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IZKLAIDES KULTÛRA VENTSPILÎ

19. GS. BEIGÂS UN 20. GS. SÂKUMÂ

19. gs. otrajâ pusç Ventspils vçl nepiederçja pie Baltijas nozîmîgâkajâm
pilsçtâm.1 1863. gadâ iedzîvotâju skaita ziòâ tâ bija tikai sestâ lielâkâ Kurzemes
pilsçta aiz Jelgavas, Liepâjas, Kuldîgas, Jçkabpils un Bauskas. Par novada
saimnieciskâs dzîves centru veidojâs Liepâja, uzòemot aizvien straujâkus
attîstîbas tempus. Arî Ventspils lçnâm auga: 1863. gadâ tur dzîvoja 3700
iedzîvotâju, 1881. gadâ jau – 5872 un 1897. gadâ – 7195 iedzîvotâji.2 Tomçr
vçl visu 19. gs. Ventspils bija apriòía pilsçta ar nelielu, vietçjas nozîmes ostu.

Þurnâlista Andreja Kristovska atmiòâs pagâjuðâ gadsimta “Ventspils bija visai
maza un niecîga pilsçtiòa. Visu apbûvçto pilsçtu aprobeþoja Tirgus laukums,
ostas mala lîdz Peldu ielai un Sinagogas, Platâ, Kuldîgas, Sofijas, Baznîcas un
Tirgus ielas. Ârpus ðî riòía vçl palika daþi nami un ielas, bet tie atradâs aploku
un dârziòu vidû. Tanî laikâ Plostu iela tika uzskatîta par galveno ielu Ventspilî,
kaut gan visâ garâ ielâ atradâs tikai trîs nami, bet toties pa ðo ielu notika dzîva
kustîba satiksmç ar Ventas labo krastu. Bij.[uðajâ] Sarkanmuiþâ .. tad bija viens
vienîgs nams, kas piederçja Stefenhâgenam. Kuldîgas ielâ aiz Stora îpaðuma,
bijuðajâ Hçfhenâ, tanî laikâ atradâs vâcu krodziòð “Bierhalle”, kur cunftîgie amata
meistari un zeïïi svçtdienâs un vakaros pçc pabeigta darba sapulcçjâs un laiku
pavadîja, alu dzerdami. Ganîbu ielu tad sauca par Cirpstenes ielu. Starp Âbeïa un
Dogadova namiem aplokâ atradâs Haka vçjdzirnavas, vienîgâs dzirnavas Ventspilî.
.. Ðtammeru .. ielâ bija zaldâtu postenis, kurâ mita 5–6 zaldâti, kuru uzdevums
bija pârvadât arestçtos no vienas vietas uz otru. Tad tanî paðâ ielâ bija tâ sauktais
“Dâvida kazarmis” .. Ar to tad nu arî visa Ventspils apbûves platîba bûtu izteikta”.3

Sausâs dienâs Ventspils ielas bija putekïainas, bet lietainâs dienâs tâs klâja dubïi.
A. Kristovskis atcerçjâs, ka ðos dubïus tad arî vajadzçja izbrist, jo pilsçtâ nebija
ne kanalizâcijas, ne arî notekgrâvju.4 Ielas pârsvarâ nebija bruìçtas. Vecâ
ventspilniece L. Jurjaka atminçjâs, ka Kuldîgas ielai bija “pa vidu sabruìçti akmeòi
kâ zirgu mugura, gar malâm smilkts. Ja tur laucinieki brauca, tad runât
nedrîkstçja – var mçli nokost, tâdçï arvien centâs braukt pa smilktîm”.5

Ventspils iedzîvotâju sociâlais un nacionâlais sastâvs, tâpat kâ citâs Baltijas
pilsçtâs, bija samçrâ raibs. 19. gs. beigâs ventspilnieku vidû bija 38% latvieðu,
32% vâcieðu, 25% ebreju, 4% krievu un 1% poïu un lietuvieðu. Lielâkâ daïa
iedzîvotâju – 71% – bija luterâòi, 25% piekrita jûdaismam, pârçjie pârsvarâ bija



katoïi vai pareizticîgie. Ventspilî bija luterâòu un pareizticîgo baznîcas, sinagoga,
kâ arî katoïu un baptistu lûgðanas nami.6

Nacionâlâ un sociâlâ robeþa arî Ventspils iedzîvotâju vidû gâja visai cieði viena
otrai lîdzâs. Pilsçtnieku eliti veidoja baltvâcu patricieðu ìimenes. 1897. gadâ
Ventspilî dzîvoja 70 dzimtmuiþnieku kârtai piederîgo (0,98% no visiem
pilsçtniekiem), 102 personâlie muiþnieki un ierçdòi, un viòu ìimenes locekïi
(1,43%), 71 goda pilsonis (0,99%), 51 tirgotâjs un viòu ìimenes locekïi (0,72%),
2497 sîkpilsoòi (35,04%), 4096 zemnieki (57,42%), 132 ârzemnieki (1,85%) u.c.7

A. Kristovskis savâs atmiòâs par bagâtâkajiem ventspilniekiem nosauca Hercvigu,
Gutðmitu, Reinkes, Maleru, Davidu un Kilingu ìimenes. Piemçram, viens no
Ventspils bagâtniekiem jeb “miera laiku miljonâriem” Maksis Reinke eksportçja
labîbu un linsçklas, viòa îpaðumâ bija arî plaði spîíeri, noliktavas, ogïu laukumi,
milzîgs gruntsgabals Katrînas ielâ, vçl citi gruntsgabali un aploki, vairâki tvaikoòi
u.c.8

Vienas tautîbas piederîgie, kas pârsvarâ veidoja mantiskâ un sociâlâ ziòâ vienu
grupu, dzîvoja vairâk vai mazâk vienkopus noteiktâ pilsçtâs daïâ. L. Jurjakas
atmiòas vçsta: “Baznîcas laukums (placis) bij bruìçts, jo tur kungi dzîvoja. Þîdi
dzîvoja gar Kuldîgas ielu, drusku iespiedâs uz Pils pusi, latvieði par sevi, saucâs
jaunpilsçta, un gar jûrmalu, ko sauca Ostgals.”9  L. Jurjaka arî atzîmçja, ka “latvieði
tur nebij tolaik bagâti, iebrauca no laukiem, darbus dabûja pie kungiem vai þîdiem.
Ïoti maz pelnîja, bet kas tur dzima, auga, ar plikâm kâjâm skraidîja, savu bçrnîbu,
jaunîbu tur pavadîja, bij ïoti laimîgi, jo Ventspils bij ostas pilsçta un arî zvejnieku
osta, lai gan tolaik daudz bçdu piedzîvoja, vadot zvejniekus jûrâ un nesagaidot
atpakaï..”10

