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Glīti izdaiļota robežsargu mītne Jaunlatgales apriņķī

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

Jaunlatgales apriņķis atrodas Latgales
apgabala ziemeļu daļā un robežojas dien-

vidos ar Ludzas un Rēzeknes apriņķi, rieta-

mos ar Madonas, ziemeļrietumos ar Valkas

apriņķi, ziemeļos ar Igauniju un austrumos

ar Padomju Savienību.

Jaunlatgales apriņķa

kopplatība.

Jaunlatgales apriņķa kopplatība — 4.292,4
kvadrātkilometru, kas ir 6,52 proc. no vijas

valsts kopplatības. Pēc šīs kopplatības Jaun-

latgales apriņķis stāv otrā vietā Latgales
apgabala apriņķu starpā (pirmais pēc lielu-

ma Daugavpils apr. ar 4.790 kv. km) un

piektā vietā visu pārējo apriņķu starpā.
Jaunlatgales apriņķī 15 pagasti un 2

pilsētas.

Jaunlatgales apriņķī caurmērā uz 1 kv.
km dzīvo 25,5 cilvēku. Uz laukiem (atskai-
tot 2 pilsētas) šis caurmērs ir 24,78. Latvi-

jas lauki visai nevienādi apdzīvoti. Ir ap-
riņķi, kur iedzīvotāju skafits caurmērā uz 1

kv. km ir gandrīz četras reizes lielāks, kā

citos apriņķos. Tā Ventspils apriņķī uz 1 kv.
km ir 10,26, bet Ludzas apriņķī 35,91 iedzī-

votāju. Visbiezāki apdzīvota 'ir valsts au-

strumu nomale, kurā (Ludzas, Daugavpils

uņ Rēzeknes apr.) uz 1 kv. km dzīvo vai-

rāk kā 30 iedzīvotāju. Šiem trijiem apriņ-

ķiem ģeogrāfiski un arī apdzīvotības bieza-

ma ziņā pieslienas Jaunlatgales un Ilūkstes

apriņķis ar 22—25 iedzīvotājiem uz 1 kv.

km. Visbiezāki Jaunlatgales apriņķī apdzī-
vots Baltinavas (54,82 cilvēku uz kv. km),
Linavas (41,90), Augšpils (34,79) un Purv-

malas (34,41) pagasts. Visretāki — Liep-
nas (14,69) un Rugāju (19,47) pagasts.

liedzīvot'āju skaita

pieaugums.

ledzīvotāju skaita ziņā pēdējos piecos ga-

dos visvairāk samazinājusies Vidzemes no-

zīme, un proti: par 0,41 proc. ledzīvotāju
skaita procents samazinājies arī Kurzemē

par 0,16. Turpretim Latgales un Zemgales
nozīme pieaugusi. Latgalē iedzīvotāju skai-

ta procents pieaudzis par 0,53 un pieaugu-

mu uzrāda visi apriņķi. Gandrīz pusi no vi-

sa faktiskā iedzīvotāju skaita pieauguma
valstī dod Latgale, pie kam iedzīvotāju pa-
lielināšanos Latgalē ir radījis dabiskais pie-
augums. Pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotā-

ju dabiskais pieaugums Latgalē sastāda

73 proc. no visa dabiskā pieauguma valstī.

Neskatoties uz to, ka no Latgales izceļoju-
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ši (galvenā kārtā laukstrādnieki) 9.302 vai-

rāk kā ieceļojuši, iedzīvotāju skaits piecu

gadu laikā palielinājies par 24.837, jo da-

biskais pieaugums ir bijis 34.139. Tā tad

vairāk kā ceturto daļu no sava dabiskā pie-

auguma Latgale aizdevusi projām citiem

apgabaliem. Visi Latgales apriņķi uzrāda

iedzīvotāju skaita pieaugumu un reizē ar to

arī iedzīvotāju izceļošanu. Jaunlatgales ap-

riņķī piecu gadu laikā dabiskais pieaugums

bijis 6.561, bet tai pašā laikā no apriņķa
vairāk izceļojuši 1.262, nekā ieceļojuši, tā-

dējādi iedzīvotāju skaits faktiski pieaudzis

par 5.299. Kā redzams, iedzīvotāju skaits

Jaunlatgales apriņķī laikā no 1930.—1935.

gadam pieaudzis par 5.08 proc. un šai ziņā

Jaunlatgales apriņķis ieņem ceturto vietu

pārējo apriņķu starpā. Vēl lielāks iedzīvo-

tāju skaita pieaugums ir tikai Jelgavas

(5,57 proc), Rēzeknes (5,21 proc.) un Tuku-

ma (5,12 proc), pie kam Jelgavas un Tuku-

ma apriņķī tas galvenā kārtā sastādās no ie-

ceļotājiem. Apskatot atsevišķi laukus un

pilsētas, redzams, ka lauku iedzīvotāju
skaits pieaudzis par 3,52 proc, kas ir zem

Latgales (4,02 proc), bet vairāk par visas

valsts (2,80 proc.) lauku iedzīvotāju skaita

pieauguma procentu. Pilsētnieku pieaugu-
ma procents stipri augstāks. Visā Jaunlat-

gales apriņķī pēc 1935. gada tautas skaitī-

šanas datiem 109.647 (vai 5,62 proc no vi-

sa iedzīvotāju kopskaita), no kuriem vai-

rāk kā deviņas desmitdaļas (97,02 proc)
dzīvo pagastos un tikai visai niecīga daļa

(2,98 proc.) — pilsētās. Ar savu mazo pil-
sētnieku procentu Jaunlatgales apriņķis at-

šķiras no citiem apriņķiem un stāv pirmāļā
vietā pārējo apriņķu starpā. ledzīvotāju
skaita ziņā Jaunlatgales apriņķis ieņem

piekto vietu pārējo apriņķu starpā.
Tuvākos apriņķos dzīvo:
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Valkas apriņķī 78.699 16,5 13.41

Madonas apr. 72.369 18,2 16,69
Rēzeknes apr. 151.679 35,7 31,87

Ludzas apr. 93.170 39,7 35,91

Atsevišķos pagastos 1935. gada tautas

skaitīšanā reģistrēts iedzīvotāju skaits:

Augšpils — 8.220 (3.948 vīrieši un 4.272 sie-

vietes), Baltinavas — 8.195 (3.850 — 4.345),
Balvu — 11.038 (5.348 — 5.690), Bērzpils
6.456 (2.969 — 3.487), Gauru — 10.857 (5.232
— 5.625), Kacēnu — 10.713 (5.118 — 5.595),

Liepnas 4.768 (2.442 — 2.326), Linavas -

6.913 (3.293 — 3.620), Purvmalas — 6.621

(3.187 — 3.434), Rugāju 7.262 (3.486 —

3.776), Šķilbēnu — 6.423 (3.128 — 3.295),
Tilzas — 6.640 (3.195 — 3.445), Viļakas —

12.275 (5.913 — 6.362). Tā tad pēc iedzīvo-

tāju skaita vislielākais ir Viļakas un Bal-

vu, bet vismazākais — Liepnas pagasts. Arī

pēc platības vislielākais ir Viļakas (460 kv.

km) un Balvu (445,6 kv. km), turpretim
vismazākais Baltinavas pagasts — tikai ar

149,5 kv. km, nedaudz lielāks jau ir Lina-

vas pagasts (165 kv. km). Kā no minētiem

skaitļiem redzams, Latgales pagasti ar sa-

vu lielo platību un iedzīvotāju skaitu stip-
ri atšķiras no pārējo valsts apgabalu paga-

stiem.

Kā jau iepriekš minēts, Jaunlatgales ap-

riņķī pilsētas iedzīvotāju, salīdzinot ar ci-

tiem apriņķiem, ļoti maz un tie ir tikai

0,45 proc. no visas valsts pilsētu iedzīvotāju

kopskaita. Jaunlatgales apriņķī atrodas di-

vas pilsētas — Jaunlatgale un Balvi, kuras

pēc sava iedzīvotāju skaita ierindojas 50.

un 33. vietā mūsu pilsētu sarakstā. Jaunlat-

gales pilsēta dibināta 1933. gadā un pašval-
dību iestādes iesākušas darbību ar 1933. ga-

da 1. jūliju. Jaunlatgale pieder pie tām

pilsētām, kas attīstījušās pie dzelzceļu sta-

cijām kā pirmcentriem. Vēl 1919. gadā ta-

gadējās pilsētas teritorija bija pilnīgi neap-

dzīvota, visa zeme bija ar mežu un krūmā-

jiem apaugusi. Vienīgi pie dzelzceļa sta-

cijas Pitalovas bija atrodamas dažas v ecas

dzelzceļnieku mājeles. Jaunlatgales apbū-
vēšanās sākusies 1925. gadā un tagad jau iz-

vērtusies par samērā plašu un labi iekārto-

tu pilsētu. Līdz 1935. gadam uzceltas 114

dzīvojamās ēkas ar 327 dzīvokļiem, kuros

minētajā gadā dzīvojuši 1.242 iedzīvotāji,

no tiem 615 vīrieši un 627 sievietes. Vairāk

nekā puse (52,42 proc.) no pilsētas iedzīvo-

tājiem ir krievi, kurpretim latviešu ir tikai

479 (vai 38,57 proc).

