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3 laikraksti un mēnešraksts Latvijas garīgās,

saimnieciskās un politiskās domas paušanai

Pēcpusdienas laikraksts

»Brīva Zeme
pielikumiem »Zemes speks« un »llūstretais

pielikums«. Iznāk 6 reizes nedēļā. Redaktors

Jūlijs Druva. Maksā Ls 2,— mēnesī un Ls 10,— pusgadā

Rīta laikraksts

»R l T S«
ar

pielikumu »Darbs un arodorganizācijas«
Iznāk 7 reizes nedēļā. Redaktors Ēriks Raisters.

Maksā Ls 2,— mēnesī un Ls 10,— pusgadā

Kopīgi pasūtot „Brīvo Zemi" vai „Rītu" caur piensaimnieku sabie-

drībām un citām lauksaimnieku organizācijām abonēšanas maksa

ir Ls 1,50 mēnesi

Nedēļas laikraksts

Tēvijas Sargs«„
pielikumu »Pašvaldību dzīve«. Iznāk piekt-
dienās. Redaktors Arturs Kroders

Maksā Ls 0,50 mēnesī un Ls 2,50 pusgadā

Mēnešraksts

»SējēiS« ar

krāsainu bilžu pielikumu katrā burtnīcā. Iznāk

12 burtnīcas gadā. Redaktors ģimnāzijas direk-

tors Jānis Lapiņš. Maksā pusgadā Ls 5,- gadā Ls 10,—

Lasāt ikkatru dienu laikrakstu un Jūs redzēšot, ka aizvienam viņā atradīšot

kautko, kas noder Jūsu darbā.

Ja dienas laikraksts Jums par dārgu, tad lasāt lielo nedēļas laikrakstu

«Tēvijas Sargs».

Izdevēja A-S. «Z E M E»
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Ēdoles pils tagad.

Ventspils apriņķis skaitļu apgaismojumā
(Pec Valsts statistiskas pārvaldes sakopotam ziņām)

Ventspils apriņķis atrodas Kurzemes ap-

gabala ziemeļrietumu daļā un robežo zie-

meļos un rietumos ar Baltijas jūru, dien-

vidos ar Aizputes, dienvidaustrumos ar

Kuldīgas, austrumos ar Talsu apriņķi un

ziemeļaustrumos ar Rīgas jūras līci.

Ventspils apriņķa kopplatība.

Ventspils apriņķa kopplatība — 3238,4
kvadrātkilometru, kas ir 4,92% no visas

valsts kopplatības. Pēc šīs kopplatības
Ventspils apriņķis stāv pirmajā vietā Kur-

zemes apriņķu starpā un desmitajā vietā

visu pārējo apriņķu starpā.
Ventspils apriņķī 2 pilsētas un 14 pa-

gasti.

Ventspils apriņķis apdzīvotības ziņā ie-

ņem pēdējo vietu visu pārējo apriņķu star-

pā. Ventspils apriņķī uz 1 kv. km dzīvo

tikai 15,3 iedzīvotāji, kurpretim Kuldīgas
apriņķī jau — 17,8, Aizputes — 19,5, Tal-

su — 19,9 un Liepājas apriņķī pat 37,1

iedzīvotājs. Kurzemē caurmērā uz 1 kv km

dzīvo 22,2 iedzīvotāji, bet caurmērā visā

valstī
— 29,6 iedzīvotāji. Uz laukiem

Ventspils apriņķī (atskaitot pilsētas) caur-

mērā uz 1 kv. km dzīvo tikai 10,26 iedzī-

votāji, t. i. gandrīz četras reizes mazāk ne-

kā Ludzas apriņķī. Visbiezāki Ventspils
apriņķī apdzīvots Vārves (15,45 iedz. uz

1 kv km), Užavas (14,11 iedz.), Ziras

(13,63 iedz.) un Ēdoles (13,49 iedz.) pa-

gasts. Kā redzams, ari šajos visbiezāki ap-

dzīvotos pagastos caurmērā az 1 kv. km ir

daudz mazāk iedzīvotāju, nekā caurmērā

visā Kurzemē. Visretāki Ventspils apriņķī
apdzīvots Puzes (tikai 7,81 iedz. uz 1 kv

km) pagasts, no kura platības 13.300 ha

aizņem meži, 473,7 ha Vasenieku purvs,

264,1 ha Gansilu purvs un 121,6 ha Dū-

miņu purvs; Piltenes uz 1 kv

km) pagasts, no kura platības 5730 ha aiz-

ņem mežs, Zlēku (8,50 iedz. uz 1 kv. km)

pagasts, no kura platības 8.900 ha aizņem
mežs, 500 ha Popana purvs, 400 ha

Novadnieku purvs un Veloga

purvs; Ances (8,81 iedz. uz 1 kV. km) pa-

gasts, no kura platības 27.268 ha aizņem
mežs un 895 ha Dižpurvi.

ledzīvotāju skaita pieaugums.

1920. gada tautas skaitīšanā Ventspils

opriņķī saskaitīti 42.796 (laukos — 33.679,

pilsētās — 9117) iedzīvotāji, 1925. gadā —■
<19.592 (laukos — 32.289, pilsētās —

17.303), 1930. gadā —50.588 (laukos —

32.547, pilsētās — 18.041) un 1935. gadā —

49.633 (laukos — 33.225, pilsētās —

16.408) iedzīvotāji.

ledzīvotāju skaita pieauguma ziņā Vents-

pils apriņķis ieņem īpatnēju vietu. Kā re-

dzams jau no pievestiem skaitļiem, pirmā-



4

jos valsts pastāvēšanas gados, laukos dzī-

voja 78,70% un pilsētās 21,30% no iedzī-

votāju kopskaita. 1925. gadā stāvoklis jau

pavisam citāds — lauku iedzīvotāju skaits

apriņķī samazinājies un sastāda vairs tikai

65,11%, turpretim pilsētās iedzīvotāju
skaits gandrīz vai dubultojies un ir jau

34,89% no iedzīvotāju kopskaita. 1930. ga-

dā lauku iedzīvotāju skaits gan nedaudz

pieaudzis, tomēr procentuāli tas sastāda ti-

kai 64,34%, kurpretim pilsētu iedzīvotāju
skaits pieaudzis vēl samērā daudz strau-

jāk un sastāda jau 35,66%. Starplaikā no

1930. līdz 1935. gadam iedzīvotāju kop-
skaits Ventspils apriņķī samazinājies par

1,89% — Ventspils apriņķis uzrāda vislie-

lāko iedzīvotāju skaita samazināšanos pē-

dējo piecu ga<gi laikā. Bez Ventspils ap-

riņķa iedzīvotāju skaits samazinājies vēl

tikai Madonas1 (par 1,01%), Cēsu — (par

0,56%) un Valmieras (par 0,17%) apriņķī.
Kaut gan kopējais iedzīvotāju kopskaits

Ventspils apriņķī samazinājies — lauku

iedzīvotāju skaits tajā pašā laikā tomēr

par 2,08% pieaudzis, bet samazinājies vie-

nīgi pilsētu iedzīvotāju skaits par

9,05%. Tā tad pēdējos gados Ventspils ap-

riņķī vērojama pretēja parādība hekā lai-

kā līdz 1930. gadam.

ledzīvotāju skaita pieaugums (-f) un

samazināšanās (—) laikā no 1930. līdz

1935. gadam.
Faktiskais Dabiskais Mēcbams-

pieau- pieau- kais pie-

gums gurns augums

Liepājas apr. . + 807 + 98 + 709

Aizputes apr. + 897 + 976 *- 79

Kuldīgas apr. . +2172 +1452 + 720

Ventspils apr: . — 955 + 279 -1234

Talsu apr. . . +1646 +1134 + 512

Kurzeme +4567 +3939 + 628

Kā no tabulas redzams, laikā no 1930.—

1935. gadam Ventspils apriņķa iedzīvotāju
dabiskais pieaugums ir -+ 279, kamēr fak-

tiski iedzīvotāju skaits tajā pašā laikā sa-

mazinājies par 955 iedzīvotājiem. Tā tad

minēto piecu gadu laikā no apriņķa par

1234 iedzīvotājiem vairāk izceļojuši nekā

ieceļojuši. No Kurzemes apriņķiem iedzī-

votāju izceļošana novērojama vienīgi vēl

Aizputes apriņķī un tad arī ļoti niecīgos

apmēros.

Izņemot Ventspils apriņķi, visos pārējos
Kurzemes apgabala apriņķos iedzīvotāju
skaits pieaudzis, kaut arī ne tik lielos ap-

mēros kā Latgales un Zemgales apgabalu

apriņķos, tomēr kopā par visu Kurzemi mi-

nēto piecu gadu laikā uzrāda 4567 iedz. lie-

lu pieaugumu.

Pieaugums radies pateicoties galvena

kārtā dabiskam pieaugumam. Mēchanis-
kais pieaugums sastāda apmēram 1/- m

kopējā pieauguma. Neskatoties uz iedzī-

votāju skaita pieaugumu, pēdējo tauta;

skaitīšanas starplaikā, t. i. no 1930. līdz

1935. gadam, Kurzemes apgabala nozīme

samazinājusies par 0,16, jo 1930. gadā mi-

nētā apgabala iedzīvotāji sastādījuši

15,16% no iedzīvotāju kopskaita, bet 1935.

gadā vairs tikai 15,00%.
Visā Ventspils apriņķī pēc 1935. gad

tautas skaitīšanas datiem — 49.633 (va

2,54% no visu iedzīvotāju kopskaita) ie-

dzīvotāji, no kuriem 66,94% vai 33.225 ie-

dzīvotāji dzīvo uz laukiem un 33,06'

16.408 iedzīvotāji — pilsētās. ledzīvotāju
skaita ziņā Ventspils apriņķis ieņem tres

vietu Kurzemes apriņķu starpā un četr-

padsmito vietu visu pārējo apriņķu starpā,

Tuvākos apriņķos dzīvo:

ledzīvotā ju Uz 1 kv. No tiem I

skaits km laukiemuz

1 kv. km

Aizputes apriņķī . 32.148 19,5 17,42

Kuldīgas apriņķī .
55.808 17,8 14,09

Talsu apriņķī . . 43.383 19.9 15,91

Atsevišķos pagastos 1935. gadā tautas

skaitīšanā reģistrēts iedzīvotāju skaits

Ances — 3302 (1718 vīrs un 1584 siev.).

Dundagas - 9160 (4541 vīr. un
461S

siev.), Ēdoles — 2192 (1033 vīr. un 1158

siev.), Piltenes — 1038 (495 vīr. un 540

siev.), Popes — 1961 (1023 vīr. un 93?

siev.), Puzes — 2041 (959 vīr. un 1082

siev.), Sarkanmuižas — 3061 (1522 vīr. ur.

1539 siev.), Ugāles — 2183 (1080 vīrs ur

1103 siev.), Usmas — 934 (482 vīr. un 452

siev.), Užavas —
1947 (891 vīr. un 1056

siev.), Vārves — 785 (371 vīr. un 4K

siev.), Ziras — 1227 (564 vīr. un
66;

siev.), Zlēku — 1428 (692 vīr. un 736

siev.), Zūru — 1966 (917 vīr. un 104?

siev.).
Pēc iedzīvotāju skaita vislielākie pagasti!

Ventspils apriņķī ir Dundagas, Ances vi

Sarkanmuižas,' bet vismazākie — Vārves

un Usmas.

Līdzīgi iedzīvotāju skaitam, arī atseviš-

ķo pagastu platības ir ļoti dažādas, tā An-

ces pagastā — 374,9 kv km; Dundagas -

853,2; Ēdoles — 162,5; Piltenes — 126,0:

Popes — 177,2; Puzes — 261,2; Sarkan-

muižas — 308,2; Ugāles — 190,6; Usmas

— 101,4; Užavas — 138,0; Vārves — 50,8:

Ziras — 90,0; Zlēku — 168,0; Zūru -

159,1. Pēc kopplatības vislielākie pagasti
ir Dundagas, Ances un Sarkanmuižas, bet

vismazākie — Vārves un Ziras.
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Kā jau iepriekš minēts, Ventspils apriņ-

ķi 16.408 iedzīvotāji dzīvo pilsētās —

Ventspilī un Piltenē.

Ventspils.

Ventspils vārds cēlies no vendiem, kuri

X g. s. iekarojuši upes ietekas apgabalu un

te nocietinājušies. Jūrnieku tautām Venta

bijusi pazīstama jau pirms vācu iespieša-
nās Baltijā. Še bieži iebrukuši laupītāji.

Normaņi, somi, un slāvi daudz cīnījušies

ap Ventas upi. XIII g. s. ap Ventu dzīvo-

juši kūri. 1210. gadā kūru ķēniņš Lame-

kins plevies ar kuģiem no Ventas grīvas, viz

Rīgu pret vāciem, bet nesagaidījis cerētos

palīgus—lībiešus, zemgaļus, leišus, igauņus,
krievus — un neizpostījis

kraukļu ligzdu", atgriezies savā zemē.

1233. gadā, kad Kurzemi sadalīja starp
Livonijas ordeni un Bīskapu valsti, orde-

nis dabūja Ventspili ar visu apkārtni.
1242. gadā Zemgales un Kurzemes ordeņa
mestrs lika pamatus Ventas pilij, kuru no-

beidza būvēt 1244. gadā. šo gadu tad arī

uzskata par Ventspils dibināšanas gadu.
šī pils, Hdz ar Rīgas pili, ir vienīgās, kas

mūsu pilsētās uzglabājušās līdz mūsu die-

nām, šinī 1244. gadā sāka būvēt arī pil-
sētiņu. 1378. gadā Ventspils ieguva pil-
sētas tiesības. Ventspils pirmie ziedu laiki

bijuši hercoga Jēkaba laikā (1642.-
-1682.). Jau 1638. g., pirms valdības pār-
ņemšanas, Jēkabs aicinājis holandiešu mei-

starus uz Ventspili un te, Packules upes

malā, pie Doku kapiem, ierīkota kuģu bū-

vētava. Uzbūvēti 44 karakuģi, no kuriem

13 bijuši ar 40—72 lielgabaliem un 31 ar

20—36 lielgabaliem un bez tam 75 tālbrau-

cēji tirdzniecības kuģi, no tiem daļa Fran-

cijai, Anglijai un Venēcijai. 1651. gada
3. septembrī pirmais Kurzemes kuģis at-

stāja dzimtenes krastus (Ventspils ostu),
lai. dotos uz kurzemnieku koloniju — Gam-

biju. 1701. gadā, kad Ventspili ieņēma
zviedri, te plosījās mēris. Pilsētā atliku-

šas tikai 7 ģimenes. Aptrūcis cilvēku, kas

apraktu mirušos. 1795. gadā, kad Kur-

zemi pievienoja Krievijas ķeizarvalstij,
Ventspils kļuva apriņķa pilsēta. 1825. g.

sāka rakt. kanāli Ventas apvienošanai ar

Ņemunu Lietuvā, bet poļu dumpis 1831. g.
šos darbus pārtrauca. 1832. g. 3. sep-
tembrī. Ventspils ostā pirmo reizi ienāca

tvaikonis. 1891. un 1904. g. bija kartupe-
ļu dumpis. Strauju uzplaukumu Ventspils
piedzīvoja pēc Maskavas-Ventspils dzelz-

ceļa atklāšanas 1903. gadā. Ventspils ir
tipisks juras kūrorts un kādreiz bijusi vie-

nīgā peldvieta Kurzemē. Tā atrodas atklā-

tas juras mala. Vasaras karstumu rēgulē
dienvidrietumu un ziemeļu vēji, kas, nākot

no'jūras, atnes tīru, svaigu un veselīgu jū-

ras gaisu. Jūras dibens smilšains, bez ak-

meņiem un nelīdzenumiem.

Ventspils osta viena no labākām ostām

Latvijā, sevišķi tādēļ, ka ziemā, kad citas

ostas aizsalst, Ventspils ostā kuģi var ne-

traucēti ieiet vienmēr. Osta pieejama arī

lieliem okeāna tvaikoņiem, kas še var brīvi

manevrēt. 1913. gadā Ventspils ostā ienā-

kuši 628 kuģi, bet 1935. gadā ienākuši 543

kuģi. Zvejniecībā Ventspils ieņem pirmo
vietu Latvijā. Neērtības Ventspilij rada

pašreizējais koka tilts pār Ventu; dzelzs

tilta būvi pasaules karš pārtrauca un tas

palika nepabeigts. Ventspils dzelzs bāka

paceļas 30 metru virs jūras līmeņa. Vā-

cieši to kara laikā izjauktā veidā atveduši

no Beļģijas, kur tā bijusi uzcelta.

Dzīvojamo ēku pilsētā pavisam 2458, no

tām mūra: 405, koka — 1937 un jauktas
— 116, pie kam 1631 vienstāva, 765 div-

stāvu, 61 trīsstāvu un 1 vēl vairākstāvu

ēka. Dzīvokļu kopskaits 5888, no tiem 602

istabas-virtuves, 2970 vienistabas, 1409

divistabu, 485 trīsistabu, 263 četristabu un

159 piec- un vairāk istabu dzīvokļi. Ār

elektrību apgaismo 2122 dzīvokļus. Ūdens-

vadam pieslēgti 22$ dzīvokļi.
'

Pēc pēdējās
tautas skaitīšanas datiem Ventspilī 15.67i
iedzīvotājs, no tiem 6950 vīrieši un 8721

sieviete. Pēc iedzīvotāju skaita Ventspils
stāv piektajā vietā mūsu pilsētu sarakstā.

No pilsētas iedzīvotājiem 83,45% latvieši,
7,95% žīdi, 1,23% krievi, 4,64% vācieši.

Pārējo atsevišķo tautību piederīgo skaits

mazāks par 1%.

Aramzemes pilsētā 648,01 ha, no kuriem
280,62 ha izmanto graudu labībai un pākš-
augiem. 182 ha — kartupeļiem, 64,90

Zemes sadal. pēc kultūrveidiem Ventspils apr.
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Pastāvīgi saimniecībā nodarbinātie saimnieka
ģimenes locekļi 1935. g. pēc vecuma grupām

sakņaugiem, 36,77 ha — augļu un ogu dār-
ziem.

Piltenes pilsēta ir senās Piltenes bīskapi-
jas galvas pilsēta. Visam Piltenes nov. Kur-

zemes vēsturē piekrīt liela loma. Ap Pil-
tenes piederību veselus gadu simteņus no-

risinājušās cīņas gan vācu ordeņa iin bīs-
kapu, gan dažādu ārvalstu starpā. Kurze-

mes, vēlāk . ļ>iltenes nodibināja
piskaps Modenas Vilhelms, ieceldams 1234.
gadā par Kurzemes bīskapu

'

Engelberlu.
Kad kurši pret to sacēlās un to nogalināja,
ordenis pievērsās Zemgales un Kurzemes
galīgai iekarošanai. Bet tā kā starp or-

deni un bīskapu norisinājās pastāvīgi strī-
di par virsvaldības tiesībām iekarotos ap-
gabalos, tad 1253. gadā notika 'iekaroto
zemju savstarpīga sadalīšana, un bīska-
pam piekrita vairāki Rietumkurzemes ap-
gabali, ko nosauca par Piltenes bīskapiju.
Pēc kuršu galīgas sakaušanas, 1295. gadā
uzcēla bīskapa pili, pie kuras drīz nodibi-

nājās miests. Cīņās, kas gadu simteņiem
cauri šai novadā trakojušas, Piltenes
miests neskaitāmas reizes nopostīts un cie-
tis no ķaru sekām. Jau 1330. gadā to iz-
laupīja un nopostīja lietuvji, ko Rīgas virs-

bīskaps bija pieaicinājis talkā cīnā pret or-

deni. vAp 1350. gadu Pilteni piemeklēja
mēris.ļ 1557. gadā Piltenei piešķīra patstā-

pilsētas tiesības.
'

Ap šo pa-
šu laiku Livonijas ordeņa valsts, iekšēju
nesaskaņu plosīta, tuvojas savam sabruku-
mam. Lai no šīm drupām vismaz vēl per-
sonīgi kaut ko saglābtu, bīskaps, Munch-
hauzenes Johans, pārdeva savas tiesības uz

Piltenes, Sāmsalas un Vīķu bīskapijām dā-

ņu ķēniņam Fridricham 11, kurš šo pirku-
mu atdeva savam brālim Holšteinas herco-

gam Magnum. Magnus, nomira Piltenē

1583. gadā kā pēdējais luterticīgais bīs-

kaps. Ar viņa nāvi Piltenē izbeidzās bis-
kapija un Piltenes pilsēta līdz ar to pazau
dēja pirmās šķiras pilsētas tiesības. Mag
nus par savu laicīgo mantinieku bija nozi

mējis pirmā Kurzemes hercoga Gothard;

Ketlera dēlu Fridrichu, bet Dānijas ķēniņ
kā Magnus radinieki, uzskatīja Pilteni pa
savu īpašumu. Tā kā arī Polija tiecās pie
vienot Pilteni sev, strīds ap tās piederibi

pieņēma starptautisku raksturu. Strīdi

tomēr izdevās nokārtot diplomātiskā ceļā
1585. gadā ķildnieki noslēdza savstarpip
līgumu, kas Pilteni piešķīra Polijai pai
30.000 dālderu atlīdzību dāņu ķēniņam, bei
līdz šīs sumas samaksai Pilteni nodeva her-

coga Gotharda svaiņa Brandenburgas her-

coga Georga Fridricha pārvaldīšanā. 1612

gadā Kurzemes hercogam Vilhelmam m

īsu laiku izdevās pievienot Pilteni Kura

mes hercogistei, pēc kam to ieguva Polija
Zviedru-poļu kara laikā no 1655.—1660

gadam Pilteni okupēja zviedri. Kara bei

gās Kurzemes hercogam Jēkabam, ar veik-

las diplomātijas palīdzību, izdevās atkal

Pilteni pievienot Kurzemes hercogiste
Pēc hercoga Jēkaba nāves cīņas ap Pilten

iekarsa no jauna. Muižniecība, kas her

coga Jēkaba valdīšanas pēdējā posmā bijs

ieguvusi plašas privilēģijas, nodibināja
Piltenē savu republiku ar savu landtāgu,

tiesu un pašvaldību. Un kad poļu Vidze

mes (Latgales) katoļticīgie bīskapi piepra
sīja Piltenes pievienošanu viņu zemēm

Anglija, Dānija, Prūsija, Holande un Beļ-

ģija luterticības vārdā nostājās Piltene

pusē, mazo muižnieku republiku pilnīgi at

dalīja no Kurzemes un pakļāva tieši Poli

jas karalim. Vidzemes bīskapi tomēr ne

beidza tīkot pēc Piltenes un luterticīgā Pil

tenes muižniecība arvien vairāk sāka uz

skatīt Krieviju par stiprāko aizsargu pre
katolicismu. 1784. gadā tad arī Pilten

pievienojās starp Krieviju un Kurzemi no-

slēgtajam robežu un tirdzniecības līgu

mam, kas krievu tirgotājiem solīja dažāda;

priekšrocības. Kad 1795. gadā Polija
valsts sabruka, Kurzemes bruņniecība pa

devās Krievijai. Piltenes novadu galīgi a$

vienoja ar Kurzemi vēl tikai 1819. g.

Visās šais cīņās, kas norisinājās Piltene-

novadā, Piltenes pilsēta pastāvīgi dabūjj
ciest visvairāk, tā kā tās iedzīvotāji bieži

nonāca pilnīgā nabadzībā. Pilsēta maz pa
mazām atkopās tikai XIX gadu simtenis

beigās.

Dzīvojamo ēku pilsētā pavisam 157,

tām: mūra - 27, koka 130, pie kam 15*

vienstāva un 1 divstāvu ēka. Dzīvokļu kop;
skaits 260, no tiem 31 istaba-virtuve, 145

vienistabas, 49 divistabu, 29 trīsistabu uf

6 četristabu dzīvokļi. Ar elektrību apgais-
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mo 96 dzīvokļus. Pēc 1935. gada tautas

skaitīšanas pilsētā pavisam 737 iedzīvotāji,

no tiem 338 vīrieši un 399 sievietes. Pēc

iedzīvotāju skaita Piltene stāv piecdesmit-

astotajā vietā mūsu pilsētu sarakstā. No

pilsētas iedzīvotājiem 91,45% latvieši,

1,22% vācieši, 6,10% žīdi. Pārējo atse-

višķo tautību piederīgo skaits mazāks par

1 procentu. Lauksaimnieciski izmantoja-

mas zemes — aramzemes — pilsētā pavi-

sam 263,85 ha, no kuriem 168,82 ha aiz-

ņemti ar graudu labību un pākšaugiem,

53,18 ha ar kartupeļiem, 3,43 ha — sakņ-

augiem, 4,40 ha — augļu un ogu dārziem.

Bez minētām pilsētām Ventspils apriņķī
ir vēl trīs ciemi.

Dundagas ciems — Dundagas pagastā —

nodibinājies uz bij. Dundagas muižas cent-

ra zemes, sadalot pēdējo amatnieku saim-

niecībās un apbūves gabalos. Ciems atro-

das tiešā Dundagas stacijas tuvumā. Ciemā

21 māja ar 361 iedzīvotāju (168 vīr. un

193 siev.), resp. 134 atsevišķām ģimenēm.

89,20% iedzīvotāju latvieši,' 4,16% žīdi.

1,94% igauņi, 1,66$ vācieši, 1,38% lietu-

vieši.

Ēdoles ciems — tāda paša nosaukuma

pagastā — izveidojies ar bij. Ēdo-

les muižas centra sadalīšanu sīksaimniecī-

bās. Tuvākā dzelzceļa stacija Ēdole —

0,2 km. Ciemā 17 mājas ar 264 iedzīvotā-

jiem (123 vīr. un 141 siev.), resp. 68 atse-

višķām ģimenēm. 90,91% iedzīvotāju lat-

vieši, 5,68% vācieši, 1,89% žīdi, 1,52?,
krievi.

Mazirbes ciems — Dundagas pagastā —

nodibinājies sakarā ar cieši apbūvētām

zvejnieku saimniecībām. Mazirbes ciems

atrodas pie Mazirbes dzelzceļa stacijas,
24 km attālumā no Dundagas pagasta na-

ma. Ciemā 50 mājas ar 249 iedzīvotājiem
(130 vīr. un 119 siev.), resp. 99 atsevišķas
ģimenes. No ciema iedzīvotājiem 79,52%
latvieši, 2,41% igauņi.

Pēc dzimuma Ventspils apriņķa iedzīvo-

tāji sadalās — 23.576 vīrieši (no tiem uz

laukiem 16.288) un 26.057 (16.937) sievie-

tes, tā tad uz katriem 1000 vīriešiem —

1105 sievietes. Uz 1000 vīriešiem ir sie-

vietes:

1935. g. 1930. g.

Liepājas apriņķī .
1.144 1.168

Aizputes apriņķī .... 1.139 1.140

Kuldīgas apriņķī . . . 1.128 1.153

Ventspils apriņķī . . . 1.105 1,129

Talsu apriņķī .... 1,101 1.157

Kurzemē 1.127 1.153

Latvijā 1,139 1.144

Kā no tabulas redzams, valsts apmērā
sieviešu skaita pārsvars uz 1000 vīriešiem

no 1930. līdz 1935. gadam samazinājies par
5, tāpat tas samazinājies arī visos Kurze-

mes apriņķos. No Kurzemes apriņķiem
vismazākais sieviešu skaita pārsvars ir

Talsu un Ventspils apriņķī. Ventspils ap-

riņķa laukos uz katriem 1000 vīriešiem ir

1040 sievietes, bet pilsētās — 1251 sieviete.

Pēc tautībām Ventspils apriņķa iedzīvo-

tāji sadalās: latvieši — 44.738 (90,13%),
vācieši — 1162 (2,34%), krievi — 484

Vasaras strādnieki (puiši un meitas) 1935. g. saimn., lielākās par 1 ha.
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(0,97%), žīdi — 1457 (2,94%) un 1792

(3,62%) pārējo tautību piederīgie. Uz lau-

kiem, atskaitot pilsētas, dzīvo 30.986

(93,26%) latvieši, 425 (1,28%) vācieši,
291 (0,88%) krievi, 166 (0,50%) žīdi un

1357 (4,08%) pārējo tautību piederīgie.
Kā redzams, laukos latviešu procents pa-

lielinās, turpretim samazinās žīdu, vāciešu

un krievu procents. Jāatzīmē, ka Vents-

pils apriņķī dzīvo vēl 913 lībieši. Pavisam

to Latvijā pēc 1935. g. skaitīšanas datiem

944, tā tad gandrīz visi tie dzīvo Ventspils

apriņķī — galvenā kārtā Dundagas (507)
un Ances (370) pagastā un Ventspils pil-
sētā (34).

Vislatviskākais pagasts Ventspils ap-

riņķī ir Užavas pagasts, kur latviešu ir

98,61% no šī pagasta iedzīvotāju kopskai-
ta. Tikai nedaudz mazāk (97,85%) lat-

viešu ir Ēdoles pagastā. Savukārt visvai-

rāk cittautībnieku ir Ances pagastā, kur to

pavisam 14,14% no iedzīvotāju kopskaita.
Šo cittautībnieku starpā vairums lībiešu.

Tāpat samērā daudz cittautībnieku

(11,09%) ir Zūru pagastā, galvenā kārtā

vācieši (9,46%).

Ev.-luterāņu Ventspils apriņķī ir vairāk

par četrām piektdaļām (41.616 iedzīv. vai

83,85%) no iedzīvotāju kopskaita. Starp
lauku iedzīvotājiem cv.-luterāņu procen-
tuāli ir vēl vairāk — 28.981 vai 87,23%.
Samērā maz apriņķī (4,56% vai 2266 ie-

dzīvotāji) ir Romas katoļi (laukos 4,24%,

resp. 1408 iedzīv.). Pavisam maz ir vecti-

cīgo — 141 vai 0,28% no iedzīvotāju kop-
skaita (laukos — 113 vai 0,34%). Pareiz-

ticīgo ir 1348 vai 2,72%, laukos — 809 vai

2,43% un Mozus ticīgo — 1457 vai 2,94%
(166 vai 0,50%). Bez tam vēl 5,07% vai

2515 iedzīvotāji ir baptisti.

Ventspils apriņķa iedzīvotājus vecuma

un ģimenes stāvokļa sadalījumā raksturo

tabula:

Sadalot visus Ventspils apriņķa iedzīvo-
tājus trīs vecuma grupās —- bērnos (līdi
14 gadiem), darba spējīgos (no 15—59 ga-

diem) un vecos iedzīvotājos (60 gadu veci

un vecāki), redzams, ka bērnu ir 22,78
no iedzīvotāju kopskaita, darba spējīgo

61,57% un veco iedzīvotāju 15,65%.
Pēc ģimenes stāvokļa 46,85% neprecēju-

šies, 42,73% — precējušies, 9,63% — at-

raitņi un 0,66% šķirti.

1935. gadā Ventspils apriņķī noslēgta*
370 laulības, kas ir 2,25% no visa noslēgto
laulību skaita valstī un 15,99% no noslēgto
laulību skaita Kurzemē. Dzimuši (bez ne-

džīvi dzimušiem) 362 zēni un 317 meiteno.

uz 100 meitenēm dzimuši 114,20 zēni. Tš

tad Ventspils apriņķis ir viens no tiem ap-

riņķiem, kur dzimušo skaitā zēni ir pār-
svarā un ar lielo zēnu pārsvaru Ventspils
apriņķis ieņem pirmo vietu visu pārējo ap-

riņķu starpā. No Kurzemes apgabala ap-

riņķiem tikai Aizputes apriņķī piedzimu-
šas vairāk meitenes nekā zēni. No minēti

skaita — 679 dzimušiem — ārlaulībā dzi-

muši — 70.

Tā tad no katriem 100 dzīvi dzimušierr

ārlaulībā dzimuši 10,31. Ar ārlaulībā dzi-

mušo skaitu Ventspils apriņķis ir zem Kur-

zemes caurmēra, bet pārsniedz visas valsfc

caurmēru. Kurzemē šis caurmērs ir 11,06

un visā valstī — 9,17. Tai pašā laikā pir-

majā dzīvības gadā miruši 41 zēns (11,33
no 100 dzīvi dzimušiem) un 20 meitenes

(6,31), vidēji — 8,98. No ārlaulībā dzimii;
šiem pirmajā dzīvības gadā apriņķī miru?

10. Zīdaiņu mirstība Ventspils apriņķi
salīdzinot ar citiem Kurzemes apriņķiem
ir stipri augsta un šajā ziņā Ventspils ap-

riņķis pārsniedz visas valsts caurmēru.

Caurmērā visā valstī no 100 dzīvi dzimu-

šiem pirmajā dzīvības gadā miruši 7,89 un

Kurzemē — 7,63. Kā jau iepriekš aizrā-

dīts, pavisam 1935. gadā Ventspils apriņķi
dzimuši 6,79, bet tai pašā laikā miruši

7,57
t

sakarā ar ko dabiskā iedzīvotāju pie-

Vecuma Neprecējušies Precējušies Atraitņi Šķirti Nezināmi Kopa

grupas skaits % skaits % skaits % skaits % skaits % skaits %

0— 9 7615 32,75 —

r
-. -- . — —- — —

*■> — 7615 15,34

10— 14 3695 15,89 %-f-.. •\ — — — — — — 3695 7,44

15— 19 • 2374 10,21 51 0,24 | —
—•'" — —

— —. 4,B'J

20— 29 5472 23,53 2934 13,79 46 0,96 19 5,79 13 20,00 8473 17,07

30 39 2083 8,96 5420 25.56 166 3,47 93 28;36 13 20,00 7775 15,66

40— 49 872 3,75 4567 21,54 470 9,83 101 30,79 8 12,31 6018 12,13

50 59 575 2,47 4265 20,11 931 39.47 82 25,00 15 23,08 5868 11,82

60 g. v. vļ 556 2,39 3970 18.72 316t! 66.12 33 10,06 '11 16,92 7731 15.58

Nezināmie! 12 0,05 9 0,04 4 0,16 .•'•-r- — 5 7,69 33 0,07

Kopā .
23254 ĪOO'OO 21205 100.00 4781 100.00 328 100,00 65 100.00 49633 100. > >
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auguma kā tāda nav, bet iedzīvotāju skaits

apriņķī par 78 samazinājies. No Kurzemes

apgabala apriņķiem 1935. gadā dabiskas

iedzīvotāju kustības ceļā iedzīvotāju skaits

samazinājies vēl tikai Liepājas apriņķī

(par 82), turpretim tas palielinājies Aiz-

putes (par 98), Kuldīgas (par 221) un

Talsu (par 140) apriņķī.

Izirušas uņ šķirtas 1935. gadā apriņķī
24 laulības, kas ir 1,25% no visā valstī un

9,84% no Kurzemē šķirto laulību kop-
skaita.

Pēc Veselības departamenta ziņām, ar 1 i-

p īgām slimībām Ventspils apriņķī
1935. gadā saslimuši 402 cilvēki, kas ir

3,10% no visā valstī ar lipīgām slimībām

saslimušiem. Salīdzinot 1935. gadu ar ie-

priekšējo gadu, saslimšanas gadījumu
skaits par 68,67%, samazinājies. Visvai-

rāk 1935. gadā slimojuši ar šarlaku (137)
un gripu, influenci (135).

1935. gadā Ventspils apriņķī darbojušās
3 . slimnīcas ar 80 gultām. Gada laikā mi-

nētajās slimnīcās ārstējušas 799 personas,
kas tur pavadījušas 18.184 slimnieku die-

nas. Uz 1935. gada 31. decembri apriņķī
skaitījās 26 ārstu (no tiem 13 uz laukiem),
8 (2) zobārsti, 27 (19) vecmātes, 4 (2) am-

bulances un veselības kopšanas punkti, 6

(2) kalnu saules kabineti, 4 — Rentgena
aparāti. Tai pašā laikā Ventspils apriņķī
darbojušās 16 aptiekas un 7 drogu veikali.

Aptiekās gada laikā izsniegtas par maksu

zāles pēc 63.809 receptēm.

1935. gadā dažādās tiesu instancēs notie-

sātas, 177 personas, kas savus noziegumus
izdarījušas Ventspils apriņķī, pie kam 123

personas noziegumus izdarījušas uz lau-
kiem un 54 — pilsētās. Salīdzinot ar ie-

priekšējo, 1934. gadu. notiesāto skaits par

17,29% samazinājies. Ventspils apriņķa
notiesāto skaits sastāda 1,40% no visā val-

stī un 12,06% no Kurzemes apgabalā notie-

sāto skaita.

Izglītības iestādes Ventspils apriņķī.
1935./36. mācības gadā visā apriņķī daroo-

jušās 50 pamatskolas, no tām 13 darboju-
šās pilsētās, bet 37 uz laukiem. Pamatsko-

lu tīkls Ventspils apriņķī ir samērā plašs,

jo uz vienu skolu ir 992 iedzīvotāji, kurpre-
tim visā Latvijā šis caurmērs ir 1024 un

Kurzemē — 1148. Pamatskolās minētajā
1935. 36. mācības gadā bijuši 181 skolotājs
un 5060 skolēni (pilsētu 1928 un lauku

— 3132). 1 pamatskolu ar 152 skolēniem

uzturējusi valsts, 48 pamatskolas ar 4881

skolēnu — pašvaldības un 1 pamatskolu ar

27 skolēniem — organizācijas. No minēta-

jām 50 pamatskolām bijušas: latviešu —

47 ar 4776 skolēniem, vācu — 2 ar 116 sko-

lēniem un žīdu — 1 ar 168 skolēniem. Tai

pašā laikā apriņķī darbojušās 2 latviešu

vidusskolas ar 216 skolēniem un 1 žīdu vi-

dusskola ar 16 skolēniem. Bez tam vēl

strādājusi 1 divgadīgā lauksaimniecības

skola ar 22 skolēniem.

1935. gadā apriņķī darbojušās 35 vispā-

rēja tipa bibliotēkas, no tām 11 pilsētās un

25 laukos. 6 bibliotēkas piederējušas paš-
valdībām, 28 privātām organizācijām un

2 bibliotēkas — privātpersonām. Kopējais

sējumu skaits minētajās bibliotēkās uz

1936. gada 1. janvāri bijis 43.460, no tiem

lauku bibliotēkās — 20.468 sējumi. No vi-

Gada strādnieki (puiši un meitas) 1935. g. saimn., lielākās par 1 ha.
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siem sējumiem — 32.517 bijuši latviešu

valodā un 10.943 svešvalodās. Bibliotēku

skaita ziņā vislabāk nostādīts Sarkanmui-

žas (5 bibliotēkas) un Ances (3 bibl.) un

Ziras (3 bibl.) pagasts. Zlēku pagastā vēl

līdz šim nav nevienas bibliotēkas. Visās

bibliotēkās 1935. gadā izsniegti lasīšanai

78.439 sējumi, no tiem laukos — 15.503

sējumi. Lasāmības koeficients Ventspils

apriņķī (29,6) ir stipri augstāks par lasā-

mības koeficientu visā valstī (21,5) un la-

sāmības koeficientu caurm. Kurzemes ap-

gabalā (24,6). Jāatzīmē, vienīgi Jelgavas

apriņķī ir vēl augstāks lasāmības koefi-

cients (29,9). Ventspils apriņķī 1935. gadā
izdots 1 latviešu laikraksts, žurnāli nav

iznākuši.

Ventspils apriņķa zemesceļu kopgarums
ir 1232,1 km, no tiem 7,1 km šosejas, 11,4
km bruģi un 451,8 km I šķ, grantēti ze-

mesceļi. Visi šie ceļi ar kopējo 470,3 km

garumu atrodas valsts labošanā. Turpre-
tim II šķiras — 101,4 km un 111 šķiras —

660,4 km zemesceļi labojami klaušu kārtā.

Ventspils apriņķa lauku apdzīvotās
vietas.

Ventspils apriņķī 1935. gadā bijušas pa-

visam 5821 lauiku ajpdzīvotā vieta (dzīvo-

jamā ēka), kas ir 2,57% no visas valsts

lauku apdzīvoto vietu kopskaita. Starp mi-

nētajām 5821 lauku apdzīvotām vietām —

1616 (vai 27,76%) ir vecsaimniecību dzī-

vojamās ēkas, 2423 (41,63%) jaunsaim-
niecību dzīvojamās ēkas, 968 (16,63%

mazmājas un atsevišķas kalpu mājas, 35

(0,60%) apdzīvotas skolu ēkas un 779

(13,38%) dažādas pārējās ēkas.

Ventspils apriņķī visvairāk ir trīsistabu

(telpu) lauku apdzīvoto vietu 1385 (vai
3,47% no visu trīs telpu apdzīvoto vietu

skaita valstī), tad seko 1257 (4,15%) četr-

istabu apdzīvotās vietas, 1248 (2,12%) div-

istabu apdzīvotās vietas, 763 (4,20%) seš-

un vairāk istabu apdzīvotās vietas, 617

(4,54%) piecistabu apdzīvotās vietas un

519 (0,81%) vienistabas apdzīvotās vie-

tas.

Jāatzīmē, ka Ventspils apriņķī nepilnas
deviņas desmitdaļas no apdzīvoto vietu ap-

saimniekotājiem ir latvieši. Tā latvieši ap-
saimnieko 5083 (vai 87,32%) apdzīvotās
vietas.

Visvairāk apriņķī (3921 vai 67,41%) ir

tādu apdzīvoto vietu, kurās dzīvo tikai vie-

na ģimene, daudz mazāk (1168 vai 20,08%)
jau no divām ģimenēm aizņemtu apdzīvoto
vietu.

Apgaismošana. 5785 (vai 99,38%) kļ
ku apdzīvotās vietas apriņķī apgaismo )

petroleju un tikai 34 (vai 0,58%) apdziv ļ
tās vietās ir iekārtota elektriskā apgaismo
šana. No Kurzemes apriņķiem Ventspl
apriņķī ir vismazāk ar elektrību apgaismi
to lauku apdzīvoto vietu (Liepājas aprin!
ir 2,12%, Talsu — 2,16%, Kuldīgas

1,86% un Aizputes — 1,75%).

Ventspils apriņķa lauku apdzīvoto viet

apgaismošanas veidi:

Ar elektrību ap- Ar petroleju ap

Pagasti gaismoto vietu gaismoto vietu

skaits % skaits %

Ances
....

— — 519

Dundagas
...

6 0,40 1500 99,1

Ēdoles
....

18 5,26 324 94.

Piltenes
.

.
.

-- 212

Popes . . . 0,31 324 99.fl

Puzes
....

— 379

Sarkanmuižas 2 0,28 713 99,?.

Ugāles . .
.

4 1,28 308 98,;

Usmas
....

— — 135

Užavas
.....

— 423

Vārves
....

—
— 177

Ziras ...
222

Zlēku
....

3 1,40 212 98,«

Zūru — — 337

No minētajiem skaitļiem redzams, ka re

lātīvi visvairāk apdzīvoto vietu ar elektm

ko apgaismošanu ir Ēdoles un Zlēku pa

gastā, kurpretim vairāk nekā pusē »

Ventspils apriņķa pagastiem 1935. gadā vi

nebija nevienas ar elektrību apgaismota
lauku apdzīvotas vietas.

Ūdensapgāde. Dzeramo ūdeni 4822 (vai

82,84%) lauku apdzīvotās vietas apriņķi

ņem no akām, 486 (8,35%) no ūdenssūk-

ņiem, 358 (6,15%) no upēm un ezeriem vi

21 (0,36%) apdzīvotās vietās ierīkots

ūdensvads. Kā redzams, Ventspils apriņ-

ķa lauku apdzīvotās vietas, salīdzinot ar ci-

tiem Kurzemes apriņķiem, ļoti vāji apgādā-
tas ar ūdenssūkņiem. Talsu apriņķ
17,74% apdzīvotās vietās ir ūdenssūkņi
Kuldīgas — 15,63%, Liepājas — 14,77$

un Aizputes — 11,33%.

Lauku saimniecības. Ventspils apriņķi
1935. gadā bijušas pavisam 8022 dažāda

rakstura lauku saimniecības, kas ir

no visa saimniecību kopskaita valstī. Pēc

lieluma grupām minētās 8022 saimniecības

sadalās:

Saimniecību skaits un zemes kopplatība
1935. gadā.
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saimniecību Zemes koppl.i

skaits % tība ha %

Līdz 1 ha . 1.439*) 17,94 314.19 0,21

1 2 ha . 283 3,53 419,12 0,29

2— 5 ha
.

602 7,50 2.031,54 1,39

5— 10 ha . 1.106 13,79 8.040,82 5,51

10- 15 ha . 699 8,71 8.751,88 6,00

15— 20 ha
.

1.169 14,57 20.276,41 14,20

20— 30 ha
.

1.454 18,13 34.339,31 23,52

30— 50 ha . 663 8,27 25.866,84 17,72

50—100 ha
.

545 6,79 36.800,24 25,21

Pāri par

100 ha 62 0,77 8.684,15 5,95

Kopā . 8.022 100,00 145.974,50 100,00

*) Šai skaita 243 saimniecības tikai ar mājlo-
piem (bez zemes).

Pēc saimniecību zemes kopplatības 1935.

gadā vislielāki pagasti Ventspils apriņķī ir

Dundagas ar 37.652,80 ha lielu saimniecību

zemes platību, Sarkanmuižas — 14.483,55
ha un Ances — 12.116,18 ha. Turpretim
vismazākie — Usmas 3322,14 ha, Vār-

ves — 4414,11 ha un Ziras ar 5095,03 ha

lielu saimniecību zemes platību.
Zemes kulturveidi. Ventspils apriņķī ze-

mes sadalījums pēc kulturveidiem (1929.
gadā) aramzeme (ieskaitot augļu un sakņu

dārzus) — 39.273,66 ha (vai 12,30% no vi-

sas zemes kopplatības), pļavas —

55.937,09 ha (16,57%), ganības —

35.850,40 (11,22%), meži un krūmi

154.124,34 ha (48,24%) un pārējā zeme un

ūdeņi — 37.289,40 ha (11,67%). Samērā

visaugstākais aram- un dārzu zemes pro-
cents 1929. gadā bija Vārves (29,92%),
Zūru (23,59%), Ziras (22,23%) un Ēdo-

les (20,68%) pagastā, kurpretim viszemā-
kais

— Ances (6,00%), Sarkanmuižas

(8,13%), Usmas (8,20%) un Popes
(9,83%) pagastā. Pļavu procents visaug-
stākais ir Sarkanmuižas (24,18%), Uža-

vas (23,35%) un Vārves (23,17%) pagastā.
Maz pļavu Usmas (9,86%), Puzes

(11,56%), Ances (12,52%) un Zlēku

(12,99%) pagastā. Ganību visvairāk Uža

vas (18,75%), Vārves (16,18%), Ziras
(13,85%) un Zlēku (13,78%) pagastā. Maz

ganību Sarkanmuižas (7,95% un Ēdoles

(8,02%) pagastā. Mežu un krūmāju vis-

vairāk saskaitīts Ances (59,59%), Usmas

(54,76%), Puzes (53,77%) un Zlēku

(52,15%) pagastā. Samērā maz mežu

Vārves (14,16%) un Užavas (27,18%) pa-
gastā.

Salīdzinot 1935. un 1929. gadā lauksaim-

niecībā izlietoto zemi, redzams, ka tā 1935.

gadā palielinājusies par 1,80% un uzrāda

130.366,33 ha pret 128.061,15 ha 1929. ga-

dā. Par 6,54% palielinājusies aramzemes

un dārzu platība (41.843,04 ha - 1935. ga-

dā), ganību platība palielinājusies par

2,23% (36.650,92 ha 1935. gadā). Turpre-
tim par 2,01% samazinājusies pļavu pla-
tība un 1935. gadā ir 51.872,37 ha. Zemāk

minētā tabula rāda iedzīvotāju skaitu uz

100 ha aramzemes Ventspils apriņķa atse-

višķos pagastos:

Pagasti ledzīvotāju skaits

uz 100 ha aram-

zemes

Ances
........143,18

Dundagas 97,76

Ēdoles 61,18

Piltenes 57,21

Popes 112,34

Puzes
. 72,83

Sarkanniui/.as 100,19

Ugāles 82,24

Usmas 104,30

Užavas 70,79

Vārves 44,72

Ziras 58,94

Zlēku 73,34

Zūru 47,31

Kā redzams, vislielākais iedzīvotāju
skaits uz 100 ha aramzemes ir Anco> un

Popes, bet vismazākais — Vārves pagastā.
Visā apriņķī (bez pilsētām) caurmērā uz

100 ha aramzemes ir 81,20 iedzīvotāji.

Sējumu platība.

Ventspils apriņķa laukaugu sējumu pla-
tība 1936. gadā bijusi (1000 hektāros) : ru-

dziem (ziemas un vasaras) 5,6 (vai
15,01% no visas sējumu kopplatības), zie-

mas kviešiem — 0,6 (1,61%), vasaras

kviešiem — 2,2 (5,90%), miežiem — 3,8

(10,19%), auzām — 9,6 (25,74%), mis-

tram — 0,4 (1,07%), zirņiem un citiem

pākšaugiem — 0,6 (1.61%), āboliņam v. c.

tīruma zālājiem (ieskaitot sēklas āboliņa

platību) — 8,9 (23,86%), kartupeļiem —-
4,3 (11,53%), sakņaugiem — 0,8 (2,14%),
liniem — 0,3 (0,80%) un pārējiem lauk-

augiem (ieskaitot cukurbiešu sējumu pla-
tību) — 0,2 (0,54%).

Salīdzinot 1936. un 1935. gada atsevišķu
laukaugu sējumu platības Ventspils apriņ-
ķi, redzams, ka 1936. gadā palielinājusies
auzu (par 1,05%), vasaras kviešu (par
22,22%;), āboliņa v. c. tīruma zālāju u>ar

11,25%) un sakņaugu (par 33,33%) sē-

jumu platība. Turpretim samazinājusies
rudzu (par 6,67%), ziemas kviešu (par
50,00%), mistra (par 20,00%), zirņu un

citu pākšaugu (par 14,29%) un kartupeļu

(par 2,27%) sējumu platība
.

Nav samazi-

nājusies miežu, linu un pārējo laukaugu
sējumu platība.
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Apskatot atsevišķo laukaugu sējumu

platības 1936. gadā Kurzemes apgabala ap-

riņķos un caurmērā visā Kurzemē, nn sālī

dzmot tās ar šo laukaugu sējumu platībām
19315. un 1934. gadā, redzams, ka rudzu

(ziemas un vasaras) platība:

1936. g. 1935. g. 1934. g.

1000 1000 1000

ha % ha % ha

Liepājas apr. . 12,3 96,09 12,8 100 13,3

Aizputes apr. . 7,0 92,11 7,6 100 7,6

Kuldīgas, apr. . 10,6 84,80 12,5 100 12,7

Ventspils apr. . 5,6 93,33 6,0 100 6,1

Talsu apr. . . 7,3 94,81 7,7 100 7,6

Kurzemē . . 42,8 91,85 46,6 100 47,3

Latvijā . . 257,9 95,38 270.4 100 268,2

visos Kurzemes apgabala apriņķos 1936.

gadā samazinājusies. Ventspils apriņķī
rudzu lauku pbtība 1936. gadā ir nar

6,677 mazāka nekā 1935. gadā un no vi-

sas rudzu lauku kopplatības sastāda 2,17% .

Samazinājusies rudzu sējumu platība arī

Kurzemē (par 8,15%) un caurmērā visā

valstī (par 4,62%). No Kurzemes apriņ-

ķiem vislielākās rudzu lauku platības ir

Liepājas un Kuldīgas, bet mazākās Vents-

pils apriņķī. No visas rudzu sējumu pla-
tības Kurzemē atrodas tikai nepilna liektā

daļa (16,60%).
Kviešu (ziemas un vasaras) sējumu pla-

tība:

1936. g. 1935. g. 1934. g.
1000 1000 1000

ha % ha % ha

Ļiepājas apr. . 7,4 94,87 7,S 100 7.4

Aizputes apr. . 3,6 94,74 3,8 100 1.1

Kuldīgas apr. . 7,1 95,95 7.1 100 7.7

Ventspils apr. . 2,8 93,33 3,0 100 4.6

Talsu apr. . . 4,2 100,00 4,2 100 4,6

Kurzemē . . 25,1 95,80 26,2 100 26.0

Latvija . . 129.0 91,81 140,5 100 142,0

Ziemas un vasaras kviešu sējumu platī-
bas 1936. gadā samazinājušās visos Kurze-

mes apriņķos: Ventspils apriņķī par 6,67%.

Apskatot atsevišķi ziemas un vasaras kvie-

šu sējumu platības, redzams, ka 1936. gadā

samazinājusies vienīgi ziemas kviešu sēju-
mu platība (Ventspils apriņķī par 50,00r/f-
Kurzemē par 48,77% un caurmērā visā

valstī par 30,79%), turpretim vasaras kvie-

šu sējumu platība viscaur palielinājusies
(Ventspils apriņķī par 22,22' , ,

Kurzemē

par 68,00% un caurmērā visā valstī par
26,53%), tomēr ne tik lielos apmēros, kā-

dos notikusi ziemas kviešu lauku samazinā-

šanās, līdz ar ko kopējā kviešu lauku pla-

tība 1936. gadā ir mazāka nekā 1935.

dā. No visas kviešu laukm kopplatībi
Ventspils apriņķī 1936. gadā bija 2,17

un Kurzemē — 19,46%. Vislielākā kvies

sējumu platība Kurzemē ir Liepājas, be

vismazākā Ventspils apriņķī.
Miežu sējumu platība:

1936. g. 1935. g. 1934.2

1000 1000 100!

ha % ha % ha

Liepājas apr. . 8,5 103,66 8,2 100

Aizputes apr. . 4,4 104,76 4,2 100 1

Kuldīgas apr. .
9,2 103,37 8,9 100 1;

Ventspils apr. . 3,8 100,00 3,8 100 3

Talsu apr. . . 5,9 96,72 6,1 100 i

Kurzemē . . 31,8 101,92 31,2 100 26,

Latvijā . . 189,3 98,03 193,1 100 180.;

Kurzemes apgabala apriņķos, izņemo
Talsu apriņķi, miežu aizņemtā platīto
1936. gadā viscaur palielinājusies, turprf
tim caurmērā visā valstī tā par 1,91% sa-

mazinājusies. Ventspils apriņķī miežu sē

jumu platība 1936. gadā palikusi tāda pa-l-
-kā 1935. gadā un no visas miežu sējumi
kopplatības Ventspils apriņķī ir 2,01% U

Kurzemē — 16,80%, tā ad nepilna piekt-

daļa no visas miežu sējumu kopplatībai
Ventspils apriņķī ar miežiem aizņemts
platība ir mazāka nekā jebkurā citā ap-
riņķī.

