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KÂ AIZSÂKÂS VENTSPILS OSTGALA VÇSTURE

Raksts tapis, balstoties uz Kurzemes guberòas galvenâs meþu pârvaldes,1

Kurzemes guberòas kamerâlvaldes,2  Sarkanmuiþas pagasta valdes3  fondu izpçti
Latvijas Valsts vçstures arhîvâ (turpmâk tekstâ – LVVA). Izmantota arî LVVA plânu
un karðu kolekcija4  un Ventspils novada vçstures un mâkslas muzeja krâjumâ
esoðie avoti.

Kurzemes guberòas galvenâs meþu pârvaldes fonds (490. f.) glabâ 2828 lietas
no 1768. lîdz 1841. gadam. Ðajâ darbâ izmantota sarakste ar Krievijas Valsts
îpaðumu departamentu, Baltijas ìenerâlgubernatoru, Kurzemes guberòas valdi,
Ventspils ûdens satiksmes darbu vadîtâju un meþniecîbâm. Ðie dokumenti satur
instrukcijas kâpu apzaïumoðanas darbiem un aktus, kas sastâdîti, konstatçjot
situâciju Kurzemes guberòas piejûras zemçs. Sarakste par Baltijas jûras krasta
plûstoðo smilðu nostiprinâðanu no 1830. lîdz 1835. gadam apkopota atseviðíâ
arhîva lietâ.5

Kurzemes guberòas kamerâlvaldes fonds (472. f.) satur 71 531 lietu par
laikposmu no 1797. lîdz 1919. gadam. Ðî cariskâs Krievijas iestâde Kurzemç
tika izveidota 1796. gadâ Jelgavâ, un tâs uzdevums bija pârzinât valsts îpaðumus
un finanses Kurzemes guberòâ. No Kurzemes guberòas kamerâlvaldes fonda
darbâ izmantoti Baltijas ìenerâlgubernatora rîkojumi Kurzemes kamerâlvaldei,
sarakste ar kroòa muiþâm, pagasta tiesâm, Ventspils ûdens satiksmes darbu
vadîtâju, Krievijas Satiksmes ceïu un publisko çku V iecirkòa valdi par jûras
kâpu nostiprinâðanu Kurzemes guberòâ 19. gs. pirmajâ pusç.

Sarkanmuiþas pagasta valdes fonds (1274. f.) aptver laikposmu no 1834. lîdz
1917. gadam. Vçrtîgu izpçtes materiâlu sniedz iedzîvotâju revîziju saraksti,
Kurzemes kamerâlvaldes rîkojumi par iedzîvotâju pierakstîðanu un izrakstîðanu
no pagasta, pasu saòçmçju, nodokïu maksâtâju reìistri, çku apdroðinâðanas un
reìistrâcijas grâmatas.

Cariskâs Krievijas laika kartogrâfiskais materiâls galvenokârt ataino Ventspils
pilsçtu un ostu, taèu Ostgals lîdz 1921. gadam atradâs ârpus pilsçtas teritorijas,
tâpçc daudz vairâk informâcijas sniegtu tieði Ventspils apkârtnes plâni. Taèu no



 
 

1. att. Smilšu kāpas Ventspils jūrmalā. 20. gs. 30. gadi. VVM, 2798/IS 481 
 

 
 

 
2. att. Ventspils jūrmala. 20. gs. 30. gadi. VVM, 2798/IS 454 

 



tiem zinâms vienîgi 1798. gada Ventspils apkârtnes plâns6  un 1899. gada
Kurzemes guberòas Ventas upes krastos esoðo kroòa zemju plâns.7

  Vieta, kur radâs Ostgals
No smilðaina klajuma kïût par zvejniekciemu un no zvejniekciema – par

pilsçtas daïu – tâds ir bijis Ventspils Ostgala liktenis. Nav zinâms, kad tas pirmo
reizi nosaukts tieði par Ostgalu, taèu vârds pats pasaka priekðâ, kâpçc tâ darîts,
jo tur tas arî atrodas, proti, pilsçtas “ostas galâ”. Pirms pievienoðanas Ventspils
pilsçtai tâ bija teritorija gar Ventas krastu, ko no vienas puses ierobeþoja piepilsçtas
mâjas, no otras – jûra. Jau kopð paðiem pirmsâkumiem Ostgals ir bijusi “sava
padarîðana”, atðíirîga no pilsçtas dzîves. Kopð 1921. gada Ostgals ietilpst pilsçtas
teritorijâ, bet vçl ðodien ostgalnieki atzîst, ka Ostgals – tâ ir sava “republika”.

Teritorija pie jûras, kur tagad atrodas Ostgals (ja neskaita to daïu, kur bijusi
jûra, kas tagad ir atkâpusies, palielinot tâ teritoriju),8 bijis smilðains klajums,
kas mijies ar piejûras meþu. Vçl 1829. gada Ventspils pilsçtas plânâ9  un 1834. gadâ
Krievijas íeizara Nikolaja I apstiprinâtajâ Ventspils pilsçtas kartç ar nâkotnes
projektu10  redzams, ka tagadçjâ Ostgala teritorija tikpat kâ nebija apdzîvota.
Tikai 1834. gada kartç tuvâk jûrai iezîmçtas divas çkas un pârçjâ teritorija
apzîmçta kâ kroòa pïavas (Krons Wiese). 1829. gada kartç ðo çku nav – taèu
diez vai varam no tâ secinât, ka to tur patieðâm nebija, jo tas ir Ventspils pilsçtas
plâns, kurâ ârpus pilsçtas esoðas çkas var nebût smalki atainotas. Ja salîdzina ar
19. gs. vidus (precîzi nezinâma gada) karti,11 tad ðo çku izvietojums gandrîz sakrît
ar ðajâ kartç atzîmçto kordona çkas (Kordonhaus) vietu (zinâms, ka lîdz
Pirmajam pasaules karam te atradies robeþsardzes kordons). Citu çku tagadçjâ
Ostgala teritorijâ nav, teritorija no Ventas grîvas uz dienvidiem gar jûras krastu
piederçjusi bijuðajai Ventspils Licentes muiþai (Windausche Lizentwidme), t.i.,
kroòa algas muiþai, kas vçlâk pievienota Sarkanmuiþas pagastam.12  Ostgala kâ
tâda ðajâ laikâ vçl nav.

Klejojoðo kâpu raðanâs un smilts putinâðanas briesmas
Nostâsti un leìendas par ceïojoðâm smilðu kâpâm, kas ieputina mâjas, izposta

meþus un tîrumus, Kurzemes piekrastç zinâmas jau sen. Tâ, piemçram, teika
par Uþavas Lîbciemu vçstî, ka ðajâ ciemâ, jûrmalas ceïa malâ, esot Breþìenes
kâpa, kas senos laikos ieputinâjusi Breþìu mâjas. Vçtras laikâ mâja ieputinâta
vienâ naktî, iedzîvotâji izlîduði laukâ pa diþo skursteni. Bet no rîtiem tai vietâ
gailis dziedot vçl tagad.