Ventspils mierîgâs dzîves plûdumu 1891. gada 5. oktobrî uz îsu laiku pârtrauca
t.s. Kartupeïu dumpis. Ostinieki atteicâs kraut kuìos kartupeïus, jo bija
pârliecinâti, ka pârtikas izveðana uz ârzemçm neraþas gadâ var izraisît badu.
Sâkotnçji ostâ pulcçjâs ap 120 cilvçku, nâkamajâ dienâ jau 300. Izraisîjâs arî
kautiòð ar gorodovojiem. Tikmçr policija atklâja, ka notiek nelikumîgs darîjums.
Proti, tirgotâjam Zebam, kurð gatavojâs eksportçt ðos kartupeïus, nebija tiesîbas
tirgoties ar ârzemçm. Kartupeïu iekrauðanas darbi ostâ tika pârtraukti. Tiesas
priekðâ nâcâs stâties arî 11 dumpiniekiem, kuri tika saukti pie atbildîbas par
pretoðanos policijai. Diviem no viòiem piesprieda pusotru gadu cietumâ, citi
saòçma mazâkus sodus.11

Pçc ðiem notikumiem dzîve Ventspilî no jauna ievirzîjâs mierîgajâ plûdumâ,
it kâ uzkrâjot spçkus pârmaiòâm, kuras atnesa 20. gs. sâkums.

Ceïâ uz modernu pilsçtu

Jau 19. gs. otrajâ pusç risinâjâs Ventspils ostas labiekârtoðanas un
modernizâcijas darbi.12  Tomçr gan ostas attîstîbâ, gan pilsçtas izaugsmç izðíiroðâ
nozîme bija dzelzceïa ierîkoðanai. 1902. gadâ tika pabeigta dzelzceïa maìistrâles
Maskava–Ribinska–Ventspils bûve. Ventspils no apriòía pilsçtas ar vietçjas
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nozîmes ostu pârtapa par vçrâ òemamu Krievijas un Eiropas valstu tirdzniecîbas
darîjumu un kravu pârvadâjumu centru.13 Tas ne tikai veicinâja Ventspils
saimniecisko uzplaukumu, bet arî faktiski mainîja pilsçtas bûtîbu, tâs veidolu
un dzîvesveidu. Gadsimta sâkumâ tika atzîts, ka Ventspilij pieder nâkotne.14  To
solîja jau minçtâ saimnieciskâ rosîba. 1902. gadâ, raugoties uz pilsçtu, upes
labajâ krastâ, kur atradâs Maskavas–Ventspils dzelzceïa sabiedrîbas îpaðums,
risinâjâs “apbrînojami darbi, kâ elevators ar saviem staltiem toròiem, ar savu
milzu labîbas spîíeri, elektrisko apgaismoðanu, ârzemes kuìi ar saviem staltajiem
mastiem un karogiem, darbinieku–cilvçku mudþçðana, lokomotîvju neaprimstoða
svelpðana un kustçðana”, bet vecajâ pilsçtas daïâ vçl valdîja klusums un miers.15

Tomçr pârmaiòas pakâpeniski skâra visas Ventspils dzîves sfçras. Jaunu sparu
ieguva gadsimta nogalç aizsâktie pilsçtas labiekârtoðanas darbi. Jau 19. gs.
90. gados sâkâs centralizçtas kanalizâcijas izbûve. 1893. gadâ tika izstrâdâts
tâs plâns. Tomçr lîdzekïu trûkums neïâva to lîdz galam îstenot, un kanalizâcijas
sistçma aptvçra tikai daþas ielas un uzòçmumus, piemçram, lopkautuvi.16

Vienlaikus ar dzelzceïa izbûvi norisinâjâs arî telefontîkla veidoðana.17  1910. gadâ
Ventspils ielâs petrolejas lampas sâka nomainît elektriskais apgaismojums.18

Ventspils pakâpeniski tapa par savam laikam mûsdienîgu pilsçtu. 1899. gadâ
civilinþenieris Rûdolfs Friðs izstrâdâja jaunu plânu, kas iezîmçja pilsçtas nâkotnes
robeþas.19  Gadsimtu mijâ uz dienvidiem no vecpilsçtas bijuðo pïavu vietâ veidojâs

1. att. Makða Reinkes mâja Ventspilî.
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhîvs. Inv. nr. 74905-T.

87Izklaides kultûra Ventspilî



jauns pilsçtas rajons – Jaunpilsçta. Pilsçtâ iekïâvâs arî apkârtçjie ciemi. Tika
bûvçti jauni dzîvojamie nami, arî laikmetîgâs jûgendstila çkas.20  Viena no
Ventspils modernâkajâm çkâm gadsimta sâkumâ bija dzelzceïa stacija. To greznoja
tornîtis ar pulksteni, nama vidusdaïa bija no mûra, bet abas sânu daïas – koka.
Stacijâ bija divas plaðas un gaiðas zâles: viena pirmâs un otrâs klases un otra –
treðâs klases pasaþieriem. Çkâ bija arî bufete un Valsts krâjkases nodaïas telpas.21

Pilsçtas labiekârtoðanas nepiecieðamîbu  noteica arî aizvien straujâkais
iedzîvotâju skaita pieaugums. 1909. gadâ pilsçtâ jau dzîvoja apmçram
18 000 cilvçku,22  1914. gadâ – 28 846.23  Ostâ, uz dzelzceïa, pilsçtas uzòçmumos
bija nepiecieðamas jaunas darba rokas, tâdçï Ventspilî no tuvâkâs apkârtnes, kâ
arî citâm guberòâm ieradâs aizvien jauni darba meklçtâji.