AiiKii lauku platība:

1936. g. 1935. g. 1934. ļ

1000 1000 1000

ha % ha % ha

Liepājos apr. . 17,9 98,35 18,2 100 17,6

Aizputes apr. . 12,0 97.56 12,3 100 W

Kuldīgas apr. . 18,9 103,85 18,2 100 16J

Ventspils apr. . 9,6 101,05 9,5 100 8,5

Talsu apr. . . 10,7 102,88 10,4 100 B.

Kurzemē . . 69,1 100,73 68,6 100 62,1

Latvija . . 339,2 102,02 332,5 100 .300.1

1936. gadā auzu lauku platība Kuldīgas.

Ventspils un Talsu apriņķī ir lielāka neki'

1935. gadā, tāpat tā ir lielāka caurmērā vi-

sā valstī un arī Kurzemē. Salīdzinot

1934. gadu, tā viscaur palielinājusies diez-

gan jūtami. No Kurzemes apgabala ap-

riņķiem vislielāko auzu lauku platības ļ>a

lidināšanos uzrāda Kuldīgas (par 3,85%)

apriņķis, bet vismazāko Ventspils (par

1,05%) apriņķis. No kopējās auzu lauku

platības Ventspils apriņķī ir 2,83% un Kur-

zemē— 20,37%. Visvairāk auzas sēj Kul-

dīgas, bet vismazāk Ventspils apriņķī.
f ļ
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Mistra lauku platība:

1936. g. 1935. g. 1934. g

1000 1000 1000

ha % ha % ha

Liepājas apr. . 3,0 130,43 2,3 100 2,9

Aizputes apr. . 1.0 111,11 0,9 100 1,1

Kuldīgas apr. . 3,9 95,12 4,1 100 3,3

Ventspils apr. . 0,4 80,00 0,5 100 0,3

Talsu apr. . . 1,2 85,71 1,4 100 2,0

Kurzemē .
. 9,5 103,26 9,2 100 9 6

Latvijā . . 77,1 109,36 70.5 100 71 S

Mistra aizņemta platība 1936. gada pa-
lielinājusies caurmērā visā valstī, Kurzemē

un arī Liepājas un Aizputes apriņķī, tiir-

pretim Kuldīgas, Ventspils un Talsu apriņ-
ķī tā samazinājusies. Salīdzinot ar 1934.

gadu, mistra sējumu platība 1936. gadā pa-
lielinājusies Liepājas, Kuldīgas un Vents-

pils apriņķī, bet Aizputes un Talsu apriņķī
samazinājusies. No visas mistra sējumu
kopplatības Kurzemē ir 12,32% un Vents-

pils apriņķī 0,52^. No visiem apriņķiem
Ventspils apriņķī ir vismazākā mistra sē-

jumu kopplatība.

Zirņu lauku platība:

1936. g. 1930. g. 1934. j,'

1000 1000 1000

ha % ha % ha

Liepājas apr. . 1,2 100,00 1,2 100 l;fi

Aizputes apr. . 0,8 114,29 0,7 100 0,8

Kuldīgas apr. . 1,6 106,67 1,5 100 1.5

Ventspils apr. . 0,6 85,71 0,7 100 0,4

Talsu
apr, . . 0.7 100.00 0.7 100 0.7

Kurzemē . . 4,9 102,08 4,8 100 4,9

Latvijā .
.

39.4 94.03 41.9 100 44,1

Zirņu lauku platība 1936. gadā Kurzemē

un Zemgalē ir nedaudz lielāka nekā 1G35.

gadā, bet Vidzemē un Latgalē mazāka. Sa-

mazinājusies (par 5,97%) tā arī caurmērā

visā valstī. No Kurzemes apriņķiem vie-

nīgi Ventspils apriņķī 1936. g. vērojama
zirņu lauku platības samazināšanās — par
14,29%, kurpretim pārējos apriņķos tā pa-

lielinājusies vai palikusi tāda pati kā

1935. g. No visas zirņu kopplatības valstī

— Kurzemē ir 12,44 r/ un Ventspils apriņ-
ķī 1,52%. Ventspils apriņķī ir vismazākā

zirņu lauku platība (no visiem apriņķiem)

Linu platība:
1030. g. 1935. g. 1934. s.

1000 1000 1000

ha % ha % ha

Ļiepājas apr. . 0,5 100,00 0,5 100 j>.s

Aizputes apr. . 0,3 100,00 0,3 100 0,2

Kuldīgas apr. . 0,4 80,00 ' 0,5 100 0,4

Ventspils apr. . 0,3 100,00 q,3 100 0,2

Talsu apr. . . 0.2 66,67 0,3 100 0,3

Kurzemē . . 1,7 89,47 1,9 100 1,6

Latvijā
. .

67,2 98,97 67,9 100 46,3

Linu lauku platība 1936. gadā palielinā-
jusies vienīgi Latgalē (par 4,35%), kur-

pretim visos pārējos apgabalos un arī caur-

mērā visā valstī — samazinājusies. Sama-

zinājusies tā Kuldīgas un Talsu apriņķī —

turpretim Liepājas, Aizputes un Ventspils
apriņķī nav mainījusies. No visas linu
1936. gada kopplatības valstī Kurzemē

ir 2,53% un Ventspils apriņķī 0,30;, .

Kartupeļu lauku platība:

1936. g. 1935. g. 1934. a.

1000 1000 1000

ha % ha % ha

Liepājas apr. . 5,9 96,72 6,1 100 ") 6

Aizputes apr. . 3,1 93,94 3,3 100 2.6

Kuldīgas apr. . 3,9 92,86 4,2 100 4,0

Ventspils apr. . 4,3 97,73 4,4 100 3,7

Talsu apr. . . 4,9 89,09 5,5 100 4.5

Kurzemē . . 22,1 94,04 23,5 100 20,4

Latvijā . . 119,8 96,85 123,7 100 107.(>

Kartupeļu lauku plaība 1936. gadā vie-

nīgi Rēzeknes un Ludzas apriņķī ir ne-

daudz lielāka nekā 1935. gadā, Cēsu ap-

riņķī tā palikusi tāda pat, kurpretim visos

pārējos apriņķos un arī caurmērā visā

valstī samazinājusies. Ventspils apriņķī
kartupeļu lauku platība 1936. gadā ir par

2,27% mazāka nekā 1935. gadā, tomēr tā

jūtami palielinājusies attiecībā pret 1934.

gadu. No kopējās kartupeļu lauku platī-
bas Kurzemē ir 18,45% un Ventspils ap-

riņķī 3,59%.

Apskatot atsevišķo laukaugu caurmēra

un kopražas apmērus Kurzemes apgabala

apriņķos, Kurzemē un caurmērā visā val-

stī, un salīdzinot ar caurmēra un kopražas
apmēriem agrākos gados, redzams, ka zie-

mas rudzu:
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Raža no 1 ha/kv. Kopraža 100 kvint.

1936. g. % % 1935. g. 1934. g. 1936. g. % % 1935.g. 1934.g
(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 12,67 98,45 78,11 12,87 16,22 154,6 94,61 72,21 163,4 214,1

Aizputes apr. . 12,63 104,99 76,45 12,03 16,52 85,9 93,98 69,33 91,4 123,9

Kuldīgas apr. . 11,50 83,21 68,74 13,82 16,73 121,9 70,54 57,36 172,8 212,5

Ventspils apr. .
12,01 94,34 79,17 12,73 15,17 66,1 88,02 72,64 75,1 91,0

Talsu apr. . .
12,52 87,25 77,24 14,35 16,21 90,1 81,54 74,10 110,5 121.8

Kurzemē
. . 12,26 92,74 75,35 13,22 16,27 518,6 84,57 67,96 613,2 763,i

Latvijā . . 11,15 82,41 72,31 13.53 15,42 2830,9 78,59 69,4 1 3602,0 4078.2

caurmēra raža 1936. gadā visos Kurzemes

apriņķos, izņemot Aizputes apriņķi, ir stip-
ri zemāka nekā 1935. gadā (salīdzinot ar

1934. gadu, tā ir vēl zemāka) un līdz ar to

samazinājušies arī ziemas rudzu kopražas
apmēri. No Kurzemes apgabala apriņ-
ķiem vislabākās ziemas rudzu caurmēra ra-

žas 1936. gadā bijušas Liepājas un Aizpu-

les apriņķī, bet visvājākās Kuldīgas ai

riņķī. Ventspils apriņķī, ievācot caurmēr

no 1 ha 12,01 kvintālus, pavisam ražo

66,1 tūkstots kvintālu ziemas rudzu, kasi

visas ziemas rudzu kopražas valstī sastād

2.33% un no šī laukaugu kopražas Ku

zemē — 12,75' ļ .

Vasaras rudzi:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935. y. 1934. g. 1936.g. % % 1935.g. 1934.g

(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 10,03 91,02 87,75 11,02 11.43 1,0 90,91 90,91 1,1 1,1

Aizputes apr. .
9,89 76,31 12,96 2,0 — 153,85 — t|

Kuldīgas apr. .8,19 —
— — 0,1 —

— — —

Ventspils apr. . 8,33 97,20 67,18 8,57 12,40 0,8 88,89 61,54 0,9 1,3

Talsu apr. . . 10,41 — 100,48 — 10,36 1,0 — 100,00 — 1,»)

Kurzemē . . 9,67 98,67 82,02 9,80 11,79 4,9 245,00 104,26 2,0 4,7

Latvijā 7,15 81,25 67,26 8,80 10,63 29,2 79,13 74,30 36,9 39,5

Pastāvīgi nodarbināto saimn. ģim. locekļu skaits 1935. g. saimn., lielākās par 1 ha.
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Arī vasaras rudzu caurmēra ražas pagā-

jušā gadā Kurzemes apgabala apriņķos ir

zemākas nekā 1935. gadā. Samērā aug-

stākās caurmēra ražas ievāktas Talsu un

Liepājas apriņķī, zemākās — Kuldīgas ap-

riņķī. Salīdzinot ar 1934. gadu, 1936. gadā
caurmērā no 1 ha ievākts vēl daudz mazāk

vasaras rudzu. Ventspils apriņķī caurmē-

rā no 1 ha ievākti tikai 8,33 kvintāli vasa-

ras rudzu, kas pavisam devuši 0,8 tūkst,

kvintālu kopražas. Ventspils apriņķī va-

saras rudzi sastāda 2,74% no visā valstī

ievāktās vasaras rudzu kopražas.
Ziemas kvieši:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935.g. 1934.g. 1936.g. % % 1935.g. 1934.g.
(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 13,30 105,81 76,09 12,57 17,48 34,6 57,28 39,59 60,4 87,4

Aizputes apr. . 12,41 123,12 72,49 10,08 17,12 12,4 58,49 31,47 21,2 39,4

Kuldīgas apr. . 11,57 86,02 70,16 13,45 16,49 32.4 43.03 35.10 75,3 92,3

Ventspils apr. . 11,00 100,55 69,58 10,94 15,81 6,6 50,38 34,74 13,1 19.0

Talsu apr. . .
13,36 99,11 81,31 13,48 16,43 17,4 51,63 40,75 33,7 42,/

Kurzemē . . 12,45 99,05 74,06 12,57 16,81 103,4 50,76 36.82 203.7 280.0

Latvijā . . 13,08 83,50 76,76 13,99 17,04 770,6 64,70 53,32 1191,0 1445,2

Ziemas kviešu caurmēra raža (no 1 ha)
1936. gadā Kuldīgas, Talsu apriņķī, Kur-

zemē un arī vidēji visā valstī ir zemāka

nekā 1935. gadā. Turpretim Liepājas, Aiz-

putes un Ventspils apriņķī tās 1936. gadā
ir augstākas. Kaut gan caurmērā ražas

neuzrāda sevišķu samazināšanos, tomēr

ziemas kviešu kopražas 1936. gadā samazi-

najušās ļoti jūtami. Ventspils apriņķī zie-

mas kviešu caurmēra raža bijusi par

0,55% lielāka nekā 1935. gadā un no 1 ha

1936. gadā ievākts 11,00 kvintālu ziemas

kviešu, kurpretim viss ziemas kviešu ie-

vāktais daudzums — 6,6 tūkst, kvint. — ir

tomēr par 49,62% mazāk« nekā 1935. g.

un par 65,26% mazāks nekā 1934. gadā.
1936. gadā Ventspils apriņķa ziemas kvie-

šu kopraža sastāda 6,38% no Kurzemē un

0,86% no visā valstī ievāktās ziemas kvie-

šu kopražas.

Vasaras kvieši:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935.g. 1934.g. 1936. g. % % 1935.g. 1934 g

(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 12,10 101,42 81,98 11,93 14,76 58,1 162,29 164,12 35,8 35,4

Aizputes apr. . 11,36 105,19 78,34 10,80 14,50 29,5 161,20 113,03 18,3 26, i

Kuldīgas apr. . 10,50 99,53 75,59 10,55 13,89 45,1 237,37 154,45 19,0 29,2

Ventspils apr.. 8,48 86,53 64,88 9,80 13,07 18,7 106,25 142,75 17,6 13,1

Talsu apr. . . 11,31 94,33 80,96 11,99 13,97 32,8 160,78 117,56 20,4 27,9

Kurzeme . . 10,97 98,65 77,47 11,12 14,16 184,2 165,80 139,86 111,1 131,7

Latvijā
. . 9,47 89,85 72,62 10,54 13,04 664,2 113,81 89,05 583.6 745,9

Vasaras kviešu caurmēra raža no 1 ha

1936. gadā Liepājas un Aizputes apriņķī ir

lielāka, turpretim visos pārējos Kurzemes

apriņķos un arī visā valstī mazāka nekā

1935. gadā. Salīdzinot ar 1934. gadu, va-

saras kviešu caurmēra raža 1936. gadā ir

vēl zemāka. Neskatoties uz caurmēra ra-

žas samazināšanos, vasaras kviešu kopra-
žas apmēri 1936. gadā tomēr ir lielāki ne-

kā 1935. gadā — sakarā ar šo laukaugu sē-

jumu platības palielināšanos. Ventspils
apriņķī caurmērā no 1 ha ievākti 8,48 kvin-

tālu (par 13,47% mazāk nekā 1935. g.)
vasaras kviešu, kas kopsumā devuši 18,7

tūkst, kvint. pret 17,6 tūkst, kvint. 1936.,

gadā un 13,1 tūkst, kvint. 1934. gadā. Tā

tad kopražas apmēri Ventspils apriņķī
1936. gadā ir par 6,25% lielāki nekā 1935.

gadā un par 42,75% lielāki nekā 1934. g.

Ventspils apriņķa 1936. gada vasaras kvie-

šu kopraža sastāda 10,15% no Kurzemes

un 2,82% no visas valsts vasaras kviešu

kopražas.
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Mieži:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935.g. 1934.g. 1936. g. % % 1935.g. 1934.

(1935. (1934. (1935. (1934.
= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 12,06 103,88 90,40 11,61 13,34 102,5 107,67 111,41 95,2 92.

Aizputes apr. . 10,76 103,46 89,59 10,40 12,01 47,3 108,24 106,53 43,7 44

Kuldīgas apr. . 9,02 81,33 67,87 11,09 13,29 83,0 84,09 83,25 98,7 99J

Ventspils apr. 7,45 74,87 64,00 9,95 11,64 28,3 74,87 71,46 37,8 39,6

Talsu apr. . . 9,45 85,75 71,16 11,02 13,28 55,8 83,04 82,42 67,2 67,i

Kurzemē . . 9,97 90,80 77,23 10,98 1 2,9 1 316,9 92,50 92,28 342,6 343,4

Latvijā . . 8,72 82,26 72,13 10,60 12,09 1650,4 80,66 75,79 2046,2 2177,5

Miežu caurmēra raža un līdz ar to arī

kopražas apmēri 1936. gadā Liepājas un

Aizputes apriņķī ir lielāki, kurpretim pārē-
jos Kurzemes apriņķos, Kurzemē un arī

caurmērā visā valsti ir mazāki nekā 1935.

gadā un vēl daudz jūtamāk tie samazināju-
šies, salīdzinot ar miežu caurmēra un kop-
ražas apmēriem 1934. gadā. Ventspils

apriņķī 1936. gadā caurmērā no 1 ha

vākti 7,45 kvintāli miežu (par 25,13% m

zāk nekā 1935. gadā), kas pavisam devi

28,3 tūkst, kvintālu (par 25,13% mazā

kopražas, 1936. gadā Ventspils apritt
miežu kopraža sastāda 8,93% no Kurzeni

un 1,71% no visas valsts miežu kopraža

Aiizn raža:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935.g. 1934.g. 1936. g. % % 1935.g. 1934:

(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 9,43 84,88 70,69 11,11 13,34 168,8 83,48 71,89 202,2 234,8

Aizputes apr. . 9,25 90,07 76,89 10,27 12,03 111,0 87,89 86,25 126,3 128,7

Kuldīgas apr. . 8,60 75,17 65,55 11,44 13,12 162,5 78,05 74,17 208,2 219,1

Ventspils apr. . 7,54 68,80 59,56 10,96 12,66 72,4 69,55 67,29 104,1 107,6

Talsu apr. . . 9,67 81,06 73,26 11,93 13,20 103,5 83,40 91,19 124,1 113,5

Kurzemē .
.

8,95 80,27 69,17 11,15 12,94 618,2 80,82 76,92 764,9 803,T

Latvijā . . 8,38 72,18 64,76 11.61 12,94 2844,1 73,70 73,19 3859,1 3885,7

Auzu caurmēra raža un arī kopraža
1936. gadā visos Kurzemes apgabala apriņ-
ķos, Kurzemē un vidēji visā valstī ir zemā-

ka par tādu 1935. gadā. Salīdzinot ar 1934.

gadu, tā samazinājusies vēl daudz jūta-
māk. Ventspils apriņķī 1 ha devis 7,54

kvint. auzu (par 31,20% mazāk nekā 19$

gadā) un pavisam apriņķī ražots 72,4 tūks
kvintālu auzu (par 30,45% mazāk). Vent:

pils apriņķī auzu kopraža sastāda 11,71

no Kurzemes un 2,55% no visas valsts ai

zū kopražas.

.Mistra raža:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935. g. 1934. g. 1936. g. % % 1935.g. 19344

(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Ļiepājas apr. . 11,35 91,02 84,96 12,47 13,36 34,1 118,82 88,11 28,7 38.7

Aizputes apr. . 11,82 99,92 87,82 11,83 13,46 11,8 111,32 79,73 10,6 14,8

Kuldīgas apr. . 10,60 82,94 74,70 12,78 14,19 41,3 78,82 88,25 52,4 46,8

Ventspils apr. . 9.81 89,84 78,29 10,92 12,53 3,9 70,91 102,63 5,5 3,8

Tal&U apr. . . 10,90 88.98 75.48 12.25 14.41 13,1 76,61 45,33 17,1 28,*

Kurzemē . . 10.97 88,25 79,15 12,43 13,80 104,2 91,16 78,35 114,3 133.0

Latvijā . . 11.00 80.14 74,18 13,80 14,91 852,7 87,62 79,64 973,2 1070.7



Visos Kurzemes apriņķos 1936. gadā

caurmērā no 1 ha ražots mazāk mistra ne-

kā 1935. gadā. Arī mistra kopražas ap-

mēri 1936. gadā Kuldīgas, Ventspils un

Talsu apriņķī ir mazāki, palielinājušies tie

vienīgi Liepājas un Aizputes apriņķī.

Ventspils apriņķī mistra caurmēra raža sa-

mazinājusies par 10,16% un no 1 ha ie-

vākti 9,81 kvint., kas kopsumā devuši 3,9

tūkst, kvint. mistra (par 29,09% mazāk

nekā 1935. g.). Ventspils apriņķa mistra

kopraža ir 3,74% no Kurzemes un 0,46%

no visas valsts mistra kopražas.

Zirņu raža:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935.g 1934.g. 1936. g. % % 1935.g. 1934.g.
(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 12,38 109,56 162,47 11,30 7,62 14,9 109,56 130,70 13,6 11,4

Aizputes apr. . 10,94 96,81 100,83 11,30 10,85 8,7 110,13 100,00 7,9 8,7

Kuldīgas apr. . 9,98 91,81 104,39 10,87 9,56 16,0 98,16 111,89 16,3 14,3

Ventspils apr. . 8,95 92,27 81,88 9,70 10,93 5,4 79,41 122,73 6,8 4,4

Talsu apr. . . 10,71 94.36 91,15 11,35 11,75 7,5 94,94 91,46 7,9 8,2

Kurzemē . . 10,70 97,81 111,46 10,94 9,60 52,5 100,00 111,70 52,5 47,0

Latvijā . . 8,26 80,74 86,13 10,23 9,59 325,6 75,97 76,97 428,6 423,0

Izņemot Liepājas apriņķi, visos pārējos
Kurzemes apgabala apriņķos caurmēra

zirņu raža (no 1 ha) 1936. gadā samazinā-

jusies, tāpat tā samazinājusies Kurzemē un

vidēji visā valstī. Ari kopražas apmēri
Kuldīgas, Ventspils un Talsu apriņķī ir

mazāki nekā 1935. gadā. Ventspils apriņ-

ķī zirņu caurmēra raža 1936. gadā samazi-

nājusies par 7,73% un no 1 ha ievākti 8,95
kvint. zirņu, kas kopsumā devuši 5,4 tūkst,

kvint. (par 20,59% mazāk nekā 1935. g.).
Visa Ventspils apriņķa zirņu kopraža sa-

stāda 10,29% no Kurzemes un 1,66% no vi-

sas valsts zirņu kopražas.

Kartupe|u raža:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935. t;. 1934.g. 1936. g. % % 1935.g. 1934.g

(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 142,69 108,66 98,98 131.32 144,16 841,9 105,11 104,29 801,0 807,3

Aizputes apr. . 143,06 107,95 105,28 132,52 135,88 443,5 101,42 125,53 437,3 353.3

Kuldīgas apr. . 135,86 101,09 89,04 134,40 152,58 529,8 93,85 86,81 564,5 610,3

Ventspils apr. . 134,09 109,86 93,49 122,06 143,43 576,6 107,35 108,65 537,1 530,7

Talsu apr. . . 166.45 121.92 117,08 136,52 142,17 815,6 108,62 127,48 750,9 639,8

Kurzemē . . 145,13 110,35 100.66 131,52 144,18 3207,4 103.77 109,04 3090,8 2941,4

Latvijā . .134.51 113,88 100,10 118,12 134,37 16114,6 110,29 111,46 14611,6 14458.0

Kartupeļu caurmēra raža un arī kopra-
ža, izņemot Kuldīgas apriņķi, 1936. gadā
bijusi augstāka, nekā 1935. gadā. Vents-

pils apriņķī caurmērā no 1 ha ievākts par
9,8670 vairāk kartupeļu nekā 1935. gadā

un līdz ar to arī kartupeļu kopraža par

7,35% palielinājusies. Ventspils apriņķī
ražoti 17,98% no Kurzemē un 3,58% no

visā valstī ražotā kartupeļu daudzuma.

Linu šķiedras raža:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935.g. 1934.g. 1936. g. % % 1935.g. 1934.g.

(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 2,91 87,39 85,84 3,33 3,39 1,4 82,35 82,35 1,7 1,7

Aizputes apr. . 2,52 86,30 80,00 2,92 3,15 0,8 88,89 133,33 0,9 0,6

Kuldīgas apr. . 2,65 84,66 83,33 3,13 3,18 1,1 73,33 84,62 1,5 1,3

Ventspils apr. . 2,90 86,31 87,09 3,36 3,33 0,9 90,00 128,57 1,0 0,7

Talsu apr. . . 3,54 96,20 96,46 3,6S 3,67 0,7 63.64 63,64 1,1 1,1

, ——: i——'-, , .- — 1 1 '. 1 , 1— -

ITntJ

Kurzemē. ; 2,85 87,16 85,07 3,27 3,35 4,9 79,03 90,74 6,2 5,4

Latvijā .
.

2.76 75,62 79,08 3,65 #>49 '4,73 114,59 248,1 161,8

17
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Linu šķiedras caurmēra raža 1936. gadā

samazinājusies visos Kurzemes apriņķos,
tāpat vidēji Kurzemē un visā valstī. Tas

pats sakāms par linu šķiedras kopražu.

Ventspils apriņķī no 1 ha ievākti 2,90

kvint. linu šķiedras (par 13,69% mazāk

nekā 1935. g.), kas kopsumā devuši i
tūkst, kvint. (par 10,00% mazāk). Ven:

pils apriņķī 1936. g. ražotais linu šķiedr
daudzums sastāda 0,49% no visā valsti |

žotā daudzuma.

Linsēklu raža:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža 1000 kvint.

1936. g. % % 1935. g. 1934.g. 1936. g. % % 1935.g. 193Ļļ,
(1935. (1934. (1935. (1934.

= 100) =100) =100) =100)

Liepājas apr. . 3,68 91,32 93,16 4,03 3,95 1,8 90,00 90,00 2,0 2,0

Aizputes apr. . 3,38 89,89 83,25 3,76 4,06 1,0 90,91 125,00 1,1 0,8

Kuldīgas apr. . 3,18 90,08 84,57 3,53 3,76 1,3 72,22 86,67 1,8 1,5 1

Ventspils apr. .
2,47 75,08 67,86 3,29 3,64 0,8 80,00 114,29 1,0 0,7 ■

Talsu apr. . . 3,57 102,88 93,21 3,47 3,83 0,7 70,00 58,33 1,0 1,2 j

Kurzemē . . 3,28 89,86 84,97 3,65 3,86 5,6 81,16 90,32 6,9 6,'i

Latvijā . . 2,74 90,43 83,79 3,03 3,27 184,2 89,42 121,50 206,0 151,3

Linsēklu caurmēra raža 1936. gadā, iz-

ņemot Talsu apriņķi, visos Kurzemes ap-

riņķos un arī Kurzemē ir zemāka nekā

iepriekšējā, 1935. gadā. Vidēji visā valstī

1936. gadā no 1 ha ievākts par 9,57% ma-

zāk linsēklu nekā 1935. gadā. Linsēklu

kopražas apmēri samazinājušies visos Kur-

zemes apriņķos — Ventspils par 20,00%.
Ventspils apriņķī 1936. gadā ražotais lin-

sēklu daudzums — 0,8 tūkst, kvintālu sa-

stāda 0,43% no visas linsēklu kopražas
valstī.

Cukurbiešu raža (par 1936. gadu ziņas
vēl nav sakopotas):

Raža no 1 ha/kv.
1935.g. % 1934.g.

(1934. = 100)

Liepājas apr. . 208,7 88,54 235,7

Aizputes apr. . 194,3 87,13 223,0

Kuldīgas apr. . 202,9 95,44 212,6

Ventspils apr. . 188,4 89,89 209,6

Talsu apr. . . 180,2 83,62 215,5

Kurzemē
. 203,8 89,39 228,0

Latvijā .
. 192,0 82,47 232,8

Kopraža kvintālos

1935. g. % 1934. g.

(1934.= 100)

Liepājas apr. . 303.217 170,66 177.676

Aizputes apr. .
44.892 125,46 35.782

Kuldīgas apr. 17.857 106,50 16.767

Ventspils apr. 11.113 84,49 13,153

Talsu apr. . .
29.920 66,68 44.873

Kurzemē 406.999 141,20 288.251

Latvijā . 2.927.446 86,49 3.384.641

Kā redzams, cukurbiešu caurmēra rai*

un arī kopraža 1935. gadā samazinājušie*
Ventspils apriņķī no 1 ha ievākts p;

10,11% mazāk cukurbiešu nekā 1934. g;J
dā un šī laukaugu kopraža arī par 15,511
mazāka par tādu iepriekšējā gadā. 193i3
gadā no kopējā ražotā cukurbiešu daudzi-

ma Ventspils apriņķī ražots 0,38% cūku

biešu un no Kurzemē ražotā daudzuma

2,73%.

Āboliņa siena raža: 2

Raža no 1 ha/kv. Koprai \
1000kvin ,

1936. g. % 1935.g. 1936.

(1935.= 100)

Liepājas apr. 31,35 208,31 15,05 931,1

Aizputes apr. 31,01 260,15 11,92 421,7

Kuldīgas apr. 29,39 164,47 17,87 828,8

Ventspils apr. 25,97 232,50 11,17 226,0

Talsu apr. . 30,50 201,05 15,17 500,2

Kurzemē
. 30,10 199,34 15,10 2.907,8

Latvijā . 29,57 113,16 26,13 15.835,7

Āboliņa siena caurmēra raža 1936. g. vi-

sos Kurzemes apriņķos bijuši jūtami aug-

stāka nekā 1935. gadā. Kurzemē tā palieli-
nājusies par 99,34%, bet visā valstī par

13,16%. Ventspils apriņķī caurmērā no
1

ha ievākti 25,97 kvintāli (par 132,50% vai-

rāk nekā 1935. gadā) āboliņa siena, kas kop-

sumā devuši 226,0 tūkst, kvintālu kopražas
(1,43% no visas āboliņa siena kopražas).
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Pļavu siena raža:

Raža no 1 ha/kv. Kopraža
1000kvint.

1936. g.
% 1935. g. 1936. g.

(1935.= 100)

Liepājas apr. 19,98 120,00 16,65 781,2

Aizputes apr. 20,16 117,96 17,09 542,3

Kuldīgas apr. 20,40 115,65 17,64 760,9

Ventspils apr. 18,19 108,73 16,73 944,1

Talsu apr. . 21,08 112,19 18,79
"

674,6

Kurzemē
. 19,78 114,40 17,29 3.703,1

Latvijā . 19,90 93,90 21,14 17.829,1

Pļavu siena caurmēra raža 1936. gadā vi-

sos Kurzemes apriņķos un arī vidēji Kurze-

jmē ir lielāka par tādu 1935. gadā. Vents-

pils apriņķī pļavu siena caurmēraraža 1936.

gadā palielinājusies par 8,73%, Kurzemē

par 14,40%, turpretim visā valstī par 6,10%

samazinājusies. Pavisam 1936. gadā Vents-

pils apriņķī ievākti 944,1 tūkst, kvintālu

pļavu siena, kas ir 25,49% no Kurzemes un

15,30% no visā valstī ražotā pļavu siena dau-

īdzuma.

! Jāatzīmē, ka ziemāju labības (rudzu un

ikviešu) lauku stāvoklis 1936. gada novem-

brī, pēc lauksaimniecības korespondentu zi-

ņojumiem, raksturojas šādi («4» labs, «3»

ividējs, «2» zemāks par vidēju):

Ziemas rudzu Ziemas kviešu

1936.g. 1935. g. 1936. g. 1935. g.

nov. nov. nov. nov.

Liepājas apr. . 3,89 2,34 3,69 2,18

Aizputes apr. . 3,71 2,30 3,69 2,24

Kuldīgas apr. . 3,85 2,13 3,67 2,15

Ventspils apr. 3,91 2,29 3,70 2,14

Talsu apr.
. . 3,41 2,32 3,30 2,00

Kā redzams, 1936. g. novembrī kā ziemas

rudzu, tā ziemas kviešu lauku stāvoklis

Ventspils apriņķī ievērojami labāks par

tādu iepriekšējā, 1935. gada novembri.

Mājlopi.

Mājlopu skaits Ventspils apriņķī atse-

višķos gados bijis (tūkstošos):

1035. g. 1929. g

Zirgi .... 11,40 11.32

(iovslopi . . . 32,62 27.93

To starpā:

slaucamas govis 21,98 19,54

Cūkas
.... 25,80 13,78

Aitas
.... 46,32 31,38

Salīdzinot 1935. un 1929. gadu, redzams,
ka visstraujāk Ventspils apriņķī pieaudzis

(par 87,23%) cūku skaits un 1935. gadā ap-

riņķī ir 3,21% no visu cūku kopskaita val-

stī. Govslopu skaits pieaudzis par 16,79%
un 1935. gadā apriņķī ir 2,56% no visu govs-

lopu skaita. Slaucamo govju skaits pieau-
dzis par 12,49% (2,51% no slaucamo govju

kopskaita). Aitu 1935. gadā ir par 47,61%;
vairāk nekā 1929. gadā un tās sastāda 3,44%
no visu aitu kopskaita valstī. Vismazāko

pieaugumu (0,71%) uzrāda zirgu skaits, to-

mēr no visu zirgu skaita valstī Ventspils

apriņķī ir 2,97% zirgu. Uz 100 ha lauksaim-

nieciski izmantotas zemes 1935. gadā Vents-

pils apriņķī bijuši 8,74 zirgi, 25,02 govslopi

(16,86 slaucamas govis), 19,79 cūkas un

35,53 aitas.

Zemāk minētā tabula rāda mājlopu skai-

tu 1935. gadā atsevišķās Ventspils apriņķa

pašvaldībās uz 100 ha aramzemes un caur-

mērā uz 1 saimniecību:

Zirgi Govslopi To starpā: Aitas un Cūkas un

Kopā slauc, govis jēri sivēni

uz uz uz uz uz uz uz uz uz uz

100 ha 1 100 ha 1 100 ha 1 100 ha 1 100 ha 1

aramz. s-bu aramz. s-bu araīnz. s-bu aramz. s-bu aramz. s-bu

Ances pag. . . 36,47 1,33 124,36 4,:>2 83,56 3,04 199,37 7,25 83,47 3,04

Dundagas
„ .

. 28,71 1,65 86,06 4,93 56,77 3,25 107,43 6,16 45,94 2,63

Ēdoles
„ .

. 21,66 2,15 57,91 5,75 39,60 3,93 93,11 9,24 63,05 6,26

Piltenes
„ .

. 26,29 2,21 72,26 6,07 45,20 3,80 114,09 9,58 62,34 5,24

Popes
„ .

. 32,48 1,42 98,02 4,30 65,48 2,87 194,26 8,52 86,04 3,77
Puzes

„ .
. 24,94 1,62 75,18 4,38 51,53 3,34 108,19 7,02 58,38 3,79

Sarkanmuižas pag. 31,65 1,30 82,38 3,38 57,51 2,36 111,44 4,57 67,23 2,76

Ugāles
„ . 23,05 1,73 67,39 5,07 46,11 3,47 112,98 8,50 54,36 4,09

Usmas
„ . 24,34 1,72 81,41 5,74 54,83 3,87 115,69 8,16 67,67 4,77

Užavas
„ . 27,74 1,71 76,17 4,09 5),72 3,12 101,22 6,23 64,46 3,97

Vārves
„ . 21,25 1,98 57,71 5,39 42,90 4,01 61,87 5,78 40,34 3,77

z'l
-as

„ . 23,63 2,08 73,16 6,43 48,13 4,23 75,70 6,65 57,83 5,08
Zlēku

„ . 25,12 2,15 76,58 6,57 48,13 4,13 141,50 12,14 67,13 5,76

Zūru
„ . 22,29 2,64 59,85 7,09 38,80 4,59 91,19 10,79 47,63 5,64

Piltenes pils. . 46,62 0,69 96,65 1,43 78,07 1,16 68,98 1,02 93,99 1,39

Ventspils
„ .

. 59,72 0,26 90,74 0,39 82,10 0,36 33,80 0,15 265,43 1,15

Kopā
.. . 27,25 M 277,99 52,55 2/74 110,75 5/77 61,68 3>2



20

Salīdzinot 193G. un 1935. gada atsevišķu

mājlopu skaitu Ventspils apriņķi — zirgu

kopskaits 1936. gadā par 1,53% samazinājies

un pavisam to ir 11,226, pie kam pēc vecu-

ma grupām tie sadalās: kumeļi līdz 1 g. v.

— 455 (vai 4,05%), no I—3'g. v. — 734

(6,54%), ķēves, zirgi un ērzeļi vecumā no

3—15 g. — 7.593 (67,64%), 15 gadu veci un

vecāki par 15 gadiem — 2.444 (21,77%). Jā-

atzīmē, ka zirgu skaits pēdējos trijos gados

pakāpeniski pieaudzis, pie kam sacītais at-

tiecas uz visiem valsts apgabaliem, izņemot

vienīgi Kurzemi, kur zirgu skaits 1936. g. ir

nedaudz mazāks nekā 1935. un 1934. gadā.

Govslopu skaits apriņķi pēdējā gadā sama-

zinājies par 5,82% un tagad ir 30.723, no ku-

riem teļi līdz 1. g. v. — 4.469 (vai 15,54%),
teles 1 g. v. un vecākas — 3.671 (11,95%),
slaucamas govis — 21.278 (69,26%), buļļi

un vērši no I—2 g. v. — 884 (2,88%), 2 g.

v. un vecāki — 421 (1,37%). Govslopu
skaits 1936. gadā vienīgi Zemgalē ir ne-

daudz lielāks (par 0,78%) nekā iepriekšējā
1935. gadā, kurpretim visos pārējos apgaba-
los mazāks. Aitu kopskaits Ventspils ap-

riņķī 1936. gadā ir par 1,33%) mazāks un pa-

visam apriņķī skaitās 45.708 aitas, no tām

jēri no 1 (g.'v. -
23.238 (50,84%), aitas, teķi

un auni 1 g. v. un vecāki—22.47o (49,16%).
Cūku kopskaits 1936. gadā diezgan jūtami

samazinājies (par 12,45%) un apriņķī bija
— 22.588 cūkas, no tām sivēni līdz 2 mēne-

šiem vec- — 7.265 (vai 32,16%) no 2—6

mēn. veci — 7.567 (33,50%) vaislas cūkas

un kuiļi 6 mēn. veci un vecāki — 3.061

(13,55%) un pārējās cūkas 6 mēn. vecas un

vecākas — 4.695 (20,79%). Cūku skaits

1936. gadā visos valsts apgabalos ir jūtami

mazāks.

Lauksaimniecības mašīnas un darba

rīki.

Pēdējās ziņas par lauksaimniecības ma-

šīnām un darba rīkiem ir no 1929. gada vis-

pārīgās lauksaimniecības skaitīšanas (skat.
tabulu 21. lapp.).

Kā no minētiem skaitļiem redzams,

Ventspils apriņķa lauksaimnieki, salīdzinot

ar citu apriņķu lauksaimniekiem, 1929. ga-

dā bijuši samērā labi apgādāti ar uzlabotām

lauksaimniecības mašīnām un darba rīkiem.

Laukstrādnieku skaits.

Laukstrādnieku skaits Ventspils apriņķī

(saimniecībās, lielākās par 1 ha) 1935. gadā
-- 3573 (1929. gadā — 5479). No minētiem

3573 laukstrādniekiem.' 685 (1929. gadā 748)

gada strādnieki (ieskaitīti
;
arī tecjiniskais

personāls un deputātrtieki), 1009 (lī'so) ga-

da strādnieces, 352 (209) vasaras puiši, f

(239) vasaras meitas, 778 (738) gani un;

(395) mēneša strādnieki. Salīdzinot IS.

un 1935. gadu, redzams, ka Ventspils i

riņķī pieaudzis vasaras puišu (par 68,42ļ:
vasaras meitu (par 99,58%) un ganu (t

5,42%) skaits. Samazinājies gada strādr.

kū (par 8,42%), gada strādnieču (ģ

12,26%) un mēneša strādnieku (par 31,1i
skaits. Starp minētiem Ventspils apriii
laukstrādniekiem 1935. gada 26. jūnijā b:

652 ārzemnieki.

Kas attiecas uz laukstrādniekiem rnak

tām algām, tad tās raksturo piemiņā

pārskats:
Gada Gada Vas. Vas. G

puišu meitu puišu meitu ai

Ls Ls Ls Ls f

Liepājas apr.

1936. g. ,
329 247 205 161 1

1935. g. .
328 246 200 156 i

Aizputes apr.

1936. g. . 320 235 186 149 1

1935. g. . 319 231 191 149 i

Kuldīgas apr.

1936. g. .
363 275 235 174

1935. g. .
362 265 227 170 I

Ventspils apr.

,1936. g. . 328 246 204 148 I

1935. g. .
329 234 202 141 1?

Talsu apr.

1936. g. . 372 253 246 169 f
1935. g. .

365 242 235 163 I

Kutzemē

1936. g. .
345 253 220 163 i

1935. g. . 342 246 214 159 lļ
Latvi jā

1936. g. . 340 260 230 170

1935. g. . 330 250 220 170 lt

Kā redzams, gada puišu algu noru

1936. gadāi, salīdzinot ar iepriekšējo, IS|
gadu, Ventspils apriņķī ir par 0,30% 'mat

ka. Gada meitu algas norma' palielina)
sies Ventspils apriņķī par 5,13% un Kur*

mē par 2,85%. Vasaras puišu alga 1936.$
dā bijusi lielāka nekā 1935. gadā Ventspi

apriņķī par 0,99%, bet Kurzemē par 2,80*
Vasaras meitas 1936. gadā Ventspils apri??
saņēmušas par 4,96% vairāk algas
1935. gadā un Kurzemē par 2,52% vairai

Ganu algas norma 1936. gadā Ventspils ai

riņķī ir palielinājusies par 3,60%, bet caii

mērā Kurzemē par 3,97% samazinājusies.

Rūpniecības - amatniecības uzņēmumi.

1935. gadā (pēc skaitīšanas datiei

Ventspils apriņķī darbojušies pavisam 1<

rūpniecības-amatniecības uzņēmumTar 3i
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Ventspils apr. Kurzemē Latvijā

skaits uzlOOha uz 100ha uz 100 li:

,

•

aramzemes aramzemes aramzemēs

■Tvaika mašīnas (lokomobiles) 78 0,20 0,16 0,12

I Motori (iekšdedzes un vēja) ....... 27 0,07 0,06 0,07

I Traktori 7 0,02 0,01 0,02

ļ Darba rati: kokasu . 941 2,46 4,04 7,33

dzelzasu 7.873 20,58 12,32 ' 9,47

ļ Ragavas un kamanas 13.210 34,54 21,57 19,57

I Arkli: spīļu 5.894 15,41 9,61 9,26

vienlemešu , , .

6.112 15,98 11,19 13,14

2- un vair. lem., spec. ...... 597 1,56 1,20 1,05

J Ecēšas un kultiv.: koka ar dzelzs tap. .. .

8.053 21,06 13,32 15,37

atsperu ecēšas
.

3.568 9,33 7,37 7,31

spec, dzelzs un kultiv.
......

853 2,23 1,51 1,33

l Sējmašīnas .
185 0,48 0,50 0,42

ļļ Labības pļaujmašīnas 146 0,38 0,72 1,04

ļ Zāles pļāvēji ,
625 1,63 1,28 1,53

f Zirgu grābekļi . .. , ,
616 1,61 1,63' 1,29

I Kartupeļu racēji 82 0,21 O,LB 0,20

Kuļmašīnas ar tv. un mēch. dzin. šp. ...
92 0,24 0.20 0.18

ļ Zirgu kūlēji (ģēpeji) . . .
66 0,17 0,41 0,74

I Vētījamās mašīnas 365 0,95 0,99 2,06

E Graudu šķirotāji , 188 6,49 0,57 0,31

no kuriem 2.338 algoti strād-

nieki. No minētā uzņēmumu skaita 53,52%

(vai 714 uzņēm. ar 1.300 nodarb.) atrodas uz

I laukiem un 46,48% (620 uzņēm. ar 2.606

1 nodarb.) pilsētās. Salīdzinot Ventspils ap-

riņķī darbojošos uzņēmumu skaitu ar Kur-

l zemē un visā valstī strādājošo uzņēmumu
izrādās, ka Ventspils apriņķa uzņē-

mumu skaits ir 15,51 % no Kurzemes un

2,68% no visas valsts uzņēmumu kopskaita

(uz laukiem šie procenti attiecīgi ir 15,76%

un 3,08%).

Ventspils apriņķa rūpniecības - amatnie-

cības uzņēmumu skaits pēc saimniecības

nozarēm:

uzņēmumu Nodarbināto Tai skaitā al-

Saimniecības nozares: skaits skaits goti strādnieki

Pavi- no tiem Pavi- No tiem Pavi- No tiem

sani uz lauk. sam uz lauk. sani uz lauk.

Keramika, akmens izstr. v. t. t. 17 13 56 38 30 18

Metalapstrād. un mašīnbūves
.

161 106 246 128 54 8

Ķīmiska rupniecība 2 2 12 12 11 11

Adu rūpniecība 22 11 31 14 4 1

Tekstilrūpniecība 48 31 72 37 29 11

Kokrūpniecība 229 143 1753 412 1451 260

Poligrāfiskā rūpniecība
...

14 8 36 8 20

Pārtikas v. garšvielu rūpniec. . 196 128 519 312 302 183

Apģērbu, apavu, tualet. un ga-

lantēriju pieder, rūpniecība .439 171 588 207 81 9

Būvrūpnieciba 202 99 569 130 334 28

Gāzes, elektr. v. ūdensv iest. .2 2 24 2 19 1

Kopā . . 1334 714 3906 1300 2338 530

Kā redzams, visvairāk uzņēmumu 32,91%
ir apģērbu, apavu, tualetes un galantērijas
piederumu rūpniecībā, no kuriem 38,95%
darbojušies uz laukiem. Šajā saimniecības

nozarē pirmo vietu ieņem drēbnieku darb-

nīcas — 261 ar 354 nodarbinātiem (uz lau-

kiem — 122 darbnīcas ar 151 nodarb.). Tad

seko kurpnieku darbnīcas — 118 ar 160 no-

darb. (39 uzņēm. ar 46 nodarb.), adītavas

un trikotāžas audumu darbnīcas — 22 ar
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23 nodarb. (7 uzņēm. ar 7 nodarb.), veļas
šuvēju darbnīcas — 21 ar 21 nod. (3 uzņ. ar

3 nodarb.). Pārējās šīs saimniecības noza-

res nodarbēs uzņēmumu samērā maz.

Otra lielāka saimniecības nozare ir kok-

rūpniecība. Šis saimniecības nozares uzņē-
mumu ir 17,17% no visu uzņēmumu kop-

skaita, pie kam trīs piektdaļas (62,34%) šo

uzņēmumu strādā uz laukiem. Galveno lo-

mu kokrūpniecībā spēlē mēbeļu galdniecī-
bas uzņēmumi — 97 ar 143 nodarb. (59 uz-

ņēmumi ar 73 nodarbinātiem), planku un

dēļu zāģētavas — 42 ar 1.503 nodarbinātiem

(29 uzņēmumi ar 275 nodarbinātiem), ar

ratu, ragavu, kamanu un riteņu izgatavo-
vošanu nodarbināti 45 uzņēmumi ar 56 no-

darbin. (34 uzņ. ar 40 nodarb.), koka trau-

kus izgatavo 14 uzņēm. ar 16 nodarb. (8 uz-

ņēm. ar 9 nodarb.).
Trešā lielākā saimn. nozare ir būvniecī-*

ba (15,14% no visu uzņēmumu kopskaita),
pie kam gandrīz puse (49,01%) šo uzņēmu-
mu strādā uz laukiem. Visvairāk būvrūp-
niecībā ir mūrnieku un podnieku uzņēmumi
—74ar 80 nodarbinātiem (37 uzņēm. ar 39

nodarb.), namdaru uzņēmumi — 45 ar 66

nodarb. (29 uzņēm. ar 50 nodarb.), būv-

galdnieku uzņēmumi — 38 ar 44 nodarb.

(27 uzņēm. ar 32 nodarb.), būvkrāsotāju uz-

ņēmumi —29ar 37 nodarb. (5 uzņ. ar 8

nodarb.).
Pārtikas un garšvielu rūpniecībā

(14,69% no uzņēmumu kopskaita), kur

65,31% uzņēmumu nodarbināti laukos, gal-
venā loma piekrīt labības kuļamgarnitūrām
— 64 ar 100 nodarb. (62 uņēm. ar 94 nodar-

bināt.), tad dzirnavām — 34 ar 60 nodarb.

(29 uzņēm. ar 45 nodarb.), zivju konservē-

šanas uzņēmumi — 32 ar 130 nodarb. (17
uzņēm. ar 60 nodarb.), maiznīcām — 24 ar

57 nodarb. (5 uzņēm. ar 5 nodarb.), 9 uz-

ņēm. ar 39 nodarb. strādā pie piena pār-
strādāšanas (8 uzņēm. ar 32 nodarb.).

Nākošā lielākā saimniecības nozare ir

metalapstrādāšanas un mašīnbūvju rūpnie-
cība (12,07% no visu uzņēmumu kopskai-
ta), pie kam vairāk kā trīs piektdaļas
(65,84%) šo uzņēmumu ir uz laukiem. Vis-

vairāk šajā nozarē ir kalves (smēdes) — 114

ar 148 nodarb. (97 uzņ. ar 119 nodarb.), sa-

mērā mazāk ir atslēdznieku un mēchaniskās

darbnīcas — 21 ar 65 nodarb. (4 uzņēm. ar

4 nodarb.), pulksteņu darbnīcas — 6 ar 8

nodarb. (2 uzņēm. ar 2 nodarb.), dzelzskār-

da izstrād. darbnīcas — 6 ar 7 nodarb. (vi-
sas pilsētās).

Tekstilrūpniecībā (3,60%) galveno lomu

spēlē vilnas rūpniecības uzņēmumi — 21 ar

33 nodarb. (15 uzņēm. ar 20 nodarb.), linu

vērptuves un austuves — 15 ar 19 nodarb.

(8 uzņēm. ar 8 nodarb.).
Keramikas un akmeņu izstrādājumu rūp-

niecībā strādā 1,27% uzņēmumu, pie kam

76,47% no tiem atrodas uz laukiem. Vis-

vairāk šai nozarē ir ķieģeļcepļi — 8 ar 44

nodarb. (7 uzņēm. ar 32 nodarb.), māla, fa-

jansa un porcelāna izstrādājumu uzņēmumi
— 3 ar 3 nodarb. (1 uzņēm. ar 1 nodarb.).

betonizstrādājumu uzņēmumi — 3 ar 3 no-

darb. (visi tie atrodas uz laukiem.).

Poligrāfiskā rūpniecība (1,05%) visvai-

rāk ir fotogrāfu darbnīcas — 11 ar 14 no-

darb. (3 uzņēm. ar 8 nodarb.) tipo-litografi-

jas — 2 ar 21 nodarb. (pilsētās).
Adu rūpniecībā (1,65%) pirmajā vietā

ir seglinieku darbnīcas — 16 ar 22 nodarbi-

nātiem (10 uzņēm. ar 12 nodarb.), tad ādu

miecētavas — 6 uzņēm. ar 9 nodarb. (1 uz-

ņēm. ar 2 nodarb.).

Pārējās saimniecību nozarēs uzņēmumu
skaits ir mazs — ķīmiskās rūpniecības uzņē-
mumu — 0,15% no visu uzņēmumu kopskai-

ta, elektrības un ūdensvadu iestādes —

0,30%. Ventspils apriņķī nav nevienas rak-

tuves un akmenslauztuves, tāpat nav nevie-

na papīrrūpniecības uzņēmuma.
Tirdzniecības uzņēmumu skaits, kā to

rāda zemāk minētie skaitļi, Ventspils ap-

riņķa atsevišķos pagastos ir ļoti dažāds:

Pārtikas Daž. pārējo

Pagasti preču tirgot. tirg. skaits

Ances
....

2 10

Dundagas ...
19 17

Ēdoles
....

—
9

Piltenes
...

— 2

Popes ....
— 3

Puzes
....

— 9

Sarkanmuižas . — 3

Ugāles .... — 5

Usmas
....

— 3

Užavas
....

7
—

Vārves
....

— 2

Ziras 7

Zlēku
....

1 3

Zūru
....

— 6

Spriežot pēc tirgotavu skaita, visdzīvākā

tirdzniecība norit Dundagas un Ances pa-

gastā.

Pagastu pašvaldību budžeti.

Ventspils apriņķa 14 pagastu pašvaldību
budžetu kopsumā, salīdzinot pa gadiem, uz-

rāda samērā lielu svārstību. 1923.-24. saim-

niecības gadā Ventspils apriņķa pagastu
pašvaldību budžetu kopsumā bija U,212 milj.
ls, nākošos gados tā pieaug un jau 1926.-27.

s. g. uzrāda 0,349 milj. ls, nākošā saimn. ga-

dā samazinās un 1928.-29. s. g. ir vairs tikai

0,289 milj. ls. 1929.-30. saimn. gadā budžeta
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suma atkal pieaug uz 0,396 milj. ls un

1930.-31. saimn. gadā uzrāda 0,432 milj. ls

lielu budžeta sumu, tādējādi sasniedzot vis-

augstāko budžeta sumu līmeni. Nākošajā
1931.-32. s. g. budžeta kopsumā jau samazi-

nās un 1932.-33. s. g. saimnieciskās krīzes ie-

spaidā noslīd uz 0,303 milj. ls lielu budžeta

kopsumu. Sākot ar 1933.-34. saimn. gadu
budžeta sumas atkal pieaug un šī palielinā-
šanās turpinās visus turpmākos gadus.
1936.-37. s. g. Ventspils apriņķa pagastu paš-
valdību budžetu kopsumā ir 0,343 milj. ls,
tomēr vēl nesasniedzot 1930.-31. s. g. budže-

ta sumu līmeni. Ventspils apriņķa pagastu

pašvaldību budžetu kopsumā ir 2,23% no vi-

su mūsu pagastu pašvaldību budžetu kop-
sumas un caurmērā uz 1 iedzīvotāju ir 10,32

ls. Ar caurmēra budžeta sumu uz 1 iedzī-

votāju Ventspils apriņķis stāv pēdējā vietā

Kurzemes apriņķu starpā.
Kurzemes apgabalā — uz 1 iedzīvotāju

ir 13,11 ls pagasta pašvaldību budžeta su-

ma un caurmērā visā valstī — 12,45 ls. Ap-
skatot 1936.-37. s. g. Ventspils apriņķa pa-

gastu pašvaldību budžetu sumu sadalījumu,

redzams, ka 14,80% no budžetu kopsumas

(vai 50.775 ls) paredzēti izglītībai, 12,06%

(41.361 ls) — veselības aizsardzībai, 25,41%

(87.143 ls) — sociālai apgāde un 47,73%

(163.699 ls) sastāda pārējie izdevumi.