Otrā Jaunlatgales apriņķa pilsēta Bal-

vi — izveidojusies Latvijas laikā no agrākā
Balvu ciema. Ciemam miesta tiesības pie-
šķirtas 1926. gadā. Turpmākos gados miests

strauji attīstījies, kādēļ tam jau 1928. gadā
7. februārī piešķirtas pilsētas tiesības. Pa-

visam Balvu pilsētā 351 dzīvojamā ēka ar

477 dzīvokļiem. ledzīvotāju skaits
— 2.024

(1.008 vīrieši un 1.016 sievietes), no kuriem

1.466 (72,43 proc.) latvieši, 379 (18,72 proc)

žīdi, 124 (6,13 proc) krievi. Pārējo atse-

višķo tautību piederīgo skaits ļoti ne-

cīgs.
Bez minētajām divām pilsētām Jaunlat-

gales apriņķī ir četrpadsmit ciemi. Augš-
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pils pagastā atrodas Augšpils ciems ar 48

mājām (apdzīvotām vietām), kurās 310 ie-

dzīvotāju vai 63 atsevišķas ģimenes. No cie-

ma iedzīvotājiem 50 proc. latvieši, 44,19

proc. — krievi. Augšpils agrāk saukta par

Višgoirodu. Šo vārdu viss novads dabijis no

cietokšņa, kas ap 1430. gadu uzcelts kalnā,

notālu no tagadējā ciema. Pēc Krievijas ca-

ra Jāņa Briesmīgā neveiksmēm Livonijā

arī Višgorodas cietoksni 1581. gadā nojauca.

Uz cietokšņa kalna pēc tam attīstījās sā-

dža, bet 19*. g. s. tā sadalījās viensētniekos,
kuru pēcteči vēl tagad dzīvo kalna pakājē.

Jau ar 1870. gadu tagadējā ciema vietā sā-

kās strauja apbūvēšanās un drīz attīstījās

par plašas apkārtnes tirdzniecības centra.

Sākot ar 1925. gadu, kad nodibinājās Jaun-

latgales apriņķis ar centru Jaunlatgali,
tirdzniecības rosība pārcēlusies uz turieni

un Augšpils ciema tirgotāju skaits, kā arī

iedzīvotāju kustība samazinājusies.

Baltinavas pagastā atrodas Baltina-

vas ciems ar 93 mājām — 478 iedzīvotā-

jiem, resp. 135 atsevišķām ģimenēm. No

ciema iedzīvotājiem 51,47 proc. latvieši,

34,31 proc. — žīdi. Pirms kara Baltinava

bija tirdzniecības centrs plašai apkārtnei,
bet līdz ar Jaunlatgales pilsētas nodibinā-

šanos Baltinava zaudējusi savu agrāko no-

zīmi.

Tomēr vēl vienmēr ir diezgan plašas ap-

apkārtnes tirdzniecības centrs.

Bērzpils ciems atrodas Jaunlatgales

apriņķa Bērzpils pagastā. Tajā 23 mājas ar

173 iedzīvotājiem vai 55 atsevišķām ģime-
nēm. No ciema iedzīvotājiem 80,92 proc.

latvieši, 17,34 proc. — žīdi. Agrāk Bērzpils
saukta Domopole. Ciems še attīstījies bij.

Domopoles muižas centra tuvumā, pusceļā

starp Rēzekni un Situ. Bērzpils ciemam var

paredzēt plašāku attīstību nākotnē, jo šs

Rēzeknes - Sitas dzelzceļš krustosies ar

dzelzceļa līniju, kas savienos Madonu ar

Rēzeknes - Rītupes dzc. līniju.

Gauru pagastā atrodas Gauru ciems ar

35 mājām — 207 iedzīvotājiem vai 59 atse-

višķām ģimenēm. No ciema iedzīvotājiem
23,19 proc. latvieši, 71,98 proc. — krieva

Gauru ciems attīstījies dabiski kā pagasta
centrs un izveidojies pagasta nama tiešā

tuvumā. 1932. gadā uz apriņķa valdes iero-

sinājumu Gauri ieskaitīti ciemos, pēc tam

tur uzceltas vairākas jaunas ēkas un atvēr-

ti vairāki veikali.

Kacēnu pagastā atrodas Kacēnu ciems

ar 43 mājām, kurās 279 iedzīvotāji — 70 at-

sevišķas ģimenes. No ciema iedzīvotājiem
58,42 proc. latvieši, 36,56 proc. krievi.

Agrāk Kacēni saukti par Pokrovu. Kacēnu

ciems sācis veidoties tikai ap 1923. gadu. Tā

kā tuvumā nav citu lielāku apmetņu un tu-

vākā pilsēta Alūksne atrodas 60 km attāli-

mā, tad ap pagasta namu sāka veidoties ap-

metne, kas drīz izvērtās par centru plašā-

kai apkārtnei un jau 1926. gadā tika izslu-

dināta par ciemu ar to pašu Pokrovas vār-

du, bet 1931. g. pārdēvēta par Kacēniem.

Liepnas pagastā atrodas Kupravas

ciems (daļa ciema atrodas Viļakas pagasta

robežās) ar 10 mājām, kurās 73 iedzīvotā-

ji — 22 atsevišķas ģimenes. No iedzīvotā-

jiem 67,12 proc. latvieši, 15,07 proc. —
krie-

vi. Pie dzelzceļa stacijas Kupravā 1926. ga-

dā tika iedalīti apbūves gabali uz bij. Viļa-

kas muižas zemes un 1927. gadā iekšlietu

ministrija šo apmetni izsludināja par cie-

mu.

Liepnas pagastā atrodas arī Liepnas

ciems ar 37 mājām, kurās 264 iedzīvotāji,

resp. 74 atsevišķas ģimenes. No ciema ie-

dzīvotājiem 92,42 proc. latvieši un 3,79 proc.

igauņi. Agrāk Liepna saukta Lipna. Ap-

metne še attīstījusies ap bij. Lipnas mui-

žas centru, kura tuvumā 1840. gadā uzcelta

Rom.-katoļu baznīca un pie tās krogs. Tā

radies centrs, kura apkārtnē pamazām izau-

gusi sādža un 1896. gadā uzcelta pareizticī-

go draudzes baznīca. Izvedot agrārreformu,
sādža sadalīta viensētās, bet centra tuvumā

iedalīti apbūves gabali ciema paplašināša-
nai. Tā kā tuvumā citu lielāku apmetņu

nav, Liepnas ciems attīstās par tirdzniecī-

bas centru plašākai apkārtnei.

Linavas pagastā atrodas Linavas

ciems ar 15 mājām, kurās 86 iedzīvotāji,

resp. 23 atsevišķas ģimenes. No ciema iedzī-

votājiem 45,35 proc. latvieši, 36,05 proc.

krievi. Pēc Tolkovas pagasta sadalīšanas

Purvmalas un Linavas pagastā, 1922. gadā

par Linavas pagasta valdes sēdekli noteica

bij. Kožino-Plušu muižas centru. Kad 1925.

gadā še uzcēla pag. namu un, izvedot ag-

rārreformu, iedalīja apbūves gabalus, tie pa-

mazām apbūvējās un izveidojās ciemā.

Purvmalas pagastā atrodas Purvma-

las ciems ar 43 mājām, kurās 226 iedzīvotā-

ji _ 65 atsevišķas ģimenes. No ciema ie-

dzīvotājiem 52,65 proc. latvieši un 44,09

krievi. Agrāk Purvmalas apmetne sauk-

ta Nosova un vēl pirms tam — Andrušenki.

Tā izveidojusies ap 1900. gadu Tolkovas

pag. nama tuvumā. Pēc Latvijas nodibinā-

šanās Tolkovas pagastu 1922. gadā sadalīja

Purvmalas un Linavas pagastā, atstājot

Purvmalas pagastam bij. Tolkovas pagasta

namu ar ciemu.
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Šķilbēnu pagastā atrodas Rekavas

ciems ar 14 mājām, kurās 94 iedzīvotāji

resp. 28 atsevišķas ģimenes. No ciema ie-

dzīvotājiem 76,60 proc. latvieši un 20,21

proc. krievi. Rekavas ciems izveidojies

Šķilbēnu pagasta nama tiešā tuvumā pēc

Šķilbēnu pagasta nodibināšanas 1930. gadā,

apvienojot atgriezumus no Baltinavas un

Viļakas pagasta. 1932. gadā Rekava izslu-

dināta par ciemu.

Linavas pagastā atrodas Rītupes
ciems ar 12 mājām, kurās 67 iedzīvotāji,

resp., 30 atsevišķas ģimenes. No iedzīvotā-

jiem 61,19 proc. latvieši, 32,83 proc. —

krievi. Rītupes ciems izveidojies pie dzelz-

ceļa stacijas. Tā kā Jaunlatgales pilsēta

pa dzelzceļu ērti sasniedzama un atrodas

tikai 14 km no Rītupes, tad plašākas tirdz-

nieciskas nozīmes ciemam nav.

Rugāju pagastā atrodas Rugāju ciems

ar 39 mājām, kurās dzīvo 725 iedzīvotāji,

resp. 97 atsevišķas ģimenes. No ciema ie-

dzīvotājiem 65,46 proc. latviešu, 30,91 proc.

žīdu. Rugāju ciems ir jaunāko laiku ap-

metne, kas attīstījusies ap Rugāju pagasta

namu pēc šī pagasta nodibināšanas 1922. ga-

dā, atdalot daļu zemes no lielā Balvu pa-

gasta. Par ciemu Rugāji izsludināti 1930.

gadā. Rugāju ciems ir dzīvas satiksmes un

tirdzniecības centrs.

Tilžas pagastā atrodas Tilžas ciems ar

110 mājām, kurās mīt 662 iedzīvotāji, resp.