Pilsçtas dzîves attîstîbu apliecinâja arî vietçjo laikrakstu parâdîðanâs. Gandrîz
lîdz pat 20. gs. Ventspils iztika ar Rîgas, Jelgavas un vçl citviet izdoto presi un
tajâ publicçto informâciju un lasâmvielu. Bet laikrakstiem ir nozîmîga loma arî
tieði vietçjâs dzîves organizçðanâ. Vçstot par pilsçtas ikdienu, notikumiem un
cilvçkiem, avîzes veidoja kopîbas apziòu un uzturçja saziòas saikni starp
cilvçkiem. Tikpat svarîga bija arî savlaicîga informâcija par gaidâmiem
pasâkumiem, pilsçtas vadîtâju lçmumiem, domes velçðanâm u.c., kâ arî
sludinâjumiem. 90. gadâ nâca klajâ pirmâs sludinâjumu avîzes “Windauscher
Anzeiger” (1894–1907) un “Windausches Blatt” (1898–1914), kas vâcu, krievu
un latvieðu valodâ publicçja oficiâlus paziòojumus un daþâdus sludinâjumus.
1903. gadâ tika izveidots vispârçja satura laikraksts vâcu valodâ “Windausche
Zeitung”, bet 1907. gadâ savu gaitu sâka latvieðu laikraksts “Ventspils Apskats”.
1911. gadâ tam pievienojâs laikraksts “Ventas Straume”, 1912. gadâ – “Jaunâ
Avîze”, bet 1914. gadâ arî “Kurzeme”.24

Pilsçtas izaugsme un saimnieciskâ attîstîba noteica arî jaunlaiku pilsçtvides
un sadzîves veidoðanâs sâkumu Ventspilî. Darbs rûpnieciskajos uzòçmumos,
transportâ un ostâ noteica ikdienas ritmu. Diena pagâja darba vietâs, bet brîvi
bija vakari un nedçïas nogales. Darba laiks un brîvais laiks kïuva par sava veida
pretstatiem un rosinâja strâdâjoðos pçc darba meklçt iespçjas atpûsties un
izklaidçties. Ðie procesi noteica sava laika masu kultûras raðanos. Plaðumâ vçrsâs
arî uzòçmçjdarbîba, kas pilsçtniekiem nodroðinâja izklaides un brîvâ laika
pavadîðanas iespçjas.25

Sabiedriskâ dzîve

Biedrîbas allaþ dibinâjuði cilvçki ar kopîgâm interesçm, kuri to vai citu iemeslu
dçï vçlçjâs kopîgi pavadît savu laiku. Tâdçï arî ðo organizâciju darbîba veidoja
pilsçtas sabiedrisko un kultûras dzîvi, arî tâs saviesîgo daïu. Pilsçtas sabiedriskajâ
dzîvç îpaða loma bija jau 1845. gadâ tapuðajai biedrîbai “Musse”, kas pulcçja
pilsçtas vâcu aprindas. 1878. gadâ darbu sâka arî Ventspils vâcu labdarîbas
biedrîba. 1883. gadâ nodibinâja Amatnieku apvienîbu.
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Latviešu organizāciju sākumi saistās ar 1869. gadu, kad tika nodibināta 
Lasīšanas biedrība, kas 1881. gadā pārtapa par Latviešu sadraudzīgo biedrību,26  
1897. gadā tika izveidota arī Latviešu labdarības biedrība, 1887. gadā krievu 
biedrība “Дружба”. 1900. gadā pilsētas bagātākie iedzīvotāji nodibināja savu 
klubu. Darbojās arī vairākas savstarpējās palīdzības biedrības. 1897. gadā tika 
nodibināta Ventspils pilsētas nabadzīgo ebreju palīdzības biedrība “Palīdzība”, 
1907. gadā – Ebreju labdarības biedrība.27  20. gs. visrosīgākā bija 1908. gadā 
dibinātā Ventspils Evanģēliskā jaunības draugu biedrība. Tā rīkoja reliģiska un 
laicīga satura priekšlasījumus, kā arī jautājumu izskaidrošanas vakarus u.c. 
pasākumus.28 

Biedrību telpas bija piemērotas ļaužu sanākšanai, tajās darbojās arī bufetes. 
1912. gadā tika uzcelts lepns Latviešu biedrības nams. Biedrības rīkoja savus 
pasākumus, sarīkojumus un balles, tajās pulcējot ne tikai biedrību biedrus, bet 
arī plašāku publiku. Biedrības arī organizēja pilsētas kultūras dzīvi, rīkoja teātra 
izrādes un koncertus.

Teātris, koncerti, tautas svētki

Kurzemes pilsētas 19. gs. visai bieži apmeklēja dažādi ceļojošie mākslinieki – 
t.s. kumēdiņu rādītāji (tautā dēvēti arī par prūšiem). Viņi savus priekšnesumus 
sniedza krogos, tirgus laukumā, visur, kur vien pulcējās ļaudis. Tomēr 19. gs. 
otrajā pusē nozīmi sāka iegūt arī nopietnāka māksla – teātris.

Latviešu vidū teātra spēlēšana sāka kļūt populāra 19. gs. 60.–70. gados. 
Iespējams, ka Ventspilī tā aizsākās jau 1869. gadā. Pirmās izrādes rīkoja J. Jēka, 
kurš bija Rīgā noskatījies vairākas lugas un kļuvis par skatuves mākslas 
dievinātāju. Rīgas Latviešu teātra vadītājs Ādolfs Alunāns viņam iedeva arī trīs 
vai četras lugu grāmatas.29 

1909. gadā Ventspilī nodibināja Latviešu skatuves biedrību. Par teātra 
dzīves organizatoru kļuva bijušais Jelgavas Latviešu biedrības režisors Eduards 
Kļaviņš. Izrādēs spēlēja vietējie amatieri. 1911./12. gada sezonā teātra vadību 
pārņēma no Liepājas pārnākušais aktieris un režisors Kristaps Koškins. Viņš 
uzveda tālaika populārākās lugas M. Gorkija “Dibenā”, H. Heijermansa “Cerība 
uz svētību”, A. Upīša “Balss un atbalss”, R. Blaumaņa “Pazudušais dēls” un 
“Ugunī” u.c. 1912./13. gadā teātri  vadīja režisors Roberts Tautmīlis-Bērziņš. 
1912. gadā atklāja jauno Ventspils Latviešu biedrības ēku, kur arī notika izrādes. 
Nama atklāšanas sarīkojumā ventspilnieku trupa izrādīja R. Blaumaņa lugu 
“Indrāni”.

