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Sabiedriskā transporta vēstures aina nebūtu pilnīga bez ieskata 
Ventspils tiltu pagātnes lapaspusēs. Pirmās ziņas par satiksmi 
Ventspilī saistītas tieši ar pārceltuves darbību jau 16.gs. - 1539. 
gadā rakstītā dokumentā minēts, ka pilsētai ir tiesības turēt Ventā 
„plostu ar virvi” un tiesības uz zemesgabalu otrā krastā, kur šo 
plostu novietot. Līdz pat 19. gs. 2. pusei satiksmi pār Ventu 
nodrošina tikai ar prāmju jeb plostu un pārcēlāju laivu palīdzību, 
kamēr 1868. gadā tika atklāts Plostu tilts Plosta ielas galā.

Satiksmi starp Pārventu un pilsētu līdz 19. gadsimta otrajai pusei 
nodrošināja pārceltuves. Viena atradās Plostu ielas galā, otra- 
Sarkanmuižas dambja galā.
1868. gada 11. maijā Ventspilī Plosta ielas galā– senās pārceltuves 
vietā tika atklāts brāļu Gūtšmitu, Ventspils kuģu īpašnieku un 
tirgotāju, jaunuzbūvētais Plosta tilts.
Pēc dzelzceļa pasažieru stacijas uzcelšanas tika mainīta tilta 
atrašanās vieta. Ventspils pilsētas projektā (1901) redzams, ka tas 
paredzēts iepretī dzelzceļa stacijai. Pats tilts no Plosta ielas gala uz 
Sarkanmuižas dambja galu tika pārvietots 1902. gada oktobrī.
Dzelzceļa tilta celtniecība tika uzsākta 1907. gadā, un tā arī netika 
pabeigta līdz pat Otrajam pasaules karam.
Pārventnieki sūdzas (1911), ka, kopš tilta pārcelšanas jaunajā 
vietā, nokļūšana pilsētā ir sarežģīta, īpaši jau 6:00 rītā un 5:00 
vakarā, jo tad kursējot tikai viena laiva, taču uz pilsētu jātiek 
daudziem. Tāpēc „sen būtu laiks padomāt par labāku satiksmes 
ierīkošanu vecā tilta vietā, jo tur tiek uzturēta satiksme tikpat kā 
starp divām pilsētas daļām”. 
Pēc tilta pārvietošanas Pārventas centrālie ciemi – Strīķu ciems un 
Čikstiņciems attālinājās no galvenā satiksmes ceļa starp abiem 
Ventas krastiem, tāpēc daudziem iedzīvotājiem Ventu bija ērtāk 
šķērsot ar pārceltuves kuģīti Plosta ielas galā.

(no A.Dreiersdorfas-Plāts pētījuma par Pārventas attīstību, Ventspils muzeja raksti VII)

Vecais pontontilts, pastkarte. 20.gs. sākums

Pārventas iedzīvotāju vēstule pilsētas domei ar lūgumu pārvietot 
pārceltuves atrašanas vietu pie Plostu tilta, 1929.g.

Raksts Ventas Balsī par iespējamo jaunā tilta būvniecību. 20.gs. 20.-30.gadi

Skats uz Ventspils pontona tiltu 20.gs. 20-30. gadi. Foto autors – nezināms Ventas pārceltuve. 20.gs. 20-30. gadi. Foto autors – nezināms
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Ploškautu tilts. 1932.gads, autors nezināms.

Uzraksts fotogrā�jas otrajā pusē un krustiņš fotogrā�jā liecina par tilta bojājumu

Atļauja Nr.308 par nepieciešamību ārstei Porniecei šķērsot Ventas upes
tiltu vai braukt ar laivu. 1932.gada 4.jūlijs

Tvaika prāmja apsekošanas akts. 1936.gada augustā

Ploškautu tilta šķērsošanas tari�, 1934. gada domes rīkojums

Skats uz dzelzceļa tiltu 20.gs. 30.gadu beigās

Buksieris "Rota"
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Līdztekus tilta izmantošanai, pastāv arī citi satiksmes veidi, 
piemēram, līdz pat 1960. gadu vidum – vēl pēc jaunā dzelzbetona 
tilta atklāšanas - 1963. gada 27. decembrī, darbojas divas 
pārceltuves pār Ventu.