18. un 19. gs. mijâ smilðu putinâðanas problçma saasinâjâs. Gandrîz gar visu
ârçjo Kurzemes piekrasti, pie kuras pieskaitâma arî Ostgala teritorija, un arî gar
Rîgas lîèa dienvidaustrumu malu sâka izplesties puteòsmilts klajumi un no augu
segas atbrîvotâs smilðu masas kïuva draudîgas.13

Smilðu putinâðanas sekas bija un ir kâpu veidoðanâs. Irdenâs smiltis piekrastei
piegâdâja jûra. Ûdens izskalotâs un saules izþâvçtâs smiltis jûras vçjð nesa dziïâk
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dziļāk sauszemē. Vaļējas smiltis spēja pārvietot pat samērā lēns vējš, 0,5 mm 
lielus smilšu graudiņus pārvietoja jau 4–7 m/s stiprs vējš.14 Smilšu graudiņu 
kustības ātrums un veids atkarīgs no vēja ātruma – vidēji stiprā vējā graudiņi 
tikai ripoja pa zemes virsu, bet stiprā vējā tie tika pacelti gaisā. Ja vēja ceļā 
gadījās šķērslis, kas samazina tā spēku, smiltis nogulsnējās un radās kāpa.15 Ne 
vienmēr jūra un vējš ļāva kāpai nostiprināties. Vētra vai cilvēka darbība varēja 
izpostīt augu segu un no jauna atbrīvot smiltis. Augiem atkarotās smiltis vējš 
nesa tālāk sauszemē, un kailā kāpa sāka pārvietoties. Tā radās klejojošā kāpa. 
Ja šādu kāpu neizdevās apturēt, tā spēja aprakt savā ceļā visu – ceļus, mežu un 
arī cilvēku mītnes. Atkarībā no pārvietoto smilšu daudzuma un vēja intensitātes 
kāpas Latvijas teritorijā ceļojušas ar dažādu ātrumu – no dažiem decimetriem 
līdz 3,7 metriem gadā.16  

Vairāk rakstīts un stāstīts par klejojošo kāpu nodarīto postu Kuršu jomā, arī 
par smilšu postījumiem pie Ķīšezera, Lielupes, Pabažiem ir vairāk informācijas 
nekā par Kurzemes rietumu piekrasti līdz Kuršu kāpai. Tāpēc sīkāk aplūkosim 
smilšu putināšanas un klejošanas problēmu tieši šajā teritorijā, kurā ietilpst arī 
Ostgals.

Lai gan smilšu putināšanas problēma Kurzemē saasinājās tieši 18. un 19. gs. 
mijā, zināms, ka jau 1625. gadā rakstā hercogam ventspilnieki žēlojās: “Mūsu 
mājas un dārzi ir tiktāl aizputināti ar smiltīm, ka būsim spiesti mājas noplēst 
un pārvietot citur.” 1654. gadā kāda atraitne Ventspilī pārdeva gandrīz pilnīgi 
smiltīs ieputinātu māju un gruntsgabalu. 1693. gadā Ventspils pilsētas rāte 
izdeva rīkojumu, ka kāpas jāiežogo u. tml.17 Savukārt kādā 1805. gada Kurzemes 
aprakstā minēts, ka nepārtraukti smilšu klajumi bijuši sastopami pie Irbes grīvas 
un arī Ventspils jūrmalā (kurā, domājams, ietilpa arī tagadējā Ostgala teritorija), 
bet it sevišķi uz dienvidiem no Bušnieku ezera. Ceļojošās kāpas, virzīdamās uz 
priekšu, atstājušas aiz sevis nokaltušu koku stumbeņus.18 S. Rauners Ventspils 
rajonā pēc acumēra noteicis kāpu augstumu – 30 m.19 Arī 1798. gada Ventspils 
apkārtnes plānā attēlotais apliecina, ka pie Ventspils pilsētas sastopami smilšaini 
zemes gabali.20  

Galvenais Krievijas satiksmes ceļu direktors inženieris Devolants 1817. gada 
6. novembrī rakstīja finansu ministram, ka Ventas lejaspusē augošais mežs, kaut 
arī ir 350 saženu (745,5 m) attālumā no ostas, vēl kalpo par šķērsli smiltīm, 
kuras vējš nes tās virzienā, taču mežs tiek izcirsts un tāpēc ar laiku var vispār 
beigties, un līdz ar to lūdzis aizliegt tā tālāku izciršanu.21 

Taču 1830. gadā Krievijas Valsts īpašumu departaments vēl ziņo finansu min-
istram, ka situācija pie Ventspils ir draudīga un smiltis arvien turpina iznīcināt 
mežu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes.22 Smiltis apdraudēja kroņa zemes 
pie Užavas, Ventspils Licentes muižas, Sarkanmuižas un arī pilsētas teritorijā. 
Īpaši apdraudēta ir Ventspils osta, ar laiku smiltis varot nodarīt tai ievērojamus 
postījumus.23 

5. att. Ventspils apkārtnes plāns (1798). 
LVVA, 6828. f., 2. apr., 474. l.
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Līdzīga situācija 19. gs. bija arī Liepājas apkārtnē. Uz dienvidiem no Liepājas, 
pie Nīcas neapsegti smilšu klajumi aizņēma ap 13 km garu joslu gar jūras 
piekrasti, 50 līdz 1200 m platumā. Agrāk daļa no šīs platības bija iekopti lauki, 
bet pēc piekrastes mežu izciršanas atbrīvotās smiltis apbēra 15 zemnieku mājas 
ar tīrumiem un tuvējo mežu.24  Pēc A. Ņikitina datiem, Nīcas apkārtnes kāpas bija 
apbērušas 11 kroņa zemnieku mājas un privātā Aizviķu muižā septiņas mājas.25  
Arhīva materiāli liecina, ka 1832. gadā Krievijas finansu ministrs saņēma vēstuli 
no Liepājas apriņķa kamerālvaldes inspektora Šneidera ar norādi, ka Nīcas kroņa 
muiža atrodas pie visaugstākajiem smilšu kalniem un, ja tuvākajā laikā nekas 
netiks darīts, lai to pasargātu, tad pēc dažiem gadiem visi tās lauki būs apbērti 
ar smiltīm. 26 

Arī Pērkones apvidū smiltāji aizņēmuši 1,5 kvadrātverstis (~1,7 kvadrāt
kilometri) lielu platību, smiltis bija apbērušas iekoptus laukus un apdraudēja 
vairākas zemnieku mājas. Pie Pērkones kroņa muižas – smilšaini klajumi.27 

Pēc P. Sarmas datiem, vietā, kur tagad atrodas visaugstākā Latvijas kāpa tā 
sauktais Ķūpekalns, senākos laikos bijusi Septiņkalnes (Siebenbergen) muiža 
un baznīca.28 

A. Ņikitins norāda, ka ap 1825. gadu ar mežu neapklātu smilšu platību 
tagadējās Latvijas robežās kopumā bijis ap 7700 ha29  (pēc citiem datiem – ap
tuveni 8000 ha30 ).