1912. gada rudenī īsu laiku darbojās arī otrs teātris – Ventspils Jaunais teātris. 
To vadīja Kristaps Koškins un Ērihs Lauberts. Nākamajos gados latviešu teātra 
spēlēšana nedaudz apsīka.30  Ventspilī nereti viesojās arī Rīgas teātru aktieri, tā 
ienesot svaigumu pilsētas kultūras dzīvē.

Teātra izrādes rīkoja arī Ventspils krievu biedrība “Дружба”. Tā parasti uz-
veda krievu dramaturgu darbus, piemēram, 1913. gadā pirmizrādi piedzīvoja 
A. Ostrovska “Ienesīga vieta”.31 
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20. gs. sākumā Ventspilī bija trīs latviešu kori, kurus parasti dēvēja pēc to 
diriģentu vārdiem – Zīles, Pāžes un Tendera koris. Skolotāja M. Pāžes koris bija 
pazīstams ārpus pilsētas robežām, arī Rīgā. Kora repertuārā tika iekļautas tālaika 
moderno komponistu sacerējumi, to skaitā J. Vītola, E. Melngaiļa un E. Dārziņa 
jaunās dziesmas. Zīles koris darbojās pie Ventspils Evaņģēliskās jaunības draugu 
biedrības, tā repertuāru veidoja galvenokārt J. Cimzes “Dziesmu rotas” skaņdarbi. 
J. Tendera kora mājvieta bija Savstarpējās palīdzības biedrība. Kora vadītājs pēc 
amata bija kurpnieks, kurš arī pats mēdza komponēt dziesmas.32 

Pilsētas koncertdzīvi bagātināja arī viesmākslinieku koncerti. Visbiežāk kon-
certi risinājās Latviešu biedrības un krievu biedrības“Дружба” telpās. Nozīmīgs 
notikums bija tolaik slavenā dziedātāja Ādolfa Kaktiņa un jaunās dziedātājas 
Mildas Brehmanes koncerts Latviešu biedrībā 1913. gada maijā.33  Togad pilsētā 
koncertēja arī baritons Ernests Elks-Elksnītis, soprāns Margareta Štrauha 
u.c.34 

Tomēr teātris un mūzikas koncerti pārsvarā bija pilsētas iedzīvotāju augstāko 
un vidējo slāņu, kā arī izglītotāko aprindu brīvā laika sastāvdaļa. Zemākie slāņi 
vairāk bija iecienījuši citus atpūtas veidus. Taču masu pasākumu apmeklējumi 
bija populāri visās sabiedrības grupās.

Ventspils varas iestādes rūpējās, lai pilsētā, tāpat kā visur citur Krievijas 
impērijā, tiktu atzīmēti valsts svētki. Tomēr 20. gs. līdzās oficiālajām svinībām 
tika organizēti arī tautas svētki, kas ieguva komerciālo pasākumu raksturu. 
Parasti šādi pasākumi notika vasarā, kad bija silts laiks un brīvā dabā vienkopus 
varēja pulcēt daudz ļaužu. Ventspilī tika rīkoti bērnu svētki. Taču populārāki 
bija Ziedoņa jeb Vasaras svētki. Pirmie Ventspils Vasaras svētki tika sarīkoti 
1912. gadā. Plašāks vēriens bija Otrajiem Vasaras svētkiem 1913. gadā. Tie 
risinājās jūrmalā. No plkst. 4 pēcpusdienā līdz 2 rītā spēlēja militārais orķestris, 
tika izrādītas arī vietējo aktieru iestudētās komēdijas, notika uguņošana. Ieejas 
maksa svētkos kungiem bija 40 kapeiku, bet dāmām – 30 kapeiku. Šo svētku 
pasākumos pabija 2000 cilvēku.35  Vēl plašāku atvēzienu togad ieguva Ventspils 
Latviešu skatuves biedrības rīkotie Līgo svētki. To laikā notika izrādes, koncerti, 
uguņošana, dejas līdz rītausmai. Biļetes cena bija no 20 līdz 75 kapeikām. Šos 
svētkus apmeklēja 3000 cilvēku.36  Līdz Pirmajam pasaules karam dažādi tau-
tas svētki ventspilnieku vidū kļuva aizvien iecienītāki un veidojās par ierastu 
izklaides veidu. 

Pludmale

Baltijas jūras piekraste Ventspils apkaimē bija izslavēta par labu atpūtas vietu. 
Jau ap 1830. gadu tur ieradās peldviesi no visas Kurzemes un Lietuvas. Tomēr 
19. gs. tā savu nozīmi zaudēja, jo daudzviet Baltijas jūras piekrastē satiksme 
bija ērtāka un atpūtniekiem bija radītas lielākas ērtības. Ventspils pludmale 
atpūtnieku vidū savu labo slavu sāka lēnām atgūt līdz ar dzelzceļa izbūvi. 

Kūrorta attīstību veicināja arī klimats. Tas tika atzīts par ļoti veselīgu. Jūras 
dibens bija smilšains, bez akmeņiem un nelīdzenumiem, ūdens bagātīgs ar 
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dziedinošām dūņām, tādēļ peldētāju vidū ļoti iemīļots. Ventspils apkaimē netika 
novērotas straujas temperatūras maiņas, vasarās karstumu mazināja dienvid-
rietumu un ziemeļu vēji. Vasarās bija maz negaisu. Bieži peldsezona tika slēgta 
tikai septembrī, jo arī tad vēl gaisā un ūdenī bija jūtams vasaras siltums.37  Par 
veselīgu uzskatīja arī Ventspils jūrmalas gaisu. Rakstniece Anna Brigadere 
atzina, ka tas bija smalkiem sāls kristāliem pildīts spirgts jūras gaiss.38  Ūdens 
temperatūra jūnijā vidēji bija +13,4 0C, jūlijā –+15 0C, augustā – +15,5 0C un 
septembrī – +10,6 0C. Arī Ventspils apkārtnes daba bija pievilcīga atpūtniekiem. 
No vējiem pasargātās vietās jūrmalas meža kāpās bija atrodami vairāki reti 
augi – savvaļas sparģeļi, alpu jāņogas, sausserdis, savvaļas roze u.c. 39  