Kā redzams no tabulas, Ventspils apriņ-

ķa atsevišķos pagastos 1936.-37. saimn. gada
budžeta suma uzrāda diezgan lielu nevienā-

dību.

Budžeta Budžeta suma

Pagasti suma uz 1 iedzīvotāju

Ls Ls

Ances
.

. . 30.428 9,22

Dundagas . . 78.575 8,58

Ēdoles
. . .

28.057 12,80

Piltenes
.
. . 14.800 14,26

Popes
.
. . 18.273 9,32

Puzes
....

22.100 10,83

Sarkanmuižas 27.965 9,14

Ugāles . . . 22.400 10,26

Usmas . . . 8.600 9,21

Užavas
.
. . 21.415 11,00

Vārves . . . 11.220 14,29

Ziras
....

16.687 13,60

Zlēku . . . 16.403 11,49

Zūru
....

26.055 13,25

Kopā '. 342.978 10,32

Kā redzams, Vārves pagastā ir lielākās,

bet Dundagas — mazākās budžeta sumas uz

1 iedzīvotāju.
Nodokļi.

Ventspils apriņķī uz 1 iedzīvotāju ir caur-

mērā 9,58 ls nodokļu. Atsevišķos pagastos
1936.-37. s. g. uzlikti nodokļi:

Nodokļu Nodokļu suma

Pagasti suma uz 1 iedzīvotāju

Ls Ls

Ances
....

28.010 8,48

Dundagas . . .
73.642 8,04

Ēdoles
....

23.529 10,73

Piltenes
. . .

13.850 13,34

Popes ....
15.904 « 8,11

Puzes
....

21.690 10,63

Sarkanmuižas
.

26.450 8,64

Ugāles
....

20.556 9,42

Usmas
....

8.199 8,78

Užavas
.
.

.
20.715 10,64

Vārves
....

10.172 12,96

Ziras .. ..
15.415 12,56

Zlēku
....

14.897 10,43

Zūru . . . 25.271 12,85

Kopā . 318.300 9,58

Pavisam Ventspils apriņķa pagastos
1936.-37. s. g. uzlikti nodokļi par 318.300 ls.

Uz 1936. gada 1. oktobri no iepriekšējiem

gadiem palikuši nenomaksāti nodokļi —

79.700 ls vai 2,40 ls uz 1 iedzīvotāju.

Parādi.

Ventspils apriņķa pagastu pašvaldību
parādu kopsumā uz 1936. g. 1. aprīli bija
196.302 ls, kas uz vienu iedzīvotāju ir 5,91
ls parāda. Kā no tabulas redzams, atseviš-

ķu pagastu pašvaldību parādu sumas ļoti
dažādas:

Parādu Parādu suma

Pagasti suma uz 1 iedzīvotāju

Ls Ls

Ances 57.540 17,43

Dundagas . . . 12.771 1,39

Ēdoles ....
2.688 1,23

Piltenes .... 11.883 11,45

Popes ....

3.011 1,54

Puzes ....
29.348 14,38

Sarkanmuižas . 9.687 3,16

Ugāles ....

12.005 5,50

Usmas
....

20.746 22,21

Užavas
....

1.027 0,53

Vārves .... 8.848 11,27

Ziras 22.069 17,99

Zlēku
....

3.461 2,42

Zūru 1.218 0,62

~KopāT '. 196.302 5,91

Uz 1 iedzīvotāju vislielākās parādu su-

mas ir Usmas (22,21 ls) un Ziras (17,99 ls),

kurpretim mazākās — Užavas (0,53 ls) un

Zūru (0,62 ls) pagastā. No Ventspils apriņ-

ķu pagastu pašvaldību parādu kopsumas
66,64% (130.816 ls) ir Zemnieku kreditban-

kai, 6,25 proc. (12.272 ls) — Zemes bankai,

2,41% (4.726 ls) — Hipotēku bankai, 8,27%

(16.245 ls) īstermiņa aizņēmumi un 16,43r

>

(32.243 ls) dažādi citi maksājumi.
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Ventspils apriņķa dzīve un darbs skaitļos
(Pēc Latvijas Lauksaimniecības kameras sakopotiem datiem)

Augsnas auglības ziņā Ventspils apriņ-

ķis pieder pie visnabadzīgākiem Latvijas

apgabaliem. 75% jeb 240.381 ha no koppla-
tības aizņem mazauglīgas smilts augsnas.

No smilts zemju platības aramzemei izman-

to 11% jeb 26.441 ha, pļavām un ganībām

— 27% jeb 64.908 ha. Lielāko daļu aizņem
meži — 49% jeb 117.796 ha. "Apriņķī samē-

rā daudz purvainu vietu — 9% jeb 21.636

ha. Pļavas un ganības mazauglīgas un slap-

jas. Nepieciešama upju. rēgulēšana un sīkā

meliorācija. Saimniecībām lielas grūtības

sagādā izkaisītie strejgabali. Sevišķi naba-

dzīgi pagasti — Ances, Dundagas, Popes,

Sarkanmuižas, Usmas, Užavas un Puzes.

Mazauglīgo smilts zemju uzlabošanai plašā-
ki jāpielieto zaļmēslošana un kūdra.

Augsmi sadalījums pēc tipiem redzams

ievietotā kartogramā 27. lapp. (pēc zemes

pētnieka J. Vītiņa datiem).

Zemes bagātības. Zemes bagātību ziņā

Ventspils apriņķis nevar lepoties. Dzelzs

rūda sastopama vairākās vietās, bet tā ir

zemprocentīga un izmantošana pagaidām

neatmaksājas. Ap Kolkas ragu jūras dibe-

nā atrasti labas dzelzs rūdas slāņi. Vents-

pils apriņķa jūrmalā ir izredzes atrast glie-
mežvāku slāņus. Dolomīts atrodams Engu-

res upes dibenā vairākās vietās. Sarkanais

smilšakmens atrodams Dundagas apkārt-

nē, t. s. Zilos kalnos, kur tas rada skaistas

kraujas un gravas. Ir pazīmes, ka ģipša slā-

ņi atrodas Mazirbes apkārtnē. Sēravoti at-

rodami Mazirbes apkārtnē. Māls ķieģeļu
un drēnu cauruļu ražošanai atrodams Dun-

dagas, Ventspils un Piltenes pagastā. Lie-

lās purvu platības iespējams izmantot de-

dzināmās un pakaišu kūdras ražošanai.

Zemes kultūru sadalījums apskatīts Valsts

statistiskās pārvaldes sakopotās ziņās par

Ventspils apriņķi. Atsevišķu pagastu ze-

mes kultūru sadalījums redzams diagramā
26. lapp.

Ventspils apriņķa meži. Ventspils ap-

riņķis ir ar mežiem bagātākais Latvijā. Ap-
riņķī 154.000 ha meža jeb 48,2% no apriņķa
kopplatības. Visvairāk sastopami sili, prie-

dulāji, riesti un purvāji. Vienīgi ap Slīteri

sastopamas lielākas eglāju un priedulāju
platības. Slīteres virsmežniecībā 800 ha

liels dabas rezervāts. Šeit blakus citiem re-

tiem augiem sastopams mūsu trešais skuju
koks — īve. Pa retam īve sastopama arī

Dundagas un Ugāles virsmežniecībā. Otrs

dabas rezervāts ir Morica sala Usmas eze-

rā. Ventspils apriņķa meži bagāti zvēriem.

Meža cūku apriņķi ap 370 jeb 45% no mežu

cūku kopskaita valstī. Sevišķi daudz meža ļ
cūku Šlīteres un Dundagas virsmežniecībās, ļ
Apriņķī skaitās 110 briežu jeb 23% no brie-

žu kopskaita valstī, 880 iršu jeb 70%, stirnu ;
6600, zaķu 20.000, medņu 1600, lapsu 1800,

Ugāles virsmežniecībā Stendes upē dzīvo 24 i
bebri, bet Dundagas virsmežniecībā 4. Mc- ļ
žu departaments mēģina ieaudzēt arī zie-

meļu briežus. Zvēri apriņķa lauksaimnie-

kiem nodara prāvus zaudējumus un gada |
laikā par mežu zvēru nodarītiem bojāju-

miem valdība izmaksājusi ap 36.000 ls. Ap-

riņķa meži cieš lielā mērā no ugunsgrē-
kiem. Visvairāk ugunsgrēku bijis 1934.-35. ļ
gadā, kad nodarīti zaudējumi par 60.000 ls.

Valstij pieder 150.500 ha mežu. Ikgadē-

jā izmantošanas norma 340.000 kub. mtr.

1934.-35. gadā izcirsti 575.000 kub. mtr., ap-

mežoti 1060 ha un izrakti 26 klm. grāvju.

Valsts mežos ganās 320 zirgi, 4800 govis,
2800 aitu; valsts iznomā mežos 3200 ha

pļavu.
Lauksaimniekiem pieder 3500 ha meža

jeb 2,3% no visiem mežiem un 2,7% no

lauksaimnieku zemju kopplatības. Vienā

saimniecībā 0,65 ha meža. Lauksaimnieku

mežu pieaugums ap 7000 kub. mtr. gadā, un

pēc šī gada koku cenām ap 55.000 ls vērtībā.

Agronomiskā palīdzība. Ventspils apr.

rajonu agronomi darbojas Dundagas, Pilte-

nes un Ventspils rajonā. No 1. janvāra līdz

1. decembrim 1936. gadam rajonu agronomi

apmeklējuši 473 saimniecības. Sniegtas 224

dienās 2041 konsultācija. Sarīkoti 24 dažā-

di demonstrējumi. Izvestas 73 āboliņa ap-

skates un 3 labības apskates. Noteikta cie-

te kartupeļos 12 gadījumos. Izdarītas 28

sēklu analizēs. Sarīkotas 2 ekskursijas ar

58 dalībniekiem. 3 pamatskolās pasniegtas
stundas.

Apmeklētas 26 mazpulku dalībnieku

saimniecības. Noorganizētas mazpulku va-

dītāju sanāksmes. Noturēti 10 priekšlasīju-
mi mazpulkos. Sarīkotas 4 pieccīņas, 11

apskates un 13 dažādi sarīkojumi. Bez tam

noturēti 25 priekšlasījumi pieaugušiem, 2

kursi, 1 mežu diena un 8 žāvēšanas ierīču

demonstrējumi.
Laukstrādnieku jautājums. Pēc 1935. ga-

da lauksaimniecības skaitīšanas ziņām

Ventspils apriņķī nodarbināto iedzīvotāju
skaits lauku saimniecībās, lielākās par 1 ha,.

ir šāds:
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1935.g. 1929. g.

Saimnieks un viņa ģimenes

locekļi 19.447 19.558

84,48% 84,90%

Algoto strādnieku skaits

(bez dienas stradn.i
. .

3.573 3.479

15,52% 15,10%

Kopa . . . 23.020 23.037

No skaitļiem redzams, ka saimnieku ģi-
menes locekļu skaits samazinājies 5 gadu
laikā par 111 personām, bet algoto strādnie-

ku skaits tai pašā laikā pieaudzis par 94

personām. Nodarbināto saimnieku un viņu
ģimenes locekļu, kā ari algoto strādnieku

skaits 5 gadu laikā samazinājies par 17 per-
sonām.

Nodarbināto algoto strādnieku skaits sa-

dalās:

1935. g. 1929. g.

% %

Gada strādnieki
.

1694 47,41 1898 54,56

Sezonas strādn. . 829 23,20 448 12,8S

Gani 778 21,78 738 21,21

Mēneša strādn.
.

272 7,61 395 11,35

Kopā
. . .

3573 3479

No 1929. lidz 1935. gadam gada strādnie-

ku skaits apriņķī samazinājies par 204 per-

sonām jeb 10,75% no gada strādnieku kop-
skaita. Sezonas strādnieku skaits lai pašā
laikā pieaudzis par 381 personu jeb 85,04%
no sezonas strādnieku kopskaita. Ganu

skaits pieaudzis par 40 personām jeb 5,40%
no ganu kopskaita. Mēneša strādnieku

skaits samazinājies par 123 personām jeb
31,14% no mēneša strādnieku kopskaita.

Ārzemju laukstrādnieku skaits gadu no

gada aug. Tā

1933. gadā 1 oktobrī 121 ārzemju laukstrādn.

!934.
„

465

J935.
„ „

730

— 3 gadu laikā ārzemju strādnieku skaits

pieaudzis par 609 personām resp. seškāršo-

jies.

1935. gadā ārzemju laukstrādnieki sastā-

da 20,43% no algoto strādnieku kopskaita.
No nodarbinātiem ārzemju laukstrādnie-

kiem 349 vīrieši un 381 sieviete. Pēc pa-
valstniecības tie sadalās: Lietuvas 116, Po-

lijas 437, Igaunijas 167 un bezpavalstnieku
10. 1935. gadā Ventspils apriņķī nodarbinā-
ti 218 deputāta strādnieki jeb 6,1% no algo-
to strādnieku kopskaita (visā valstī 6,31^).

No pilsētu darba meklētājiem novietotas 28

ģimenes jeb 6,19% no izgājušo kopskaita.
Dažāda lieluma saimniecībās nodarbi-

nāts šāds strādnieku skaits:

Saimnieks Algoto Saimn. v. Algotie

un viņa ģim. strādn. viņa ģim. strādn.

locekļi skaits loc. % %

Saimniecībās līdz

30 ha:

1935. g. . 15.084 1.209 92,58 7,42

1939. g. . 15.110 1.053 33,49 6,5 i

Saimniecībās no 30 ha

un vairāk:

1935. g. .
4.363 2.364 64,86 35,14

1929. g. . 4.448 2.426 64,71 35.29

Skaitļi rāda, ka 5 gadu laikā lauksaim-

niecībā nodarbināto saimnieka ģimenes lo-

cekļu skaits saimniecībās līdz 30 ha sama-

zinājies, bet algoto strādnieku skaits pavai-

rojies. Saimniecībās, lielākas par 30 ha, no-

darbināto saimnieka ģimenes locekļu skaits

samazinājies un arī algoto strādnieku skaits

mazinājies.

Kopsavilkumā jākonstatē, ka laukstrād-

nieku jautājums apriņķī pasliktinās. Vietē-

jie laukstrādnieki atrod arvien vairāk dar-

bu ārpus lauksaimniecības un ārzemju
strādnieku skaits vairojas. ■ Lai laukos sai-

stītu vairāk laukstrādnieku!, nopietna vērī-

ba jāpiegriež strādnieku dzīvokļu iekārto-

šanai. Puišiem un meitām jāiekārto atse-

višķas istabas.

Laukaugu ražas. Laikā no 1923. gada

laukaugu ražas Ventspils apriņķī ir nedaudz

cēlušās, kaut gan ne tik strauji, kā tas vē-

rojams citos apriņķos. Vienīgi linu šķied-
ras un linu sēklas ražas slīdējušas.

Galveno laukaugu ražas kvintālos no

hektāra ir šādas:

5 g. caurm. ; 5 g. caurm -

ražas ražas

(1923.—27. g.) (1931 —35. g.)

kv./ha % kv./ha %

ltudzi . . 10,28 100,0 12,39 121.0

Ziein. kvieši 10,97 100,0 12,93 118.0

VaS. kvieši 9,68 100,0 10,99 114,0

.Mieži
.
. 9,49 100,0 10,84 114,0

Auzas . . 9,44 100,0 11,36 120.0

Mistrs
. . 10,39 100,0 11,73 113.0

Zirņi . . 9,36 100,0 10,45 112.0

Kartupeli . 107,73 100,0 129,26 120,0

Linu sēklas 4,51 100,0 3,67 81.1

Linu šķiedras 3,43 100,0 3,24 93,0

Šie skaitļi rāda, ka caurmēra ražas no

1931. līdz 1935. gadam, salīdzinot ar caurmē-

ra ražām no 1923. līdz 1927. gadam, augu-
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šas apaļos skaitļos: rudziem — par 21%,
ziemas kviešiem — 18%, vasaras kviešiem

— 14%, miežiem — 14%, auzām — 20%,
mistram — 13%, zirņiem — 12%, kartupe-

ļiem — 20%, bet ražas samazinājušās lin-

sēklām par 19%, linu šķiedrai par 7%.

Salīdzinot Ventspils apriņķa ražas ar

Talsu apriņķī, redzam, ka tās ir zemākas:

rudziem par ziemas kviešiem — 12%,
vasaras kviešiem — 15%, miežiem — 10%,
auzām — 5%, mistram — 11%, kartupe-
ļiem — 9%, cukurbietēm — 2%, linu šķied-
rai par 12% un āboliņam par 2%.

Salīdzinot apriņķa ražas ar Kurzemes

caurmēra ražām, redzam, ka tās ir mazākas

visām kultūrām, izņemot linu šķiedru ražas,
kura ir par 3% augstāka par Kurzemes

caurmēra ražām. Turpretim rudzu raža ir

zemāka par 8%, ziemas kviešu par 9%, va-

saras kviešu par 11%, miežu par 8%, auzu

par 2%, mistra par 11%, zirņu par 9%, kar-

tupeļu par 5%, cukurbiešu par 6%, āboliņa

par 5%.

Izsekojot laukaugu ražām atsev. gados,
nākas konstatēt, ka tās ir stipri svārstīgas,
bet tomēr ar noteiktu tendenci celties. Par

iemeslu ražu svārstībām ir nenokārtotais

meliorācijas jautājums. No 38.556 ha aram-

zemes ar vaļējiem grāvjiem nepietiekoši no-

susināti 20.980 ha jeb 54%, ar segtiem grāv-
jiem jeb drenāžu nosusināti tikai 450 ha

jeb 1,5% no visas mitro aramzemju koppla-
tības. 38.852 ha pļavu cieš no mitruma, no

ZEMESKULTŪRVEIDI % VENTSPILS APR.

kuriem ar vaļējiem grāvjiem nosusināti

4752 ha jeb 11,5%, bet ar drenāžu 150 ha jeb

0,5%. No 35.479 ha ganību ar vaļējiem

grāvjiem nosusināti 3372 ha jeb 9,5%, bet

ar drenāžu tikai 10 ha. Sīkās meliorācijas
izvešanu traucē novadu trūkums un nākot-

nē jārēgulē vietējās upes un strauti.

Zemes ražības celšanai nopietna vērība

jāpiegriež zaļmēslošanai un plašākai kūdras

pielietošanai. Pēc grāmatvedības datiem

kūtsmēslu vērtība 1935. gadā apriņķī aprē-
ķināta uz 1.800.700 ls. Pie sliktas kūtsmēs-

lu uzglabāšanas un iestrādāšanas zudumā

iet ap 60% no kūtsmēslu vērtības, tā kā

faktisko kūtsmēslu vērtību var rēķināt uz

720.280 ls. Kūtsmēslu kvalitātes celšanai

un daudzuma vairošanai liela loma piekrīt
kūdras pakaišiem. Ražu celšanai liela no-

zīme ir uzlabotam sēklas materiālam, kas

vairālk jāizplata lauku saimniecībās. Lielā-

ka vērība jāveltī sējumu kopšanai un nezā-

ļu apkarošanai. Plašāki jāpielieto uzlaboti

lauksaimniecības darba rīki un lauksaim-

niecības mašīnas. Jārūpējas ne tikai par

laukaugu ražu celšanu, bet jāceļ arī ražas

pļavās un ganībās. lenesīgas lopkopības
drošākais pamats ir kultivēti zālāji, kas dod

iespēju samazināt piena ražošanas pašiz-
maksas. Kāda nozīme ir labiem zālājiem,
rāda minētie piemēri.

Lopbarības ražošana.

Lopu ražība un ienesība Ventspils ap-

riņķa caurmēra saimniecībās ir ļoti zema.

Zemai lopkopības ražībai pamatā ir sliktā

un trūcīgā lopu ēdināšana. Pārsvarā ir tās

saimniecības, kur pamatlopbarība ir šāda:

vasarā — krūmāju, atmatu, noru, purvu un

mežu ganības, ziemā — slikts siens, salmi

un pelavas.

Labas ganības vasarā un laba rupjā ba-

rība ziemā ir ienesīgas un tagadējiem saim-

niekošanas apstākļiem atbilstošas lopu ēdi-

nāšanas pamats.
Labas ganības ir lētākais, drošākais un

labākais vērtīgas lopbarības avots. Pārrē-

ķināta barības vienībās, ganībās ražotā lop-
barība ir vairākkārt lētāka, kā citos barības

līdzekļos. Tādēļ prātīgi rīkojas tas lauk-

saimnieks, kas atrod līdzekļus un arī vietu

labu ganību ierīkošanai. Labas ganības ir

drošs ienākumu avots katrā saimniecībā.

Neizmantot šo ienākumu avotu ir rupja
saimniekošanas kļūda, par kuru gads gadā

jāmaksā smaga nodeva. Un tādēļ vislielā-

kā vērība katrā saimniecībā turpmāk jāvel-
tī labu ganību ierīkošanai un izmantošanai.

Labs pļavu siens un āboliņš ir labākā

lopbarība ziemā. Tādēļ prātīgi rīkojas tas
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lauksaimnieks, kas atrod līdzekļus un vietu

iabu pļaujamu zālāju ierīkošanai, vai nu tas

būtu tīrumā, pļavā vai purvā. Tad laba

rupjā barība arvien būs tādā daudzumā, ka

viņu visu cauru ziemu varēs dot 7 — 10 kg
uz galvas dienā.

Valdība no savas puses dara un darīs arī

turpmāk visu vajadzīgo un iespējamo, lai

sekmētu šo lauksaimnieku darbu, kas, klau-

sīdami laika aicinājumam, pārkārto savu

saimniecību un saimniekošanu laikmetam

atbilstoši. Tādēļ arī katram lauksaimnie-

kam ir iespējams tikt pie labākām ganībām
un pļavām. Bet vispirms vajaga vairāk ti-

cības pašam sev, saviem spēkiem! Vairāk

vajaga ticēt lietpratīgas darbības sekmēm

un neatlaidīgi sekot derīgiem jaunināju-
miem, īsi sakot — jāmaina līdzšinējā saim-

niekošanas „kārtība" pret labāku, ienesī-

gāku.

Ja līdzšinējā saimniekošanā izvedīs va-

jadzīgās pārmaiņas, tad nebūs neiespējama
lieta arī pārvilkt krustu sliktām ganībām un

pļavām! Kā tas vislabāk, drošiem un samē-

rā mazākiem līdzekļiem panākams, par to

katram lauksaimniekam ir iesp. tikt skaid-

rībā. Labākais padomdevējs ir Latvijas
Lauksaimniecības kameras rajona agro-

noms, kas, pazīdams vietējos apstākļus un

iespējamības, var dot diezgan drošus norā-

dījumus tam, kas darāms un kā darāms, lai

tiktu pie labiem zālājiem. Rajona agro-

noms norādīs arī uz dažām labām tuvākām

vai tālākām apkārtnes saimniecībām, kas

zālāju jautājumā jau daudz ko veikušas un

labus panākumus guvušas, un — galvenais

— kādreiz bijušas līdzīgos sliktos apstākļos,
kā interesenta saimniecība.

Sevišķi rūpīgi jāapsver labu zālāju ierī-

košana mazauglīgās smilts zemēs, kādu ne

mazums ir Ventspils apriņķī. Par mazaug-

līgo smilts zemju kultivēšanas īpatnībām
skat. rakstu: „Jāielabo mazauglīgās smilts

augsnas."

Tagad paskatīsimies, kā ir rīkojušies 5

Ventspils apriņķa lauksaimnieki, lai ie-

gūtu augstāku lopkopības ražību un iene-

sību, un novērtēsim viņu rīcību vērtīgākas

ZEMES RAKSTUROJUMS VENTSPILS APR.
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lopbarības ražošanā. Salīdzinājuma pēc ap-

skatīsim arī 3 Ventspils apriņķa lauksaim-

nieku sekmes, kas cieši turas pie «iegāju-
šās» un no «likteņa» nolemtās kārtības. Vi-

sas minētās saimniecības ir lopkopības pār-
raudzībā.

Raksturīgākie skaitļi par minētām asto-

ņām saimniecībām ir grupēti 3 tabulās un

«ganību raksturojumā».

Ganību raksturojums. (Zinas par

1935. gadu.)
Saimniecība.

1. 4.0 ha kultivētu ganību; ganības sadalītas 5

aplokos; sākts ganīt 20. V, beigts _—
25. X;

ganības katru gadu mēslo ar minerālmēsliem;
ik 4.—5. gadu ganībām dod kūtsmēslus; ga-

nības samērā labi kopj un izmanto.

2. 14.8 h
a kultivētu ganību; ganības sadalītas

8 aplokos; sākts ganīt 25. V, beigts —
ok-

tobra beigās; ganības *atru gadu mēsl
Q ar

minerālmēsliem; ik 4.—5. gadu ganībām dod

kūtsmēslus; ganības samērā labi kopj un iz-

manto.

3. 3.0 ha kultivētu ganību; ganības sadalītas &

-aplokos; sākts ganīt 5. VI, beigts — 25. X;
ganības katru gadu mēslo ar minerālmēsliem;
ik 4.—5. gadu ganībām dod kūtsmēslus vai

Kompostu; ganības rūpīgi kopj; par vēlu pa-
vasarī sāk ganības izmantot.

4. 8.5 h a kultivētu ganību; ganības sadalītas 5

aplokos; sākts ganīt 20. V, beigts — 12. XI

(par vēlu!); ganības katru gadu mēslo ar

minerālmēsliem; ganības kopj apmierinoši.
5. 2.0 ha kultivētu ganību; ganības sadalītas 5

aplokos; sākts ganīt 25. V, beigts — 20. XI

(par vēlu!); ganības ierīkotas purva zemē;
ganības katru gadu mēslo ar minerālmēsliem;
ganības ko; j apmierinoši.

6. 8.0 ha nekultivētu ganību; lopus ganībās
gana; sākts ganīt 5. VI, beigts — 5. XI; ga-
nības nemēslo, nekopj.

7. 2.0 ha nekultivētu ganību un valsts mežā no-

mātas ganības; lopus gana; sākts ganīt 2.

VI, beigts —
4. XI; ganības nemēslo, ne-

kopj.
8. Govis gana valsts mežā; sākts glanīt 21. V,

beigts —
6 XI.

Pirmās piecās saimniecībās ir kultivētas

ganības, un tādēļ viņās lopi no ganībām ir

guvuši daudz un lētas lopbarības, neskato-

ties uz ganībām ļoti nelabvēlīgiem vasaras

laika apstākļiem 1935. g, — ilgstošo, karsto

sausumu. Saimniecībā Nr. 1 no ganībām ir

iegūts, uz gada govi rēķinot, 1487 barības

vienību (48,2%)! Saimniecībās Nr. Nr. 6,
7 un 8 sliktās zemēs lopiņi tikko velk dzī-

vību, jo to jau rāda «ieguvumi», proti:
saimniecībā Nr. 6 — 679 b. v., Nr. 7 — 760

b. v. un Nr. 8 — 703 b. v. Ja atskaitām

par pieciem vasaras mēnešiem uztura barī-

bu (apm. 550 — 600 b. v.), tad ražošanai

paliek 150—200 barības vienību! Viena

litra 4% piena ražošanai vajaga apm. pus
barības vienības. Lai katrs parēķina, cik

piena var ražot no 150 — 200 barības vienī-

bām! Atbilde būs ļoti bēdīga. Tādēļ arī

nav ko brīnīties, ja saimniecībā Nr. 1 no

gada govs turpat 5 reizes lielāka sviesta ra-

ža kā saimniecībā Nr. 8 (210 kg: 44 kg).
Kultivētās ganības labi jāmēslo, agrī jā-

sāk ganīt, rūpīgi jākopj un laikā vienmēr

jānogana vai agri jānopļauj sienā vai skāb-

barībā un rudenī jāļauj līdz sala laikam pie-
tiekoši atzelt. Ja šos noteikumus stingri ie-

vēros, tad kultivētas ganības dod daudz un

lētas lopbarības, tad nevajaga caurmēra ga-

dos lopiem piedot ne vienu kilogramu zaļ-
barības, saprotams, ja tik uz katra dzīvnie-

ka ir pietiekoša platība kultivētu ganību.
Kā no ganību raksturojuma redzam, arī

minētās piecās labo ganību saimniecībās šis

tas netiek tā darīts, kā būtu vajadzīgs. Se-

višķi tas sakāms par vēlu ganīt sākšanu pa-
vasarī un pārāk ilgo ganīšanu rudenī. Bet

zinot, ka minētās saimniecībās ar katru ga-
du ganību uzlabošanā iet uz priekšu, varam

Tabulu 1

•-1 ' • m m ik

3 2 -sg fJJ -s f s
su §>-°

I 3*3 og 1? I'S S"
a > |s 3

2.g
d

s s| a.| s*
wo«M

_

> > o
CD h>i -ti T* S, «5 CB CB N m >N»

73 °° 13 ņļ '2 W > 'CŪ .« <P .C 3ICO T5 OT T3 fl T3 10 0 ICO 2 *

£ 3 51 *a- ««I s« JjaJ n|
1- M 210 233 247 896 1487 47 147 3057 6,9

24,5 174 281 217 735 1203 22 655 3113 5,6
3. 8,5 151 466 15 899 1048 277 265 2970 5,1
4 17,1 131 341 609 1320 31 186 2487 5,3

5,4 122 — 127 631 1063 156 110 2087 5,8
6- 12,7 55 168 860 679 173 1880 2,5
7 3.0 47 82 785 760 — 46 1673 2,8
8- 1,5 44 20 77 653 703 191 106 1750 2,5
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lzedinata rupja barība uz gada govi kg. Tabula 2.

Salmi8) Pelavas Pavisam iz- Lopu caur-

Saim- Siens*) Āboliņš2

) ēdināts rupjās mēra

niec. barības dzīvsvars

1. 254*, 920 214** 659 240 2287 466

2. 128*. 896**,232 >**
— 205*, 529** 13 2003 484

3. 566*.591 22S* 766* 100 2251 532

4. 630** 896
:: 226 1752 456

5 354** 725** 257*, 94** 119 1649 381

6. 683' 1157* 421 2261 408

7. 700- 1152 385 2237 403

8. . 1128*** 641* 77 1846 403

Apzīmējumu paskaidrojumi: 1) siens, labs .vidējs **, zem vidēja un slikts ***, 2) āboliņš

labs *, vidējs **, 3) salmi vasarāju *, ziemāju**.

Izēdināta barība barības vienību %%. Tabula 3.

« k v

s 5 t -li '.īa . I » 1
ļā "f5 5 sg co _- S?

Ļ 29,0 7,5 3.0 15.5 48.2 1,5 4.8 100

2. 23,8 9,1 7,0 16.1 38,6 0,7 20.8 100

3. 30.0 16,0 1,0 17.0 35,0 9,0 9,0 100

4. 24.0 13,7 13,7 53.0 1.2 7.5 100

5. 30,3 6,1 6,1 51.0 7.3 5.3 100

6. 35.7 8,9 8,9 36,1 9.3 100

7. 16.8 4,9 4,9 45.5 2,8 100

8. 37,3 1.1 M 5,5 40,2 10,9 6.1 100

būt droši, ka visi šie trūkumi tiks novērsti.

Ļoti pamācoši ir skaitļi par labas un vi-

dēja labuma rupjās barības daudzumiem,

kādi ir bijuši katrā no minētām saimniecī-

bām lopu ēdināšanai. Saimniecībā Nr. 1

to varēja pasniegt apm. 6 kg uz galvas die-

nā, bet saimniecībās Nr. Nr. 6, 7 un 8 neiz-

nāca neviena kg šādas barības! Salmi un

pelavas nav nekāda papildu barība pie slik-

ta siena! Tādēļ arī sekmes saimniecībā Nr.

1 ir tik labas, ka viņā diezgan daudz samē-

rā labas rupjas barības. Ja minētā saim-

niecībā turpmāk vēl lielāku vērību piegrie-
zīs lielāka daudzuma ļoti vērtīga siena un

āboliņa ražošanai un iegūšanai, tad vaja-
dzība pēc spēkbarības — it pirktās —-

vēl strauji samazināsies. Nav šaubu, ka

saimniecība Nr. 1 to arī visā drīzumā pa-
nāks. Tāpat tas sakāms par pārējām 4

Saimniecībām. Bet saimniecībās Nr. 6, 7

un 8 vēl daudz darba priekšā, lai varētu

lopus pietiekoši paēdināt un lopkopību pa-
darīt ienesīgāku. Pašreiz šinīs saimniecībās

lopkopība dod prāvus zaudējumus, un jo
vairāk lopu, jo zaudējumu kopsumma lielā-

ka (piem. saimniecībā Nr. 6). Tā tas ne-

drīkst turpināties! Un tādēļ vispirms jā-
tiek pie labiem zālājiem!

Kultivētās pļavas un āboliņš jāpļauj agri

un pļautā masa rūpīgi žāvējama kokos, lai

iegūtu vērtīgu, olbaltumbagātu lopbarību.

Bet lai būtu agrāk arī ko pļaut, tad labas

pļavas un āboliņa lauki jau agri pavasarī

mēslojami ar vajadzīgiem minerālmēsliem.

Kādus mēslus, cik lielā daudzumā un kur

dot, par to der aprunāties ar rajona agro-

nomu un lauksaimniekiem, kam šai ziņā

jau ir daudzgadīgi labi piedzīvojumi.
Ēdini lopiņu labi un bagātīgi — viņš tev

bagātīgi atmaksās pieliktās pūles un iegul-
dītos līdzekļus. Ražo labu un lētu lopbarī-
bu savā saimniecībā.

Nemērdē lopiņu pusbadā — tad viņš tev

būs smags slogs un velti tad cerēt no viņa
gūt kādus ienākumus. Slikta lopbarība vēl

nekad un nekur nav devusi labus panāku-

mus lopkopībā, un to ražot nav nekāda

saimnieciska aprēķina — viņas ražošana ir

pārāk dārga un tās vērtība pārāk niecīga.

Tādēļ arī katram Ventspils apriņķa lauk-
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saimniekam jāraisās vaļā no sliktām ganī-
bām un pļavām. Un jo to kāds ātrāk izda-

rīs, jo labāk. Kā tas panākams, par to kat-

ram jātiek vispirms pašam skaidrībā. le-

spējas to darīt ir, vajaga tikai tās izmantot.

Lopkopība. Pirmā lopkopības pārrau-
dzības biedrība apriņķī nodibināta 1905. ga-

dā. Pārraudzības attīstība apriņķī samērā

gausa un pašreiz darbojas 16 pārraudzības

biedrības, kurās piedalās 252 saimniecības

ar 1983 slaucamām govīm jeb 9% no slau-

camo govju kopskaita apriņķī. Ciltsgrāma-
tās uzņemti 54 tīrsugas lopi.

Sviesta ražas zem pārraudzības atrodošās

saimniecībās gadu no gada aug. Tā:

Gadi Gada govju Pien? Tauku Sviests

skaits kg % kg

1925./26. . . 992,9 2284 3,73 98

1926./27. . . 1610,9 2135 3,79 94

1927./28. . . 1523,1 2135 3,76 92

1928./29. . . 1500,4 2013 3,85 89

1929./30. . . 1973,5 2243 3,85 99

1930./31. . . 2030,0 2394 3,80 104

1931./32.
.
. 1674,9 2493 3,89 108

1932./33.
.
. 1584,9 2403 3,92 108

1933./34.
. . 1785,6 2266 3,90 102

1934./35. . . 1904,7 2302 3,89 103

Ražīgākās govis:

1) K. Feldmaņa saimniecībā — Dundagas Tuskās:
15. Cipara KR 12172 IS 4981 kg piena, 4,68
% it, 270 fcg sviesta;

2) K. Feldmaņa saimniecībā—Dundagas Tūskas:

21. Della KR 12174IS 5263 kg piena, 4,39%
t., 2G7 kg sviesta;

3) A. Liepiņa saimniecībā — Puzes lerinos:

1. Gaida KR 5313 I 5826 kg piena, 3,98% t.,
267 kg sviesta;

4) A. Burnēvica saimniecībā — Dundagas Me-

dzeros:

26.'Meta, br. 4978 kg piena, 4,61% t., 265 kg
sviesta.

Ražīgākie ganāmpulki:

1) A. Liepiņa saimniecībā — Puzes lerincs:

9,6 g. g. 4326 kg piena, 4,20% t, 210 kg
sviesta;

2) K. Kurcembauma saimniecībā
— Dundagas

Pūces:

15,0 g. g. 3607 kg piena, 4,30% t., 179 kg
sviesta;

3) K. Feldmaņa saimniecībā —Dundagas Tusikās:

26,0 g. g. 3514 kg piena, 4,30% t, 174 kg
sviesta.

Vaislas buļļu stacijas. Vaislas buļļu sta-

cijas apriņķī sāka dibināt 1921. gadā, bet ro-

sīgāka staciju ierīkošana sākās tikai ap 1927.

gadu. 1935.-36. gadā apriņķī darbojas 18

vaislas buļļu stacijas, no kurām Latvijas
Lauksaimniecības ikamera ierīlkojusi 6 staci-

jas. Dažos Ventspils apriņķa pagastos ir

vairākas vaislas buļļu stacijas; Dundagas —

8, Sarkanmuižas — 3, Ēdoles un Zūru pag.
— katrā pa 2. Dažos pagastos: Ances, Pil-

tenes, Popes un Ugāles — vēl nav nevienas

vaislas buļļu stacijas. Vaislas buļļu staci-

jas izmanto vidēji. Turpmākā darbā vais-

las buļļu staciju tīkls jāpaplašina un arī sta-

cijas buļļi pilnīgāki jāizmanto. Pēc lopko-
pības pārraudzības biedrību datiem re-

dzams, ka piena tauku procents Ventspils

apriņķī 1934./35. gadā — 3,89. Tai pašā
laikā Madonas apriņķī piena tauku procents
4.04. Tas rāda, ka Ventspils apriņķī liela

vērība jāpiegriež lopu sugas izkopšanai, kur

liela loma piekrīt labiem vaislas buļļiem.
Piensaimniecība. No 8022 saimniecībām

Ventspils apriņķī pienotavās nodod pienu
684 jeb 10,39% no saimniecību, kopskaita
līdz 1 ha platībai. No 22.000 slaucamām go-
vīm pienotavās nodod pienu no 4161 govs

jeb 18,91% no slaucamo govju kopskaita.
1935. gadā apriņķa koppienotavās ražots

174.512 kg sviesta jeb 255 kg uz vienu pie-
notavā apvienotu saimniecību. Caurmērā

uz 1 pienotavā apvienotu slaucamu govi ra-

žots 42 kg sviesta (Madonas apr. 77 kg.).
Caurm. visā apriņķī ražots 87,40% I šķ.

sviesta. Sviesta apstrādāšanas izdevumi —

33,6 sant. no kg. Vislabāko sviestu ražojusi
Dundagas I piensaimnieku sabiedrība —

97,7% I šķ. sviesta. Viszemākie sviesta ap-
strādāšanas izdevumi ir Užavas piensaim-
nieku sabiedrībā — 27 sant. par kg. Par

pienotavās ražoto sviestu lauksaimnieki ga-

dā ieņem ap 350.000 ls, bet par mājās ra-

žoto sviestu apmēram 800.000 ls.

Cūkkopība. Cūku skaits Ventspils ap-

riņķī:
1933. gadā 20.500

1934.
„

24.700

1935 25.800

Cūku skaita ziņā Ventspils apriņķis ie-

ņem ceturto vietu Kurzemē. Pēc 1935. gada
skaitīšanas ziņām, cūku skaits apriņķī, sa-

līdzinot ar 1934. gadu, pieaudzis par 110 gal-
vām jeb 4,45%. Turpretim visā valstī tai

pašā laikā cūku skaits pavairojies par

17,28%.

Pārskatu par cūkkopības stāvokli apriņ-
ķī rāda minētie skaitļi:

(Jzl'kv. Uz 1000 UzlOOhi

km iedzīv. lauks, iziu

zemes

Ventspils apriņķī
. 7,99 520 20,8

Madonas apriņķī
. 10,47 573 18,2

Visā valstī . . . 12,02 512 22,06

Cūku skaits Ventspils apriņķī uz 100 ha

lauksaimnieciski izmantojamas zemes ir

mazāks par vidējo cūku skaitu valstī, bet

lielāks nekā Madonas apriņķī. Visrosīgākie

pagasti cūkkopības izkopšanā ir Dundagas,
Ēdoles, Puzes, Sarkanmuižas un Zūru. 1934.-

-----35. saimniecības gadā A.-S. «Bekona Ek-
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sports» iepircis 3535 cūkas par 227.824 ls.

1936. gada pirmos 10 mēnešos iepirktas 2795

cūkas par 197.410 ls. Var aprēķināt, ka no

cūkkopības lauksaimnieki iegūst gadā ap

300.000 ls. Par pārdotiem liellopiem, teļiem

un ādām lauksaimnieki iegūst gadā ap

400.000 ls.

Aitkopība. Apriņķī 46.400 aitas. Kul-

dīgas apriņķī uz līdzīgas platības 69.100 ai-

tu vai par 33% vairāk. 1935. gadā aitu

skaits apriņķī pieaudzis par 4,98%. 1935.

gadā caurmēra cirpums no aitas 2,31 kg vil-

nas, un 1,22 kg. no jēra. Vilnas ražas tā tad

apriņķī vēl zemas. 1935. gadā apriņķī ra-

žots 81.896 kg vilnas, 223.576 ls kopvērtībā.
Pašreiz apriņķis ražo 66% no iedzīvotāju

apģērbšanai nepieciešamā vilnas daudzuma.

Vilnas ražošana jāpaceļ par 34%, lai ap-

ģērbtu apriņķī dzīvojošos iedzīvotājus ar

pašražotu vilnu. Apriņķī darbojas tikai 4

vaislas teķu stacijas un 3 audzētavas. Sta-

cijas teķus izmanto vāji. No stacijas teķa
caurmērā nocirpts 5,4 kg vilnas un no au-

dzētavas aitas 4,3 kg. Aitkopība Ventspils

apriņķī atrodas vēl uz zema līmeņa. Visla-

bāk aitkopība izkopta Dundagas, Ēdoles,
Sarkanmuižas un Zūru pagastā. Ventspils

apriņķis kā piejūras apgabals un pie tam ar

lielām mežu platībām mazāk piemērots ait-

kopībai kā daudzi citi Latvijas apriņķi. Ait-

kopības celšanai apriņķī jāpaplašina teķu

staciju tīkls, un krustojot ar vietējām aitām,

jāceļ vilnas ražas. Jāuzlabo aitu ēdināša-

na kā ziemā, tā vasarā, un aiitām jāierīko at-

sevišķi mitekļi, šķirti no liellopiem, kur

gaiss ir mitrs un pārāk silts.

Zirgkopība. Pirms kara Ventspils ap-

riņķī skaitījās 10.000 zirgu. 1920. gadā zir-

gu apriņķī 8.000, bet 1936. gadā — 11.226.

Zirgu skaits pēc vecuma grupām ir šāds:

1935. g. 1936. g.

Kumeļi līdz 1 g. vecumam . 455 455

Jaunzirgi no I—3 g. .
.

.

750 734

Zirgi no 3—15 gadiem . . 7483 7593

Vecāki par 15 gadiem . . .
2712 2444

Kopā . . . 11400 11226

Lai iztidctu ar pašaudzētiem zirgiem, uz

10 pieaugušiem zirgiem jāaudzē 1 kumeļš.

Apriņķī vz 22 darba zirgiem tagad ir tikai

1 kumeļš, šie skaitļi rāda, ka kumeļu skaits

apriņķī jādubulto. Zirgu kvalitāte apriņķī
nav augsta un labu vaislas zirgu maz. 1936.

gadā uzņemti ciltsgrāmatās tikai 3 jau-
ni I šķ. ērzeļi un 17 ķēves. Pašreiz apriņķī
O" 18 pirmās šķiras vaislas ērzeļi un 16 ot-

rās šķiras. No vaislas ērzeļiem 21 Olden-

burgas krustojums, 3 — vidējo un vieglo

siltasiņu un 8 ardeņi. 1936. gadā apriņķi

darbojās 8 valsts vaislas ērzeļi. Vaislas ēr-

zeļus apriņķī izmanto vāji. Neviens apriņ-
ķis visā valstī nedod tik maz zirgu armijai
kā Ventspils apriņķis. Pagājušā gadā nav

nodots neviens remonta zirgs. 1935. un

1934. gadā kopā nodoti 3 zirgi. Zirgkopības
celšanai apriņķī jāpaplašina vaislas ērzeļu
skaits un tie labāki* jāizmanto.

Putnkopība. Putnkopība Ventspils ap-

riņķī attīstīta vāji. Uz 100 ha lauksaimnie-

ciski izmantojamas zemes apriņķī tikai 76

mājputni (visā valstī 116). Mājputnu skai-

ta ziņā apriņķis ieņem priekšpēdējo vietu

valstī.

1935. gadā pēc lauksaimniecības skaitīša-

nas datiem apriņķī šāds putnu skaits:

Vistas
....

78.600 (1929. g. 47.600,

Zosis
....

7.300 ( „ 3,600i
Pīles 6.400 ( „

3.5001

Tītari
....

1.900 ( „ 400)

Kopā . . . 94.200 (1929. g. 55.100/

No 192£ līdz 1935. gadam mājputnu
skaits apriņķī pieaudzis par 71,1%. Putn-

kopības attīstību apriņķī traucē lielais at-

statums no dzelzceļa un pilsētām. Ar val-

dības noteiktām olu cenām putnkopības at-

tīstībai ir likts drošs pamats. Sevišķi liela

vērība putnkopībai jāpiegriež jūrmalas pa-

gastu sīkajās zvejnieku saimniecībās, kur

putnu turēšana var dot jūtamus blakus ie-

nākumus. Jāpiegriež vērība putnu sugas

izkopšanai un pareizai putnu ēdināšanai.

Apriņķī darbojas 17 vaislas putnu audzēta-

vas un tirgus kārtošanai noorganizētas 5 olu

savāktuves.

Dārzkopība. Ventspils apriņķī dārzu sa-

mērā maz. Tie aizņem 0,74 procentus no

zemes kopplatības, Talsu un Kuldīgas apr.

1,08 proc, bet Liepājas apriņķī 1,32 proc. no

kopplatības.

Apriņķī pēc 1929. gada ziņām:

Kas nes Kas nenes

augļus aug|us

Ābeles
....

23.140 25.997

Bumbieres . . .
2.915 1.746

Plūmes
....

8.740 6.429

Ķirši 10.509 7.363

Kopā . . 45.304 41.535

Pavisam apriņķī 86.839 augļu koki. Jau

pēc 1929. gada skaitīšanas datiem ļoti daudz

jaunstādīto augļu koku. Tagad stāvoklis vēl

labojies, jo daudzās sīksaimniecībās kuplā-
kā skaitā izdarīti augļu koku stādījumi.

Ventspils apriņķī vienā saimniecībā 12,2
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augļu koki, bet Jelgavas apriņķī — 41,9,

Talsu apriņķī — 18,7. Uz 100 ha aramzemes

Ventspils apriņķī 70,2 augļu koki, bet Talsu

apriņķī — 119. Caurmērā vienā saimniecī-

bā Ventspils apriņķī 8,26 ogulāji, caurmērā

Kurzemē 11,8, bet visā valstī 10,25. Vents-

pils apriņķī uz vienu saimniecību caurmērā

0,08 ha sakņu dārza, visā valstī 0,15.

Biškopība. Bišu dravu skaits no 1929.

līdz 1935. gadam apriņķī pavairojies par 52

proc, bet saimju skaits par 131%. Apriņķī
1533 dravas ar 7092 saimēm. Caurmērā 5

gadu laikā iegūts no saimes 14,74 kg medus

(1936. g. 19,6 kg). Augstākā medus raža —

16,44 kg no saimes ir bijusi tikai Kuldīgas

apriņķī.

Zivkopība un zvejniecība. Jūras

zvejniecība. Zvejnieku skaits 1180.

Zvejas īnvtutāra kopvērtība 992.243 ls. No-

zvejoto zivju kopvērtība 440.544 ls. No no-

zvejotām zivīm:

lašu un taimiņu nozvejots par Ls 18.240,—

sīgu nozvejots par .... „
16.429,—

zušu nozvejots par . . . . „ 3.063,—

IMekstes un ates nozvej. par „ 226.268,—

mencu nozvejots par „ 8.506,—

reņģu nozvejots par .... „ 114.289,—

brētliņu nozvejots par . . „ 38.025,—

salaku nozvejots par . . . „ 7.659,—

pārējās par „
8.065,—

Ezeru skaits apriņķī — 41. Kopplatība
— 1982 ha. Nozvejoto zivju vērtība apm.

9.910 ls. Dīķu kopplatība — 75 ha. Nozve-

joto zivju kopvērtība apm. 7500 ls.

Kopdarbība un sabiedriskie pasākumi.

Ventspils apriņķī darbojas 5 patērētāju koo-

perātīvi ar 17 veikaliem, kur pārdotas pre-

ces par 1.139.856 ls. Katrs kooperātīvs
caurmērā pārdevis preces par 227.971 ls

(vispār vienā lauku kooperātīvā caurmēra

apgrozījums 85.000 ls). Biedru 2.194 resp.

6,8' ( no visiem iedzīvotājiem apriņķī. Katrs

apriņķa iedzīvotājs caurmērā kooperātīvā

iepircis preces par 35 ls. No kopbilances
401.082 ls kooperātīvu pašu līdzekļu — 42%.
Katram kooperatīvam pašu līdzekļu caur-

mērā 33.500 ls.

Krājaizdevu Sabiedrības — 11, air 5211

biedriem, kam aizdoti 1.656.431 ls. Katras

sabiedrības aizdevumu kopsumā caurmērā

150.585 ls, bet katram biedram caurmērā

aizdots 318 ls. Noguldījumu uz katra bied-

ra 106 ls. Sabiedrības apvieno 16% iedzī-

votāju.
Piensaimnieku sabiedrības — 8, ar 15

krejošanas punktiem. Piena apstrādāšanas
izdevumi uz 1000 kg piena caurmērā 18,3 ls.

Apdrošināšanas biedrības — 11, ar 4380

biedriem. Katras biedrības apdrošinājumu

kopsumā caurmērā 1.108.000 ls, bet katra

biedra apdrošinājumi 2800 ls.

Apriņķī vēl darbojas 8 zvejnieku koope-

rātīvi, 3 mašīnu koplietošanas biedrības un

3 kūdras ražošanas sabiedrības.

Lauksaimnieku ienākumi. Minētos ienā-

kumos ietilpst reālizētās ražas daudzumi, kā

ar: daudzumi, kas patērēti iedzīvotāju uztu-

ram un citām vajadzībām.

Aptuvis ienākumi no lauksaimniecības

Ventspils apriņķī 1935. gadā bruto sumās:

Laukkopībā:

Milj. ls

rudzi 0,7

kvieši 0,4

mieži
, , , , 0,2

auzas 0,1

zirņi un pākšaugi .... 0,1

linu šķiedra un sēklas 0,1

kartupeļi 0,9

cukurbietes . 0,1

Kopā 2,6

Lauksaimniecībā:

Milj. ls

Laukkopībā 2,6

Lopkopībā 5,8

Mājputni 0,5

Augļkopība, bišk. un sakņkop. 0,3

Pavisam kopā . . 9,2

lenākums uz vienu lauksaimniecībā nodarbināto

latos:

Ventspils apriņķī .
.

. .
Ls 401,—

Kurzemē
....... „ 475,—

Latvijā „ 443,—

Nav viegli aprēķināt visa apriņķa lauk-

saimnieku ienākumus skaidrā naudā, bet

aptuvis zināmus aprēķinus varam taisīt.

Ventspils apriņķī 1935.-36 gadā labības bi-

rojs uzpircis 1578 tonnas dažādas labības

par 238.036 ls. Uzpirkts labības:

Rudzu 1032 tonnas

Kviešu
......

133
„

Miežu
...... 185

Auzu
......

228

1936. gadā no 22. augusta līdz 1937. gada
10. februārim labības birojs uzpircis apriņ-
ķī: 1409 tonnas dažādas labības par 157.304

latiem.

Uzpirkts labības:

11udzu 1190 tonnas

Kviešu 170
„

Miežu 42

Auzu 7
„

1935. gadā par koppienotavās ražoto

sviestu apriņķa lauksaimnieki ieņēmuši ap

350.000 ls, bet par mājās ražoto sviestu ap
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800.000 ls. Par pārdotām cūkām lauksaim-

nieki iegūst gadā ap 300.000 ls, bet par pār-
dotiem liellopiem, teļiem un ādām ap

400.000 ls. Vilnas kopvērtība gadā aprēķi-
nāta 223.576 ls.

