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hercogistes pasta ceļš 
skrunda–kuldīga–ventspils un tā 

uzturētāji. 1685–1795

rakstā iztirzāta Kurzemes hercogistes pasta organizācijas sakaru līnijas skrunda–Kuldīga–
Ventspils darbība. pasta ceļš pie skrundas atdalījās no galvenās maģistrāles Jelgava–Mēmele un 
funkcionēja kopš hercogistes pasta organizācijas pirmsākuma. pasta kursēšanu šeit organizēja 
skrundas, Kuldīgas un Ventspils pasta kantoris. Šo iestāžu vadītāji pieņēma un nosūtīja 
korespondenci, veica regulārus ierakstus kantora grāmatās, stādīja finanšu atskaites un iesniedza 
tās hercogistes valdībai. Viņu pienākumos ietilpa arī pastnieku darba pārraudzība. pastnieku 
pienākumus pildīja divas kuršu ķoniņu ģimenes – Dragūni un sausgaļi, viņu uzdevums bija 
transportēt sūtījumus no skrundas līdz Kuldīgai un no Kuldīgas līdz Ventspilij. 
Atslēgvārdi: Kurzemes hercogistes pasts, pasta ceļš, pasta kantoris, pastmeistars, pastnieks, 
kuršu ķoniņi, sūtījumi, vēstules.

Kurzemes un Zemgales hercogistes pasts sāka darboties 1685. gada martā; 
galvenā maģistrāle bija Jelgava–Dobele–Blīdene–saldus–skrunda–Grobiņa–
liepāja–sventa–Mēmele.1 tās sekmīgai funkcionēšanai tika pievērsta 
pastāvīga uzmanība un ieguldīti ievērojami līdzekļi. Vienlaikus veidojās 
arī īsāks, bet tikpat svarīgs pasta ceļš skrunda–Kuldīga–Ventspils, kas 
nodrošināja hercogistes valdībai informācijas apmaiņu ar Ventspils ostu un 
ar nozīmīgu administratīvo centru – Kuldīgas pilsētu. sakaru līniju apkalpoja 
trīs pasta kantori: Ventspilī, Kuldīgā un skrundā, tur varas pārstāvji un 
ierēdņi, kā arī privātpersonas varēja saņemt un nodot sūtījumus. pasta kantora 
direktors vēstules šķiroja un saiņoja tālāksūtīšanai. Korespondenci no viena 
pasta kantora līdz nākamajam jāšus ar zirgiem transportēja pastnieki. 



145hercoGistes pasta ceļŠ  sKrunDa–KulDīGa–Ventspils

Ventspils pasta kantoris 

tas atradās licentes pārvaldnieka un krasta fogta mājā, jo viņam bija 
jāpilda arī vietējā pastmeistara pienākumi. par informācijas apmaiņu, gan 
izmantojot speciālus ziņnešus, amatpersonai vajadzēja rūpēties arī pirms 
hercogistes pasta izveidošanās. to apliecina kāds 1668. gada 19. decembra 
dokuments – Ventspils krasta fogta lūgums hercogam Jēkabam vēlreiz 
atsūtīt iepriekšējās vēstules tekstu, jo kurjers atgriezies tukšā un žēlojies, ka 
nelaimīgā kārtā vēstuli Jelgavā ceļa posmā no pils līdz tirgum pazaudējis. 
Faktu apliecinājis arī landhofmeistars. pavisam drīz kurjers atkal došoties 
uz Jelgavu un mēģināšot uzzināt, vai labi ļaudis pazaudēto sūtījumu neesot 
atraduši, kaut gan cerību uz to gandrīz neesot.2

hercogistes pirmā pasta virsdirektora Georga heinriha pfankoha 
(Pfankoch) izstrādātais grafiks paredzēja, ka sūtījumi no Jelgavas pēc 11 stun- 
dām sasniedza saldu, pēc 15 stundām – skrundu, kur līdzi paņēma arī 
Ventspils un Kuldīgas korespondenci, pēc 24 stundām – liepāju, bet pēc 
36 stundām – Mēmeli (šodien Klaipēda).3 ar hercoga pastu varēja nosūtīt 
vēstules, preses izdevumus, kā arī naudu un vērtslietas. hercoga Frīdriha 
Kazimira 1695. gada pasta takses noteica, ka par parastu, t.i., vienu loti 
smagu vēstuli, ko sūtīja no Jelgavas līdz skrundai, jāmaksā 6 graši, tikpat 
līdz Kuldīgai, bet nogādāšanai uz Ventspili vajadzēja rēķināties ar 9 grašiem. 
avīžu sūtījumi bija uz pusi lētāki. Vienas mārciņas smagu zelta vai sudrablietu 
nosūtīšana no Ventspils uz Kuldīgu izmaksāja 10 grašu, bet, pārsūtot sudraba 
naudu, no katriem 100 valstsdālderiem, transportējot tos no Ventspils uz 
Kuldīgu, pasts saņēma 22½ grašus.4 

pastmeistara pienākums bija rūpīgi šķirot ienākušo un nosūtāmo 
korespondenci, ievērot pasta takses, visus sūtījumus katru dienu reģistrēt 
kantora žurnālā un reizi gadā nosūtīt hercoga kamerai precīzu atskaiti 
par iestādes ienākumiem un izdevumiem. sākot ar 1698. gada februāri, 
pastmeistars saņēma 150 valstsdālderu lielu gada algu, kā arī vēl 50 valsts-
dālderu piemaksu kantora rakstveža algošanai, paredzētos līdzekļus viņš 
drīkstēja atskaitīt no ienākumiem, ko deva pasta takses.5 Zināms, 
ka 17. gadsimta beigās Ventspils krasta fogta un pastmeistara pienākumus 
pildīja Konrāds Borherss (Borchers), amatā viņš bija vēl 1710. gadā.6

Ziemeļu kara gados komunikāciju sistēma Kurzemē un līdz ar to arī 
Ventspils pasta kantora darbība bija pakļauta karojošo valstu militārai 
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ietekmei un politiskajam spiedienam.7 sākumā, pēc sakšu karaspēka 
uzbrukuma rīgai 1700. gada februārī līdz pat septembrim Kurzeme 
steidzās izmantot situāciju, lai iegūtu hercogistes pasta monopoltiesības un 
nostiprinātu savas pozīcijas gadsimta ceturksni ilgušajā strīdā ar zviedru 
pastmeistariem.8 stāvoklis radikāli izmainījās 1701. gada vasarā: jūlijā zviedru 
karaspēks ieņēma Jelgavu un izveidoja tur savu pasta kantori, kas koordinēja 
sakaru darbību hercogistē. Kaut ar ierobežotām tiesībām un līdzekļiem, 
Kurzemes pasts tomēr turpināja darboties, līdz 1706. gada 25. jūlijā pasta 
rakstvedis levins cecmans (Zetzmann) ziņoja hercogam Ferdinandam uz 
Dancigu: “tagad mūsu hercogistes pasta darbība ir apturēta, arī tirgotājiem 
mūsu pakalpojumi patiesībā vairs nav vajadzīgi, jo viņu darbošanās gandrīz 
apsīkusi. [..] hercogistes pasta kase ir pilnīgi bez līdzekļiem, un kopš 1. maija 
zviedri to likvidējuši. Viņu sakaru līnijas aptvērušas visu zemi un šajos laikos 
tur neko nevar grozīt. Ja arī ļoti gribētu un censtos atsākt hercogistes pasta 
kursēšanu, no tā nekas labs nevarētu iznākt, jo mūsu pasta darbību zviedri 
nekādi nepieļautu, bet visādi pūlētos, lai varētu pārvadāt arī kurzemnieku 
vēstules.”9 

līdz ar Kārļa Xii iebrukumu Krievijā 1708. gada vasarā zviedru valdībai 
arvien aktuālāks kļuva jautājums par pasta jahtu izmantošanas iespējām un 
jaunu pasta līniju izveidošanu no Zviedrijas uz Vidzemi, ārensburgu, Dago, 
kā arī iespējami ilgāka navigācijas perioda nodrošināšana. Meklējumi pēc 
neaizsalstošām ostām pamudināja zviedru admirāli rozenfeltu (Rosenfelt) 
1708. gada 10. jūnijā ieteikt pasta virsvaldei stokholmā jaunajiem maršrutiem 
izmantot Ventspili vai liepāju. Vairāku apsvērumu dēļ autors priekšroku 
deva Ventspilij.10 rudenī rozenfelta ideja bija guvusi atbalstu Zviedrijas 
Kancelejas kolēģijā un pasta virsvaldē. pēc pasta virsdirektora Jahana 
Šmedemana (Schmedeman) uzaicinājuma diskusijā iesaistījās arī Ventspils 
komandants kapteinis Mihels henks (Henck): “.. uzskatu, ka jahtām 
no stokholmas šērām vislabāk būtu kursēt uz Ventspili, vajadzētu tikai 
parūpēties par labiem ločiem. Visu laiku, kamēr esmu šeit uzturējies, osta 
nav aizsalusi. Gadījumā, kad jahta ostā ledus dēļ nevarētu ienākt, es gribētu 
ieteikt izmantot krastmalas zemniekus, kas varētu pa ledu aiziet līdz jahtai 
un pasta somas nogādāt līdz krastam. tālāk ar sauszemes pastu sūtījumus 
varētu nogādāt adresātiem. Kas attiecas uz izmaksām, pasākums nevarētu 
būt pārāk dārgs. Vēl jāpiemin, Ventspils atrodas tuvāk Zviedrijas šērām nekā 
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rīga un liepāja. Bez tam pilsēta novietota starp liepāju un rīgu, un divreiz 
kursējošajam sauszemes pastam ērti sasniedzama.”11

1708. gada 18. oktobrī  Mihels henks pasta virsvaldei jau varēja ziņot, ka 
pirmā pasta jahta no Ventspils uz Zviedriju nosūtīta. par pastnieku uz kuģa 
tika iecelts andreass nebe (Nebbe). Kravas tilpnē ielādēja rudzus, nelielajā 
brīvajā telpas daļā iekrāva 12 liellopu ādas pārklājus. tā kā kuģa tilpne bija 
sešus līdz astoņus lastus12 liela, pēc iepriekšējām aplēsēm maksai par kravas 
transportu vajadzēja segt pasta jahtas uzturēšanas izdevumus.13   

Vairāki pasākumi tika veikti arī kuģu drošības labad: Mihaels henks 
uzkalnā pie kāpām lika ierīkot bāku un stingri noteica rūpēties, lai visu ziemu 
tajā degtu uguns. Dundagas muižas īpašniekam landrātam fon Meidelam 
(Meydell), kam piederēja arī piekrastes teritorija, lūdza dot norādījumus 
zemniekiem par nepieciešamās palīdzības sniegšanu jahtām avārijas gadījumā 
un pasta sūtījumu nogādāšanu krastā.14  pasta jahtas no stokholmas Ventspils 
ostā piestāja līdz pat 1709. gada rudenim, kad krievu militārais pārspēks lika 
zviedriem Kurzemi atstāt. 

Zviedru pozīcijas Kurzemē būtiski mainījās pēc poltavas kaujas 1709. gada 
27. jūnijā, kad pētera i karaspēks izcīnīja pārliecinošu uzvaru. tā paša 
gada 15. oktobrī 80 000 vīru armija, ko komandēja ģenerālleitnants Boriss 
Šeremetjevs (Шереметьев), iesoļoja Kurzemē. spēku samēra maiņas mudināja 
kurzemniekus steidzīgi uzsākt pasta atjaunošanu. hercogistes sakaru tīkla 
sakārtošanu un organizācijas vadību uzticēja zviedru valdības no amata 
atstādinātajam l. cecmanam. tomēr process norita ļoti smagos apstākļos, jo 
kara postījumus 1710. gada vasaras vidū papildināja arī mēra epidēmija15.  

Ventspils krasta fogteju un pasta kantori vēl 1710. gada jūnija beigās vadīja 
Konrāds Borherts.16 ar grūtībām, pieļaujot pat atkāpes no grafika, hercogistes 
pasts funkcionēja. Korespondences apjoms bija neliels: 1710. gada 27. jūlija 
pavadkartē pasta sūtījumiem no Mēmeles uz Ventspili minēti tikai desmit 
adresātu.17 

Jādomā, ka vasaras beigās pastmeistars nomira mēra epidēmijā, 
jo 1710. gada 20. decembrī landmaršals Georgs Kristofs fon Šlipenbahs 
(Schlippenbach, 1645–1717) ziņoja hercogam Ferdinandam, ka Ventspils krasta 
fogteja un pasta kantoris palicis bez vadības, un viņš pienākumu pildīšanai 
pagaidām nosūtījis heselbergu (Hesselberg), jo baidījies, ka, gaidot hercoga 
lēmumu, var paiet laiks un iestāde nevarēs veikt nepieciešamās funkcijas. 
taču, ja hercogs izvēlējies amatam tīrberga (Thierberg) kandidatūru, to varot 
tikai apsveikt.18 
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pēc diviem gadiem – 1712. gada 7. aprīlī – Ventspils krasta fogta un 
pastmeistara Johana heinriha logesa (Loges) vēstule hercogam Ferdinandam 
ziņo, ka, pieliekot daudz pūļu, ir panākta pasta kursēšanas regularitāte. Kā 
paredzēts amata instrukcijā, pastmeistars sastādījis un nosūtījis hercoga 
kamerai detalizētu atskaiti par iestādes izdevumiem un ienākumiem. pēdējie 
gan bijuši visai pieticīgi un kantora kasē brīvu līdzekļu neesot. lielākās 
grūtības sagādājot krievu armijas un augsto amatpersonu transportēšana, 
kam katru reizi nepieciešami vismaz 30–40 zirgu un arī ievērojams lopbarības 
daudzums. tuvējās muižās, sevišķi sarkanmuižā, zemnieki kara gados pilnīgi 
izpostīti, viņi vēl arvien nav spējīgi dot nekādas nodevas, un nepieciešamās 
lopbarības vietā tur var saņemt tikai rupjas lamas. Vienīgā cerība šai ziņā 
ir krastmalas zemnieki, taču arī viņu iespējas ir ļoti ierobežotas.19 1712. 
un 1713. gadā Ventspils pasta kantorī pastu saņēma un izsūtīja tikai reizi 
nedēļā.20

Kopš 1714. gada, kad izstrādāja jaunu hercogistes pasta kursēšanas 
grafiku, korespondence no Jelgavas uz Mēmeli tika transportēta divas reizes 
nedēļā, jaunajai kārtībai vajadzēja pielāgot arī Ventspils un Kuldīgas pasta 
kantoru darbu. no galapunkta – Jelgavas – pasta jātnieks devās ceļā katru 
pirmdienu un katru piektdienu ap plkst. 10.00 no rīta, līdzi ņemot vēstules no 
Maskavas, Vidzemes un Zemgales. Dobeli sasniedza plkst. 2.00 pēcpusdienā, 
auci – plkst. 6.00 vakarā, saldu – plkst. 10.00 vakarā un skrundā iejāja 
pirmdienās un piektdienās plkst. 2.00 naktī. Šeit pasta maisiem pievienoja 
jau sašķirotu korespondenci no Ventspils un Kuldīgas un pēc stundas pasta 
jātnieks devās uz nākamo pasta staciju – Drogas krogu, ko sasniedza plkst. 
8.00 no rīta, Durbi – 11.00 priekšpusdienā. otrdienās un sestdienās plkst. 
2.00 pēcpusdienā pasts ieradās liepājā, no kurienes tālāk devās plkst. 4.00 
pēcpusdienā, sasniedza Virgas krogu plkst. 8.00 vakarā, svēti – plkst. 12.00 
naktī un trešdienās un svētdienās agri no rīta nonāca Mēmelē. 