Gadsimta sākumā aizsākās jūrmalas labiekārtošana. Jūras piekrastē liels 
priežu meža gabals tika sadalīts gruntsgabalos un nodots vasarnīcu būvētājiem. 
1900. gada 11. maijā Ventspils jūrmalā atklāja sanatoriju ar kaulu tuberkulozi 
slimiem bērniem. Dziednīca atradās trīs verstis no pilsētas kāpu priežu mežā. 
Tā bija savam laikam moderna un ērta sanatorija, kas ziemā varēja uzņemt 50 
un vasarā – 70 slimnieku. Sanatorijas iekārtojums bija vienkāršs, bet elegants. 
Mēbeles no vienkārša pulēta koka, gultas – baltas. Telpas bija saulainas, aug-

2. att. Ventspils sanatorija. 20. gs. sākums. 
От Москвы до Виндавы: Спутник по Московско–Виндавской 

железной дороге. – Москва, 1909. – C. 314.
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stiem griestiem, labi vēdinātas. Sanatorijā bija arī īpaša vannasistaba, kurā 
bērni varēja peldēties sasildītā jūras ūdenī. Par uzturēšanos sanatorijā gad-
simta sākumā bija jāmaksā 25 rubļi mēnesī. Šajā ārstniecības iestādē bija arī 
30 bezmaksas vietu, 20 no tām apmaksāja no Krievijas ķeizara personīgajiem 
līdzekļiem.40  Sanatorijas darbu pārtrauca Pirmais pasaules karš, un pēc kara 
tas netika atjaunots.

Ventspils jūrmalu bija iecienījuši gan paši pilsētnieki, gan viesi. Tur laiku 
varēja pavadīt pastaigājoties, sportojot vai vienkārši gozējoties saulē un peldo-
ties. 20. gs. sākumā arī Ventspils pludmalē, līdzīgi Rīgas jūrmalas pludmalēm, 
dāmām un kungiem bija noteiktas atsevišķas peldstundas.41  

Ventspils pilsētas valde vēlējās jūrmalu veidot par ienesīgu uzņēmumu. Tādēļ 
tika slēgti nomas līgumi ar personām, kas apņēmās tur uzturēt un iekārtot atpūtas 
un izklaides iestādes. 1910. gadā parakstīja vienošanos ar Ivanu Timuku par 
kūrmājas un ap to esošo ēku, kā arī parka nomu uz sešiem gadiem, – par 1000 rbļ. 
gadā. Līgums paredzēja, ka I. Timukam jāveic arī pludmales labiekārtošana, jau 
pirmajā gadā uzceļot augļūdens kioskus, koncertestrādi, bumbotavu, verandas, 
ledus pagrabu, parkā ierīkojot galdiņus un soliņus u.c.42  Diemžēl šī uzņēmēja 
darbība nebija sekmīga, tika konstatēti gan sanitāro normu un ugunsdrošības 
pārkāpumi, gan vairāku līguma punktu nepildīšana.43  

1911. gadā Ventspils pilsētas valde kopā ar Ventspils peldēšanās komiteju 
noslēdza nomas līgumu ar Pēteri Bērziņu. Arī šis līgums bija uz sešiem gadiem. 
P. Bērziņam bija pilsētas kasē jāiemaksā 300 rbļ. par pirmo peldēšanās sezonu un 
500 rbļ. par katru nākamo. Līgums paredzēja vairāku ēku, arī kinoteātra pārbūvi. 
P. Bērziņa pienākums bija arī algot labu orķestri un peldsezonā nodrošināt mūziku 
no plkst. 9 līdz 12 vakarā katru dienu, bet nedēļas nogalē un svētku dienās arī 
pēcpusdienā no plkst. 4 līdz 6. Tāpat nomniekam bija jārūpējas, lai kūrmājā būtu 
laba bufete un kvalitatīva virtuve.44 

Tomēr Ventspils jūrmalas pārtapšana par kūrortu risinājās gausi. 1914. gada 
laikrakstā “Kurzeme” lasām: “Neskatoties uz dabiskajām labām īpašībām, 
Ventspils kā kūrorts tomēr maz populāra un maz apmeklēta. Galvenā vaina 
meklējama tajā primitīvajā stāvoklī, kādā atrodas peldu ietaise. Zemes gabals, 
uz kura celtas vasarnīcas, pieder kronim. Vasarnīcu gan sabūvēts samērā daudz, 
un tās kā stila, tā ērtības ziņā apmierinošas, taču vasarnieki viņās nerodas, 
jo, izņemot jūras paviljonu, kurā vasarā spēlē orķestris un notiek izrīkojumi, 
nekā pievilcīga pilsētas pārvalde nav paspējusi iekārtot. Ielas vasarnīcu rajonā 
nebruģētas, smilšainas, dārzi maz izkopti, sētas nolaistas. Bet galvenais – pati 
peldu iestāde ļoti niecīga. Silto vannu pavisam ierīkots 14, viss iekārtojums 
primitīvs un neērts. Arī peldu būdiņu nav vairāk par 50, un tās pašas būvētas 
ne uz steķiem ūdenī, bet krastmalā uz smiltīm.”45 

1915. gadā Krievijas impērijas Iekšlietu ministrija izstrādāja valsts kūrortu 
attīstības programmu. Tā paredzēja arī Ventspils jūrmalas labiekārtošanas darbus. 
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Ventspils pilsētas varas iestādes saņēma rīkojumus par veicamajiem darbiem, 
kuru rezultātā veidotos moderns kūrorts.46  Tomēr šie plāni netika realizēti, jo 
sākās Pirmais pasaules karš.    

Sports

20. gs. pilsētas iedzīvotāju ikdienā nozīmi ieguva sporta nodarbības, kas 
sekmēja veselīgu dzīvesveidu. Populāri kļuva stipri, trenēti cilvēku ķermeņi, 
kas sabiedrības apziņā simbolizēja tālaika straujo tehnisko progresu, cilvēka va 
renumu salīdzinājumā ar dabas spēkiem. Turklāt sporta sacensības bija iecienīta 
ļaužu pulcēšanās vieta un arī ienesīgi komercpasākumi. 