1946.gada 2.marta vēstule ar pazīmi "Ūdenscīņa" . Vēstule adresēta Valsts jūras kuģniecības vadītājam - apakšpulkvedim 
Andersonam un Ventspils izpildu komitejas priekšsēdētājam - ārkārtējās komisijas priekšsēdētājam Jansonam.
Vēstules saturā informācija par to, ka apgrūtināta pontona tilta izjaukšana , gatavojoties plūdiem un radušies draudi tilta 
aizpludināšanai jūrā. Ledus laušanai un pontona tilta daļu novietošanai ostā un tilta nosargāšanai nekavējoties jānodarbina 
buksieri "Ventspils", "Rota" un "Staburags".

Skats uz pontona tiltu. 1956.gads. Foto - Kārlis Eidonis

1963.gada 27.decembrī jaunā tilta atklāšana. Autors- Kārlis Eidonis

Tilts pār Ventu. 20.gs. 60.gadi 

Paceļamais tilts vienīgo reizi pacelts 1963.gadā

Pontona tilts 1963.gada decembrī. Foto autors Kārlis Eidonis

Jaunais tilts 1964.gada janvārī.  Foto autors- Kārlis Eidonis
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Ventspils pilsētas darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas 1962. gada 11.decembra lēmums Nr. 364. "Par autobusu kustības drošības pār Ventu 
pastiprināšanu"- pontona tilts ir tehniski nedrošā stāvoklī un paaugstinās bīstamība gadījumos, kad autobusi ir pasažieru pārpildīti darba dienas sākumā un beigās. 
Lai izlīdzinātu pasažieru pārvadājumu skaitu, nolemts atvērt jaunu maršrutu Nr.14.- Ļeņina iela - mežrūpnieciskā saimniecība, kā arī sūtīt reisos papildus 
autobusus maršrutos Ļeņina iela - Eksporta rajons, Ļeņina iela - Abavas iela.

1962.gada 8.februāra lēmums Nr.51 "Par pontona tilta pār Ventu ekspluatāciju". 
Ventspils pilsētas darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteja nolemj no 
1962.gada 16.februāra noteikt maksimāli pieļaujamo tilta celtspēju - 6 t, 
ar papildus iespēju- 2 t . Nolemj pastiprināt tilta tehnisko kontroli un nodrošināt 
apvedceļu pa dzelzceļa tiltu, pārskatīt pasažieru pārvadājumu gra�ku, 
lai nodrošinātu noteikto tilta noslodzi.

Viena no pēdējām vecā koka pontona tilta fotogrā�jām. Tālumā - jaunais tilts. 1963.gada oktobris. Foto autors Kārlis Eidonis.

Tilts pār Ventas upi. 1977.g. Foto autors Teodors Ronis

Tilts 20. gs. 80-os gados. Foto autors Aivars Grīnbergs
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Rekonstruētais tilts. Foto autors Oskars JūraRekonstruētais tilts, 21.gs. Planšetē izmantotas Jura Ģiguļa un Ventspils brīvostas pārvaldes fotogra�jas

Rekonstruētais tilts. Foto autors Oskars Jūra

2010. gada Ziemassvētkos atklāja vienīgo paceļamo tiltu Latvijā  - 
atjaunoto Ventspils tiltu pār Ventu.
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Ventas tilts ekspluatācijā nodots 1963. gadā. Tilta vidējā daļa tika 
būvēta kā paceļama, taču tehnisku problēmu dēļ tiltu tā arī nebija 
iespējams izmantot kā paceļamo tiltu. 

Ventas tilts. Foto autors Teodors Ronis

Pēc 2008.gada aprēķiniem Ventas tiltu dienā šķērso vidēji 21 656 
transporta līdzekļi, kuru pārvietošanās bija jānodrošina tilta 
rekonstrukcijas laikā.
Apvedtilta celtniecība, pēc Ventspils brīvostas pārvaldes 
pasūtījuma, tika uzsākta 2008. gada sākumā un pabeigta nepilna 
gada laikā. Apvedtilta garums ir 174 metri, platums 12 metri, tai 
skaitā braucamās daļas platums 7,5 metri. Autotransporta plūsma 
paredzēta 2 joslās.

2009. gada augustā Ventspils brīvostas pārvalde uzsāka Ventas 
tilta rekonstrukciju izbūvējot jaunu tilta laidumu siju, brauktuvi 
un paceļamo daļu, kā arī remontējot un stiprinot upes balstus. 
Pēc rekonstrukcijas tiltam ir 4 braukšanas joslas, gājēju celiņš un 
dalīts gājēju un velosipēdistu celiņš. Tilta garums ir 280m, 
atveramās daļas garums – 32m. 

Apvedtilts. 2011. gads Ventas tilta rekonstrukcija. 2009. gads