Ventspils apriņķī darbojas divas spirta
dedzinātavas: Dundagā un Ēdolē. 1935.-36.

spirta dedzināšanas periodā nodoti 33.337

kvintāli kartupeļu par 101.501 ls.

1934.-35. gadā cukurbietes apriņķī audzē-

ja 79 audzētāji, kuri saražojuši 1315 tonnas

cukurbietes par 44.710 ls. 1935.-36. gadā cu-

kurbietes audzē 75 audzētāji, kuri saražoju-

si 1111 tonnas cukurbietes par 37.774 ls.

Prāvus ienākumus Ventspils apriņķī
lauksaimniekiem dod meža izstrādāšanas

darbi. 1934.-35. saimn. gadā samaksāts par

meža sagatavošanas un izvešanas darbiem

1.124.299 ls.

Lai salīdzinātu Ventspils apriņķa lauk-

saimnieku ražošanas spējas ar citiem nova-

diem, visas laukaugu ražas, izņem, salmus,

pārrēķinātas barības vienībās. Ražotā linu

šķiedra pārvērsta pēc vērtības barības vie-

Jiībās. Nav aprēķināta barības vienībās

āboliņa sēklas ražas vērtība naudā.

Izdarot attiecīgus aprēķinus, dabūjam
iādus skaitļus:

Barības vienības

uz 1

lauksaimniecībā

strādājošo

Ventspils apriņķi 1984

Kuldīgas apriņķī 3372

Kurzemē
,

3033

Zemgalē , 3928

Vidzemē
.

2929

Latgalē
, . , ,

1613

Visā valstī
.........

2637

Pārrēķinot ražoto pienu barības vienībās

un sadalot uz lauksaimniecībā strādājošiem,
dabūjam:

Barības vienibas

uz 1

lauksaimniecībā

strādājošo

Ventspils apriņķī 696

Kuldīgas apriņķi 864

Kurzemē
.

784

Zemgalē 833

Vidzemē . 1062

Latgalē 371

Barības vienības nav aprēķinātas gaļai,
vilnai, medum, augļiem un t. t.

Ventspils apriņķa iedzīvotāju noguldīju-
mi Pasta krājkasē 1937. gada 1. janvārī:

Noguldītāju Noguldīta

skaits suma

Ventspili . .
. . . . . 916 317.256, -

Ventspils apriņķa pilsētas

un ciemos 1132 343,930,

Kopā . . 2048 661,186,-

Noguldītāji pēc viņu ienākumu

avota:

Juridiskas personas ...
54 2,6%

Fiziskas personas:

Lauksaimniecībā nodarinu. 689 33,7%

Apstrādājošā rūpn. nodarb. 112 5,5%
Tirdzniecībā nodarb. . . . 156 7,6%

Satiksmē un transporta nod. 57 2.8%

Valsts un komūnāliestādēs

nodarbinātie 228 11,1%

Brīvās profesijās nodarb. . 32 1,6%

Publiskā higiēnā nodarb. . 48 2,3%

Apkalpotāji 46 2,2%

Mazgadīgi, skolnieki, māj-

saimniecībā nodarbin. (na-

ināmātes) un nenoskaidr.

nodarbošanās
....

626 30,6%

X t
.

2048 100,0%

Ventspils apriņķa dzelzceļi un to pārva-
dājumi. Apriņķī 216 km dzelzceļu. No tiem

četras piektdaļas šaursliežu. Uz 100 kv. km

apriņķī 6,7 klm dzelzceļu (visā valstī 5 km).
1935.-36. budžeta gadā no 28 apriņķa dzelz-

ceļa stacijām un pieturām izbraukuši

188.682 pasažieri. Vidēji uz viena iedzīvo-

tāja iznāk 3,8 braucieni pa dzelzceļu gadā

(visā Kurzemē caurmērā 4,1).

Preču apgrozība atsevišķās stacijās ton-

nās 1935.-36. budžeta gadā:

Izsūtīts Pienācis Kopā

Ventspils . . 20.321 141.911 162.232

Ugāle . . . 24.595 1.329 25.924

Usma . . . 16.901 1.140 18,041

Dundaga . . 8.822 3.905 12.727

Plintiņi . . 12.077 70 12.147

Rinda . . . 10.526 6 10.532

Oniši . . . 10.038 169 10.207

Virpe . . . 9.081 226 9.307

Mazirbe .
.

8.771 387 9.158

Pope . . . 8.697 159 8.856

Kurči . . . 7.730 86 7.810

Lonaste . . 7.562 28 7.590

Staldzene . . 7.171 204 7.375

MiķeHoruis . 6.219 148 6.367

Lielirbe . . 5.308 102 5.410

Lūžņa . 5.000 75 5.075

Ogsils . . . 4.285 4.285

Ēdole . . . 2.824 303 3.187

Pāce . . . . 3.143 3.143

Pārējās stac. 1.664 353 2.017

Kopā .
180.735 150.661 331.396
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Grupējot nosūtītās preces pa dzelzce-

ļiem samērīgi ar pārvadāto daudzumu, ie-

gūstam šādu pārskatu:
Pirmā vietā stāv zivis ar 40,5% (1.764

tonnas) no pārvadājumiem visā valstī. Ot-

rā vietā neapstrādāti kokmateriāli 16,3%
(105,014 tonnas). Pēc tam seko ar 16,1% ap-
strādāti kokmateriāli (11.715 tonnas) un ar

11,1% malka (45.231 tonna) no pārvadāju-
miem visā valstī. Kopsummā kokmateriāli

un malka dod 90% no visām apriņķī pa

dzelzceļu nosūtītām precēm. No Ventspils

apriņķa nāk 10,5% (502 tonnas) no kolo-

niālpreču sūtījumiem (galvenā kārtā sīrups
no Dundagas). Apriņķī liellopu pārvadāts
1593 gab. jeb 3,6%, cūkas — 7356 gab. jeb

3,3% no pārvadātām cūkām visā valstī. Vis-

vairāk liellopus nosūta no Dundagas, Ugā-
les, Virpes un Ventspils stacijas. Cūkas vis-

vairāk nosūta no Ēdoles, Dundagas, Ugāles
un Ventspils.

Pa dzelzceļiem vēl nosūtīti 579 tonnas

dažādi metāli, 561 tonna ķieģeļu, 1826 ton-

nas labības, 169 tonnas sviesta.

Pa dzelzceļu ievesto preču starpā pir-
mā vietā neapstrādāti kokmateriāli —

108.594 tonnas jeb 18,2% un apstrādātu kok-

materiālu — 11.196 tonnas jeb 15,8% no šo

preču kopējā pārvadātā daudzuma val-

stī. Kartupeļu ievests 885 tonnas jeb 8,7%,
labības 10.625 tonnas jeb 6,4% (galvenā kār-

tā eksportlabība). Papīra 272 tonnas jeb

2,9%, kaļķu 436 tonnas jeb 2,6%, malkas

7442 tonnas jeb 1,9%, mākslīgo mēslu 1101

tonna jeb 1,0% no visiem pārvadājumiem
valstī.

Pasta un telegrāfa resora iestāžu darbība.

Ventspils apriņķi pavisam 89 atsevišķas
pasta un telegrāfa iestādes, no kurām:

pasta un telegrāfa kantori
. .

7

pasta - telefona palīgnodaļas . . 27

telefona palīgnodaļas .... 13

pasta palīgnodaļas 23

sarunu vietas 12

sarunu vietas ar pasta nodaļām
.

7

1935.-36. budžeta gadā apriņķa iedzīvotā-

ji nosūtījuši 745.370 vēstules, bet saņēmuši
784.240. Katrs apriņķa iedzīvotājs nosūtī-

jis 15 vēstules un saņēmis 16. Katrs lauku

iedzīvotājs nosūtījis 10 vēstules, bet saņē-
mis 12. Pa pastu saņemti 980.590 laikraksti.

Nosūtītas pakas 7063, vērtsvēstules — 28,
naudas pārvedumi — 28.708, telegramas —

3810, bet saņemtas 3888.

Telefona sarunas gadā 2.827.977 jeb 57

sarunas uz vienu apriņķa iedzīvotāju (uz 1

lauku iedzīvotāju — 34). Telefona abonen-

tu 1287.

leņemts no apriņķa iedzīvotājiem par

pastmarkām, slēdzamo skapīšu un gada bi-

ļešu abonēšanu, nosūtītām telegrammām,;
telefona ierīkošanu un abonēšanu un telefo-

niskām sarunām un c. pasta un telegrāfa
iestāžu pakalpojumiem 328.434 ls jeb 6,61 ls

uz vienu apriņķa iedzīvotāju (uz 1 lauku

iedzīvotāju 3,88 ls).

1935. gada 28. janvāra draudzīgais aici-

nājums. Sekojot Valsts un Ministru Prezi-

denta Dr. K. Ulmaņa 1935. gada 28. janv.

draudzīgam aicinājumam, Ventspils apriņ-

ķis saņēmis tieši no dāvinātājiem 4946 grā-
matas 3787 sējumos, naudā 2568 ls, vienu

radioaparātu, 66 gleznas, 6 medikāmentu

skapīšus, 6 ģīmetnes un citus mācības lī-

dzekļus. Bez tam Kultūras fonda dome pie-

spriedusi 375 latus radioaparātu un mikro-

skopu iegādei. Kultūras fonda nodaļa nosū-

tījusi vēl 1670 grāmatas. Šai skaitā ietilpst
550 grāmatas, kas iegādātas no tieši skolām

saziedotās naudas, bet pārējās Kultūras i
fonds piešķīris no saviem krājumiem.

«Latvijas Lauksaimnieku» Ventspils ap-.!

riņķī lasa pavisam maz. No 100 saimniecī-

bām to lasa 2,2 saimniecības, bet caurmērā

Kurzemē 3,6 saimniecības. Dārzkopības un!

biškopības žurnālu no 100 saimniecībām

abonē 1,6, bet caurmērā Kurzemē 2,1 saim-

niecība. Minēto lauksaimniecības žurnālu

lasīšanā Ventspils apriņķis ieņem pēdējo
vietu Kurzemē.

Skaitļi par Ventspils apriņķi rāda, ka

lauksaimnieku ienākumi apriņķī ir mazi un

katrs strādājošais lauksaimniecībā gadā sa-

ņem 401 ls. Ventspils apriņķis ienākumu

ziņā ieņem pēdējo vietu Kurzemē (caurmē-

rā ienākums uz vienu lauksaimniecībā no-i

darbināto Kurzemē ir 475 ls). Lauksaim-

niecības ienākumu celšanai apriņķī jāpie-

griež lielāka vērība. Lauksaimniecības ie-

nākumus mēs varam pavairot vienīgi tad,

ja pieaugs ražošana. Mums jāceļ ražas lau-

kos, pļavās, ganībās un no lopiem kūtīs.

Šis lauksaimniecības pacelšanas darbs

Ventspils apriņķa lauksaimniekiem ir grū-
tāks nekā citos novados, jo pēc dabas aug-

snas Ventspils apriņķī ir vairumā mazaug-

līgas. Šeit jāpieliek daudz darba un ari

daudz kapitāla, lai iekoptu šīs vieglās aug-

snas. Šis lielais zemes uzlabošanas darbs

nav veicams vienā gadā, bet tur būs vaja-

dzīgs lielāks laika sprīdis. Apzinīgi un plān-

veidīgi ievirzot šo darbu, darba rezultāti ne-

izpaliks. Pirmā un lielākā uzmanība jāvel-
tī zemes meliorācijai. Ja būs nokārtoti ze-

mes mitruma apstākļi, ja būs lauki iztīrīti
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no akmeņiem, kuru tik daudz ir Dundagas

apvidū, tad būs iespējams zemi labāki ap-

strādāt un arī mēslojums dos cerētos panā-
kumus. Ražu celšanā jo liela nozīme ir

zemes mēslošanai. Mēslojumu pamatā jā-
būt kūtsmēsliem, kuru daudzumu jācenšas

pavairot. Šeit lielu lomu spēlē kūdras pa-

kaiši, kas ne tikai palīdz celt kūtsmēslu

daudzumu, bet arī ceļ kūtsmēslu kvalitāti.

Ļoti svarīgs jautājums pie vieglo zemju uz-

labošanas ir zaļmēslošana. Šo svarīgo jau-

tājumu pašlaik tuvāki pētī Latvijas Lauk-

saimniecības kamera. Vieglo zemju uzla-

bošanai ļoti noderīga ir arī kūdra, no kuras

var pagatavot labu kompostu zālāju mēslo-

šanai.

Ceļot lauksaimniecības ražošanu, nav jā-

plēšas plašumā, bet gan jāiet dziļumā, jo

augstas ražas arvien izmaksā lētāk par ze-

mām ražām. Paceļot ražas laukos, no lopiem
kūtī pie vienādi saražoto produktu daudzu-

ma, būs vajadzīgs mazāk darba spēka nekā

pie zemām ražām, saimniekojot uz lielām

platībām. Lopkopības ražības pacelšanai
jāizkopj lopu suga, kas būs iespējams, ja pa-

plašināsim vaislas buļļu staciju tīklu un iz-

lases ceļā pakāpeniski uzlabosim lopkopību.

Lopkopības izkopšanas darbam pa priekšu
jāiet lopbarības ražošanai, jo bez labas un

vērtīgas lopbarības ar lopu sugas izkopšanu
vien nebūs cerēto panākumu.

Lauksaimniekiem jāpiegriež ne mazāka

vērība arī sīko saimniecības nozaru izkop-
šanai, jo šīs nozares kopsumā var dot

diezgan prāvus ienākumus. Lai nodrošinātu

saimniecību no varbūtībām, ieteicams vis-

pusīgi izkopt visas saimniecības nozares.

Pie vispusīgi nostādītas saimniecības varēs

nodarbināt lielāku skaitu gada strādnieku

un darbs vienmērīgāki sadalīsies pa visu

gadu.

Ventspils apriņķī ļoti daudzas ģimenes
pārtiek no zvejniecības, un zvejnieku ienā-

kumi ir vēl mazāki nekā lauksaimniecībās

strādājošo. Zvejnieku ienākumi gadā ne-

daudz pārsniedz 200 ls uz cilvēka. Lai cel-

tu zvejnieku ienākumus, bez zvejas jūrā
tiem jādod iespēja pilnīgāki izmantot savu

brīvo darba spēku lauksaimniecībā, audzē-

jot tur kultūras, kas padodas vieglākās aug-
snās, un izkopjot tās nozares, kuras vairāk

piemērotas sīksaimniecībām.

Valdība visiem galveniem lauksaimnie-
cības ražojumiem noteikusi cietas cenas, kas
dod iespēju lauksaimniekiem izdarīt ie-

priekšējas kalkulācijas, bez kurām ienesīga
saimniekošana nav veicama. Valdība ar-

vienu seko un rūpējas par lauksaimnieku
ienākumu celšanu. Pagājušā gada decem-
bra mēnesī valdība paredzējusi piemaksas
augstvērtīga piena ražotājiem. Š. gada jan-
vāra mēnesī paaugstinātas bekona cenas un

š. gada februāra mēnesī — olu cenas. Val-

dība ne tikai rūpējas par lauksaimniecības
ražojumu augstāku izvērtēšanu, bet arī gā-
dā, lai lauksaimniecību apgādātu ar visiem
ražošanas līdzekļiem par lauksaimniecības
ienesībai atbilstošām cenām. Jaunie pasā-
kumi, kā Centrālā savienība «Turība»,
«Ķieģeļnieks», «Kaļķis», A.-S. Tirdzniecībai
ar vilnu un ādām, rūpējas, lai lauksaimnie-

kiem apgādātu visas vajadzīgās preces un

arī lai tie varētu pārdot bez liekiem starp-
niekiem savus ražojumus.

Zemnieku pastāvēšana ir visciešāki
saistīta ar katra atsevišķa zemtura ienāku-

miem. Sie ienākumi stāv un krīt atkarībā

no zemes darba atmaksāšanās, atkarībā no

saņemtām lauku ražojumu cenām.

Valdība ir nospraudusi lauksaimniecības
attīstības turpmākās gaitas un vērīgi seko,
lai pieaugtu lauku iedzīvotāju ienākumi.

Sekosim valdības norādījumiem un rīkoju-
miem, strādāsim katrs savu darbu, — tad

sekmes neizpaliks.

Ventspils apriņķa lauksaimniecība

Ventspils apriņķis ir plašs, tikai Dunda-

gas un Ēdoles pagastos ievērojamāku zemes

virspuses pāreju kalnos un ielejās pār-
trauc līdzenums ar mazu kritumu iepretim
ūdens novadtiem. Pļavu un ganību, daudz

vietās arī tīrumu lauksaimnieciska izman-

tošana traucēta no aizkavētas ūdens prom-
aiztecēšanas. Tās veicināšanai izrakti lie-

lāks daudzums novadgrāvju, izrēgulētas
lielākas, kā: Užavas un Rindas un vairākas

mazākas upes. Šinī virzienā daudz vairāk

par padarīto paliek darāmā. Vairāk cietu-

šās platības atrodas apriņķa ziemeļu un rī-

tu daļā. Lielākais posts ir Stendes upes ra-

jonā — gandrīz viss Ances pagasts atrodas

no nosusināšanas atkarīgā platībā. Sar-

kanmuižas pagasta ziemeļdaļas saimniecību

zemes izkaisītas daudzos gabalos; visbiežāk

10—15, bet arī līdz 30, no dažām desmitda-

ļām, līdz dažiem desmitiem pūrvietu pla-
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tībā. Dažai 150—200 pūrvietas lielai saim-

niecībai pie mājas ir tikai 5 pūrvietas ze-

mes. Saimnieks prasa no mežniecības lo-

pu ganīšanas biļeti un piepērk labību. Šīm

izkaisītām zemēm, kuru kopplatība sniedzas

daudzos tūkstošos pūrvietu, dabā trūkst li-

kumīgu robežu apzīmējumu.

Attiecībā uz zemes kultūras veidiem, jā-

atzīmē, ka lielākas nekā citur platības klāj

priežu, jaukti priežu un egļu, arī lapu koku,

mazāk tīri egļu meži. Atsevišķās vietās sa-

stopamas ozolu birzis.

Pļavas, atskaitot Užavas un Stendes up-

ju baseinus, galvenā kārtā plašu līdzenumu

minerālzemes, pa laikam lielākam skaitam

saimniecību vienkopus. Dundadzniek-iem

un popeniekiem līdz 25 kilometru atstātu-

mā no saimniecības. Kultivētas pļavas vai-

rāk Usmas, Sarkanmuižas un Vārves paga-

stos.

Dabīgām ganībām izlieto dažādus maz-

vērtīgus zemes gabalus, tās visumā ļoti
sliktas. Tīrumos ierīkoti un iežogoti ganī-

bu pasākumi sastopami visos pagastos, to-

mēr samērīgi vēl maz.

Laika apstākļus jūtami iespaido jūras

gaiss. Pavasaris iestājas šķietami agri, bet

dabas atmoda un lauku darbi novilcinājās.

Ja vēl piemetināsim, ka valsts pastāvē-
šanas laikā ir daudz darīts pie ceļu laboša-

nas, kaut gan arī šeit vēl diezgan darāms,

un apriņķi šķērso posmā Usma - Ventspils

platsliežu, bet posmos Ventspils - Mazirbe -

Plintilņi un Dundaga - Ventspils šaursliežu

dzelzceļi un patērētāju centrs ir Ventspils,

ar kokrūpniecības pasākumiem un ostu. tad

J. Priede, apriņķa priekšnieks.

šie būs tie apstākļi, kuri dod vietējai sairu

nieciskai dzīvei tādu vai citādu pamatu.
Pirms pāriet pie pašreizējā brīža lauk-

saimniecības apskatīšanas, būs svarīgi pa
kavēties pie apstākļiem, kādi šeit valdīji

īpagājušā gadsimta beigu daļā, tāpat arī ši-

nī līdz pasaules karam. Tādā kārtā atradī-

sim izskaidrojumu vienai otrai parādība
šejienes dzīvē.

Agrāk zemi savās rokās turēja galveni
kārtā muižniecība. Lai pieminām lielā;

muižas, kā: Dundagas ar 66700, Popes-Ar-
ces 46500, Puzes 10000, Puzenieku 19500

Ēdoles 15000, Zlēku 14000, Zūru 15000, Ugā
les 15000 desetiiņām un vēl vairākos mazā-

kos pagastos ievērojama lieluma muižas

Galvenā kārtā izeme atradās prirvātmuižnie-
ku irakās un proti 66,8%, pret Latvijas caur-

mēru 48,2 proc. Zemnieku rokās atradās'

22,38 proc, pret Latvijas caurm. 39,36 proc

Tādā kārtā zemais zemes labums, mazais

aramzemes proc, prāvais c.ttālums no bie-

zāk apdzīvotām vietām, reta apdzīvotība
vairāk uzsvērts lielgruntniecības zemes īpa-
šuma veids un sliktie satiksmes ceļi jūtam:

iespaidoja šejienes dzīvi. Šādi apstākļi
saimniecisko, tāpat kuitūrālo dzīvi nevei-

cina.

Zināma veida lūzumu šejienes dzīvē ie-i

nesa gadsimteņa maiņā izbūvētā dzelzceķ

līnija, tai sekojošie darbi pie molu

jūrā, ostas valdes dažādu ēku, muitas no-

liktavu, elevātora, saldētavas, dažādu nolik-

tavu, dzelzstilta v. c. būvēm. Šinīs pasāku-
mos ieguldīti ap 10 milj. zelta rubļu, ne

tiem lielākā daļa aizgāja darba algās.
Strādniekus ieveda no citām pusēm, tomēr,

arī lauku iedzīvotāji trauca pie šiem dar-

biem. Dažās muižās deputāta kalpu skans

samazinājās uz pusi. Tā kā diezgan ilg-
stoši cilvēks ar zirgu nereti varēja nopelnīt.
6 rubļus dienā, tad daudzi lauksaimnieki

palaida savas mājas. Vairums lauksaimnie-

ku no peļņām neaizrāvās. Tie, kas peļņās

bija tikuši pie lielākas naudas, vai nu ar

to samaksāja parādus muižai, vai arī tāpat

nodzīvoja. Saimniecībās netika nekādi iz-

labojumi izvesti un šai naudai, kas bija nā-

kusi ārpus saimniecības, nebija vajadzīgās
svētības.

Patiesībā šīm peļņām bija priekš lauk-

saimnieka negatīva nozīme. Vidzemē un

citur šinī laikmetā, sekojot vispārējam sau-

cienam par pāreju uz ienesīgāku saimnie-

košanu, daudzi pārgāja uz lopkopību un uz-;

laboja saimniekošanu ar tai vajadzīgo in-

ventāru, zināšanām v. t. t. Šeit būvju laik-

metā nekas tamlīdzīgs nevarēja izpausties.

Par nopietnāku saimniekošanu un tai va-
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jadzīgo biedrošanos sāka domāt tikai ar

1912. gadu, brīdī, kad izbeidzās peļņas.
Kopdarbības pasākumiem klājās grūti."Tā
lopkopības pārraudzības biedrība, kura ap-
kalpoja Ventspils apkārtni, izplatīja sava

darbību aiz Ēdoles. Galējie punkti atradās

70 kilometru atstātumā. Labāk šis darbs

veicās Ugālē, vēl labāk Dundagā. Sevišķi
rosīgi bija ancenieki, bet viņus aizkavēja
sliktie dabiskie apstākļi. Piensaimniecības

kopdarbības pasākumi bija Dundagā. Brū-

nos lopus ieveda Tārgales, Puzenieku un

Ziru muižas. Melnraibos Zlēku, Zūru un

Ēdoles. Pasaules karš šiem pasākumiem
pilnīgi pārvilka svītru.

Nesniedzot nekādu šo bijušo laiku no-

vērtējumu, jāatzīst, ka tie vienā daļā lauk-

saimnieku ieaudzinājuši tieksmi darboties

tikai tādos virzienos, kur sagaidāma ātra

naudas apgrozība. Šī parādība ne vienmēr

saskanēs ar saimniekošanas interesēm.

Pēc kara saimniekošanu vajadzēja uzsākt

sliktos dabiskos apstākļos ar novecojušiem
uzskatiem, paņēmieniem un zināšanām.

Sekojot toreiz vispārējam saucienam par

pāreju uz lopkopību un piensaimniecību,
lauksaimnieki tai dzīvi atsaucās. lestājās
lopkopības pārraudzības biedrībās, pien-
saimnieku sabiedrībās un citās lauksaim-

niecību veicinošās organizācijās. Piensaim-

nieku sabiedrības 3 gadījumos iznāca 2—5

kilometru attālumā. Vienā gadījumā tuvie

atstātumi liecina par toreiz valdošo nesati-

cību, citos par sliktiem ceļiem v. t. t. Aug-
stākās sviesta cenas daudz ko pieļāva. Arī

pienu pieveda no lielāka atstatuma. Svie-

sta cenām krītot, riņķis ap moderniecībān.

no kura pieveda pienu, palika mazāks, tā-

pat arī piena nodevēju tīkls retāks. Līdz-

tekus tam arī saimniecības sāka izstāties

no pārraudzības. Pienotavas viena pēc ot-

ras aizvēra durvis, vai arī pārvērtās par
krejotavām. Lauksaimnieki, iestāda-
mies pārraudzībā, bija gan cerējuši
uz labumiem, kādus pārraudzība var sniegt,
bet nebija padomājuši, ka būs nepiecieša-
nu pielāgot prasībām saimniecības. Kad
1930. gadā maizes labībai tika garantētas
cenas, piensaimniecības ražojumiem tās
lzpalika, tad grūtus brīžus pārdzīvoja jau

ievestā lopkopība, bet šeit iestājās pi;-
uīgs sabrukums. Lauksaimnieki gan ne-

izstājās no pārraudzības, bet nolaida ga-

naimpullkus, daudzi izara agrāk ierīkotās
Vldēja labuma mākslīgas ganības v. t. t.

Saprotams, neatlaidīgākie izturēja. Pirms

garantēto
cenu ievešanas pairušo graudko-

pību nenācās grūti pacelt, bet lopkopības
Pacelšanas darbs prasīs daudz pūļu.

Šis lai noderētu kā mazs atskats uz bi-

jušiem laikiem. Pārējot pie pašreizējā brī-

ža lauksaimniecības apskatīšanas, jāatzīmē,
ka valsts patstāvības laikā tā spērusi lielus

soļus uz priekšu. Lai tuvāk raksturotu

saimniecisko stāvokli, pakavēsimies īsumā

pie dažām saimnieciskām nozarēm.

Zīmējoties uz laukkopību, īsumā jāsa-
ka, ka par šo nozari lauksaimniekiem

ir interese. Šinī virzienā ir gūti sasniegu-
mi kā zemes strādāšanas, sēklas materiāla

izvēles, itin jūtami arī mēslošanas ziņā. Zī-

mējoties uz labību šķirnēm, jāatzīmē, ka

galvenā kārtā Tērauda, mazākā mērā Pet-

kuzas rudzi ir izplatīti visā apriņķī.
Ziemas kviešus pa daļai piekopj Sarkanmui-

žas, Vārves, Zūru, Užavas un Ziru pagasta
saimniecībās. Parastākie ir Sandomiras,
retāki Kuveria. Vietās,

'

kur audzē zie-

mas kviešus* tur arī 2 kanšu miežus, izpla-
tīti tikai zelta mieži. Vieglākās zemēs pie-

kopj seškanšus. Parasti to platības saim-

niecībās mazas un noteiktas šķirnes vēl nav

izplatītas. Auzas audzē samērā daudz. Vi-

sā apriņķī ir izplatītas Uzvaras auzas.

Par rūsēšanu nežēlojas. Pākšaugu produk-

cija, arī patēriņš mazs, kaut gan beidzamā

laikā aizņemamās platības sāk pieaugt.
Piemērotos apstākļos saimniecības āboliņu

piekopj diezgan daudz, galvenā kārtā sar-

kano vēlo. Pašreizējās mazās platības iz-

skaidrojamas ar to apstākli, ka 1935. gada

pavasarī, izņemot pāra pūrvietas, visi sar-

kanā āboliņa lauki pie#pārziemošanas iz-

nīka. Daļai saimniecību, sevišķi Zūru, Uža-

vas un Ziru pagastos, mazākā mērā arī ci-

tas no āboliņa sēklām ienāk laba nauda.

Kartupeļu audzēšana, lai gan tai apstākļi

piemēroti, stipri sašaurināta aiz tā iemesla,

ka trūkst piemērotas izvērtēšanas. To ce-

na, vairāku gadu caurmērā daudz nepār-

sniedza latu pūrā.

Augstāk pieminēto augu ražas labos ap-

stākļos nereti kāpj ievērojami augsti, bet

sliktos nokrīt stipri zemu.

Papildinot raksta sākumā par ganībām
minēto, jāpiezīmē, ka sevišķi Vārves pa-

gastā izplatīts paņēmiens šim mērķim ie-

žogot ' aplokos vairākgadējā āboliņa laukus.

Tām saimniecībām, kuras daudz maz tos

mēslo, panākumi labi. Vieglas smilts zemes

saimniecībās ganību jautājumu būs ļoti

grūti atrisināt. Pašreiz gan esam tilk tālu,
ka par ganību nepieciešamību reti kāds

saimnieks nerunā, bet kā to izdarīt, tā cita

lieta. Kas attiecas uz piemērotiem apstāk-
ļiem, tad arī tanīs šogad būs grūti ko iz-

darīt, jo vietējā lauksaimniecība dzīvo zem
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jau otro gadu no vietas atkārtojošās nera-

žas iespaida.
Attiecībā uz lopkopību jāatzīst, ka lauk-

saimnieki tai piegriež mazāku vērību. Vē-

rojams, ka zem pārraudzības esošo saimnie-

cību darbs beidzamā laikā iet jūtamāk dzi-

ļumā.
Vēl jāatzīmē, ka lauksaimn. vien šī vār-

da tiešā nozīmē var uzskatīt par apriņķa
iedzīvotāju vienīgo nodarbošanos. Vispir-
mā kārtā jāatzīmē gar jūrmalu izkaisītās

zvejnieku saimniecības. Tam ir caurmērā

pa 6 ha zemes, bet galvenā nodarbošanās

ir uz jūras. Tā kā zemes ir vājas, tad saim-

niecības nesaražo patēriņam vajadzīgos pro-

duktus pietiekošā daudzumā. Šīs saimnie-

cības pa daļai ir lauksaimniecības ražojumu

patērētājas.
Varētu pieminēt līdz šim bijušu, bet ta-

gad jau gandrīz pilnīgi iznīkušu saimnieko-

šanas veidu, kur daļu izdevumu sedz no

gadskārtējās mežu materiālu pārdošanas,
Pie zināmas plānveidibas šādam saimnieko-

šanas veidam Ventspils apriņķa slikto zemju
saimniecībās varētu būt nākotne.

Pieminams, ka Ventspils apriņķī, patei-
coties pārmērībām, kādas izpaužas pie biju-
šo vecsaimniecību sadalīšanas starp manti-

niekiem, radušās daudz dzāvotnsspējīgas
saimniecības. Šāda māju dalīšana ir skā-

rusi visu apriņķi, bet vistālāk aizgājusi Po-

pes, Ances un Puzes pagastos — vietās ai

vissliktākiem dabiskiem apstākļiem. Pir-

mos divos palikušas nesadalītas tikai dažas

mājas. Jauniedalīto saimniecību platība
daudz nepārsniedz 10ha un uz tās lauksaim-

nieka ģimene pašreizējos apstākļos nevar

eksistēt. Iztikas rašanai viņi iziet mežu

ciršanas darbos, bet vēl vairāk nododas me-

žu materiālu pārvadāšanai.
FR. GAILĪTIS,

Novada vec. agronoms.

Valsts zemes bankas aizdevumi Ventspils apriņķī
Lauksaimnieku zemes īpašumi. Pēc

1929. g. lauksaimniecības skaitīšanas da-

tiem, papildinātiem ar mērniecības daļas
datiem par fonda zemju sadalīšanu, Vents-

pils apriņķī ir 6435 lauksaimnieku zemes

īpašumi 138.690 ha kopplatībā, no tiem

2858 vecsaimniecības un 3577 jaunsaim-
niecības. No šī skaita banka kreditējusi
4702 saimniecības .vai 73% no kopskaita,

pie kam jaunsaimniecības kreditētas gan-

drīz visas, bet no vecsaimniecībām nepilna

puse vai 48% no vecsaimniecību kopskai-

M. Caunītis,

Latvijas bankas Vents-

pils nodaļas pārvaldn.

ta. Kreditēto saimniecību zemes koppla-
tība līdzinās 87.674 ha, kas nozīmē, ka

bankā ieķīlātas gandrīz divi trešdaļas vai

63% no lauksaimniku zemes kopplatības;

apriņķī.
Bankas aizdevumi. Uz 1937. g. 1. janvār

bankas aizdevumu kopsumā Ventspils ap-

riņķa saimniecībām sastāda 6 milj. ls, kas

dod caurmērā 1280 ls uz katru kreditētc

saimniecību vai 68 ls uz 1 ha ieķīlātās ze-

mes kopplatības. Līdzīgi citiem apriņ-
ķiem, arī Ventspils apriņķī lielākā daļa

aizdevumu izsniegti jauniedalīto saimnie-

cību apbūvei un izpirkšanas maksas no-,

maksai par piešķirto no valsts fonda zemi

Ēku būvei aizdevumi izsniegti 3040 saim-

niecībām 2,4 milj. ls, un izpirkšanas mak-

sa pārņemta 3580 saimniecībām par V

milj. ls. Būvniecības aizdevumi un izpirkšu

nas maksa sastāda kopā 4,7 milj. ls, vai

78% no aizdevumu kopsumas, kāda skaitā.5
Ventspils apriņķī uz 1937. g. 1. janvāri, bet

pārējām vajadzībām 1,3 milj. ls va

22 proc. no kopsumas. No pārfr

jām vajadzībām lielākās sumas skaitās

privāto īstermiņa parādu pārjaunošanai
450 saimniecībām 350 tūkst, ls, meliorācijai
730 saimniecībām 300 tūkst, ls, zemes

pirkšanai 110 saimniecībām 250 tūkst, ls

un zvejas inventāra iegādāšanai 520 saim-

niecībām 165 tūkst. ls.

Bez šīm sumām, kādas skaitās uz 1937

1. janvāri, no bankas izsniegto aizde-
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vumu kopsumas Ventspils apriņķa saim-

niecībām dzēsti 1 milj. ls, saskaņā ar li-

kumu par 300 ls dzēšanu katrai saimniecī-

bai. Pieskaitot arī dzēstās sumas, bankas

aizdevumu kopsumā Ventspils apriņķa
saimniecībām sastāda 7 milj. ls, kas dod

caurmērā 1500 ls uz katru kreditēto saim-

niecību vai 80 ls uz 1 ha ieķīlātās zemes

kopplatības.

Bankas iegūtās un pārdotās saimniecības.

Bezzemnieku apgādāšanai ar zemi banka

ieguvusi Ventspils apriņķī 34 zemes īpašu-
mus 1423 ha kopplatībā' par 177.950 ls,

maksājot caurmērā 125 ls par 1 ha zemes

kopplatības vai 130 ls par 1 ha derīgas ze-

mes. legūtie objekti sadalīti 64 saimniecī-

bās, caurmērā 22,4 ha katra, kas pārdotas
bezzemniekiem ar nelielu iemaksu, atstā-

jot pārējo pirkšanas sumu par ilgtermiņa
aizdevumu ar deldējumu 41 gada laikā.

Pienotavas. Ventspils apriņķī piensaim-
niecība samērā vāji attīstīta. Te bija no-

dibinātas pavisam 17 nelielas pienotavas,
un tagad, pēc pienotavu tīkla nokārtošanas

pārvērsta par krejotavām. Pien. apvienojot,
no aizdevumu kopsumas tām dzēsti 76.000

ls, un aizdevumu atlikums sastāda tikai

49.000 ls. Ventspils apriņķa pienotavas
1936. gadā ražojušas 4124 muc. sviesta,

yai tikai nepilnu 1% no visa pienotavās ra-

žotā sviesta daudzuma Latvijā. Lielākā

pienotava ir Dundagas piensaimnieku sa-

biedrībai, kas ražojusi 1675 muc. sviesta,
bet pārējās pienotavas ražo mazāk par
1000 muc. sviesta gadā. Arī sviesta ražo-
šanas izmaksa Ventspils apriņķa pienota-
vās vēl samērā augsta — caurmērā 31,9
sant. par kilogramu sviesta pret 26,8 sant.

visas Latvijas caurmērā. Salīdzinot ar ie-

priekšējo, 1935. ,gadu, ikad sviesta ražoša-
nas izmaksa Ventspils apriņķī iznāca caur-

mērā 36,8 sant. par kilogramu, 1936. gadā
tā jau ievērojami zemāka, ko var uzskatīt

par pienotavu apvienošanas labvēlīgām se-

kām. Turpmākā darbā tomēr jāpanāk ra-

žošanas izmaksas vēl tālāka samazināša-

nās, un tagadējos apstākļos tā nedrīkstētu

pārsniegt 25 sant. par kilogramu sviesta.

Dzirnavas. Ventspils apriņķī atrodas 38

dzirnavas, no tām 10 ūdens dzirnavas, 21

tvaika vai motora un 7 vēja dzirnavas. Lie-
lāku dzirnavu ar valčiem un pilnīgu iekār-
tu visiem malšanas veidiem ir 8, bez tam

Pie 9 dzirnavām ierīkota arī koku apstrā-
dāšana

un 5 dzirnavās iekārtota arī vilnas

apstrādāšana. Bankas aizdevumu kopsu-
mā Ventspils apriņķa dzirnavām sastāda

110 tūkst, ls, ieskaitot arī izpirkšanas
maksu par piešķirtiem objektiem no valsts

zemes fonda.

Saimniecību izsoles. Ventspils apriņķī
1936. gadā izsolēs pārdotas 16 saimniecī-

bas 177 ha kopplatībā par 39.130 ls. No

pārdotām saimniecībām 10 mazākas par
10 ha, 5 saimniecības 10—30 ha lielas un

1 saimniecība lielāka par 30 ha. Banka

H. Zālīte,

Ventspils apr. nodokļu
inspektors.

nosolījusi 8 saimniecības 137 ha kopplatībā

par 18.100 ls, kuras banka pārdos bezzem-

niekiem. Izsolēs pārdoto saimniecību skaits

Ventspils apriņķī nav liels, un arī 1935. ga-

dā pārdotas tikai 17 saimniecības. Pārdo-

tas vienīgi tās saimniecības, kuras nav bi-

jušas dzīves spējīgas savu līdzšinējo īpaš-
nieku rokās, bet pārējām saimniecībām,
kas nākušas izsolēs, banka pēc iespējas
centusies palīdzēt un novērst to pārdošanu
izsolēs. Līdzīgi citiem apriņķiem, arī

Ventspils apriņķī te lielu atbalstu devusi

privāto īstermiņa parādu pārjaunošana,
pārvedot tos bankas ilgtermiņa aizdevu-

mos. Arī Ventspils apriņķī privātie parā-
di pārjaunoti visām saimniecībām, kurām
vien tas bijis iespējams, un ar to lielā mē-

rā samazināts izsolēs pārdoto saimniecību

skaits.

Ventspils apriņķa lauksaimniekiem ap-

stākļi dažā labā ziņā nelabvēlīgāki kā ci-

tos apriņķos. Zeme te vāja, pa lielākai da-

ļai smilšaina, un saimniecību ienākumi nav

lieli. Nelabvēlīgie dabas apstākļi padarī-

juši Ventspils apriņķa lauksaimniekus par

pieticīgiem un centīgiem zemkopjiem, kas

neatlaidīgā darbā gūst savu pūliņu augļus.
Apzinādamies zemes un darba vērtību,
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Ventspils apriņķa lauksaimnieki saimnie-

kojuši reālas iespējamības robežās un nav

savas saimniecības apgrūtinājuši pārmērī-
giem parādiem. Privātie īstermiņa parādi

Ventspils apriņķī bija jāpārjauno tikai 450

saimniecībām par 350.000 ls, kas no visiem

apriņķiem ir mazākais saimniecību skaits

un mazākā pārjaunotā suma. Tas runā ti-

kai par labu Ventspils apriņķa lauksaim-

niekiem. Ar agrārās reformas izvešanu

Ventspils apriņķī iedalītas 3600 jaunas

saimniecības, ar ko saimniecību skaits ap-

riņķī pavairojies vairāk kā divkārtīgi —

no 2850 uz 6450 patstāvīgām saimniecī-

bām. Gandrīz visas jaunās saimniecības

tagad jau apbūvētas un iekārtotas, uzcel-

tas arī jaunas skolu ēkas, savesti kārtībā

ceļi un veikti daudzi citi darbi iedzīvotāju

labklājības pacelšanā. Ventspils apriņķis
ir arī mežiem visbagātākais apriņķis Lat-

vijā: gandrīz pusi vai 48% no visas apriņ-
ķa kopplatības aizņem meži. Mežu izman-

tošanas darbi ir ievērojams ienākumu

avots Ventspils apriņķa iedzīvotājiem.

Ventspils apriņķim ir arī plaša un bagā-
ta jūras robeža un plaši attīstīta jūras zvej-
niecība. Runājot par jūras zvejniecību,

bieži norāda uz zvejnieku grūto stāvokli un

aizmirst, kāds bija zvejnieku stāvoklis vēli

nesenā pagātnē, kad tiem nebija ne labu|
tiklu, ne laivu, nerunājot nemaz par moto-'

riem, radiostacijām un citām labierīcībām.

Tagad zvejniekiem piešķirta zeme, tie ap-

gādāti ar tīkliem, laivām un motoriem, ie-

rīkotas zvejnieku ostas, radiostacijas, glāb-
šanas punkti, zivju žāvētavas un zivju pār-[
strādāšanas ietaises, nokārtots arī zivju ļ

transports. Viss tas prasījis no valsts pla-
šus līdzekļus, un valdība gādājusi par

zvejnieku stāvokļa uzlabošanu daudz vai-

rāk, nekā tas darīts agrākos laikos. Ari

banka izsniegusi Ventspils apriņķa 740

zvejniekiem aizdevumus zvejas inventāra ļ
un motoru iegādāšanai par 350.000 ls, no ļ
kuriem vairāk par pusi dzēsti un atmaksāti,

un tagad skaitās 520 zvejnieku saimniecī-

bām 165.000 ls liela aizdevumu kopsumā.

Ventspils apriņķa saimniecisko apstākļu;
uzlabošanā un iedzīvotāju labklājības pa- ļ
celšanā samērā neilgā laikā darīts daudz

vairāk nekā agrāk gadu simtos. Bet daudz;

darba arī vēl priekšā, un tikai neatlaidīgā'
darbā veidojas labāka nākotne.

H. DZELZĪTIS.

Elektriskās enerģijas apgāde Ventspils apriņķī
Elektrības uzņēmumi ir komerciālas da-

bas pasākumi, tie var pastāvēt tikai tad, ja
ražoto elektrību arī noņem pietiekošā dau-

dzumā. Dabīgi, ka pilsētās, kur cilvēki dzī-

vo ciešāki kopā, kur pastāv rūpniecība un

plaukst tirdzniecība, būs vairāk noņēmēju
elektrībai nekā laukos. Bez tam ir vēl citi

apstākļi, kas veicina elektrības uzņēmuma
rašanos pilsētās vairāk nekā laukos. Tam-

dēļ elektrības centrāles papriekš arī izvei-

dojušās lielākās pilsētās, tad mazākās; re-

tāki kā blakus nozare kādam rūpniecības
uzņēmumam uz laukiem.

Lauki savukārt tiek pie elektrības tur,

kur jau izveidojušies un saimnieciski no-

stabilizējušies pilsētas uzņēmumi, kur pil-
sētas jau uzsākušas iziet ar savām 'elektris-

kām līnijām pagastu robežās un apgādāt,
kā tas ir dabiski, papriekš tikai pilsētu tu-

vāko apkārtni. Arī tur, kur viena pilsēta

piegādā elektrību otrai, abu pilsētu savie-

nojošā augstsprieguma līnija dod iespēju
pievienoties lauksaimniecībām pie elektris-

kā tīkla. Proti, ne atsevišķām lauksaim-

niecībām, bet vairākām kopā, jo tieša pie-
vienošanās pie augstsprieguma līnijas tech-

niski nav iespējama: jāuzstāda papriekš
transformātori, jāizbūvē zemsprieguma lī-

nijas, kuras tad tikai pievada elektrību pa-

šām lauksaimniecībām. Tas viss prasa
naudas līdzekļus, pie tam samērā prāvus;
tamdēļ saimniecībām praktiski iespējams
tikt pie elektrības tur, kur tuvumā jau iet

garām augstsprieguma līnija, tikai tad, ja
elektrības pieprasītāju ir vairāk.

Tālākā iespēja tikt lauksaimniecībām pie
elektrības ir tad, ja tiešā tuvumā atrodas

kādas dzirnavas vai kāds cits rūpniecības

uzņēmums, kas jau ražo elektrību savām

vajadzībām. Šādam uzņēmumam pašam
neizmaksā dārgi tā elektriskā enerģija, ko

!as var nodot kaimiņam. Viss grozās gal-
venā kārtā ap to, kādus naudas līdzekļus

prasa izbūvējamā zemsprieguma līnija un

kādā mērā ieguldītā nauda sadārdzina elek-

trību. Kā jau minēts, šāda iespējamība
ir tikai tām saimniecībām, kas ir uzņēmu-
ma tuvumā, jc aizvadīt elektrību pa zem-

sprieguma līniju tālāk, kā apm. divi kilo-

metri, saimnieciski ir grūti iespējams.

Gadījumi, kad pati saimniecība var ierī;
kot elektrības ražošanu savās mājās, ir reti

un tikai tur reālizējami, kur saimniecības

robežās ir kāds ūdens kritums ar tādiem

dabiskiem apstākļiem, ka ūdensspēka iz-

mantošana iespējama ar primitīviem m
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dzekļiem un bez jebkāda prāvāka kapitāla

ieguldījuma. Protams, ka ir arī iespējams
ierīkot atsevišķā saimniecībā savu elektrī-

bas ražošanas centrāli, tā saucamo bloksta-

ciju, nodarbinātu, piemēram, ar naftu; tā-

da blokstacija tomēr izmaksā tik dārgi, ka

saimniecība šādus naudas izdevumus ne-

spēs nest.

Lielākā un, patiesību sakot, vienīgā elek-

trības centrāle Ventspils apriņķī, kas va-

rētu un kam arī pienāktos apgādāt ar elek-

trisko enerģiju plašāku rajonu, ir Vents-

pils pilsētas centrāle. Centrāles elektriskā

jauda ir 640 kW un kā kurināmo tvaika

turbīnai un mašīnām izlieto zāģu skaidas,

ko pērk no Ventspilī esošām koku zāģēta-
vām, šinī ziņā jāuzsver, ka Ventspils cent-

rāle ierindojas tanīs samērā nedaudzos

elektrības uzņēmumos, kas kurināmam ne-

tērē valūtu. Pilsētā izbūvēts apm. 12 km

garš augstsprieguma un apm. 65 km garš
zemsprieguma tīkls; laukos, Sarkanmuižas

pagastā, ir tikai ap 5 km gara zemspriegu-
ma līnija. Pilsēta jau domājusi iziet ar

savu augstsprieguma tīklu arī uz laukiem

un izbūvēt apm. 20 km garas līnijas Ven-

tas upes abos krastos; daži attiecīgie

priekšdarbi jau veikti un cerams, ka drī-

zumā pilsēta varēs vairāk kā līdz šim stā-

ties pie lauku apgādes ar elektrību. 1936.

gadā pilsēta nodevusi 503.995 kVV-stundas

enerģijas 2610 patērētājiem pilsētā; lielu

lielais vairums no minētām kW-stundām

izlietots tikai apgaismošanas vajadzībām.
Laukos nodotas 8 patērētājiem kopā tikai

132 kW-stundas; elektromotoru pieslēgtās
saimniecībās nav. Par strāvu maksā dzī-

vokļos apgaismošanai un mājturībai, atka-

rībā no dzīvokļa lieluma un patēriņa dau-

dzuma, 40, 20 un 10 sant. par kW-stundu;
spēka vajadzībām — 20 un 10 sant. par
kW-stundu, atkal atkarībā no patēriņa dau-

dzuma. Ārpus pilsētas administrātīvām

robežām maksa tā pati kas pilsētā, tikai

Pieskaitot vēl klāt pamatmaksu 12—30 latu

apmērā gadā, atkarībā no saimniecībā ierī-

koto degpunktu skaita.

Piltenē elektriskā centrāle atrodas pri-
vātās vēja dzirnavās, kurās uzstādīts 26

zirga spēka liels naftas motors. Motors

bezvēja laikā var nodarbināt dzirnavas. Mo-

toru telpās Piltenes pilsētas valde uzstādī-

jusi savu 12 kW lielo elektrisko ģenerāto-
ru, kuru, saskaņā ar īpaši noslēgtu līgumu,
nodarbina dzirnavu īpašnieks un niegādā
Pilsētas tīklam elektrisko strāvu. Tīkls, ti-

kai zemsprieguma, pilsētas robežās 4 km

garš
un Piltenes pagastā — 0,5 km. Patē-

rētāju ir rjilaētā 82, un pagastā —- 2. Ener-

ģijas patērēts pilsētā 5622 kVV-stundas, no

lām spēkam tikai 69 kW-slundas; ari lauki

patērējuši ārkārtīgi maz pavisam tikai

50 kW-stundas.* Strāvas tarifi ir pilsētā un

laukos tie paši un, proti, apgaismošanai
50 sant. un spēkam 30 sant. par ikW-

stundu.

Dundagas pagasta pašvaldībai piederošā
elektrības centrāle sāka nodot strāvu patē-
rētājiem ar 1936. g. 1. septembri; centrāle

darbojās arī agrāk citu īpašnieku rokās.

Uzstādītais 42 kW lielais ģenerators tiek

dzīts ar ūdensspēku bez termiskas rezer-

ves. Centrāle apgādā ar strāvu 42 patērē-

tājus Dundagas centrā; pagājušā gada 4

mēnešos patērētājiem nodotas apm. 4000

kW-stundas, ņemot 40 sant. par 1 kW-

stundu. Vairāk kā pusi no centrāles jau-
das izlieto pagasta nama, ārsta mājas un

Latvijas Sarkanā Krusta nodaļas bezmak-

sas apgaismošanai.

Ēdoles pagastā elektriskā centrāle ierīko-

ta Ēdoles ūdens un tvaika dzirnavās. Šeit

uzstādīts 9,6 kW liels ģenerātors, kas ap-

kalpo 34 patērētājus, starp tiem 3 lauk-

saimniecības. Elektrības tarifs apgaismo-
šanai 30 sant. par kW-stundu. Centrāles

izdalīšanas tīkla garums 4 km un tas atro-

das Ēdoles pagasta robežās; patērētājiem
centrāle gadā nodevusi apm. 2000 kW-

stundas.

Arī Dundagas pag. Pāces ūdensdzirnavās

uzstādīts 2,5 kW liels ģenerātors, bet vie-

nīgi paša uzņēmuma apgaismošanas vaja-
dzībām.

Sarkanmuižas pag. Lošu ūdensdzirnavās

uzstādīts 2,2 kW liels elektrības ģenerātors,
kam pieslēgtas apm. 30 spuldzes vienīgi

paša uzņēmuma — dzirnavu un zāģētavas

apgaismošanas vajadzībām.

Ugāles ūdensdzirnavās, Ugāles pagastā,
kas apvienotas ar koka un vilnas apstrādā-
šanas ietaisēm, 5,7 kVV lielais ģenerātors
ražo strāvu tikai paša uzņēmuma apgais-
mošanas vajadzībām. Apm. 200 m garai

zemsprieguma līnijai pieslēgtas 50 spul-
dzes.

Tāpat Zlēku ūdensdzirnavās, Zlēku pa-

gastā, 13 kW lielais ģenerātors ražo elek-

trību vienīgi paša uzņēmuma apgaismoša-
nas vajadzībām.

Šeit minētās centrāles rāda, ka Vents-

pils apriņķis apgādāts ar elektrisko ener-

ģiju tiešām ļoti mazā mērā. No apriņķa
14 pagastiem elektrība pieejama, varētu

teikt, tikai 4 pagastos un tanīs pašos tikai

saimniecību niecīgai daļai. Lauku tīklu,

kādi sastopami dažos citos apriņķos un kuri

pakāpeniski plešas plašumā un vienmēr
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nāk jaunu saimniecību tuvumā — šeit nav,

un nav arī pazīmes, ka šādi tīkli drīzumā

varētu rastie*. Vienīgi pagastiem gar

Ventas krastiem labāka izredze ātrāki tikt

pie iespējas izmantot elektrisko enerģiju
savām vajadzībām, jo kā jau iepriekš pa-

teikts, taisni Ventspils pilsēta ir tas centrs,

no kura var iziet elektrības līnijas un pa-

kāpeniski pārklāt apriņķi ar piemērotu lau-

ku tīklu.

Inž. K. VĒJIŅŠ,
elektrības uzņēmumu inspektors.

Ierosinājumi Ventspils apriņķa lauksaimniecības

veicināšanai

Ventspils apriņķis platības ziņā līdzinās

3160 kv. kilometriem un starp 5 Kurzemes

apriņķiem ierindojas pirmā vietā, bet ie-

dzīvotāju ziņā jau noslīd priekšpēdējā vie-

J. Dzenis, Ventspils apr. lauku pašvaldību
vecākais.

tā, kas izskaidrojams ar to, ka apriņķī
daudz mežu un nederīgas zemes, kāpēc arī

maz apdzīvots. Pēc Mežu departamenta

sakopotiem datiem, viņa rīcībā uz 1935. g.

1. aprīli zemju platība Ventspils apriņķī ir

184.570 ha, jeb 1845 kv. kilometru, kas no

visas apriņķa zemes kopplatības iztaisa

58,39%.