Ventspilī pirmās sporta organizācijas sāka veidoties gadsimtu mijā. 1900. gadā 
tika nodibināts Šaha klubs, kas atradās “Hotel  de Rome” telpās. 1903. gadā 
Ventspilī sāka darboties riteņbraucēju biedrības “Union” nodaļa. To vadīja 
Kārlis Kampars. Biedrībai bija arī savs riteņbraukšanas treks. Ventspilnieku vidū 
populāra bija vieglatlētika. 1912. gadā Ventspils “Union” nodaļai bija 50 aktīvie 
un 25 pasīvie biedri, vēl tajā darbojās desmit dāmu.47 

Ventspils “Union” un visas pilsētas slavenība bija diska metējs Teodors 
Sukatnieks (pazīstams arī ar iesauku Fedja). Viņš sacensībās sāka piedalīties 
1912. gada pavasarī. Līdz Pirmajam pasaules karam T. Sukatnieks bija labākais 
diska metējs Krievijas impērijā. 1913. gadā viņš ar rezultātu 38,52 m uzvarēja 
Viskrievijas olimpiskajās spēlēs Kijevā un 1914. gadā ar rezultātu 41,15 m bija 
pirmais šajās sacīkstēs Rīgā. Šie rezultāti bija T. Sukatnieka oficiāli atzīti Krievi-
jas rekordi. Viņš bija arī labs vingrotājs. Pēc Pirmā pasaules kara T. Sukatnieks 
sekmīgi piedalījās gan sacensībās Latvijā, gan ārzemēs.48 

“Union” vasarās rīkoja lielus sporta pasākumus. Tajos parasti notika 
sacensības riteņbraukšanā, vieglatlētikā un futbolā. Piemēram, 1913. gada 
jūnijā notika “Olimpijas sporta svētki”, kurās piedalījās sportisti arī no citām 
pilsētām.49  Jūlijā notika futbola sacīkste starp Ventspils un Kuldīgas komandām. 
Tajā ar 4:1 pārāki bija kuldīdznieki.50  Katru mēnesi Ventspilī rīkoja vismaz vienu 
lielu sporta pasākumu. Ieejas maksa tajos bija no 25 līdz 75 kapeikām. Līdzās 
tautas svētkiem arī sporta sacensību, īpaši futbola spēļu, apmeklējumi kļuva par 
iecienītu brīvā laika pavadīšanas un izklaides veidu.

Kino

20. gs. sākumā ventspilniekiem bija iespējams iepazīt tālaika jauno izklaides 
veidu – kino. Jau no paša sākuma tas piesaistīja daudzus vidējiem un zemākajiem 
slāņiem piederīgos. Ventspilī darbojās vairāki kinoteātri (tālaika presē devēti 
par elektroteātriem) – Gilioma Berlīna “Ziemeļpols”, “Modern” un “Ideal”. Tajos 
tika izrādītas dažādas skatu filmas, kurās tika atainotas gan svešas zemes, gan 
vienkāršas sadzīves ainas. Uz ekrāniem parādījās arī aktierfilmas. Piemēram, 
1913. gada decembrī “Ziemeļpolā” gāja tolaik slavenā filma “Ogļrači”, kas bija 
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uzņemta pēc Emīla Zolā romāna. Tā attēloja, kā vēstīja prese, drūmo ogļraču 
dzīvi šahtās, kā arī mīlestību, naidu un citas kaislības.51  

Ar Ventspili saistās arī pirmā Latvijā uzņemtā aktierfilma “Kur patiesība?”. Par 
tās tapšanu gan saglabājušies vienīgi nostāsti. Viens no filmēšanas dalībniekiem 
Kārlis Geruckis atminējās, ka 1912. gada jūnijā Ventspilī viesojās kāda ebreju 
aktieru trupa. Tās vadītājs vietējā kinoteātra īpašniekam G. Berlīnam ierosināja 
uzņemt filmu, piedāvājot scenāriju un savus aktierus. G. Berlīnam ideja iepatikās, 
un viņš sāka rīkoties. No franču filmu sabiedrības “Gaumont”, kas darbojās arī 
Maskavā, par 900 zelta rubļiem tika nopirkta filmēšanas kamera ar piederu 
miem. Par filmas operatoru kļuva G. Berlīna kinoteātra pārvaldnieks Vladimirs 
Punzius, par operatora palīgu – kinomehāniķis Kārlis Geruckis. Jau jūlijā sakās 
filmēšana, tika arī izveidotas dekorācijas, ko izvietoja īpašā filmēšanai domātā 
istabā. Ārskatus uzņēma pie viesnīcas “Royal” un ārsta Feitelberga nama. Stu-
denta lomu filmā spēlēja latviešu aktieris Herberts Konrāds, kurš tolaik darbojās 
Ventspils teātrī.

Filma tika pabeigta augustā. Tomēr cenzūra to aizliedza izrādīt. 1913. gadā šo 
filmu nopirka Simons Mintuss. Tā tika nedaudz pārlabota – īsināta, ievietots cits 
teksts. Šo versiju cenzūra atļāva. Tomēr S. Mintuss pēc tam lika filmu restaurēt 
vecajā versijā un tad iznomāja kinoteātriem.52 

Alkohols un dzertuves

Industriālās sabiedrības tapšanas sākumposmā alkoholam bija sevišķa 
nozīme strādnieku atpūtā. Smagais, monotonais darbs lika meklēt aizmiršanos 
un izpriecas. Alkoholiskie dzērieni bija vienkāršākais un lētākais veids, kas deva 
šo iespēju. Vienlaikus arī dzertuves kļuva par vietām, kas ļāva strādniekiem fi 
ziski attālināties no savas ikdienas – gan darba, gan mājām, tā aizmirstot rūpes 
un nogurumu. Alkoholu var pat nodēvēt par tālaika sociālās dzīves pastāvīgo 
pavadoni vai smēreļļu. Tas tika lietots arī biedrību organizētajos pasākumos, 
tautas svētkos u.c. Šajā laikā visās pilsētās strauji pieauga alkohola patēriņš 
un dzertuvju skaits.

