
Pastkarte. Ormanis pie Plostu tilta, 1880.g.

Pastkarte. Ormanis pie viesnīcas „Roma”, 20.gs. sākums Pastkarte. Ormaņi pie Siena tirgus (tag. Kuldīgas iela). Ventspils, 19.gs. beigas - 20.gs. sākums

19./20. GADSIMTS

65+

Pārvadājumus 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā veica smagie 
ormaņi. 1899. gadā Ventspilī reģistrēti 53 ormaņi. 
Ormaņi dibinājuši arī vienas no pirmajām sabiedriskajām un 
profesionālajām organizācijām pilsētā:
 • 1905.g. dibināts Ventspils 1. braucēju artelis,
 • 1911.g. – Ventspils Biržas braucēju artelis.



ORMAŅI
20. GADSIMTS

65+

Interesanti atzīmēt, ka 20. gadsimta pirmajā desmitgadē pilsētas 
pašvaldība vairākkārt apspriež privātpersonu ierosinājumus par 
zirgu tramvaja, vēlāk elektriskā tramvaja ierīkošanu pilsētā, taču 
šādi projekti nav tikuši realizēti.
Ormaņu loma pilsētas transportā un satiksmē saglabājas arī pēc 
Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā. 

Ormanis Jānis Jansons, 1918.g.

Ormanis. 20.gs. 20.gadi, foto - Roberts Johansons

Ventspils pilsētas valdes norādījumi, rīkojumi 1943.g.-1944.g.
Kara apstākļos, kad degvielas trūkums, zirgu nozīme transporta sistēmā īpaši nozīmīga, tādēļ palielinās arī varas kontrole
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20. GADSIMTS
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1927. gadā pilsētā reģistrēti 22 važoņi, kuri uztur satiksmi pilsētā. 
1930. gados pilsētā pastāv piecas ormaņu stāvvietas. 
Kravu pārvadāšanā nozīmīga loma ir smagajiem ormaņiem – to 
šajā periodā ir ap 100. Viņi arī  turpina savas 20. gs. sākumā  
dibinātās  biedrības   darbību kā   braucēju   artelis „ Smagais”.

„Ventas Balss” sludinājums 1939.g. 18.februārī

Lēmums pieņemts Ventspils pilsētas Izpildu komitejas sēdē 1946.gada 21.martā

Ormanis Lauku ielā, 20.gs. sākums

Pastkarte. Pils iela 20.gs. sākums



IZ SENAKAS VESTURES- -

65+

1694. gadā Kurzemes un Zemgales hercogistē pirmo reizi tika  
izstrādāts projekts pasta satiksmei, kurā paredzēta vieta arī 
ceļotājiem. Tā maršruts caur Liepāju savienoja Jelgavu un Mēmeli 
(Klaipēdu). Rati nedrīkstētu būt pārāk smagi un lieli, tajos būtu 
vietas 3 līdz 4 pasažieriem un pastniekam. Zirgu un ratu maiņai 
jānotiek ik pēc 3 līdz 4 jūdzēm (21 - 28km), neatkarīgi no ceļa 
kvalitātes. Braukšanas takse katram pasažierim būtu 15 grašu par 
jūdzi. Nav ziņu, kad un kādā veidā pasta rati sāka uzņemt 
pasažierus Ventspilī. 

Skrundas  - Kuldīgas – Ventspils pasta ceļš uzsāka darbību līdz ar 
hercogistes pasta izveidošanos paralēli jau esošajam Zviedrijas valsts 
pastam. To pārzināja Kuldīgas pasta kantoris un divus gadsimtus – 
17./18.gs. – braucošo pastu nodrošina Kuldīgas novada ķoniņi.

Centrālo pasta ceļu un prāmju pāri upēm uzturēšanai kārtībā bija 
ieinteresēta arī Krievijas valdība, lai varētu droši transportēt savu pasta 
korespondenci caur Kurzemi uz Mēmeli  un tālāk uz Eiropu.

