Regulāra sabiedrisko autobusu satiksme Ventspilī atklāta 1924. g.
To veic privātie uzņēmēji. Zināmie satiksmes autobusu īpašnieki
Ventspilī ir: E. Vērsis, J. Polis, E. Bauls, A. Štelbaums. Šīs
uzņēmējdarbības veikšanai bija jādabū pilsētas valdes koncesija.
1937.g., piemēram, pilsētas valde izsniedza tikai vienu koncesiju,
un to iegūt varēja uzņēmējs, kam pieder vismaz 2 autobusi. Tā kā
konkurence autopārvadātāju starpā būs bijusi visai sīva.

20. GADSIMTA SĀKUMS

Ševrole automobiļa remontēšana. Auto īpašnieks Augusts Naumanis (pa labi), pa kreisi mehāniķis Liepājnieks, Ventspils, 1927.g.
Apliecība automobiļu vadīšanas tiesībām profesionāliem,
izdota Jēkabam Polim 1930.gada 13.janvārī

Latvijas profesionālo autovadītāju apvienības grāmatiņa
Jēkabam Polim, izdota 1930.gada 13.janvārī

Ventspilnieki- šoferu un autoīpašnieku grupa.
No kreisās: Ā.Štelbaums, Z.Štelbaums, A.Naumanis,
ap 1930.gadu

Vieglā automašīnas Dodge īpašnieks A.Štelbaums (stāv pie mašīnas pa labi) un grupa šoferu, Popē 1927.-29.g.

Jēkabs Polis vieglajā automašīnā pie stūres, Petrogradā, ap 1917.-1918.gadu

Atļauja braukšanai ar autobusu (firma „Ford”)

Jēkabs Polis (1893-1960) ventspilnieks, šoferis

Taksometri un šoferu grupa Ventspilī pie taksometru pieturas Brīvības ielā (tag.Ļeņina?), 20.gs. 30.gadi
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Autobusa vadītājs Albīns Bīdermanis kopā ar dēlu, 1970.g.

ATK-6 ambulance, 1960.g.

T R A N S P O R T S

20. GADSIMTS

ATK-6 strādnieku ēdnīca, 1960.g.

Arī citi vēlas pusdienot labajā ATK-6 ēdnīcā...

S A B I E D R I S K A I S

Vīrs - autobusa vadītājs starppilsētu maršrutos no 1959.gada–
1973.gadam. Pati - konduktore starppilsētu maršrutos – no
1959.gada līdz 1961.gadam
Tajā laikā autoosta atradusies Rātslaukumā uz stūra, kur tagad
autoskola Rāte. Tagadējo autoostu atvēra 1960.gadā. Bija arī tāds
kā kontrolpunkts, kas atradās Kuldīgas ielā pie krustojuma ar
Jūras ielu (toreiz Ļeņina un ….), kur tagad veikals „Cento” un
Swedbanka. Tur vakaros bija jānodod nauda, tur izdeva ceļazīmes
un strādāja arī dispečeri.
Darbs tika organizēts pēc tekošā grafika. Toreiz jau īpaši nekādus
kontrollaikus neievēroja, brīvu dienu bija maz. Bieži bija tā, ka agri
no rīta vai naktī atgriežas no reisa un otrās dienas pēcpusdienā
atkal ir jābūt darbā. Līdzīgi kā šodien, autobusu vadītāji bija
piesaistīti vienam autobusam, par kuru pašiem bija arī jāatbild,
tātad nepieciešamības gadījumā arī jāremontē. Bija tādas
speciālas diena, ko sauca par TEO -2 – tās bija remonta dienas.
Ikdienā autobusa salonu tīrīja konduktors un arī šoferis, tāpēc
viens no galvenajiem darba rīkiem, ko varēja atrast katrā
autobusā, bija slota! No ārpuses autobusu bāzē mazgāja
mazgātāji. Mazgātājiem, protams, bija jāpārbauda, kāda tīrība ir
salonā.
Toreiz bija jāstrādā pēc plāna, tāpēc arī katram autobusa
vadītājam un konduktoram bija jau iepriekš plānots, cik daudz
pasažieru jāpārvadā un kādiem jābūt ieņēmumiem. Atkarībā no
tā, vai plāns tika izpildīts , pārpildīts vai arī palika neizpildīts, tika
noteikta profesionālā piemaksa jeb kā toreiz teica – prēmija. Par
plāna nepildīšanu no algas neatvilka.
Autobusu vadītāji bija sadalīti brigādēs – pilsētas un ārpilsētas
brigādes. Lai nodrošinātu darbinieku nokļūšanu bāzē, vēlu
vakaros un agri no rīta, pirms uzsāk kursēt sabiedriskais
transports, bija speciāls dežūrautobuss, kas veda cilvēkus no
Pārventas un citiem pilsētas rajoniem. Tiesa gan – neviens
nerēķinājās ar to, ka darbā jābūt 5 vai 6, vai 7 – autobuss bija ap 4
no rīta – brauc uz darbu, ja negribi iet kājām.
Uzņēmums rūpējās par darbinieku formas apģērbu – to izsniedza
laikam uz 2-3gadiem – vīriešiem tie bija darba uzvalki un šineļa
auduma mētelis, kreklus gan nedeva, bet sievietēm – kostīms,
mētelis un soma. Tos šuva katram individuāli un darbnīca atradās
toreizējā Dinamo ielā (Andreja iela).
Tika domāts arī par kvalifikācijas celšanu – autobusu vadītājiem
bija jāiegūst tā dēvētā „klase” - to bija 3, attiecīgi par augstāku
klasi bija lielāka piemaksa. Lai klasi iegūtu, bija jāiziet apmācības
kursi.