1895. gada Ventspils pilsētas valdes nodokļu reģistrā ir 20 traktieru, krogu 
un viesnīcu.53  1897. gadā pilsētā jau bija 27 dzertuves54  un 1898. gadā – 26. No 
tām trīs atradās viesnīcās, kas piederēja Līnai Freidbergai, Moricam Meijeram 
un Ludvigam Kilingam. Pilsētā bija viens restorāns, tā īpašnieks – Ādolfs Vil-
lerts. Krogi (kopskaitā 17) piederēja Ansim Krūziņam, Šlaumam Bergmanim, 
Lidijai Zebbai, Jūlijai Rufeldei, Paulīnei Zebbai, Vilim Koham, Vulfam Vulfsonam, 
Jānim Vinovskim, Icigam Fridlenbergam, Paulīnai Meijerei, Jakovam Bermanim, 
Rūdolfam Hiršbergam, Jozelim Levi, Anlīzei Gremei, Jankelim Veinbergam, An-
drejam Baumanim un Lozerim Zebbam. Togad Ventspilī bija atvērtas arī trīs 

3. att. Ventspils viesnīcas “Royal” reklāma. 
Richters A. Baltische Verkehrs– und Adressbücher. 

Bd. 2: Kurland. – R., 1912. – S. 294 B.
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bufetes. To īpašnieki bija Miķelis Dzērvītis, Aleksandrs Kellers un Vilhelmīne 
Kellere. Pilsētas vienīgais Reinas vīna pagrabs piederēja Fricim Feldbergam.55  
Dzertuves visai bieži pastāvēja īsu laiku, vienas tika slēgtas, citas atvērtas. Arī 
to īpašnieki bieži mainījās. 

1911. gadā pilsētā darbojās 43 dzertuves,56  bet, pēc citiem datiem, – 98. 
Visvairāk to bija Kuldīgas ielā – 18 un Ganību ielā – 11.57  Dzertuvju skaits 
nebija mazāks arī 1914. gadā. Ventspilī bija atvērti pieci pirmās šķiras restorāni 
un traktieri. Tie darbojās arī pie abām pilsētas lepnākajām viesnīcām “Hotel de 
Rome” un “Royal”. 12 traktieri piederēja otrajai šķirai un viens – trešajai šķirai. 
Darbojās arī astoņas bufetes. Tās bija atvērtas pie visām pilsētas nozīmīgākajām 
biedrībām. Vēl pilsētā bija septiņi Reinas vīna pagrabi, trīs dzertuves jeb alus 
bodes, kurās pārdeva arī siltos ēdienus, viens augļu un ogu vīna veikals un 
33 vienkāršas dzertuves jeb alus bodes, kā arī 11 dzērienu vairumtirdzniecības 
noliktavas.58 

Ventspilnieku vidū atskanēja arī protesti un izmisuma saucieni par lielo krogu 
skaitu un stipro dzērienu milzīgo patēriņu. Pēc aptuveniem statistikas datiem, 
pilsētā bija viena dzertuve uz katriem 100 pilsētas iedzīvotājiem, ieskaitot 
sievietes un bērnus.59  1911. gadā Ventspilī tika pārdots degvīns par 277 00  rbļ., 
pilsētnieki ik dienas par degvīnu maksāja 775 rbļ. Gadā vidēji katrs iedzīvotājs 
izdzēra degvīnu 10 rbļ., vērtībā. Tomēr kopējās naudas summas, kas tika tērētas 
alkoholam, bija vēl lielākas. 1910. gadā Ventspilī par visa veida alkoholiskajiem 
dzērieniem kopā tika izdots 1 miljons rubļu.60 

Kopš 1892. gada pilsētā darbojās arī Atturības jeb Sātības biedrība. Tomēr 
jaunlaiku sabiedrības un pilsētas tapšanas laikā cīņa pret dzeršanu reti guva 
panākumus. Krogi un dzertuves bija tālaika masu kultūras sastāvdaļa, kas radīja 
morālo pretstatu citiem tautas atpūtas veidiem – teātrim, kino, muzicēšanai un 
sportošanai.

Prostitūcija

Arī prostitūcija piederēja pie tām sabiedrības dzīves ēnas pusēm, kura vērtās 
plašumā modernās pilsētas tapšanas gados. 19. gs. otrajā pusē Krievijas impērijā 
prostitūcija tika administratīvi kontrolēta. Šīs sanitārās kontroles ieviešanas 
iemesls bija straujais venērisko slimību, īpaši sifilisa, pieaugums.61  Piemēram, 
1896. gadā Kurzemes guberņā tika reģistrēti 1698 saslimšanas gadījumi ar 
venēriskajām slimībām, no tiem 1038 ar sifilisu.62  Turklāt šie skaitļi ar katru 
gadu nedaudz palielinājās.

Vēl 19. gs. nogalē Ventspilī pārsvarā dominēja nelegālā prostitūcija. Pēc 
1897. gada Viskrievijas tautskaites datiem, pilsētā bija tikai trīs prostitūtas.63  
Aina mainījās līdz ar saimnieciskās rosības sākumu 20. gs. pirmajos gados. 
Pilsētā tika atvērti oficiāli licencēti atklātie nami. 1906. gadā Ventspils pilsētas 
valde atzina, ka pilsētai, viņasprāt, tik vajadzīgos publiskos namus jāizvieto 
Ganību ielā. Turp no Štammeru ielas tika pārcelta jau esošā Annas Dannenber-
gas iestāde, kā arī izsniegta atļauja Augustīnei Sukkei atvērt jaunu publisko 

96 Vita Zelče



namu Ganību ielā.64  Līdz par 1914. gada beigām pilsētā pastāvēja divi atklātie 
nami, taču to saimnieces mainījās. Pilsētas varas vīriem publiskie nami sagādāja 
neērtības tikai līdz ar Ganību ielas pārdēvēšanu par Romanovu ielu, godinot 
Romanovu dinastijas valdīšanas 300. gadadienu. Tad nācās lemt par publisko 
namu pārvietošanu, lai to klātbūtne neaizskartu impērijas valdnieku godu. Taču 
līdz pat 1914. gada beigām šo jautājumu neizdevās atrisināt.65  