atpakaļceļš no Mēmeles uz Jelgavu sākās svētdienās un ceturtdienās 
plkst. 6.00 vakarā. skrundā pasta jātnieks ieradās pirmdienas un piektdienas 
pēcpusdienā plkst. 5.00, šeit pasta somas saturu papildināja ar jau sašķirotām 
vēstulēm no Ventspils un Kuldīgas un skrundas pasta kantora, un pēc stundas 
pastnieks devās tālāk, lai otrdienas un sestdienas rītā ap plkst. 9.00 sasniegtu 
Jelgavu.21 
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18. gadsimta 20. gadu beigās, kaut vēl saimnieciski vāja, pasta organizācija 
jau spēja dot ienākumus hercoga kasei. 1728. gadā Ventspils pasta kantoris, 
pēc tam, kad bija iegādājies gadam nepieciešamo papīru un tinti (par 
12 valstsdālderiem) un jaunu pasta ragu (par 60 grašiem), hercoga kasē 
varēja iemaksāt 79 valstsdālderus 35 grašus.22 1730. gadā hercogistes pasta 
kopējie ienākumi bija 477 valstsdālderi 30 grašu, no šīs summas Jelgavas 
pasts iemaksāja 364 valstsdālderus, Kuldīgas – 33 valstsdālderus 30 grašu, 
bet skrundas – 80 valstsdālderu.23 palielinājās arī Ventspils pasta kantora 
korespondences apjoms, piemēram, 1737. gada 3. janvārī iestāde izsūtīja 
16 vēstules, no tām uz Kuldīgu – divas, liepāju – trīs, Jelgavu – trīs, skrundu – 
divas, Mēmeli – sešas. līdzīgs vēstuļu daudzums bija arī 6. janvārī – uz Kuldīgu 
četras vēstules, skrundu – trīs, liepāju – viena, Jelgavu – trīs, Mēmeli – sešas.24 

pozitīvu ievirzi Kurzemes pasta attīstībai deva hercoga ernsta Johana fon 
Bīrona (Biron) reforma, kas pārtrauca krievu pasta darbību Kurzemē, un, sākot 
ar 1739. gada 1. aprīli, ceļa posmā Jelgava–Mēmele izveidojās hercogistes 
pastas monopoltiesības.25 Daudz plašāko funkciju sekmīgai izpildei 
organizācijā veica vairākus uzlabojumus, kā rezultātā būtiski palielinājās 
pasta darba apjoms, kā arī pastmeistaru atbildība par korespondences drošību, 
regularitāti un kursēšanas grafika ievērošanu. Kurzemes sakaru organizācijas 
jaunos darbības principus noteica 1739. gada 1. maijā publicētais hercogistes 
pasta darbības nolikums.26 Ventspilī pasta kantora virsuzraudzība vēl arvien 
bija krasta fogta un licentes pārvaldnieka pārziņā, taču viņam kopš 1738. gada 
tika nozīmēts arī palīgs – licentes muitas un pasta kantora rakstvedis, kura 
pienākums bija pārzināt pasta darbību, regulāri veikt rūpīgus un precīzus 
ierakstus pasta kantora grāmatās, iekasēt akcīzes nodokli, kā arī sastādīt 
nepieciešamos aprēķinus un atskaites.27 

lai noskaidrotu reālos ienākumus, hercoga kanceleja 1739. gada aprīļa 
sākumā izsūtīja pasta kantoriem aptaujas lapas ar lūgumu detalizēti uzskaitīt 
lietotās pasta takses. heinrihs prešs (Presch) no Ventspils 30. aprīlī ziņoja, ka 
par vienu loti28 smagu vēstuli no Ventspils līdz rīgai sūtītājam jāmaksā 
12 grašus, no šīs summas Jelgavas pasta kantorim pienākoties 3 graši.29 
Vēstulei pievienots arī cenu pārskats sūtījumiem no Ventspils uz dažādiem 
Kurzemes pasta kantoriem. par parastu vienu loti smagu vēstuli vajadzēja 
maksāt:  
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sīkpaku nosūtīšana klientam izmaksāja:

  Ventspils pasta kantoris  cena (graši)

       līdz Kuldīgai       4½
  Mēmelei    15
  svētei          10½
  liepājai           9
  Grobiņai       9
  Durbei            7½
  Drogas krogam           6
  skrundai       4½
  saldum            6
  Blīdenei            7½
  Dobelei            7½ 
  Jelgavai            9

sīkpakas veids   Ventspils pasta kantoris cena (graši) 

Zelta vai sudraba izstrādājumi,    līdz Kuldīgai    1010
par 1 mārciņu Mēmelei 45           Mēmelei     4545
              liepājai    3030
              Jelgavai    3030

ar zelta vai sudraba diegu caurausts zīds,  līdz Kuldīgai 7½līdz Kuldīgai     7½
vai tikai zīda izstrādājumi, lentas, pogas,  Mēmelei 30Mēmelei    30
par 1 mārciņu    liepājai 20liepājai     20
       Jelgavai 20Jelgavai 20    20

Juvelierizstrādājumi vai tiem līdzīgas preces,  līdz Kuldīgai 7½līdz Kuldīgai    7½
jāmaksā pēc to vērtības, par katriem 1000  Mēmelei 30Mēmelei   30
valstsdālderiem     liepājai 20liepājai 20    2020
         Jelgavai      20

Dažādas sudraba monētas, par katriem  līdz Kuldīgai 11½līdz Kuldīgai    11½ 
100 valstsdālderiem    Mēmelei 90Mēmelei 90        9090   
              liepājai    6060
              Jelgavai    6060

Zelta monētas, par katriem    līdz Kuldīgai 11�līdz Kuldīgai     11�
100 valstsdālderiem     Mēmelei 45Mēmelei 45   4545  

             liepājai      3030
            Jelgavai    30

hercogistes pasta organizācijas stabilizēšanas un nostiprināšanas centieni 
turpinājās pavisam neilgu laika sprīdi. pēc ķeizarienes annas Joanovnas 
nāves, 1740. gada 19./20. novembra naktī ernstu Johanu fon Bīronu 
apcietināja. pret viņu uzsāka tiesas procesu par valsts līdzekļu izšķērdēšanu. 
pamatojot, ka hercoga bagātība iegūta, izlaupot Krievijas kasi, Bīrona muižas 
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tika sekvestrētas, viss viņa nekustamais īpašums konfiscēts un daļēji aizvests 
uz Krieviju.30 1740. gada 13. decembrī Krievijas valdība pavēlēja speciāli 
izveidotās sekvestrācijas komisijas vadībai “bez mazākās šaubīšanās pakļaut 
sekvestrācijai Jelgavas, liepājas un Ventspils pasta un muitas ienākumus un 
līdzekļus izmantot hercoga lielo parādu samaksai. tā kā minētie ienākumi 
nav uzskatāmi par hercoga privātīpašumu, bet pieder hercogistei, būtu labāk, 
ja to iekasēšanā iesaistītu virspadomniekus”..31 

pasta kantori un pasta stacijas darbībai nepieciešamos līdzekļus guva 
no ienākumiem par sūtījumu taksēm. Kā vēsta izraksts no Ventspils pasta 
kantora grāmatas par iestādes finansēm laikā no 1748. gada 1. jūlija līdz 
1749. gada 31. jūnijam, ienākumi sasnieguši 1110 valstsdālderu 12 grašu, bet 
izdevumi – 600 valstsdālderu, tātad kantora peļņa, ko nodeva hercogistes 
rentmeisteram, bijusi 500 valstsdālderu 12 grašu. Muitas un pasta kantora 
rakstveža pienākumi šajā laikā bija uzticēti predemanam (Predemann). 
Kā apgalvots izrakstā, viņš uzticētos uzdevumus pildot ļoti kārtīgi un arī 
turpmākās atskaites hercogistes rentejai solījis iesūtīt savlaicīgi.32

turpmāk gandrīz divdesmit gadu pasta organizācija saimnieciski nīkuļoja, 
par galveno nosacījumu tika izvirzīta līdzekļu taupīšana. rezultātā pasta 
kantoru ēkas netika savlaicīgi remontētas, vairākas pasta stacijas likvidēja. 
par Ventspils licentes muitas un pasta kantora ēku stāvokli vēsta 1753. gadā 
sastādītais inventāra pārbaudes protokols.33 Dokumenta tekstā, diemžēl, 
licentes muitas kantora ēkas atsevišķo istabu funkcijas nav norādītas, tāpēc 
telpu, kurā darbojās pasts, atpazīt nevar. protokolā lasāms, ka licentes muitas 
kantora māja celta no tēstiem baļķiem uz mūra pamatiem. tās galvenā 
fasāde apšūta ar dēļiem, bet aizmugures fasādes siena, kas vērsta pret iekšējo 
pagalmu, stipri sapuvusi un daudzās vietās atbalstīta ar baļķiem. arī pamati 
šeit stipri izgāzušies. Būve klāta ar vecu kārniņu jumtu, virs kura paceļas 
skurstenis, tas priekšnama pusē ugunsmūrī stipri saplaisājis un izliecies. 

celtnes priekšējā fasādē izveidotas galvenās ieejas durvis: tām trīs pāri 
viru, kārbas slēdzene ar atslēgu, sviras tipa rokturis. Vērtni grezno palmu 
vainags un divas kokā grieztas lauvas, virs tām uzkrāsots hercoga ģerbonis. 
Durvīs izveidots arī neliels lodziņš. caur durvīm nonāk priekšnamā, kurā 
viens logs ar diviem rāmjiem, no ārpuses to aizsargā metāla restes. telpā 
iebūvēti divi atsevišķi kambari, to sienās atrodas gaismas lūkas un aizvērtņi. 
Katram kambarim vienas durvis ar virām, aizbīdni un atslēgu. Vienā telpā 
ieklāta dēļu grīda.
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Bez galvenās ieejas mājas aizmugures fasādē ir izeja uz pagalmu, arī uz 
jūras pusi pavērstajā fasādē izveidota atsevišķa izeja, tās priekšā uzcelts dēļu 
lievenis ar vecu kārniņu jumtu. 

no priekšnama ir ieeja virtuvē, kuras sienas apšūtas dēļiem, ieejas durvīm 
divi nelieli virsgaismas lodziņi, divi pāri viru, veca atslēga un rokturis. Blakus 
šai telpai ir neliels virtuves kambaris ar logu. 

pa labi no virtuves atrodas dzīvojamā istaba, uz to ved divas durvis ar 
maziem virsgaismas lodziņiem; abām ir metāla viras, iekšējām durvīm – arī 
atslēga un rokturis. starpsiena ar blakus novietoto kambari pavisam veca, 
nosēdusies un izliekusies. istabas šķērssijas salūzušas, tās satur šķērsām 
novietots biezs dēlis, stiprinājums veidots, izmantojot metāla bultas un 
savilces. telpu apsilda melni glazētu podiņu krāsns ar baltām līstēm, kas 
balstīta uz metāla kājām. ārsienā izveidots logs ar 18 svinā stiprinātām 
stikla rūtīm, tam nepieciešamie vēja spraišļi un āķi. no dzīvojamās istabas 
ved durvis uz pagrabu, telpā iebūvēts arī sienas skapis, tam divas nelielas 
durtiņas ar virām, slēdzeni un atslēgu. 

Dzīvojamai istabai ir divi blakus kambari, pirmo apgaismo divi logi ar 
metāla restēm, otro – viens logs, ko veido rāmis ar trīs vecām, svinā stiprinātām 
stikla rūtīm. abām telpām ir durvis ar virām, slēdzeni un atslēgu, vienās 
durvīs izveidots stikla lodziņš, no otrā kambara ved durvis uz virtuvi, vēl 
citas – uz pagalmu; tām abām ir viras un aizbīdnis.

Vienai mājas daļai ir paaugstināti pamati. lai nokļūtu šeit izveidotajā 
kambarī, jākāpj trīs pakāpieni. ieejas durvīm ir atslēga un slēdzene. ārsienā 
izveidoti pieci logi ar svinā stiprinātām rūtīm, diviem no tiem ir viras un āķi. 
te atrodas arī skurstenis ar kamīnu. Blakus izbūvēts neliels gala kambaris, 
kuru apsilda bojāta melni glazētu podiņu krāsns ar dzeltenām līstēm. Kambari 
izgaismo logs ar sešām svinā stiprinātām rūtīm, tam ir arī nepieciešamās 
viras un rokturis. Bez tam ārsienā izveidotas arī divas ar restēm aizsargātas 
ailas. 

Blakus kambarim tajā pat līmenī atrodas zāle, kurā četri labi logi ar virām, 
āķiem un vēja spraišļiem. tos aizsedz slēģi ar virām, bultām un sprosttapām. 
Zāli apsilda mūrēts kamīns un melni glazētu podiņu krāsns ar baltām līstēm. 
Durvīm ir nepieciešamās viras, atslēga un rokturis. 

no zāles pa kreisi ir pagalma durvis, tālāk – durvis uz koridoru, kur 
izveidota lūka uz pagrabu. Koridoru izgaismo neliels lodziņš ar krusteniski 
liktām metāla restēm. no telpas ved arī durvis uz dārzu un uz tualeti. 
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Dzīvojamās istabas un zāles logiem ir slēģi ar nepieciešamajiem metāla 
apkalumiem, telpām dēļu grīdas un griesti. izņemot zāli, māja ir tik sliktā 
stāvoklī, ka to vairs nav vērts labot un remontēt. 

Zem licentes muitas kantora mājas ir trīs pagrabi, no tiem izmantojams ir 
tikai viens, kas atrodas zem zāles. abi pārējie ar sapuvušām konstrukcijām, 
tajos ūdens un sūna. 

licentes muitas kantora ēku kompleksā ietilpst vēl vairākas celtnes.
statņu būvē celta divstāvu māja ar kārniņu jumtu, tajā trīs klētis. ēkas 

vidusdaļā caurbrauktuve, ko noslēdz vārti ar stiprām metāla virām un 
rokturi. uz augšējo stāvu ved kāpnes ar galeriju, pa kurām nonāk uz 
kolonnām balstītā priekšnamā. ieejas durvīm ir viras un rokturis, tām 
izveidoti divi nelieli virsgaismas lodziņi, telpā uzmūrēts ar māliem un kaļķi 
apmests skurstenis. pavisam otrajā stāvā ir divas istabas ar dēļu grīdām un 
griestiem un vecām melni glazētu podiņu krāsnīm (pa vienai katrā), abās 
telpās kopā logi ar 62 svinā stiprinātām rūtīm, pie tiem pieci pāri loga viru 
un āķu. abu istabu durvīm ir viras, āķi, slēdzene, atslēga un rokturis. Māja 
ļoti sasvērusies uz pagalma pusi, tā nav sagāzusies, tikai pateicoties pagalma 
pusē piestiprinātiem balstiem. lai izvairītos no sagāšanās briesmām, licentes 
pārvaldnieks iesaka šo veco māju nojaukt.

ar kārniņu jumtu pārsegts ērbēģis, tā pamati nosēdušies un izgāzušies. 
Mājas skurstenis stiepjas cauri jumtam. pie ieejas ir priekšnams, no tā pa 
kreisi – istaba, kurā nosmailinātu podiņu krāsns, te arī logs ar četrām svinā 
stiprinātām rūtīm. logam viras un āķi. no priekšnama pa labi maza istabiņa, 
tajā logs ar divām svinā stiprinātām rūtīm, bet bez loga kastes. abu istabu un 
priekšnama durvīm ir nepieciešamās viras, atslēga un rokturis.  

statņu būvē celta ēka, kurā iekārtota klēts, ratnīca, zirgu stallis un lopu 
kūts. Mājai nesen uzmūrēti jauni pamati, tai kārniņu jumts, kurā izveidota ar 
durvīm noslēgta aila siena iekraušanai bēniņos. pārējām četrām ieejas durvīm 
kopā ir 10 pāru metāla viru, trīs atslēgas, krampji un rokturi.

pie licentes muitas kantora mājas aug daži ķiršu koki un jāņogu krūmi, 
stādījumiem apkārt dēļu sēta, ieeja caur mazām durtiņām, kam pāris viru 
un rokturis. nedaudz attālāk izveidots sakņu dārziņš, tas apjozts ar zedeņu 
žogu. licentes pārvaldnieks un krasta fogts Kapels (Capell) ap ēku kompleksu 
uzcēlis dēļu sētu. tajā divviru iebraucamie vārti un divas durvis gājējiem. 
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licentes muitas kantora mājā iekārtotās pasta iestādes darbību krasta fogta 
uzraudzībā pārzināja pasta rakstvedis.34 Viņa pienākumos ietilpa arī akcīzes 
iekasēšana un rēķinu sastādīšana. noteiktā alga kopš 1714. gada līdz pat 
18. gadsimta otrajai pusei bija 83 valstsdālderi 30 grašu.35 Bez tam rakstvedis 
saimniecības uzturēšanai varēja izmantot vienu kalpu un vienu kalponi, 
apkārtējo saimniecību zemnieki viņam sagādāja arī piecas asis malkas gadā.36 
pasta kantora inventārs bija visai trūcīgs, tas sastāvēja no divām pasta somām, 
viena misiņa pasta zīmoga, viena veca metāla pasta zīmoga un pasta raga.37

līdzīga pārbaude notika arī 1757. gada 20. septembrī, kad ernstu Georgu 
Kapelu, kurš 1757. gada 28. janvārī alšvangā nomira,38 amatā nomainīja 
Joahims Frīdrihs Brauns (Braun). Diemžēl šoreiz amatpersonas pienākumu 
pildījušas ļoti formāli – pārrakstījušas iepriekšējo, 1753. gadā sastādīto 
protokolu, kādēļ informāciju par četru gadu laikā notikušajām pārmaiņām 
no dokumenta iegūt nav iespējams.39 

18. gadsimta pēdējā ceturksnī Ventspils pasta kantora darbībā būtisku 
uzlabojumus nebija, to apliecina 1785. gada jūnija revīzijas protokols – šoreiz 
amatu atstāja licentes muitas kantora un pasta rakstvedis Joahims Frīdrihs 
Brauns, viņa pienākumus pārņēma licentes pārvaldnieks un krasta fogts 
Kristofs Frīdrihs heselbergs40. aprēķins liecina, ka 1785. gada 8. jūnijā 
iestādes rīcībā bijuši 2962 valstsdālderi un 56 graši.41 pasta kantoris vēl 
arvien atradās agrākajā licentes muitas kantora mājā. Kaut protokola teksts 
ir ļoti konspektīvs, vairākas norādes liecina, ka pēdējos gados ēkai uzlikts 
jauns sarkano kārniņu jumts, labotas arī fasādes un iekštelpas, kādēļ celtnes 
tehniskais stāvoklis novērtēts kā labs.42 

licentes pārvaldnieka, krasta fogta un pasta kantora vadītāja funkcijas 
Ventspilī ir apvienotas līdz pat hercogistes pastāvēšanas beigām. Būtiskas 
pārmaiņas sakaru sistēmas attīstībā te vērojamas tikai pēc iekļaušanās 
Krievijas sastāvā.