V E N T S P I L S

Stāsta Nansija Bīdermane (pierakstīts 2012.gada 14.februārī).

STĀSTI PAR ŠOFERIEM

Arnolds Tropiņš ar meitu, 20.g.s 60.gadi

Šoferis Ivasks 20.gs. 60.gados pie sava autobusa

Autobuss maršrutā Ventspils-Zlēkas, pieturā Ventspils Rātslaukumā, 20.gs. 40.gadu beigas

Tūrisma brauciens uz Latgali.
Improvizēts remonts - ar ādas siksnu tika salabots motora kompresors. 20.gs. 60.gadi

Slavenais 7.autobuss, kurš kursēja līdz uzņēmumam Ventspils koks un,
kuram veltīta arī dziesma 20.gs. 80.gados

65+

T R A N S P O R T S

Apliecība par bezavāriju meistaru

Šoferu brigāde 20.gs. 60-os gados. Foto- autors nezināms

Alfrēds Melkurts, apbalvots ar nosaukumu Autobusu vadīšanas meistars, 1976.g.

Viens no pirmajiem uzņēmuma šoferiem.
Strādā uzņēmumā no 1946.gada 9.jūlija. par otrās klases šoferi.
Ieraksts uzņēmuma Goda grāmatā 1980.gada 4.novembrī.

Labi šoferi apkārt nemētājas... Ieraksti darba grāmatiņā,
kas apstiprina pārcelšanu uz augstāku šofera kategoriju, ilggadīgu darbu autobusa vadītāja amatā.

20./21. GADSIMTS
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Apliecība goda zīmei Vienpadsmitās piecgades trieciennieks, 1985.g.5.augustā

V E N T S P I L S

Goda raksts izsniegts Albīnam Bīdermanim 1965.g.

Komunistiskā darba trieciennieks.
Par panākumiem, kas sasniegti sacensībās par pirmstermiņa plāna izpildi,
par kulturāli-tehniskā līmeņa paaugstināšanu, par priekšzīmīgu uzvedību
un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. Nosaukums piešķirts Albīnam Bīdermanim 1976.g.26.oktobrī.

STĀSTI PAR ŠOFERIEM

Goda raksts, izsniegts Kārlim Lipenbergam, 1988.gadā

Ventspils 6.ATU 12.brigādes autobusu vadītāji: no kreisās A.Oļencevičs, A.Solovjovs, A.Maksimčuks, N.Lukjans,
V.Vekmanis, A.Pintas, 1985.g.

Ojārs Ivasks, ilggadīgs Ventspils reisa šoferis
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Ventspils reisa šoferi 21.gs.