Salīdzinot Ventspils apriņķi ar pārējiem
Latvijas apriņķiem, jānāk pie slēdziena, ka

mūsu apriņķa lauksaimnieki no savas ne-

auglīgās zemes nevar ievākt tādu ražu, kā

to apriņķu lauksaimnieki, kur zeme la-

bāka.

Neskatoties uz nelabvēlīgiem saimniecis-

kiem apstākļiem, Ventspils apriņķa lauk-

saimnieki tomēr cenšas iegūt no saviem

laukiem un citām saimniecības nozarēm

iespējamos ienākumus. Apriņķa lauksaim-

nieki un pārējie ražīga darba darītāji labi

saprot, ka nevar būt panākumu bez darba

un tāpēc visi cenšas gūt panākumus ar ne-

atlaidīgu darbu, strādājot dienām un nak-

tīm. Ikgadus lauksaimnieki tiek pulcināti
kopā vai nu sava pagasta, vai apriņķa mē-

rogā, lai noklausītos teorētiski sagatavoto
lektoru — dažādu saimniecisko nozaru

speciālistu norādījumus par to, kas darāms

katrā atsevišķā saimnieciskā nozarē. Ja

saliek kopā teorētiskās un praktiskās zinā-

šanas, tad panākumi dzīvē nodrošināti.

Man gribas teikt, ka Ventspils apriņķa
lauksaimnieki uin lauksaimnieces ir gan

daudz ko sasnieguši, pateicoties neatlaidī-

gam darbam, bet vēl daudz kas darāms un

daudz enerģijas būs jāpieliek cerēto un ie-

spējamo mērķu sasniegšanai. Piemēram,

daudz kas darāms lopkopībā un dārzkopī-

bā, jo šīs nozares nav pietiekoši labi nostā-

dītas. Piemēra dēļ gribu teikt, ka nedrīk-

stētu būt tādas saimniecības apriņķī, kur

4 zirgi un 4 govis. Govīm saimniecībā va-

jadzētu būt ja ne trīs, tad vismaz divi rei-

zes vairāk par zirgiem.

Kas katrā saimnieciskā nozarē būtu da-

rāms, tiešo norādījumu došanu atstāju šo

nozaru speciālistiem, bet ka darba paņē-
mieni vienā otrā saimnieciskā nozarē ir

pārkārtojami, pret to, liekas, nevarētu celt

iebildumus.

Kā jau augšā minēju, vienu reizi gadā
lauksaimnieki un lauksaimnieces apriņķa
mērogā tiek pulcināti kopā sava apriņķa

pilsētā, lai uzklausītu speciālistu norādī-

jumus, kas uz priekšu katrā atsevišķā no-

zarē jāievēro un jāizpilda.

Tā kā mūsu apriņķī šādu zemnieku sa-

nāksmi Lauksaimniecības kamera sasauc

28. februārī, kas ir vairāk kā nepieciešama
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saimnieciskās dzīves pacelšanai, tad ietei-

cams, lai šai sanāksmē piedalītos visi ap-

riņķa lauksaimnieki un lauksaimnieces.

Gribu atzīmēt arī to, ka lauku pašvaldību
saimnieciskais stāvoklis cieši saistīts ar ik-

viena lauksaimnieka saimniecisko stāvokli,
un tāpēc pagastu pašvaldību amatpersonu

pienākums obligātoriski ierasties zemnie-

ku sanāksmē un piedalīties dažādu jautā-
ju atrisināšanā. Ikvienam lauksaimnie-

kam un lauksaimniecei ieteicams visus ne-

skaidros un lietišķos jautājumus nepaturēt
nenoskaidrotus, bet zemnieku sanāksmes

dienā izteikt, lai tādējādi uz visiem jautā-

jumiem saņemtu vajadzīgās atbildes. Tā

kā līdzīgu zemturu sanāksmi, cik pare-

dzams, sasauks tikai pēc apmēram viena

gada, tad ieteicams visus neskaidros jau-

tājumus noskaidrot jau šinī sanāksmē. Par

zemnieku diena gūtiem norādījumiem ietei-

cams informēt arī mājās palikušos lauku

iedzīvotājus un ikvienu darbu darot ņemt
vērā sanāksmē dzirdētos lietišķos norādī-

jumus.

Par apriņķa lauku pašvaldību saim-

niecisko stāvokli esmu jau vairākas reizes

rakstījis un tāpēc par to šoreiz nerakstu.

Ņemot vērā augšā pievesto, pagodinos
apsveikt apriņķa lauksaimniekus, lauk-

saimnieces un visus zemnieku dienas da-

lībniekus, reizē ar to novēlot visiem ar vis-

lielāko uzmanību sekot speciālistu norādī-

jumiem, lai pēc tam ikviens, atgriežoties
savā lauku sētā, varētu gūtos norādījumus

pielietot savā darbā.

J. DZENIS,

Ventspils apriņķa lauku

pašvaldību vecākais.

Dārzkopība Ventspils apriņķī
Dārzkopībā Ventspils apriņķis ieņem pē-

dējo vietu valstī. To rāda statistika, kas

Ventspils apriņķim atzīmē 70,16 augļu ko-

kus uz 100 ha lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes. Ļoti daudzas mājas ir pavisam
bez dārza, vai labākā gadījumā pie tām

tikai nedaudzi atsevišķi augļu koki. Jāņem
vērā, ka dārzs te pa lielākai daļai var būt

tikai ražotājs pašu saimniecības patēri-

ņam, kas reizē ar to gan padara arī māju
daiļāku un mājīgāku. Lielāki dārzi vienī-

gi Ventspils apriņķa auglīgākajos smagā-
ko augsnu rajonos — ap Dundagu, kur pa-

stāv arī dārzkopības pārraudzības bied-

rība, un gar Ventas krastiem —
Zlēkām —

Zūrām — Vārvi, šo apvidu dārzi dod au-

gļus arī tirgiem. Ventas dārzu rajonam
dienvidos pieslienas ar saviem saldajiem
ķiršiem pazīstamais Ēdoles pagasts, kurš

instruktoru rajonu sadalījumā pieskaitīts
Kuldīgas rajonam.

Nelielais augļu koku stādāmā materiāla

patēriņš nav ļāvis attīstīties arī lielākām

kokaudzētavām. Zemkopības ministrijas

dārzkopības nodaļā pašreiz reģistrētas šā-

das kokaudzētavas: J. Vāne — Ventspilī
— 2,0 ha, K. Lode — Ventspilī — 0,02 ha,

Leču 2-gad. lauks, skola Lecos — 0,2 ha,

K. Burkevics Dundagas Medzeros — 0,5
ha, J. Upīte Dundagas Briežos — 0,2 ha.

Ventspils pilsētā un tas tuvākās apkārt-
nes saimniecībās samērā attīstīta sakņko-

pība, kas dod dārzājus Ventspils pilsētas

tirgum. Lielākā daļa no šiem dārzkopjiem

apvienojušies Ventspils dārzkopju biedrī-

bā. Viņu darbs un panākumi, kas bija

plaši reprezentēti arī pagājušā gada Lalv.

Lauks, kameras Ventspils rajona izstādē,

rāda, ka ne arvienu dārzkopības attīstībā

noteicošie ir dabas apstākļi, bet gan pats
cilvēks ar savu uzņēmību un darba gribu.

Runājot par Ventspils un tās tuvākās ap-

kārtnes dārzkopjiem, jāatzīmē arī Sarkan-

muižas Dampeļi, kur jau vairākus gadus

ar labiem panākumiem audzē dārzāju, se-

višķi burkānu sēklas.

Nabadzīgās smilts augsnas, plašās purvu

un mežu joslas, jūras klimats un stiprie

vēji liekas nekad neļaus Ventspils apriņ-

ķim sasniegt dārzkopībā Zemgali, tomēr

panākt to, lai katrai mājai būtu dārzs un

augļi pašu patēriņam visu gadu, ir gan

iespējams. Un tas arī ir šī rajona dārzko-

pības tuvāko un tālāko gadu uzdevums.

Dārzkopības ražojumu izvērtēšanas un

tirgus kārtošanas jautājumi, augļu šķiro-
šana un st°Mārtiesaiņojumi.
kaitēkļu un slimību apkarošana pagaidām
aktuāli tikai nedaudzām atsevišķām saim-

niecībām. Apriņķa mērogā jāsāk no paša
sākuma — pamatu likšana jaundēstāma-

jiem māju dārziem.

Agr. A. ĶISĶIS,

Talsu-Ventspils rajona instr.
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Mājturības stāvoklis Ventspils apriņķī

Em. Kļaviņa.
Ventspils raj. mājtur. instruktrise.

Ventspils mājturības rajonā ietilpst

Ventspils apriņķis. Agrāk mans darbības

rajons bija daudz plašāks, tam bija pievie-
nots Talsu un pus Kuldīgas apriņķa. Tā

kā rajons bija ļoti liels, interese par māj-

turību dzīva, pieprasījumi pēc kursiem tik

lieli, ka vienai instruktorei grūti nācās

darbu veikt. Strādājot šādos apstākļos,

mājturības zināšanas šinī rajonā nestāv

vajadzīgā augstumā.

Atzīmējams, ka vispār ventspilnieces ir

čaklas rokdarbnieces, tautiskā pūra dari-

nātājas. Tāpat dārzaugļu techniskā pār-
strādāšanā un augļu sulas iegūšanā. Pro-

tams, pirmā vietā te iet mazpulki, aizsar-

dzes un 2 mājturības veicināšanas biedrī-

bas: Ventspils „Atmoda" un Piltenes

~Blāzma".

Turpmākais darbs mājturībā izvirzīja

jaunus uzdevumus, saskaņā ar kameras

mājturības nodaļas norādījumiem, kurus

mēs ar prieku centīsimies reālizēt.

EM. KĻAVIŅA,

Ventspils rajona mājturības
instruktore.

Zemes meliorētājiem
Zemnieku sanāksmēs un apspriedēs at-

zīts, ka viens no pamata jautājumiem,
viens no galveniem un svarīgākiem jautā-

jumiem ir meliorācija — zemes uzlaboša-

na. It sevišķi saprotot vārdu meliorā-

cija šaurākā nozīmē, t. i. zemes mitruma

kārtošanā, šis jautājums gan tieši skar

tikai lauksaimniekus, bet līdz ar lauksaim-

niecības uzplaukšanu uzlabosies arī lauk-

saimniecībā nodarbināto strādnieku stāvo-

klis. Radīsies lielāka dzīves rosība, kas

jūtami uzlabos arī pārējo iedzīvotāju stā-

vokli. Bez meliorācijas — bez zemes mit-

ruma nokārtošanas Ventspils apriņķī
lauksaimniecības pacelšana nav iespēja-
ma. Pateicoties Ventspils apriņķa īpatnē-

jam ģeogrāfiskam stāvoklim, ka tas atro-

das Baltijas jūras pussalā un ir padots jū-
ras mitriem vējiem, Ventspils apriņķī ir

daudz purvu un slapjas, nederīgas zemes.

Pārējā sausākā daļa pa lielākai daļai viegla
smilts zeme, lauksaimniecībai maz noderī-

ga un prasa stipru mēslojumu.

Meliorējot un kultivējot purvus un pļa-

vas, lauksaimnieki gūs daudz labas lopba-

rības, ar ko radīsies iespēja uzturēt lie-

lāku skaitu lopu un iegūs vērtīgos kūts-

mēslus vieglās smilts zemes mēslošanai.

Izmantojot sūnu purvus, iespējams gūt

Inž. P. Leimanis,

meliorācijas darbu 6. raj. pārzinis.
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lielā daudzumā augstvērtīgus pakaišus.

lepriekšējos gados šo jautājumu kārtoša-

nai arī jau valsts piegrieza vērību, bet pa-

teicoties lauksaimniecības zemam līmenim

un daudzu lauksaimnieku mazai interesei,
šis darbs vāji sekmējās.

Beidzamos gados Ventspils apriņķī, lī-

dzīgi Latgalei, kulturtechniskā daļa izga-
tavoja un nosprauda sīkās meliorācijas
projektus par pazeminātu taksi un drenā-

žas veicināšanai atsevišķās saimniecībās

ierīkoja drenāžas parauglaukus līdz pus
hektāra lielumā, šo parauglauku ierīkoša-

na bija domāta reizē arī kā drenu rakša-

nas un likšanas kursi apkārtējiem lauk-

saimniekiem. Visumā šos abus pabalsta

veidus lauksaimnieki maz izmantoja.
"Daudzmaz rosīgāki tos sāka izmantot tikai

beidzamos divos gados.

Ja salīdzinātu pa apriņķiem izsniegto
valsts pabalstu dažādu piemaksu un ne-

atmaksājamo pabalstu veidā, tad Vents-

pils apriņķis būtu viens no beidzamiem.

Tāpēc arī pareizi un taisnīgi, ja turpmāk
Ventspils apriņķim meliorācijas un zemes

kultivēšanas vajadzībām atvēlētu lielākus

valsts līdzekļus. Tie galvenā kārtā jāiz-
lieto nepieciešamo upju: Rindas, Stendes

un Lonastes regulēšanai, lielāko kopējo

novadgrāvju izrakšanai, purvu un pļavu
pirmreizējai uzaršanai un sastrādāšanai.

Bet lai neviens nedomā un negaida, kad

nāks valsts un visu izdarīs, katram pošam
dūšīgi jāķeras pie darba, jo palīdzība un

pabalsts tiks dots tikai tiem, kas paši jau
kaut ko darīs un būs izdarījuši. Jau agrā

pavasarī lauksaimniekiem jāķeras pie pur-

vu un pļavu meliorēšanas, jo ar vaisls

traktoriem uzars un sastrādās tikai pēc
kulturtechniskās daļas apstiprināta pro-

jekta nosausinātos purvus un pļavas. Lai

neviens nedomā, ka viņa pļava jau nosau-

sināta, ja viņš ir izracis kādu maznozīmīgu
grāvīti un ka viņš vasarā, sausā laikā, ar

sausām kājām pa to var pāri pāriet. Ja

valsts sniedz palīdzību purvu uzaršanai,
tad tai arī ir pienākums raudzīties, lai tik-

tu uzarts tikai tas, ko ir vērts uzart un

kur ir cerība, ka kultivēšanas darbi tiks

turpināti.

Pašreiz kulturtechniskā daļa izstrādā

tuvākus noteikumus Ventspils apr. par

valsts pabalstu meliorācijai, pļavu un pur-

vu uzaršanai ar traktoriem un tālākai kul-

tivēšanai. Šie noteikumi būs izstrādāti un

tiks paziņoti 28. febr. Ventspilī zemnieku

dienā.

Inž. P. LEIMANIS.

Ventspils apriņķa ceļi
Ventspils apriņķī, rēķinot uz katru 100

kv km platību, ceļu ir — 39,5 km. Turpre-
tim pārējiem apriņķiem, izņemot Jaunlat-

gales ar 37 km, ceļu kopgarums uz ik 100

kv. km platības ir lielāks un sasniedz pat
63 km — Jelgavas apriņķī, bet vidējais vi-

sā Latvijā ir 50,0 km. Teiktais rāda, ka

Ventspils apriņķī ceļu tīkls rets. To-

mēr ja salīdzina ceļu kopgarumu ar iedzī-

votāju skaitu apriņķī, tad aina kļūst citā-

dāka. Tā uz ik 10.000 iedzīvotājiem Vents-

pils apriņķī ir 253,1 km ceļu, turpretim da-

žiem apriņķiem ceļu kopgarums uz ik

10.000 iedzīvotājiem ir stipri mazs, tā —

Rīgas apriņķī ir tikai 73 km, Daugavpils
apr. — 114 km, bet vidēji visā valstī tikai

173,3 km ceļu. Tā tad Ventspils apriņķī ik

uz katru apriņķa iedzīvotāju ir samērā

daudz ceļu.
Augšā pievesto datu salīdzinājumu īpat-

nības izskaidrojamas ar to, ka Ventspils
apriņķis ir samērā plašs, bet reti apdzīvots.

Šoseju un bruģu kopgarums Ventspils
apriņķī ir tikai 19.582 km, kas ir maz. Pē-

dējā laikā šoseju un zemesceļu departa-
ments sevišķi rūpējas par jaunu šoseju un j
bruģu būvi Ventspils apriņķī tanīs vietās,

kur satiksme ir dzīva un kur parastie i
grants ceļi kustības smagumu vairs neiz-

tur. Tie būtu ceļi pilsētu un ciemu tuvu-

mā, uz kuriem satek visi mazākie 11, 111 un 1
IV šķ. ceļi, apvienojaties lielās ceļu ma-

ģistrālēs — šosejās. Pēdējām tad nu arī !

jāiztur visu mazo pievedceļu satiksmes

smaguma kopsvars un tādēļ arī tie prasa i
pastiprinātu labošanu un uzturēšanu, šos

lielos maģistrāles ceļus, kas savieno pilsē-
tas un ciemus, uztur un labo valsts. Valsts

uzturamo ceļu kopgarums Ventspils apriņ- I
ķī ir 468.523 km, kas samērā ar klaušu

kārtā uzturamiem ceļiem ir stipri daudz un

sastāda 36,6 proc. no visu ceļu kopgaruma

apriņķī (atskaitot IV šķiras māju ceļus). I
Attiecībā uz valsts ceļu stāvokli jāatzī-

mē, ka kamēr satiksmes smagums nepār-
sniedz 200 tonnas diennaktī, tikmēr ceļu
labošanā vēl var pielietot granti, bet diem-

žēl mūsu vietējā grants nesastāv no granīt-
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akmens oļiem, bet gan no kaļķakmeņiem,
kuri no lietus izmiekšķē, pataisa ceļus sli-

denus un pastāvot lielai kustībai, tiek sa-

braukti miltos. Lai valsts uzturamie ceļi
būtu labā stāvoklī un lietojami vienādi vi-

sos gada laikos, tad pēdējā laikā Šoseju un

zemesceļu departaments piegriež vislielāko

vērību grants ceļu, sevišķi slikto vietu no-

stiprināšanai ar granītakmens šķembu bē-

rumu un tā saucamām vieglajām šosejām.

Tāpat visur, kur vien konstatēta daudzmaz

dzīvāka un smagāka satiksme, kuru kaļķu
grants vairs neiztur, tur grants ceļi pakā-

peniski tiek nostiprināti ar granītakmens

šķembām, lai arī smagā satiksme varētu

netraucēti notikt visos gada laikos.

R. BIRKMANIS,
8. rajona inženieris.

Purvi mostas

Nav skuimjāka skata, kā pāri purvam, ku-

ra kroplie bērzi miglājā tīti, it kā smagās

sāpēs raud pēc atpestīšanas, pēc augšām-
celšanās. Par saules kapsētu dēvē mūsu

rakstnieki šo ainu un tiešām nav neviena

zīmīgāka vārda, kas spilgtāki raksturotu

tādu gleznu, kurā dzīvā daba cieš un gaida
savu atsvabināšanu, lai tad saules pielietā
gaismā atmirdzētu un simtkārtīgā krāsu

mudžeklī izlietu pār cilvēci savu svētību.

Šim rakstnieku salīdzinājumam reālā

dzīvē atbilst gandrīz puse no mūsu ziemeļ-
daļas apriņķa, bet visspilgtāki tas izteicas

Popes, Ances un Sarkanmuižas pagastos,
kur jūras piekrastes iespaids šo ainavu lur

sakaltu važās kā burvja princi pasakā.
Liels te ir purvu iespaids, bet sīksta un

liela ir arī iedzīvotāju pieticība un pacie-
tīga padošanās liktenim.

Bet tad... sakustējās zeme, sakustējās

mūsu tauta. Migla izklīdusi, mūsu teiks-

mainais varoņgars ir augšāmcēlies un pul-

cē tautu ap sevi uz lieliem darbiem un ko-

pēju mērķi — mūsu labāko nākotni. To

dzird garīgi darbinieki savos katedros, sa-

vā darba laukā, to dzird dunošais pilsētas
darba ritms un to dzirdam arī mēs, pa

dzimtenes tālākām ārēm izkaisītie dabas

bērni
—

zemnieki.

Un šodien, to sevišķi gribu uzsvērt par

mūsu purvainā Ventspils apriņķa iedzīvo- \
tājiem, kuri seno vienaldzību nometuši,

nāks-ar saviem projektiem, nāks ar vēlē-;

jumiem, lai snaudošie dabas spēki tiktu

modināti un padoti saules enerģijas iedar- [

bībai, kalpošanai cilvēkiem.

Fr. GŪTMANIS,

Popes-Sarkanmuižas meliorāc. sab-bas

sekretārs.

Pamatskolas Ventspils apriņķī
Obligātorisko skolu skaitā Ventspils ap-

riņķī šinī mācības gadā ietilpst 48 mācības

iestādes, kuru starpā ir arī viens bērnu

dārzs (Ventspils pilsētā). Ventspilī dar-

bojas arī Izglītības ministrijas rokdarbu

darbnīca zēniem un meitenēm. Pilnas

6-kl. pamatskolas 20 (41,6 proc). Bez

tam pie 2 skolām atvērta 5. klase. No

jauna atvērta Ugāles 1. pak. pamatskola
un 2. pakāpes klases Ziru skolā. Apriņķī
vēl 7 pamatskolas, kurās strādā tikai

1 skolotājs.

Vairākās vietās vēl vajadzīga skolas

telpu paplašināšana. — Pašlaik 11 skolās

ir labas telpas, bet 29 — tikai pietiekošas
un 8 — pat sliktas. Telpas labākas tais

.skolās, kuras celtas Latvijas pastāvēšanas
laikā, bet tādu nav daudz. Ir jauni skolas

nami Ventspils 1. pamatskolai, Vārvē, An-

cē, Māteros. Skolas namu pārbūves izda-

rītas Puzē, Zirās, Zūrās,. Tērandē un Pil-

tenē.

Ventspils apriņķī 181 skolotājs: 75 vī-

rieši (41,4 proc.) un 106 sievietes

(58,6 proc). Stundu skolotāju skaitā 8 mi-

litārās apmācības, 6 ticības mācības un

1 angļu valodas skolotājs.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skolēnu

skaits Ventspils apriņķa skolās par 72 au-;

dzis un kopskaits ir 5135.

Sevišķa vērība šinī mācības gadā ir piV

griezta obligātoriskās mācības reālizācijai
un skolēnu kopēdināšanai. 1936.-37. mā-

cības gadā ārpus skolas palicis 181 pamat-
klašu vecumā bērns (3,9 proc); kopā ar

63 pirmskolas vecuma bērniem ārpus sko-
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las atzīmēti 244 (4,6 proc.). Ārpus skolas

palikušo bērnu skaits samazinājās ar kat-

ru gadu, tā kā tagad palikuši 68 gadījumi,
kur vienīgi vecāku bezrūpība atturējusi
bērnus no mācībām.

Skolēnu kopēdināšanā Ventspils aoriņķī
uz š. g. 12. janvāri bija iekārtota visās

47 pamatskolās 3283 dalībniekiem (68,3
proc. no pamatskolu apmeklējošiem skolē-

niem). No dalībniekiem kopēdināšanā

piedalījās uz sava rēķina 1816, valsts —

1327, pašvaldības — 40, skolas padomju —

52 un uz dažādu rēķina 48. Pusdienās iz-

sniedz piena un gaļas zupas 39 skolās, bet

pārējās karsētu pienu, tēju etc. 32 skolās

ēdienus izsniedz 1 reizi, 2 skolās — 2 rei-

zes, 7 skolās — 3 reizes un 6 skolās 4 rei-

zes dienā. Telpas naktsguļniekiem iekār-

totas 25 lauku skolās un tās izlieto 898

skolēni. Vairākas pašvaldības (Vārvē,
Ugālē, Popē) sākušas iegādāt naktsguļnie-
kiem skolā vienveidīgas gultiņas, kas sko-

lēnu vecākiem par lielu atvieglojumu un

labas higiēniskā ziņā.

Sekojot Prezidenta Dr. K. Ulmaņa pir-

majam ziedojumam un norādījumiem,
Ventspils apriņķī kā pirmais nodibināts

skolēnu kopēdināšanas fonds un fonda

pārvalde līdz šim saņēmusi 6015 ls ziedo-

jumus, kas dod pārliecību, ka kopēdināša-
na mūsu apriņķa skolās iesakņosies un

bērnu veselība un darba spējas līdz ar to

arī jūtami uzlabosies.

Šinī mācības gadā līdz 1. februārim 19

skolas apriņķī saņēmušas ziedotos un pašu
skolēnu nodotos produktus kopēdināšanai,
kopvērtībā par 5302 ls. Bez tam valsts cu-

kura monopola pārvalde un akciju sabied-

rība „Bekona Eksports" ziedojušas pro-
duktus

par 550 ls. — Pārējās skolas va-

jadzīgos produktus iepērk par naudu. Visi

skolēni kopēdināšanā jau iesaistīti 15 sko-

lās.

Pavasarī visu skolu skolēni ļoti dzīvi pie-
dalījās meža dienu sarīkošanā, dēstot krāš-

ņuma un augļu kokus, kā arī dažādas pu-

ķes. Pie dažām skolām ierīkoti pat jauni
augļu dārzi, un augļu koki dēstīti arī sko-

lēnu vecāku mājās. Skolēnu pašdarbība
visvairāk izpaužas mazpulkos un jaunat-
nes sarkanā krusta pulciņos. Radio kā mā-

cības līdzekli izmanto 18 skolās, pieslēdzo-
ties arī trešdienās sarīkotām skolu pus-
stundām.

I. ANSABERGS,

tautskolu inspektors.

J. Ansabergs,

pamatskolu inspektors.

Mazpulki
Uz 1937. g. 1. janvāri Ventspils apriņķī

28
mazpulki (3 no tiem iedalīti Liepājas,

bet 25 Talsu-Ventspils mazpulku nova-

dos), pulcina zem baltzaļiem karogiem 490

(311 zēnus, 179 meitenes), t. i., ap vienu

sesto daļu apriņķa skolas vecuma jaunie-
šu. Straujš mazpulku saimes pieaugums
arī Ventspils apriņķī sācies pēc Latvijas
atdzimšanas, ar 1934. g. 15. maiju (maz-
pulku skaits dubultojies).

Dalībnieku skaits vēl arvienu turpina
augt (1935. g. 1. janvārī — 237, 1936. g.

1. janvārī — 454, bet 1936. g. 1. jūnijā —

490) un tagad nav apriņķī pagasta, kur

jauniešiem nebūtu sasniedzams mazpulks.
Dalībnieku skaitā ap 16 proc. ārpusskolas

jauniešu.

Darbojas mājsaimniecības (6 —ar 34

dalībniekiem), lopkopības (1 — ar 6 da-

lībniekiem, no kuriem 5 audzē telītes (1 ai-
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tas) un laukkopības, sakņkopības grupas.

Mazās rokas 1936. gada vasarā apkopu-
šas ap 4 ha augsnas; ražojumu kopvērtī-
ba pārsniedz 5000 ls. . No tiem pārdoti par

3000 ls, pārējie izlietoti vecāku saimnie-

cībās.

Ilgstošās 5-cīņās piedalās 9 (8 zēni un

1 meitene), kuri veic jau lielākus darbus,

pļavu, ganību, līdumu kultivēšanā, pļavu

zāļu sēklaudzēšanā (pļavu auzeni sēklai —

ap 0,4 ha), jaunu augļu un krāšņuma dār-

ziņu (vairāki zēni iedēstījuši nelielas koku

skolas), mājas labierīcību ierīkošanā un

dzīvokļu iekārtošanā.

1936. gada pavasarī meža dienās iedēstī-

juši 2119 dažādus kokus, 454 krūmus, 400

ziemciešu puķu un apmežojuši 2,25 ha

smilts augsnas.

1936. g. augusta sākumā apriņķa maz-

pulki pulcējās darba nometnē pie Leču 2-

gad. lauksairrm. skolas (113 dalībnieki no 14!

mazpulkiem), mazpu'llku novada un valste

apjomā rīkotās slaucēju sacensībās. Pa va-

saru mazpulku dalībnieku saimniecībās bi-

ja novietoti 15 pilsētas bērni.

Visi apriņķa mazpulki pastāv pie I, II pa-

kāpes pamatskolām un 1 pie ģimnāzijas
— skolotāju vadībā.

Daudz darba te vēl veicams audzinātā-)

jiem, vispār inteliģencei, — piesaistot!
mazpulkos vēl vairāk ārpusskolas jaunie-
šu un mācot sava darba panākumus izse-

kot ar svariem un zīmuli.

Agr. N. CĪRULIS,
Latv. Lauks. kameras Talsu-Ventspils

novada mazpulku instruktors.

Jāielabo mazauglīgas smilts augsnas!
Latvijā vēl ir daudz neielabotu, r.iaz-

auglīgu, it īpaši smilts augsnu, kuras gan

apsaimnieko un apstrādā, bet kas tomēr

vāji atalgo darbu, pārticības vietā draudot

saimniekam ar nabadzību.

Var rēķināt, ka 34 no Latvijas koppla-
tības sedz smilts augsnas. Šie rajoni gan

ir dabiskie priežu mežu rajoni, tomēr apm.

350.000 ha tiek apstrādāti kā aramzeme

un 435.000 ha izmantoti kā pļavas un ga-

nības. Visa šī platība (lauksaimniecībā iz-

mantojamā) jāatzīst par ielabojamu un

tādu, kur visiem iespējamiem līdzekļiem
auglība paceļama.

Mazauglīgie smilts augsnu rajoni aiz-

ņem 3—lo km plašu joslu gar Latvijas

jūrmalu, lielāko no Ventspils apriņķa, tad

daļu no Liepājas, Rīgas, Aizputes, Talsu

un Daugavpils apriņķiem. Mazākie rajoni
izkaisīti pa visu valsti. Laime, ka smilts

augsnas rajoni bagāti purviem, kuri, ja
tos izmanto, var tieši vai netieši pavairot
smilts augsnu ienesību.

Painteresējoties par smilts augsnas maz-

auglības iemesliem, nav grūti konstatēt, ka

svarīgākais ir trūdvielu trūkums. Dodot

tās, ceļas smilts augsnas spēja uzkrāt un

saistīt ūdeni, ja gruntsūdens nav sevišķi

dziļi (1,5 m), un augu barības vielas.

Tādēļ visi ielabošanas darbi saistās ar

trūdvielu pavairošanu augsnā.
Praktiski smilts augsnas var ielabot

līdz tādai pakāpei, ka tās var dot pietieko-
ši labas ražas un, pareizi strādātas, uztu-

rēt savu saimnieku tikpat labi kā citi aug-

snu tipi, tikai smilts augsnas saimniekam

jābūt uzmanīgākam, gudrākam un čaklā-

kam.

Pārāk sausas un nelīdzenas vietas cīru-

mam nav derīgas. Tās der mežam, un ja
tur vēl koki (priede) neaug, steidzami ap-

mežojams.
Tīrumam derīgas tās augsnas, kur au-

gu saknes, sniedzoties 1 m. dziļi zemē, var

sameklēt gruntsūdens valgmi. Kur grunts-
ūdens sasniedz 0,5 m. dziļumu, rēķinot no

zemes virsmas, tās jau pati daba nozīmē-

jusi zālājiem.
Bieži vien arī smilts augsnas ir par

mitrām kā tīrumam, tā pļavām un ganī-
bām. Tādā gadījumā pirmais ielabošanas

darbs ir
—

nosusināšana.

Kur ūdens netraucē cilvēku darbu un

augu augšanu, galvenais ielabošanas darbs

ir trūdvielu piegāde un uzturēšana augsnā.
Šis ir svarīgākais visu nākošo sekmju no-

drošināšanas darbs. Tādēļ tam vislielāko

nopietnību, nežēlojot enerģiju un līdzek-

ļus!

Ar kūtsmēsliem trūdvielas uzkrāt smilts

augsnai ir grūti. Kūtsmēsli ātri minerāli-

zējas, neatstājot trūdvielu. lelabošanai va-

jadzētu ik gadus lielas kūtsmēslu devas, bet

te vairumam lauksaimnieku uz mazauglī-

gas augsnas trūkst.

Nav arī pareizs uzskats, ka auglīgi tī-

rumi atkarīgi vienīgi no liellopu skaita, it

kā bez kūtsmēsliem nevarētu tīrumu

bot. Sākumā tīruma auglības pacelšana

var būt neatkarīga no lopkopības. Kad tī-

rumi sāks dot labu un drošu ražu, varēs

attīstīt priekšzīmīgu lopkopību. To var!
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Var trūdvielas pavairot tīrumu kūdro-

jot ar izsladētu, izvēdinātu un kaļķotu kūd-

ru. Bet lai darbam būtu ilgstoša nozīme,

kūdras vajaga daudz. Labi panākumi būs

tad, ja kūdras purvs atrodas iclabojamo
lauku tuvumā.

Vieglāki trūdvielas apgādāt, ielaboja-

mo lauku mēslojot ar zaļmēsliem. Jāizau-

dzē iespējami kupla tauriņziežu augsega.

Viskuplākā augumā šī zaļā masa sekli ie-

arama.

Par zaķnēslojumu jāzina:

1) Zaļmēslojums, noēnojot augsnu, aiz-

sargā to no izkalšanas. Noēnojums uzlabo

augsnas sīkbūtņu — auglības nodrošinātā-

ju, dzīves apstākļus un ļauj viņām savai-

roties.

2) Zaļmēslojums dod augsnai tik daudz

labu un nepieciešamu trūdvielu, ka jistē-

matiski pēc katriem 3—4 gadiem to lieto-

jot, var uzlabot vissliktāko zemi, padarot

to ienesīgu.

3) Ja zaļmēslojumam lieto tauriņzie-
žus, tad augsna top bagātāka ar slāpckļ-
vielām. Baktērijas, kas sadzīvo (sirr.bio-

sē) ar tauriņziežu sakņu šūnām, šo vērtī-

go augu barības vielu ražo no gaisa slā-

pekļa. Labs zaļmēslojums 1 ha spēj piegā-
gādāt tik daudz slāpekļa, cik ir 5—6 kv.

Cīles salpetra.

4) Labākie zaļmēslošanas augi ar sa-

vām garajām saknēm spēj savākt augu
barības vielas no grūti šķīstošiem minerā-

liem. Visas šīs sakrātās augu barības vie-

las zaļmēslojums atstāj nākošam augam.

Visiem lauksaimniekiem, kas apsaim-

nieko mazauglīgas smilts augsnas, ietei-

cams augsekā ievest zaļmēslojumu, ierīko-

jot ar zaļmēslojumu aizņemtu papuvi.

Zaļmēslojumam derīgu augu priekšga-
lā stāv lupīna (Lupinus sp.). Šis augs ir kā

radīts zaļmēslojumam smilts augsnās. Mū-

su klimatiskos apstākļos lupīna aug labi

un, rūpīgi audzēta, nogatavina arī sēklas.

Pazīstamas vairākas lupinu sugas.
Mums piemērotas tikai zilā, rožainā (Lu-
pinus angustifolius), dzeltenā (Lupinus lu-

teus). Lupīna aug tīrā smiltī, ja tādā ne-

trūkst kālija, fosforskābes un nitrificētāju
baktēriju. Minētās augu barības vielas var

P]egādāt ar mākslīgiem mēsliem (4 kv
40

proc. kālija sāls, 3 kv. superfosfāta uz

l_ha. Baktērijas augsnā ievada potējot, iz-

sējot ar 10 kv augsnas, kurā lupīna labi

augusi, un iestrādājot to, vai sajauc sēklu

ar īpašu poti.
1 ha apsēšanai vajag izklaidsējā 150 kg,

rindsējā 140 kg sēklas. Labs lupinu zaļ-

mēslojums līdzvērtīgs labam kūtsmēslu
devumam.

Līdz šim lupinu izmantoja lielāko tiesu

tikai zaļmēslojumam. Lopbarībai tā nede-

rēja indīgās rūgtumvielas dēļ, kas ir augā
un sēklās. Pēdējā laikā Vācijā izaudzēta

„Saldā lupīna", kurā indīgās vielas vairs

gandrīz nav. Līdz ar to lupīna kļuvusi sva-

rīga lopkopībai, kā smilts augsnā izaudzē-

jama laba olbaltumbagāta rupjā barība un

spēkbarība.

Lupīna jāatzīst par vērtīgu un nepie-
ciešamu augu, kura audzēšanai piegrieža-
ma nopietna vērība.

No zaļmēslojuma augiem otrā vieta la-

buma ziņā ierādāma seradellai (Ornitho-

pus sativus). šo augu var saukt arī par
smilts augsnu āboliņu. Tas nedod tik lie-

lu zaļo masu un arī saknes tam īsākas kā

lupīnai. Tomēr visas zaļmēslojumam uzlik-

tās prasības seradella pilda labi. Vērā ņe-

mama priekšrocība ir tā, ka seradellu var

sēt kā starpkulturu zem rudziem, izmanto-

jot zaļmēslojuma audzēšanai garo rudens

laiku no rudzu nopļaušanas līdz salam, kad

tas iearams. 1 ha apsēšanai vajag 50 kg

sēklas. Jāsēj mitrā laikā, un sēklas no-

teikti jāiestrādā, rudzus viegli ecējot. Vis-

labāk seradellu sēt rudzos ar rindsējmašī-
nu. Seradella ir viengadīgs augs, ļoti de-

rīgs arī zaļbarībai, skābbarībai un sienam.

Lupīna un seradella ir Latvijā vēl sveš-

nieki. Svarīgi tos mūsu smilts augsnas pa-

darīt par pilntiesīgiem locekļiem Latvijas

augkopībā.
No jau pazīstamiem augiem zaļmēslo-

šanai smilts augsnās noder pelušķi, smilts

vīķi (Vicia villosa), āboliņš.

Pelušķus sēj aizņemtā papuvē, jaucot
nedaudz ar auzām, balsta dēļ. Atšķirībā no

lupīnas, pelušķi prasa jau iestrādātu un

kaļķotu augsnu. Sakņu sistēma seklāka kā

lupīnai. Tomēr pelušķi mūsu apstākļos ir

nozīmīgs zaļmēslošanas augs.

Smilts vīķi — ziemojošs augs. Sējams

kopā ar rudziem. Ja grib rudenī pļaut zaļ-

barību, vai izmantot vēlam rudens zaļmēs-

lojumam, tad jāsēj vasarā, ap Jāņiem. Drī-

zāk zaļbarības, nekā zaļmēslojuma augs.

Āboliņi (sarkanais, bastards un baltais)
arī var tikt izmantoti zaļmēslojumam, pēc

vienreizējas ražas izlietošanas lopkopībā.
Tomēr mazauglīgā smiltī nepiemēroti au-

gi. Zaļmēslojumam lietojami tikai pēc aug-

snas ielabošanas.

īstā zaļmēslošanas audzēšanas vieta ir

papuve. Jāņu papuve smiltsaugsnā ;r dau-

dzu neveiksmju cēlonis, tāpēc tā, kur tāda

vēl būtu, tūliņ atmetama. Jāņu papuvē

(ganāmā papuve) augsna top nedzīva.

Zaļmēslojums no visa augsnu pasargā un

sagādā vēl trūdvielas un slāpekli. Lietojot
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za4mēslojumu, rudzu apsējas platība un

augsnas ielabošana top neatkarīga no kūts-

mēslu daudzuma. Lopkopības attīstība var

droši sekot tīruma ielabošanai.

Smilts augsnu pareizi organizējot, sā-

kumā jācenšas ielabot augsnu, tad, pakā-

peniski attīstoties lopkopībai, laukkopībā

pieskaņojama tai, jo smilts augsnas saim-

niecībā ir pēc dabas piemērota lopkopībai.
Sākumā vēlama šāda ielabotāja aug-

seka:

a) Ar kūtsmēsliem:

1. gads. K. P. Lupīna kā zaļmēslojums pa-

puvē. Rudzi.

2. gads. Rudzi. Kūtsmēsli. Rudzi.

3. gads. N. Rudzi. Rudens zaļmēslojums
(seradella).

4. gads. K. P. N. Kartupeli un zaļbarība.
5. gads. Auzas.

b) Bez kūtsmēsliem.

1. gads. K. P. Lupīna zaļmēslojumam. Rudzi.

2. gads. Rudzi. Rudens zaļmēslojums
(seradella).

3. gads. N. Kartupeli un zaļbarība.
4. gads. K. P. . Lupīna zaļmēslojumam. Rudzi.

5. gads. Rudzi. Rudens zaļmēslojums

(seradella).
6. gads. Auzas.

Attīstoties lopkopībai, kamēr tā vēl vā-

ja — uz 4—5 ha lauksaimniecībā izmanto-

jamas zemes skaitās 1 govslops, no ielabo-

tājas augsekas var pāriet uz šādu:

1. gads. K. P. Lupīna zaļmēslojumam. Vājš
kūtsmēslu devums. Rudzi.

2. gads. Rudzi. Rudens zaļbarība (se-
radella).

3. gads. Kūtsmēsli. Kartupeļi, saiknes, zaļbarība.

Rudzi.

4. gads. K. P. N. Rudzi. Rudens zaļmēslojums

(seradella).
5. gads. Auzas + pelušķi.
6. gads. K. P. Zaļbarība un lupinās sēklai.

Lopkopībai attīstoties tik tālu, ka uz 2

ha lauks, izmantojamās zemes jāuztura
1 govslops, var netraucēti pāriet uz palie-

košu augseku, kas uzturēs ielaboto smilts

augsnas auglību un sagādās barību lopiem.
1. gads. Kūtsmēsli. Saknes un zaļbarība.
2. gads. Auzas -ļ- pelušķi.
3. gads. K. P. Lupīna zaļmēslojumam. Rudzi.

4. gads. N. Rudzi. Āboliņš + stiebrzāles

(pļavu auzene, timot.).
5. gads. K. P. Āboliņš + stiebrzāles.

6. gads. 2/3 āboliņš + stiebrzāles. Va

lupina sēklai.

(K. nozīmē 4 kv 40% kālija sāls; P. —

4kv superfosfāta; N. —2 kv kaļķa vai

Čīles salpetra uz 1 ha).
Simdlts augsnai piemēroti šādi kultūr-

augi: rudzi, kartupeļi,, auzas; saknes: kāļi,
rāceņi, burkāni; zaļbarība: Jāņa rudzi+

ziemas vīķi, pelušķi + auzas.

Nepiemēroti kultūraugi, pSem., kvieši,

mieži, lini, smilts augsnā nav audzējami.
lelabošanas darbos nedrīkst aizmirst

augsnas kaļķošanu. Gandrīz visām smilts

augsriām ir skāba, augiem nelabvēlīga
reakcija. Pamazinot skābuma pakāpi, var

pacelt mēslu iedarbes spēju un līdz ar to

augsnas ražību. Nav vajadzīgs smilts aug|
snu kaļķot līdz neitrālai reakcijai. Smilts

augsnai jābūt vāji skābai (Ph 6,0 -6,7).
Nekaļķotas smilts augsnas tomēr ir par
skābām. Bez tam kaļķis nepieciešams kā

augu barības viela, kas parasti smilts aug-

snā trūkst.

Labākie kaļķošanas līdzekļi — merģeļa
māls, ja tas atrodas tuvumā un filtrpres-

kaļķis, ja tas nav lielos, grūti sasmalcinā-

mos gabalos. Patieso kaļķošanas daudzu-

mu var noteikt tikai laborātorija. Apm.
vai nu 15—20 kv. nedzēsta kaļķa vai 50

kv filtrpreskaļķa, vai 80 kv. merģeļa mā-

la, katrā kaļķošanas reizē, jārēķina uz

1 ha. Mazauglīgas, skābas smilts augsna

būs 6 gados kaļķojama 2 reizes. Kaļķoša-
na visērtāk izdarāma pirms zaļmēslojuma
iearšanas. Svaigu kaļķojumu nepanes

lupīna un kartupeļi.
Smilts augsnas jāapstrādā rūpīgāk kā

citas. Nepareizi strādātas smilts augsnas

ātri bojājas, t. i. paliek atkal mazauglī-

gas.

Der ievērot sekojošo:

1) Vispār smilts augsnas art (apvērst);

iespējami maz, jo bieža apvēršana traucē,

augsnu baktēriju darbību. Vajadzētu iz-i
tikt tikai ar zaļmēslojuma vidēji dziļu vai

seklu iearumu vasarā. Citas vajadzības

pēc irdenas augsnas, augu augšanas laikā, i
apmierināt ar atsperu rīkiem. Nekaitē- ļ
jot augšanai, art var tikai rudenī, ne pa-

vasarī, īsto irdināšanas darbu var droši,

uzticēt zaļmēslojumam (lupīnai).

2) Nevienu dienu smilts augsnu ne-

drīkst atstāt kailā rugainē. Katrā ziņā

virskārta, pēc rudzu nopļaušanas, sairdi-

nāma vai vislabāki nosedzama ar kādu

augošu augu, piem., rudens zaļmēslojumu.
3) Smilts augsnas ir augu barības vielām

nabagas, tāpēc bez mākslīgiem mēsliem

nevar tanīs iztikt. Jārēķina uz 1 ha kat-

rai galvenai kultūrai 50—60 ls ražošanas

izdevumu mākslīgo mēslu iegādei. Jāzina

labi, ar ko un cik daudz mēslot, un kā šos

mēslos ieguldītos līdzekļus ar peļņu sa-

ņemt atpakaļ.

4) Grūti ielabotā augsnā ir neprāts sēt

sliktu un nepiemērotu sēklu.

Vislabāk smilts augsnā atmaksājas rind-

sēja. šeit tā it īpaši vajadzīga, jo augam
smilts augsnā sevišķi svarīgi pašā sākumā

nokļūt visizdevīgākos dīgšanas apstākļos»
ko var sagādāt tikai rindsēja. Rindsējma*
šinu var nopirkt 2, 3 vai 4 lauksaimnieki

kopā.
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5) Smilts augsnās nedrīkst nokavēt pa-

vasara sēju. Jo agrāk sēj, jo labāk.

Piem., auzām neliela salna vai pat uz lai-

ku uzsnidzis sniegs nekaitē. Svarīgs ir

mitrums, ko var izmantot tikai agra sēja.

Zemas smilšu augsnas izveido slapjas,

nevērtīgas zāļu pļavas, ganības vai pur-

vus. Šīs slapjās vietas var būt smilts aug-

snu bagātības avots, ja tās ielabo. Tas jā-
dara! lelabotas tās palīdzēs netieši uzla-

bot smilšainos tīrumus un dos materiālu

atbalstu saimniecībai. Bez labiem zālā-

jiem lauksaimniecībai smiltājā nav nākot-

nes un tā ir nedroša. Zālājiem pļavu un

ganību veidā jābūt ap 30—45 proc. no kop-
platības.

Zālāju jautājums ir tāpēc svarīgs, ka

smilts augsnas ražojumi ir lielāko iiesu

lopbarība, kuras izvērtēšanai vajadzīga

ienesīga lopkopīiba, bet labi un ražīgi lopi

nevar iztikt bez zālājiem.

Latvijas Lauksaimniecības kamera pie-

ņēmusi speciālu agronomu jautājumu kār-

tošanai, kas tieši saistās ar smilts augs-

nām, it īpaši ar to ielabošamu.

Visu šeit aizskarto jautājumu pilnīga
atrisināšana un piemērošana saimniecībai

iespējama, sazinoties ar rajona agronomu.

Pamēģiniet pārorganizēt savu mazauglī-

go saimniecību labākā, ierīkojot ielabotāju

augseku, zaļmēslošanu, zaļmēslošanas au-

gu sēklu pavairošanu v. t. t.

- Griežaties rakstiski vai personīgi pie

rajona agronoma vai pie minētā speciālā

agronoma Latvijas Lauksaimniecības ka-

meras Zemkopības nodaļā.

Latvijas Lauks, kameras

Zemkopības nodaļa.

Ventspils agronomiskais rajons
Rajonā ietilpst Sarkanmuižas, Puzes,

Ugāles, Usmas un Vārves pagasti. Lielākais

pēc savas platības — 308,2 klm2 un iedzīvo-

tāju skaita 3061 — Sarkanmuižas pagasts.
Mazākais no tiem Vārves, kura platība 50,3
klm2

ar 831 iedzīvotāju. Sarkanmuižas

pagastā izveidojušies prāvi zvejniekciemi.
Rajonā ietilpstošo pagastu saimnieciski —

kulturālais un administrātīvais centrs

— Ventspils. Rajonā zemes reljefs — viss

vairums līdzenums, izņemot nedaudzas

saimniecības Popes un Puzes pagastos. Ze-

mes sastāvs rajona saimniecībās ļoti nevie-

nāds: baltā, pelēkā, dzeltenā smilts, māls un

pat kūdrājs. Minētie augsnas tipi ir domi-

nējoši, izņemot kūdrāju, apm. 50—70% ra-

jona saimniecībās, — Ugāles, Usmas, Puzes

pagastos, kur rajonā arī lielākie meža ma-

sīvi, šādos apstākļos lauksaimnieki galve-
nam kārtām audzē zemes tipiem piemēro-
tus augus, kā rudzus un kartupeļus. Dau-
dzas saimniecības ar labiem panākumiem
audzē arī izkoptās šķirnes kā Tērauda un

Stendes rudzus. No kartupeļiem visvairāk

Silezijas šķirne un vēl citas. Rajo-
nā kartupeļu caurmēra ražas apm. 80—90

kvint. no ha, kas ir zem vidējās caurmēra
ražas Latvijā. Ražas pacelšanai lauksaim-

nieki cenšas uzlabot sēklas materiālu, ie-

kopt zemi, piegādājot tai vajadzīgo mēslo-

jumu.

Mazauglīgās zemēs saimnieciskie apstāk-

li lauksaimniekus spiež meklēt citus ceļus,

sagādāt līdzekļus saimniecības nostabi-

lizēšanai. Kā blakus nodarbošanos lauk-

saimnieki piekopj meža materiālu vešanu

jeb «peļņā braukšanu». Lielai daļai saim-

niecību rajonā — Sarkanmuižas, Popes, Pu-

zes un Usmas pagastu lauksaimniekiem pa

daļai aramzeme un pļavas mazvērtīgi starp-
gabali. Sevišķi pļavas 3—30 klm. attālu no

saimniecības centra, kuru apsaimniekošana

E. Mālkalns,

Ventspils rajona agr.

vietas izpildītājs.
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ir neērta un saimniecībā neienesīga, jo sa-

vukārt arī starpgabali nav vienkopus. Ra-

jona saimniecībās nekultivētu salī-

dzinot ar aramzemi, ir lielas platības. Visat-

tālālk pļavas no saimniecības kodola ir Sar-

kanmuižas, Popes un Puzes pagastu lauk-

saimniekiem — līdz 25 kilometriem. Vieg-
lās zemēs slikti paaug āboliņš un pākšaugi.
Šinī rajonā lopkopības pacelšanas darbā

daudz vēl jādara. Atsevišķas saimniecības

ierīkojušas kultivētas ganības un uzlaboju-
šas pļavas, iegūstot augstas un vērtīga sie-

na ražas. Ikgadus vairāk nosusina purvus

un ieriko kultivētus zālājus. Lauksaimnie-

ki izpratuši plānveidīgu ganāmpulka izkop-
šanas nozīmi saimniecībā, pēdējos gados

pastiprinātā vārtā organizējas lopkopības

pārraudzības biedrībās.

Nosusinot un kultivējot tagad mazvērtī-

gās pļavu platības, kuras pamatos lielas

lauksaimnieciski neizmantotas zemes bagā-

tības, Ventspils rajonā tuvākā nākotnē iz-

veidosies daudzas priekšzīmīgas lopkopības
saimniecības.

E. MĀLKALNS,

Ventspils raj. agr. v. i.

Lauksaimniecība Piltenes rajonā
Rajonā ietilpst 5 pagasti: Zūru, Piltenes,

Zlēku, Ziru un Užavas.

Zemes virsma līdzena, sastāvs dažāds.

Vienā saimniecībā nereti ir sastopoms

smags māls, viegla smilts, grants un kūdras

A. Zvaunis,

Piltenes raj. agr. vietas

izpildītājs.

zeme. Visos pagastos ir vietas ar labām,

pat ļoti labām zemēm. Sliktākās zemes

Užavas un Piltenes pagastos.
Galvenie satiksmes ceļi labā kārtībā.

Mazie māju un trešās šķiras ceļi rudeņos
un pavasaros ļoti slikti. »

_

v

Galvenais tirgus Ventspils — viens no

tiem, kur visdārgāk samaksā lauksaimnieka

ražojumus. Zlēku un Piltenes lauksaimnie-

ki izmanto arī Ugāles un Kuldīgas tirgu.
Lauksaimniecības vispārējais attīstības lī-

menis zems.

Cauri rajonam tek Ventas upe, kura dod

lauksaimniekiem labumu zvejai un ražoju-

mu pārvadāšanai, bet nodara arī ļaunu ar

saviem plūdiem pavasaros un traucē satik-

smi labā krasta lauksaimniekiem. Vecsaim-

niecības sabūvējušās ciemos, uz augstākām
vietām, ko spieduši darīt pavasara plūdi.

Saimniecības lauki tādos gadījumos iz-

stiepti, tālu no mājām, kas apgrūtina un sa-

dārdzina saimniekošanu.

Saimniecību īpatnība — pļavu un ganī-
bu kopplatība tālu pārsniedz aramzemes

platību. Visas pazīmes rāda, ka šeit pa-
mats lopkopībai kā saimniecības galvenam
naudas avotam, bet tā tas nav. Ganības cie-

mu kopīpašums (ne visur) — neiespējama
to kultivēšana un kārtīga izmantošana.

Pļavas — nenosusināti grīšļu kūdrāji,
ar mazāku vai lielāku minerālzemes piejau-
kumu. Visumā zemes sastāvs teicams labu

kultivētu pļavu ierīkošanai. Dažām saim-

niecībām viņas atrodas tālu no mājām (10
—20 klm.) un dažām to nav nemaz.