Kuldīgas pasta kantoris

1685. gadā, vienlaikus ar citām hercogistes pasta iestādēm, sāka darboties 
arī pasta kantoris Kuldīgā. pirmais direktora amatu šeit pildīja Kuldīgas 
birģers Matiass Bora (Borra). līdztekus šiem pienākumiem viņš no 1890. gada 
(iespējams, pat nedaudz agrāk) līdz 1894. gada pavasarim bija arī Kuldīgas 
birģermeistars.43 
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pasta kantorim bija atvēlētas dažas telpas Boram piederošajā privātmājā. 
līdzīgi kā Zviedrijā un dažās vācu zemēs, arī Kurzemē pastmeistara un pasta 
direktora amats bija mantojams – pēc Matiasa Boras nāves (domājams, 
1694. gadā) Kuldīgas pastu pārvaldīja viņa sieva Katarina Bora, dzimusi 
neištete (Neüstät). Kā lasāms 1699. gada 8. maijā hercogistes pasta direkcijai 
iesniegtajā ziņojumā, viņa saņēma 100 alberta florēnu lielu algu, vēl pasta 
kantora izdevumiem pieskaitīti 10 florēnu lieli izdevumi par papīru un 
laku.44

18. gadsimta pirmajā desmitgadē Kuldīgas pasta kantora vadību pārņēma 
Matiass Bora juniors. Viņam vispirms vajadzēja rast nepieciešamos resursus 
pasta darbības atjaunošanai – Ziemeļu kara laikā pilsētu demolēja kā 
zviedru, tā krievu karaspēks: ne tikai sagrautas ēkas, bet būtiski samazinājās 
arī iedzīvotāju skaits. izpostīja arī Boras privātmāju, kurā vēl arvien atradās 
pasta kantoris. ēka un iedzīve īpaši cieta no krievu armijas daļām, jo pilsētas 
valde nespēja pretoties karavīru izmitināšanai. pastmeistaram atņēma 
arī krogu kantora tuvumā, kurā, gaidot maiņu, uzturējās pastnieki. Gūt 
ienākumus no pasta darbības bija ļoti sarežģīti: privātpersonas vēstules sūtīja 
ļoti maz, vairums korespondentu bija hercogistes, kā arī pilsētas pārvaldes 

1. att. Kuldīga. Johana Georga Veiganda (Weygand) zīmējums. 
18. gadsimta 30. gadi. LVVA, 7363. f., 3. apr., 951. l., 234. lp. 
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2. att. Matiasa Boras 
vēstule Ventspils licentes 
inspektoram logesam. 
1711. gada 29. jūlijs. 
LVVA, 554. f., 3. apr., 
2067. l., 69., 69a. lp.

iestāžu un baznīcas kalpotāji, kuri izmantoja bezmaksas sūtījumu tiesības. 
arī muižniecības pārstāvji par vēstulēm maksāt nesteidzās, kādēļ radās 
ievērojami parādi. iespējami mazāk par saviem sūtījumiem centās maksāt 
Kuldīgas rātes locekļi. tā, piemēram, pastmeistars Matiass Bora ziņoja, ka 
rātskungi kopā ar savām vēstulēm aploksnēs nereti ieliekot citu privātper-
sonu korespondenci – rātskungs Klauss Grote (Grothe) 1710. gada 3. de-
cembrī centies kantorī nodot paciņu ar vairāku privātpersonu sūtījumiem. 
līdzekļu nepietika, mājas labošanai pastmeistaram vajadzēja lūgt materiālu 
palīdzību pilsētas rātei un hercogam.45 ..

 pēc Matiasa Boras Kuldīgas pastmeistara amatu pildīja Joahims Štrauhs 
(Strauch). Viņa amatā stāšanās datumu līdz šim nav izdevies noskaidrot, bet 
1722. gada beigās atraitne suzanna Štrauha, dzim. Konrāde (Conrad), vēstulē 
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hercogam Ferdinandam ziņoja, ka vīrs pēc grūtas slimības 30. novembrī miris. 
Jau ilgāku laiku neesot sastādīti pasta rēķini, grāmatvedības sakārtošanai 
nepieciešams laiks, kādēļ kundze lūdz vēl vienu gadu atstāt pasta iestādes 
vadību viņas ziņā, labākai pienākumu pildīšanai viņa algojot arī palīgu.46 

ar jauna pastmeistara meklējumiem hercogs un pasta vadība nesteidzās – 
maiņa notika tikai 1729. gadā – 18. jūlijā Kuldīgas pasta kantori atkal nodeva 
Matiasa Boras (miris 1748. gadā47) ziņā. Vai šī un 18. gadsimta pirmajās 
desmitgadēs strādājušais pastmeistars ir viena un tā pati persona vai ģimenes 
nākamās paaudzes pārstāvis, atbilde vēl jāmeklē avotos. pārņemšanas 
aktā uzskaitīti kantora inventāra priekšmeti: 1) Kuldīgas pasta kantora 
zīmogs, 2) četrstūrains dēlis, uz kura uzgleznots hercoga ģerbonis, bet tā 
krāsas lietus un saules dēļ jau krietni izbalējušas, 3) pastmeistara nozīme 
no alvas un 30 alvas pogas pastmeistara formas svārkiem, kas vēl jāuzšuj 
un izdevumi jāiekļauj rēķinā, 4) divi veci pasta ragi, nelietojami, 5) divas 
ādas vēstuļu somas. atraitne nodeva jaunajam pastmeistaram iepriekšējos 
pasta rēķinus, un, sākot ar 1729. gada 1. jūliju, pārskati par pienākušajām 
un nosūtītajām vēstulēm un laikrakstiem jāgatavo Matiasam Boram. līdzīgi 
kā iepriekšējiem pastmeistariem, viņam regulāri jāiesniedz atskaites arī 
par izlietoto papīru, tinti, laku un saitēm.48 Šajā laikā pasta darbība jau 
bija kļuvusi rentabla – 1730. gadā Kuldīgas pasta kantoris varēja lepoties 
ar 33 valstsdālderu 30 grašu lielu peļņu, vienlaikus skrundas pasta kantora 
ienākumi bija 80 valstsdālderu, bet Jelgavas – 364 valstsdālderi.49

1737. gada janvārī Kuldīgas pastmeistara pienākumus pildīja Mihels 
henks50. Darbā gadījās arī kļūdas, ko apliecina Kuldīgas tiesas sekretāra 
Frīdriha Vilhelma Fabriciusa (Fabricius) ziņojums: 14. janvārī saņemta 
Ventspils pastmeistara Georga Brauna sūdzība, ka pastmeistars, tā vietā, lai 
izšķirotu un nosūtītu tālāk, divas reizes atsūtījis atpakaļ uz Ventspili Kuldīgai 
nosūtīto vēstuļu saini, to neatverot un saturu nepārbaudot. tur atradušies arī 
dažādi ziņojumi hercoga apelācijas tiesai, vairāki piltenes tiesas ziņojumi, kā 
arī tirdzniecības darījumu dokumenti. Vēstules autors uzskata, ka sūtījumu 
kavēšanās var radīt lielus zaudējumus adresātam, un aicina hercogistes 
valdību pastmeistaru sodīt.51  

pildot hercoga Johana Bīrona rīkojumu, Kuldīgas pastmeistars Mihels 
henks 1739. gada aprīlī sastādīja un nosūtīja uz Jelgavu ziņojumu par 
kantorī lietotajām pasta taksēm. salīdzinājumā ar Ventspili tās bija mazākas, 



158 pārsla pētersone

jo mazāks bija arī attālums līdz adresātam. Vienas parastas vēstules (1 loti 
smagas) nosūtīšana no Kuldīgas līdz Mēmelei maksāja 12 grašu,

                                             līdz svētei                          10½ grašu
                                                         liepājai                            6 graši
       Grobiņai                    6 graši
       Durbei                       4½ grašu
       Drogas krogam        4½ grašu
       skrundai                   3 graši
       saldum                      4½ grašu
       Zvārdei                         4½ grašu
       Blīdenei                     4½ grašu
        Dobelei            6 graši
       Jelgavai            6 graši
       rīgai                           9 graši
                                                       Ventspilij                    4½ grašu

Ja vēstule bija 1� loti smaga, bija jāmaksā 1½ reižu vairāk, ja smagāka 
par 1½ loti – dubulti. par rēķinu, dokumentu (rokrakstā vai drukātiem) 
nosūtīšanu par katru svara loti vajadzēja maksāt tikai puscenu. Zelta un 
sudraba izstrādājumu, brokāta un zīda, juvelierizstrādājumu un monētu 
nosūtīšanas takses Kuldīgā bija tikpat lielas kā Ventspils pasta kantorī.52 

Mihels henks Kuldīgas pastmeistara amatu ieņēma vairāk nekā divdesmit 
gadu. ilgu laiku hercogistes valdība pasta kantori viņam nodeva nomā. 
1758. gadā iepriekšējā nomas līguma termiņš tuvojās beigām, un 12. jūnija 
vēstulē viņš lūdza līgumu pagarināt vēl uz vienu termiņu, nemainot līdzšinējo 
nomas cenu – 200 florēnu gadā.53 Gan jāpiebilst, ka lūgumu par Kuldīgas 
pasta kantora nomu administrācijai nosūtīja arī otrs kandidāts – ilggadīgais 
saldus pasta kantora rakstvedis Georgs Zīgmunds Vitenburgs (Wittenburg). 

hercogistes pastāvēšanas pēdējā desmitgadē Kuldīgā par pastmeistaru 
bija iecelts Brauns (Braun), pēc viņa nāves 1791. gada 13. oktobrī54 amatu 
turpināja l. reimers (Reimer).55

skrundas pasta kantoris

Šīs hercogistes pasta iestādes galvenais uzdevums bija nodrošināt 
korespondences nosūtīšanas nepārtrauktību pa galveno sakaru līniju 
Jelgava–Mēmele, kam bija veltīta lielākā uzmanība. tā kā no skrundas atda-
lījās pasta ceļš uz Kuldīgu un Ventspili, vietējā pastmeistara uzdevums bija 
sekot pareizai korespondences šķirošanai un rūpīgi atdalīt no pārējiem ceļa 



159hercoGistes pasta ceļŠ  sKrunDa–KulDīGa–Ventspils

atzariem adresētos sūtījumus, kā arī atvesto Kuldīgas pastnieka korespon-
denci attiecīgi pievienot Jelgavas vai Mēmeles virzienā kursējošajam pastam. 
uzdevums prasīja laiku un uzmanību, tāpēc vismaz, sākot ar 18. gadsimtu, 
skrundas pastmeistara alga bija lielāka nekā citos šīs sakaru maģistrāles 
kantoros.56 

skrundas pasta kantora saimnieciskās vajadzības galvenokārt nodrošināja 
par hercogistes līdzekļiem, tomēr daļēji tas bija arī vietējās muižas uzdevums. 
Kā 17., tā 18. gadsimtā skrundas muiža bija hercoga īpašums, kas ļauj domāt, 
ka starp abām institūcijām pretrunas neveidojās. tomēr ieceltie pārvaldnieki 
centās gūt sev iespējami lielāku peļņu, un pasta organizācijas intereses 
ne vienmēr sakrita ar viņu vēlmēm, kādēļ vietējo pastmeistaru sūdzības 
hercogistes valdībai par nepilnībām pārtikas un lopu barības sagādē, ēku 
uzturēšanu u.c. bija diezgan biežas. Kā pirmo par hercogistes pastmeistaru 
skrundā iecēla Kasperu Bomu (Bohm) – galvenais hercogistes pastmeistars 
Georgs heinrihs pfankuhs (Pfankuch) līgumu par amata pienākumiem un 
atalgojumu noslēdza 1684. gada 21. decembrī: viņa rīcībā nodeva pasta 
kantora ēku un skrundas muižai uzlika pienākumu nodrošināt jauno 
saimniecību ar nepieciešamo lopbarību un uzturu. Jau darbības sākumā 
skrundas pastmeistars vēstulē hercogam Frīdriham Kazimiram žēlojās, 
ka graudu un siena rezerve te ievērojami mazāka par līgumā paredzēto 
daudzumu un nepieciešamās barības sagādei jāvelta pārāk daudz enerģijas 
un pūļu.57 amatu K. Boms pildīja līdz savai nāvei 1693. gada vasarā.58

pēc K. Boma skrundā strādāja Vilhelms curlāge (Zurlage). no 1694. gada 
20. maija ziņojuma galvenajam pastmeistaram G. h. pfankuham uzzinām 
par nopietnajām nesaskaņām ar skrundas muižas pārvaldnieku Valteru 
hofmanu (Hoffmann): muižas ļaudis uzaruši savulaik pasta saimniecībai 
ierādītās pļavas un tādējādi būtiski apgrūtinājuši siena sagādi; kantorim 
piegādātie rudzi, auzas un salmi esot ļoti sliktas kvalitātes, paredzētos 
12 lopus ar tādiem neesot iespējams pabarot, barības nepietiekot pat pusei 
turamo dzīvnieku.59 pasta kantora un muižas attiecības neuzlabojās arī 
pārvaldnieka fon Fītinghofa (Vietinghoff) laikā. izeju no situācijas pastmeistars 
mēģināja rast, lūdzot pārcelt kantori uz netālajām sikultu mājām. 1699. gada 
novembra sākumā viņš nosūtīja lūgumu hercogienei elizabetei sofijai, uz 
to 14. novembrī saņēma pozitīvu atbildi: tā kā iecerētā kantora atrašanās 
vietas maiņa plānota, neradot izdevumus hercoga kasei un varētu uzlabot 
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pasta organizācijas darbību, hercogistes valdība atļāva skrundas pasta 
kantori pārcelt uz sikultu mājām, kur vairākās paaudzēs saimniekojuši 
Vilhelma sikulta senči. hercogiene lūdza ar šo apstākli rēķināties, un kantora 
vajadzībām izmantot tikai nepieciešamās celtnes, pārējās atstāt Vilhelma 
sikulta rīcībā, kā arī sniegt palīdzību saimniecības pārkārtošanā.60 

Šķiet, pārcelšanos paātrināja apstāklis, ka dienu pēc atļaujas saņemšanas – 
1699. gada 15. novembrī – vētra norāva kantora ēkai pusi jumta, un darba telpas 
palika “zem klajas debess”.61 Katrā ziņā 1700. gada janvārī iestāde darbojās 
jaunajā mājvietā. tomēr ne viss īstenojās tik labi kā iecerēts. pastmeistara 
Vilhelma curlages 1700. gada 11. janvāra vēstules hercogam Ferdinandam 
vēsta, ka sikultu māju kādreizējais iedzīvotājs hanss Zēmers vēlējies 
saglabāt savu dzīvokli agrākajā saimniecības dzīvojamā mājā, ko hercogs arī 
atļāvis. pastmeistars ar šādu risinājumu nebija rēķinājies – ja kantorim istabu 
atņem, šeit līdz jaunās ēkas uzcelšanai nav iespējams aprūpēt un izmitināt 
ceļotājus. svešas, iestādei nepiederošas personas klātesamība apgrūtinot arī 
celtnes apsaimniekošanu un hercoga pasta kantoris varot nonākt pavisam 
nožēlojamā stāvoklī.62

Ziemeļu kara laikā skrundas pasta kantoris cieta vairākkārt. 1711. gada 
martā pastmeistara stībeļa (Stiebel) rīcībā nebija ne zirgu, ne pastnieku. lai 
nodrošinātu sakaru nepārtrauktību pa galveno pasta maģistrāli, hercogs 
Ferdinands pavēlēja muižas pārvaldniekam hauptmanim Fītinghofam 
norīkot no skrundas uz kantori pāris zemnieku, kas varētu pildīt pastnieka 
pienākumus, un trīs līdz četrus zirgus.63 1715. gada vasarā tika labota arī 
iestādes ēka: jau 15. maijā te ieradās divi strādnieki no skrundas muižas, 
divi strādnieki un namdaris Buks (Buck) no saldus pilsmuižas un divi 
strādnieki no Kursīšu muižas. Darbi turpinājušies vēl jūlijā, kad vecās pasta 
mājas vajadzībām iegādājās kaļķi, granti, divus simtus ķieģeļu un dažāda 
izmēra 30 naglas.64 Šie remonti tomēr būtisku labumu nedeva, 1718. gadā 
toreizējais skrundas pastmeistars J. Brants (Brandt) hercogistes valdībai 
ziņoja, ka kantora ēka ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un jau nākamajā vasarā 
būtu ļoti nepieciešams te uzcelt jaunu. rakstītājs arī apsvēris, kas šādai 
būvei nepieciešams: 1. labs namdaris, kas ir sava amata lietpratējs. Ja tiktu 
saņemta atļauja, viņam algu varētu samaksāt no kantora ienākumiem. 2. seši 
strādnieki, no tiem trīs ar zirgiem un pajūgiem, trīs kājnieki. tos pēc attiecīga 
hercogistes valdības rīkojuma varētu nodrošināt skrundas, lielauces un 
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Kursīšu muižas. 3. Čakls galdnieks, kas varētu izgatavot nepieciešamās logu 
lādes un rāmjus, durvis un citus nepieciešamos priekšmetus, kā arī uzklāt 
lubu jumtu. tāpat noderētu arī kalējs ar oglēm, tādu varētu atrast skrundas 
muižā. 4. pēc atļaujas saņemšanas nepieciešamo dēļu sazāģēšanu varētu 
apmaksāt no kantora pasta ienākumiem. 5. nepieciešamie logu apkalumi un 
viras jau pasūtītas Kuldīgā, būves uzsākšanas gadījumā engures muižā būtu 
jāpasūta nepieciešamās naglas grīdu stiprināšanai. 6. par logu stiklu, svinu 
un algu stikliniekiem parūpētos hercogistes kamera, jo šos izdevumus no 
pasta ienākumiem segt nav iespējams.65