Pilsētā līdzās legālajai prostitūcijai pastāvēja arī nelegālā. Laikraksts “Jaunā 
Avīze” 1913. gadā vēstīja: “Bez diviem atklātiem namiem mums tik daudz 
netiklības perēkļu, ka neomulīgi tos uzskaitīt ... Aiz daudzām modes lapām 
slapstās jaunas sejiņas un māj garāmgājējiem. Cik daudzās, daudzās netīrās alās 
tiek atklāts mīlas tirgus! Un noņēmēju netrūkst. Tagadējā sabiedrība nevar dzīvot 
bez prostitūcijas. Tā ir slimība, tāda pat kā žūpība.”66  Piemēram, 1913. gada 
janvārī policija kāda ebreja Gūtmaņa dzīvoklī Užavas ielā par nodarbošanos ar 
nelegālo prostitūciju arestēja 17 gadus veco Līnu S. un 19 gadus veco Vilhelmīni 
M.67  Jūlijā Platajā ielā Katrīnas Bigeres alus bodē aizturēja policijai jau labi 
pazīstamo 24 gadus veco Tiju Grošs un vēl vienu prostitūtu, bet alus bodes 
turētāju sodīja ar 200 rbļ. lielu naudas sodu.68   Šādi gadījumi, kā liecina laikrak-
stos publicētā pilsētas dzīves hronika, nebija reti.

***
Vēlreiz jāuzsver, ka līdz Pirmā pasaules kara sākumam Ventspils piederēja pie 

pilsētām, kuras bija ceļā uz izaugsmi un labklājību. Protams, industriālas pilsētas 
tapšanas sākumposms bija grūts un nežēlīgs. Tas vienlaicīgi gan piedāvāja 
jaunas iespējas tikt pie lielākas vai mazākas turības, ērtībām un izklaides, gan 
arī salauza likteņus daudziem cilvēkiem, kuri nespēja iekļauties notiekošajās 
pārmaiņās.
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Vita Zelče

AlltAgskultur in WindAu

Am ende des 19. und Am AnfAng des 20. JAhrhunderts

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählte Windau nicht gerade zu 
den bedeutendsten Städten im Baltikum. Der Einwohnerzahl nach war Windau 
im Jahre 1863 die sechstgrößte Stadt in Kurland; sie zählte in diesem Jahr 3700 
Einwohner, im Jahre 1881 – 5872 und im Jahre 1897 – 7195 Einwohner. Im Laufe 
des 19. Jahrhunderts war Windau eine Kreisstadt mit einem kleinen Hafen von 
lokaler Bedeutung. 

Die soziale und nationale Zusammensetzung der Einwohner Windaus, wie 
in anderen Städten des Baltikums, war recht vielfältig. Am Ende des 19. Jahrhunderts 
gab es unter den Einwohnern Windaus 38% Letten, 32% Deutsche, 25% Juden, 4% Russen 
und 1% Polen und Litauer. Der größte Teil der Einwohner – 71% – waren evangelisch-
lutherischer Konfession, 25% gehörten zum Judentum, die anderen waren meist 
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Katholiken oder Orthodoxe. In Windau gab es eine evangelisch-lutherische und 
eine orthodoxe Kirche, eine Synagoge sowie Bethäuser der Katholiken und der 
Baptisten. Die nationale und die soziale Grenze war bei den Einwohnern Windaus 
dicht beieinander.

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde mit dem  Ausbau 
und der Modernisierung des Hafens von Windau begonnen. Ausschlaggebend war 
für die Entwicklung des Hafens und der Stadt die Eröffnung der Eisenbahnlinie 
Moskau–Ribinsk–Windau im Jahre 1904. Aus einer unbedeutenden Kreisstadt mit 
einem kleinen Hafen wurde Windau ein wichtiges Zentrum für den Handel und den 
Frachtverkehr zwischen Rußland und den europäischen Staaten. Dieser Vorgang 
förderte nicht nur den wirtschaftlichen Wachstum der Stadt; die ganze Stadt, ihr 
Milieu und die Lebensweise ihrer Einwohner veränderten sich wesentlich.

Durch die wirtschaftliche Entwicklung kam es zur Entstehung eines neuen 
Stadtbildes und eines neuen Gemeinschaftslebens. Aufgrund dieser Vorgänge 
entwickelte sich die neue Massenkultur jener Zeit. Kommerzielle Unternehmen 
zur Unterhaltungs- und Freiheitsgestaltung entfalteten ihre Tätigkeit. 

Eine große Rolle spielten im öffentlichen Leben der Stadt verschiedene Vereine 
und Gesellschaften. Von ihnen wurde das kulturelle Leben der Stadt – Theater, 
Konzerte, Volksfeste u.a. sowie Sportwettkämpfe – organisiert. Zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts wurden in der Stadt auch Kinos eröffnet; es seien hier 
“Ziemeļpols”, “Ideal” und “Modern” genannt.

Der Strand war ein beliebter Erholungsort der Einwohner Windaus. Dort wurde 
ein Sanatorium gegründet und Badeorte angelegt; die Entwicklung des Kurortes 
Windau verlief jedoch langsam.

Der Gebrauch von Spirituosen nahm einen bedeutenden Platz im Zeitvertreib 
der Einwohner von Windau ein. 1911 gab es in der Stadt 43 Kneipen, – laut 
anderen Angaben – 98. Die meisten von diesen befanden sich an der Goldingen-
schen Straße – 18 an der Zahl –, und an der Weidenstraße – 11. Auch im Jahre 
1914 war die Zahl der Kneipen kaum geringer. Außerdem gab es in Windau 
fünf Restaurants und Gaststätten der I. Klasse, – auch in den besten Hotels der 
Stadt – “Hotel de Rome” und “Royal”. Zwölf Gaststätten gehörten zur II. Klasse 
und eine zur III. Klasse. Es gab auch 8 Büfetts, die von den größten Vereinen in 
der Stadt eröffnet worden waren. Für die Einwohner der Stadt Windau standen 
auch drei Rheinweinkeller, drei Bierstuben, – wo man auch warme Speisen be-
kommen konnte –, ein Laden für Obst- und Beerenweine, 33 Bierschenken und 
11 Großhandelslager mit Spirituosen zur Verfügung. 

Im angehenden 20. Jahrhundert erweiterte sich die Prostitution immer mehr. 
Vor dem I. Weltkrieg gab es in Windau zwei Bordelle.

Windau wie alle modernen Städte hatte ihre hellen und dunklen Seiten.

Iesniegts 2000. gada 6. martā

101Izklaides kultūra Ventspilī