Smilšaino klajumu un ceļojošo kāpu rašanās lielā mērā ir atkarīga no cilvēka 
darbības. Kā norāda M. Bušs, ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī Dānijā, Vācijā, 
Francijā vēl viduslaikos kāpas bijušas klātas ar mežiem, jo smilts augsnes un 
paugurainā reljefa dēļ lauksaimniecībai šīs platības nebija derīgas. Attīstoties 
metalurģijai, kuģu būvniecībai u.c. rūpniecības nozarēm, un it sevišķi karu 
laikā, ļoti cieta jūras piekrastes meži – tie tika izcirsti vai nodedzināti.31  Tāpat 
šo procesu ietekmēja pavisam ikdienišķa darbība – piekrastes mežu izciršana, 
lopu ganīšana un meža pakaišu vākšana. Negatīvās sekas, kā redzējām, ilgi 
nebija jāgaida.

Kas attiecas uz smilšainajām teritorijām pie Ventspils, it īpaši ostas tuvumā, 
tad iespējams, ka tās ietekmēja arī molu izbūve. Pirmos Ventspils ostas molus 
būvēja vēl hercoga Jēkaba laikā, to garums gan stipri atpalika no vēlāk 19. un 
20. gs. mijā izbūvētajiem, taču smilšu nogulsnēšanas procesu tie varēja iespai
dot. Piekrastes straume no Kēnigsbergas (Kaļiņingradas) tuvumā esošā Tarana 
zemesraga noskalotās smiltis, iespējams, vairs nevarēja kā agrāk nogādāt 
Kolkas sēkļos un tur arī atstāt – jaunizbūvētais mols varēja radīt šķērsli, kura 
priekšā smiltis sagulst jūrmalā, pie Ventas ietekas kreisā krasta, un līdz ar to 
palielina gan sauszemes teritoriju kopumā, gan tieši smilšaino zemju platības. 
Pēc hercogistes laika kartogrāfiskā materiāla šādas izmaiņas grūti fiksēt. Drošu 
secinājumu izdarīšanai būtu nepieciešama teritorijas ģeoloģiska analīze. Taču 
neapstrīdams ir fakts, ka vēlāko 19. un 20. gs. mijas molu izbūve ievērojami 
palielinājusi sauszemes teritoriju uz pieskaloto smilšu rēķina Ventas ietekas 
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kreisajā krastā un samazinājusi teritoriju Ventas ietekas otrā pusē. Šis process 
turpinās vēl šodien, kopš gadsimta sākuma līdz šim brīdim jūra Ventas ietekas 
kreisajā pusē ir aptuveni par 600 m tālāk. 

Smiltāju nostiprināšanas un apmežošanas darbi
Ostgala veidošanas mērķis bija ar tur izmitināto zemnieku – kāpu apmežotāju 

palīdzību apturēt smilšu putināšanu. Kopš 1795. gada, kad tika izveidota 
Kurzemes guberņa, Ostgals kļuva par Krievijas impērijai piederošu teritoriju. 
19. gs. sākumā Krievijas valdība bija ķērusies pie smiltāju nostiprināšanas 
jautājuma risināšanas. Citur Eiropā šis darbs aizsākts jau agrāk, bija uzkrāta 
zināma pieredze. 

Pirmos kāpu nostiprināšanas mēģinājumus Eiropā izdarījis Rugs Francijā 
18. gs. sākumā, viņam sekojuši brāļi Desbi un inženieris Vilde. 1780. gadā 
parādās ievērojamā franču inženiera Tomasa Bremontjē (Brémontier; 1738–1809) 
darbs “Mémoire sur les dunes” (1780), kurā aprakstīti kāpu nostiprināšanas 
un apmežošanas paņēmieni. Kopš 19. gs. 40. gadiem kāpu nostiprināšanas un 
apmežošanas darbiem Francijas valdība sāka jau izlietot prāvas summas. Dānijā 
kāpu nostiprināšana iesākās 1795. gadā un Serna–Berna (Sören–Biörn) vadībā 
turpinājās līdz 1807. gadam. Tā tika pabeigta 19. gs. 50. gados.32 

Z. Gūtmanes rakstā minēts, ka 1768. gadā Dancigā (Gdaņska) notika dabas 
pētnieku biedrības kongress, kas izsludināja konkursu par smilšu aizturēšanas 
lētāko projektu, jo iepriekšējā gadsimtā praktizētā krūmu žogu dēstīšana vēlamo 
rezultātu nebija devusi. Konkursā uzvarēja profesors Ticiuss, kurš ieteica kāpas 
apzaļumot.33 

Krievijā kāpu nostiprināšanas problēma bija ļoti aktuāla. Lopu ganīšana, 
meža sūnu izmantošana pakaišiem un mežu izciršana daudzos piejūras apvi
dos postu arvien vairāk palielināja. Sakarā ar Krievijas valdībai iesniegtajiem 
ziņojumiem par draudošajām smilšu briesmām, kā raksta P. Sarma, 19. gs. 
30. gados tika ieceltas speciālas komisijas,34  kuru uzdevums bija noskaidrot, 
kādas vietas Baltijas jūras piekrastē ir putināto smilšu apdraudētas un kur mežs 
kā vienīgais smilšu aizsargātājs būtu saudzējams. Komisijas, kuru sastāvā bija 
arī kroņa mežu mežziņi, konstatēja, ka daudzās vietās, kur mežu izcirta, smilšu 
sanesumi pieņēma draudošus apmērus. Apbērtas daudzas derīgas zemes platības, 
un smiltis virzījās arvien dziļāk zemes iekšienē. Arhīva materiāli ļāva spriest, 
ka šādas komisijas izveidoja nedaudz agrāk, proti, 1820. gadā. Komisijas bija 
vairākas: 1) Liepājā – inženiera Gorša vadībā, tajā bija arī apriņķa kamerālvaldes 
inspektors Hilberts, apriņķa mērnieks Neimanis un kroņa mežziņi distancē gar 
Grobiņas, Pērkones, Nīcas, Rucavas, Kaķišķu, un tekstā minētās kā “Budendik
shof” kroņa muižu jūras krastu; 2) inženiera Gorša vadībā no Grobiņas kroņa 
muižai piederošajiem mežiem līdz Sārnates privātās muižas robežām Aizputes vir
spilskunga tiesā; 3) Ventspilī – inženiera Bulmeringa vadībā distancē no Sārnates 
muižas līdz privātajai Nurmuižai Kuldīgas virspilskunga tiesā; 4) inženiera 

47Kā aizsākās Ventspils Ostgala vēsture



Reinekes vadībā no Nurmuižas līdz Vidzemes robežai (Tukuma virspilskunga 
tiesa).35  

Izveidoto apsekošanas komisiju uzdevums bija fiksēt esošo situāciju, lai varētu 
spriest par veicamo darbu apmēriem. 1829. gada 5. jūlijā tika izdots ukazs, kas 
noteica, ka gar Kurzemes piekrasti noteikta aizsardzības meža josla 250 asu 
(532,5 m) platumā. Aizsardzības meža joslās, sevišķi pašās kāpās, bija atļauts 
izcirst tikai kritalas un sauseņus, bet bija aizliegts ganīt lopus, ievākt sūnu, 
meža pakaišus, čiekurus, skujas, saknes, pļaut zāli, viršus un kurt uguni. Uz 
komisiju materiālu pamata Vidzemes guberņas pārvalde izdeva ukazu (1838. gada 
20. martā), ar kuru gar visu Baltijas jūras piekrasti tika noteikta aizsardzības 
meža josla 150 asu (319,5 m) platumā, bet sevišķi bīstamās vietās – no 250 asu 
(532,5 m) līdz 2 verstu (2,13 km) platumā. Tika noteikts arī īpašs režīms: mežā 
nedrīkst ganīt lopus, ievākt pakaišus, čiekurus, pļaut zāli, viršus, kurt uguni.36 

Meklēt risinājumu, kā pasargāt Kurzemes guberņas zemes no nemitīgajiem 
smilšu uzbrukumiem, tika uzticēts Krievijas finansu ministrijai un tai pakļautajām 
vietējam instancēm, jo šī problēma radīja valstij arvien lielākus zaudējumus.

