumiem un ir solis objekta gatavībai ārkārtas situācijām. Tas

kalpo kā resurss tiem, kam jāreaģē katastrofas gadījumā, un nosaka

nepieciešamās ārkārtas reaģēšanas procedūras dažādiem katastrofu

riska scenārijiem.

Kuldīgas / Goldingenas Kurzemē riska analīzes un neaizsargātības

novērtējuma rezultātā tika identificēti apdraudējumi, kas visvairāk varētu

ietekmēt šo vietu:

Ugunsbīstamība (sadzīves ugunsgrēki, ugunsgrēki pilsētā, ugunsgrēka

novēršana);

Plūdi (infrastruktūras sabrukums, ūdens līmeņa paaugstināšanās).



Katastrofu seku likvidēšanas plāns ir sadalīts dažādos apdraudējumos. Katram

atsevišķam apdraudējumam tiek noteikta šāda struktūra:

Atribūtu prioritātes noteikšana ārkārtas karsto punktu definēšanai;

Ārkārtas karsto punktu saraksts (atšķirīgs dažādiem apdraudējumu veidiem);

Katastrofu riska scenāriji;

Tabulas kopsavilkums.







STARPTAUTISKA PIEREDZE



SADARBĪBA



Jauni riski –

kara darbība un 

pandēmija – plāna 

regulāra 

papildināšana

• Institūciju 

sadarbība

• Sabiedrības 

iesaiste

• Izglītošana

• Valsts atbalsts

• Pārvaldības plāna 

īstenošana



Paldies par uzmanību!

Dr. arch. Jana Jākobsone

Kuldīgas novada pašvaldības 

Būvvaldes vadītāja, arhitekte