158 atsevišķas ģimenes. No ciema iedzīvotā-

jiem 81,87 proc. latviešu, 9,22 proc. — žī-

du. Senāk Tilža saukta Kokoreva. Šo sā-

džu nodibinājis bij. Ruskulovas muižas pār-
valdnieks Šeļajevs, kurš 1909. gadā atdalījis

no muižai piederošā Kokorevas folverka 15

ha zemes, ko sadalījis 200 apbūves gabaLi-

nos un iznomājis zemes gribētājiem. Apbū-
ves gabali strauji apbūvējušies. Tagad Til-

žas ciems ir dzīvs satiksmes un tirdzniecī-

bas centrs, jo atrodas tālu no dzelzceļiem

un lielākām apmetnēm, pie Kārsavas-Ru-

gāju ceļa, pa kuru notiek liela iedzīvotāju
kustība.

Viļakas pagastā atrodas vislielākais

Latvijas ciems — Viļaka. Ciemā pavisam
313 mājas, kurās mīt 1.582 iedzīvotāji /ai

357 atsevišķas ģimenes. No ciema iedzīvotā-

jiem 59,16 proc. latvieši, 29,39 proc. žīdi,
7,02 proc. krievi. Viļaka senāk saukta Ma-

rienhauzena vai Vlech, parastā tautas valo-

dā Marnauza un Viļaka. Tā ir ļoti sena

apmetne, kuras sākumi meklējami jau 13.

g. s. Neapstājoties tuvāk pie diezgan ga-
rās vēsturiskās ciema attīstības, jāatzīmē,
ka sevišķi strauju attīstību Viļaka piedzī-
vojusi pēc Latvijas nodibināšanās, kad, iz-

vedot agrārreformu, sadalīta bij. Viļakas

muiža un iedalīts daudz jaunu apbūves ga-
balu ciema paplašināšanai. Gandrīz visi

šie apbūves gabali jau apbūvēti un Viļaka
kļuvusi par vislielāko ciemu visā Latvijā.
Šāds ciema uzplaukums izskaidrojams gal-
venā kārtā ar tā ģeogrāfisko stāvokli Jaun-

latgales apriņķa centrā, kas šī apriņķa ie-

dzīvotājiem viegli sasniedzams pa zemes ce-

ļiem. Viļakas ciemā notiek ļoti dzīva ie-

dzīvotāju kustība — nevien pašā Viļakas

Zemes kulturveidi Jaunlatgales

apriņķī (procentos)

pagastā, bet arī kaimiņu pagastu iedzīvotā-

ji apmeklē Viļakas nedēļas un daudzos ga-
da tirgus un ierodas ciemā kārtot savas da-

rīšanas. Straujākus impulsus ciema dzīvei

piešķir arī vietējais garnizons, ģimnāzija
un mežkopības skola. Tuvākās pilsētas
Jaunlatgale (22 km) un Balvi (27 km), vis-

ērtāk sasniedzamas tikai pa zemes ceļu, kas

savukārt pavairo Viļakas ciema kā apriņķa
tirdzniecības centra nozīmi.

Pēc dzimuma Jaunlatgales apriņķa iedzī-

votāji sadalās — 52.732 vīrieši (no tiem uz

laukiem — 51.109 un 56.915 (55.272) sievie-

tes, tā tad uz katriem 1000 vīriešiem 1079

sievietes. Vīriešu un sieviešu skaita attie-

cībās Jaunlatgales apriņķis ir stipri zem vi-

sas valsts caurmēra, kur uz 1000 vīriešiem

ir 1139 sievietes un tikai Daugavpils (1.073
siev. uz 1000 vīr.) un Jēkabpils (1068 siev.)

apriņķī šis caurmērs ir vēl zemāks. Salīdzi-

no vīriešu un sieviešu skaita attiecības at-

tiecīgos valsts apgabalos, redzams, ka samē-
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rā vismazākais sieviešu skaita pārsvars ir

valsts austrumu daļā. Tas izskaidrojams

galvenā kārtā ar to, ka šī valsts daļa mazāk

cietusi no pasaules kara un kā šai daļā

straujāks dabiskais pieaugums.
Pēc tautībām Jaunlatgales apriņķa iedzī-

votāji sadalās: latvieši — 60.145 (54 85

proc), vācieši
— 53 (0,05 proc), krievi —

46.533 (42,44 proc), žīdi — 1.558 (1,42

proc.) un 1.358 (1,24 proc.) pārējo tautība

piederīgie. Uz laukiem, atskaitot pilsētas,
dzīvo 58.200 (54,71 proc) latvieši, 41 (0,04

proc.) vācieši, 45.758 (43,01 proc.) krievi,
1.118 (1,05 proc.) žīdi un 1.264 (1,19 proc)

pārējo tautību piederīgie. Kā redzams, uz

laukiem latviešu procents samazinās, kur-

pretim diezgan stipri pieaug krievu pro-

cents.

Vislatviskākais pagasts

Jaunlatgales apriņķī ir Bērzpils pagasts,
kur latviešu ir 97,95 proc. no visa šī pagasta

iedzīvotāju kopskaita. Nedaudz mazāk

(91,99 proc.) latviešu ir Tilžas pagastā. Sa-

vukārt visvairāk cittautībnieku ir Augš-
pils pagastā, kur to pavisam 95,69 proc. no

iedzīvotāju kopskaita. Šo cittautībnieku

starpā nospiedošais vairums krievi — 94,18

proc. Ļoti daudz (95,64 proc. cittautībnie-

ku ir arī Gauru pagastā, galvenā kārtā

krievi — 93,17 proc.) un poļi (1,68 proc).
Pavisam Jaunlatgales apriņķī ir 8 pagasti,
kur pārsvarā ir latvieši, turpretim 5 pagas-
tos latvieši mazākumā (Augšpils, Gauru,
Kacēnu, Linavas un Purvmalas pag.).

E v.-l uterā ņ v Jaungulbenes apriņķī
ir tikai desmitā daļa no visa iedzīvotāju
skaita. Starp lauku iedzīvotājiem ev.-luie-

rāņu ir vēl mazāk — 11,62 proc. (12.360).
Gandrīz puse — 48,07 proc. no apriņķa ie-

dzīvotājiem ir pareizticīgie, — uz laukiem

to procents — 48,60' - vēl augstāks. Pa-

reizticīgā iedzīvotāju skaita ziņā Jaunlat-

gales apriņķis stāv pirmajā vietā visu pā-
rējo apriņķu starpā.

Samērā ļoti daudz — 37,69 proc. (41.329)
apriņķī dzīvo Romas katoļi. Uz laukiem Ro-

mas katoļu ir 38,15 proc. (40.585). Mozus ti-

cīgo apriņķī ir tikai 1,42 proc. (1.552). Vi-

su pārējo atsevišķo ticību piederīgo skaits
ir mazāks par 1 procentu.

Ārvalstnieku Jaunlatgales apriņķī ļoti
maz — tikai 0,33 proc no iedzīvotāju skai-

ta. Jāatzīmē, ka vispārīgi Latgale atšķiras
no pārējiem apgabaliem ar savu mazo ār-

valstnieku skaitu.

1935. gadā Jaunlatgales apriņķī noslēgtas
947 laulības, kas ir 5,75 proc 'no visu no-

slēgto laulību skaita valstī un 20,83 proc

no noslēgto laulību skaita Latgalē. Dzimu-

ši (bez nedzīvi dzimušiem) 1.259 zēni an

1.211 meitenes, uz 100 meitenēm dzimuši

103,96 zēni. Tā tad Jaunlatgales apriņķis
ir viens no tiem apriņķiem, kur dzimušo

skaitā zēni ir pārsvarā, tomēr tas stāv zem

visas valsts (105,71 zēni uz 100 meitenēm)

un arī zem Latgales (105,82) caurmēra. No

minētā skaita — 2.470 dzimušiem — ār-

laulībā dzimuši 126. Tā tad no katriem luO

dzīvi dzimušiem ārlaulībā dzimuši 5,10. Ar

mazo ārlaulībā dzimušo skaitu Jaunlatgales

apriņķis stāv pirmajā vietā visu pārējo ap-

riņķu starpā. Latgalē šis caurmērs ir 5,63

un visā valstī pat 9,17. Tai pašā laikā pir-
majā dzīvības gadā miruši 138 zēni (10,96
no 100 dzīvi dzimušiem) un 115 meitenes

9,50 vidēji — 10,24. Zīdaiņu mirstība Jaun-

latgales apriņķī ir stipri augsta un pār-
sniedz caurmēra zīdaiņu mirstību Latgalē

(9,26) un visā valstī (7,89). Vēl augstāka
zīdaiņu mirstība ir tikai Ilūkstes apriņķī,
kur no 100 dzīvi dzimušiem pirmajā dzīvī-

bas gadā miruši 10,99 proc. Kā jau iepriekš

aizrādīts, pavisam 1935. gadā Jaunlatgales

apriņķī dzimuši 2.470, bet tai pašā laikā

miruši 1.446, sakarā ar ko dabiskais iedzī-

votāju pieaugums gada laikā ir 1.024. Iziru-

šas un šķirtas 1935. gadā apriņķī 33 lauiī-

bas, kas ir 1,72 proc. no visā valstī un 21,57

proc. no Latgalē šķirto laulību kopskaita.