Sarakstē par šo jautājumu ar Krievijas finansu ministru un tālāko rīkojumu 
nodošanā vietējām iestādēm aktīvi iesaistījās arī Baltijas ģenerālgubernators.

Problēmas tehniskā risinājuma izstrādē, pirmkārt, svarīga loma piekrita 
Krievijas Satiksmes ceļu ministrijas vietējām iestādēm: 1828. gadā Kurzemes 
guberņas smilšaino piejūras zemju nostiprināšanas projekts tika uzticēts Krievi
jas satiksmes ceļu VII apgabala un Ventspils ūdens satiksmes darbu vadītājam 
inženierim Rokasovskim. 1828. gadā viņš rakstīja Kurzemes virsmežzinim, ka 
viņam nepieciešami visu to mežniecību plāni, kuru teritorijas iziet uz jūru.37 

Otrkārt, tā bija Kurzemes kroņa mežu pārvalde un vietējās mežniecības, jeb 
precīzāk: 1) no Kurzemes guberņas izveidošanas līdz 1804. gadam tās kroņa meži 
bija Kurzemes kamerālvaldes mežu nodaļas rīcībā. Nodaļu vadīja kamerālvaldes 
padomnieks – virsmežzinis. Meži bija sadalīti 12 mežniecībās; 2) no 1804. līdz 
1841. gadam tie bija Kurzemes galvenās mežu pārvaldes pārziņā, kas pakļauta fi
nansu ministrijas mežu departamentam un Kurzemes civilgubernatoram. Pārvaldi 
vadīja virsmežzinis ar saviem ierēdņiem. Meži tika sadalīti 29 mežniecībās; 
3) no 1841. līdz 1915.(?) gadam tie bija Kurzemes domēņu valdes mežu nodaļas 
pārziņā.

Jau kopš 1804. gada spēkā bija kārtība, kas noteica, ka Kurzemes guberņas 
mežziņu uzdevums bija vadīt un uzraudzīt mežu atjaunošanas un stādīšanas 
darbus (tātad arī smiltāju apmežošanu), bet šo darbu veikšana – kroņa zem
nieku pienākums, par ko viņi no kroņa mežiem saņēma kokus celtniecībai un 
malkai.38  Tātad kaut kādi smiltāju apstādīšanas darbi jau tika veikti arī šajā 
periodā, bet, cik var spriest, tie nebija pietiekami efektīvi. Vēl pirms komisiju 
izveides 1817. gadā saskaņā ar Baltijas ģenerālgubernatora marķīza Fīlipa 
Pauluči rīkojumu Ventspils mežzinim Butleram bija uzdots, izmantojot zemnieku 
darbu, apstādīt laukumu no kroņa piepilsētas meža Kaapen līdz ostai 568 saženu 
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(1209,84 m) garumā un 130 saženu (276,9 m) platumā. 1820. gadā ziņoja, ka 
darbs veikts tikai daļēji.39  

Pēc P. Sarmas datiem, pirmie lielākie smiltāju nostiprināšanas darbi Kurzemē 
sākās 1834. gada martā, kad Nīcas kroņa mežniecībai uzdeva tos apmežot. Tos 
veica vairākus gadus. Šis bija pirmais tāda veida apmežošanas mēģinājums 
cariskajā Krievijā. Nīcas mežzinis F. Zengers vispirms devās uz Prūsiju iepazīties 
ar tur veiktajiem smilšu nostiprināšanas darbiem. 1835. gadā Pērkones zem
nieki klaušu kārtā pieveda materiālu un turpmākos divus gadus veica smilšu 
nostiprināšanu, apklājot tās ar žagariem un zariem un ceļot žogus. Šim nolūkam 
tika izlietoti 32 319 kubikasis (aptuveni 21 330,54 kubikmetri) žagaru, 17 221  
miets un 42 250 kāršu. Pēc žogu uzcelšanas, kad smiltis bija aprimušas, daļu no 
platības apstādīja ar kāpu pamežiem, kāpu niedrēm, bērza, melnalkšņa, papeļu 
u.c stādiem, bet pārējā – izsēja priedes, bērza, lapegles un alkšņu sēklas. Pavisam 
tika apmežotas 423,39 desetīnas (aptuveni 461,5 ha). Smilšu nostiprināšanas 
un apmežošanas darbus klaušu kārtā veica Grobiņas apriņķa kroņa zemnieki un 
privātās Aizviķu muižas zemnieki. Nīcas smiltāju apmežošana pabeigta 1860. gadā, 
un šo pirmo plašāko mēģinājumu varēja uzskatīt par izdevušos. Vienas desetīnas 
(1,09 ha) apmežojuma vidējā izmaksa bija 127 rbļ. 40 

A. Ņikitins raksta, ka Krievijā pirmie kāpu nostiprināšanas darbi iesākti 
1835. gadā Nīcas un Rucavas kroņa mežniecībās. Tie turpinājās līdz 1849. gadam, 
sākumā mežkopja Zengera, bet vēlāk Gotšalka vadībā.41  Arī citi dati liecina, ka 
plaši smiltāju nostiprināšanas darbi Latvijas teritorijā aizsākās 1835. gadā.42  

Z. Gūtmanes rakstā minēts, ka 1836. gadā Krievijas cara valdība pieņēmusi 
lēmumu par kāpu apturēšanu un 1837. gadā Nīcas un Rucavas pagastos 
770 zemnieki uzsākuši apmežošanu, kāpas pilnīgi apturot ar 250 000 koku 
iedēstīšanu.43 

Kurā gada tad īsti veikti pirmie plašākie smiltāju nostiprināšanas darbi 
Latvijas teritorijā? Arhīva materiāli vēstī, ka 1834. gadā pēc Krievijas finansu 
ministra priekšlikuma Ministru komitejai, lai aizsargātu zemes pie Nīcas no 
smiltīm, Krievijas ķeizars Nikolajs I pavēlēja 1834. gada rudenī uz trīs nedēļām 
un 1835. gada pavasarī uz tikpat ilgu laiku izmantot Liepājas apriņķa kroņa 
muižu (Rucavas, Papes, Nīcas, Bārtas, Pērkones, Grobiņas u.c.) zemniekus 
smiltāju apsēšanas un apstādīšanas darbiem. Zemniekiem bija likts arī pievest 
materiālus ziemas laikā, kad to izdarīt bija visērtāk. Par atalgojumu šos zem
niekus uz vienu gadu atbrīvoja no meža darbiem un ēku celšanas darbiem kroņa 
muižās.44  1834. gadā Kurzemes virsmežzinis jau izdeva rīkojumu sagādāt visu 
nepieciešamo smilšu nostiprināšanai pie Nīcas, taču, lai pa ziemu savāktu visus 
vajadzīgos materiālus, apzaļumošanas darbi aizsākās tikai 1835. gada pavasarī 
un turpinājās rudenī. 45  