Jādomā, jaunās mājas būvēšana ieilga, tomēr pēc desmit gadiem tā bija 
gandrīz gatava. to apliecina 1729. gada 9. augusta revīzijas protokols.66 
Dokumentā lasāms, ka skrundas pasta kantoris ir koka guļbūves ēka ar lubu 
jumtu. ieeja mājā caur priekšnamu, kam māla klona grīda, bet griestiem dēļu 
pārsegums vēl nav gatavs. no priekšnama pa kreisi istaba ar gala un sānu 
kambari, kā arī dēļiem nožogots neliels rakstāmkambaris un tualete. Visām 
telpām dēļu grīdas un dēļu griesti. pavisam tajās 17 labas stikla rūtis, tās 
stiprinātas svinā, daļai no rūtīm ir arī metāla viras. logu rāmji pārsvarā krāsoti 
zaļā krāsā. istabā uzmūrēta podiņu krāsns, te arī no dēļiem darināta lūka uz 
pagrabu, visām durvīm ir nepieciešamās viras un atslēgas. no priekšnama 
pa labi izbūvēta otra istaba ar sānu kambari. arī šeit telpām bija dēļu grīdas 
un griesti. Gaismu nodrošināja 18 labas svinā stiprinātas stikla rūtis. Mājā 
bija deviņas iekšdurvis, katrai viens pāris metāla viru, āķis un nepieciešamie 
rokturi. labās puses istabā vēl nebija uzmūrēta krāsns. Mājas centrā virtuve, 
tās vienā galā velve, skurstenis te vēl nav uzmūrēts, bet nepieciešamie ķieģeļi 
jau sagādāti, tie novietoti blakus istabā. logus no ārpuses aizsargā slēģi, tiem 
visiem metāla viras. Virs mājas ieejas durvīm stāv pasta kantora plāksne, uz 
kuras uzgleznots hercoga vapenis. 

pasta kantora ēku kompleksā ietilpa arī vairākas saimniecības ēkas.
1. Graudu klēts – ar lubu jumtu klāta koka guļbūve. ieejai divas vienviru 

durvis, kam metāla viras, āķi un rokturi. Grīdas un griestu pārsegums 
darināts no dēļiem. iekštelpā atrodas daži graudu apcirkņi.

2. Jauns zirgu stallis, tam ir jau spāres, bet jumta segums vēl nav 
izveidots.

3. Zirgu stallis – ēka labā stāvoklī, tajā var novietot astoņus zirgus. Zirgu 
aizgaldi veidoti no dēļiem, grīda iesegta no apaļkoka baļķiem. te novietotas 
arī nepieciešamās siles un saites. ieejas durvīm ir metāla viras un rokturis.
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4. otrs zirgu stallis, tajā ir siles un saites, bet nav aizgaldu. Durvīm metāla 
viras un rokturis. abiem staļļiem labi salmu jumti.

5. Blakus atrodas jaunbūvēta ratnīca; tās jumtam spāres gatavas, taču vēl 
nav seguma, tāpat nav arī vēl durvju.

6. rija, veca guļbaļķu būve bez jumta. tā nelietojama, lielākā daļa baļķu 
sapuvuši.

Kantora inventāra sarakstā uzskaitīti: hercogistes pasta organizācijas 
skrundas kantora zīmogs, svaru šāle un vienu mārciņu smags atsvars, 
divi mazi četrstūraini galdiņi un četri nelieli soliņi. pēdējie bija novietoti 
rakstāmkambarī.67 

attiecības ar vietējo skrundas muižu neuzlabojās arī 18. gadsimta vidū. 
lielu neapmierinātību radīja apstāklis, ka 1740. gadā muiža kā savu sāka lietot 
iepriekš kantora izmantoto tuvējo krogu. Muiža slikti pildīja arī pastmeistara 
un hercogistes valdības līgumā noteikto pienākumu – regulāri nodrošināt 
kantorim labu strādnieku ar zirgu un čaklu kalponi. tā vietā nereti atsūtīja 
desmit līdz divpadsmit gadu vecus bērnus, bieži kantora strādniekam 
nedēļām ilgi nebija zirga. 18. gadsimta 50. gadu beigās, kad muižā saimniekoja 
heinrihs ernsts fon Butlars (Buttlar), kantora uzturēšanas saistības tika 
pildītas arvien sliktāk; rīcību pamatoja, ka muižas pārvaldei par kaut kādiem 
līguma nosacījumiem nekas neesot zināms.68 toreizējais pastmeistars Frīdrihs 
Vilhelms roskiuss (Roscius) ar situāciju nedomāja samierināties: 1759. gada 
27. augustā viņš nosūtīja ziņojumu hercogistes pastmeistaram Dīdriham 
Bekmanam (Bekmann) – skrundā hroniski nepietiekot zirgu galvenā pasta ceļa 
apkalpošanai. pirms četriem gadiem par hercogistes naudu te nopirkti divi 
zirgi, bet, tā kā kantorim vienmēr trūcis līdzekļu, tie slikti kopti un kļuvuši 
pastam nederīgi, jo pa nelabotajiem ceļiem smagās pasta somas vairs nespēj 
panest.69

pēc trīsdesmit gadiem arī pasta kantora ēka bija kļuvusi gandrīz 
nelietojama. pastmeistaram roskiusam pietika enerģijas un neatlaidības, lai 
panāktu jaunas mājas uzcelšanu. Jaunās būves projektu 1760. gadā izstrādāja 
hercogistes būvdirektors Šīrmeisters,70 un pēc dažiem gadiem ieceri realizēja 
dzīvē.71 Jaunuzceltajā ēkā skrundas pasta kantoris darbojās līdz pat 
hercogistes pasta organizācijas darbības beigām 1795. gadā. 
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Korespondences apjoms skrundas un Ventspils pasta kantorī

ieskatu pasta kantoru darba apjomā un intensitātē var gūt, iepazīstot 
latvijas Valsts vēstures arhīvā saglabājušās kantoru grāmatas, kurās uzskaitīta 
izsūtītā un saņemtā korespondence un norādīta katra sūtījuma cena. 

1718. gads
sūtījumi no skrundas pasta kantora uz

Janvāris    5   13  32   20   –   2    44  116
Februāris   1   10  24   29    –   –   1  52  117
Marts    3   10  23   22   –   –   51  109
aprīlis    5   16  25   46   –   –    40   132
Maijs    5   12  28   41   –   –   52  138
Jūnijs    1    7  16   16   –   –   32  72
Jūlijs    8   16     25   25   –   –    83  157
augusts   5    8  33   18   –   –   1  71  136
septembris   2   21  36   33   –   –   3  70  165
oktobris   –    16  42   23   –   –   2  69  152
novembris   2      11  46   25   –   –   4  41  129
Decembris  2     18  22   31   1   –   –  39   113
Gadā kopā  39   158   352   329   1   2  11  644 1536
Vidēji 
mēnesī    3   13  29   27   –   –   0,9  54  128

Mē-
nesis

Vents-
pili

Kul-
dīgu 

Mē-
meli

lie-
pāju saldu

Do-
beli rīgu

Jel-
gavu Kopā

sūtījumi uz skrundas pasta kantori no

Janvāris    2     3  14   30   –         –  51  100
Februāris   –    10   17   33     –  48  108 
Marts    1    4   13   31     –  39  88 
aprīlis    2    19   21   56     –  48  146 
Maijs    3    19   17     40     –  53  132
Jūnijs    4    8    9   29     –  48  98 
Jūlijs    3    18   17   27     –  61  126
augusts   3    11   25   21   –   –     –  65  125
septembris   2    21   43   48   –   –   –  68  182
oktobris    –    19   48   52   –   –   –  71  190
novembris    –    11   29   35   –   –   –  46  121
Decembris  –    23   15   50   –   –     –  51  139 
Gadā kopā   20   166   268   452   –   –   –  649   1555
Vidēji     2    14   22   38   –   –   –  54  130
mēnesī   

Mē-
nesis

Vents-
pils

Kul-
dīgas 

Mē-
meles

lie-
pājas saldus rīgas

Jel-
gavas Kopā

Dobe-
les
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Šie saraksti savulaik kalpoja kā iestādes finanšu stāvokļa atskaite, bez tam 
interesi piesaista arī rūpīgi uzrādītie vēstuļu adresāti vai nosūtītāji. 

no skrundas pasta kantora arhīva  ir saglabājušās divas kantora grāmatas: 
pastmeistara Kazimira Branta rakstītā 1718. gada grāmata un sešu 
mēnešu – no janvāra līdz jūnijam – pārskats par 1783. gada sūtījumiem. 

1718. gadā no skrundas pasta kantora izsūtīja pavisam 1536 vēstules. 
Visvairāk sūtījumu – 165 vēstules bija septembrī, vismazāk – 72 vēstules – 
jūnijā, vidēji mēnesī izsūtīja 128 vēstules. Gadā kopējais lielākais adresātu 
daudzums bija Jelgavā (644), ievērojami pieticīgāks vēstuļu saņēmēju loks 
bija Ventspilī (39), rīgā (11), Dobelē (2) un saldū (1). 

1783. gads
sūtījumi no skrundas pasta kantora uz

Janvāris    26   176   68   75   28   12    –  285  670
Februāris  17   127   44   49   27   10   –   288  562
Marts    24   205   67   60   46   13   –  288  703
aprīlis    30   219   43   81   164   17   241  795
Maijs    24   197   57   67   46   19   –  258  668
Jūnijs    18   148   64   54   33   8   –  233  558
pusgadā 
kopā   139   1072   343   386   344   79  1593 3956
Vidēji     23     179   57   64   57   13   –  266  659
mēnesī   

Mē-
nesis

Vents-
pili

Kul-
dīgu 

Mē-
meli

lie-
pāju saldu

Do-
beli rīgu

Jel-
gavu Kopā

sūtījumi uz skrundas pasta kantori no

Mē-
nesis

Vents-
pils

Kul-
dīgas 

Mē-
meles

lie-
pājas saldus rīgas

Jel-
gavas Kopā

Dobe-
les

Janvāris    38   190   276   106   53   25   –  342  1030
Februāris  26   160   58   101   79  19   270  713
Marts    29   209   80   110   105  33   –  267  833
aprīlis    31   209    64   136   113  47   –  291  891
Maijs    21   202   76   107   85  53   269  813
Jūnijs    14   134   72   82   53  20   –  188  563
pusgadā
kopā   159   1104   626   642   488  197  1627 4843
Vidēji     27   184   104   107   81  33   –  271  807
mēnesī    
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skrundas pasta kantorim adresēto vēstuļu skaits (1555) nedaudz 
pārsniedza nosūtīto vēstuļu daudzumu, sevišķi izcēlās oktobris (190) un 
septembris (182), martā kantoris saņēma tikai 88 vēstules, bet vidēji mēnesī  
130 vēstules. Visvairāk sūtījumu pienāca no Mēmeles (268) un no Jelgavas 
(649), bet vismazāk – no Ventspils (20). 72

1783. gada sešos mēnešos no skrundas pasta kantora izsūtītas 3956 
vēstules, no tām visvairāk aprīlī (795), vismazāk – jūnijā, bet vidēji mēnesī – 
659 vēstules. Visvairāk adresātu bija Jelgavā (1593), vismazāk – Dobelē (79). 

tajā pašā laika posmā skrundas pasta kantoris saņēma 4843 vēstules, 
visvairāk janvārī (1030), vismazāk – jūnijā (563), vidēji mēnesī – 807 vēstules. 
aktīvākie korespondenti bijuši Jelgavā (1627), vismazāk vēstuļu pienācis no 
Ventspils (159). 73

3. att. ieraksts skrundas pasta 
kantora žurnālā. 
1718. gada 3. janvāris. 
LVVA, 554. f., 3. apr., 
2077. l., 17. lp.
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par Ventspils pasta kantori informācija ir bagātāka, jo saglabājušies ieraksti 
par 1707., 1708. gadu un 1710. gada septiņiem mēnešiem (janvāris–jūlijs).   
tāpat var iepazīt situāciju 1712. gadā, 1713. gada deviņos mēnešos (janvāris–
septembris), 1728. gadā. laikā no 1738. līdz 1747. gadam Ventspils pasta 
kantora rakstvedis mēģinājis savus pienākumus atvieglot un saņemtajiem 
sūtījumiem norādījis vien pasta maksas kopējo summu, bet detalizēti 
grāmatā ierakstījis adresātus tikai izsūtītajai korespondencei, kuras apjoma 
analīzei izmantojamas saglabājušās kantora grāmatas 1738. gada septiņiem 
mēnešiem (jūnijs–decembris), par visu 1739., 1746. un 1747. gadu. 1751. gadā 
rakstvedis atgriezies pie vecās kārtības un norādījis kā ikvienas izsūtītās 
vēstules adresātu, tā arī katru personu, kuras sūtījums sasniedzis Ventspils 
kantori. Diemžēl no šī gada saglabājušies vienīgi kantora grāmatas astoņu 
mēnešu (maijs–decembris) ieraksti. 

1707. gads

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz
Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvāris    30    34    4   24   22    –   –  17  131
Februāris  26    26    3   28   18   1   –  22  124
Marts    37    39    2   26   14   –   –  11  129
aprīlis    46    41    1   34   26   –   –   24  172
Maijs    38    44   10   32   29   –   –  41  194
Jūnijs    40    47    8   30   30   –   –  44  199
Jūlijs    26    36    2   25   23   –   –  32  144
augusts    37    24    –   28   18   –   –  26  133
septembris  48    38     4   32   24   2   –  31  179
oktobris    27    29    3   27   38   –   –   27  151
novembris  34    25    3   28   31   1   –  29  151
Decembris  40    26    –   21     22   –   –  24  133
Gadā kopā 429    409    40   335   295   4   328 1840
Vidēji     36 34 3 28 25 0,3 27 15336    34    3   28   25   0,3   27  153
mēnesī 
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sūtījumi uz Ventspils pasta kantori no
Mē-
nesis

Mē-
meles

Jel-
gavas

skrun-
das

lie-
pājas

sal-
dus Kopā

Kul-
dīgas rīgas

Do-
beles

Janvāris   55   14   8   21   27   –   –  12  137
Februāris  47   23     14     25   24   –   –  14  147
Marts   54   34   9   32   20   –   –  16  165
aprīlis   50   30   14   21   33   –   –  25  173
Maijs   52   28   4   29   25   –   –  24  162
Jūnijs   40   35   4   30   40   –   –  22  171
Jūlijs   55   34   2   21   25   –   –  32  169
augusts   50   22   1   31   20   –   –  30  154
septembris  47   28   14   27   25   –   –  28  169
oktobris   45   27   11   27   26   –   –  35  171
novembris  38   26   3   28   25   –   –  37  157
Decembris 38   31   3   31   22   –   –  29  154
Gadā kopā 571   332   87   323   312   –   –  304 1929
Vidēji     48   28   7   27   26   –   –  25  161
mēnesī 

1708. gads

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz
Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvāris    42    39   1   21   28   –   –  22  153
Februāris  59    36   3   18   19   –   –    13  148
Marts    46    46   8   28   26   –   –  23  177
aprīlis    36    55   1   22   25     2   16   157
Maijs    42    48   9   30   30   –   –  21  180
Jūnijs    41    65   6   33   33   –   –  48  226
Jūlijs    54    38   1   25   28   –   –   54  200
augusts    39    37   2   24   23   –   –  50  175
septembris  53    28   2   39   27   –    –  39  188
oktobris   42    42   3   29   32   –   –  33  181
novembris  31    40   –   29   20   –   –  48  168
Decembris  37    20   1   16   16   –   –  33  123
Gadā kopā 522   494   37   314   307   2   –  400 2076
Vidēji     43    41   3    26   26   –   –  33  173
mēnesī



168 pārsla pētersone

1707. un 1708. gadā, spītējot Ziemeļu kara grūtībām un dažādiem pasta 
kustības traucēšanas mēģinājumiem, Ventspils pasta kantora darbība bija 
pietiekami intensīva un raksturojama ar apjomīgu saņemtās un nosūtītās 
korespondences daudzumu. to varētu izskaidrot ar Kurzemē dislocēto 
zviedru armijas karavīru iesaistīšanos informācijas apmaiņā, kā arī 
iedzīvotāju un pārvaldes iestāžu vēlmi iespējami ātrāk uzzināt visu jauno 
par vietējiem un ārzemju notikumiem.