Pēc veselības departamenta ziņām ar

lipīgām slimībām Jaunlatgales apriņķī 1935.

gadā saslimuši 753 cilvēki, kas ir 5,82 proc.

no visā valstī ar lipīgām slimībām saslimu-

šiem. Salīdzinot 1935. gadu ar iepriekšējo

gadu, saslimšanas gadījumu skaits mazliet

pieaudzis, tomēr tas ir stipri mazāks par tā-

du 1933. gadā. Visvairāk 1935. gadā slimoju-
ši ar masalām (256) un trachomu (136).

1935. gadā Jaunlatgales apriņķī darboju-
šās 2 slimnīcās ar 90 gultām. Gada laikā

minētās slimnīcās ārstējušās 1.973 personas,
Uz 1935. gada 31. decembri apriņķī skaitī-

jās 20 ārsti, 4 zobārsti, 18 vecmātes, 8 ambu-

lances un veselības kopšanas punkti, 2

Rentgena aparāti un 6 kalnu saules kabine-

ti. Tai pašā laikā Jaunlatgales apriņķī dar-

bojušās 20 aptiekas un 6 drogu veikali.

Aptiekās gada laikā izsniegtas par maksu

zāles pēc 56.940 receptēm.

1935. gadā dažādās tiesu instancēs notie-

sātas 722 personas, kas savus noziegumus

izdarījušas Jaunlatgales apriņķī, pie kam

681 persona noziegumu izdarījusi uz lau-

kiem un 41 — pilsētās. Salīdzinot ar ie-

priekšējo 1934. gadu, notiesāto skaits par

apmēram 17 proc. samazinājies.
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Izglītības iestādes Jaunlatgales

apriņķī.

1935./36. mācības gadā visā apriņķī dar-

bojušās 146 pamatskolas, no tām 6 darbo-

jušās pilsētās, bet 140 uz laukiem. Pamat-

skolu tīkls Jaunlatgales apriņķī ļoti plašs,
jo uz vienu skolu ir 754 iedzīvotāji un tikai

Rēzeknes apriņķī uz vienu skolu ir vēl ma-

zāk iedzīvotāju — 751, kurpretim visā Lat-

vijā šis caurmērs ir 1.024. Pamatskolās

minētā 1935./36. mācības gadā bijuši 538 sko-

lotāji un 14.721 skolēns (pilsētu — 763 un

lauku — 13.958). Trīs pamatskolas uzturē-

jusi valsts, 141 — pašvaldības, 1 — orga-
nizācijas un 1 — privātas personas. No mi-

nētām 146 pamatskolām bijušas: latviešu —

95 ar 9.576 skolēniem, krievu — 43 ar 4.401

skol. un žīdu — 3 ar 167 skol. Tai pašā lai-

kā apriņķī darbojušās 3 vidusskolas, no ku-

rām latviešu — 2 ar 242 skolēniem un krie-

vu — 1 ar 106 skolēniem. Bez tam vēl

strādājušas 3 divgadīgās lauksaimniecības
skolas ar 104 skolēniem un 1 mežkopības
skola (Viļakas) ar 22 skolēniem.

1935. gadā apriņķī darbojušās 22 vispārē-
ja tipa bibliotēkas, no tām 6 pilsētās un 16

uz laukiem. 2 bibliotēkas piederējušas paš-
valdībām un 22 privātām organizācijām. Ko-

pējais sējumu skaits minētajās bibliotēkās

uz 1936. gada 1. janvāri bijis
17,027, no tiem lauku bibliotēkās
— 13.030 sējumu. No visiem sējumiem —

13.066 bijuši latviešu valodā un 3.961 sveš-

valodās. Bibliotēku skaita ziņā vislabāk no-

stādītas Viļakas (4 bibliotēkas ar 2500 sēju-
miem), Rugāju (3 bibl. — ar 1.600 sēj.) un

Gauru (2 bibl. — ar 1.521 sēj.) pagasts. Tur-

pretim Liepnas. Linavas un Šķilbēnu pagas-
tā bibliotēku vēl līdz šim laikam nav. Vi-

sās bibliotēkās 1935. gadā izsniegti lasīšanai

10.622 sējumi, no tiem uz laukiem — 8.343

sējumi. Lasāmības koeficients Jaunlatga-
les apriņķī .(11,2) ir stipri zemāks par lasā-

mības koeficientu Latgales apgabalā (15,6)
un caurmērā visā valsti (21,5). Laikrakstus

un žurnālus Jaunlatgales apriņķī neizdod.

Jaunlatgales apriņķa zemesceļu

garums

ir 1.671,3 kilometru, no tiem 70,1 km šose-

jas, 16,7 km bruģi un 521,7 km I šķ. grantē-
ti zemesceļi. Visi šie ceļi ar kopējo 603,5
km garumu atrodas valsts labošanā. Turpre-
tim 2. šķiras — 272,5 km un 3. šķiras —

790,3 km, zemesceļi labojami klaušu kārtā.

Jaunlatgales apriņķī 1935. gadā darboju-
šās 2 autobusu līnijas ar 45,4 km līniju kop-

garumu. Pavisam 1935. gadā pārvadāti

15.884 pasažieri, kas ir 6,13 proc. no kopējā
pārvadāto pasažieru skaita Latgales autobu-

su līnijās.

Jaunlatgales apriņķa lauku ap-

dzīvotās vietas.

Jaunlatgales apriņķī 1935. gadā bijušas
pavisam 19.407 lauku apdzīvotās vietas

(dzīvojamās ēkas), kas ir 8,59 proc. no vi-

sas valsts lauku apdzīvoto vietu kopskaita.
Starp minētām 19.407 lauku apdzīvotām vie-

tām 15.469 (vai 79,71 proc.) ir vecsaimnie-

cību dzīvojamās ēkas, 2.515 (12,96 proc.)
jaunsaimniecību dzīvojamās ēkas, 238 (1,23
proc.) mazmājas un atsevišķas kalpu mā-

jas, 101 (0,52 proc.) apdzīvotās skolu ēkas

un 1.084 (5,58 proc.) dažādas pārējās ēkas.

Mūsu lauku apdzīvotās vietas sastāv pa
lielākai daļai no vienas, divām un trijām
dzīvojamām telpām vai istabām. Jūtami

mazāk jau ir to apdzīvoto vietu, kurās ir

vairāk par trim dzīvojamām telpām. Latga-
le atšķiras no pārējiem valsts apgabaliem
ar mazo dzīvojamo telpu skaitu apdzīvotās
vietās. Tā vienas telpas (istabas) apdzīvoto
vietu visvairāk — 77,48 proc. no visa vie-

nas telpas apdzīvoto vietu kopskaita ir Lat-

galē. No divu telpu apdzīvotām vietām ari

ļoti daudz, gandrīz puse — 49,14 proc. at-

rodas Latgalē, turpretim samērā jau daudz

mazāk ir 21,57 proc.) trīs telpu apdzīvoto
vietu.

Jaunlatgales apriņķī latviešu un krievu

apdzīvoto vietu apsaimniekotāju skaits

gandrīz vienāds. Tā latvieši apsaimnieko
10.486 (vai 54,03 proc) apdzīvotās vietas un

krievi — 8.187 (vai 42,18 proc.) apdzīvotās
vietas. Relātīvi, t. i., blakus citu tautība

— apdzīvoto vietu apsaimniekotājiem vis-

latviskākie apriņķi ir Jēkabpils, Bauskas,
Cēsu, Liepājas un Madonas, bet visnelat-

viskākie — Jaunlatgales, Ludzas, Rēzeknes

un Ilūkstes apriņķis.

Visvairāk apriņķī (89,62 proc.) ir tādu

apdzīvotu vietu, kurās dzīvo tikai viena ģi-
mene, daudz mazāk (7,11 proc.) jau no di-

vām ģimenēm apdzīvoto vietu.

Apgaismošana. 19.156 (vai 98,71 proc.)
lauku apdzīvotās vietas apriņķī apgaismo ai

petroleju un 138 (vai 0,71 proc.) apdzīvotās
vietās ir iekārtota elektriskā apgaismoša-
na. Lauku apdzīvotās vietās, kurās ir ie-

kārtota elektriskā apgaismošana, visā vals-

tī sastāda tikai 2,35 proc. no visa apdzīvo-
to vietu kopskaita. Kā redzams, Jaunlatga-
les apriņķis stāv stipri zem šī caurmēra, to-

mēr pārsniedzot Latgales caurmēru, kur ar

elektrību apgaismotas 0,63 proc. apdzīvoto
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vietu. Apdzīvotās vietas ar elektrisko ap-

gaismošanu Jaunlatgales apriņķī:
o «

°%

0
£ ii

> W C0M Ktf

Pagasts 'njj o 3
w

Augšpils 1 0,37

Baltinavas 45 3,02

Balvu 2 0,10

Bērzpils 1 0,08

Linavas
, .

5 0,41

Purvmalas 6 0,50

Rugāju 1 0,08

Šķilbēnu 1 0,09

Tilzas 3 0,25

Viļakas 73 3,27

Pārējos pagastos nav nevienas apdzīvotas

vietas, kurā būtu iekārtota elektriskā ap-

gaismošana. Kā redzams, relātīvi visvairāk

apdzīvoto vietu ar elektrisko apgaismošanu
ir Viļakas un Baltinavas pagastā.

Dzeramo ūdeni 16.416 (vai 84,59 proc)

apdzīvotās vietas ņem no akām, 1.985 (10,23

proc) no upēm un ezeriem, 208 (1,07 proc)
no ūdenssūkņiem un tikai 16 (0,08 proc.) ap-

dzīvotās vietās ierīkots ūdensvads. Kā re-

dzams, Janlatgales apdzīvotās vietas ļoti na-

badzīgi apgādātas ar ūdenssūkņiem un sa-

mērā ļoti liels ir to apdzīvoto vietu skaits,
kur dzeramo ūdeni ņem no dabiskiem

ūdensbaseiniem.