Kas attiecas tieši uz Ventspils apkārtni, tad, pēc P. Sarmas datiem, tikai 
1853. gadā sāka apmežot Ventspils jūrmalas smiltājus 40 verstu garā joslā gar 
jūras krastu. Galvenais uzdevums veikts līdz 1860. gadam, bet apmežojumu 
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papildināšana izdarīta ar pārtraukumiem līdz 1895. gadam.46  Smiltāji tika apklāti 
ar zariem un žagariem un norobežoti ar žogiem; pēc tam dēstīti kārklu un kāpu 
niedres spraudeņi, priedes, alkšņu un bērza stādi, tāpat sētas priedes un dažādu 
zāļu sēklas. Darbus vadījis speciālists – tehniķis. Nostiprinātās un apmežotās 
vietas iežogotas, lai tās neizbradātu mājdzīvnieki. Smiltāju nostiprināšanas darbi 
veikti 1851,85 desetīnas (aptuveni 2018,5 ha) lielā platībā, un tie izmaksāja vidēji 
60 rubļu desetīnā. Nostiprinātās platības apmežotas tikai daļēji, paļaujoties uz 
meža dabisko atjaunošanos nosegtajās vietās. Tā tomēr nenoritēja pietiekami 
sekmīgi, un tāpēc bieži radās jauni smilšu izpūtumi, kurus periodiski no jauna 
nācies nostiprināt. 19. gs. pēdējos gados smilšu nostiprināšanas darbi tika veikti 
nelielās platībās. Tāpēc Ventspils smiltājos arvien no jauna radās bīstami smilšu 
klajumi. 47 

Pēc A. Ņikitina datiem, kopumā Kurzemes kroņa mežniecībās 1835.–1880. gadā 
veikto smilšu nostiprināšanas darbu rezultātā neapsegto smiltāju platība no 
7700 ha (ap 1825. gadu) samazinājās līdz 3900 ha.48  

Taču, uzskaitot galvenos smiltāju apturēšanas darbus no mežsaimniecības viedokļa, 
nepamanīts paliek viens smilšu apturēšanas paņēmiens, proti, cilvēku nomitināšana 
uz tām, kas bija arī sākums Ventspils Ostgala apbūvei un ne tikai tai.

1830. gada novembrī Krievijas ķeizars Nikolajs I apstiprināja Ministru komite
jas noteikumus par kronim piederošo smilšaino piejūras zemju nostiprināšanu 
starp Palangu un Liepāju, atļaujot tur apmesties zemnieku kārtas pārstāvjiem un 
piešķirot tiem no valsts ievērojamus atvieglojumus. Savukārt 1836. gada janvārī 
Nikolajs I apstiprināja šo pašu noteikumu attiecināšanu uz kronim piederošām 
piejūras teritorijām starp Liepāju un Ventspili. Šo noteikumu īstenošanas 
virsvadība Kurzemē tika uzticēta Kurzemes guberņas kamerālvaldei. No tās 
ievietotā sludinājuma 1836. gada 26. marta “Latviešu Avīzēs” redzams, ka  
zemniekiem, kas gribētu apmesties uz smilšainajām zemēm, pienākas šādi at
vieglojumi: atbrīvojums no klaušu darbiem uz sešiem gadiem; iespēja saņemt bez 
maksas kokus ēku un sētu celšanai, tāpat arī jaunos vītolus, bērzus u.c. kokus, cik 
nepieciešams krastu apstādīšanai; iespēja 12 gadu garumā katrai mājai par velti 
saņemt malku un tiem, kas apņemas sešu gadu laikā uzcelt sev tur māju, “par jeb
kuru istabu ar tām tur piederīgām ēkām 150 rbļ. papīra naudā dabūt”49  (citā vietā 
minēts, ka tas ir 150 rbļ. pabalsts katrai zemnieku sētai koku izvešanai no meža 
un mājas celšanai50 ). Tas liecina, ka apmešanās uz smilšainajām zemēm varēja 
sākties ar 1830. gadu, taču, kā izrādās, process sācies vēl pirms šo noteikumu 
izstrādāšanas. No 1830. gada Krievijas Valsts īpašumu departamenta nodaļas Rīgā 
vēstules finansu ministram uzzinām, ka jau pirms dažiem gadiem (tātad ātrāk par 
1830. gadu) Nīcas 20 kroņa zemnieki mēģināja nostiprināt smilšainās zemes un 
apmesties uz tām. Tātad šāda rīcība bija atļauta jau agrāk, taču tas uzskatāms 
par vienu no pirmajiem mēģinājumiem, kurā gūtā pieredze varēja būt par pamatu 
1830. gada noteikumiem. No vēstules uzzinām arī, ka no 20 zemniekiem, kuri 
gribējuši uzcelt sev mājas un apmesties uz dzīvi piejūras smilšainajās zemēs, tas 
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izdevies tikai dažiem, lielākā daļa nav varējusi pasargāt savus zemi no smilšu 
nodarītajiem postījumiem, tāpēc Valsts īpašumu departamenta ierēdnis secināja, 
ka smilšu apstādināšana, apmetinot tur zemniekus, izrādītos veiksmīgāka, ja 
valsts sniegtu zemniekiem lielāku atbalstu. Viņš ieteica sniegt šādu palīdzību: dot 
zemniekiem bez malkas ne tikai nepieciešamos kokus ēku un žogu celtniecībai, 
bet arī zemju apstādīšanai nepieciešamos jaunos kociņus – ievas, bērzus u.c.; 
12 gadu garumā katrai mājai piešķirt bez maksas nepieciešamo kurināmo; 
12 gadu garumā atbrīvot no klaušu darbiem muižā; koku izvešanu no meža un 
ēku celšanu veikt ar tās kroņa muižas palīdzību, uz kuras zemes šis zemnieks 
apmeties. Un vēl viņš piebilda, ka zemnieku “ražīgums un tikumīga rīcība” 
varētu tikt uzteikta ar uzslavas rakstiem, naudas apbalvojumiem vai arī vara 
vai sudraba medaļām par panākumiem zemkopībā. Šajā vēstulē arī norādīts, 
ka zemnieku apmetināšana ļaus smiltis apstādināt pavisam. Salīdzinājumā ar 
vienkāršu smilšu apzaļumošanu (bez apmešanās uz tām), kas ik pa laikam būtu 
jāatkārto no jauna, šis ir uzskatāms par ļoti veiksmīgu smilšu nodarīto postījumu 
pārtraukšanas paņēmienu. Kā redzams, daļa no šiem ieteikumiem ņemta vērā, 
izstrādājot 1830. un 1836. gada noteikumus par apmešanos uz smiltīm.51 