1707. gadā no Ventspils kantora izsūtīja pavisam 1840 vēstuļu, visvairāk 
sūtījumu bija jūnijā (199), vismazāk – februārī (124), vidēji mēnesī 153. 
1708. gadā no Ventspils nosūtīja pavisam 2076 vēstules, visvairāk – jūnijā 
(226), vismazāk decembrī (123), vidēji mēnesī – 173. abos gados vislielākais 
korespondences apjoms bija adresēts Mēmeles pasta kantorim (429 un 522), 
tajā skaitā arī sūtījumi uz rietumeiropu; vismazāk adresātu bija skrundas 
pasta kantorim (40 un 37). 

1707. gadā no Ventspils kantoris saņēma pavisam 1929 vēstules, visvairāk 
sūtījumu pienāca aprīlī (173), vismazāk – janvārī (137), vidēji mēnesī 161 sū-
tījums. 1708. gadā uz Ventspili bija adresēta pavisam 2161 vēstule, visvairāk – jūni-
jā (247), vismazāk – februārī (123), vidēji mēnesī – 180. abos gados vislielākais 
korespondences apjoms pienāca no Mēmeles (571 un 620), tai skaitā bija arī 
vēstules no rietumeiropas; vismazāk sūtījumu pienāca no skrundas pasta 
kantora (87 un 79).74 

sūtījumi uz Ventspils pasta kantori no

Mē-
nesis

Mē-
meles

Jel-
gavas

skrun-
das

lie-
pājas

sal-
dus Kopā

Kul-
dīgas rīgas

Do-
beles

Janvāris    52    24   3   30   32   –   –   31  172
Februāris  32    18   10   28    16   –   –   21  125
Marts    77    34   5   16   29   –   –   29  190
aprīlis    45    46   14   20   19   –   –   34  178
Maijs    46    28   15   29   37   –   –   25  180
Jūnijs    56    53   9   30   47   –   –   52  247
Jūlijs    57    39   2   33   23   –   –   46  200
augusts    49    30   4   19   22   –   –   42  166
septembris  60    31   4   34   30   –   –   34  193
oktobris    57    36   7   28   32     38  198
novembris  49    28   5   17   30   –   –   39  168
Decembris  40    19   1   26   27   –   –   31  144
Gadā kopā  620   386    79   310   344   –   –  422 2161
Vidēji     52    32   7   26   29   –   –   35  180
mēnesī
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4. att. ieraksts Ventspils pasta kantora žurnālā. 1707. gada 16. janvāris. 
LVVA, 554. f., 3. apr., 2125. l., 4. lp.

1710. gadā rēķini saglabājušies tikai par pirmajiem septiņiem mēnešiem, 
kara un mēra epidēmijas dēļ hercogistes pasts 1710. gada rudenī darbību 
pārtrauca. Mēģinājumi pastniekus aizkavēt un aplaupīt bija bieža parādība 
arī 1710. gada pirmajā pusē. par šādu gadījumu vēsta ieraksts Ventspils pasta 
žurnālā: “18. martā plkst. 3.00 no Ventspils izgājušo pasta jātnieku pie Jaunā 
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kroga aizturējuši krievu kareivji un atņēmuši viņam pasta maisu. tajā bija: 
3 vēstules uz Mēmeli, 3 – uz Jelgavu, 3 – uz liepāju, 1 – uz Kuldīgu.”75

izsūtīto un saņemto vēstuļu daudzums liecina, ka 1710. gadā sakaru 
intensitāte gan ne vairs tik aktīva kā 1708. gadā, bet vēl arvien diezgan augsta. 
septiņos mēnešos no Ventspils pasta kantora izsūtītas 755 vēstules, visvairāk 
aprīlī (124), vismazāk – jūnijā (80), vidēji mēnesī izsūtītas 108 vēstules. 
adresātu vislielākais skaits (227) bija Mēmelē, vismazākais – Dobelē (2) un 
skrundā (5). 

Minētajos septiņos mēnešos Ventspils pasta kantorī saņēma 1024 vēs-
tules; visvairāk sūtījumu pienāca martā (173), vismazāk – jūnijā (121), vidēji 

1710. gads
sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz

Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvāris    26    37   1   19      10   –   –   –   93
Februāris       38    42   1    17   24   –   –   –  122
Marts    27    40   –   18   27   –   –   –  112
aprīlis    41    34   –   24   25   –    –   –  124
Maijs    30     35   1   21   18   –   –   –  105
Jūnijs    24    14   2   27   11   –   2   –  80
Jūlijs    41    20   –   48   10   –   –   –  119
7 mēnešos  227   222   5   174   125    2  755
kopā  
Vidēji     32    32   0,7   25   18    –   –  108
mēnesī

sūtījumi uz Ventspils pasta kantori no
Mē-

meles
Jel-

gavas
skrun-

das
lie-

pājas
sal-
dus Kopā

Kul-
dīgas rīgas

Do-
beles

Janvāris    40    58     3   28    16   –   –   –  145
Februāris  42    46    8   17   34   –   –    –  147
Marts    57    48    6   40   22   –   –   –  173
aprīlis    53    36    –   23   19   –   –   –  131
Maijs    64    49    8   31   24   –   –   –  176
Jūnijs    30    29   10   26   26   –   –   –  121
Jūlijs    48    14    4   38   27   –   –   –  131
7 mēnešos  334   280   39   203    168    1024
kopā 
Vidēji     48    40    6   29   24     146
mēnesī

Mē-
nesis
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1712. gads
sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz

Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvāris    34    18    –   16   6   –   –   –  74
Februāris  27    37    13   12   –   –   –  89
Marts    36    41    –   22   13   –   –   –  112
aprīlis    45    36    –   17   23   –   –   –  121
Maijs    30    12    –   27   9   –   –   –  78
Jūnijs    35    13    –   17   12   –   –   –  77
Jūlijs    24    25    2   29   9   1   –   –  90
augusts    24    30    2   26   13   –   –   –  95
septembris  29    22    2   16   21   2   –   –  92
oktobris   34    27    1   17   13   –   –   –  92
novembris     17    35    –   21   20   –   –   –  93
Decembris    24    16    –   14   15   –   –   –  69
Gadā kopā 359   312    7    235   166   3   1082
Vidēji      30    26    0,6   20   14   –   –   –  90
mēnesī

sūtījumi uz Ventspils pasta kantori no:
Mē-

meles
Jel-

gavas
skrun-

das
lie-

pājas
sal-
dus Kopā

Kul-
dīgas rīgas

Do-
beles

Janvāris    45    34   –   33   4   –   –   –  116
Februāris  20    18   –   21   14   –   –   –  73
Marts    40    29   –   41   19   –   –   –  129
aprīlis    35    22   –   29   27   –   –   –  113
Maijs    31    21   –   22   13   –   –   –  87
Jūnijs    39    18   2   26   13   –   –   –   98
Jūlijs    26    33   –   28   18   –   –   –  105
augusts   40    39   2   36   17   –   –   –  134
septembris  23    24   3   20   16   –   –   –  86
oktobris   27    31   2   29   14   –   –   –  103
novembris  31    20   –   19   26   –   –   –  96
Decembris   31    21   –   28   14   –   –   –  94
Gadā   388   310   9   332   195    1234
kopā
Vidēji     32    26   0,8   28    16   –   –   –  103
mēnesī

mēnesī – 146 vēstules. Būtisks korespondentu pārsvars bija rietumeiropā un 
Mēmelē (334), vismazāk vēstuļu pienāca no skrundas (39).76 

1712. gadā, kaut ar grūtībām, hercogistes pasts savu darbību atjaunoja, 
tomēr pasta darbības intensitāte bija zemāka nekā kara gados, ievērojami 

Mē-
nesis
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samazinājies sūtījumu apjoms. pavisam no Ventspils pasta kantora izsūtītas 
1082 vēstules, visvairāk aprīlī (121), vismazāk – decembrī (69), vidēji mēnesī –  
90 vēstules. adresātu ziņā vadošo vietu vēl arvien saglabāja Mēmele (359), 
bet uz skrundu gada laikā nosūtīja tikai 7 vēstules. 

saņemtās korespondences apjoms bija nedaudz lielāks: pasta kantorim gadā 
bija adresētas 1234 vēstules, no tām visvairāk – martā (129), vismazāk – februārī 
(73), vidēji mēnesī – 103 vēstules. Visvairāk sūtījumu pienāca no Mēmeles 
(388), vismazāk – no skrundas (9).77 

 līdzīgi rādītāji vērojami arī 1713. gadā. 

1713. gads

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz

Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvāris    17    16   –   15   12   –   –   –  60
Februāris  25    22   –   17   21   –   –   –  85
Marts    30    27   –     15   16   –   –   –  88
aprīlis    27    21   –   22   20   –   –   –  90
Maijs    20    15   –   18    15   –   –   –  68
Jūnijs    27    17   –   19     11   –   –   –  74
Jūlijs    25    16   –   16     11   –   –   –  68
augusts    39    31   1   33      25   –   –   –  129
septembris  27    22   –   16      12   –   –   –  77
9 mēnešos   237    187   1   171   143     739
kopā 
Vidēji     26    21   –   19   16   –   –   –  82
mēnesī 

sūtījumi uz Ventspils pasta kantori no
Jel-

gavas
skrun-

das
lie-

pājas
sal-
dus Kopā

Kul-
dīgas rīgas

Do-
beles

Janvāris    30    28   –   24   15   –   –   –  97
Februāris  35    19   –   27   18   –   –   –  99
Marts    38    28   –   19   20   –   –   –  105
aprīlis    48    25   –   22   4   –   –   –  99
Maijs    30    20   –   29   16   –   –   –  95
Jūnijs    31    20   –   22   6   –   –   –  79
Jūlijs    30    28   –   26   11   –   –   –  95
augusts    57    37   3   40   17   –   –   –  154
septembris  34    34   5   36   19   –   –   –  128
9 mēnešos   333   239   8   245  126     951
kopā
Vidēji      37    26   0,8   27   14   –   –   –  106
mēnesī 

Mē-
nesis

Mē-
meles
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1728. gads
sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz

Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvāris    6    17    2    1   2   –   –   –  28
Febr.   10    29    1    4   4   –   –   –  48
Martā   10    16    1    3   1   –   –   –  31
aprīlī   15    22    –    6   –   –   –   –  43
Maijā   15    21    –    6   4   –   –   –  46
Jūnijā    9    18    2    2   2   –   –   –  33
Jūlijā   11    23    2    2   3   –   –   –  41
augustā   17    27    –    9   7   –   –   –  60
septembrī  18    23    1   10   8   –   –   –  60
oktobrī   20    39    3    8   6   –   –   –  76
novembrī  14    23    3    6   3   –   –   –  49
Decembrī   17    27    1    8   3   –   –   –  56
Gadā     162   285   16   65   43     571
kopā  
Vidēji     14    24    1    5   4   –   –   –  48
mēnesī 

sūtījumi uz Ventspils pasta kantori no
Mē-

meles
Jel-

gavas
skrun-

das
lie-

pājas
sal-
dus Kopā

Kul-
dīgas rīgas

Do-
beles

Janvārī    4    39    –    6   3   –   –   –  52
Febr.   13    31    –    13   4   –   –   –  61
Martā   14    34    –   10   4   –   –   –  62
aprīlī   27    56    –    8   6   –   –   –  97
Maijā   17    40    1   13   3   –   –   –  74
Jūnijā   15    53    1    8   1   –   –   –  78
Jūlijā   13    55    –   13   7   –   –   –  88
augustā   23    68    1    6   7   –   –   –  105
septembrī  20    64    4    6   2   –   –   –  96
oktobrī   22    54    –   10   8   –   –   –  94
novembrī  19    42    1    9   2   –   –   –  73
Decembrī   13    64    –   24   3   –   –   –  104
Gadā   200   600    8   126   50     984
kopā 
Vidēji    17    50    0,7   10   4   –   –   –  82
mēnesī

Mē-
nesis

Janvāris
Februāris
Marts
aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
Decembris

Janvāris
Februāris
Marts
aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
Decembris
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septiņos mēnešos no Ventspils pasta kantora izsūtītas 739 vēstules; 
visvairāk – augustā (129), vismazāk – janvārī (60), vidēji mēnesī 82 vēstules, 
bet kantorī saņemta 951 vēstule; visvairāk – augustā (154), vismazāk – jūnijā 
(79), vidēji mēnesī – 106 vēstules. Visaktīvākā korespondences apmaiņa bijusi 
ar Mēmeli, vismazākā – ar skrundas pasta kantori.78

Kaut varētu cerēt, ka pēc kara postījumu likvidēšanas Ventspils pasta kan-
tora darba intensitāte palielināsies, tomēr 1728. gadā tā vēl bija ļoti pasīva, 
korespondences apjoms vairāk nekā divas reizes atpalika no 1708. gada.

1728. gadā no Ventspils pasta kantora izsūtīta 571 vēstule; visvairāk – oktob-
rī (76), vismazāk – janvārī (28), vidēji mēnesī – 48, bet saņemtas 984 vēstules; 
visvairāk – decembrī (104), vismazāk – janvārī (52), vidēji mēnesī – 82. sākot 
ar šo gadu, visaktīvākā korespondences apmaiņa notiek ar Jelgavas pasta 
kantori, vismazākā – ar skrundu.79 

pēc desmit gadiem hercogistes pasta sūtījumu apjoms ir redzami 
pieaudzis.

1738. gads

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz
Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Jūnijā    27    50    5   10   13   –   –   –  105
Jūlijā    45    58    2   12    17   –   –   –  134
augustā   53    61     5   17   20   –   –   –  156
septembrī   27    43   11   15   14   –   –   –  110
oktobrī    46    52    5   24   20    –   –   –  147
novembrī   47     50   10    21    22   –   –   –  150
Decembrī  46    53    10   16   26   –   –   –  151
7 mēnešos  291    367   48    115   132     953
kopā
Vidēji     42    52    7   16   19    –   –   –  136
mēnesī

Jūnijs
Jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
Decembris

1738. gadā no Ventspils pasta kantora mēnesī vidēji izsūtīja 136 vēstules, 
bet 1739. gadā – jau 169. apjoma pieaugumu var skaidrot ar hercoga ernsta 
Johana Bīrona šajā gadā realizēto hercogistes pasta reformu, kuras rezultātā 
hercogistes pasts transportēja arī Krievijas korespondenci, uzlabojās sakaru 
regularitāte un drošība, kā arī palielinājās korespondentu skaits.80 

1746. un 1747. gadā sūtījumu apjoms atkal nedaudz samazinājies – kopš  
1741. gada e. J. Bīrona reformas pasākumi atcelti, veiktie uzlabojumi aizmirsušies. 
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1746. gadā no Ventspils pasta kantora izsūtītas 1920 vēstules, visvairāk 
decembrī (238), vismazāk – augustā (108), vidēji mēnesī – 160. 1747. gadā 
kopā izsūtīta 1851 vēstule, visvairāk martā (209), vismazāk – jūnijā (126), 
vidēji mēnesī – 154. aktīvākā korespondences apmaiņa notikusi ar Jelgavas 
pasta kantori, vismazāk sūtījumu adresēti skrundas (164 un 119) un saldus 
(1 un 10) pasta kantorim.81  

18. gadsimta vidū Ventspils pasta kantorī vērojama tendence izsūtīto un 
saņemto sūtījumu skaitam palielināties.

 1751. gada astoņos mēnešos no kantora izsūtītas 1542 vēstules, visvairāk 
septembrī (227), vismazāk – maijā (165), vidēji mēnesī – 193 vēstules. Ventspilī 
gada laikā saņemtas pavisam 1704 vēstules; visvairāk septembrī (265), 
vismazāk – jūnijā (143), vidēji mēnesī – 213 vēstules. aktīvākā korespondences 
apmaiņa bijusi ar Mēmeli (izsūtītas 489. saņemtas 524 vēstules), vismazāk 
sūtījumi adresēti (143) un saņemti (171) no skrundas pasta kantora.82 

tā kā pasta kantora žurnālos saglabājušies ieraksti gan par visu gadu, gan 
par pusgadu un par vairākiem mēnešiem, uzskatāmākam salīdzinājumam 
aprēķināts vidējais mēneša korespondences apjoms.