Lauksaimnieku galvenā nodarbošanās un

ienākumu avots graudkopība. Ražas ze-

mas. Kultūršķimes izplatījušas dažus ga-

dus atpakaļ, bet lauksaimnieki vēl maz iz-

prot to nozīmi. Visvairāk audzē rudzus,

kas arī atbilst zemes apstākļiem. Audzē,

Tērauda un Stendes šķirnes, sastopami ari

Sangastes.

No ziemas kviešu šķirnēm audze: Ku-

verta un Sandomiras.

No vasaras kviešiem — galvenokārt Ru-

bina miežiem — Zelta un pēdējā laikā sāk

izplatīties arī Dzintara. Auzām — Uzvaras,
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pārējās šķirnes, atskaitot retus izņēmumus,
nav pazīstamas.

Sēklas āboliņa audzēšanai vietām labi

piemēroti apstākļi. Audzē pārsvarā agro.

Bastardu audzē mazaudzēšana paplašināma.

Kartupeļu audzēšanai piemērotas zemes.

Izkoptas noteiktas šķirnes nav. Turpmāk
šī kultūra prasīs noteiktu šķirnes izvēli un

ražas pacelšanu ar zemes strādāšanu un

mēslošanu, jo radīsies iespējas to pārdot.
Lopkopība vāji attīstīta. Būs jāpieliek

daudz darba, lai viņu celtu līdz saimniecī-

bas galvenam ienākumu avotam.

Dārzkopība neizkopta, vēl ļoti daudzām

saimniecībām trūkst augļu pašu vajadzī-
bām.

Rajonā atrodas Zūru muižas kultūrālais

centrs, kuru apsaimnieko Kārlis Grīnvalds.

Kudtūrālais centrs ir atstājis lielu iespaidu
uz tuvējām un arī tālājām saimniecībām.

Gadā pārdod ap 25 LB telītes un bullīšus.

Ir labi nostādīts LB ganāmpulks ar 40

slaucamām govīm. Izslaukumi ir ļoti labi.

Uz gada govs ir 184 klg. sviesta. Iztiek bez

piepirktas spēkbarības. Audzē Oksfordšī-

ras sugas aitas un izplata vaislas materiālu

apkārtējiem lauksaimniekiem. Audzē ap-

stākļiem piemērotas labību kultūršķirnes.

Šejienes lauksaimnieks vēl cieši turas

pie ieskata, ka pareiza ir tikai tēvu un tēvu

tēvu rīcība un kas nesaskan ar to, tas ir no

ļauna.

Daudz darba un izturības vēl prasīs šo

ieskatu laušana.

A. ZVAUNIS,

Piltenes rajona agr. v. i.

Lopkopība Ventspils rajonā
Ventspils rajons sevī ietver 13 Ventspils

apriņķa pagastus, izņemot Ēdoli. Koppla-
tība 3038 kv. kilometri.

Pirmā pārraugbiedrība pirms kara

Ģipkas — nodibināta 1912. gadā. Līdz

1915. g. viņu skaits pieaug uz 7 ar 135

saimniecībām, 1258 slaucamām govīm, 592

jaunlopiem un 161 bulli (1913.-14. gadā
caurmērā uz gada govi ražots 1803 kg pie-
na ar tauku proc. 3,77=78 kg sviesta).

Pēc kara kā pirmā savu darbību atjauno
Dundagas I lopk. pārr. biedrība — 1. martā

1921. gadā. Tagad rajonā darbojas 14

lopkopības pārraudzības biedrības ar 252

saimniecībām, 2021 slaucamu govi, 796

jaunlopiem un 86 buļļiem. Caurmērā uz

biedrību 18 saimniecības ar 144 slaucamām

govīm, 57 jaunlopiem un 6 buļļiem. Bet

caurmērā uz 1 pārraugbiedrībā apvienoto
saimniecību 8 slaucamas govis, 3,2 jaun-
lopi, 0,3 buļļi, 8,7 cūkas un sivēni, 7,7 ai-

tas un jēri un 3,1 darba zirgi.
Caurmērā uz rajona govi ražots 2215 kg

piena ar tauku proc. 3,91=99 kg sviesta,

visaugstākās ražas uz gada govīm uzrāda

Zūru lopkopības pārraudzības biedrība —

2760 kg piena ar tauku proc., kas dod 128

kg sviesta.

Visaugstāk savas gadagovs ražas pacē-
lusi Zūru lopkopības pārraudzības biedrī-

ba
— 7 gados 20 kg sviesta (tad Ances

-Pamats" 7 g. — 20 kg, Dundagas IV —

7g— 20 kg, Usmas „Atvase" 6g. —

J* kg, Dundagas I — 7 g. —
15 kg, Ugā-

ks „Cerība" — 9 g. —
14 kg, Dundagas II

— 6g. — 10 kg sviesta v. t. t.). Vislielā-

ko pientauku satura pieaugumu gadagovs

pienā uzrāda Zūru lopk. pārr. b-ba, kur no

3,79 tas 7 gados pacelts uz 4,04.
1935.-36. g., saimniecību, kuras ražoju-

šas pāri par 160 kg sviesta, rajonā bija 12

(Dundagas I — 4, Zūru — 3, Dundagas II

(Dundagas I — 4, Zūru — 3, Dundagas IV

— 2, Puzes „Nākotne" — 1, Vārves Sar-

kanmuižas „Akots" — 1, Usmas — 1).

Augstražīgākā saimniecība, no grupas

4 un vairāk govīm: A. Liepiņa, Puzes leri-

ņos, raž. uz 9,6 g. g. 4326 kg piena ar tau-

ku proc. 4,30= 210 kg sviesta (no grupas

zem 4 govīm — N. Villiņa, Zūru pag. na-

mā, raž. uz 1,2 g. g. 4587 kg piena, ar tau-

ku proc. 4,13 = 218 kg sviesta).

Ļoti raksturīgi ir intensīvāko lopkopju
saimniecību skaitļi, no kuriem varam rast

daudz piemēru, kādus panākumus varam

gūt lopkopībā, ja pie tās ķeramies ar pietie-
koši daudz zināšanām un neatlaidību.

(Piem., A. Liepiņš Puzes leriņos pacēlis

g. g. sviesta ražas 9 gados no 100 uz 210

kg, vai par 110 kg. K. Grīnvalds Zūru

muižā 10 g. no 89 uz 170 kg, vai par 84 kg,
K. Kurcenbaums Dundagas Pūcēs no 101

uz 179 kg, vai par 78 kg. E. Kleinhofs

Dundagas Grābos no 89 uz 165 kg, vai par
76 kg (beidzamā gadā vien par 43 kg),
K. Feldmanis Dundagas Tūskās 11 gados
no 100 uz 174 kg, vai par 74 kg, J. Alsups
Zūru Stirbēs 11 gados no 113 uz 171 kg,
vai par 58 kg, A. Gailis Usmas Irbiņos G g.
no 105 uz 167 kg, vai par 62 kg, V. Ozo-



liņkevics Dundagas Paušeļos 6 gados no

118 kg uz 172 kg, vai par 54 kg v. t. t.)
Paceltas ne tikai sviesta ražas, bet izau-

dzēti arī treknpienīgāki lopi.

Govis, kuras ražojušas pāri par 160 kg

sviesta, rajonā 105 (gadu iepriekš 119),
200 kg sviesta — 30 (31), 250 kg sviesta

A. Kaimiņš,
Ventspils rajona lopk.

instruktors.

— 5 (2). 'No pāri par 200 kg ražojošām,
Dundagas I lopkopības pārr. b-bā — 13

(gadu iepriekš — 12), Zūru — 9 (8), Pu-

zes „Nākotne" — 5 (2), Dundagas IV 1

(1), Sises — 1 (3), Vārves-Sarkannnužas

„Akoti" — 1 (4), Sarkanmuižas ~Venta"
-1 (1).

Augstražīgākā govs rajonā — K. Feld-

manim Dundagas Tūskās „15 Cipera" KR

— 1272, 6. teļu; raž. 4981 kg piena ar tau-

ku proc. 4,68 = 270 kg sviesta.

Rajonā izkopj brūnos, sarkanraibos nn

melnraibos lopus. Lopi pēc spalvas krāsas

sadalās — brūnie
— 44,0 proc, sarkanrai-

bie — 39,7 proc., melnraibie — 8,2 proc,

pārējie — 7,2 proc. No ciltsgrāmatās uz-

ņemtiem govslopiem LB — 34, KB 94,
LR — 15, KR — 92, LM — 1, KM — 21,

kopā — 247. Bez tiem ir vēl vairāki cilts-

grāmatās uzņemtie zilie un sarkanie lopi.

Brūno lopu izkopšanai ierīkotas 14 brū-

no, sarkanraibo — 7, sarkanraibo un meln-

raibo — 1 melnraibo buļļu stacija. Bez

tiem darbojas vēl arī privātās buļļu staci-

jas. 1935.-36. gadā pie stacijas buļļiem
lecinātas 918 govis, vai 49 proc. no pār-

raugbiedrībās apvienoto slaucamo govju

skaita. Patiesībā šis procents ir mazāks,

jo stacijas buļļus plaši izmanto arī ārpus-!
pārraudzības atrošās saimniecības — sīk-

saimniecības. Pārraudzības biedrībās uz

23,5 slauc, govīm, vai 3 saimniecībām atro-

das 1 bullis.

Pateicoties trūcīgai ēdināšanai, mazvēr-ļ
tīgiem lopbarības līdzekļiem, sliktai kopša-
nai un nevērībai pie ražīgu lopu ieaudzē-

šanas, izslaukumi vēl zemi: 55,8 proc.

saimniecību ražas vēl nepārsniedz 100 kg
no gada govs, bet tikai 27 proc. pārsniedz ļ
120 kg sviesta no gada govs.

Kultivētas pļavas rajonā ir tikai 9,5

proc., bet kultivētas ganības — 11,5 proc.

no viņu kopplatības. Kultivēts pļavas lie-

lākas vai mazākas platības ir tikai 87

(35 proc. no rajonā apvienoto saimniecību

kopskaita), bet kultivētas ganības — 84

(33 proc.) saimniecībās.

Caurmērā uz 1 saimniecību — 1,5 ha

kultivētu un 14 ha nekultivētu pļavu, 1,4:
ha kultivētu un 10,8 nekultivētu ganību, ļ
0,6 ha ar lopbarības sakņaugiem, 0.4 ha

zaļbarības un 3,8 ha āboliņa. Ar lopbarī-
bas saknēm aizņem 3,5 proc., zaļbarību —

2,5 proc. un āboliņu — 21,4 proc. no aram-'

zemes platības.

Pēc ievāktām ziņām, no pūrvietas ražots

kultivēta siena no 80—180, vid. — 120 pu-

du siena, turpretim no nekultivētām —

20—30, vid. 25 pudi siena.

Rajona saimniecībās uz 1 darba zirgu 5,8
ha aramzemes, vai 15 ha lauksaimnieciski

izmantojamas zemes; uz 100 ha aramze-

mes 17,1 darba zirgi. Dažās biedrībās,

piem., Ancē, Ugālē v. c, tas ir vēl stipri
augstāks.

Uz 100 ha aramzemes 48,4 cūka? un si-

vēni, vai uz 1 slaucamo govi 1,1 cūka. Cū-

ku šķirnei, ēdināšanai un kopšanai vēl

netiek piegriezta pienācīga vērība, kam-

dēļ bieži pie iepirkšanas tās tiek brāķētas
kā nederīga tirgus prece. Lauksaimnieki
daudz labāki izmanto sliktos bezšķirnes
kuiļus, nekā pieved savas cūkas pie staciju

kuiļiem. 1935.-36. pārraudzības gadā pie
staciju kuiļiem lecinātas tikai 215 cūkas.

Rajona saimniecībās uz 100 ha aramze-

mes tiek uzturētas 42,9 aitas un jēri. Ait-

kopības veicināšanai ierīkotas 7 vaislas

teķu (šropšīras un 2 oksfordšīras) staci-

jas un 3 oksfordšīras aitu audzētavas (ar
2 teķiem un 5 aitām).

Rajonā darbojas vēl 9 Tuluzas zosu au-

dzētavas.

Pārraugu algas svārstās no 35 līdz 60 M

mēnesī, vid. 45 ls 20 sant. ,

54
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Tomēr no daudziem pagastiem vēl daudz

ko vēlēties kā lopbarības pacelšanas orga-

nizāciju paplašināšanas, sviesta ražas aug-

stuma, tā arī vaislas staciju skaita un vi-

ņu izmantošanas ziņā.

Vislielākais saimniecību skaits zem pār-
raudzības — 10,6 proc. ir Vārves pagastā,
viszemākais

— 0,4 proc. Zlēku pagastā.
Popes pagastā zem pārraudzības nav ne-

viena saimniecība.

Vislielākais slaucamo govju skaits zem

pārraudzības — 22,3 proc. ir Vārves, vis-

zemākais — 2,2 proc. Puzes pagastā.
Uz pagasta (zem pārraudzības atrodošo

saimniecību) gadagovs visaugstākās svie-

sta ražas ir Zūru pag. — 128 kg, viszemā-

ks — 76 kg — Užavas pagastā.

Vislielākais augstvērtīgāko saimniecību

un govju skaits ir Dundagas un Zūru pa-
gastos.

Visvairāk vaislas buļļu staciju un vis-

augstākais pie viņiem lecināto govju skaits

ir Dundagas pagastā, viszemākais — Pu-

zes.

Ar valdības pabalstu ierīkotas kuiļu
stacijas ir tikai dažos pagastos. Privātās

tīršķirnes kuiļu stacijas vēl ir Usmas, Zi-

ras, Piltenes, Dundagas un Zlēku paga-

stos.

Vāji nokārtots ir arī piena pieņemšanas
staciju tīkls. Dažos pagastos, piem., Po-

pes, Usmas nedarbojas neviena piena pie-
ņemšanas stacija. Spēcīgākā piensaimnie-
ku sabiedrība ir Dundagas I ar 7 krejola-
vām un 323 piena vedējiem. 1936. g. viņā
pievests 2.040.816 kg piena.

Vislielākais piena nodevēju skaits no pa-

gasta saimniecību kopskaita — 23,0 proc.

ir Dundagas pagastā, viszemākais — 0,4

proc. Zlēku pagastā. Usmas un Poues pa-

gastā neviena saimniecība pienu nenodod

koppienotavā. Vārves pagastā koppieno-
tavā piena nodevēju skaits ir zems tādēļ,
ka te liela daļa pienu nodod svaigā veidā

Ventspils veikalos.

A. KAIMIŅŠ,
Ventspils rajona lopkopības instruktors.

Palīdzības sniegšana Ventspilij
Daudzi simti centīgu un taupīgu cilvēku

nebaltām dienām uzkrātos naudas līdzek-

ļus savā laikā uzticēja bij. Ventspils pilsē-
tas bankai. Grūtas dienas tiem bij jāpār-
dzīvo pēc bij. Ventspils pilsētas bankas

darbības apturēšanas un bieži ar bažām jā-
raugās uz šai naudas iestādei uzticēto nau-

das līdzekļu atdabūšanu. Patīkamu pār-
steigumu tiem sagādāja noguldījumu da-

ļas atmaksa skaidrā naudā 1935. gadā, un

reizē arī lielu vilšanos, jo par noguldījumu
lielāko daļu noguldītājiem nebij nekādas

skaidrības. Nenoteiktība un šaubas par
neatmaksāto noguldījumu atdabūšanu no-

guldītājus nomāca līdz bij. Ventspils pil-
sētas bankas likvidācijas nodošanai Latvijas
kreditbankai, kad pēdējā ar valsts garantē-
tiem vērtspapīriem noguldījumus sāka at-

maksāt pilnos apmēros.

Bij. Ventspils pilsētas bankas likvidācija
parastā kārtībā ārkārtīgā mērā apdraudēja
Jau tā smagi piemeklēto Ventspils pilsētas
saimniecisko stāvokli un ar laiku draudēja
izvērsties par Ventspils pilsētas pašvaldī-
bas un pilsētas iedzīvotāju vislielāko postu.
Bij. Ventspils pilsētas bankas likvidācijas
nodošana Latvijas kreditbankai ļoti jūtamā
niērā atviegloja Ventspils pilsētas pašval-
dības materiālo stāvokli un tai deva iespē-

ju pakāpeniski pārkārtot tās saimniecību

un ar laiku to ievirzīt normālās sliedēs.

Palīdzības sniegšana Ventspils pilsētai
un tās iedzīvotājiem pagājušā gadā nav iz-

smeļama vienīgi ar konstatējumiem, ka

labvēlīgi atrisināts sāpīgais bij. Ventspils

J. Rubens,

Latv. kreditbankas

Ventspils nod. vad.

pilsētas noguldītāju jautājums, vai arī ar

to, ka ārkārtīgi smagā materiālās atbildī-
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bas nasta novelta no Ventspils pilsētas paš-
valdības pleciem, — tiem jāpievieno vēl

vesela rinda citu notikumu, kas ir labvēlīgi
atsaukušies vai arī nākotnē sola labākus

apstākļus pilsētai un tās iedzīvotājiem.

Svarīgākais pagājušā gadā skārtais jautā-

jums ir celulozes fabrikas būve Ventspilī,
kā labvēlīgs atrisinājums būs jāatzīst par

vienu no ievērojamākiem notikumiem

Ventspils saimnieciskajā dzīvē. Šeit jāpie-
min arī sen nobrieduša jautājuma labvē-

līgs atrisinājums par vidēji ilga termiņa
kreditiem pilsētu un ciemu /namīpašnieku

vajadzībām. Latvijas kreditbanka izsniegs

aizdevumus minētajiem namīpašniekiem arļ
atmaksas termiņu I—s gados, kas, domā-

jams, Ventspils un tuvāko pilsētu un ciemu

namīpašniekiem dos iespēju nokārtot dau-

dzas neatliekamas lietas un līdz ar to sek-

mēt saimniecisko rosību uz vietas.

Beidzot ar gandarījumu varam atzīmēt

ka Ventspils vairs nepieder pie piemirsta

jām pilsētām, bet gan pie tādām, kuru ap-

stākļu uzlabošanai pievērsta vislielākā uz

manība.

J. RUBENIS,

Latv. kreditbankas Ventsp. nod. vad.

Ventspils kā Latvijas eksportosta
Pateicoties Ventspils ostas izdevīgai ģeo-

grāfiskai situācijai un viņas dabiskām

priekšrocībām, kā arī plašai mežiem bagā-

tai aizmugurei, Ventspils, kopš viņai pie-
kritusi loma starptautiskā satiksmē un

tirdzniecībā, izveidojusies par ievērojamu
koktirdzniecības centru. Bez

tam jāatzīmē, ka Ventspils izpildījusi ar-

vienu Rīgas, bet senāk, kā Krievijas osta.

pat Tallinas un Petrogradas priekšostu

funkcijas, kad minētās ostās navigācija le-

dus apstākļu dēļ bijusi sevišķi apgrūti-
nāta un dažos gadījumos pat slēgta. Arī

kā Latvijas osta Ventspils nav zaudējusi
šo nozīmi un Rīgas priekšostas funkcijas

Ad. Sniķeris, pilsētas galva.

viņai nākas izpildīt joprojām, kaut arī ma-

zākos apmēros.
Lai gūtu ainu par Ventspils aiz jūra?

tirdzniecības apmēriem, minami šādi sta-

tistiski dati:

Irnfports Eksports

tonnās lOOOlatos tonnās 1000 latos

193Lg. 131,691 6,916 12,036 3,021

1932. g. 136.408 4.420 16.801 2,481

1033. g. 191.408 6,331 1,776 308

1934. g. 178,659 6,311 3.131 52

1935. g. 186,593 6,663 5,026 171

No kopējā apgrozījuma uz koku eksportu

krīt:

1931. g. 130.244 tonnas, knpvērt. Ls 6.366.850-

-1932. g. 136.085
„ „ „

4.206.993,

1933. g. 191.278
„ „ „ 6.153.683,

1934. g. 178,551 „ .. „
6.306.124.

1935. g. 173.092
„ „ „

5.850.267,-

-1936. gadā koku precu eksports pēc pa

gaidām noskaidrotiem datiem uzrāda šādus

apmērus. Eksportēti: apm. 30.000 siand

zāģētu kokmateriālu, apm. 21.000 kufo

asis stut- un papīrmalkas, 1.230.000 kul)

pēd. apaļu koku, 3200 kub. metru finieri

un apm. 11.500 lodu gulžņu.
No citām eksportētām precēm minams

labība, žāvētas zivis (uz Poliju un Lietu

vu) v. c: preces.

Visaugstāko kopējo apgrozījumu Latvi

jas laikā Ventspils uzrāda 1929. g. kop

vērtībā 25,2 milj. latu, bet jau 1930. g., ie

vērojot saimnieciskās krizes iespaidu i

katastrofālu cenu krišanos pasaules kok

tirgū, kopējais apgrozījums samazināja:

uz 14 milj. latu.

Kuģu kustību Ventspils ostā rakslur

šādi skaitli:
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kuģu skaita nctto tonnāža

1933. g. «>stu apmekl. lalbr. 252 210267

1934. g. „ n „
218 186579

1935. g. „ „ „
287 198479

1936. g. .. „ „
280 234373

bet kopā ar piekrastes braucēju kuģiem ai-

na šāda:

kuģu skaits netto tonnāža

1933. g 480 243949

1934. g 494 243033

1935. g 543 254672

1936. g 575 29014K

Dažādu eksporta materiālu sagatavoša-
nai Ventspilī darbojas 10 kokzāģētavas,
bet iekšējo un ārējo koku tirgu apkalpo
9 koncesionēti koku eksportieri un vairā-

kas koktirdzniecības firmas. Bez tam

caur Ventspils ostu eksportē koku preces

apm. 25 citpilsētu firmas.

Pašā pēdējā laikā Ventspils saimniecis-

kās dzīves celšanai izvirzījies jautājums

par celulozes fabrikas ierīkošanu Vents-

pilī.
Noslēdzot īso apskatu, piegriežama vērī-

ba vēl tiem priekšnoteikumiem, kas nodro-

šinātu sekmīgu Ventspils ostas līdzdalību

ārējā tirdzniecībā arī turpmāk, šai sakarā

minama ostas labierīcību pacelšana: ostas

padziļināšana, piekrastes tālākā izbūve ku-

ģu novietošanai, kravlaukumu un pieved-

ceļu uzlabošana.

Šo jautājumu kompleksā kā izcilus sva-

rīgs faktors uzskatāms ierosinājums par
jaunā dzelzs tilta būvi pāri Ventai, taga-

dējā pontonu tilta vietā.

Ir noteikti jāpasvītro, ka tagadējais pon-

tonu tilts ne tikai traucē, bet pat apdraud

kuģu kustību. To jau vairākkārt konsta-

tējušas Ventspils ostas iestādes, šis tilts

ir uzbūvēts nepareizā virzienā, jo šķērso
Ventas upi nevis perpendikulāri pi'et
straumes virzienu, bet gan iešķērsām upes

straumei. Sakarā ar to kuģu izbraukšana

cauri tiltam jau daudz maz vējainā laikā

ir saistīta ar lielu risku pašam kuģim, kā

ari ar lieliem materiāliem zaudējumiem
kolizijas gadījumā. Stiprā vējā kuģu iz-

braukšana cauri tiltam absolūti nav iespē-

jama, kādi gadījumi piedzīvoti un devuši

iemeslu lielākiem nevēlamiem nokavēju-

miem kā kravas uzņemšanā, tā arī kuģu
izbraukšanā no ostas. Piebilstams, ka

augšpus pontonu tilta situētas lielākas

kokzāģētavas un atrodas lieli kravlauku-

mi, tā kā kuģiem gandrīz vienmēr jādodas
cauri tiltam, lai uzņemtu eksportam no-

lemto kravu.

levērojot jau minētos iemeslus, un vēl ci-

tus apsvērumus, Latvijas tirdzniecības un

rūpniecības kamera, 1936. g. beigās iesnie-

dza plašu memorandu finansu ministrijas

jūrniecības departamentam par jaunā

dzelzs tilta nepieciešamību Ventspils ostā,

kas atvietotu tagadējo pontonu tiltu.

Ventspils, neskatoties uz pārdzīvotām
saimnieciskām grūtībām, tomēr nevienā

zinā nav zaudējusi savu nozīmi kā komer-

ciāls un kuģniecības centrs, un uz viņas

nākotni, pateicoties nacionālās valdības

gādībai, varam skatīties ar stipru pa-

ļāvību.

K. BULTE,

Latvijas tirdzn. un rūpn. kameras loc. un

pilnvarnieks Ventspilī.

T. Lepše, Ventspils apr. polic. II

iec. priekšnieks un aizs. bataljona komandieris.

Ventspils osta senāk un tagad

Tautām, k
as nodarbojās ar jūrniecību, Venta

bijusi pazīstama jau pirms vāciešu iespiešanās

Baltijā. Ventā bieži iebraukuši jūras laupitāji

un tur norisinājušās sīvas cīņas. Sākumā upes

kreisā krastā pacēlās tikai pils un ap viņu dažas

būdas, bet 1341. g. Ventspilī jau ieradās vācu

kuģi ar precēm un daudz līdzbraucēju, kuri ap-

metās uz dzīvi ap pili.
Kurzemes hercoga Jēkaba laikā Ventspils uz-

plauka. Tirdzniecības flote apkalpo ne tikai jū-
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ras tirdzniecību gar Kurzemes un Vidzemes pie-

krasti, bet arī ar Kurzemes kolonijām pāri

Atlantijas okeānam. Pēc lieliem kariem starp

Krieviju, Poliju, Lietuvu un Zviedriju, kuri pa

da)ai norisinājās Kurzemes teritorijā, Ventspili

galīgi noposta un viņas tirdzniecību ar ārvalstīm

iznīcina.

V. Ābelnieks,
Ventspils ostas pr-ks.

Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai pirmajā
laikā Krievijas valdība piegrieza mazu vērību

Ventspils ostai. Deviņpadsmitā gadusimteņa vidf

stāvoklis mainās Ventspilij par labu. Krievijas
valdība bija atzinusi Ventsnils izc'lās īpa-

šības — reti izdevīgo dabisko stāvokli un novie-

tojumu. Ventas upe ir dziļa un mierīga, ar diez-

gan augstiem, izturīgiem un plašiem krastiem,

kuri pārveidojas tālos līdzenumos, kas ļoti pie-
mēroti plaša dzelzceļu tīkla novietojumam, no-

liktavām un citu ostas ierīču būvei. Vissvarīgā-
kais apstāklis tomēr ir tas, ka Ventspils osta ne*

aizsalst cauru gadu un atrodas pie tādas pat ne-

aizsalstošas jūras.

Krievijas valdība laikā no 1897.—1902. g. g.

pagarināja Maskavas-Tukuma dzelzceļa līniju

līdz Ventspilij, reizē izbūvējot Ventspils ostu oke-

āna tvaikoņu pieejai, ar pilnīgiem aizsargu mo-

liem. No 1902. gada Ventspils osta ātri ieņem
redzamu vietu vispasaules jūras tirdzniecībā, iz-

veidojoties par vienu no ievērojamākām Baltijas

ostām. Toreiz Ventspils ostu uzskatīja arī ka

Pēterpils. Tallinas un Rīgas priekšostu, jo biezi

Ventspils ostā iegriezās tvaikoņi, kas gan bija
adresēti uz minētām ostām, bet ledus apstākļu

dēļ nespēja turp nokļūt.
Līdz ar kuģniecības attīstīšanos, uzplauka arī

zvejniecība. No sākuma gan tikai ar airu un bu-

ru, bet vēlāk arī ar motoru laivām.

Pasaules kara laikā zvejniecība galīgi iznīkst.

1918. gadā Ventspilī ir atkal 7 motorlaivas, un

1936. gadā zvejas motorlaivu skaits jau sasniedz

75. Līdz ar motorlaivu pielietošanu zvejniecībā,
aug arī zvejnieku lomi, un zivju cenas sāk slīdēt

uz leju. Pateicoties valdības atbalstam un pretim-

nākšanai, sevišķi pēdējos trijos gados — stāvo-

klis zivju tirgū uzlabojas. Diemžēl, aiz klimati-

skiem apstākļiem ar zvejniecību var nodarboties

tikai nepilnus 9 mēnešus gadā. Pārējā laikā

zvejniekiem jāmeklē darbs mežos un pie kuģu
lādēšanas.

Ar jūru un ostu saistīti Ventspils iedzīvotāju
galvenie nodarbošanās veidi un peļņas avoti —

kokrūpniecība un koku materiālu eksports, kuģu
iekraušanas un izkraušanas darbi un zvejniecība.

Diemžēl, neviens no šiem nodarbības veidiem nav

pastāvīgs un nevar dot strādniekiem darbu un

peļņu visam gadam. Tas sagādā diezgan lielas

grūtības lielai daļai Ventspils iedzīvotāju.

Noslēdzot šo īso apskatu, atzīmējams, ka Vents-
pils osta nav pazaudējusi savu stāvokli Baltijas

jūras tirdzniecībā, jo dabūtās rētas no daudziem

kariem vienmēr sadzīst, un tagad Ventspils osta*

izredzes ir gaišākas, kā jebkad.

Tālbrauc. kapt. V. ĀBELNIEKS,

Ventspils ostas priekšnieks.

Ventspils ostas un pilsētas skats senāk.
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Ventspils osta 1936. g.

Ventspils valsts ģimnazija
Ar bēgļu atgriešanos paceļas neatvairā-

ma prasība pēc vidusskolas, kas var piepil-
dīties drīz pēc 1918. g. 18. nov., kad 7. dcc.

tiek likti pamati pilnīgi jaunai skolai, ku-

ra pēc 2 dienām sāk darbu, neuzmeklēda-

ma sakarus ar vācisko latīņu skolu un krie-

viskajām pirmskara vidusskolām, bet kā

latviska skola iziet jaunās gaitās, uzņem-

damās mācīt un audzināt jaunatni par

krietniem Latvijas dēliem un meitām.

Pirmajā mācības gadā skola uzņēmusi
347 skolēnus; 17 izlaidumos pilnu kursu

beiguši 575 absolventi (278 vīr. un 297

siev.), no kuriem 36 proc. nākuši no lauku

sētām, kurp arī atgriezušies daudzi pēc iz-

glītības gaitu beigām.

Kopš 1935. g. skolas ēka ir valsts īpašu-
mā. Skolas pagalms paplašināts par 7630

kv m, kas dod iespēju ierīkot dārzu, ap-

stādījumus un sporta laukumu, kā arī ģim-

nāzijas 812. mazpulkam attīstīt rosīgu
darbību.

Atsaucību 28. janv. draudzīgajam aicinā-

jumam ar pateicību piemin mazpulks un

ģimnāzija. Bibliotēkā 6845 sēj. 10.861 ls

vērtībā, māc. līdzekļu kabinetos par 11.112

ls, pārējā inventāra vērtība 15.531 ls. Pē-

dējos gados pieaug klašu un skolēnu skaits.

Ar šo mācības gadu atvērta arī I sag. kla-

se. Šai māc. gadā ģimnāzijā mācās 148

skolēni.

Skola ir piedalījusies pilsētas kulturāla-

jā dzīvē ar skolas izrīkojumiem un pazīsta-
māko galvas pilsētas darbinieku un savu

mācības spēku lekcijām un, atvēlēdama

telpas tautas konservātorijai, mūzikas

mākslas veicināšanā.

ATIS JAUNZEMIS,
ģimnazijas direktors.

Atis Jaunzemis,

ģimn. direktors.

Ventspils valsts komercskola un arodu skola

Valsts komercskolu Ventspilī izglītības

ministrija atvēra 1930. gadā. No 1920. g.

līdz 1930. gadam Ventspilī pastāvēja zemā-

ka arodskola ar tirdzniecības un mēchani-

kas nodaļu. Arodskolas mēchanikas noda-

ļu 1929.-30. mācības gadā pārveidoja tā, ka

viņa sagatavo arī tirdzniecības kuģu

3. šķiras mēchaniķus. Komercskola ir vi-
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dusskola ar visām vidusskolas tiesībām un

tās absolventi var iestāties augstskolā, vai

stāties tieši praktiskā darbā kā grāmat-

veži, korespondenti, mašīnrakstītāji.

J. Lūkins,

Ventspils komercskolas
direktors.

Komercskola sagatavo ne tikai nākošos

tirgotājus, viņa dod zināšanas, kas nepie-
ciešamas arī citu arodu pārstāvjiem. Ko-

mercskolā iegūtās zināšanas nepiecieša-
mas organizāciju, pašvaldību, kooperātīvu
valdes un revīzijas komisijas locekļiem,
rūpniekiem, lauksaimniekiem. Komerc-

skola sevišķu vērību piegriež angļu un vā-

cu valodai, grāmatvedībai, preču zinībām,

korespondencei, stenografijai, mašīnrakstī-
šanai un citām praktiskām zinībām.

Komercskolā uzņem zēnus un meitenes,
kas beiguši 6-klasīgas pamatskolas mācī-

bas kursu, ar pārbaudījumu latviešu un vā-

cu vai angļu valodā un aritmētikā.

Arodskolas mēchanikas nodaļa dod visas

tās zināšanas, kas nepieciešamas šī laika

amatniekam — atslēdzniekam - mēchani-

kim.

Arodskolas mēchanikas nodaļas absol-

ventiem ir iespēja izvēlēties savām spējām

un tieksmēm piemērotu nodarbošanos, viņi

var braukt uz jūras kā kuģu mēchaniķi,
dzelzgriezēji, atslēdznieki un elektromon-

tieri. Skola turpmāk pēc garāžas uzcelša-

nas apmācīs savus audzēkņus arī autoteeh-

nikā un vadībā.

Pie skolas ierīkotas atslēdznieku, dzelz-

griezēju darbnīcas un kaltuve. Darbnīcas

apgādātas ar modernām dzelzs apstrādāša-

nas mašīnām.

Mēchanikas nodaļas 1. klasē bez pārbau-

dījumiem uzņem beigušos 6-klasīgas pa-
matskolas mācības kursu, bet ar pārbau-

dījumu latviešu valodā un aritmētikā, kas

beiguši 6-klasīgas pamatskolas mācības

kursu bez tiesībām iestāties vidusskolās.

Trūcīgākos, spējīgākos un centīgākos
skolēnus komercskolā 40 proc, arodskolā

20 proc. no kopējā skolēnu skaita atbrīvo

no mācības naudas maksas un viņiem pie-

šķir pat stipendijas, kā arī izsniedz mācī-

bas līdzekļus.

Skolas vada direktors inž. J. Lūkins.

Valsts Leču 2 gad. lauksaimniecības skola

Valsts Leču 2 gad. lauksaimniecības sko-

la nodibināta 1923. g. Tā atrodas bij. Leču

muižā, 15 klm. no Ventspils.

Agr. J. Ārents.

Skolu uztur valsts. Mācības un

audzināšanas ziņā tā padota zemkopības
ministrijas lauksaimniecības skolu nodaļai.

Skolas mērķis — sagatavot lauku jau-
natni, lauksaimniecības darbam un lauku

dzīvei.

Skola — divgadīga: tai 2 klases. Pirmā

gadā ieziet visvairāk vispārizglītojošos

priekšmetus (latv. valodu, botāniku, ķīmiju,

rēķināšanu v. c), kuru pārzināšana nepie-
ciešama speciālo priekšmetu (augkopības,

lopkopības, mājturības v, c.) pilnīgākai iz-

prašanai. Speciālos priekšmetus izņem ot-

rā gadā.
Teorētiskās mācības skolā notiek no 15.

okt. līdz 1. maijam, tā tad ziemas mēnešos,

kas atvieglo bērnu skolā mazturī-

giem vecākiem, jo vasaras mēnešos bērni

tiem var darbos palīdzēt mājās. Praktiskos

darbus izved paralēli teorētiskām mācībām

ziemā un obligātoriskajā vasaras praktisko
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darbu laikā, kas iekrīt 15 dienas maijā un

15 dienas rudenī, parasti augustā. Ziemas

teorēt. mācību laikā audzēkņi izpilda dežū-

ras skolas saimniecībā pie piena lopu, zirgu,
cūku, putnu ēdināšanas un kopšanas, kā

arī pašā skolas dzīvē pie ēdienu gatavoša-
nas virtuvē un mājas uzkopšanas.

Sevišķu vērību skola piegriež vienai no

ienesīgākām lauksaimn. nozarēm — dārz-

kopībai, dodot skolēniem plašu praksi sko-

las siltumnīcās, kokaudzētavā, plašajā aug-

ļu un sakņu dārzos.

Meiteņu izglītošanā sevišķu vērību pie-
griež rokdarbiem un mājturībai. Rokdarbu

stundās pasniedz vienkāršo un mākslas au-

šanu, lāpīšanu un adīšanu, bērnu un pieau-
gušo veļas šūšanu.

Praktisko un teorētisko zināšanu papla-
šināšanai skola sarīko ekskursijas uz ap-

kārtnes un tālākām priekšzīmīgām saimnie-

cībām.

Skolā mācības pasniedz divi školotāji —

agronomi ar augstskolas izglītību un mājtu-
rības — rokdarbu skolotāja.

Par audzēkņiem skolā uzņem abēju dzi-

mumu personas ar pilnu pamatskolas iz-

glītību un arī IV un V pamatskolas klases

beigušos (pēdējos pēc pārbaudījumiem rē-

ķināšanā un latviešu valodā).
Skolu apmeklējuši 198 skolēni.

Blakus aroda zināšanu sniegšanai, au-

dzēkņiem, skola cenšas ieaudzināt savos au-

dzēkņos cieņu un mīlestību pret zemi un

lauku darbu, lauku dzīvi un vecāku mājām.

J. ARENTS,

Valsts Leču 2 gad. lauks, skolas

pārzinis.

Ventspils un apkārtnes skolotāju kooperātīvs
"Gaisma"

1927. g. t. jūlijā neliels skolotāju pulciņš
nodibināja kooperātīvu „Gaisma" — grā-
matu, mācības līdzekļu un rakstāmlietu

veikalu, kas nedaudz gados izveidojies par

plašu un stabilu uzņēmumu. Visus šos ga-
dus kooperātīvs centies apmierināt ne tikai

biedru, bet arī plašākas sabiedrības vaja-
dzības pēc vērtīgas grāmatas. Bez šī sava

tiešā uzdevuma kooperātīvs vienmēr aktīvi

un atsaucīgi piedalījies visos kulturālos pa-
nākumos: grāmatu, kultūras un izglītības
nedēļu sarīkojumos, rīkotas izstādes un zie-

doti līdzekļi sarīkojumu izdevumu segša-
nai; pilsētas un apriņķu skolām un skolu

bibliotēkām katru gadu ziedoti vairāk sim-

tu latu; kopā ar skolotāju biedrību nodibi-

nātas 3 stipendijas mūsu pilsētas augstā-
kās skolās kopsumā par 210 ls gadā. Koo-

peratīvu nodibinot bija ap 20 biedru, paju
kapitāls pirmā gada beigās 600 ls. Pašreiz

biedru ir 150, paju kapitāls ap 4000 ls un

pārējie nedalāmie kapitāli — 150.000 ls.

Pagājušā gada tīrā peļņa ap 2500 ls.

Kooperatīvs nemitīgi audzis, paplašinā-

jis savu darbību un spējis mazliet pielikt
roku arī kultūras celšanas darbam. Paš-

reiz kooperātīvam ir divi veikali — Vadoņa
ielā 34 un Pils ielā 24.

Tekošajā gadā esam nodomājuši darbību

redzami paplašināt. Uzklausīdami sabied-

rības domu, tuvākās dienās atveram savu

spiestuvi, grāmalsietuvi un zīmogu izgata-

vošanas darbnīcu Vadoņa ielā 17. Pieņem-
sim visāda veida iespieddarbus, grāmatu
siešanu un zīmogu izgatavošanu. Ziņodami
par to sabiedrībai, paliekam cerībā, ka vi-

ņa turpmāk mums dāvās to pašu uzticību

un atbalstu, kā līdz šim, lai kopīgiem spē-
kiem sekmētu mūsu kultūras dzīves cel-

šanu.

Ventspils strādnieku arodbiedrība un tās darbība

Ventspili pamatoti varam uzskatīt par
strādnieku pilsētu, jo nospiedošais vairums

Ventspils iedzīvotāju pārtiek no savu roku

darba, kā zāģētavu strādnieki, zvejnieki,
ostas strādnieki un gadījuma darba strād-

nieki, tāpēc svarīga loma tās dzīvē piekrīt
strādnieku organizācijai un tam kā šī orga-

nizācija izveidota un attīsta savu darbību.

Šī arodbiedrība izvērtusies par vienu no

spēcīgākām strādnieku organizācijām pro-
vincē. Ventspils strādnieku arodbiedrībā,

kopā ar Tukuma un Talsu nodaļām, uz š. g.
15. februāri skaitījās 3959 biedri, no kuriem

Ventspils pilsētā vien 3000. Arodbiedrības
darbība izpaužas daudzās arodu un kulturā-

lās nozarēs. Darbojas koris, pūtēju un man-
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dolīnu orķestri, džesa kapele, drāmatiskā

un mājturības sekcija. Vakaros atvērta

bibliotēka ar 2000 sējumiem un lasāmgalds,

ar radioaparātu, kur ļaudis pulcējas, lai liet-

derīgi pavadītu brīvo laiku.

Pie arodbiedrības pastāv un darbojas
LAS nodaļa ar 9 sporta sekcijām. Noda-

ļas atsevišķi sportisti tikuši uzaicināti arī

starptautiskās sacīkstēs Polijā un Igaunijā.

Sevišķu vērību arodbiedrības valde pie-

griež strādnieku kulturālā līmeņa pacelšanā,

sarīkojot teātra izrādes. Jūtams šķērslis

pagaidām ir piemērotu telpu trūkums, bet

ir cerība, ka šis jautājums nākotnē nokārto-

sies labvēlīgi.
Samērā labas attiecības arodbiedrības

valdei ir nodibinājušās ar vietējiem rūpnie-
kiem. Darba konfliktu pēdējā laikā ir sa-

mērā maz.

Kas attiecas uz darba apstākļiem Vents-

pilī, tad salīdzinot ar pagājušo gadu, tie ir

uzlabojušies, pateicoties lielākai rosībai

koktirdzniecībā. Kā zināms, Ventspils rūp-
niecība pastāv tikai no koku zāģētavām

un šinīs zāģētavās darbs nav pastāvīgs, sa-

karā ar ko arī strādnieku nodarbinātība]
Ventspilī nav vienmērīga, bet stipri atkarā-

jas no tirgus konjunktūras, ūdens un laika

apstākļiem.

Lielu ierosmi un ticību Ventspils nā-

kotnei strādniekiem dod paredzamā celu-

lozes fabrikas būve Ventspilī, kas vairākiem

simtiem strādniekiem dos pastāvīgu darbu

cauru gadu.
R. BEIZIKS,

Ventspils strādnieku

arodbiedrības priekšnieks.

Ventspils latviešu krājaizdevu sabiedrība

dibināta 1899. gadā. Pasaules karš pārtau-

ca s-bas darbību, kad sab-bas bilance pār-
sniedza 1.187.000.— zelta rbļ., no kuriem aiz-

devumos bija izsniegti pāri par 1.080.000
.
—

zelta rbļ. un 2800 noguldītāju noguldījumi

Pateicoties apstāklim, ka s-bai bija ne-

kustams īpašums, mūra 3 stāvu ēka, kuras

būve 1913. g. s-bai izmaksāja 40.000.— z. r.,

un kas varēja nodrošināt kredītu Latvijas

bankā, s-bas darbība ar 1922. g. spēji pie-

Ventspils latviešu krāj-aizdevu s-bas pārvalde un techniskie darbinieki.

sasniedza 927.000.— rbļ. Uz 1915. g. s-bā

skaitījās 1600 biedru.

Šie skaitļi spilgti rāda s-bas nopelnus

Ventspils izbūvē.

Pēc kara darbība atjaunota 1919. gada
janvārī. Līdz 1921. g. naudas, darbinieku,

arķīva un grāmatu trūkuma dēļ, kuras at-

radās Krievijā, s-ba pārcieta asu krizi un

tās darbība aprobežojās vienīgi ar veco pa-
rādu iekasēšanu un noguldījumu atmaksu.

aug. Pašreiz bilance pārsniedz Ls 1.034.000,

1440 biedriem aizdevumos izsniegti 820.000

latu. Noguldījumi pārsniedz 234,000 ls. Pa-

jas 147.0001 ls.

Padomē pašreiz darbojas A. Sniķeris

(pr-js), J. Grīnbergs un Fr. Stobris. Valdē

— A. Sauka (pr-js), K. Stūris un J. Polis

Revīzijas komisijā J. Turauskis, V. Ābel-

nieks un P. Mūrnieks.
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Ventspils apkārtnes lauksaimnieku kooperātīvs
darbojas Sarkanmuižas pag. Burtniekos.

Dibināts 1921. gadā. Neskatoties uz Vents-

pils tuvumu (9 kilometri) un nelielo darbī-

bas rajonu, kooperātīvā tirdznieciskā darbī-

ba ir bijusi sekmīga — no 15 pastāveš. g. ti-

kai viens gads ir noslēdzies ar nelielu zau-

dējumu. Atturēdamies preču pārdošanā uz

parāda, kooperātīvs ir arī vieglāki pārvarē-

jis krizes laikus, kaut gan vienas daļas

pašu) līdzekļu ieguldīšana nekustamā īpa-
šumā ir dažas grūtības sagādājusi. Bilance

uz 1. janv. 1937. g. skaitās Ls 18.000 liela, no

tās 77 proc. pašu līdzekļi, biedru skaits 50

1936. gadā pārdotas preces par Ls 32.000.

Ar saviem līdzekļiem un Kultūras fonda

pabalstiem kooperātīvam piešķirtais krogs
ir izbūvēts par tautas namu. To izmanto

visas apkārtnes organizācijas sapulcēm un

izrīkojumiem. Kooperātīvam ir bibliotēka

ar 906 sējumiem. Kooperātīvs ir sarīkojis
vairākus kursus, priekšlasījumus un teāt-

ra izrādes, sevišķu piekrišanu ir izpelnīju-
šies sarīkotie mājturības kursi un Sarkan-

muižas pag. zemnieku dienas.

Un jācer, ka arī uz priekšu kooperātīvs

ar sekmēm varēs pildīt tos uzdevumus ie-

dzīvotāju materiālās labklājības celšanā, ko

no kooperātīvām organizācijām prasīs tau-

tas Vadonis.

Valdē darbojas K. Cebers, K. Standze-

nieks, V. Zvanis, P. Lode un A. Miezīts.

Revīzijas komisijā K. Krūmiņš, E. Blum-

bergs un A. Graudiņš.

J. APMANIS,
veikalvedis.

Ventspils patērētājukooperācijaveidojas
Ventspils un apkārtnes patērētāju bied-

rība «Strādnieks» un Ventspils namīpašnie-
ku biedrības kooperātīvs apvienojās zem

nosaukuma: «Ventspils kooperātīvs». Fi-

nansiālā ziņā kooperātīvs diezgan stabils.

Viņa pašu līdzekļi, kā biedru pajas un ga-

diem uzkrātie nedalāmie kapitāli, kopā ar

biedru noguldījumu sastāda vairāk kā pusi

no bilances. Apvienoto kooperātīvu apgro-

zījumi pagājušā gadā, kad apvienošanās vēl

nebija notikusi, pārsniedza Ls 400.000.

Ventspils kooperātīvam pašlaik pieder
11 koloniālpreču veikali, 1 piena veikals un

lielākā un labāki noorganizētā maizes cep-

tuve ar 2 krāsnīm, maizes mīcāmo un mīk-

las dalāmo mašīnu, smagais auto preču

piegādāšanai un izvadāšanai pa veikaliem.

Ventspils ugunsdzēsība
Pirms 15. maija Ventspilī pastāvēja 4

brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, kuras

savstarpēji apkarojās un viena otrai centās

kaitēt. Piemērotas depo telpas nevienai

biedrībai nebija." Nebija arī pietiekošā mē-

rā ugunsdzēsības rīku. Pilsētas pabalsts
tika sadalīts uz 4 daļām un svētību tas ne-

nesa. Ar izrīkojumiem un ziedojumu vāk-

šanām centās viena otru pārspēt, kas galu

galā peļņu nedeva un pa lielākai daļai nesa

zaudējumus, jo iedzīvotāji pienācīgi neat-

balstīja ugunsdzēsējus. 1935. g. sākumā 3

vietējās biedrības apvienojās vienā. Pa-

lika atsevišķi tikai dzelzceļnieki uz īpatnē-

jiem noteikumiem. Tagad, sastādot bilan-

ci, apvienošanās ir devusi īsajā laikā:

Ventas nodaļā izbūvēta automašīna un

depo telpas, Pārventas nodaļā iekārtotas

jaunas piemērotas depo telpas, iegādāta

jauna motoršļirce un automašīna ar šļūte-
nēm un centra nodaļā jauna moderna auto-

mašīna.

FR. OĻUKALNS,
biedrības priekšnieks.

Ventspils virsmežniecība

atrodas Kurzemes ziemeļrietumos pie Ven-

tas ietekas jūrā. Virsmežniecība nodibinā-

ta 1921. g. no bij. kroņa Ventspils mežnie-

cības un 4. bij. privātmuižu mežiem. Ta-

gadējā kopplatība 20.333 ha, no kuriem ar

mežu apklāti 14.262 ha, bet pārējie 6071 ha

nemeža zemes. Nemežu platība ietilpst
mežu resora darbinieku dienesta zemes un
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meža pļavas kopplatībā 500 ha, sūnu purvu

2941 ha, zāļu purvu un nederīgas zemes

466 ha.

Inž. mežk. P. Kraulis,

zemkopības ministrijas
Ventspils zāģētavu vad.

Tās meži aptver Sarkanmuižas, Vārves,

daļu Zūras un Užavas pagastus. Virsmež-

niecības priežu sili izveidojas uz trūcīgām

smilšu augsnām. Pateicoties neuzmanīgai

rīcībai ar uguni no daudzajiem pilsētu ap-

meklētājiem un dzelzceļiem, kas krusto

sausos silus, bieži izsauc lielas meža degša-

nas, kas palielina neapmežotās meža pla-
tības un pasliktina vājos meža augšanas
apstākļus. Meža degšanas posta novērša-

nai ierīkotas ugunsaizsargu joslas.

Ikgadēja meža izmantošana pēc tāmes

sastāda 42.836m:i būvkoku un malkas koku.

Apm. 60 proc. no izcērtamā vairuma krīt

uz vērtīgiem skuju koku baļķiem, bet pārē-
jā daļa kā mazvērtīga tiek sastrādāta sīkos

sortimentos un dedzināmā malkā. Apmie-
rinot pirmā kārtā vietējo iedzīvotāju vaja-
dzības ar būvkokiem un dedzināmo malku,

virsmežniecība dod pietiekoši daudz koks-

nes arī eksportam. Atzīmējams, ka virs-

mežniecība Ventspils ostā ierīkojusi lauku-

mus materiālu novietošanai. Materiālus

iesūta kaimiņu virsmežniecības, atrodošās

Ventas un Abavas baseinos, kā arī pie
Ventspils dzelzceļa līnijām.

K. BREIKŠS,
Ventspils virsmežzinis.

Šlīteres virsmežniecība

Šlīteres virsmežniecības platība ir 23.585

ha, no tās meža zemju 18.262 ha. Mežau-

džu sadalījums pēc koku sugām: priedes —

65 proc, egles — 26 proc, melnalkšņa —

6 proc, bērza — 2 proc, apses — 1 proc.

Virsmežniecība bagāta medību zvēriem un

putniem, sevišķi ievērojams ir platradžu
briežu skaits — 53 gab., vai pāri par 10

proc no viņu skaita Latvijā. Šeit dzīvo

arī no Norvēģijas ievestie ziemeļbrieži.
Virsmežniecības rajonā atrodas ģeolo-

ģiskā ziņā ievērojamie Šlīteres Zilie kaini

— sens jūras stāvkrasts (ap 8000 g. pr.

Kr.) Zilie kalni skaisto dabas ainavu un

viņos sastopamo reto augu (īves koks, ēfe-

ja U. c.) dēļ kļuvuši par ievērojamu tūris-

ma vietu. Zilajos kalnos pie Šlīteres atro-

das mūsu lielākais dabas piemineklis — re-

zervāts (898 ha).
Virsmežniecības rajons ļoti mežains un

samērā reti apdzīvots, kamdēļ virsmežnie-

cība var dot ievērojamu koknes vairumu

eksportam. Pēdējos gados vidēji izman-

tots ap 65.000 m
a gadā, Hetkoku 60 proc,

malkas koku 40 proc. Vietējo iedzīvotāju

vajadzībām izsniedz ap 20 proc. pārējo
izmanto eksportam. No eksportam nozī-

mētā vairuma pāri par 95 proc. izstrādāts

saimnieciska kārtā ar valsts līdzekļiem.
Par meža ciršanu un vešanu valsts izmaksā

lauku iedzīvotājiem ap 200.000 ls gadā.

B. ZICHMANIS,
Šlīteres virsmežzinis.

Ugāles virsmežniecības

kopplatība 41140 ha; meža zemju 34067 ha,
nemeža zemju 7073 ha.

Virsmežniecība atrodas Kurzemes zie-

meļvakaru līdzenumā, ar smilšainām augs-

nām, pārklātām ar skuju koku, pārsvarā

priežu, audzēm. Plašajos meža masīvos uz-

glabājušies prāvi koku krājumi.

Apmierinot ar mežu materiāliem vietē-

jo iedzīvotāju prasības, virsmežniecība dod

ievērojamu koksnes vairumu arī ekspor-
tam.
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1935.-36. g. virsmežniecība nodevusi iz-

ciršanai 12.3000 ciešmetrus augoša un

17.000 atmiruša meža. No minētā vairuma

pārdots koktirgotājiem uz celma 37.000

ciešmetru, izstrādāts saimnieciskā kārtā

51.000 ciešmetru.