Taču ko mēs zinām par šo noteikumu īstenošanu? 1836. gadā Baltijas 
ģenerālgubernators raksta, ka pie Nīcas apmetušies zemnieki saņemot visus 
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šim nolūkam paredzētos pabalstus no valsts, sacēluši sev mājas un dārzus, 
apmetušies uz jau apstrādātām un nostiprinātām zemēm, pa lielākai daļai 
nodarbojas ar zvejniecību, un ka viņiem nemaz nerūp kroņa uzticētie smilšu 
nostiprināšanas darbi. Tāpēc turpmāk esot jāatbalsta tikai tie, kas apmetīsies uz 
pašām smiltīm.52  Zināms arī, ka dažus gadus vēlāk, 1839. gadā, 28 zemniekiem, 
kas apmetušies pie Nīcas kroņa muižas, pavēlēts izmaksāt pa 150 rbļ. katram, 
tātad darbi tomēr ir ritējuši atbilstoši noteikumiem.53  Savukārt 1836. gada 
8. jūlijā Satiksmes ceļu iecirkņa V apgabala priekšnieks rakstīja Kurzemes 
kamerālvaldei, ka pie viņa griezušies daži ebreji, kuri vēlas apmesties “Kurzemes 
guberņas smilšainajā jūras krastā”.54  1836. gada 23. jūlijā Kroņa palāta atbild, 
ka tas nav iespējams, jo, pirmkārt, apmešanās tiesības piešķirtas “brīvajiem 
zemes arājiem” un nevis ebrejiem (tātad viņu prasība neatbilst noteikumiem) 
un, otrkārt, saskaņā ar 1835. gada likumu par ebrejiem tiem uz laiku aizliegts 
mainīt dzīvesvietu Kurzemes guberņā.55  

Zemju iedalīšana pie Ventspils
Ventspils smilšaino teritoriju iedalīšana zemniekiem nostiprināšanai un 

apmežošanai varēja sākties pēc tam, kad 1836. gada janvārī Krievijas ķeizars 
Nikolajs I apstiprinājis Ministru komitejas noteikumu par kronim piederošo 
smilšaino piejūras zemju nostiprināšanu teritorijā starp Liepāju un Ventspili. 
Līdz ar to arī Ostgala smilšainās zemes pārtapšana par zvejniekciemu varēja 
sākties. 

Zemniekiem, kuri gribēja saņemt zemi, bija jāiesniedz pieprasījumi: tuvākajās 
miertiesās, apriņķa kamerālvaldes inspektoriem vai pašā kamerālvaldē. 

1836. gada 7. jūnijā Ventspils ūdens satiksmes darbu vadītājs inženieris 
Rokasovskis rakstīja Kurzemes kamerālvaldei, ka pie viņa griezušies Ventspils 
pilsētas iedzīvotāji (tātad ne zemnieku kārtai piederošie) – Ventspils hauptmaņa 
tiesas vahmistrs Jēkabs Žibinskis un zvejnieks Rumbeks – ar lūgumu piešķirt 
īpašumā smilšainās zemes pie Ventspils ostas, citā vēstulē norādot, ka tās pieder 
pie neapsētās kroņa pļavas56 , par to viņi apņēmās maksāt zemes nomas naudu 
un uzlabot tās.57  Žibinska prasītais zemes gabals ir 40 saženu (255,6 m) garš un 
25 saženi (159,55 m) plats, Rumbeka – 16 saženu (102,24 m) garš un 11 saženu 
(70,29 m) plats. Nekādus atvieglojumus par to viņi neprasīja.58  Kurzemes 
kamerālvalde secināja, ka tas ir visai izdevīgi, ka līdzās zemniekiem apmetas 
arī citu kārtu pārstāvji.59  1837. gada 1. februārī Baltijas ģenerālgubernators 
Kurzemes kamerālvaldei atļāva šo prasību izpildīt un iedalīt zemes.60  1837. gada 
29. oktobrī tika apmierināta zvejnieka Rumbeka atkārtotā prasība un viņam 
piešķirtais zemesgabals palielināts vēl par 100 kvadrātsaženiem (4064,04 kvadrā
tmetri).61  Tātad viss, ko mēs zinām par šo piešķirto zemju atrašanās vietu, – ka tā 
bija kroņa pļava pie Ventspils ostas, kas varētu gan ietilpt, gan neietilpt tagadējā 
Ostgala teritorijā, jo zināms, ka kroņa pļava atradās Ventas ietekas abās pusēs 
(Ostgals – kreisajā krastā).

Kurzemes kamerālvalde 1836. gada 21. maija vēstulē finansu ministram 
pieminēja, ka Kuldīgas apriņķa kamerālvaldes inspektors Derpers (kura pārziņā 
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ir arī Ventspils apriņķis) ziņojis, ka pie viņa ir bijuši daži gribētāji, kas vēlas 
apmesties uz smilšainajām zemēm (konkrētāka vieta nav norādīta).62  Savukārt 
1836. gada 18. jūnijā Ventspils ūdens satiksmes darbu vadītājs Rokasovskis 
rakstīja Kurzemes kamerālvaldei, ka Ventspils un Liepājas viņa vadībā veikto 
darbu apskates laikā maijā pie viņa griezušies daži cilvēki ar jautājumiem par 
apmešanos uz smilšainajām zemēm.63  Abos gadījumos tie bijuši zemnieki, tātad, 
iespējams, ka vēl kādam šajā laikā ir bijusi piešķirta zeme pie Ventspils.

1838. gadā tirgotājiem Harfam (Harff) un Gamperam piešķirta smilšainā zeme 
pie Ventspils ostas līdz 15 pūrvietām (5,475 ha), kas piederēja Ventspils Licentes 
muižai (Licentvidmei) un atradās starp zemnieku māju “Gaile” un Ventspils ostu. 
Obroka maksa (nomas maksa) noteikta ne augstāka par 50 vara kapeikām gadā 
par vienu pūrvietu. Arī viņi apņēmās piešķirtās smilšainās zemes apzaļumot.64  Arī 
šajā gadījumā grūti precīzāk noteikt piešķirto zemju atrašanās vietu. 1798. gada 
Ventspils apkārtnes plānā65  netālu no ostas Ventas labajā krastā ir atzīmēta māja 
ar nosaukumu “Gaile”, kas piederēja Licentes muižai, un 1853. gada plānā66  
teritorija, kas gan ir daudz lielāka par 15 pūrvietām un stiepjas aptuveni no šīs 

7. att. Ventspils pilsētas un Ventas upes plāns (1853, labojumi 1858). 
LVVA, 6828. f., 2. apr., 481. l.



8. att. Ostgals. 20. gs. sākums. VVM, 27981/IS 222.

9. att. Ventspils jūrmala. Tālumā – Ostgala apbūve. 20. gs. 30. gadi. 
VVM, 27981/IS 410.
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stiepjas aptuveni no šīs mājas vietas līdz jūrai gar Ventas krastu, ir apzīmēta kā 
atsevišķs gruntsgabals (pēc zīmējuma spriežot, arī apstādīts), tāpēc, iespējams, 
piešķirot zemi Harfam un Gamperam, runa ir bijusi nevis par Ostgala pusi, bet 
gan Ventas labo krastu pie ostas. 