Lauku saimniecības.

Jaunlatgales apriņķī 1935. gadā bijušas

pavisam 20.799 dažāda rakstura lauku saim-

niecības, kas ir 7,54 proc. no visa saimniecī-

bu kopskaita valstī. Pēc lieluma grupām
minētās 20.799 saimniecības sadalās:

Saimniecību skaits un zemes kopplatība 1935. gada.

Saimniecību Saimniecību * Zemes kopplatība
lieluma grupas skaits % % ha

Līdz 1 ha 1.013*) 4,87 366,60 0,13

1— 2
„

443 2,13 72.9,24 0,25

2— 5
„

1.979 9,52 7.401,58 2,55

s—lo
„

5.198 24,99 40.198,87 13,87

10—15
„

4.621 22,22 57.204,53 19,74

20
„

3.149 15,14 55.288,35 19,08

20—20
„

3.143 15,11 74.635,24 25,75

30—50
„

1.017 4,89 38.471,10 13,27

50—100,, 223 1,07 13.993,68 4,83

Pāri par 100 ha 13 0,06 1.534,11 0,53

Kopā: 20.799 100,00 289.823,30 100,00

Pēc saimniecību zemes kopplatības 1935.

gadā vislielākie pagasti Jaunlatgales ap-

riņķī ir Balvu ar 34.726,67 ha lielu saim-

niecību zemes platību. Kacēnu — 28.240,13
ha un Rugāju — 27.898,44 ha. Turpretim
vismazākie — Liepnas ar 14.332,15 ha, Li-

navas ar 15.950,77 ha un Purvmalas ar

17.077,90 ha lielu saimniecību zemes pla-
tību.

Zemes kultūrveidi.

Jaunlatgales apriņķī zemes sadalījums
pēc kultūrveidiem (1929. g.): aramzeme

(ieskaitot augļu un sakņu dārzus) —

123.733,44 ha (vai 31,99 proc no visas ze-

mes kopplatības), pļavas — 35.583,73 ha

(9,20 proc), ganības — 66.009,10 ha

(17,06 proc), meži un krūmi — 84.705,92
ha (21,90 proc.) un pārējā zeme un ūdeni

— 76.762,37 ha (19,85 proc). Samērā vis-

augstākais aram- un dārzu zemes procents

1929. gadā bija Linavas (65,94 proc),

Augšpils (51,43 proc), Purvmalas

(47,54 proc) un Baltinavas (43,75 proc.)

pagastā, kurpretim viszemākais — Liep-

nas (11,23 proc), Bērzpils (19,98 proc),

Rugāju (23,65 proc) un Viļakas

(23,84 proc) pagastā. Pļavu procents

visaugstākais ir Rugāju (12,69 proc),

Bērzpils (12,13 proc.) un Baltinavas

(11,03 proc) pagastā. Ļoti maz pļavu ir

Linavas (4,67 proc), Augšpils (4,73 proc),

Liepnas (5,97 proc.) un Purvmalas,

(6,04 proc) pagastā. Ganību visvairāk

Balvu (21,91 proc), Gauru (20,13 proc),

Rugāju (19,16 proc.) un Kacēnu (18,19%)

pagastā. Mežu v nkrūmāju visvairāk sa-

skaitīts Liepnas (51,89 proc), Viļakas
(31,91 proc), Tilzas (31,02 proc.) un Ru-

gāju (27,41 proc.) pagastā. Pavisam maz

mežu Linavas (4,08 proc.) un Augšpils

) Šai skaita 72 saimniecības tikai ar mājlopiem (bez zemes).
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(7,49 proc.) pagastā. Salīdzinot 1935. ga-

da un 1929. gada lauksaimniecībā izlietoto

zemi, redzams, ka tā 1935. gadā pieaugusi

par 5,60 proc. un uzrāda 237.954,62 ha pret
225.326,27 ha 1929. gadā. Par 14,09 proc.

palielinājusies aramzemes un dārzu platī-
ba (141.164,87 ha — 1935. gadā), pļavu

platība palielinājusies tikai par 0,12 proc.

(35.625,38 ha 1935. gadā). Turpretim par

7,34 proc. samazinājusies dabisko ganību

platība un 1935. gadā ir 61.164,37 ha. Ze-

māk minētā tabula rāda iedzīvotāju skaitu

uz 100 ha aramzemes Jaunlatgales apriņķa
atsevišķos pagastos.

ledzīvotāju

Pagasti skaits uz 100

ha aramzemes

Augšpils .... 60,90

Baltinavas
.... 80,50

Balvu 79,38

Bērzpils 94,93

Gauru 70,31

Kacēnu 84,48

Liepnas 109,29

Linavas
....

58,75

Purvmales
....

60,32

Rugāju 78,08

Šķilbēnu . .
*.

. 64,00

Tilžas 66,31

Viļakas 105,01

Visā apriņķī caurmērā uz 100 ha aramze-

mes ir 85,98 iedzīvotāju.

Sējumu platība.

Sējumu platība 1936. gadā bijusi (100

hektāros): rudziem (ziemas un vasaras)

8,9 (vai 12,77 proc. no visas sējumu kop-

platības), ziemas kviešiem — 2,4 (1,96%),
vasaras kviešiem — 1,8 (1,47 proc), mie-

žiem — 15,8 (12,93 proc), auzām — 22,4

(18,33 proc), mistram — 0,5 (0,41 proc),

zirņiem un citiem pākšaugiem — 1,0

(0,82 proc), āboliņam v. c. tīruma zālā-

jiem (ieskaitot sēklas āboliņa platību) —

35,9 (29,38 proc), kartupeļiem — 6,6

(5,40 proc), sakņaugiem — 1,9 (1,55%),
liniem

— 18,0 (14,73 proc.) un pārējiem
laukaugiem (ieskaitot cukurbiešu sējumu

platību) — 0,3 (0,25 proc).

Salīdzinot 1936. gada un 1935. gada at-

sevišķu laukaugu sējumu platības Jaun-

latgales apriņķī, redzams, ka 1936. gadā

palielinājusies vasaras kviešu (par

63,64 proc), miežu (par 7,48 proc), auzu

(par 2,75 proc), mistra (par 25,00 proc),

āboliņa v. c. tīruma zālāju (par 10,46%)
un linu (par 3,45 proc.) sējumu platība.
Turpretim samazinājusies rudzu (par

14,75 proc), ziemas kviešu (par 27,27%),

zirņu v. c. pākšaugu (par 28,57 proc.) un

kartupeļu (par 4,35 proc). Nav mainīju-
sies sakņaugu un pārējo laukaugu sējumu
platība.

Ziemas un vasaras rudzu kopplatība
1936. gadā ir mazāka (caurmērā visā valstī

par 4,62 proc), nekā iepriekšējā 1935. ga-

dā, pie kam sacītais attiecas uz visiem

valsts apgabaliem, izņemot vienīgi Zemgali,
kur rudzu platība ir par 2,62 proc. pieau-

gusi. Apskatot rudzu lauku platību atse-

višķos apriņķos, redzam, ka tā 1936. gadā,
salīdzinot ar iepriekšējo 1935. gadu, ir lie-

lāka vienīgi Cēsu, Jelgavas, Bauskas, Jē-

kabpils un Ilūkstes apriņķos, kurpretim vi-

sos pārējos apriņķos mazāka. Vizjūtamāk
rudzu sējumu platība samazinājusies Kul-

dīgas (par 15,20 proc), Jaunlatgales (par

'14,75 proc) un Madonas (par 14,42 proc.)

apriņķī. Ziemas kviešu platība 1936. gadā
Vidzemes un Kurzemes apgabalā ir gan-
drīz uz pusi mazāka, nekā iepriekšējā
1935. gadā, bet Zemgalē un Latgalē apmē-

ram par ceturto daļu. Caurmērā visā valstī

ar ziemas kviešiem aizņemtā platība sama-

zinājusies par 30,79 proc. Kas attiecas uz

vasaras kviešu lauku platību, tad tā 1936.