Pie mežu izstrādāšanas ziemas laikā no-

darbināti ne tikai vietējie lauksaimnieki,
bet te atrod darbu arī daži simti pilsētnieku
un latgaliešu. Pie materiālu izvešanas zie-

mā nodarbināti visi apkārtējo pagastu lauk-

saimnieki—zirdzinieki. Mežu darbi ienes

jūtamu saimniecisku rosību apkārtējos pa-

gastos. Koku tālākais transports ērts; virs-

mežniecību šķērso Rīgas—Ventspils dzelz-

ceļa līnija un dienvidrietumu daļai pierobe-
žo Ventas upe. Pa minētiem ceļiem iespē-

jams koku materiālus nogādāt Ventspils

ostā, tāpat arī departamenta zāģētavās

Ventspilī un Usmā.

Sevišķi palielinājās rosība meža darbos

ar iespēju nodod meža materiālu pārstrādā-
šanu departamenta zāģētavās — Ventspilī

un Usmā.

Ar darbu uzsākšanu minētajās zāģētavās
radās konkurence sagatavoto koku materiā-

lu pārdošanā un materiālu cenas vismaz du-

bultojās. Tāpat jūtami palielinājās lauk-

saimnieku ienākumi ar meža materiālu iz-

vešanu. Pateicoties labai apsardzībai un

labvēlīgiem pārziemošanas apstākļiem, še

sastopami irši, brieži, meža cūkas un daudz

stirnu.

Iršu baurošanas laikā virsmežniecībā ie-

rodas nereti ārzemju mednieki-tūristi, lai

iegūtu vērtīgās trofejas — iršu staltos ra-

gus. Bebru skaits jau pārsniedz 30 un daži

no viņiem, izvairīdamies no konkurences

un meklēdami labākus dzīves apstākļus, iz-

ceļo kaimiņu virsmežniecībās.

Virsmežniecība propagandējot mežsaim-

niecību aktīvi piedalās sava rajona mežu

dienās, pēc iespējas izsniedzot stādus un

dodot paskaidrojumus mežu atjaunošanā

un kopšanā.

K. VĒCIŅŠ,
Ugāles virsmežzinis.

Piltenes virsmežniecība

Piltenes virsmežniecība atrodas Vents-

pils apriņķī un maza daļa arī Aizputes ap-

riņķī. Virsmežniecības robežas sākas no

Usmas ezera un rietumu virzienā aizstiep-

jas līdz jūrai. Ventspils apriņķī virsmež-

niecības robežās ietilpst Usmas, Ugāles,

Zlēku, Piltenes, Zīras un Ēdoles pagasti,
bet Aizputes apriņķī Alšvangas un

Jūrkal-

nes pag. Visas virsmežniecības kopplatī-
ba 34.973 ha, no kuras ar mežu apklāti
29.132 ha, bet nederīgas zemes (purvi un

ūdens) 3062 ha.

Vietējo iedzīvotāju vajadzībām virsmež-

niecība caurmērā katru gadu izsniedz līdz

23.000 kub. metru lietkoku un malkas, izso-

lēs pārdod līdz 30.000 kub. mtr. un saim-

nieciskā kārtā ar valsts līdzekļiem tāpat iz-

strādā līdz 30.000 kub. metru koksnes.

Izņemot vietējos izsniegumus, visi pārē-

jie virsmežniecības meža materiāli aiziet

eksportam. Meža materiālu tālākais trans-

ports ļoti izdevīgs, gar Cirkales un Zlēku

meža novadiem tek Abava, bet tieši caur

virsmežniecību tek labi izmantojamā plu-
dināšanai — Venta.

Virsmežniecībā atrodas mežainā un maz

apdzīvotā apvidū, kāpēc ar lietkokiem un

malku spēj pilnīgi apmierināt vietējās ie-

dzīvotāju prasības un palīdz vēl citu virs-

mežniecību pagastu iedzīvotājiem.

No retāk sastopamiem medījumiem
virsmežniecība var lepoties ar iršiem un

meža cūkām. Minēto medījumu bagātība

pievelk ārzemju medniekus — tūristus, kas

par medību rezultātiem ļoti apmierināti un

dod valstij arī ienākumus.

A. RIEKSTIŅŠ,
Piltenes virsmešzinis.

Zemē nomesta nauda

Šodien, kad mēs metam skatu atpakaļ
uz piedzīvojumiem un sasniegumiem šajos
īsos trīs gados, gandrīz negribas ticēt, ka

viss varēja piepildīties tik pilnīgi un skai-

sti, Ka agrāk uz visām pusēm stumto un

raustīto latvju zemnieku jau drīz trīs gadus
ved stingra roka pretim labklājībai un lai-

mei.
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Zemnieki un zemnieces! Arī jūs to esat

darījuši un darāt no jauna.
Ar šīm rindiņām es gribētu aizrādīt

jums uz vēl vienu iespēju kopdarbā un

vienprātības ceļā iegūt līdzekļus, pie tam

ievērojami prāvus, kurus mēs varētu kā

pateicības pierādījumu nodot Vadonim mū-

su jaunā laikmeta dokumentēšanai.

Mēs lasām laikrakstos — arī Vadonis kā-

dā no savām pēdējām runām uz to ir norā-

dījis — ka pasaules tirgū pēdējā laikā trūkst

tērauda un dzelzs. To cenas strauji ceļas.
Tam par iemeslu ir būvniecības attīstība,
dažu rūpniecības nozaru uzplaukums, piem.

automobiļu rūpniecība, bet galvenais, liel-

valstu bruņošanās.
Trūkst pēdējā laikā pasaules tirgū arī

vecu dzelžu, kas ir svarīga jēlviela dzelzs-

lietuvēm. Dažas valstis ir pat noliegušas
vecu dzelžu eksportu.

Ja nu mēs tā labi apskatītos pa savām

saimniecībām, parevidētu mūsu «vāgūžus»,

klētis, kambarus un bēniņus un citas vietas,

kur mēdz nosviest atrastu pakavu vai no-

lietotu darba rīku, tad mēs konstatēsim, ka

šīs pasaules tirgū trūkstošās

un ļoti meklētās mantas lat-

viešu lauku sētās ir Dieva

svētība! Bet tā tur guļ bez pielietoša-

nas iespējām un rūsē. Tā ir vārda pilnā no-

zīmē zemē nomesta nauda. Un kādēļ gan

viņu nepacelt?

Mums ir apm. 145.900 vec- un 68.900

jaunsaimniecību. Pieņemot, ka katrā vec-

saimniecībā mēs atradīsim tikai vienu pu-

du, t. i. 16 kg vecus, saimniecībā nederīgus

dzelžus (īstenībā, es domāju, to būs daudz,
daudz vairāk) un jaunsaimniecībās 10 kg
varam secināt, ka tādas mantas lauku sētās

ir vismaz 3023 tonnas.

Es nezinu, cik no veciem dzelžiem, pār-
strādājot tos lietuvēs, iznāk jauna dzelzs.

Pieņemsim, ka puse iet zudumā, tad to-

mēr no 3032 tonnām varētu iegūt apm. 1500

tonnas labu mantu vērtībā par 190.000 ls!

Šie vecie dzelži bez vērtības un nozīmes,
kas atņem nevajadzīgi telpas un ir saim-

niecībā tikai «pa kājām» jāsanes vienkopus

punktos, kur mēs nododam savus ražoju-
mus eksportam. No turienes tiem jāsaplūst
atkal vienā vietā mūsu Vadoņa rīcībā. Mēs

viņu lūgsim pārkait šos vecos dzelžus jau-
nos ārklos un darba rīkos, kā viņš to darī-

jis daudzkārt un vienmēr vēl dara: No ve-

ca satrunējuša nederīga veido

jaunu, derīgu, krāšņu!

Es ceru, ka mans ierosinājums radīs at-

balsi laukos, gūs mūsu lauksaimniecības

organizāciju atbalstu un ka mazpulki ne-

liegs savas čaklās rokas un jaunatnes sajūs-
mu propagandēt un izvest šo vākšanas dar-

bu lielā, valsts mērogā.

Zemnieki labprāt atsvabināsies no neva-

jadzīgiem «krāmiem», apzinādamies, ka tie

dos daudz latu mūsu Vadonimviņa valsts iz-

daiļošanas un izveidošanas darbā un arī pil-

sētnieki, sevišķi mazpilsētās, atradīs bēni-

ņos un «ankambaros» daudz ko nodot

«dzelzs fondā».

Al. RUTENBERGS,
lauksaimnieks.

Ances pagasts
aizņem 374,9 kv. klm. Plašā jūrmalas joslā

stiepjas, līdztekus cits citam, gari smilšaino

kāpu kangari, starp kuriem atrodas vigas
ar purviem un aizaugušiem mežezeriem. le-

dzīvotāju skaits 3302. Budžets Ls 30557,—-
-ar 6 proc. nodokļu likmju paaugst. Pagastā
551 saimniecība un 52 citu apdzīvotu vietu.

Aramzemes tikai 6 proc. I šķ., II šķ., 111 šķ.

un IV šķ. nav, labākā aramzeme ir V šķ. un

tā arī tikai 113,78 ha vai 5,27 proc. aram-

zemes koppl., 6. šķ. ir 31,08 proc, 7. šķ.
44,05 proc, 8, šķ, 19,60 proc. Pļavu Ances

zemturiem daudz, uz 1 ha aramzemes iz-

nāk 2,1 ha platība, bet zemes vērtības: I

šķ., 2. šķ., 3. šķ. pļavu nav, IV šķ. tikai 3,66

proc, V šķ. 16,59, VI šķ. 27,37 proc, VII šķ.

48,49 proc un VIII šķ. 3,96 proc, kādēļ arī

par pamatu pļavu šķirošanai likts siena ra-

žas lielums, bet ne viņas labums. Pagasts

apdzīvots reti, 8 cilv. uz 1 km. Tā kā at-

tālumi starp atsevišķiem klajumiem stipri

lieli, tad tas nelabvēlīgi atsaucas uz sabied-

riskās dzīves attīsību. Pagastā darbojas 2

kultūras veicināšanas biedrības. Rindas

novadā — Rindas kult. veic. biedrība «Gais-

ma» mitinās pagasta pašvald. piederošā
Rindas tautas namā. Otra — Ances kult.

veic. biedrība «Atmoda» darbojas Ancē —

pagasta centrā, kopā ar Ances aizsargu no-

daļu vienojušās ar Ances pagasta pašvaldī-
bu par bij. Ances muižas klēts iznomāšanu

viņām uz 15 gadiem izbūvei par biedrību
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namu, un tā Ances centrā būs arī savs tau-

tas nams. Pagastā darbojas: Ances - Po-

pes savst. ugunsapdrošināšanas biedrība,
Ances - Popes krājaizdevu sabiedrība, An-

dagas un Ventspils - Mazirbes - Stendes 600

m-m dzelzceļi. Pagastam savs rajona ārsts,

ir aptieka, 2 vecmātes un 2 policijas kārtīb-

nieki. Skolas 4— 1 skola — 6 kl. un 3 pir-

Ances pagasta valde un darbinieki.

ces loppārraudzības biedrība «Pamats», An-

ces patērētāju biedrība ar 2 veikaliem,
vairākas meliorācijas biedrības. Pagastā
ir 5 pasta palīgnodaļas, no kurām 3 ar pil-
nām pasta operācijām, bet 2 tikai ar vien-

kāršu un ierakstītu sūtījumu operācijām.
Pagastu šķērso: Ventspils - Virpes - Dun-

mās pak., no kurām 3 atrodas pagastam pie-
derošās ēkās, bet viena īrētās telpās. Lauk-

saimniekiem bez peļņā braukšanas grūti
eksistēt. Tā kā pagastā ļoti daudz mežu,

tad tur atrod darbu gan pagasta iedzīvotāji,

gan arī ārpagastnieki.

Ances pagasta nams.

Ances pagasta meliorācijas sabiedrība "Pūņa"
dibināta 1927. gadā. Meliorācijas darbi iz-

vesti 1929. gadā, grāvju kopgarums ap 12

klm. un tie izmaksā 77000,— ls. Sabiedrība

apvieno 57 lauksaimniekus.

Šie grāvji pie normāla ūdenslīmeņa

Stendes upē nosusināja pļavas un pa daļai
laukus, bet ņemot vērā plūdu plašos apmē-
rus un pļavu ilgstošu atrašanos zem ūdens,

sīkāko meliorācijas darbu izvešana un pļavu
kultivēšana nebija iespējama un tai nebija
nozīmes.

Pēc Stendes upes ūdenslīmeņa izrēgulē-
šanas šeit rastos plašas iespējamības. Ze-

mes virsējais slānis ir bieza kārta zāļu kūd-

rājs, kas pēc to kultivēšanas varētu izdot

lielas un vērtīgas siena ražas.
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Ances patērētāju biedrība

dibināta 1935. gadā un darbību uzsākusi ta-

nī pašā gadā jūlija mēnesī.

Pēc divu Ances pagasta kooperātīvu.
Lielirbes zvejnieku patērētāju biedrības un

Ances patērētāju biedrības «Imanta» bank-

rotiem Ances pagasts draudēja nonākt pri-
vāto tirgotāju atkarībā, no kuriem spēcīgā-

kie sveštautībnieki. Vairākkārtēji pārrunā-

jot šo jautājumu, nonācām pie neizbēgama
slēdziena dibināt jaunu kooperātīvu.

Uzmetot un sabalansējot aptuvenis jaun-
dibināmākooperātīvā budžetu un sazīmējot

varbūtējo biedru skaitu, kas izrādījās 14,
ar grūtu sirdi ķērāmies pie darba.

Grūtības radīja līdzekļu jautājums, bija

jāatver divi veikali, bet to nokārtojām, uz-

ņemoties valdei visu atbildību par aizņēmu-

miem, preču kreditiem un saņemot no kat-

ra biedra 100 ls noguldījuma un 25 ls bied-

ru naudas. Sevišķi mums jāpateicas mūsu

spēcīgai kaimiņienei Dundagas patērētāju
biedrībai par pretimnākšanu.

Pēc nostrādātiem pusotra gadiem varam

drošāki lūkoties nākotnē, kooperātīvs sāk

atgūt sabiedrības uzticību, apgrozība sāk

augt un uzkrāties no tīriem atlikumiem ka-

pitāli. 1935. gada tīrais atlikums Ls 500,—

un 1936. gadā ap 700 latu.

Uz strauju apgrozības pieaugumu nevar

cerēt, jo 8 klm. rādiusā no pagasta centra

ir kopā 8 veikali. Apgrozību vēl iespaido

iedzīvotāju zemas pirktspējas, kas palieli-
nājās vienīgi mežu izstrādāšanas sezonā.

Ances 6-kl. pamatskola.

Ances pārraudzības biedriba "Pamats"
Lopk. pārraudzība sākusi attīstīties jau

priekš kara. Tagadējie biedrības valdes lo-

cekļi ir centīgākie lauksaimnieki: Fr. Zala-

manis, Vilis Klajums, Jānis Trautmanis.

Lauksaimnieku neatlaidīgā, grūtā cīņa
ar dabas apstākļiem nav palikusi bez panā-

kūmiem — sviesta ražas pakāpeniski
cēlušās. Atsevišķās saimniecībās ir gan vē-

rojamas lielas ražu svārstības. Vaislas buļ-

ļu, kuiļu un ērzeļu vaislas stacijas sākušas

darboties ap 1928. g. Ir tikušas ievestas arī

oksfordširas aitas.

Popes-Ances savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība

dibināta 1922. gadā, statūti pārreģistrēti
1929. g. Biedru skaits uz 1. janvāri 498.

Apdrošināšanā pieņem, bez ēkām, arī ku-

stamu mantu pret uguni un mājlopus pret

sērgām, zādzībām, slimībām un nelaimes ga-

dījumiem. Ēkas ik pēc 5 gadiem tiek pār-
taksētas un pateicoties valdes un darbinie-

ku uzmanībai šai ziņā, biedrībai par 14 ga-
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diem ir notikuši tikai 8 ugunszaudejumi,

par kuriem izmaksāta atlīdzība 6030 ls.

1936. gadā apdrošināti riski par 1.341.310

latu, par ko ieņemta prēmija 4.678 ls, bi-

lance uz 1. janvāri 1937. g. 18.550,70 ls.

1936. g. tīra atlikuma Ls 636,45, sadalī-

šanas projektā valde paredzējusi ziedojumu
Ances tautas nama izbūvei 600 ls. Agrā-

kos gados ziedots skolām, lopkopības pār-

raudzības biedrībai un aizsargu vajadzī-
bām.

Valdē desmit gadus par priekšsēdētāju
ir bijis Ed. Grintāls, kurš arī vēl tagad ir

valdes loceklis - kasieris. Pašreizējais val-

des priekšsēdētājs ir U. Anškens un pārējie
valdes locekļi K. Strīķis, K. Dambergs un

J. Joppe.

Ances-Popes krājaizdevu sabiedrība

dibināta 1923. gadā. Bilance uz 1. janvāri
84.311,79 ls, biedru skaits 420, tīrs atlikums

751,49 ls.

Ar katru gadu b-bas darbība paplašinā-

jās un pieaug biedru skaits, sevišķi beidza-

mā laikā ar saimnieciskas rosības atplauk-

šanu pieaug noguldījumi. Sabiedrībai ir

daudz biedru, naudas ņēmēju, no pagasta 3

zvejnieku ciemiem, kuriem nācies izsniegt
aizdevumus dažādām vajadzībām.

Valdē darbojas priekšsēdētājs A. Dim-

zēns, F. Zalcmanis un J. Altmanis.

Dundagas pagasts
ir lielākais pagasts Latvijā. Platība 853

kv km ar 70 km garu jūrmalas robežu.

ledzīvotāju skaits 9160. Pagastā atrodas

12 pamatskolas, 4 luterāņu, 2 pareizticīgo
un 2 baptistu baznīcas, 2 virsmežniecības

ar 11 iecirkņa mežniecībām, 2 rajona ārsti,

2 pasta kantori, 15 telefona centrāles. Pa-

gastu šķērso 2 šaursliežu dzelzceļa līnijas

Ventspils - Dundaga un Stende - Dundaga-
Mazirbe

- Ventspils ar 7 dzelzceļa piestāt-
nēm. No visa lielā plašuma ar pāri par

1500 saimniecībām arama zeme tikai 9100

ha (10,66 proc). Zeme pa lielākai daļai

smilšaina, sevišķi jūrmalas ciemos un no-

derīga galvenām kārtām kartupeļu audzē-

šanai. Tā iemesla dēļ pagasta nekas lamu

manlu kopvērtība iztaisa tikai 2.460.000 ls.

Šis apstāklis nelabvēlīgi atsaucas uz pa-

gasta budžeta līdzsvarošanu un nodokļu ie-

kasēšanu, jo nekustamas mantas nodoklis

pie 80.000 is liela budžeta dod tikai 36 proc.

ienākuma. Sociālā apgādība prasa 31 proc.

budžeta kopsumas.

Pagasta pašvaldības saimniecisko stā-

vokli stipri nospiež garā jūrmalas josla ar

11 nabadzīgiem zvejnieku ciemiem, kuru

galvenais ienākuma avots ir jūras zveja,

šajos ciemos sastopami viskūtrākie nodok-

ļu maksātāji, bet arī samērā visvairāk so-

ciāli apgādājamo. Agrākos priekškara ga-

dos katrā jūrmalas ciemā bija ap I—3 bu-

renieku un liellaivu, tāpat bijušas jūrsko-

Dundagas pagasta valde un techniskie darbinieki.
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Dundagas pils.

las Ģipkā un vēlāk Mazirbē, kur jūrnieki

izglītojās par stūrmaņiem vai kapteiņiem,
kas viss palīdzēja iedzīvotāju materiālo un

kulturālo stāvokli uzlabot. Rudeņos, vai-

rākas Tallinas un Rīgas firmas atvēra

Dundagas jūrmalas ciemos savas brētliņu
konservēšanas darbnīcas, kur sagatavoja
visā Krievijā tik ļoti iecienītās „Reveļskija

kiļki". Tagad jūrmalniekiem šie ziedu

laiki izbeigušies un ienākumi no zvejniecī-
bas un kuģniecības stipri sašaurināj išies.

Agrākos gados ap 1870.—1890. g. Dun-

dagas pagasts bija pazīstams ar saviem lie-

liem kapitāliem, apmēram 200.000 zelta

rubļos, kas bija noguldīti kredītiestādēs, tā-

pat ar skolu būvēm un sabiedriskās dzīves

veicināšanu. Tagad turpretim pagasta paš-
valdība vēl nav galīgi pārspējusi agrāko
kara un krizes gadu sekas un tikai lēnām

turpina uzlaboties. Ar 1926. g. pagasta
pašvaldība pārgāja uz Dundagas pili. Pla-

šas pils pārbūves un remonta darbi prasa
lielākus līdzekļus. Nodokļu iekasēšanas

ziņā pagasta valdes locekļiem bija lielas

. grūtības pagasta lielā plašuma dēļ. Arī

valsts ievērojusi mūsu pagasta nelabvēlī-

gos apstākļus, pārņemot Mazirbes 6-kl. pa-
matskolu savā pārziņā un uzturēšanā, tā-

pat arī apgādājot vairākas daudzbērnu ģi-
menes ar uzturu un apģērbu.

J. SAULESKALNS,
Dundagas pagasta darbvedis.

Lauksaimniecība Dundagas pagastā
No visiem mūsu dzimtenes pagastiem

DunHagas pagasts ar 853 kv. kilometru lie-

lu platību un 1800 saimniecībām vislielā-

kais. Aramzemes tikai 10,66% no kopplatī-

bas, pļavu un ganību 27,90%, mežu 46,95%
un purvu 10,99%.

Zemes virsma ar maziem izņēmumiem
līdzena, vietām mazā krituma dēļ grūti me-

liorējama.

No dabas augsnas līdz ar apakškārtām
jnaz auglīgas, pārsvarā dažādu krāsu smilts

zemes, neizslēdzot jūras kāpu smiltis. Pa-

šā pagasta centrā, augsnas smagākas, bet

maz auglīgas, pa lielākai daļai V—VII šķi-
rās iedalītas, izskalotās māla un „apšu mā-

la" augsnas.

Pagastu apskalo jūra un jūras līcis. Da-

ļa lauksaimnieku nodarbojas arī ar zvejnie-

čību. Lauksaimniecības ienesība galvenām
kārtām balstās uz laukkopību un otrai sva-

rīgākai lauksaimniecības nozarei lopkopībai

piegriezta mazāka vērība. Galvenais lauk-

augs un ienākumu avots mazajām un vidē-

jām saimniecībām kartupeļu kultūra. Kar-

tupeļu audzēšanai dabīgs pamats — vieglās

augsnas un uz vietas atrodas spirta dedzi-

nātava un stērķeļu fabrika.

Lielākās saimniecībās bez kartupeļu kul-

tūras labu daļu ienākumu iegūst no maizes

labības audzēšanas, galvenām kārtām ru-

dziem un vasaras kviešiem, un cūkkopības
Ziemas kviešus daudz neaudzē. Lielākie

sējumi atrodami pagasta centra saimniecī-

bās. Nedaudz audzē arī vēlo un agro ābo-

liņu sēklai. Linu audzēšana nav iegājusies,
trūkst arī labu mārku, rīku un lietpratēju
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pie izstrādāšanas. Savām vajadzībām ne-

lielas platības audzē katra lielāka saimnie-

cība.

Laukaugu ražas vispār vēl zemas un

svārstīgas, atkarīgas no klimatiskiem ap-

stākļiem. Ražu uzlabošanai turpmāk pie-

griezīsim visnopietnāko vērību. Zemes uz-

labošanai trūdvielu sagādāšanā, iesim jau-
nus ceļus — kūdras pakaišu pielietošanā un

izmantošanā līdzšinējo skuju pakaišu vietā.

Šis, atsevišķais ražas pacelšanas veids pus-
līdz nokārtots, un kūdras ražošanu plašākā

mērogā uzsāksim ar šo gadu.
Tīrumos sīkā meliorācija tikai sākumā,

plašāku izvešanu kavē cauruļu cepļu trū-

kums. Laba sēklas materiāla nepiecieša-
mība lielākai daļai saimniecību labi atrisi-

nāta ar tuvās Stendes selekcijas staciju.
Lauksaimniecības mašīnu plašāku pielieto-
šanu traucē dažāda lieluma akmeņi tīru-

mos, no kuriem cenšas atbrīvoties.

Lopkopības izkopšanas un sugas lopu
audzēšanas darbs uzsākts pirms pasaules

kara, kad nodibinājusies pirmā lopkopības

pārraudzības biedrība, bet tik lielas sekmes

un panākumus kā vienā otrā pagastā citos

apriņķos šeit neredzam. Lopu ēdināšana

un ražība vēl zema un trūcīga. lenesīgas

lopkopības pamats — pļavas un ganības
sliktā stāvoklī, un līdzšinējo labāko lop-
kopju sasniegumi balstījušies vienīgi uz

mākslīgām ganībām tīrumos. Dabiskās pļa-
vas pa lielākai daļai «strejgabalos», slapjas,

mazražīgas, pilnas krūmiem, ciņiem, akme-

ņiem. Ganības — plikas noras, krūmāji, pa-

puves lauki, nomātas valsts meža zemes.

Pļavu un ganību ielabošana uzsākta tikai

pēdējos pāris gados. Līdztekus pļavu un

ganību iekopšanai arī lopkopības pacelša-
nas darbs ies straujāk uz priekšu. Zālāju
sēklu audzēšanu iekārtojušas 10 saimniecī-

bas, un vispār, nepieciešamais, ganību un

pļavu apsēšanai zālāju sēklu daudzums Jā-
cenšas izaudzēt uz vietas. Neatliekami, jā-

palielina pākšaugu un mistra sējumu pla-

tības.

Cūkkopība, izkopšanas sākumā, lopu
materiāls neapmierinošs un nenoteikts.

Kvalitātes bekonu grūti izaudzēt. Pavairo-

jams sugas kuiļu skaits un jāpiegriež lielā-

ka vērība labu lopu izlasei.

Zirgkopība, apmierinošā stāvoklī, sugas

uzlabošanai novietoti 2 valsts vaislas ērzeļi

un vairākiem lauksaimniekiem pieder labi

sugas ērzeļi.

Dārzkopība redzamu vietu neieņem un

lielāku dārzu nav daudz.

Biškopībai lielāka nozīme, bišu ganības

rudeņos labas. Daudzas dravas ar vairā

A. Eltermanis,

Dundagas raj. agronoms

kiem desmitiem stropu. Uzlabojot dravo-

šanu piemērotākos stropos, iegūsim jūta-
mākus ienākumus.

Putnkopībai izcilus vērību piegriezusi
viena saimniecība, audzējot dažus simts

Leghornas sugas vistu.

Pagastā daudzām saimniecībām pieder

samērā lielas platības lauksaimniecībai ne-

derīgas zemes, kuras apmežojamas.

Dundagas lauksaimnieks, no dabas neiz-

lutināts, savus līdzšinējos sasniegumus pa-

nācis saviem spēkiem, bez kreditēšanās nau-

das iestādēs. Centīgākie lauksaimnieki un

dažas biedrības ir daudz darījušas un palī-

dzējušas agronomiskiem darbiniekiem pa-

reizu ceļu un jaunu atziņu populārizēšanai

lauku sētās. Ar lielu enerģiju pēdējā laikā

talkā nākuši mazpulki, nodibinoties pie 6

lauku pamatskolām.

Nopietnākam, vietējās lauku dzīves un

apstākļu pazinējam ir jāliecina, ka lauk-

saimnieki veikuši samērā lielu darbu, pien-

saimniecībā, lopkopībā un graudkopībā.

Bet arī jāatzīst, ka vēl nav sasniegts viss,

patreizējam laikmetam piemērotākais.

Līdz ar paraugu saimniecību noorgani-

zēšanu, un jaunās lauksaimniecības biedrī-

bas nodibināšanos, cerams, sāksies lielāka

rosība un lauksaimniecības attīstība ies

ātrākā gaitā uz priekšu.

A. ELTERMANIS,

Dundagas rajona agronoms.
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Dundagas baznīca un draudze

Dundagas novadu kristīgā ticība skārusi

jau pirms oficiālā mūsu zemes kristianizē-

šanas sākuma. To liecina 12. g. s. vidū cel-

tā baznīca Šlīterē (dāņu darbs). Tā lai-

kam pirmā Latvijā. 1249. gadā uzceļ Dun-

dagas pili, kurā ierīko arī baznīcu. Par ka-

toļu laikiem sīkāku ziņu trūkst. 1666. gadā

pils baznīcu pārbūvē. Tā paliek vācu drau-

dzes rīcībā līdz 1831. g. Pēc tam to nelieto,
un baznīca iet bojā 1872. gada ugunsgrēkā.

Tagadējā Dundagas baznīca uzcelta 1766. g.

un 1897. g. uzbūvēts tornis. 1912. gadā baz-

nīcai iegādāta Jāņa Rozentāla altārglezna
«Lieldienas rīts».

Jāpiemin divi mācītāji, kuru nozīme

sniedzas pāri draudzes robežām. No 1696.

līdz 1699. gadam Dundagā darbojās Johans

Višma n i s, kam paliekama vieta mūsu

literāturas vēsturē. Bet ilgāku laiku (no
1711. — 25. g.) Dundagas mācītājs ir Jēkabs

Bankavs, ievērojams sprediķotājs, kas

sarakstījis populārāko sprediķu grāmatu
latviešu valodā. Tās pēdējais izdevums iz-

nāca š. g. s. sākumā.

Pašreizējais darbs draudzē rit moži.

Draudzes un pagasta vadība darbojas saska-

ņā. Tāpat labi saprotas baznīca un Dunda-

gas sabiedriskās organizācijas. Vispāi
draudzes locekļi saprot savas draudzes un

baznīcas vajadzības un centienus.

Draudzes locekļu skaits ir apm. 1800.

Pagājušā gadā baznīcā notika 47 dievkalpo-

jumi, ārpus baznīcas noturētas 65 garīgas

stundas, 13 draudzes kapos (pavisam to ir

19) svinēti kapu svētki. Rosīgi darbojas arī

draudzes dāmu komiteja. Pastāv arī svēt-

dienas skola.

Nokārtots arī draudzes saimnieciskais

stāvoklis. Budžets reālizējas labi.

Kopš 1921. gada draudzi vada mācītājs
Edgars Ville. Baznīcas priekšnieks
K. Kurcenbaums.

Dundagas baznīcas altāris ar J. Rozentāla

gleznu.

Dundagas 6-kl. pamatskola
Jāvērš skats daudz gadu atpakaļ, lai sa-

skatītu Dundagas 6-kl. pamatskolas pirm-
sākumu. Šīs skolas pirmsākuma laiks sa-

krīt ar tautas atmodas laikmeta sākumu,

kad Dundagas apkārtnē dzīvoja mūsu tēv-

zemes lielākie darbinieki: E. Dinsbergs,
Kr. Valdemārs, Kr. Barons. Pateicoties

minētiem tautas darbiniekiem, sevišķi Ba-

rona tēva uzmudinājumiem, kurš bija rada

toreizējam pagasta vecākam Dingas saim-

niekam Adamovičam, dundadznieki jau no

1870. g. sāka rūpēties par jaunu skolas ēku

celšanu, jo pagastā pastāvošās 3 skolas

(Košragā, Kubelē, Ģipkā) jau bija par ma-

zām un šaurām. Tāpēc arī gadu pēc gada

sāka pacelties jaunas skolu ēkas visā pa-
gastā (Mazirbē, Vīdālē, Nevejā, Gibzdā).
Pašā Dundagā, netālu no centra, jaunu sko-

las ēku sāk celt 1873. g. un nākošā 1874. g.

16. decembrī tanī top atklāta „ķirspeles"
skola ar 4 nodaļām un 3 skolotājiem. 1902.

gadā uzceļ pie skolas otru ēku skolotāju

dzīvokļiem un skolēnu internātam. Vācu

okupācijas laikā tiek ierīkota vācu skola.

Izbeidzoties vācu okupācijas varai, atjau-

nojās latviskā skola un to, kā 6-kl. pamat-
skolu vada A. Liepiņš. Viņš skolu vada no

1880. g. līdz 1930. g., kad aiziet pensijā.



Dinsberga skola Dundagā.

Viņa laikmets jāatzīst par skolas uzplau-
kuma laikmetu, jo viss viņš pieder skolai.

No 1930. g. skolu pārzina J. šultners, kurš

to vada vēl tagad. 1936.-37. g skolēnu

skaits ir 268. Strādā 7 skolotāji. Skolā

pastāv Latvijas sarkanā krusta jaunatnes

pulciņš, mazpulks, skolēnu kooperātīvs,
skolas bibliotēka pāri par 2000 sējumu, bez

tam draudzīgais aicinājums devis skolai 3

gleznas un 435 grāmatas. Beigas jāmin arī

skolas labvēlis Kārlis Sudmals, kurš skolai

atstājis 10.000 ls kapitālu, kura procentes
skola izlieto savām vajadzībām.

J. ŠULTNERS,

Dundagas 6-kl. skolas pārzinis.

Dundagas krājaizdevu sabiedrība

Par Dundagas krājaizdevu sabiedrības

dibināšanu lēmuši Dundagas pagasta runas

vīri 1873. g. 15. novembra sēdē, kuras pro-
tokolu parakstījuši 17 locekļi, starp tiem

kā priekšsēdētājs atmodas laikmeta darbi-

nieks skolotājs Ernests Dinsberģis.
Statūti apstiprināti 1874. g. 5. jūnijā.
Par sabiedrības pirmiem darbiniekiem

ievēlēti Fricis Adamovičs, Pēteris Zaudma-

nis, Reinis Derkevics un Jānis Irbiņš, kurš

sabiedrībā pašaizliedzīgi darbojies līdz

1921. gadam, kad aiziet veļu valstī.

Darbības sākumā sabiedrība ar kreditu

apgādā ne tikai Dundagas pagasta iedzī-

votājus, bet arī Ventspils, Kuldīgas, Talsu,

Valdemārpils pilsētas un Popes, Puzes, Spā-

res, Ārlavas, Mērsraga un Engures pa-

gasta iedzīvotājus.

Pat Rundāles krājaizdevu kasei aizdoti

līdzekļi rīcības kapitāla paplašināšanai. Sa-

biedrības pirmskara darbības straujo attīs-

tību raksturo tās bilance: uz 1874. g. 31. de-

cembri — 14.998,82 rub. un uz 1915. gada
1. janvāri — 114.392 rubli.

Pasaules karam sākoties, daļa sabiedrī-

bas plašo līdzekļu iet zudumā un uzsākot

aktīvu darbību 1921. gadā tās bilance uzra-

da 123.185,29 Latvijas rubļu.
Pēdējos gados sabiedrības darbība pakā-

peniski attīstās un tās bilance uz 1937. g.

1. janvāri ir lielāka kā jeb kad pēckara ga-

dos, proti 235.043,77 ls.

Latvijas pastāvēšanas laikā, kad krājaiz-
devu sabiedrību skaits ievērojami palieli-
nājies, Dundagas krājaizdevu s-ba kreditus

cenšas izsniegt vienīgi vietējā pagasta ie-

dzīvotājiem.
Sabiedrības biedru skaits uz 1937. g. 1.

janvāri 887, no kuriem sabiedrībā kredilē-

jušies 668, kopsumā par 208.861,77 ls.

No peļņas ziedoti aizsargiem, mazpul-
kiem, skolām un citām kulturālām vajadzī-
bām.

Sabiedrības valdes sastāvs: priekšsēdē-

tājs K. Eichlers, viņa biedrs J. Drafens, ka-

sieris — A. Derkevics. Padome: Priekš-

sēdētājs V. Legzdiņš, locekļi P. Ērglis, E.

Blumbergs, J. šultners un Fr. Munkevics.

Revīzijas komisija: Priekšsēdētājs — G.

Emars, locekli K. Feldmanis un P. Jur-

ševskis. Sabiedrības darbvedis-grāmatve-
dis:- J. Liepkalns.
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Dundagas krājaizdevu sab. valde un revīzijas
komisija.

Gipkas-Melnsils meliorācijas sabiedrība

Sabiedrība Dundagas pagastā dibināta

1928. g. Lieknes un Pursilu pļavu meliorē-

šanai. — Grāvju rakšanas darbi iesākti

1934. g. un pabeigti 1935. g., izrokot apm.

10 km garumā novadgrāvjus. Pašreiz sa-

biedrībā biedru — 54, galvenā kārtā sīk-

saimnieki — jūras zvejnieki. — Tālākai pļa-

vu kultivēšanai biedriem trūkst līdzekļu
un bez pabalsta — aizdevumiem no ārpuses,
tie nav izvedami. Minētās purvu pļavas

kultivējot iespējams iegūt lielas platības, la-

bu pļavu un aramzemes.

Gipkas-Melnsils meliorācijas
sabiedrības valde.

Dundagas patērētāju biedrība

Pirmais patērētāju kooperātīvs Dundagā
nodibināts 1892. gadā zem npsaukuma Dun-

dagas pārtikas biedrība. Sabiedrība darbo-

jas ar labiem panākumiem līdz pasaules ka-

ram, kad vācu okupācijas kareivji izputinā-
ja abus kooperātīvā veikalus. Ar to arī

beidza eksistēt pati biedrība un tikai 1920.

gadā viņas vietā noorganizējās jauns koope-
rātīvs zem Dundagas patērētāju biedrības

vārda. Faktiski jaundibinātais kooperātīvs

bija vecās pārtikas biedrības turpinājums,

jo līdz ar idejisko mantojumu tas no vecās

biedrības pārņēma visu, kas tai vēl bija pa-

licies aktīvā un pasīvā.

Jaunais kooperātīvs strauji attīstījās un

no maza veikaliņa Jaundundagā tas nedau-

dzos gados izauga par solidu tirdzniecības

uzņēmumu ar galveno veikalu Dundagas
centrā un trīs nodaļām jūrmalas ciemos un

Jaundundagā. Biedrība tagad apvieno 1100

biedrus un uzkrājusi pašas kapitālu 84.000

ls. Bez tam tai pieder trīs nekustami īpa-
šumi. Preču apgrozījums biedrības veika-

los pagājušā gadā sasniedzis 600.000 ls.

No tīrās peļņas kooperātīvs pēdējos ga-

dos izmaksājis saviem biedriem prēmijas uz

iepirkumiem 3 proc. apm. no pirkuma su-

mas. Daļa peļņas ziedota sabiedriskiem

mērķiem un valsts drošībai. Pēdējā laikā

biedrība daudz līdzekļu iegulda sava nama

izbūvei Vecdundagā, kur mitinās galvenais
veikals. Līdzšinējās telpas tik lielam veika-

lam bija galīgi nepiemērotas. Pašreiz pa-

beigta telpu izbūve manufaktūras nodaļai.
Jaunās telpas plašas, gaišas, ar modernu

veikala iekārtu, kam līdzīgu lauku kooperā-
tīvos būs grūti atrast. Vēl šogad cer izbū-

vēt pārējās veikala telpas un pienācīgi iz-

daiļot nama ārieni.

Dundadzniekiem par godu jāsaka, ka tie

vienmēr bijuši atsaucīgi kooperātīvā pasā-
kumiem un izvadījuši kooperātīvu cauri tā

saucamiem krizes gadiem bez satricināju-
miem. Sakarā ar valdības pēdējiem pār-

grozījumiem mūsu zemes kooperācijā, arī

mūsu biedrības attīstība iegājusi jaunā pos-

mā, kur tai paveras vēl plašākas izredzes.

Biedrības valdē darbojas: V. Upīte, E.

Blūmbegs, P. Vidners, K. Šleiners un J.

Grīvans. Revīzijas komisijā: F. Muņķēvics,
J. Šultners un J. Šūmachers. Lielākā daļa
no šiem darbiniekiem jau vairākus gadus
atrodas mūsu biedrības vadībā.

V. UPĪTE,

Dundagas patērētāju b-bas priekšnieks.
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Dundagas 1. piens. s-bas pārvalde un pienotavas personāls.

Dundagas piensaimnieku sabiedrība

dibināta 1922. gadā. Sākumā sabiedrības

darbības rajons bija mazs ar nedaudz bied-

riem un piena piegādātājiem. Tagad tas

apņem lielāko daļu no Dundagas pagasta un

daļu no Ances un Puzes pagastiem.

Ar 1936. g. novembra mēnesi zemkopī-
bas ministrija atvēra pie sabiedrības smagā
auto darba punktu, dodot iespēju sabiedrī-

bai likvidēt dažus sīkus krej ošanas punk-

tus, pievedot no krejotavu rajonu saimnie-

cībām pienu centrālā pienotavā.

Dundagas 1. piensaimniecības s-ba.

Dundagas sarkanraibo sugas lopu audzēšanas b-ba

apvieno 18 saimniecības ar 231 slauc, govi
un 99 jaunlopiem. No biedrības govsiopiem
tīršķirnes un augstāku pakāpju 61%. Vis-

teicamākie panākumi ir K. Kurcenbaumam.

Pūcēs, K. Feldmanim Tuskās, V. Ozolinke-

vičam Dundagas Paušeļos, A. Liepiņām Pu-

zes leriņos, E. Kleinhofam Dundagas Grā-

bos, E. Blumbergam Zaķos v. c. Sevišķi
teicami tie ir K. Kurcenbaumam Dundagas
Pūcēs. Viņš pārdevis audzētājiem tīršķir-

nes: buļļus 23, bullīšus 24, govis 11, telītes

14. Daudz laba vaislas materiāla pārdevuši
vēl K. Feldmanis Tuskās, V. Ozolinkevičs

Paušeļos v. c. Dundagas sarkanraibie lopi

ievērojami ar savu labo eksterjēru. Biedrī-

bas valdē darbojas: K. Feldmanis (priekš-
nieks), K. Kurcenbaums, E. Kleinhofs, V.

Ozolinkevičs un E. Blumbergs.
J. STUCIS,

biedrības pārraugs.
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Dundagas 1. lopkopības pārraudzības biedrība

viena no vecākām Ventspils apriņķī apvie-

no 21 saimniecību ar 235 slaucamām govīm

un 118 jaunlopiem. Beidzamos desmit ga-

dos biedrības gadagovs sviesta ražas pacel-
tas par 15 kg sviesta, bet salīdzinot ar

1913.-14. gadu par 36 kg. Izkopj sarkanrai-

bos lopus. Biedrībā darbojas 2 LR buļļu
stacijas. Saimniecību, kuru gadagovs ra-

žas pārsniedz 160 kg sviesta, biedrībā 4 —

K. Kurcenbauma Dundagas Pūcēs (179 kg

sviesta), K. Feldmaņa Tuskās (174 kg), V.

Ozolinkeviča Paušeļos (172 kg) un E. Klein-

hofa Grābos (165 kg). Govju, kuras ražo-

jušas pāri par 160 kg sviesta, biedrībā 34

(gadu iepriekš 29). Govju, kuras ražojušas

pāri par 200 kg sviesta 13 (gadu iepriekš
12). Biedrības valdē darbojas V. Ozolin-

kevičs, K. Kurcenbaums un K. Feldmanis.

Pārraugs J. Stucis darbojas biedrībā jau 7

gadus.

367. Dundagas IV lopkopības pārraudzības biedrība
Biedrība dibināta 1927. gadā. Tanī ap-

vienotas 20 saimniecības ar 147 slaucamām

govīm, 57 jaunlopi, 6 LB buļļi, 3 teķi un 3

kuiļu stacijas. Galvenā vērība piegriezta
brūno lopu audzēšanai. Šis darbs arī sek-

mējas. Augstražīgākā govs pārraudzības

biedrībā ir K. Bernevica Dundagas Nedze-

ros 26. Veta LB izdevusi 4978 kg piena ar

4,6ltauku vai 265 kg sviesta. Lopu ēdi-

nāšana vēl pa lielākai daļai trūcīga. Tāpat
kultivēti zālāji maz ierīkoti, bet pēdējā lai-

kā sāk par šo jautājumu interesēties.

Latvijas mežkopju un mežu darbinieku b-bas

Dundagas nodaļa
tika nodibināta 1936. gadā, apvienojot viņā
Dundagas virsmežniecības darbiniekus (31

biedrs).

īsajā pastāvēšanas laikā nodaļa sarīko-

jusi ekskursiju pa Kurzemes apvidiem, ap-

skatot arī Stendes selekcijas un Pūres dārz-

kopības izmēģinājumu stacijas. Bez tam

noturētas dažas biedru sanāksmes, lai no-

klausītos referātus un pārrunātu mežu dar-

biniekus interesējošus jautājumus.

No kreisās pirmais — Dundagas virsmežzinis K. Kūlis. 2. novada vec. agr. Fr. Gailītis, 3. Vents-

pils virsmežzinis K. Breikšs. Otrā rindā: 1) Ugāles virsmežzinis K. Vēciņš, 2) Piltenes virs-

mežzinis A. Riekstiņš un 3) Popes virsmežzinis J. Mucenieks.

Dundagas sadraudzīgā biedrība "Vārpa"
savu kulturālo darbību uzsāka 1869. gadā,
kad Dundagas pagasta latviešiem izdevās

nodibināt dziedātāju kori. Ar atmodas

laikmeta plašāki pazīstamu darbinieku ak-

tīvu līdzdalību pasākums izvērtās plašumā

un 1914. gadā tika apstiprināti kārpas"
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statūti. Dziedātāju koris, «Vārpas»
darbības sastāvdaļa, pastāv arī ta-

gad un ir piedalījies 11, 111, IV, VI un VII

vispārējos dziesmu svētkos, kā ari vairā-

kās apgabalu dziesmu dienās un koru sa-

censībās izpelnījies atzinības. Kora vaja-
dzībām pēdējā laikā iegādātas labas klavie-

res, kāda instrumenta trūkums Dundagā
bija stipri sajūtams.

Pie agrārreformas izvešanas „Vārpai"
tika piešķirts nekustams īpašums (bij.
Dundagas muižas Jaunpils ēka, līdz ar 10

pūrvietām zemes) un 1925.-26. g. b-ba uz-

būvēja plašu zāli.

Zāles izbūve, veco muižas ēku remonti,
skatuves iekārtošana, klavieru iegādāšana

un krizes laikmets piespieda „Vārpu" tai-

sīt parādus, kuru deldēšana ar vietējiem
spēkiem dažkārt radīja zināmas grūtības.
Tomēr jāsaka, ka ar saimnieciskās krizes

izbeigšanos un Vadoņa norādījumiem par
kulturālās darbības pastiprināšanu uz lau-

kiem, ir radušās labākas izredzes nākotnei.

Dundagas spirta dedzinātava

Dedzinātava ir viena no lielākām Latvi-

jā. Pārstrādā dienā 180 kvintālus kartupe-
ļu, ražojot apmēram 2100 litrus absolūtā al-

kohola. Lauksaimniekos novērojama liela

interese par kartupeļu audzēšanu un šķirņu

izkopšanu. 1934.-35. g. Dundagas spirtde-

dzinātavas spirta produkcija sasniedza

346.000 litrus, bet 1935.-36. g., kurš kartupe-

ļu ražotājiem bija ārkārtīgi neizdevīgs,
spirtdedzinātava izstrādāja 250.000 litrus

absolūtā alkohola.

Dundagas aizsargu nodaļa
Ar pašdarbības ceļā gūtiem līdzekļiem

un patriotu laipnu atbalstu, diezgan neat-

saucīgos apstākļos, kā arī par personīgiem
līdzekļiem aizsargi iegādājušies apbruņo-
jumu, amuniciju, gāzmaskas, sedlus, muzi-

džu pulciņš vienīgi ar saviem spēkiem ie-

gādājis dažādu saimniecības inventāru un

nepieciešamos piederumus par vairāk kā

700 ls. Ar 1935. g. aizsargi uzsākuši mo-

dernas šautuves izbūvi purvā, ziedojot šim

Dundagas aizsargu un aizsardžu va dība. No kreisās uz labo: rotas

k-ris A. Heniņš, aizs. pulciņa pr-ce v. Lepše un aizs. nodaļas pr-ks

K. Strazdiņš.

kas instrumentus, literātūru un citu par

vairāk kā 7000 ls. Sirmajā Dundagas
dievnamā uzcelts cienīgs piemineklis par

tautas brīvību kritušajiem tēvijas dēliem,
kas izmaksāja 1000 ls. 1936. g. 23. aprīlī

iegūtā Dundagas aizsargu nama izbūvē

jau ieguldīti 5000 ls un darbi pavasarī
tiks turpināti. Sevišķu pateicību aizsargi
izteic tautas vadonim par dāvātiem 500 ls

nama remonta vajadzībām. Tālāk, aizsar-

darbam tūkstošiem cilvēku un zirdzinieku

darba dienu. Ar atzinību jāmin, ka visā

organizācijas darbībā daudz vērtīgu pado-

mu, pamudinājumu un jaunas ierosmes

Dundagas aizsargiem un aizsardzēm vien-

mēr ar lielu atsaucību ir sniedzis mūsu ba-

taljona komandieris T. Lepše, kas lielā

mērā sekmējis un arī garantējis visu pā-
rākumu labu izdošanos.



78

Upurēdami valstiskajam darbam ne tik

vien personīgos līdzekļus, laiku un veselī-

bu, bet ja vajadzīgs — arī dzīvību, aizsar-

gi un aizsardzes kā atzinību par visu to

vēlas redzēt un sajust vienīgi sabiedrības

lielāku pretimnākšanu un atbalstu.

K. STRAZDIŅŠ,

Dundagas aizsargu nod. priekšnieks.

Dundagas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība

ir vislielākais šāda veida kooperātīvs Vents-

pils apriņķī. Darbība uzsākta 1923. gadā.
14 gados biedrības tīrais atlikums satāda

32.200 ls. Biedrība daudz ziedojusi labda-

rīgiem mērķiem, aizsargiem, skolai. Saviem

biedriem kā atlīdzību izmaksājusi 104.212

ls, no šīs sumas centrālā savienība seguši

79.370 ls. Biedrībā pašreiz skaitās 1133

biedri. Bilances kopsumā uz 1. janv. 1937.

g. 64.098 ls. Nekustami īpašumi 50.000 ls.

Noguldījumi 10.838 ls. B-bas kapitāli 40.325

ls. Biedrības priekšnieks G. Grīvāns, viņa
biedrs V. Ozolinkevičs, kasieris K. Pop-

mans, sekretārs G. Andrejsons.

Dundagas savstarpējās ugunsapdrošināšanas
biedrības nams Dundagā.

Muņu 1. meliorācijas sabiedrība Dundagas pagastā
dibināta 1928. gadā. Patlaban biedrībā 60

biedru lauksaimnieku un 2 valsts mežnie-

cības — Dundagas un Šlīteres. Sabiedrība

ar savu plašo biedru skaitu sadalās trīs

grupās. Pirmā grupā ietilpstošo saimniecību

skaits — 45. Pirmās grupas novadgrāvju

garums sniedzas 17,062 klm., ar atkarīgo
zemes platību 390,64 ha un noteci uz Alak-

stes upīti.
Otrā grupā 15 saimniecības. Galvenā

novadgrāvja garums, kas iziet uz Melnsila

upi ir 5,872 klm, ar atkarīgo zemes platību
169,72 ha.

Trešās grupas, saucamās «Oša» grupas,

projekts vēl nav saņemts.
Sabiedrības valdē darbojas priekšsēdē-

tājs J. Liepiņš, valdes loceklis Fr. Endzels,
kasieris K. Balmans.

Revīzijas komisija sastāv no J. Kronen-

berga kā priekšsēdētāja un E. Kļavlapas ar

Ed. Klaubergu kā locekļiem.
Kā jau tas daudzās vietās mēdz būt —

daži biedri, vai nu neizprazdami vai tīšām,
traucē sabiedrības darbību, sevišķi sapulcēs.

J. LIEPIŅŠ,

meliorācijas s-bas priekšsēdētājs.

Zvejnieku dzīve un kooperācija Dundagas jūrmalā
Plašo Dundagas pagastu no divām pu-

sēm ierobežo jūra, kuras garā krasta joslā
11 ciemu iedzīvotāji galvenā kārtā ir zvej-

nieki. Pēc kara sajūtams zivju tirgus trū-

kums vairāk kā citos zvejas rajonos, jo
smilšainie ceļi, kas jāmēro līdz zivju patē-
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rētāju centriem, kavē laikā sasniegt
tirgu. Sikraga un Jaunciema zvejniekiem
sasniedzams Dundagas nedēļas tirgus, t. i.

plekstēm atrod pircējus šinī tirgū. Kolkas

lielo zvejnieku ciemu sliktie ceļi neizsakā-

mi apgrūtinoši. Dundagas lauku iedzīvo-

tāji zivis pērk apmierinoši, it kā sapraz-

dami, ka zvejnieks tikai pārdodot savas zi-

vis spējīgs pirkt lauksaimnieku ražoju-

mus, kuri pašam smiltīs neizaug. Ja visas

valsts lauku iedzīvotāji tik daudz patērētu
zivis, kā Dundagas, tad par tirgu trūkumu

nenāktos žēloties.

Lai zvejas lomu apstrādāšanu un izpār-
došanu izvestu paši zvejnieki, 1932.-33.

gados dibināja jūrmalā zvejnieku kooperā-

tīvu, bet partiju laikā iznāca katrā ciemā

savs, dažos ciemos pat divi kooperātīvi. Ta-

gad šie kooperātīvi no Sīkragas līdz Ģip-
kai ir pag. gadā apvienojusies vienā orga-

nizācijā ar sēdekli Kolkasragā; katrā cie-

mā paliek gan nodaļa un zivju sālītavas.