1739. gads

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz
Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvārī    46    82    6   11   27   –   –   –  172
Febr.    40    36    2    9   21   –   –   –  108
Martā    69    58    6   13   37   –   –   –  183
aprīlī    56    48    –   22   41     167
Maijā    49    45   10   21   36    –   –   –  161
Jūnijā    56    59   12   22   25   –   –   –  174
Jūlijā    62    56    7   24   27   –   –   –  176
augustā   60    48    4   19   22   –   –   –  153
septembrī   74    36    9   25   30   –   –   –  174
oktobrī    71    48    9   17   34   –   –   –  179
novembrī   80     60    7   17   32    –   –   –  196
Decembrī  51    63    4   23    45   –   –   –  186
Gadā kopā 714   639   76   223   377    2029
Vidēji     60    53    6   19   31   –   –   –  169
mēnesī

Janvāris
Februāris
Marts
aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
Decembris
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1746. gads

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz
Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvārī    42    77    9   36   29   –   –   –  193
Febr.    40    57      4   16   23   –   –   –  140
Martā    44    55   11   13   37   –   –   –  160
aprīlī    40    42   11    7   33   –   –   –  133
Maijā    38    67   12   13     29   –   –   –  159
Jūnijā    33    63    8   16   27   –   –   –  147
Jūlijā    23    57   11   15   25   –   –   –  131
augustā   26    28    6   17   30   1   –   –  108
septembrī   45    63    9   27   35   –   –   –  179
oktobrī    41    48   10   35   33   –   –   –  167
novembrī   50    56    7   20   32   –   –   –  165
Decembrī    99    19   66   11   43   –   –   –  238
Gadā kopā   521   632   164   226   376   1   –   – 1920
Vidēji      43    53    14    19    31   –   –    –   160
mēnesī 

1747. gads

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz
Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Janvārī    31    98   10   12   38   –   –   –  189
Febr.    36    62    2   19   34   4   –   –  157
Martā    52   110    1   15   25   6   –   –  209
aprīlī    38    49   10   16   42   –   –   –  155
Maijā    32    51   13   26   28   –    –   –  150
Jūnijā    22    48   15   23   18   –   –   –  126
Jūlijā    30    72   16   16   30   –   –   –  164
augustā   29    56   10   13   30   –   –   –  138
septembrī   32    39    9   25   35   –   –   –  140
oktobrī    32    45   13   23   36   –   –   –  149
novembrī    31    34   12   16   34   –   –   –  127
Decembrī  23    53    8   20   43   –   –   –  147
Gadā kopā 388   717   119   224   393  10   1851
Vidēji     32    60   10   19   33  0,8   –   –  154
mēnesī 

Janvāris
Februāris
Marts
aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
Decembris

Janvāris
Februāris
Marts
aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
Decembris
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skaitļi rāda, ka Ziemeļu kara laikā pasts, pārvarot dažādas grūtības, 
darbojās ļoti intensīvi. Jāatzīmē, ka 1707. un 1708. gadā Kurzemi bija 
okupējuši zviedri, Ventspils pasta kantora darbību lielā mērā pārraudzīja un 
vadīja Zviedrijas valdība, ceļa posms skrunda–Kuldīga–Ventspils bija daļa 
no zviedru pasta līnijas un Ventspils pasta kantorī varēja nodot arī uz rīgu 
adresētus sūtījumus. Šo gadu korespondences apjomu (1707. gadā nosūtītas 
vidēji 153, saņemta 161 vēstule, 1708. gadā nosūtītas 173, saņemtas – 180) 
kantoris sasniedza 1739. gadā, bet pārsniedza tikai 18. gadsimta vidū.

1751. gads

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz
Mē-
nesis

Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

Maijā    48    36   18   25   38   –   –   –  165
Jūnijā    55    47   14   20   35   –   –   –  171
Jūlijā    60    69   15   24   27   –   –   –  195
augustā   53    72   13   17   24   –   –   –  179
septembrī   79    78   23   13   34   –   –   –  227
oktobrī    77    64   16   27   29   –   –   –  213
novembrī   56    42   22   26   43   –   –   –  189
Decembrī  61    63   22   23   34   –   –   –  203
Gadā kopā 489    471   143   175   264    1542
Vidēji     61    59   18    22   33         –  193
mēnesī 

sūtījumi uz Ventspils pasta kantori no
Jel-

gavas
skrun-

das
lie-

pājas
sal-
dus Kopā

Kul-
dīgas rīgas

Do-
beles

Maijā    61    48   16   19   41   –   –   –  185
Jūnijā    39    46   11   21   26   –   –   –  143
Jūlijā    53    43   11   25   48   –   –   –  180
augustā   69    63   20   25   55   –   –   –  232
septembrī   88    78   26   21   52   –   –   –  265
oktobrī    89    75   24   26   31   –   –   –  245
novembrī   76    55   38   26   56   –   –   –  251
Decembrī    49    64   25   25   40   –   –   –  203
Gadā kopā 524   472   171   188   349    1704
Vidēji     66    59    21   23   44   –   –   –  213
mēnesī 

Mē-
meles

Mē-
nesis

Maijs
Jūnijs
Jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
Decembris

Maijs
Jūnijs
Jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
Decembris
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skrundas–Kuldīgas–Ventspils sakaru līnijas pastnieki

pasta sakaru ātrums un drošība lielā mērā bija atkarīga no pastnieku darba 
kvalitātes un godaprāta. ceļā no skrundas līdz Ventspilij korespondenci divas 
reizes nedēļā jāšus ar zirgiem transportēja vietējie kuršu ķoniņi83: no Kuldīgas 
līdz skrundai – Dragūnu84, bet no Kuldīgas līdz Ventspilij – sausgaļu dzimtas 
pārstāvji. 

17. gadsimtā kuršu ķoniņu kā brīvzemnieku tiesiskais statuss jau bija 
būtiski ierobežots, pakāpeniski pieauga arī pildāmo klaušu apjoms: sākotnēji 
muižnieki tās uzlika ķoniņu ļaudīm, bet vēlāk arī pašiem ķoniņiem. pasta 

Vidēji mēnesī

sūtījumi no Ventspils pasta kantora uz

Gads Mē-
meli

Jel-
gavu

skrun-
du

lie-
pāju

sal-
du Kopā

Kul-
dīgu rīgu

Do-
beli

 1707    36    34   3    28   25  0,3   27  153
 1708    43    41   3   26   26   –   –  33  173
 1710    32    32   07   25   18   –   –   –  108
 1712    30    26   0,6   20   14   –   –   –  90
 1713    26    21   –   19   16   –   –   –  82
 1728    14    24   1    5    4   –   –   –  48
 1738    42    52   7   16   19   –   –   –  136
 1739    60    53   6   19   31   –   –   –  169
 1746    43    53   14   19   31   –   –   –  160
 1747    32    60   10   19   33  0,8    154
 1751    61    59   18   22   33   –   –   –  193

sūtījumi uz Ventspils pasta kantori no
Jel-

gavas
skrun-

das
lie-

pājas
sal-
dus Kopā

Kul-
dīgas rīgas

Do-
beles

 1707    48    28   7   27   26   –   –  25  161
 1708    52    32   7   26   29    –   –  35  180
 1710    48    40   6   29   24   –   –   –  146
 1712    32    26   0,8   28   16   –   –   –  103
 1713    37    26   0,8   27   14   –   –   –  106
 1728    17    50   0,7   10    4   –   –   –  82
 1751    66    59   21   23   44   –   –   –  213

Mē-
melesGads
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pārvadāšanu viņi uzskatīja par lēņa dienestu. 18. gadsimtā kuršu ķoniņu 
klaušu apmērs gandrīz pilnībā sasniedza hercoga dzimtcilvēku normu. 
tomēr ķoniņu īpašuma tiesības uz zemi un viņu personīgo brīvību muižkungi 
aizskart neuzdrošinājās. 

Ķoniņi, kas pildīja pastnieku pienākumus, no klaušām bija atbrīvoti, 
tomēr sūtījumu nogādāšana jāšus pa sliktiem ceļiem gan dienā, gan naktī, 
jebkuros laika apstākļos, nebija vieglāka par lauku darbiem muižā. pastnieku 
darbu koordinēja un pārraudzīja Kuldīgas pastmeistars. pienākumu izpildei 
kā Dragūni, tā sausgaļi izmantoja personiskos zirgus. sākotnēji viņi rūpējās 
arī par nepieciešamās lopbarības sagādi. tomēr pēc vairākiem gadiem 
vismaz sausgaļu pastniekiem uzņemtās saistības kļuva pārāk smagas, un 
1699. gada rudenī sausgaļu Jukumu Jānis žēlojās hercogam Ferdinandam, ka 
jāšanas un pasta transporta pienākums saimniecību izputina, un viņi nespēj 
dienestu kārtīgi pildīt. Vēstules autors lūdza hercogu pavēlēt Kuldīgas 
muižas pārvaldniekam leitnantam fon Korfam (Korff ) pasta transportēšanas 
pienākumā iesaistīt arī citus novada brīvzemniekus.85 atbilde bija visnotaļ 
pozitīva. 11. novembra vēstulē leitnantam fon Korfam norādīts, ka noteikts 
nodevu daudzums jādod arī pārējām saimniecībām: lielajam Ķoniņciemam 
(seši arkli)86, pliķu ciemam (divi arkli), Ziemeļu ciemam (trīs arkli) un Viesalgu 
ciemam (divi arkli), kopā gadā vajadzēja sarūpēt 26 pūrus rudzu, 26 pūrus 
auzu, 2 speķa gabalus, katru 25 mārciņas smagu, 26 mārciņas sviesta, 26 ve-
zumus siena un naudu – 104 florēnus. sākot ar 1699. gada rudeni, uzskaitītie 
produkti un nauda jānogādā Kuldīgā pastmeistaram, kurš tālāk norēķināsies 
ar pastniekiem.87

Ziemeļu karš ķoniņu ciemus nesaudzēja: kā kara darbība, tā mēra 
epidēmija nonāvēja cilvēkus, izpostīja mājas un saimniecības. hercogistes 
valdība 1710. gadā uz īvandi leitnantam Koskulam nosūtītā vēstulē lūdz 
palīdzēt pasta jātniekam sausgalim no Kuldīgas, jo karavīri viņam atņēmuši 
divas pēdējās govis.88 

sākot ar 1712. gadu, hercogistes valdība sāka nopietni rūpēties par pasta 
organizācijas sakārtošanu. lai panāktu sakaru drošību un regularitāti, 
vajadzēja stacijas un kantorus nodrošināt ar nepieciešamo inventāru, past-
niekiem un zirgiem. līdzīgi kā organizācijas dibināšanas procesā 17. gad-
simtā, arī tagad visvairāk rūpju veltīja galvenajai līnijai Jelgava–Mēmele, to-
mēr vienlaikus netika aizmirsts arī ceļš no skrundas uz Ventspili. hercogistes 
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5. att. sausgaļu Jukuma vēstule hercogam Ferdinandam. 1699. gada novembris. 
LVVA, 554. f., 1. apr., 893. l., 198., 198.a lp.
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pastmeistara Mihaela ruprehta (Ruprecht) izstrādātajā organizācijas pārveides 
projektā lasāms, ka pasta transportēšanu no skrundas līdz Kuldīgai tāpat 
kā agrāk vajadzētu uzticēt ķoniņu Dragūnu dzimtas pārstāvjiem, kuri 
nepilda citas hercogistes klaušas kā vien piedalās Kuldīgas pils būvdarbos. 
Viņi posmā skrunda–Kuldīga varētu nodrošināt regulāru pasta kursēšanu 
divas reizes nedēļā. turpretim pasta transportu no Kuldīgas uz Ventspili 
un atpakaļ iespējams nodrošināt tikai reizi nedēļā, jo līdzšinējo pastnieku – 
sausgaļu – ciems karā ļoti izpostīts. ceļa tuvumā dzīvojošie ļaudis šobrīd 
līdzšinējās mājas pametuši un devušies uz nomaļākām vietām. Divreizēju 
pasta kursēšanu viņi nav spējīgi nodrošināt, vēl jo vairāk tāpēc, ka cietušas 
arī pārējās apkārtnes saimniecības un palīdzēt pastniekiem ar zirgiem vai 
lopbarību nav iespējams.89

līdzīgi situāciju 1713. gada vēstulē hercogam Ferdinandam raksturo arī 
Kuldīgas pastmeistars Matiass Bora. Viņš ziņo, ka ķoniņu ciemi kara un mēra 
gados ļoti cietuši: no vairāk nekā 30 iedzīvotāju lielā Dragūnu ciema, kas 
nodrošināja pasta transportēšanu uz Kuldīgu, izdzīvojuši tikai pieci cilvēki, 
t. i., jauns puisis, viena sieva, viens kalps un divi bērni. Viņi kā vienmēr 
centušies uzņemtās saistības izpildīt: ātri atraduši divus palīgus – ratnieku 
Kristu un staru indriķi un tādējādi spēj nodrošināt pasta transportēšanu. 
turpretim sausgaļos, kas transportēja pastu uz Ventspili, dzīvi palikuši tikai 
viens puisis no salmēnu mājām ar sievu un dēlu. ciems atrodas ceļa tuvumā, 
un sētas nepārtraukti laupījuši garāmejošo armijas daļu karavīri. sausgaļi 
visus pasta jātnieku pienākumus izpildīt nav spējīgi. ievērojot hercoga 
pavēli, Kuldīgas muižas pārvaldnieks apsolījis sameklēt un nosūtīt pasta 
pārvadāšanai kādu citu puisi, tomēr tas nav izdarīts, tādēļ no Kuldīgas uz 
Ventspili pastu iespējams transportēt tikai reizi nedēļā. turklāt vienīgajam 
izdzīvojušajam pasta jātniekam nepieciešama palīdzība, jo apmēram pirms 
trim nedēļām 40 krievu armijas dragūnu nolēmuši viņa mājās pārnakšņot, kā 
rezultātā viss izlaupīts un no apģērbiem, pārtikas un lopbarības nav nekas 
palicis pāri. lai paglābtos, viņam vajadzējis doties prom un patverties no ceļa 
attālākās tukšās mājās.90 

pasta kursēšana reizi nedēļā acīmredzot neapmierināja ne hercogistes, 
ne Ventspils ostas prasības, kādēļ nākamā gada augustā hercogistes valdība 
izdeva rīkojumu arī posmā Kuldīga–Ventspils pastu transportēt divas reizes 
nedēļā. attālumu paredzēja sadalīt divās daļās: no Kuldīgas līdz Zūras 
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muižas speķa krogam un no speķa kroga līdz Ventspilij. pasta jātnieka 
darbību ceļa posmā no speķa kroga līdz Ventspilij uzdeva nodrošināt 
Ventspils licentes pārvaldniekam un pastmeistaram Johanam tīdemanam 
(Tiedemann). nepieciešamos līdzekļus proporcionāli arklu skaitam vajadzēja 
sagādāt Zūras, Vārves un Kustes muižām: pirmajām divām muižām Ventspils 
pastmeistaram vajadzēja maksāt 20 alberta dālderu, bet Kustu muižai – 10 alber-
ta dālderu gadā. savukārt pastmeistara pienākumos ietilpa nodrošināt pastniekus 
ar pienākumu sekmīgai izpildei neieciešamo:

1 parasti garie svārki –                                                        4 florēni
4 pāri zeķu –                                                                         3 florēni
3 krekli –                                                                               6 florēni
4 pāri cimdu –                                                                          24 graši
1 zirgs –                                                                                   36 florēni
1 sedli ar nepieciešamajiem piederumiem – 
iemauktiem un pavadu –                                                    14 florēnu
līdzekļi to turēšanai kārtībā –                                               4 florēni    6 graši
7 olektis sarkana auduma svārkiem –                               17 florēnu 15 grašu
lopbarībai, pogām, linu audeklam un darbinieku algām – 7 florēni  15 grašu
āda biksēm, nepieciešamie piederumi –                                9 florēni
1 pāris zābaku –                                                                          6 florēni
2 pāri kurpju –                                      4 florēni
1 apmetnis ar kapuci –                                   9 florēni
pasta rags un pasta soma                                    6 florēni
kalpa un zirga uzturēšanai                                                      53 florēni
                                              Kopā:    180 florēnu91

Jaunos pienākumus muižas pildīja tikai daļēji: 1715. gada 28. jūlija 
vēstulē hercogistes rentejai Johans tīdemans žēlojas, ka pastniekam varējis 
izsniegt apmetni ar kapuci, divus pārus bikšu un vēl arī hūti. tomēr naudā 
pastniekam varēts samaksāt tikai vienu florēnu, par ko nodrošināt ar pārtiku 
sevi un sagādāt nepieciešamo lopbarību nebija iespējams. pastmeistars 
nekādi nevarot izsniegt viņam piemaksu no savas algas, jo uz pirmā gada 
algu vajadzējis gaidīt veselu gadu, un par nākamo pusgadu viņš neesot 
saņēmis ne graša. Vēl nepieciešami līdzekļi arī pasta kalpa algai, jo viņš līdz 
šim strādājot tikai par vēdera tiesu.92 

Kuldīgas muižas robežās dzīvojošo sausgaļu pastnieku, kuru pienākums 
bija transportēt pastu no Kuldīgas līdz speķa krogam, saimnieciskais 
stāvoklis pat pēc desmit gadiem nebija uzlabojies. Kā lasāms sausgaļu Jēkaba 
1724. gada 28. augusta vēstulē hercogienes annas Joanovnas galma pārzinim 
pēterim Bestuževam-rjuminam (Бестужев-Рюмин), no trim saimniecībām, 
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kas nodrošināja pasta jātniekus ar zirgiem, pārtiku, sedliem u. tml., bija 
palikušas tikai sausgaļu Jēkaba mājas: pirms trim gadiem viens saimnieks, 
vārdā Mārtiņš nomiris, cits pirms diviem gadiem aizbēdzis. Divreiz nedēļā 
jāt piecas jūdzes93 līdz speķa krogam (apm. 43 km), turklāt, kā paredzēts 
grafikā, tas jādara naktī, arī līdz šim bijis ļoti apgrūtinoši, jo nevarēja paveikt 
nepieciešamos darbus saimniecībā un lauki palikuši neapstrādāti. Bez tam 
Kuldīgas muižas iepriekšējais pārvaldnieks virsnieks taube (Taube) ne vien 
pārstājis dot pastniekam paredzēto pārtikas devu, zirgu un sedlus, bet uzlicis 
jaunas nodevas – katru gadu nodot muižai vienu pūru linsēklu, vienu pūru 
auzu, trīs siekus graudu mācītājam.94

saimnieciskās grūtības acīmredzot traucēja sausgaļu pastniekam precīzi 
pildīt uzliktos pienākumus: sūtījumi bieži kavējās, par ko hercogistes valdība 
regulāri saņēma sūdzības. nekārtības novērst un aktīvi rīkoties vajadzēja 
galvenajam pastmeistaram ernstam Georgam Kapelam. Viņa vēstulē 
hercogistes valdībai skaidrotas pasta transportēšanas grūtības ceļa posmā no 
Kuldīgas līdz Ventspilij, kā arī izteikti priekšlikumi stāvokļa uzlabošanai. Kā 
pirmais apskatīts jautājums par pasta drošību: tā ļoti svarīga visā sistēmā, 
bet pastam uz Ventspili šai ziņā jāpievērš īpaša uzmanība, jo ar to bieži no 
dažādām vietām tiek sūtīta nauda par ostā iegādātajām precēm. autors 
skaidrojis, ka pasts no Kuldīgas uz Ventspili nereti kavējas, tas notiek ne tikai 
pavasaros un rudeņos, kad ceļi tiešām slikti, bet arī labos laika apstākļos, 
līdz ar ko gan iekšzemes, gan ārzemju korespondence adresātu sasniedz ar 
novēlošanos. Viens no nekārtības iemesliem ir, ka ļaudis, kuri Zūru muižā 
pie speķa kroga uztur divus pasta zirgus, 24 alberta dālderu gadā lielo 
kompensāciju uzskata par nepietiekamu un paziņojuši, ka par tādu naudu 
stiprus un veselus zirgus nav iespējams izbarot. Viņi liek lopiem iet ganībās 
un pašiem meklēt barību. nereti gadās, ka zirgi rada zaudējumus kaimiņu 
pļavām un dārziem vai aizbēg. Šādā gadījumā pastnieks spiests ceļu uz 
Ventspili turpināt ar iepriekšējo, stipri nogurušo zirgu.  ..