#adā pieaugusi Vidzemē par 14,47 proc,
Kurzemē par 68,00 proc, Zemgalē par

32,53 proc. un Latgalē par 13,29 proc, bet

caurmērā visā valstī par 26,53 proc
Ar miežiem aizņemtā platība 1938. gadā

Kurzemes un Latgales apgabalos ir ne-

daudz lielāka (attiecīgi par 1,92 proc un

2,56 proc), nekā iepriekšējā gadā, kurpre-
tim Vidzemē un Zemgalē mazāka (par
8,76 proc. un 3,74 proc). Caurmērā visā

valstī 1936. gadā miežu lauku pla-
tība ir par 1,97 proc. mazāka, nekā

1935. gadā, bet tomēr par 5,70 proc
lielāka par vidējo vairākgadīgo (1925. —

1934. g.) šo laukr>,ugu platību. Auzu sē-

jumu platība 1333. gadā bez izņēmuma vi-

sos valsts apgabalos ir nedaudz lielāka,
nekā iepriekšējā 1935. gadā, un proti:
Vidzemē par 3,15 proc, Kurzemē —

0,73 proc, Zemgalē — 0,89 proc, Latgalē
— 2,41 proc, bet caurmērā visā valstī par

2,02 proc Tāpat kā auzu, arī mistra aiz-

ņemtā platība ir lielāka, kas it sevišķi sa-

kāms par Zemgales un Latgales apgabalu,
kuros mistra platība minētā 1936. gadā pie-
augusi par 10,26 proc. (Zemgalē) līdz

11,67 proc. (Latgalē). Ar pākšaugiem
1936. gadā aizņemtā platība Vidzemē un

Latgalē ir mazāka (attiecīgi par 12,50 proc
un 9,87 proc), nekā 1935. gadā, kurpretim
Kurzemē un Zemgalē nedaudz lielāka (par
2,08 proc un 0,85 proc). Linu lauku pla-
tība 1936. gadā vienīgi Latgalē ir nedaudz

(par 4,35 proc.) lielāka, kurpretim visos
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pārējos apgabalos mazāka (Vidzemē par

11,94 proc, Kurzemē — 10,53 proc. un

Zemgalē — 23,26 proc). Caurmērā visā

valstī linu lauku platība 1936. gadā ir par

1,03 proc. mazāka, nekā 1935. gada,_bet to-

mēr par 23,99 proc lielāka par vidējo vai-

rākgadīgo (1925. līdz 1934. g.) šo laukau-

gu platību. Kartupeļu lauku platība 1936.

gadā bez izņēmuma visos valsts apgabalos
ir mazāka, nekā iepriekšējā 1935. gadā, un

proti: Vidzemē par 3,86 proc, Kurzemē —

5,96 proc, Zemgalē — 3,51 proc, Latgalē

— 0,52 proc, bet caurmērā visā valstī par

3,15 proc. Tomēr, salīdzinot ar vidējo vai-

rākgadīgo (1925.—1934. g.) kartupeļu lau-

ku platību, pagājušā 1936. gadā platība ir

par 31,22 proc. lielāka. Apskatot beidzot

āboliņa un tīruma zālāju lauku platību, re-

dzams, ka tā 1936. gadā, salīdzinot ar

1935. gadu, ir lielāka Vidzemē — par

9,03 proc, Kurzemē — 9,83 proc, Zemgalē

— 8,20 proc, Latgalē — 13,26 proc, bet

caurmērā visā valstī par 9,63 proc. Tā tad

visjūtamāk 1936. gadā minēto laukaugu
platība pieaugusi Latgales apgabalā, kur-

pretim vismazākais šis pieaugums ir Zem-

galē.

Laukaugu caurmēra un kopražas

apmēri.

Apskatot atsevišķo laukaugu caurmēra

un kopražas apmērus, redzams, ka zie-

mas rudzu caurmēra raža 1936. gadā
gandrīz visos apriņķos (izņemot vienīgi

Aizputes apriņķi) ir zemāka, nekā ie-

priekšējā 1935. gadā, pie kam 1936. gadā
caurmērā visaugstākā raža uz 1 ha ievāk-

ta Bauskas, Jelgavas un Rīgas apriņķī,
kurpretim viszemākā — Ludzas un Jaun-

latgales apriņķī. Arī Jaunlatgales apriņķī
ziemas rudzu caurmēra raža 1936. gadā
stipri zemāka (par 39,40 proc), nekā ie-

Iedzīvotāju skaita pieaugšana % 1930.—1935. g.

priekšējā 1935. gadā, un ievākts 8,26 kvin-

tālu no 1 ha, kas kopsumā devuši 127,2
tūkst, kvint. pret 248,0 tūkst, kvint. 1935.

gadā.

Ziemas kviešu caurmēra raža

1936. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 1935.

gadu, ir lielāka vienīgi Liepājas (par
5,81 proc), Aizputes (23,12 proc.) un

Ventspils (0,55 proc.) apriņķī, kurpretim
pārējos apriņķos tā 1936. gadā ir vai nu

tāda pati, kā iepriekšējā gadā (Daugav-
pils apriņķī), vai arī zemāka, kas it sevišķi
sakāms par Ludzas un Jaunlatgales ap-

riņķi, kuros ziemas kviešu caurmēra raža

ir attiecīgi par 34,67 un 29,06 proc zemāka,
nekā 1935. gadā. Caurmērā no Iha Jaun-

latgales apriņķī 1936. gadā ievākti 8,42

kvint. ziemas kviešu, kas no apsētiem 2,4
tūkstošiem ha devuši 20,2 tūkst, kvintālu

kopražas (39,2 tūkst, kvint. — J935. gadā).

Vasaras rudzu caurmēra raža

1936. gadā visos valsts apgabalos bijusi

zemāka, nekā iepriekšējā 1935. gadā, kas

it sevišķi sakāms par Latgales un Zemga-
les apgabalu. Samērā visaugstākā vasa-

ras rudzu caurmēra raža 1936. gadā ievāk-

ta Valmieras (11,74 kvint. no 1 ha), Baus-

kas (11,17 kvint.) un Jelgavas (11,09
kvint.) apriņķī, kurpretim viszemākā —

Ludzas apriņķī (4,26 kvint.). Jaunlatga-
les apriņķī viens hektārs devis 6,86 kvint.

vasaras rudzu un pavisam apriņķī ievākti

1,4 tūkst, kvint. Vasaras rudzu kopraža
Vidzemē un Kurzemē bijusi lielāka (attie-
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cīgi par 38,71 proc. un 145,00 proc), nekā

1935. gadā, kurpretim Zemgalē un Latgalē
mazāka (par 20,83 proc. un 50,21 proc).

Vasaras kviešu caurmēra raža

1936. gadā bez izņēmuma visos valsts ap-

gabalos ir zemāka, nekā iepriekšējā 1935.

gadā, pie kam visjūtamāk šī raža samazi-

nājusies Latgales apgabalā (par

32,28 proc). No viena ha samērā visaug-
stākā vasaras kviešu raža ievākta Jelga-
vas (13,24 kvint.), Tukuma (12,43 kvint.)

apriņķī, kurpretim zemākā Ludzas (4,22

kvint.) apriņķī. Jaunlatgales apriņķī caur-

mērā no 1 ha ievākti 7,41 kv. vasaras kvie-

šu, kas kopsumā devuši 13,3 tūkstošus

kvint. kopražas. 1936. gadā vienīgi Lat-

gales apgabalā vasaras kviešu kopražas

apmēri ir mazāki (par 23,33 proc), nekā

1935. gadā, kurpretim visos pārējos apga-

balos, kā arī kopā visā valstī lielāki, un

proti: Vidzemē par 6,66 proc, Kurzemē —

65,80 proc, Zemgalē — 22,30 proc, bet

caurmērā visā valstī par 13,81 proc.

Miežu caurmēra raža 1936. gadā bez

izņēmuma visos valsts apgabalos ir zemā-

ka, nekā 1935. gadā, pie kam samērā vis-

augstākā šīs labības caurmēra raža ievāk-

ta Jelgavas (13,43 kvint. no 1 ha), Baus-

kas (12,27 kvint.) un Liepājas (12,06
kvint.), kurpretim viszemākā — Ludzas

apriņķī (3,42 kvint.). Jaunlatgales ap-

riņķī 1 ha devis 7,67 kvint. miežu un pavi-
sam 1936. gadā ievākti 121,2 tūkst, kvin-

tālu pret 149,3 tūkst, kvint. 1935. gadā.
Tāpat kā caurmēra raža, arī miežu kopra-
žas apmēri 1936. gadā visos apgabalos ir

mazāki par tādiem 1935. gadā, pie kam sa-

cītais it sevišķi attiecas uz Latgali, kur
miežu kopraža ir par 36,88 proc. mazāka,
nekā iepriekšējā gadā.

Auzu caurmēra raža 1936. gadā Vidze-

mē ir par 29,60 proc. zemāka, nekā 1935.

gadā, Kurzemē par 19,73 proc, Zengalē —

21,64 proc, Latgalē — 38,26 proc, bet

caurmērā visā valstī par 27,82 proc. Sa-

mērā visaugstākā auzu raža no 1 ha 1936.

Linu lauku rajoni 1935. g. (% no aramzemes kopplatības).

gadā ievākta Bauskas (11,29 kvint.), Tu-

kuma (11,06 kvint.) un Jelgavas (10,95

kvint.), viszemākā — Ludzas (3,91 kvint.)

apriņķī. Jaunlatgales apriņķī no 1 ha ie-

vākti 7,85 kvint., kas pavisam devuši

175,8 tūkst, kvint. auzu pret 263,6 tūkst,

kvint. 1935. gadā. Arī auzu kopražas ap-

mēri 1936. gadā ir mazāki Vidzemē par

27,45 proc, Kurzemē — 19,18 proc, Zem-

galē — 20,94 proc, Latgalē — 36,76 proc,

bet caurmērā visā valstī par 26,30 proc.