1772.g. -  Hercoga Pētera rīkojums par pasta zirgu izmantošanu ceļotāju 
transportam nosaka, ka   pasta stacijās ceļotgribētāji var saņemt 
nepieciešamos zirgus. Par katru zirgu vienas jūdzes braukšanai jāmaksā 
pieci zeksteri, un katrā pasta stacijā pastniekam “alus nauda” – piecas 
markas. Pasta zirgu pajūgu atļauts vadīt tikai pasta stacijas pastniekam. Ja 
braucējs atsakās izmantot pastnieka pakalpojumus un cenšas braukšanu 
uzticēt savam kalpotājam, pārzinis ir tiesīgs viņam zirgus atņemt. 
Nav ziņu vai šis rīkojums ticis īstenots arī Ventspilī. 

Laika gaitā pasta rati tika pilnveidoti un pielāgoti pasažieru ērtībām Šāda 
veida braucamo nosauca par diližansu.19.gs. 20.gados sāka darboties pirmā 
diližansu līnija no Sanktpērterburgas uz Rīgu, un pēc kāda laika to 
pagarināja līdz Mēmelei.
Zināms, ka 1892./1893.gadā diližansu satiksme tika uzturēta arī starp 
Tukumu un Kuldīgu, Kuldīgu un Liepāju, kā arī starp Kuldīgu un Ventspili – 
svētdienās un trešdienās no Ventspils, bet pirmdienās un ceturtdienās no 
Kuldīgas. Cena no personas – 2 rubļi.

Kādā no savām grāmatām latviešu rakstnieks A. Austriņs raksta: 
„Diližanss līdzinājās mazam omnibusam, aizklāts. Tanī vietas apmēram 10 
pasažieriem. Bagāža tiek novietota uz diližansa jumta, kur sēdējis arī pasta 
puisis ar savu garo pātagu, kura vairāk derējusi plikšķināšanai. Puiša tērps 
bijis – zaļi svārki un sarkana veste ar misiņa pogām, cepure ar augstu 
misiņa skārda apkalumu, kam virsū pastnieka taure. Diližansa priekšā jūgti 
četri zirgi, kuri skrējuši kā vējš. /A.Austriņš. Kop. Raksti.-R., 1938./

1877.g. 12.martā laikrakstā „ Goldingenscher Anzeiger“  minēts, ka nesen 
Kuldīgā ieviesta fūrmaņu satiksme, bet fūrmaņi pieprasa par īsākiem vai 
garākiem braucieniem maksu pēc savas gribas. Nav vienotas takses kā citās 
pilsētās (tādu ievieš 1879.g. sākumā). 
Nav ziņu par to, vai šajā laikā fūrmaņi uzturējuši satiksmi ar Ventspili, bet 
zināms, ka ap 1912.gadu tādu uzturēja Kuldīgas fūrmaņi Baruhsons  un 
Heimans (cena bijusi pēc vienošanās). 

Interesanti, ka ne tikai vēsturiski sabiedriskā transporta pirmsākumi, 
iespējams, cieši saistīti ar pasta attīstību, bet pat mūsdienās ir valstis, kurās 
regulārus pasta sūtījumus pārvadā ar sabiedrisko transportu, kā, piemēram, 
Skandināvijā, konkrēti, Somijā.
Arī Latvijā pašreiz sīkpakas iespējams nosūtīt ar Autopasta palīdzību, 
izmantojot regulāros pasažieru pārvadājumus, kā pasažieru pārvadātāji ir 
pārrunājuši iespēju piedāvāt Latvijas Pastam izmantot sabiedrisko 
transportu pasta sūtījumu transportēšanai.

1820.gadā Krievijā parādījās tā laika 
tehnikas jaunums – diližanss

Pastnieka formas poga, 18.gs. 
atrasta Jūrkalnē