1841. gada 2. jūlijā Kurzemes kamerālvalde atļāva Satiksmes ceļu V apga-
bala priekšniekam piešķirt zemi pie Ventspils ostas diviem zemniekiem (šis ir 
pagaidām vienīgais zināmais zemju iedalīšanas gadījums pie Ventspils, kas veikts 
saskaņā ar 1836. gada noteikumiem): 1) Ivanam Andrejevam Andressvenam, 
kurš no Sarkanmuižas (pie Ventspils) nodots rekrūšos, tagad atbrīvots un izteicis 
vēlēšanos saņemt vienu pūrvietu zemes, aiz Kopsonam Horfam (nav zināms, vai 
jau minētais tirgotājs Harfs ir vai nav tā pati persona) iedalītā zemes gabala, bet 
ne pie pašas Ventas upes; 2) privātās Popes muižas Pizenieku sētas (Miķeļtornī) 
saimniekam Jānim Princim – astoņas pūrvietas zemes turpat.67  

Par Jāni Princi zināms daudz, par viņu rakstītajā literatūrā pat norādīts, ka 
tieši uz Prinča apdzīvotā “no augstā kroņa” dabūtā zemes gabala pie Ventas os-
tas vēlāk uzcelta tā Ventspils daļa, ko tagad sauc par Ostgalu.68  Taču Jāni Princi 
atceras (viņa vārdā nosaukta arī iela Ostgalā) ne tikai tāpēc, ka viņš bijis kāpu 
apzaļumotājs, bet galvenokārt pateicoties viņa darbībai literatūrā un valodniecībā, 
kā arī viņa dēliem. Jānis Princis, dzimis 1796. gada 25. novembrī Pizes Viļumos, 
bija lībietis. Pašmācības ceļā ieguvis izglītību, no 1826. līdz 1844. gadam bija 
ķesteris Pizes baznīcā, tad pārcēlās uz Ventspili (precīzāk, uz Ventspils Licen-
tes muižu). 1846. gada augustā Pēterburgas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis 
A. J. Šēgrēns (pēc tautības soms), vācot materiālus lībiešu valodas vārdnīcai, 
Ventspilī tikās ar lībieti Jāni Princi un savas vizītes laikā nebeidza vien apbrīnot 
šā vīra zināšanas. Iegūtais materiāls izrādījās patiešām vērtīgs. 

Kopā ar savu dēlu, arī Jāni Princi, Princis vecākais latviešu valodā sacerēja 
“Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas” (1845, 1914), kas bija otrais latviešu 
oriģināldzejas krājums pēc “Tā Neredzīgā Indriķa dziesmām” (1806). Tāpat tēvs 
un dēls Jāņi Prinči publicējās “Latviešu Avīzēs” (1850, 1854). Vecākā Prinča dēli 
Didriķis un Pēteris bija skolotāji Pizes ciemā, bet Jānis un Pēteris kopā iztulkoja 
Mateja evaņģēliju rietumlībiešu izloksnē (1863).

Pēc 1853. gada uzmērījumiem sastādītajā Ventspils pilsētas kartē ar labo-
jumiem 1858. gadā patiešām Ostgala rajonā iezīmēta “Prinča māja” un paprāvs 
gruntsgabals. Arī 1858. gada Ventspils Licentes kroņa muižas X iedzīvotāju 
revīzijas sarakstā69  zemnieku sētā ar nosaukumu “Aplohk-Prinz” reģistrēts 
saimnieks Jānis Princis (Jahn Prinzsohn,70  61 gadu vecs, tātad vecums sakrīt!) ar 
sievu Eddi Princi (Edde Prinzsohn, 57 gadus veca) un trīs dēliem: Jāni, Augustu, 
un Aleksandru (šeit nav pretrunas, jo, cik zināms, Princim pavisam bijuši deviņi 
bērni). Revīzijas sarakstā nav ziņu par otru zemnieku Ivanu Andressvenu, nav 
sastopama arī līdzīga vārda un uzvārda kombinācija. 

Taču vēl pirms 1836. gada smilšainā zeme pie Ventspils un tās ostas piešķirta 
tirgotājam un Dānijas vicekonsulam Frīdriham Klevezālam. Šajā sakarībā 
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Kurzemes guberņas galvenās mežu pārvaldes arhīva fondā saglabājusies 
atsevišķa “Klevezāla lieta. 1826.–1829. gads”71 . Frīdrihs Klevezāls (1782–1871)72  
1826. gadā pieprasījis kronim piederošo smilšaino zemi pie Kaapen meža netālu 
no Ventspils, kur bijušas ganības, apņemoties to apstrādāt, lai pasargātu no 
jūras rietumu vējiem nestajām smiltīm gan savu māju, gan pilsētu un ostu.73 
1827. gadā Valsts īpašumu departaments informēja Kurzemes virsmežzini, ka 
Krievijas finansu ministrs piekrīt atdot Klevezālam apstrādāšanai pieprasīto 
smilšaino zemi pat bez nomas maksas, taču ar noteikumu, ka, ja piecu gadu 
laikā Klevezāls nebūs pildījis savu solījumu un zeme nebūs apstādīta, tad viņam 
to var atņemt un par katru tās izmantošanas gadu būtu jāsamaksā valstij 70  
sudraba kapeikas par vienu pūrvietu.74 Klevezālam piešķirtais zemes gabals bija 
10,5 pūrvietas jeb 3,5 desetīnas liels. 1828. gadā Klevezālam bez maksas atļāva 
saņemt arī jaunos kociņus un krūmus no Ventspils kroņa mežniecības šī zemes 
gabala nostiprināšanai.75 Pēc Klevezālam piešķirtā zemes gabala plāna grūti spri-
est par precīzu tā atrašanās vietu, taču visticamāk tas ir nedaudz uz dienvidiem 
gar jūras krastu no tagadējās Ostgala teritorijas. 

Specifiskais smilšu apstādināšanas paņēmiens, kas tika oficiāli izsludināts 
saskaņā ar Krievijas ķeizara Nikolaja I apstiprinātajiem 1830. un 1836. gada 

10. att. F. Klevezālam 
piešķirtā zemes gabala 

plāns. LVVA, 490. f.,   1. apr., 
419. l., 18. lp.
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noteikumiem, kalpoja par tagadējā Ventspils Ostgala apdzīvošanas pamatu. Un 
kā redzams, zemnieki, kas pieprasīja smilšaino zemi apstādīšanai, atšķirībā 
no namniekiem domāja arī par to, ka tā būs iespēja viņiem tur arī apmesties. 
Lai gan smilšainas zemes pie Ventspils un arī tieši Ostgalā pieprasījuši ne tikai 
zemnieku kārtai piederošie, tieši zemnieki bija tie, kas tur palika uz dzīvi. Kas 
zina, varbūt kādam no viņiem tā bija arī iespēja nonākt ekonomiski izdevīgākā 
situācijā, piemēram, kā Princim un galvenokārt jau viņa dēliem, vēlāk šo zemi 
pārdodot.