Tāpat kā miežu un auzu, arī mistra

caurmēra raža 1936. gadā samazinājusies

un it sevišķi Latgalē un Vidzemē. Samērā

visaugstākā mistra caurmēra raža 1936.

gadā ievākta Jelgavas (13,70 kvint.) un

Bauskas (13,30 kvint.), bet viszemākā —

Ludzas (3,70 kvint.) apriņķī. Jaunlatga-
les apriņķī ir augstākā mistra caurmēra ra-

ža (8,73 kv. no 1 ha) no pārējiem Latgales

apriņķiem un pavisam 1936. gadā apriņķī
ražoti 4,3 tūkst kvint. mistra (4,8 tūkst,

kvint. — 1935. gadā). Ņemot vērā mistra

caurmēra ražu, arī šīs labības kopražas

apmēri samazinājušies Vidzemē par

20,38 proc, Kurzemē — 8,84 proc, Zemga-
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lē — 8,23 proc, Latgalē — 31,02 proc, bet

visā valstī par 12,38 proc Pākšaugu
(zirņu) caurmēra raža 1936. gadā Vidze-

mē ir par 8,21 proc mazāka, nekā 1935. ga-

dā, Kurzemē par 2,19 proc, Zemgalē —

7,41 proc, Latgalē — 41,22 proc, bet caur-

mērā visā valstī par 19,26 proc. Augstākā
pākšaugu caurmēra raža bijusi Jelgavas
(12,53 kvint.), zemākā — Ludzas (3,40
kvint.) apriņķī. Jaunlatgales apriņķī ie-

vākti 7,32 kvint. no 1 ha un pavisam 1936.

gadā ražoti 7,3 tūkst, kvint. pākšaugu pret
13,9 tūkst, kvint. 1935. gadā. Pākšaugu
kopražas apmēri 1936. gadā vienīgi Kurze-

mes apgabalā palikuši tādi pat, kā 1935.

gadā, kurpretim pārējos apgabalos tie ir

mazāki (Vidzemē par 19,69 proc, Zemgalē
par 6,70 proc, Latgalē par 47,09 proc).

Kartupeļi pieder pie tiem laukau-

giem, kuru caurmēra raža 1936. gadā bez

izņēmuma visos valsts apgabalos ir augstā-
ka, nekā iepriekšējā 1935. gadā. Samērā

visaugstākā kartupeļu caurmēra raža ie-

vākta Talsu (166,45 kv. no 1 ha), Tukuma

(166,19 kvint.) un Valkas (161,34 kvint.)
apriņķī, kurpretim viszemākā — Ludzas

'(82,28 kvint.) apriņķī. Jaunlatgales ap-

riņķī viens ha devis 122,12 kvint. kartupe-
ļu un pavisam to novākts 808,6 tūkst,

kvint. pret 724,1 tūkst, kvint. 1935. gadā.
Tāpat kā caurmēra raža, arī kartupeļu
kopražas apmēri 1936. gadā visos apgaba-
los palielinājušies — Vidzemē par

17,73 proc, Kurzemē — 3,77 proc, Zemga-
lē — 11,60 proc, Latgalē — 5,32 proc, bet

caurmērā visā valstī par 10,29 proc.
Linu šķiedras caurmēra raža

1935. gadā (par 1936. gadu ziņas vēl nav

sakopotas) Vidzemes un Latgales apgaba-

lā ir augstāka, nekā iepriekšējā 1934. gadā,

kurpretim Kurzemē un Zemgalē zemāka.

Visjūtamāk linu šķiedras caurmēra raža

1935. gadā pieaugusi Ludzas (par

13,91 proc), Rēzeknes (7,20 proc), Ilūk-

stes (7,16 proc.) un Jaunlatgales

(6,52 proc.) apriņķī. Jaunlatgales apriņķī
no 1 ha ievākti 3,43 kvint. linu šķiedras,
kas pavisam devuši 59,7 tūkst, kvint. kop-
ražas. Sakarā ar linu lauku paplašināša-

nos, linu šķiedras kopražas apmēri visos

valsts apgabalos 1935. gadā jūtami palie-
linājušies (Vidzemē par 43,09 proc, Kur-

zemē par 14,81 proc, Zemgalē —

40,52 proc, Latgalē — 60,26 proc. un caur-

mērā visā valstī par 53,34 proc).

Linsēklu caurmēra raža 1935. gadā
bez izņēmuma visos valsts apgabalos ir ma-

zāka, nekā iepriekšējā 1934. gadā, pie kam

samērā visjūtamāk minētā caurmēra raža

1935. gadā samazinājusies Jaunlatgales

apriņķī — par 18,66 proc, kurpretim vis-

mazākā samazināšanās novērojama Rēzek-

nes (tikai par 1,22 proc) un Daugavpils

(par 2,23 proc.) apriņķī. Samērā visaug-
stākā linsēklu raža no 1 ha 1935. gadā ie-

vākta Jelgavas (4,17 kvint.), bet viszemā-

kā — Jaunlatgales (2,31 kvint.) apriņķī.
Tāpat kā linu šķiedras, arī linsēklu kopra-
ža 1935. gadā viscaur jūtami lielāka, nekā

iepriekšējā 1934. gadā, kas, kā jau minēts,

izskaidrojams ar linu lauku platības pie-

augumu. Pavisam 1935. gadā Jaunlatga-

les apriņķī ievākti 40,2 tūkst, kvint. lin-

sēklas (36,9 tūkst. — 1934. gadā).

Cukurbiešu caurmēra raža 1935. ga-

dā visos apgabalos un apriņķos ir mazāka,
nekā iepriekšējā 1934. gadā. Samērā vis-

augstākā cukurbiešu caurmēra *aža ievāk-

Linu šķiedras kopraža.



ta Bauskas (210,5 kvint.), bet vismazākā

Jauntlatgales apriņķī — tikai 149,0 kvint.

no 1 ha, kas devuši 6,7 tūkst, kvint. kopra-
žas pret 11,0 tūkst, kvint. cukurbiešu

1934. gadā. No visa 1935. gadā valstī ra-

žotā cukurbiešu daudzuma (2.927.446 kvin-

tāliem) Jaunlatgales apriņķī ražoti tikai

0,23 proc. (1934. g. — 0,32 proc).
Kas attiecas uz lopbarības ražu, tad

āboliņa siena caurmēra raža 1936.

gadā vienīgi Latgales apgabalā ir bijusi
zemāka (par 6,81 proc), nekā iepriekšējā
gadā, kurpretim visos pārējos apgabalos
augstāka (Vidzemē par 0,17 proc, Kurze-

mē par 99,34 proc, Zemgalē — 11,44pr0c).
Jaunlatgales apriņķī 1936, g. ievākti no

1 ha 26,08 kvint. siena un pavisam tā ie-

vākts 899,8 tūkst, kvint. (ieskaitot zaļba-
rībā lietoto). Āboliņa siena kopraža 1936.

gadā bez izņēmuma visos valsts apgabalos
ir lielāka, nekā 1935. gadā.

Pļavu siena caurmēra raža 1935.

gadā vienīgi Kurzemes apgabalā ir aug

stāka (par 14,40 proc), nekā 1935. gadā,
bet pārējos apgabalos zemāka. No 1 ha

samērā visvairāk pļavu siena ievākts Jel-

gavas (25,05 kvint.), bet vismazāk — Lu-

dzas (16,21 kvint.) apriņķī. Jaunlatgales
apriņķī 1936. gadā no 1 ha ražoti 18,47

kvint. siena, kas pavisam devuši 657,5
tūkst, kvint. pļavu siena. Tāpat kā pļavu
siena caurmēra raža, arī šī siena kopraža
1936. gadā vienīgi Kurzemē ir lielāka (par
10,94 proc), nekā iepriekšējā 1935. gadā.
Caurmērā visā valstī pagājušā gadā ražots

par 5,24 proc. mazāk pļavu siena, nekā

1935. gadā.
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co d) co cB-TJ 3
O H J > N>

% no ziņojumu skaita

Vidzemē:

1936. g. 9,64 58,99 29,07 2,16 0,14

1935. g. 3,66 35,51 40,93 16,40 3,50

Kurzemē:

1936. g. 12,41 53,55 31,91 2,13 —

1935. g. 0,38 6,51 38,32 30,27 24,52

Zemgalē:
1936. g. 13,73 43,88 36,42 5.97 —

1935. g. 7,99 51,48 27,51 9,17 ■ 3,85

Latgalē:
1936. g. 7,48 40,50 42,37 8.41 1,24

1935. g. 14,68 40,91 32,87 8,04 3,50

L a t v i jā:
1936. g. 10,53 51,32 33,68 4,16 0,31

1935. g. 6,15 35,09 35,96 15,60 7.20

Ziemāju labību — rudzu un kviešu —

lauku stāvokli atsevišķos apgaba-
los un apriņķos novembra mēnesī raksturo

pārskati, kas sastādīti pēc lauksaimniecī-

bas korespondentu ziņojumiem. Ziemas

rudzu lauku stāvoklis 15. novembrī 1936.

un 1935. gadā.

Minētie procentuālie skaitļi liecina, ka

ziemas lauku stāvoklis 1936. gada no-

vembrī vidēji visā valstī bijis labāks, nekā

tajā pat mēnesī gadu atpakaļ. Apskatot
rudzu lauku stāvokli atsevišķos apriņķos,
jāatzīmē, ka samērā vislabākais ziemas

rudzu lauku stāvoklis 1936. gada novembrī

bijis Jaunlatgales, Tukuma un Ventspils

apriņķī, bet samērā vājāks — Ludzas ap-

riņķī.
Ziemas kviešu lauku stāvoklis 15. no-

vembrī 1936. un 1935. g.

■ '-, ■ :'ļ|4 .. . . O*.
CO

ft

co o co a> 2 . •. ■. ;a
O H _J > N > W

% no ziņojumu skaita

Vidzemē:

1936. g. 4,61 54,10 36,86 4.26 0,17

1935. g. 0,93 26,73 49,35 18.13 4,56

Kurzemē:

1936. g. 5,91 53,54 37,40 3,15

1935. g. 5,17 34,48 30,61 29,74

Z c m g a 1 ē:

1936. g. 8,20 42,30 40,65 8,52 0,33

1935. g. 4,89 41,69 36,48 13,36 3,58

Latgalē:

1936. g. 7,38 34,23 45,98 10,40 2,uL

1935. g. 6,44 30,68 46,97 10,23 5,68

Latvijā:
1936. g. 6,17 47,40 39,64 6,24 0,55

1935. g. 2,77 27,20 43,35 17,64 9,04

Apskatot ziemas kviešu lauku stāvokli,

redzams, ka arī tas, līdzīgi rudzu laukiem,
1936. gada novembrī ir labāks, nekā tajā

pat laikā 1935. gadā, pie kam samērā vis-

labākie ziemas kviešu lauki bijuši Tukuma

un Jaunlatgales apriņķī, bet samērā vājā-
kie Ludzas un Ilūkstes apriņķī.