Bez tam pastnieki sūdzoties, ka Kuldīgas pasta kantoris viņiem tikai 
reizi piecos gados izsniedzot vienus sarkanus svārkus, bez kamzoļa un 
biksēm. Zābaki un pieši netiekot doti, tāpat nevarot saņemt arī lukturus, 
kas nepieciešami jāšanai tumšajās naktīs. agrāk Kuldīgas pastniekiem tikusi 
izsniegta tāda pati uniforma kā Jelgavas pastniekiem. Kuldīgas pastmeistars 
neļaujot nolaidīgos pastniekus sodīt pēc vispārējiem hercogienes likumiem, 
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6. att. ceļš no Ventspils līdz Kuldīgai. uzmērījis un zīmējis seb. Derfners (Dörfner). 
1702. gada 1. novembris. LVVA, 554. f., 1. apr., 1398. l., 1., 2. lp.
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bet atsaucas uz viņu privilēģijām – pildīt pastnieka pienākumus jau vairākās 
paaudzēs. pēc e. G. Kapela domām, nekādi izņēmumi nav pieļaujami 
un sausgaļiem pienākumi jāveic tikpat apzinīgi kā pārējiem hercogistes 
pastniekiem. esot novērots, ka šie ļaudis bieži nododas dzeršanai, tādēļ 
iegriežas zemnieku mājās, kā arī atļaujas ceļā sarunāties ar garāmgājējiem, 
tādējādi apdraudot pasta drošību un pakļaujot briesmām pasta sūtījumus. lai 
stāvokli uzlabotu, hercogistes pastmeistars lūdzis valdību izdot pavēli, kas 
liktu kārtīgi aprūpēt divus pasta zirgus Zūru muižā, sausgaļu pastniekiem 
regulāri izsniegt uniformas un pienākumu nepildīšanas vai nolaidības 
gadījumā sausgaļu pastniekus sodīt līdzīgi kā citus viņu hercogistes amata 
brāļus.95  

Veiktie pasākumi būtiskas pozitīvas pārmaiņas pasta transportēšanā 
neienesa. 1729. gadā, kad Kuldīgas pasta kantora vadību pārņēma Matiass 
Bora, viņa rīcībā nonāca agrākie Kuldīgas muižas teritorijā dzīvojošie 
brīvzemnieki. Gadu pēc stāšanās amatā, 1730. gada 12. augusta vēstulē 
hercogistes rentejai pastmeistars uzskaitījis savus priekšlikumus pasta 
darbības sakārtošanai: 1) pastnieki savus pienākumus ļoti pavirši pilda 
tāpēc, ka, uzsākot dienestu, nav devuši amata zvērestu; 2) nepieciešams izdot 
rīkojumu, ka arī Kuldīgas pasta kantorim jāsaņem pasta takses maksājumi par 
visām saņemtajām un izsūtītajām vēstulēm. līdzšinējā kārtība pieļauj, ka par 
sūtījumiem galvenokārt maksā liepājas un Ventspils, kā arī Mēmeles pasta 
kantorī, bet pārējās pasta iestādes saņem daudz mazākus ienākumus; 
3) pasta jātniekam – sausgaļu Jēkabam, kurš transportē sūtījumus pa 
Kuldīgas–Ventspils ceļu, nav neviena puiša, jo viņa vecais kalps smagas 
slimības dēļ kļuvis par invalīdu. pastnieks sūdzas, ka nav spējīgs viens veikt 
uzticēto uzdevumu un lūdz norīkot palīgā viņam citu kalpu. tā kā pasta 
kursēšanai jābūt regulārai un netraucētai, pastmeistars lūdz hercogistes 
valdību rast iespēju lūgumu izpildīt.96

stāvoklis būtiski uzlabojās 1739. gadā, kad sāka darboties hercoga ernsta 
Johana Bīrona pasta organizācijas reglaments, kas skaidri un nepārprotami 
noteica pastnieku pienākumus un tiesības. pastnieku darbu pārraudzīšana 
bija uzticēta pastmeistaram, un viņa pienākums bija rūpīgi sekot, ”lai pastnieki 
neaizraujas ar alkohola lietošanu un dzīvotu taupīgi”, kā arī precīzi ievērotu 
dienesta pienākumus. izmaksājot ceturkšņa algu, lieku reizi vajadzēja 
atgādināt amata zvēresta tekstu un, piedraudot kā ar laicīgo, tā Dieva 
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sodu, piekodināt to ievērot. pastnieki nedrīkstēja pieņemt no iedzīvotājiem 
vēstules, paciņas vai citas lietas ārpus pasta kantora. Ja tomēr kāds sūtījums 
nodots, nākamajā pasta kantorī tas jāreģistrē un jāiekasē attiecīgā takse. par 
vēstuļu nelegālu līdzņemšanu bija paredzēti ļoti bargi sodi – ja pārkāpums 
izdarīts pirmo reizi, pastniekam pēc vēstules nodošanas pastā un takses 
samaksāšanas jāizcieš arī desmit dienu ilgs cietumsods, atkārtotā gadījumā 
vainīgais jānodod tiesai. Ja pastnieks nelegāli veda līdzi vērtslietas vai naudu, 
faktu konstatējot, mantas konfiscēja un to nosūtītājam jāmaksā seši alberta 
dālderi liels sods.

pastniekam uzticētie dienesta pienākumi jāveic pašam, bez pastmeistara 
atļaujas citai personai viņu aizvietot aizliegts. Gatavojoties ceļam, jau iepriekš 
jāapsedlo zirgs un vasarās, kā arī ziemā labā laikā iepriekšējais jātnieks 
jāgaida pie pasta stacijas uz ceļa, bet rudens un pavasara šķīdoņos viņam 
ļauts uzturēties telpās, bet jābūt gatavam nekavējoties doties ceļā. pastniekam 
vienmēr līdzi jābūt labai pasta taurei, ja tā nolietojusies, pastmeistaram jāziņo 
hercogistes rentejai un jāpasūta jauns instruments. tuvojoties pasta stacijai un 
dodoties projām, kā arī pilsētu ielās un ciemos pastniekam ar skaļu taurēšanu 
jāziņo par savu klātesamību. Ja noteikumu nepilda vai arī pastnieks nav 
iemācījies taurēt, pastmeistaram par pārkāpumu jāziņo hercogistes kamerai. 
pastniekiem arī jāziņo par ceļu, uzbērumu un prāmju bojājumiem, lai 
atbildīgās personas nekavējoties varētu dot rīkojumus bojājumus likvidēt.

pastniekiem dota privilēģija nēsāt hercogistes pasta uniformu, kurai pie 
svārkiem piesprausts žetons ar hercoga ģerboni. Ja formas svārki nolietoti, 
žetons jāatdod pasta kantorī. Jārūpējas, lai šī amata zīme nenonāktu svešās 
rokās un netiktu izmantota pretēji pasta interesēm.97  

reglamenta noteikumus vajadzēja ievērot arī Kuldīgas pastmeistaram un 
pastnieku amatā nodarbinātiem kuršu ķoniņiem. Grūtības korespondences 
transportā no Kuldīgas uz Ventspili tomēr saglabājās, tās savas ilgās darbības 
laikā centās novērst arī pastmeistars Mihels henks. Kādā 1751. gada 15. ok-
tobrī hercogistes valdībai adresētā vēstulē autors ziņo, ka par Zūru muižas 
zirgu maiņas punkta uzturēšanu rūpējas Ventspils licentes muitas kantora 
rakstvedis, viņam arī jāpārrauga pastnieki, kuri transportē sūtījumus no Zūru 
muižas līdz Ventspilij. ceļi varētu būt labākā stāvoklī, slapjā laikā, sevišķi 
rudeņos un pavasaros Ventspils apkārtnē tie kļūst gandrīz nelietojami. pēc 
pastmeistara domām, posmā Kuldīga–Ventspils bez jau esošās pasta stacijas 
Zūru muižā, kas atrodas 2½ jūdzi no Jaunā kroga un 2 jūdzes no Ventspils, 
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lietderīgi būtu iekārtot staciju arī piltenes muižai piederošajā Jaunajā krogā 
(3½ jūdzi no Kuldīgas un 2½ jūdzi no sausgaļu mājām). tad sausgaļu 
pastniekam ar savu zirgu vajadzētu jāt 3½ jūdzes, zirgu, ar kuru jāts no 
Kuldīgas, viņš varētu apmainīt savās mājās, kas atrodas jūdzes attālumā, ceļa 
malā.98 

atbildot uz sausgaļu Jēkaba sūdzību par nesamaksāto algu un laikā 
neizsniegto formu, pastmeistars M. henks apgalvoja, ka nevienam no 
pastnieka priekštečiem alga nav maksāta,99 bet uniformām katram past-
niekam esot paredzētas 18 olektis tūka un četri duči cinkotu pogu. no šī 
materiāla varot izgatavot ne vairāk kā divus svārkus, bet pogu pietiekot tikai 
vieniem svārkiem, tie pastniekam jāvalkā divus gadus.100 savukārt sausgaļu 
pastnieks iebilda, ka rudens un ziemas mēnešos šāds apģērbs ir pārāk trūcīgs 
un, lai nenosaltu, pastnieki esot spiesti meklēt sasildīšanās iespējas krogos 
vai zemnieku mājās, tāpēc aizkavēšanās dēļ tiekot izjaukts pasta kursēšanas 
grafiks. lai domstarpības likvidētu, 1753. gadā izveidotā Ventspils licentes 
muitas kantora inventarizācijas komisija noteica, ka Kuldīgas pastmeistaram 
katru otro gadu pastniekam jāizsniedz oderēts mētelis no zilas krāsas auduma 
ar sarkaniem atlokiem, sarkans apmetnis ar kapuci, sarkani svārki un zaļš 
kamzolis, ādas bikses, viens pāris zābaku un viens pāris piešu, kā arī pasta 
taure.101

nelielas pozitīvas pārmaiņas pasta ceļa Kuldīga–Ventspils darbībā notika 
hercogistes pastāvēšanas pēdējā desmitgadē. 1785. gadā, vienlaicīgi ar 
licentes pārvaldnieka un krasta fogta Kristofa Frīdriha heselberga stāšanos 
amatā, pasta sūtījumu transportēšanu līdz Zūru muižai uzdeva pildīt ”diviem 
čakliem saimniekiem”, kuru klaušas un nodevas muižai bija nelielas. par 
priekšrocību tika uzskatīts arī apstāklis, ka viņi dzīvoja ceturtdaļu jūdzes 
no licentes muitas kantora mājas, kamēr pārējie saimnieki – trīs līdz piecu 
jūdžu attālumā. atšķirībā no līdzšinējiem pastniekiem – licentes zemnie-
kiem – šo saimnieku rīcībā pļavas un meži ir pietiekamā platībā. abi 
saimnieki apņēmušies pildīt jauno uzdevumu, tikai lūdz viņus atbrīvot no 
maksājumiem (Medicin Geld) ārstam papengutam (Papenguth), jo nekādu 
palīdzību vai ārstēšanu nav saņēmuši un nav arī viņam lūguši.102

posmā no Kuldīgas līdz Zūru muižai 18. gadsimta 90. gados pastnieku 
pienākumus vēl arvien pildīja sausgaļu ciemā dzīvojošie brīvzemnieki – 
brāļi Johans un Mihels Bartoldi (Barthold, Berthold)103. laika gaitā abu starpā 
bija radušās nesaskaņas par izmantojamiem īpašumiem – dzīvojamām un 
saimniecības ēkām. lieta nonāca līdz izskatīšanai Kuldīgas virspilskunga 
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tiesā. lai gūtu skaidrību un izšķirtu strīdu, tiesas sekretārs Johans Bertrams 
Frīdrihs reke (Recke) 1792. gada 20. novembrī ieradās strīdnieku mājās. 
apskates rezultātā uzrakstītajā tiesas protokolā ne vien noteikts, kādas ēkas 
drīkst izmantot katrs brālis, bet dokuments sniedz arī ieskatu Kurzemes 
brīvzemnieku sētu apbūvē un plānojumā. Vienošanās ietvēra vairākus 
punktus.

1. Vecākajam brālim Johanam Bartoldam, kurš līdz šim viens pats mitinājies 
dzīvojamā mājā, šī māja tiek nodota īpašumā ar mantojuma tiesībām. 

2. Kā kompensācija par pusi mājas jaunākajam brālim tiek nodots: 
a) dzīvojamai mājai piebūvētā klēts, b) viens tuvumā uzcelts neliels stallis, 
c) vēl derīgie baļķi no vecās nojauktās smēdes, lai kopā ar sagādātajiem 
kokmateriāliem varētu uzcelt jaunu dzīvojamo māju apmeklējuma laikā 
nospraustajā brīvajā laukumā.

3. lai jaunākais brālis Mihels no jaunās, vēl būvējamās dzīvojamās mājas 
netraucēti varētu sasniegt kopīgi lietojamo riju, vecākajam brālim Johanam 
no sava rudzu lauka jāatdala gabals, kur izveidot ceļu vai eju. starp ceļu un 
lauku jāuzceļ sēta, to būvēt un uzturēt kārtībā ir abu pušu pienākums. 

4. attiecībā par lopu un zirgu staļļiem panākta vienošanās, ka pašlaik zem 
viena jumta novietotās celtnes tiks sadalītas uz pusēm. Jaunākajam brālim 
tiek dota atļauja savu pusi nojaukt un pārvest uz jauno būvlaukumu, taču to 
nedrīkst darīt ātrāk par nākamo pavasari. 

5. Vecākais brālis apsola ēkas, kas nodotas jaunākā brāļa rīcībā, neko 
nesabojājot, pilnībā atbrīvot.

6. Maksu par iznomāto zemes gabalu tāpat kā līdz šim dalīt uz pusēm.
sarunas noslēgumā abi brāļi apliecinājuši, ka piekrīt izlīguma notei-

kumiem un apsolījuši tos ievērot.104

Brāļi Bartoldi par pasta transportu posmā no Kuldīgas līdz Zūru muižai 
rūpējās līdz pat hercogistes iekļaušanai Krievijas sastāvā. ar šo aktu Kurzemes 
hercogistes pasta organizācija kļuva par impērijas pasta sistēmas sastāvdaļu 
un pildīja ļoti būtisku funkciju valsts sakaru nodrošināšanai ar prūsiju 
un citām rietumeiropas valstīm. tādēļ Kurzemes pasta organizācijā tika 
veiktas būtiskas reformas, kuru rezultātā ne vien uzlabojās funkcionēšanas 
regularitāte un drošība, bet arī tika ieguldīti vērā ņemami līdzekļi pasta 
staciju saimniecības nostiprināšanai un zirgu skaita palielināšanai. pasts sāka 
kursēt ātrāk un biežāk, un korespondentu informācijas apmaiņas iespējas 
uzlabojās.
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lancmanis, i. (red.). Ernsts Johans Bīrons. 1690–1990. Katalogs izstādei Rundāles pilī. rundāle: 
rundāles pils muzejs, 1992. 14. lpp. sk. arī: skilters, silke. ”Z�angver�altung” oderZ�angver�altung” oder 
inoffizielle landesherrschaft? Die tätigkeit der russischen sequestrationskommission in der 
sog. herzoglosen Zeit (1740–1758). Kurland. ”Vereinigte Kurländische Stiftungen” im Auftrag der 
Kurländischen Ritterschaft. 2002. 10: 5–25.