Nobeigums
Lai gan Ventspils Ostgala apdzīvošana bija sākusies, Kurzemes guberņas 

piejūras smilšaino teritoriju nostiprināšanas darbi turpinājās vēl ilgi. Papildu 
problēmas radīja arī privātīpašumos esošās lielas vaļējas smilšu platības, par 
kuru nostiprināšanu neviens nedomāja. 20. gs. sākumā vēl nenostiprinātu smilšu 
platības atradās Kurzemē Dundagas, Popes, Vendzavas, Sārnates, Palangas 
apvidos un arī Vidzemē Carnikavas, Sējas un Skultes apvidos – privāto muižu 
īpašuma zemēs. Cīņu ar smiltīm šeit veica zvejnieki un sīkie zemnieki, kuru mājas 
un zemes tika apdraudētas pirmām kārtām. Tomēr atsevišķie nelielie pasākumi 
(žogu celšana, nelielu platību noklāšana) nevarēja smilšu uzmākšanos apturēt.76  
Lai kaut kā ietekmētu privātīpašnieku rīcību šajā sakarā, 1888. gada 4. aprīlī 
tika izdots Krievijas domēņu ministrijas sagatavots mežu aizsardzības likums, 
kas tika attiecināts gan uz valsts, gan uz privātajiem mežiem.77 

9. att. Smilšu kāpas Ventspils jūrmalā. 20. gs. 30. gadi. VVM, 27981/IS 481.
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Taču jautājums par smilšu nostiprināšanu vē1 ilgi ir aktuāls: 1903. gada 
Viskrievijas desmitais mežkopju kongress pieņēma lēmumu, ka cīņa ar 
nenostiprinātajām smiltīm ir jāuzskata par visaugstākā mērā svarīgu jautājumu 
valsts mērogā.78 

Vēl 1922. gadā Ventspils pilsētas valde kopā ar ostas valdi atkal sāka smilšu 
nostiprināšanas darbus ostas rajonā. Smiltis, kas aizputināja ostu, nostiprināja, 
izraktajos grāvīšos stādot kārklu spraudeņus. 

Kamēr apmežošanas un smilšu nostiprināšanas darbi vēl turpinājās, Ost-
galam bija iespēja attīstīties par zvejniekciemu. Ja 1858. gada Ventspils pilsētas 
plānā Ostgala vietā iezīmēts tikai viens – Princim piederošs gruntsgabals, tad 
1899. gada Kurzemes guberņas Ventas upes krastos esošo kroņa zemju plānā šī 
vieta jau apzīmēta kā “Заселенные земли”79  un vēlāk 1900. gadā – “Крестьянския 
поселения” un 1901. gadā – “Крестьянския поселения”, tātad pa šo laiku Ost-
gals jau ir izveidojies par veselu ciemu. Lai gan saucas tas par zemnieku ciemu, 
iedzīvotāju pamatnodarbošanās bija zvejniecība, jo cik gan veiksmīga var būt 
nodarbošanās ar lauksaimniecību uz smilšainām zemēm. Zemnieks – tā šoreiz ir 
tikai norāde uz piederību kārtai. Attīstoties par zvejniekciemu, Ostgals pamazām 
iekļāvās arī Ventspils pilsētas dzīvē un kļuva par tās neatņemamu sastāvdaļu. 
Taču Ostgala teritorijas pārtapšana par Ventspils pilsētas daļu varētu būt jau 
atsevišķa raksta tēma.
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Līga Gabrāne

Die Anfänge Der geschichte Des “hAfenenDes” 
in Ventspils/ WinDAu

Der vorliegende Beitrag stützt sich auf den Materialien aus mehreren Beständen 
des Historischen Staatsarchivs Lettlands (HSAL); es seien hier der Bestand der 
Oberverwaltung der Wälder des Kurländischen Gouvernements, der Bestand des 
Kameralhofes des Kurländischen Gouvernements, der Bestand der Gemeindeverwal-
tung des Rothofes/ Sarkanmuiža genannt. Für die Arbeit sind auch die Sammlung 
von Karten und Plänen aus dem HSAL und die Quellen, welche sich im Museum für 
Geschichte und Kunst des Gebietes Ventspils/ Windau befinden, benutzt worden.

Auf einem sandigen Gefilde am Rande der Stadt entstand zuerst ein Fischerdorf, 
welches später zu einem Stadtteil wurde und den Namen „Hafenende“ erhielt. 
Es ist nicht bekannt, von wem und wann die Bezeichnung der „Hafenende“ zum 
ersten Mal gebraucht worden ist; dieser Begriff ist aber zutreffend, da er die Lage 
des betreffenden Stadtteils genau angibt, nämlich am Ende des Hafens. Dieses 
Gelände, das später in die Stadt einbezogen wurde, erstreckte sich längs dem Ufer 
der Windau/ Venta; an einer Seite war es von der Stadtbebauung, an der anderen 
Seite von der Ostsee begrenzt. Bereits von Anfang an hatte das „Hafenende“ sein 
eigenes Leben, das sich von dem Stadtleben merklich unterschied. 

Die Entstehung des „Hafenendes“ ist auf den Versuch zurückzuführen, durch 
die Aufforstung der Dünen dem Treibsand Halt zu gebieten. Zu diesem Zweck 
wurden hier Bauern angesiedelt. Nach der Gründung des Kurländischen Gouverne-
ments im Jahre 1795 kam das „Hafenende“ in den Besitz des Russischen Reichs. 
Der Treibsand stellte für die Stadt ein großes Problem dar, und am Anfang des 19. 
Jahrhunderts beschloss die russische Regierung, die Befestigung des Treibsandes 
vorzunehmen. 

Die Zuteilung der sandigen Flächen an die Bauern zur Aufforstung des Treib-
sandes begann erst, nachdem die Verfügungen des Ministerkommitees über die 
Befestigung der der russischen Krone gehörigen sandigen Ländereien an der 
Meeresküste zwischen Liepāja/ Libau und Ventspils/ Windau erlassen waren; im 
Jahre 1836 wurden diese vom Kaiser Nikolaus I. bestätigt. Die Gründung eines 
Fischerdorfes konnte somit beginnen. Die Bauern mussten einen Antrag bei den 
örtlichen Friedensgerichten, bei den Inspektoren des Kreiskameralhofes oder bei 
dem Kameralhof  einbringen. Unter den Archivurkunden befinden sich die Gesuche 
der Bauern, welche das Land zur Bewaldung von der Krone bekommen wollten. 

Im ausgehenden 19. und angehenden 20. Jahrhundert war am Ende des Hafens 
ein ziemlich großes Dorf entstanden. Obwohl es Bauerndorf genannt wurde, galt die 
Fischerei als das Hauptgewerbe der Einwohner; – eine einträgliche Landwirtschaft 
war auf diesem sandigen Boden kaum denkbar. Der Hinweis „Bauer“ bezog sich 
in diesem Fall auf die Zugehörigkeit der Dorfeinwohner zur Klasse der Bauern. Als 
Fischerdorf fügte sich das „Hafenende“ allmählich in das Stadtleben ein und wurde 
zu einem unentbehrlichen Bestandteil von Ventspils/ Windau.

Iesniegts 2001. gada 2. martā
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