Sālītavas katrā ciemā nepieciešamas, jo

svaigās zivis, sevišķi brētliņus, vienmēr la-

bāk apstrādāt bez liekas vadāšanas.

Ēdoles pagasts
Pagasta platība 162,8 kv. kilometru. Ze-

mes īpašumu 375. Meži aizņem 8487 ha. —

Visu īpašumu taksācijas vērtība 940.473 ls.

ledzīvotāju pagastā 2200, kuru skaits va-

sarā pavairojas. Pagasta budžets 28.157 ls.

ledzīvotāju nodarbošanās zemkopība —

graudkopība, bet tā kā zemes auglība zem

vidējā līmeņa, tad liela vērība tiek piegriez-
ta kartupeļu audzēšanai, pēdējā arī sastāda

vienu no zemkopju galveniem ienākumiem,

vēlams būtu, lai vairāk kartupeļu varētu

nodot spirtnīcā.

Pļavas pa lielākai daļai cieš no mitruma,

tagad gan ir uzsākta meliorācijas darbu iz-

vešana.

Pagastā divas skolas — 6-kl. pamatskola

un 1. pak. pamatskola — ar 7 skolotājiem.
Pirmās pakāpes pamatskola ir iegūta 1934.

gadā, nopērkot bij. Tērandes arendātora

māju un izbūvējot to par -.kolu ar pagasta

pašvaldības pašas līdzekļiem, bez pabal-

stiem. Skolās ir internāti un ievesta kop-
ēdināšana. Pagastam ir savs ārsta nams,

atrodas pagastā aptieka. Pagastā sekmīgi

darbojas Ēdoles piensaimnieku sabiedrība

«Avots», Ēdoles krāj-aizdevu sabiedrība,

Ēdoles pag. savstarp. ugunsapdrošināšanas
biedrība un lauksaimniecības biedrība «At-

mata».

Lai dotu iespēju sasniegt ar zivīm ātri

lauku centrus, apsolīts dot kooperātīvā rī-

cībā smago auto. Atliek vēlēties, kaut

Kolkas ciemam varētu uzlabot satiksmi ar

Mazirbi.

Nākot gatavam Dundagas - Mazirbes ce-

ļam un sākoties auto braucieniem, kooperā-
tīvam ir nodoms zvejas sezonā gatavot ķi-

lavas dažāda lieluma skārda bundžās, un

mucās, un tās ātri, kārtīgi piegādāt piepra-
sītājiem.

Būtu vēlams, kaut lauku jaunās saim-

nieces jo vairāk sāktu piegriezt vērību mū-

su pašu jūras zivīm, un tām arvienu ierā-

dītu cienīgāku vietu galdā, nekā no senlai-

kiem parastai siļķei. Jāvēlas, lai pārējās
valsts iedzīvotāju šķiras saprastu, ka zvej-
nieki var dzīvot līdz citiem vienīgi tad, ja
viņa ražojumus — zivis patērē. Sevišķi
griežu patērētāju kooperātīvu vērību uz to,
ka viņiem jābūt pirmiem un īstiem zvej-
nieku kooperātīvu ražojumu pasniedzējiem
saviem pircējiem.

D. VOLGONSKIS,
Kolkas raj. zvejn. kooper. priekšnieks.

Ēdoles baznīcas altāris.
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Rosību attīsta arī vietējā aizsargu noda-

ļa un vanagi, pie skolām — mazpulki. —

Attīstās arī tirdzniecība un rūpniecība — ir

vairāki privāti veikali, spirta dedzinātava,

divas dzirnavas, vairākas kuļgarnitūras un

gateri. —

Dabas skaistumu ziņā Ēdoles pagasts ir

bagāti apveltīts ar kalniem, ielejām, upī-

tēm, daudziem ezeriem, senču pilskalns,

Ēdoles pils ar lielu parku un jauku ap-

kārtni. —

leteicams apmeklēt tūristiem un dzim-

tās zemes apceļotājiem. Satiksme tagad
daudz ērtāka, jo pagastu šķērso Liepājas—

Alsungas—Ēdoles—Kuldīgas dzelzceļš un

pagastā atrodas stacija Ēdole
.

FR. STRAZDIŅŠ,
Ēdoles pagasta darbvedis.

Ēdoles lauksaimniecības biedrība "Amata"
Ēdoles lauksaimniecības biedrība «Atma-

ta» dibināta 1921. gadā, sprauzdama par sa-

vu mērķi apvienot pagasta zemturus kopē-

jam savu saimniecību celšanas darbam. Un

jāsaka, savu uzdevumu zināmā mērā arī

veikusi. No biedrības sarīkotiem priekšla-

sījumiem, dažādiem kursiem, ekskursijām
uz priekšzīmīgām saimniecībām, tāpat lauk-

saimniecības darbu sacīkstēm Ēdoles lauk-

saimnieki daudz ko mācījušies, redzēto un

dzirdēto centušies pielietot praktiskā dar-

bā savās saimniecībās.

Sākot ar 1930. gadu gadskārtēji rīkojusi
zemnieku dienas, kuras arvienu ir tikušas

kupli apmeklētas no plašākas apkārtnes
lauksaimniekiem.

1933. gada rudenī b-ba sarīkoja Ēdolē

rajona izstādi, kura pēc apmēriem izvērtās

par apgabala izstādi.

Ar lauksaimniecības biedrības ierosināju-
mu Ēdolē nodibinātas savstarpēja ugunsap-

drošināšanas biedrība, piensaimnieku s-ba

un lopkopības pārraudzības biedrība.

Biedrības saimnieciskā darbība izpaužas

mašīnkoplietošanas punkta ierīkošanā un

izmantošanā. Punktā novietotas 11 dažā-

das labības šķirošanas un zemes apstrādā-
šanas mašīnas. Tāpat pie b-bas pastāv vais-

las buļļa stacija, kurā novietots LB sugas

pirmās A šķiras bullis.

Biedrības valdē darbojas: M. Ķiršteins,
J. Delle, K. Laktiņš, J. Ozoliņš un A. Kelers,

pie kam J. Delle kā biedrības kasieris strā-

dājis 10 gadus un ir dauds darījis biedrības

labklājības celšanai.

M. Ķiršteins.

Ēdoles krājaizdevu sab-ba

Sabiedrība dibināta 1925. gadā. Tā ap-

vieno 136 biedrus un viņas bilance uz 1. de-

cembri 1936. g. —Ls 69.209,79. Procentu

normas maz pamazām pazeminātas un sā-

kot ar šī gada 1. janvāri aizdevumus iz-

sniedz pret 5—7 proc. un maksā par nogul-

dījumiem 4—5 proc. gadā.

Savā darbības laikā sabiedrība ziedojusi
kara aviācijai, aizsargiem, skolām, mazpul-

kiem un citiem sabiedriskiem pasākumiem.
Sabiedrība nostādīta uz drošiem pamatiem.

Padomē darbojas kā priekšsēdētājs Dr.

J. Mežīts, V. Veide, G. Golubovskis, M.

Ošiņš un I. Preiss. Valdē kā priekšsēdētājs
J. Delle, Fr. Strazdiņš un A. Sembiņš. Dr.

Mežīts un A. Sembiņš savās vietās darbojas

jau no dibināšanas dienas.

A. SEMBIŅŠ,
valdes sekretārs.

Ēdoles piensaimn. sab-ba "Avots"

atrodas Ēdoles muižā. Viņu dibinājuši ak-

tīvākie Ēdoles pag. lauksaimnieki, skaitā —

12. Savu darbību uzsākusi 1926. g. īrētās

telpās. Tagad ēka piešķirta sab-bas īpa-
šumā

Ar neizkopto lopkopību sab-bai

nav skaitļu attiecībā uz piena daudzumu, ar

ko lepoties, bet ir gan viena cildena īpašība
— biedru vienprātības un uzņēmības gars,

kurš savā laikā izglāba sab-bu no bojā ejas.
Kad visas apkārtējās pienotavas likvidējās,
mazā piena daudzuma dēļ, kas draudēja arī

Ēdoles p. s-bai, tad sab-bas 16 biedri pārņē-
ma visus parādus, ap Ls 16.000,—, uz saviem
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nekustamiem īpašumiem. Ar šo operāci-

ju tika panākts tas, ka apstrādāšanas izde-

vumi samazinājās no Ls 1.10 — Ls 0,40 uz

katra kg sviesta, tādējādi paturot toreizējos

piena nodevējus. Sab-bas stāvoklis ir sta-

bils. Paškapitāls ap 80 proc. Pēdējā laikā

var vērot lielāku lauksaimnieku interesi un

izpratni lopkopībā. S-bas rajons skar 6 pa-

gastus. Sab-bas un līdz ar to arī lopkopju

labklājība kaut lēniem, tomēr drošiem so-

ļiem iet uz augšu. Valdē darbojas: P. Jan-

sons, M. Kiršteins un E. Sembiņš.
A. SEBRIS,

koppienotavas vadītājs.

Piltenes pagasts

pēc iedzīvotāju skaita pieskaitāms mazā-

kiem pagastiem apriņķī. Apdzīvotu vietu

skaits — 210 ar 1036 iedzīvotājiem. Saim-

niecību skaits pagastā — 216, ar taksāci-

jas vērtību —

805.851. Pagasta budžets

14.800 ls sastādīts ar pilnām nodokļu lik-

mēm. Pašvaldības finansiālais stāvoklis

apmierinošs. Nodokļi uz š. g. 15. februāri

iekasēti 71 proc. apmērā.

Pagasta nams labā stāvoklī, piemērots

vajadz
Tbām. Nespējnieku nams vecs.

Pagasta pašvaldība kopīgi ar Piltenes pil-

sētas pašvaldību uztur 6-klasīgu pamat-

skolu, kurā mācās 135 bērni un strādā

4 skolotāji. Pie skolas pastāv mazpulks

ar 15 un Jaunatnes sarkanā krusta pul-

ciņš ar 35 dalībniekiem. Skolas telpas ne-

piemērotas. Pagastam nav doktorāta un

tautas nama. Pagastā darbojas aizsargu

nodaļa un aizsardžu pulciņš, savstarpējā

apdrošināšanas biedrība, piensaimnieku,
lauksaimnieku un lopkopības pārraudzības
biedrības un krājaizdevu sabiedrība.

Ž. SAULESKALNS,

pagasta darbvedis.

Piltenes pagasta valde un techniskie darbinieki.

Piltenes krājaizdevu sabiedrība

Sabiedrība nodibināta 1925. gadā no-

vembra beigās, kā pēctece pirmās pasaules
kara pastāvošai Ziru-Zūru — Piltenes krāj-

aizdevu sabiedrībai.

Pašlaik sabiedrībā apvienoti ap 470 bied-

ri. Sab-bas rīcības (pamata) kapitāls ir

tuvu pie 17.000 latiem un pašas uzkrātie

kapitāli pārsniedz 9000 latus.

Neskatoties uz sab-bas samērā maziem

apgrozījumu līdzekļiem, sab-ba 10 gadu lai-

kā pelnījusi (trīs atlikums) 13.998,68 latus,

kas pieskaitīti pie kapitāliem, izmaksāts di-

videndēs, ziedots vispārējiem mērķiem un

izdots citām vajadzībām.
Tā kā sab-ba izsniegusi aizdevumus sī-

kās sumās, tad arī klienti savus maksāju-

mus kārto apmierinoši. Uz aizdevumiem

sab-ba nav norakstījusi zaudējumos, kas

liecina, ka pie aizdevumu piešķiršanas sab-

bas pārvaldē pieiets ar zināmu uzmanību.

Sabiedrības valdē darbojas Kārlis Grīn-

valds, Jānis Brensons un Indriķis Celms.

Pārvaldē no dibināšanas darbojās valdes

priekšsēdis K. Grīnvalds, S. Pētersons un

B—s.
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Popes pagasts
Pagasta platība — 187,12 kv. klm, ar 305

apdzīvotām vietām un 1960 iedzīvotājiem.
Nekustamas mantas vērtība 433.599 ls. Bu-

džets līdzsvarots uz 18.446 latiem ar 50r no-

dokļu likmju paaugstinājumu.

Pagasts uztur 6 kl. pamatskolu, kurā dar-

bojas 4 skolotāji, to apmeklē 148 bērni. Pa-

gasts piedalās arī Ances pagasta Rindas 1.

pakāpes skolas uzturēšanā. Pie Popes 6 kl.

pamatskolas darbojas mazpulks.
No pagasta zemes kopplatības: aramze-

me 1794 ha, pļ;.vas 2962,6 ha, ganības 2083

ha, mežu 9455 ha, nederīgas zemes 1354 ha.

Zeme neauglīga: smilts un grants, vie-

nīgi padodas rudzi un kartupeļi, kuriem gan

nav tirgus. Tuvākā spirta dedzinātava at-

rodas 45 — 50 km. Piemērota vieta spirta
dedzinātavas ierīkošanai ir bij. Sīrupa fab-

rika, Latvijas bankas īpašums, kura tagad
stāv dīkā, bet viegli atjaunojama.

Lopkopība vāji attīstīta, nav ganības.

Pļavas starpgabali atrodas Ances pagastā

un atstati no pamatgabaliem 20 — 25 klm.

Pagastā no lielākām saimn. organizāci-

jām minamas: Popes un apkārtnes savstar-

pējā ugunsapdrošināšanas b-ba ar apm. 700

biedriem un Popes lauksaimn. veicināšanas

biedrība.

Rosīgi darbojas aizsargu nodaļa un aiz-

sardzes.

Pagasta namā atrodas Popes pasta palīg-

nodaļa ar visām operācijām un telefona

centrāli. Telefona palīgnodaļa darbojas arī

Popes dzelzceļa stacijā.

Satiksme pagastā laba: pagastu šķērso

Ventspils - Dundagas šaursliežu dzelzceļš,

Ventspils - Talsu un Ventspils - Virpes I

šķiras ceļi.

Pagastā darbojas Pētera Dmitrijeva ko-

ka destilācijas fabrika, 1 tvaika - ūdens

dzirnavas un 5 tirdzniecības uzņēmumi.

V. DZĒRVĪTS,

Popes pagasta darbvedis.

Popes lauksaimniecības veicināšanas biedrība

Ja runā par Popes atmodu un atdzimša-

nu, tad nevar paiet garām, neminot vie-

tējo lauksaimniecības biedrību, kuras no-

pelni tik lieli, ka tos īsā rakstiņā nav ie-

spajams apgaismot pilnīgi.
Pašā pirmā pēckara gadā dzima lauk-

saimniecības biedrība, kuras pirmais izrīko-

jums jau pulcēja pilnu zāli ieinteresēto

klausītāju. Izrīkojums dod arī ienākumus

un zīmīgi tas, ka ar ieņemto naudu brauc

tūlīt uz Rīgu un atved labas grāmatas. Tās

lasa ar aizrautību, un nepaiet ilgs laiks, kad

jaunatne Pētera Saulīša vadībā sāk domāt

par nopietnu skatuvi un drāmatiskiem vei-

dojumiem. Skatuves ierīkošanu drusku at-

balsta Kultūras fonds, bet biedri saziedo

materiālus un arī uzņemas klaušas, kamēr

skatuve uzbūvēta. Pirmie gabali ir niecīgi,
bet tad nāk vārds Blaumanim un tepat gada
laikā visas viņa lugas izrāda jaunā gais-

mas templī, kurās tauta dzīvo līdz un uz-

ņem ar sajūsmu. No ienākumiem papildina
bibliotēku, atver lasāmo galdu un atļauj
arī saimnieciski kulturālām vajadzībām, ko

izlieto šķirošanas punkta ierīkošanai. Šķi-
rošanas punktā uzstāda 5 sēklas šķirojamās
mašīnas un iegādājas arī zemes kultivēšanas

ierīces. Tad sāk domāt par pavisam prak-
tiskām lietām. Biedri savāc naudu un no-

pērk kuļmašīnu. Ir laikmetīga būvniecības

sezona, kāpēc nepieciešama arī būvmateri-

ālu apstrādāšana, bet liekas naudas mašī-

nu, iegādāšanai nav. Tad nāk sirmais Spro-
da tēvs, viņš ieķīlā savu māju bankā un dod

biedrībai iespēju iegādāties gateri. Vēlāk

iegādājas arī skaidu ēveli un pašu vajadzī-
bas ir apmierinātas.

Apvidus ir ļoti trūcīgs, ar lielām nekul-

tivētu zemju platībām, sevišķi pļavām.* Tas

tomēr netbaida domāt par zemes kultivē-

šanu un lopkopību. Tā noorganizē vairā-

kas meliorācijas sabiedrības un lopkopības

pārraudzību.
Biedrība pa šiem sabiedriskās dzīves

mēra gadiem pateicoties priekšsēd. Ansa-

berga gādībai nav izputināta, bet savu dar-

bību turpinājusi. 14. februārī š. g. lika jau-

nus pamatus atjaunotai biedrības dzīvei,

pārejot uz kameras statūtiem. Pie gada

pārskata konstatēja, ka biedrības bilancē

ir Ls 13.000, — kapitālu, kuri sastādās no

skaidras naudas, nekustamā īpašuma un da-

žādām mašīnām. Parādu viņai nav, kam-

dēļ, paveroties jaunā laikmeta vārtiem, vi-

ņa ieies gaišā darba posmā un pulcēs kopā
dzīvos spēkus lielu mērķu sasniegšanai.

Lepns uz savu biedrību var būt katrs viņas
rindās esošais dalībnieks.

FR. GUTMANIS,

praktisks lauksaimnieks Zagatniekos.
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Puzes pagasts
aizņem 261,2 kv km. Pagastā 2041 iedzī-

votājs un 445 nekustami īpašumi ar taksā-

cijas vērtību 765.968 ls. No visas pagasta
zemes kopplatības aramzeme aizņem 10,22

proc, pļavas 11,56, ganības 9,44, mežs

53,77 un purvi 12,35 proc. Zemes auglība
caurmērā pavāja.

Galvenie lauksaimniecības ieņēmumi ir

la, pirmā ar 145, bet otrā ar 4o skolē-

niem. Pagasta nams, kurā atrodas pagasta

valde, pagasta tiesa, dzimtsarakstu noda-

ļa, pasta un telefona palīgnodaļa, kā arī

telpas pagasta valdes techniskiem darbi-

niekiem. Pagastam savs doktorāts, kurā

telpas rajona ārstam un vecmātei. Ar lai-

ku ārsta mājā paredzēts izbūvēt arī ap-

Puzes tautas nams "Blāzma".

graudkopība, cūkkopība, lopkopība un

mežu materiālu vešana, resp. peļņās brauk-

šana ziemā. Tekošā saimniecības ļjadā
zemturu raža samazinājusies par apmēram

50 proc, kas izskaidrojams ar sauso vasa-

ru un nelabvēlīgo 1935.-36. g. ziemu.

1936.-37. saimniecības gada budžets

līdzsvarots uz 22.100 ls. Galvenie ieņē-
mumu posteņi ir lauku nekustamas man-

tas un pašvaldības nodokļi, kas dod 96,56

proc. no budžeta ieņēmumiem.

Pagasta pašvaldības finansiālais un

saimnieciskais stāvoklis labs. Pagastā
atrodas 2 skolas: 6-kl. un 5-kl. pamatsko-

tieku. Arī nespējnieku nams atremon-

tēts. Lauku būvniecībā vērojama liela

rosība.

Pagasta kulturālās un sabiedriskās dzī-

ves vadītāju priekšgalā stāv vietējā aiz-

sargu nodaļa ar aizsardžu pulciņu, divi

mazpulki un 6-kl. pamatskolas absolventu

biedrība, tāpat lauksaimniecības biedrība,

patērētāju biedrība, savstarpējās ugunsap-

drešināšanas biedrība, brīvprātīgo uguns-

dzēsēju un meliorācijas biedrības.

J. RŪMS,

Puzes pagasta vecākais.

II Puzes 5-kl. pamatskola.
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Puzes patērētāju biedrība

Biedrība uzsāka darbību 1922. gadā ar

maziem līdzekļiem, — apm. 320 ls. Tai

96 biedri. Biedrības veikals apkalpo pla-
šu apkārtni.

Veikals līdz 1928. gadam atradās īrētās

telpās. Biedrībai piešķirto bijušo Stendes

krogu tā izbūvējusi par tautas namu

„Blāzma", kas ir vienīgās telpas Puzes sa-

biedriskās dzīves vajadzībām. Telpas ie-

kārtotas arī veikalam, veikalveža dzīvok-

lim. Namu izbūvēt līdzējusi valdība, Kul-

turas fonds un Puzes aizsargu nodaļa. Pā-

rējos līdzekļus sagādājusi pati biedrība.

Pie biedrības atrodas bibliotēka ar 850 sē-

jumiem.

Biedrības darbību vada Ed. Teteris, kas

valdē dažādos amatos sastāvējis no pašas
dibināšanas. Valdē darbojas K. Eugel-

bergs, F. Indriksons, A. Teteris un M.

Svīķukalns.
T. BERGS,

Puzes patērēt, b-bas veikalvedis.

Puzes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība

dibināta 1922. gadā. Sākumā iestājušies 48

biedri. Pakāpeniski pieaugot saimniecību

skaitam Puzus pagastā ar vairāku muižu sa-

dalīšanu jaunsaimniecībās, arī vairojās bied-

ru skaits, kurš pašlaik ir 341. Apdrošinā-

jumu vērtība 1.082.152 ls. lekrāts tīrs ka-

pitāls 15.000 ls, no šās sumas 1936. gada

pilnā biedru sapulcē nolemts ziedot pagasta
pašvaldībai tautas nama iegūšanai 3000 ls.

Biedrībā ir par biedriem no pagasta
saimniecībām 99%.

Biedrības valdē darbojas: Jānis Zīle,

Miķelis Sviķkalns un Fricis Kristapsons,
darbvedis Kārlis Grauds.

K. GRAUDS.

Ugāles pagasts
Ugāles pagasts guļ Ventspils apriņķa

austrumos, pagasta nams pie Ventspils-
Talsu lielceļa, pusceļā starp Ventspili un

Talsiem, pagasta platība 190 kv. km. Lie-

lāko pusi no platības aizņem meži, kuros

mājo zvēru bagātība; pēdējā laikā savai-

rojušies irši, stirnas, bebri un meža cūkas,

Ugāles mežu lepnums — septiņžuburaini irša

ragi.

kuras lauksaimniekiem nodara prāvus

zaudējumus. ledzīvotāju pagastā, pēc pē-

dējās skaitīšanas 2183, saimniecība —

326, zeme lielāko daļu smilts — mazražī-

ga, no kopplatības aramzemes tikai 13

proc, lauksaimnieku stāvoklis nav viegls,

nodarbojas pa lielākai daļai ar graudkopī-

bu, lielākā vairumā audzē kartupeļus, pa-

stāv grūtības ar kartupeļu izvērtēšanu,

pilsētas ir tālu, kādēļ nepieciešami būtu

ierīkot spirta dedzinātavu. Lai gūtu lī-

dzekļus izdevumu segšanai, lauksaimnieki

trauc mežu peļņās. Pagastu šķērso Rīgas-

Ventspils dzelzceļš. Vēl arvienu tikai rav

atjaunota Ugāles dzelzceļa stacija, kuru

kara laikā krievi, atkāpjoties, nodedzinā-

ja. Laikam Ugāles stacija būs arī vienīgā
visā Latvijā, kura nav vēl atjaunota. Pa-

gasts uztur 3 skolas, vienu 6-klasīgu un

2 pirmās pakāpes skolas, no kurām

vienu tikai pagājušā rudenī ierīkoja Ugā-
les centrā.

Pagasta pašvaldības saimnieciskais stā-

voklis apmierinošs, Ugāles pagasts ir viens

no tiem pagastiem, kuros nodokļu parādu

nav nemaz, visi, kā valsts, tā arī pašvaldī-
bas nodokļi iekasēti pilnos apmēros, tāpat
arī pagasta valde savus rēķinus nokārto
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pilnos apmēros. Arī celtniecībā pagasta
pašvaldība var uzrādīt panākumus, pēdē-
jos gados pagasts uzcēlis jaunu divstāvu

skolas namu un izbūvējis tautas namu ar

plašu zāli un blakus telpām gandrīz tikai

ar pašu līdzekļiem.
Sabiedriski kulturālās dzīves priekšgalā

iet aizsargu nodaļa ar aizsardžu pulciņu.

No pagastā esošām biedrībām un orga-

nizācijām rosīgākā ir krāj-aizdevu sabied-

rība, kura daudz līdzekļu ir ziedojusi kul-

turālās dzīves pacelšanā.

H. ŠENKOVSKIS,

Ugāles pagasta darbvedis.

Usmas pagasts
atrodas apriņķa dienvidaustrumu pusē ro-

bežām skarot Zlēku, Ugāles, Spāres, Ren-

das un Kuldīgas pagastus. Pagastam 1925.

gadā pievienotas vairākas saimniecības ro

Zlēku un Ugāles pagastiem. Tagadējā
kopplatība 101 kv. km, ar 118 saimnie-

cībām un 930 iedzīvotājiem. Nekustamas

mantas kopvērtība 265.783 ls. Pagasta tek.

gada budžets 8600 ls. Nodokļu likmes pa-
augstinātas par 10 proc. Pēc iedzīvotāju
skaita pagasts ir viens no mazākiem ap-

riņķī, bet tā platība samērā prāvļ, jo divas

trešdaļas no pēdējās aizņem purvi un meži.

Aramzemes ir tikai 8 proc, un tā pati lie-

lāko tiesu smilts un izskalots māls. Pļa-
vas purvainas un to meliorēšana neiespē-
jama pirms Usmas ezera līmeņa rēgulēša-
nas, kuru lauksaimnieki gaida jau ilgus
gadus. Mazvērtīgās pļavas ir arī lopkopī-
bas vājās attīstības iemesls. . Atsevišķas
saimniecības, kuras nav tik atkarīgas no

ezera līmeņa svārstībām, uzrāda labus sa-

sniegumus meliorācijā, kultivēti ganību

un pļavu ierīkošanā un līdz ar to arī pārē-
jās saimniecības nozarēs. Pag. gada ne-

pieredzētā sausuma izsauktā neraži sāpīgi
skāra pagasta lauksaimniekus. Vienīgais
viņu atspaids tagad ir peļņa pie koku ma-

teriālu izvešanas no mežiem. Diezgan pla-
šos apmēros, salīdzinot ar tuvāko apkārtni,
audzē cukurbietes, jo dzelzceļa satiksme

pieejama. Vēlama būtu cukura monopola
pārvaldes pretimnākšana, slēdzot līgumus
arī ar jauniem audzētgribētājiem, nesama-

zinot jau tā mazo nododamo biešu daudzu-

mu vecajiem, jo šī kultūra dod ļoti jūta-
mus ienākumus.

Pagastā darbojas tikai viena I pakāpes
pamatskola ar 2 skolotājiem. Viņa atro-

das netālu no pagastnama, Usmas ezera

krastā. Skolas nams koka, celts 1873. ga-

dā, un drīzi būs jāatvieto ar jaunu. Skolu

apmeklē 54 bērni. Bez tam Ugāles un Spā-
res 6-klasīgās pamatskolas apmeklē 32

bērni.

Vietējā aizsargu nodaļa, aizsardžu pul-

ciņa atbalstīta, ir daudz darījusi pagasta

kulturālās dzīves veidošanā un patreiz ir

gandrīz vienīgā organizācija, kas šinī ziņā

\ar uzrādīt redzamākas sekmes. Aizsargu

nodaļai ir arī vienīgā bibliotēka pagastā, ar

pāri par 1000 sējumiem. Grāmatas izsniedz

lasīšanai bez maksas. Aizsargus pabalsta

pagasta pašvaldība, dodot telpas izrīkoju-
miem, sanāksmēm un bibliotēkas novieto-

šanai.

No saimnieciskām organizācijām nozīmī-

gākā savstarpējās ugunsapdrošinašanas sa-

biedrība. Viņai 97 biedru un 15 gados tā

uzkrājusi kapitālu pāri 4000 ls, neskato-

ties uz stipri zemām prēmijām. 80 proc.

riska pārapdrošināti savstarpējās apdroši-
nāšanas centrālā savienībā.

Usmas pagasts labi pazīstams dzimtenes

apceļotājiem. Morica sala Usmas ezerā un

citas jaukas vietas tuvākā un tālākā ap-

kārtnē pievelk ikgadus lielāku tūristu

skaitu, arī ziemā, sevišķi makšķerēšanas

sporta cienītājus. P. PRINCIS,
Usmas pagasta darbvedis.

Usmas lopkopības pārraudzības biedrība "Atvase"

apvieno sevī centīgākos lauksaimniekus.

Tās valde sastādās no izcilākiem lopkop-

jiem pagastā. Ļoti rosīgs lauksaimnieks

biedrības priekšnieks A. Gailis Irbiņos, kas

slapju, krūmiem aizaugušu purvu pārvērtis

par auglīgiem zālājiem.
Biedrība izkopj brūnos lopus, darbojas

vaislas buļļu stacija un sropšīras teķa sta-

cija. Stacijas bulli izmanto intensīvi; bied-

rībā esošās saimniecības citus buļļus ne-

tur.

Pēdējos pāris gados ienirkts daudz tīr-

asiņu brūnie teliņi. J. GARBELIS,

lopkopības pārraugs.



86

Sarkanmuižas "Venta" lopkopības pārraudzības biedrība

dibināta 1928. gadā. 1934. g. tā savienojās
ar Sarkanmuižas lopkopības pārraudzības
biedrību. 1934. g. biedrībā 23 saimniecības

ar 107 slaucamām govīm. Tagad 28 saim-

niecības ar 200 govīm.

Biedrībā ir ievesti tīrsugas lopi. Vairāk

ir izkopti vietējie lopi, lietojot tīrsugas buļ-
ļus. Ir daļa saimniecību, kur lielu vērību

piegriezuši labāko lopu izlasei un pareizai
ēdināšanai, Arī cūkkopība diezgan labi no-

stādīta. Biedrībā pašreiz 2 tīrsugas stacijas

kuiļi. Biedrības kasieris Fr. Brants, sekre-

tārs V. Salmiņš. Pirms pusgada jaunievēlē-
tais biedrības priekšnieks L. Šapavalovs un

pārraudze uzņēmās biedrību nevien ar pa-

rādu nastu, bet arī ar stipri tukšu kasi. Nu

sapirktas visas nepieciešamās lietas, arī da-

ļa parādu nomaksāti. Gribam tikt galā ar

visiem trūkumiem.

A. RONIS,

pārraudze.

Užavas pagastā
461 saimniecība ar 1950 iedzīvotājiem. Ne-

kustamu īpašumu kopvērtība 864.319 ls un

pagasta tek. g. budžets līdzsvarots uz

21.415 ls. Pagasta saimniecību lielais

vairums grupējas uz Užavas upes labā

kurai pretī bijušā pagasta magazinas klētī

izbūvēta Užavas koppienotava.

Ejot pāri Užavas upei, uz dienvidiem,

pagasta apdzīvotās vietas strauji sašauri-

nājas. izveidojot ļoti šauru, garu virkni,

Užavas pag. valde un techniskie darbinieki.

krasta, tādējādi izveidojot pagasta kodolu

kura centrā arī atrodas luterāņu un bap-
tistu dievnami, pagastnams un 6-kl. pamat
skola. Bijušā Užavas muižā atrodas Vents

pils virsmežniecības 111 iec. mežniecība

kura, stiepdamās cauri jūrmalas aizsargu
mežam līdztekus Ventspils - Liepājas
I šķ. ceļam, nobeidzas ar Sarnates novadu,

kuras bijušā muižā ievietota 4-kl. pamat-

skola un biedrības māja. Sarnates bijušā

Užavas pamatskolas skolotāju personāls.
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skolā iekārtota nespējnieku patversme. Pa-

teicoties savam īpatnējam veidojumam, arī

pagasta kulturālā dzīve sadalījusies pa no-

vadiem. Pagastā sāpīgs piemērota skolas

nama trūkums, jo esošā 6-kl. pamatskola

nepieļauj skolēnu internātu. Tādēļ pagasta

valde pieliek daudz pūļu, lai rastu līdzek-

ļus jaunā skolas nama būvei, ķeroties pie

paaugstinātām nodokļu likmēm, kā arī pa-

stiprināti iekasējot uzkrājušos pašvaldības

parādus.

Pagastam tikt pie jaunas skolas nenāk-

sies tik viegli, bet upuris, kurš būs jāiznes

uz iedzīvotāju pleciem, zaudēs savu sma-

gumu, ja būs apziņa, ka tas tiek nests savu

pēcnācēju un līdz ar to valsts labklājībai.

Pagasta centrā līdz šim nav piemērotu

izrīkojumu telpu, bet rosīgākās pagasta sa-

biedrības, kā krājaizdevu un ugunsapdro-
šināšanas biedrības, pēc 1934. g. 15. maija

notikumiem uzskatīja par mērķi rast pa-

gastam piemērotu tautas namu, kur tad

varēs attīstīties pagasta kulturālā un sa-

biedriskā dzīve un 1936. g. rudenī arī tika

likts pamatakmens jaunai biedrību mājai.
Užavas pagasts pieskaitīts projektētam

Ventspils apriņķa lopkopības rajonam, bet

pagasta labklājība varēs uzlaboties pilnīgi
tad, kad lauksaimnieki varēs izmantot lie-

lās pļavu platības, kuras atspiezdamas ar

maziem izņēmumiem aramzemi jūrmalas
smiltainē, sagulušas upes abos krastos ar

savu auglīgumu gaida, kad viņas modinās

jaunu vērtību ražošanai, bet to kavē neiz-

būvētā upes izteka jūrā, caur ko neiespē-
jami pilnīgi izvest sīko meliorāciju un pļa-
vu pāraršanu, jo bagātos nokrišņu gadīju-
mos upes augšgalā, pļavas tiek ļoti applū-
dinātas.

Užavas pamatskola

celta 1900. gadā. Skolas telpas domātas

pagasta skolai. Skolā darbojas viens sko-

lotājs līdz 1921.-22. māc. g., kad pieņem

Pēdējos gados skolā mācās ap 120 sko-

lēnu. Skolas telpas šim lielajam skolēnu

skaitam nepiemērotas.

Užavas pagasta nams.

otro skolotāju. 1922. gada rudenī sāk dar-

boties arī V klase, un skolā strādā 3 sko-

lotāji. 1927.-28. māc. g. darbojas 6 klases

ar trim skolotājiem, bet telpu trūkuma dēļ
V-VI klase novietota tuvējā pagasta mājā.
1935.-36. māc. g., skolēnu skaitam palie-

linoties, skolā strādā 4 skolotāji, tāpat arī

1936.-37. māc. g.

Pēdējā laikā pagasta pašvaldība ar pa-

gasta vecāko Kronberga kungu priekšgalā

ļoti rūpējas, lai mazturīgie skolēni_ varētu

apmeklēt skolu, tos atbalstot ar grāmatām

un pusdienām. Tāpat pagasta pašvaldība

pieliek visas pūles, lai pagasts ātrāki tiktu

pie jauna skolas nama.

Užavas piensaimnieku sabiedrība "Straume"

darbību uzsākusi 1924. g. kā rokas pieno-
tava. Pirmā darbības gadā pienu nodevuši

12 biedri — dibinātāji. 1925. g. sabiedrība

iegūst savā īpašumā pagasta magazinu, ku-

rā ierīko tvaika pienotavu. Pieturoties

augstām sviesta cenām, pienu nodod gan-
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drīz visi apkārtējie govju īpašnieki. 1927.

gadā piena daudzums sasniedza 565.818 kg,
kurš nodots pa lielākai daļai vasaras mēne-

šos. Sviesta cenām pazeminoties un pa-

stāvot partiju laikam, sabiedrībā rodas ne-

saskaņas un darbība sāk iet uz leju. 1933.

gadā pienotava pārstrādājusi tikai 268.611

kg piena. Valsts zemes banka pārkārtoja
pienotavas parādus, izzuda sabiedrībā šķel-
šanās un piena vairums pieauga no 290.147

kg 1934. g. uz 680.507 kg 1936. g. Sviesta

apstrādāšanas izdevumi samazinājušies no

79,5 sant. 1929. g. uz 28,4 sant. 1936. g
Sabiedrībai nodod krējumu Sises piens,
s-ba „Liekne". Sabiedrība ierīkojusi pie
pienotavas sudmalas.

Sabiedrības valdē darbojas: J. Jēka, K.

Grīnbergs, K. Kalniņš, J. Kronbergs un F.

Freibergs.

A. LIEPIŅA
koppienotavas vadītājs.

Užavas krājaizdevu sabiedrība

dibināta 1925. gadā. Pirmā darbības gadā

bija 79 biedri un bilance 17,654,97 ls. le-

mantojot sabiedrības uzticību, biedrība pa-

stāvīgi aug plašumā un pašlaik apvieno
402 biedrus ar bilanci uz 1. janvāri 1937. g.

121.995,98 ls. Aizdevumos izsniegti
106.161 ls un pieņemti noguldījumi
61.111,43 ls.

Sākot ar 1. janvāri 1937. g. par aizdevu-

miem sabiedrība ņem 5 un 7 procentus un

par noguldījumiem maksā 5 proc. gadā.
Biedrībai nav pašai savas telpas. Lai to

novērstu, krājaizdevu s-ba kopā ar vietējo

savstarpējo ugunsapdrošināšanas biedrī-

bu uzsākušas celt biedrības namu. Jaun-

būvi cer pabeigt tekoša gadā.

Tagadējā sabiedrības valdē darbojas: J.

Jātnieks, K. Davīds un K. Spaile. Padomē:

J. Kronbergs, K. Hamsters, K. Tīdemanis,
A. štēlerts un F. Ķeizars. Revīzijas ko-

misijā: K. Vādzemnieks, K. Ābols un F.

Eglītis. Grāmatvede Z. Grīnberga.
J. JĀTNIEKS,

s-bas valdes priekšsēdētājs.

Užavas upes meliorācijas sab-ba "Liekne"

Sabiedrībā apvienoti 805 biedri, kuru

īpašumi atrodas Užavas upes baseina 46 km

garā gabalā, cauri deviņiem pagastiem

Ventspils un Aizputes apriņķos.
Pirms rēgulēšanas Užavas upe katru ga-

du kārtēji pārplūda un pārvērta apkārtējās

pļavas par purviem, kādēļ radās nodoms

upi rēgulēt. Dažādos laikos nodibinājās trīs

meliorācijas sabiedrības: Alšvangas, Ēdo-

les un Ziras. Bet nu izrādījās, ka upes rē-

gulēšanas darbus varētu uzsākt tikai visām

trim sabiedrībām apvienojoties vienā sa-

biedrībā. Tāda apvienošanās tanīs laikos

nu bija grūti izvedama lieta. To tikai ar lie-

lām grūtībām izvedām un Užavas upes rē-

gulēšana tika iesākta un arī izvesta līdz ga-

lam.

Agrāko purvu vietā, kur zāle dažu ga-

du palika nepļauta zem ūdens, tagad visā

upes baseinā iespējams izvest pļavu kulti-

vēšanu. Tos daļa biedru jau uzsākuši.

A. SEMBIŅŠ,
valdes sekretārs.

Užavas bāka

Ventspils apriņķī viena no skaistākām

dabas ainavām ir Užavas bāka ar savu ap-
kārtni

.
Bāka atrodas uz apmēram 40 mtr

augsta kalna ar stāvu nogāzi pret jūru;
kalns apaudzis priedēm. Lejā aug Latvijā
reti sastopami koki un krūmi. Vasarā bā-

ku apmeklē daudz ekskursantu no visām

Latvijas malām. Užavas bāku no jūras sa-

šāva vācu karakuģi. 1924. gadā Latvijas
valdība uzbūvēja jaunu bāku.

Bākas uguns ir 111.000 sveču gaismas

stipra un viņas tālsaredzamība sniedzas

līdz 45 kilometriem.
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Vārves pagasts
Priekš pasaules kara Vārves pagasts at-

ladās pie Sarkanmuižas pagasta. Savu

patstāvību tas ieguva vācu okupācijas lai-

kā. Pirmais pagasta vecākais bija nelaiķis

Andrejs Stūris — Teņņos. Pagasta valdes

sēdeklis atradās Vārves muižā. Kara lai-

kā, mainoties dažādām varām, pagasta

saimnieciski-materiālais stāvoklis bija ga-

līgi sabrucis. Darbiniekiem bija grūti sa-

meklēt kādu zīmuļa galu, vai spalvas kātu.

Uz drupām bija jāveido jauna dzīve. Sa-

vas patstāvīgas telpas pagasta pašvaldība

ieguva tikai 1921. g., jo uz 24,22 ha piešķir-

tās zemes atradās 2 vecas muižas ēkas. Sko-

la atradās pag. nomalē, gandrīz pašā jūr-

malā, uz kurieni satiksme sliktu ceļu dēļ

bija ļoti apgrūtināta, kādēļ-radās vajadzī-

ba dibināt otru skolu — vairāk pagasta

centrā. Tādu arī atvēra 1924. gadā. Bet

1926. gadā skolai izīrētās ēkas nodega.

Reizē sadega arī viss skolas inventārs,,

kurš nebija apdrošināts. Pateicoties pa-

gasta pašvaldības lielai uzņēmībai un ener-

ģijai, jau agrāk projektēto skolas jaunbūvi

paveica tik tālu, ka 6. janvārī 1927 g. tanī

pārvietojās abas iepriekš darbojošās I pak.

pamatskolas. Bet vecā skolas mājā tika le-

vietoti pagasta nespējnieki. Nākošos gados
tika veikts tālākais pagasta saimnieciski-

kulturālais izveidošanas darbs. 1931. gadā

pašvaldības priekšgalā nāk tagadēiah pag;,

vecākais Fricis Jencis, kurš tālāk veido

pagasta dzīvi: 1932. g. skola tiek pārvērsta
6-kl. pamatskolā, kurā darbojas 3 skolo-

tāji. Arī apkārtnes izdaiļošanai tiek pie-

griezta nopietna vērība.

Ziras pagasts
Pagasta platība 90 kv. kilometru, iedzī-

votāju — 1247. Pagastu šķērso Ventspils-

Kuldīgas autobusu līnija, piestātne — Spe-

ķa krogs 4 km no pagasta nama.

' Pagasta budžets — 16.787 ls. Lauku

nekustamās mantas kopvērtība pagastā —

705.979 ls.

Zemes īpašumu pagastā ir 238, saimnie-

cību — 261, aramzemes — 2000,94 ha, pļa-

vas — 1658 ha, 1246,76 ha ganības, nurvi

— 52,07 ha.

Pagasts uztur nespējnieku ar

11 nespējniekiem kopēdinot, bez kopēdinā-

nas — 37 nespējniekus.

Pagastā ir 6-kl. pamatskola, kurā darbo-

jas 3 skolotāji ar 99 skolniekiem, pie sko-

las ir kopēdināšana, pastāv mazpulks, ir

bibliotēka. Pagasts kopēji ar Zūru pagastu
uztur rajona ārstu, kurš atrodas Zūrās.

Pagasta iedzīvotāji sajūt lielu trūkumu

pēc aptiekas, tuvākās aptiekas ir Lecu —

18 km un Piltenes — 11 km.

Pagastam nav piemērotu telpu pagasta

namā. Pašvaldība cer uzkrāt līdzekļus un

tuvākos gados uzsākt jauna pagasta nama

būvi.

Pagasts ir biezi apdzīvots, ietver Sises

un Ziru ciemus.

Tūristu apmešanās vieta atrodas Sises

ciema Duļos.
Tirdzniecību un rūpniecību kopskaits

pagastā — 11.

Lauksaimnieku galvenā nodarbošanās —

lopkopība un graudkopība. Piešķirtajās no

valsts zemes fonda saimniecībās vērojama

rosīga apbūvēšanās, zemes kultivēšana,

purvājus un krūmājus pārvēršot auglīgās

pļavās un tīrumos.

Pagasta vecākā un mežziņa vadībā paš-
valdība kopīgi ar saviem iedzīvotājiem un

mazpulku 1936. gada pavasarī — meža die-

nās apdēstīja ar bērziem daļu Ventspils-

Kuldīgas I šķ. satiksmes ceļa malas.

Celi slikti.' Sevišķi grūti ar to labošanu,

jo pagastā nav ceļu labošanai derīgas

grants, bet gan ir daudz laukakmeņu,
'

Pagastā ir bibliotēkas: Kultūras fonda

Ziras pagasta namā 800 sējumi, baptistu

jaunatnes biedrības —
170 sējumi Sises

Brečos un kultūras veicināšanas biedrības

Ausma" 325 sējumi Sises ciemā. Kulturā-

Ziras pagasta valde un techniskie darbinieki.
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Ziras pagasta 6-klasīgā pamatskola.

li-sabiedriskā dzīve pagastā nav izkopta.
Pagastā atrodas trīs pasta nodaļas un di-

vas telefona centrāles.

Pagastā darbojas sekošas organizācijas:
Ziras lauksaimniecības biedrība ar lauk-

saimniecības mašīnu koplietošanas punktu
kurai ir sava saimniecība 17,34 ha koppia-

tībā. Ziras pagasta aizsargu nodaļa, Sises

un apkārtnes kultūras veicināšanas biedrī-

ba „Ausma", Sises baptistu jaunatnes bied-

rība, Sises un apkārtnes lopkopības pār-
raudzības biedrība un Sises piensaimnieku
sabiedrība „Liekns".

M. STRAZDIŅŠ,
Ziras pagasta valdes darbvedis.

Zlēku pagasts

Pagasta platība 168 kv. km. No visas

kopplatības aramzeme 12,6 proc., pļavas
— 13 proc, ganības — 13,8 proc, bet mie-

ži — 52,2 proc un purvi — 8,4 proc. Ze-

mes īpašumu ir 204, no kuriem 130 jaun-
saimniecības. Pēc 1935. gada skaitīšanas

pagastā 1429 iedzīvotāji, no kuriem lielā-

kais vairums dzīvo Zlēku, Palgas, Cirka-

les bijušo muižu klajumos un ap Abavas

ieteku Ventā.

Zeme pa lielākai daļai smilšaina un slap-
ja, kādēļ dod vājas ražas, izņemot Zlēku

bij. muižas 40 saimniecības, kur labību

raža apmierinoša. Visvairāk sēj rudzus

un auzas. Labi padodas kartupeļi, bet šīs

nozares attīstību traucē 15—29 km lielais

attālums līdz Ēdoles spirta dedzinātavai un

Ventas upe, pār kuru vēlā rudenī un daž-

reiz arī ziemā nevar tikt pāri. Vispārīgi
lauksaimniecības ražojumu nogādāšana

tirgū ir savienota ar grūtībām. Tuvākā

dzelzceļa stacija Ugāle atrodas 15—29 km

attālu, 'Kuldīga 20—30 km, bet Ventspils
40—50 km. Šī satiksmes neērtība sadār-

dzina ražojumu pašizmaksu. Pagasta valde

ir lūgusi satiksmes uzlabošanai šoseju un

zemes ceļu departamentu izšosēt Ugāies-

Dobkrogs 1. šķiras ceļu.

Lopkopība attīstīta ļoti vāji, nav kulti-

vētu pļavu un ganību, tāpat arī trūkst

laba lopu materiāla. Atspaidu iedzīvotā-

jiem dod mežu izmantošanas darbi, it se-

višķi vasarā — koku pludināšanā.
Pēc 1934. g. 15. maija pagasta pašvaldī-

bas finansiālais stāvoklis ir uzlabojies, ie-

dzīvotāji pakāpeniski nomaksā pirms tam

iekrātos parādus, kādēļ arī pagasta paš-
valdība ir spējīga kārtot tekošos maksā-

jumus un izdarīt pagasta pašvaldības ēku

remontus. Pagasta pašvaldība uztur vie-

nu 6-kl. pamatskolu ar 3 skolotājiem. Sko-

lu apmeklē 120 skolēni. Pie skolas ierī-

kota kopēdināšanā un tanī piedalās visi

skolēni. Pie skolas nodibināts mazpulks,
cerības pulciņš un Latv. sarkanā krusta

jaunatnes pulciņš.

Rosīgākā pagasta sabiedriskā organizā-

cija ir Zlēku aizsargu nodaļa, pie kuras

darbojās arī aizsardžu pulciņš. No 1920.

gada pagastā darbojas Zlēku izglītības
biedrība. Pagasta iedzīvotāju piedalīša-

nās sabiedriskos sarīkojumos varētu būt

lielāka.



Zlēkas ieteicams apmeklēt tūristiem. Se-

višķi skaisti ir Abavas krasti pie Muižarā-

ju, Siseņu un Sildruvu mājām. Bez tam

minamas senvietas: Karātavu kalns

1 km no pagasta nama, pilskalni pie Pa

venšu un Novadlauku mājām.
D. VALDS,

pagasta darbvedis.

Zūru pagasts
ir 159,1 kv. km liels ar 1936 iedzīvotājiem

un 411 apdzīvotām vietām. Nekustamu īpa-

šumu taksācijas kopvērtība 1.355,048 ls un

lv zeme, smilšu māls, grants un viegla
smilts. ' Lauksaimnieku galvenā nodarbo-

šanās un ienākumu avots ir graudkopība —

Zūru pagasta valde un darbinieki.

tek. gada budžets 25060' ls ar 10 proc. pag.

nodokļu likmju pazeminājumu. Nodokļus

maksātāji kārto apmierinoši.

Pagastā atrodas ārsts, rajona vecmāte,

aptieka, 2 pasta palīgnodaļas un Landzes

baznīca.

Aramzeme dažāda, ir vietām stipra mā-

Zūru pagastu apriņķī dēvē par «maizes

klēti».

Lopkopības attīstību traucē slapjas, slik-

tas pļavas un ganības, kā arī to attālumi

no pa'matgabaliem. Jācer, ka ar pastiprinā-

tu meliorācijas izvešanu zūrnieki būs arī

tikpat labi lopkopji, kā graudkopji.

Zūru un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība

dibināta 1928. gadā, piedalās 17 saimniecī-

ar 146 slauc, govīm.

Biedrības saimniecībās atrodas 5 tīrasi-

ņu vaislas buļļi (brūnie), 2 stac. ierīkotas

ai valdības pabalstu, 1 valsts 2 gad. lauk-

saimniecības skolas saimniecībā un 2 privā-
tās saimniecībās, 3 tīrasiņu kuiļi un 3 tīr-

asiņu cūkas, aitu audzētava, valsts kult.

centrā Zūras ar oksforširas aitām.

Augstražīgākās govis biedrība 1933.-34.

gadā govs 29. Krizdole LB 1787. 5913 kg

piena t. proc. 3,95, sviesta 269 kg. 1934.-35.

g. govs 38, Bite KB. 18067 111 5291 kg piena

t. proc. 3,91. sviesta 238 kg. 1935.-36. g, 70

Fanija LB 4123, 5110 kg piena t. proc 3,9H.

sviesta 232 kg. Valdē J. Alsups, K. Grin-

valds un A. Pūlis.
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«Mazpulks
Latvijas Lauksaimniecības ka. ēnešraksts jaunatnei un

mazpulku dalībniekiem, LLK pr. "āja R. Dzērves vadībā.

Redakcijā darbojas rakstniece Au 'a un agr. K. Ķirsis.

Abonēšanas maksa ar piesūtīšanu Ls iā.

MĒNEŠRAKSTS

«Dārzkopības

un biškopības žurnāls»

priv. doc. agronoma J. Sudraba redakcijā. Abonēšanas maksa

ar piesūtīšanu gadā Ls 6,—, pusgadā Ls 3,—, atsevišķa burt-

nīca Ls 0,75.

Parakstīšanos pieņem: LLK Rakstu apgāds, tālr. 22322, Rīgā, Baznīcas

ielā 4-a, visi LLK agronomi, instruktori, virspārraugi un lopkopības pār-

raugi, piensaimnieku sabiedrības, kooperātīvi, grāmatu veikali un visas

valsts pasta iestādes. Tekošs rēķins pastā 4564.



LATVIJAS

LAUKSAIMNIEKS
Latvijas Lauksaimniecības kameras

illūstrēts lauksaimniecības žurnāls

Atbildīgais redaktors: agr. K. SALIŅŠ. Redakcijas locekļi: prof. Dr.

agr. M. EGLITS, priv.-doc. agr. J. SUDRABS, inž. A. ZELTIŅŠ un

A. PUNKA.

«LATVIJAS LAUKSAIMNIEKS»

iznāk 2 reizes mēnesī, katra mēneša ļ. un 15. dienā.

ABONĒŠANAS MAKSA:

ar piesūtīšanu gadā Ls 8,—, pusgadā Ls 4,—.

PARAKSTĪŠANOS PIEŅEM:

«Latvijas Lauksaimnieka» kantoris Rīgā, Baznīcas ielā 4-a, visi

LLK agronomi, instruktori, virspārraugi un lopkopības pārraugi,
piensaimnieku sabiedrības, kooperātīvi, grāmatu veikali un visas

pasta iestādes. Tek. rēķins pastā 4564.

Latvijas Lauksaimniecības kamera.

Vēl dabūjama

Latvijas Lauksaimniecības kameras apgādā, Doc. P. Kreišmaņa redakcijā

Lauksaimnieka

gada grāmata
1937. gadam

320 lapas puses bieza ar daudzām illūstrācijām.

Kalendāri] s. Tabulārā daļa ar lauksaimniekiem un sa-

biedriskiem darbiniekiem ikdienas darbā nepieciešamām ziņām, mežu

novērtēšana, mežu pārdošanas līgumi etc. Bagātīgs rakstu krājums ar

37 vērtīgiem rakstiem.

Maksā Ls 1,—. Atkalpārdevējiem rabats.

Lauksaimnieka gada grāmata pieprasāma LLK Rakstu apgādā Rīgā,
Baznīcas ielā 4, tālr. 22322, pie visiem agronomiskiem darbiniekiem un

lielākos grāmatu veikalos.
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