31 lVVa, 554. f., 3. apr., 254. l., 130. lp. – Krievijas valdības ministru – andreja ostermana unlVVa, 554. f., 3. apr., 254. l., 130. lp. – Krievijas valdības ministru – andreja ostermana un 
grāfa M. ostermana – pavēle Ģenerālgubernatoram grāfam fon lasī (Lacy). 1740. gada 
13. decembris.
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32 turpat, 2084. l., 24., 25. lp. – hercoga rentejai nosūtītais izraksts no Ventspils pasta žurnāla. 
1749.

33 Šādu krasta fogta un licentes pārvaldniekam un pasta uzraugam uzticētā īpašuma detalizētu 
pārbaudi veica, ja iepriekšējo amata pildītāju nomainīja cita persona. 1753. gada 5. novembrī, 
kad krasta fogta un licentes pārvaldnieka amatu uzticēja ernstam Georgam Kapelam un 
hercogistes ierēdņi – Ventspils pilsētas galva, hercoga kases pārzinis un kases rakstvedis veica 
nepieciešamo revīziju.

34 Vairākus gadus pirms 1753. gada licenču un pasta rakstveža amatu pildīja Vigerts (Wiggert), 
1753. gadā viņu nomainīja Zīreke (Siereke), kurš amatā bija vēl 1757. gadā.

35 lVVa, 554. f., 3. apr., 1971. l., 1.– 28. lp. – Ventspils licenču un pasta kantora pārbaudes 
protokols. 1758.

36 turpat, 71. lp. – Ventspils krastmalas zemnieku klausību apraksts. 
37 turpat, 1.– 28. lp. – Ventspils licenču un pasta kantora pārbaudes protokols. 1758.
38 turpat, 2128. l., 213. lp. – Ventspils pasta kantora žurnāls. 1757.turpat, 2128. l., 213. lp. – Ventspils pasta kantora žurnāls. 1757. 
39 turpat, 1971. l., 30.–57. lp. – Ventspils licenču un pasta kantora pārbaudes protokols. 1753.
40 radniecība ar 1710. gadā Ventspilī dzīvojošo heselbergu nav noskaidrota.
41 lVVa, 554. f., 3. apr., 2065. l., 60.–72. lp. – Ziņojums hercogam Frīdriham Kazimiram par 

Ventspils licenču kantora darbību. 1685.
42 turpat, 1971. l., 60., 61. lp. – Ventspils licenču un pasta kantora pārbaudes protokols. 1785.
43 turpat, 795. f., 1. apr., 56., 57. l. – Kuldīgas rātes sēžu protokoli. 1690–1693 un 1694.
44 turpat, 6999. f., 44. apr., 368. l., 56. lp. – Ziņojums hercogam Ferdinandam par Kuldīgas pasta 

kantora darbību. 1699. 
45 turpat, 554. f., 3. apr., 1033. l., 83., 84. lp.; 2067. l., 303., 304. lp. – Kuldīgas pastmeistara 

M. Boras vēstules Kurzemes hercogam Ferdinandam.
46 turpat, 2085. l., 41. lp. – atraitnes suzannas Štrauhas, dzim. Konrādes, vēstule hercogam 

Ferdinandam. 1722. gada 4. decembrī.
47 turpat, 4060. f., 1. apr., 580. l. pastmeistara Boras mantojuma lieta.
48 turpat, 554. f., 3. apr., 2084. l., 7. lp. – Kuldīgas pasta kantora inventāra saraksts. 1729.
49 turpat, 90. l., 10. lp. – hercoga un galma ienākumu–izdevumu rēķini un kvītis. 1730–1786.
50 radniecību ar Ziemeļu kara gados Ventspilī darbojošos Mihelu henku nav izdevies pierādīt.
51 lVVa, 554. f., 3. apr., 2067. l., 161. lp. – Kuldīgas ministeriāla Frīdriha Vilhelma Fabriciusa 

ziņojums hercogistes valdībai. 1737. gada janvāris.
52 turpat, 1. apr., 893. l., 194. lp. – Kuldīgas pastmeistara Mihela henka ziņojums hercogam 

ernstam Johanam Bīronam par lietotajām pasta taksēm. 1739.
53 turpat, 3. apr., 2065. l., 52. lp. – Kuldīgas pastmeistara Mihela henka vēstule. 1758.
54 turpat, 235. f., 5. apr., 75. l. – Kuldīgas ev. lut. vācu draudzes laulātie, iesvētītie, mirušie. 

1740–1833.
55 turpat, 554. f., 3. apr., 2067. l., 276. lp. – Kuldīgas pastmeistara l. reimera sūdzība par 

trūkumiem Ventspils pasta darbībā. 1795. gada 16. marts.
56 turpat, 2066. l., 195. lp. – Galvenā hercogistes pastmeistara pasta organizācijas izdevumu 

aprēķins. 1713. 
57 turpat, 1. apr., 893. l., 131., 132. lp. – hercogistes galvenā pastmeistara Georga heinriha 

pfankuha vēstule hercogam Frīdriham Kazimiram. 1693. gada 24. augusts.
58 turpat.
59 turpat, 3. apr., 2067. l., 32. lp.turpat, 3. apr., 2067. l., 32. lp.
60 turpat, 41. lp. – elizabetes sofijas rīkojums skrundas pastmeistaram. 1699. gada 14. novembris.
61 turpat, 2082. l., 1. lp. – skrundas pastmeistara ziņojums galvenajam hercogistes pastmeistaram. 

1699. gada 16. novembrī.
62 turpat, 2067. l., 46. lp.
63 turpat, 1. apr., 893. l., 154. lp. – hercoga Ferdinanda pavēle. Jelgavā, 1711. gada 14. marts.
64 turpat, 3. apr., 590. l., 46., 54. lp. – hercoga rentejas grāmata. 1702.–1767. gads.
65 turpat, 2. apr., 3174. l., 118. lp. – pastmeistara J. Branta ziņojums.turpat, 2. apr., 3174. l., 118. lp. – pastmeistara J. Branta ziņojums.
66 pastmeistaru Brantu amatā nomainīja Jirgens īzerhagens (Iserhagen).
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67 lVVa, 554. f., 3. apr., 2084. l., 12., 13. lp. – skrundas pasta kantora inventāra apraksts. 1729.
68 turpat, 2. apr., 3174. l., 137., 138. lp. – skrundas pastmeistara Frīdriha Vilhelma roskiusa 

sūdzība hercogistes valdībai. 1759. gada 28. maijā.
69 turpat, 554. f., 3. apr., 2084. l., 30.– 32. lp.
70 turpat, 2082. l., 43. lp. – skrundas jaunceļamā pasta kantora projekta skice. 1760.
71 sīkāk par kantora ēku stāvokli un jauno būvi sk. pētersone, p. hercogs ernsts Johans Bīrons 

un 1739. gada Kurzemes pasts reforma. Latvijas Arhīvi. 2003. 1: 31–57.
72 lVVa, 554. f., 3. apr., 2077. l. – pasta pasažieru saraksti, pasu noraksti. 1697–1793.lVVa, 554. f., 3. apr., 2077. l. – pasta pasažieru saraksti, pasu noraksti. 1697–1793.
73 turpat, 2085. l. – Dokumenti par pasta kantoru ienākumiem un izdevumiem. 1710–1795.
74 turpat, 2125. l. – Dokumenti par Ventspils pasta kantora ienākumiem un izdevumiem. 1710–

1713.
75 turpat, 2125. l., 12. lp. – Dokumenti par Ventspils pasta kantora ienākumiem un izdevumiem.turpat, 2125. l., 12. lp. – Dokumenti par Ventspils pasta kantora ienākumiem un izdevumiem. 

1710–1713.
76 turpat.turpat.
77 turpat.turpat.
78 turpat.turpat.
79 turpat, 2127. l. – Dokumenti par Ventspils pasta kantora ienākumiem un izdevumiem. 1728.turpat, 2127. l. – Dokumenti par Ventspils pasta kantora ienākumiem un izdevumiem. 1728.
80 turpat, 2128. l. – Dokumenti par Ventspils pasta kantora ienākumiem un izdevumiem. 1738–turpat, 2128. l. – Dokumenti par Ventspils pasta kantora ienākumiem un izdevumiem. 1738–

1757.
81 turpat.
82 turpat.
83 Kuršu ķoniņi bija septiņu Kurzemes brīvciemu – Ķoniņciema, Kalējciema, pliķu ciema, 

Ziemeļciema turlavas pagastā, Dragūnciema rumbas pagastā, Viesalgciema snēpeles 
pagastā un sausgaļciema padures pagastā – iemītnieki, kas bija saņēmuši no livonijas ordeņa 
lēņu grāmatas kā tieši vasaļi, kuriem par dienestu ordeņa karaspēkā bija piešķirtā virkne 
privilēģiju un zeme.

84 Dragūniem un viņu likumīgiem mantiniekiem lēņu grāmatu 1503. gada 20. oktobrī izsniedza 
mestrs Volters pletenbergs. Viņi saņēma divus arklus zemes pie ēdas upes, Ventas un 
sūrevalka strauta ar nosacījumu, ka lēņavīram ar vienu zirgu jāseko Kuldīgas komturam 
karagājienos, kā arī jāpilda vēstneša gaitas. 

85 lVVa, 554. f., 1. apr., 893. l., 198. lp. – sausgaļu Jukumu Jāņa vēstule hercogam. 
86 Ķoniņciemā jeb Kuršu ķoniņos (Curische Könige) dzīvoja peniķu dzimta.
87 lVVa, 554. f., 1. apr., 893. l., 199. lp. – hercoga Ferdinanda vēstule leitnantam fon Korfam 

Kuldīgā. 1699. gada 11. decembrī.
88 turpat, 3. apr., 11. l., 51. lp.
89 turpat, 2067. l., 76.–79. lp. – pastmeistara Mihaela ruprehta ziņojums hercogam Ferdinandam. 

1713.
90 turpat, 303. lp. – Kuldīgas pastmeistara M. Boras vēstule hercogam. 1713.turpat, 303. lp. – Kuldīgas pastmeistara M. Boras vēstule hercogam. 1713. 
91 turpat, 120. lp. – hercogistes rentejas vēstule Ventspils pastmeistaram. 1714. gada 26. maijs. 
92 turpat, 121. lp. – Ventspils pastmeistara vēstule hercogistes rentejai. 1715. gada 28. jūlijs.
93 1 jūdze = 8,56 km.
94 lVVa, 554. f., 3. apr., 2067. l., 139. lp.
95 turpat, 134.–136. lp. – ernsta Georga Kapela vēstule hercogistes valdībai. 1724. gads. 
96 turpat, 152. lp. – Kuldīgas pastmeistara Matiasa Boras vēstule hercogistes rentejai. 1730. gada 

augusts; sk. arī pētersone, p. hercogs ernsts Johans Bīrons un 1739. gada Kurzemes pasta 
reforma. Latvijas Arhīvi. 2003. 1: 38–43.

97 turpat, 2063. l., 29. lp. – hercoga ernsta Johana Bīrona izdotais pasta reglaments. 1739. gada 
22. maijs.

98 turpat, 2067. l., 189., 190. lp. – pastmeistara M. henka vēstule guberņas valdībai. 1751. gada 
15. oktobris.

99 pasta pārvadāšana tika pielīdzināta klaušu saistībām.
100 lVVa, 554. f., 3. apr., 2067. l., 189., 190. lp. – pastmeistara M. henka vēstule guberņas valdībai. 

1751. gada 15. oktobris.
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101 turpat, 1971. l., 12., 13. lp. – Ventspils licenču kantora inventarizācijas protokols. 1753.
102 turpat, 2065. l., 70.–74. lp. – Ventspils licenču kantora inventarizācijas protokols. 1785.turpat, 2065. l., 70.–74. lp. – Ventspils licenču kantora inventarizācijas protokols. 1785.
103 savu lēni dzimta saņēmusi 1546. gadā, 19.gadsimtā mainījusi uzvārdu un sākuši saukties par 

Bergholciem. 
104  lVVa, 3969. f., 1. apr., 320. l., 1., 2. lp. – Kuldīgas virspilskunga tiesas sekretāra rekes 

sastādītais protokols. 1792. gada 10. novembris.

Pārsla Pētersone

die herzogliche poststrasse 
schrunden–goldingen–windau und ihre betreuer

Die post im herzogtum Kurland–semgallen begann ihre tätigkeit im März 
1685. Die �ichtigste Magistrale �ar Mitau–Doblen–Blieden–Frauenburg–
schrunden–Grobin–libau–heilige aa–Memel. Zur gleichen Zeit �urde 
auch die poststraße schrunden–Goldingen–Windau angelegt, die den 
informationsaustausch mit dem hafen Windau und mit der stadt Goldingen 
ge�ährleistete. Diese Verbindungslinie �urde von drei postkontoren bedient: 
in Windau, Goldingen und schrunden.

in Windau befand sich das postkontor im hause des lizentver�alters, 
er übte auch das amt des postmeisters aus (oder über�achte die tätigkeit 
dieser amtsperson). Der postmeister sollte sorgfältig die eingehende und 
ausgehende Korrespondenz sortieren, posttarife berücksichtigen, alle 
sendungen täglich im postjournal registrieren und einmal jährlich eine 
genaue rechenschaft an die herzogliche Kammer über das einkommen 
und die ausgaben des Kontors ablegen. in der z�eiten hälfte des 
18. Jahrhunderts über�achte der postmeister in Windau auch die arbeit von 
z�ei postboten, �elche sendungen vom postkontor in Windau nach dem 
Gut suhrs beförderten. postmeister in Windau zur herzoglichen Zeit �aren: 
conrad Borchers, Johann tiedemann, heinrich loges, heinrich presch, ernst 
Georg capell, Joachim Friedrich Braun, christoph Friedrich hesselberg.

Zu den pflichten des postmeisters in Goldingen gehörten nicht 
nur absendung und empfang der Korrespondenz, sondern auch die 
Beaufsichtigung und Kontrolle von postboten, �elche die sendungen von 
Goldingen bis schrunden und von Goldingen nach Windau (seit der z�eiten 
hälfte des 18. Jahrhunderts bis suhrs) beförderten. als postmeister �aren 
hier tätig: Matthias Borra, Katharina Borra geb. neustädt, Joachim strauch, 
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susanna strauch geb. conrad, Matthias Borra, Michel henck, Braun, l. rei-
mer.

Die aufgabe des postmeisters in schrunden �ar, die sendungen, die nach 
Goldingen und Windau adressiert �aren, von den übrigen abzusondern, 
so�ie der Korrespondenz, die über die hauptpoststraße zu befördern �ar, 
Briefe aus Windau und Goldingen zuzufügen. Die leiter des postkontors 
in schrunden �aren: Kasper Bohm, Wilhelm Zurlage, J. Brandt, Friedrich 
Wilhelm roscius.

Den umfang und die intensität der arbeit der postkontore lassen die im 
historischen staatsarchiv lettlands überlieferten Kontorbücher erkennen. 
in diesen ist die eingehende und ausgehende Korrespondenz verzeichnet 
und der preis jeder sendung angegeben. Diese Verzeichnisse galten früher 
als rechenschaft des betreffenden Kontors über seine finanzielle lage; von 
interesse sind auch die genau angegebenen empfänger und absender der 
Briefe.

Die Gesch�indigkeit und sicherheit der postverbindungen �aren in 
großem Maße von der arbeitsqualität und der ehrlichkeit der postboten 
abhängig. auf der straße von schrunden nach Windau �urde die 
Korrespondenz z�eimal �öchentlich zu pferde von den örtlichen „kurischen 
Königen“ befördert: von Goldingen bis schrunden von den angehörigen der 
Familie Draguhnen, von Goldingen bis Windau – von denen der Familie 
sausgall. ihre tätigkeit �urde kontrolliert und über�acht vom postmeister 
zu Goldingen. Die Dörfer der „kurischen Könige“ �urden �ährend des 
nordischen Krieges und der folgenden pestseuche stark in Mitleidenschaft 
gezogen: Menschen kamen ums leben, Gehöfte �urden zerstört. Für die 
Wiederherstellung ihrer Bauernhöfe, um die von der post anvertrauten 
pflichten redlich zu erfüllen, �aren etliche Jahrzehnte nötig.

Schlüsselwörter: post�esen im herzogtum Kurland und semgallen, poststraße, 
postkontor, postmeister, postbote, „kurische Könige“, sendungen, Briefe.

iesniegts 2011. gada 10. novembrī