Mājlopi.

Mājlopu skaits Jaunlatgales apriņķī at-

sevišķos gados bijis (tūkstošos):

1935. g. 1929. g.

Zirgi ........ 23,03 21,46

Govslopi 79,28 57,08

To starpā: slauc govis ... 55,84 45,25

Cūkas 43,88 14,33

Aitas 117,93 51,63

14
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Salīdzinot 1935. un 1929. gadu, redzams,
ka visstraujāk Jaunlatgales apriņķī pieau-
dzis (par 186,22 proc.) cūku skaits un

1935. gadā apriņķī ir 5,46 proc. no visa cū-

Tcu kopskaita valstī. Gandrīz tikpat strau-

ji audzis (par 128,42 proc.) aitu skaits un

sastāda 8,76 proc. no visām aitām valstī.

'Govslopi pieauguši par 38,89 proc. un 1935.

gadā ir 6,22 proc. no visu govslopu skaita.

Slaucamo govju skaits pieaudzis par
23,39 proc. (6,38 proc. no slaucamo govju

kopskaita). Vismazāko pieaugumu

(7,32 proc.) uzrāda zirgu skaits, tomēr no

visa zirgu skaita valstī Jaunlatgales ap-

riņķī ir 5,99 proc. zirgu. Uz 100 ha lauk-

saimnieciski izmantotas zemes 1935. gadā

Jaunlatgales apriņķī bijis 9,68 zirgi, 33,32
govslopi (23,46 slaucamas govis), 18,44 cū-

kas un 49,56 aitas.

Zemāk minētā tabula rāda māj'opu skai-

tu 1935. gadā atsevišķās Jaunlatgales ap-

riņķa pašvaldībās uz 100 ha aramzemes un

caurmērā uz 1 saimniecību:

valsts apgabaliem, izņemot vienīgi Kur-

zemi, kur zirgu skaits 1936. g. ir nedaudz

mazāks, nekā 1935. un 1934. gadā. Govs-

lopu skaits apriņķī pēdējā gadā samazinā-

jies par 0,23 proc. un tagad ir 79.093, no

kuriem :teļi līdz Ig. v. — 11.729 (vai

14,83 proc), teles 1 g. v. un vecākas —

8674 (10,97 proc), slaucamas govis —

56.566 (71,52 proc), buļļi un vērši no

I_2 g. v. — 1613 (2,04 proc), 2 g. v. un

vecāki — 511 (0,64 proc). Kaut gan govs-

lopu kopskaits apriņķī samazinājies, toties

par 1,30 proc. pieaudzis slaucamo govju
skaits. Govslopu skaits 1936. gadā vienīgi

Zemgalē ir nedaudz lielāks (par 0,78 proc),
nekā iepriekšējā 1935. gadā, kurpretim vi-

sos pārējos apgabalos mazāks un it sevišķi

Kurzemē;. Aitu kopskaits Jaunlatgales

apriņķī 1936. gadā samazinājies par

1,58 proc un pavisam apriņķī skaitās

116.071 aita, no tām jēri līdz 1 g. v. —

64.502 (55,57 proc), aitas, teķi un auni

1 g. v. un vecāki — 51.569 (44,43 proc).

Govslopi Aitas un > Cūkas un

Kopā Slauc, govis jēri sivēni

g g •? g ■? *s ■?
OQ>

[/) O<U co o <l> co O co ©<U to

•5b g - * °g ~g *

3 3 eS 3 3t< 3 3 tu 3 3 (0 3

Augšpils pag. . . 14,20 1,15 38,17 3,08 28,23 2,28 62,27 5,03 21,06 1,70

Baltinavas pag. . 16,27 1,10 57,36 3,89 40,29 2,73 87,11 5,90 33,84 2,29

Balvu pag. .. . 18,41 1,18 67,87 4,35 45,52 2,92 90,15 5,78 35,70 2,29

Bērzpils pag. . 20,23 1,01 78,35 3,y2 55,76 2,79 100,09 5,01 51,60 2,58

Gauru pag. . . 16,39 1,18 48,62 3,50 35,57 2,56 76,40 5,50 25,63 1.85

Kacēnu pag. . . 16,05 0,99 60,79 3,74 43,82 2,69 114,08 7,02 30,05 1,85

Liepnas pag. . . 21,61 1,07 81,00 4,02 54,55 2,71 130,53 6,48 48,94 2,43

Linavas pag. . . 11,53 1,12 37,06 3,39 25,08 2,43 49,74 4,81 16,91 1,64

Purvmales pag. . 12,40 1,05 37,82 3,19 27,87 2,35 53,50 4,51 20,63 1,74

Rugāju pag. . . 18,76 1,25 76,93 5,12 51,84 3,45 101,25 6,74 38,18 2,54

Šķilbēnu pag. . 14,89 1,26 50,54 4,29 35,67 3,03 83,60 7,09 28,88 2,45

Tilza spag. . . . 17,13 1,41 61,40 5,07 42,51 3,51 81,64 6,73 35,85 2,96

Viļākas pag. . . 19,49 0,98 65,24 3,28 46,67 2,34 99,36 4,99 40,42 2,03

Balvu pils; . . 28,52 0,15 111.16 0,60 111,16 0,60 2,19 0,01 92,15 0,50

Jaunlatgales pils. 21,60 0,15 90,74 0.64 82,09 0,58 26,79 0,19 58,76 0.41

Kopa . 16,34 1,10 56,26 3,80 39,63 2,68 83,69 5,66 31,14 2.11

Salīdzinot 1936. un 1935. gada atsevišķu
mājlopu skaitu, Jaunlatgales apriņķī zirgu
kopskaits 1936. gadā vēl palielinājies par
2,36 proc. un pavisam to ir 23.574, pie kam

pēc vecuma grupām tie sadalās: kumeļi
līdz 1 g. v. — 1035 (vai 4,39 proc), nb
I—3 g. v. — 1858 (7,88 proc), ķēves, zirgi
un ērzeļi vecumā no 3—15 g. — 16.451

(69,79 proc.) un vecāki par 15 gadiem —

4230 (17,94 proc). Jāatzīmē, ka zirgu
skaits pēdējos trijos gados pakāpeniski pie-
audzis, pie kam sacītais attiecas uz visiem

Cūku kopskaits 1936. gadā diezgan jūtami

samazinājies (par 17,39 proc) un apriņķī

bija — 36.247 cūkas, no tām sivēni līdz 2

rrēn. veci — 7335 (vai 20,23 proc), no

2 līdz 6 mēn. veci — 9354 (25,81 proc),
vaislas cūkas un kuiļi 6 mēn. veci un vecāki

— 5439 (9,49 proc.) un pārējās cūkas 6

mēn. vecas un vecākas — 16.119

(44,47 proc). Cūku skaits 1936 gadā vi-

sos valsts apgabalos ir jūtami mazāks, ne-

kā iepriekšējā 1935. gadā. Samērā vislie-

lākā cūku skaita samazināšanās novēroja-
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ma Kuldīgas (par 22,64 proc), Rēzeknes

'(par 22,07 proc), un Aizputes (20,59 proc.)

apriņķī, kurpretim vismazākā — Bauskas

apriņķī (par 7,68 proc).

Lauksaimniecības mašīnas un

darba rīki.

Pēdējās ziņas par lauksaimniecības ma-

šīnām un darba rīkiem ir no 1929. gada

vispārīgās lauksaimniecības skaitīšanas,

pie kam to bija:

Tvaika mašīnas (lokomobiles)
Motori (iekšdedzes un vēja)
Traktori

Darba rati: koka

dzelzasu

Ragavas un kamanas

Arkli: spīļu
vienlemeša

div- un vairāklemešu, speciāli . . .

Ecēšas un kultivātori: koka, dzelzs tap. .

atsperu ecēšas

spec. dzelzs un kultivātori

Sējmašīnas
Labības pļaujmašīnas
Zāles pļāvēji , ,

Zirgu grābekļi

Kartupeļu racēji

Kuļmašīnas ar tvaika un mēchan. dzinējspēku

Zirgu kūlēji (ģēpeļi)

Vētījamās mašīnas

Graudu šķirotāji

Salīdzinot ar citiem apriņķiem, Jaunlat-

gales apriņķa lauksaimnieki ar dažādām

lauksaimniecības mašīnām un darba rī-

kiem apgādāti vidēji. Vēl ļoti maz 1929.

gadā bijuši iegādāti uzlaboti darba rīk. —

vairāklemešu arkli, kultivātori v. t. t. Arī

Latgalē iauksaimnieki atzinuši, ka moder-

ni, uzlaboti darba rīki un mašm-.s daudz-

kārt atvieglo pašu darbu un salētina darba

izmaksu, sakarā ar ko neapšaubāmi no

1929. gada līdz šim laikam mašīnu skaits

apriņķī audzis, par ko, diemžēl, neteiktu

datu trūkst.

Laukstrādnieku skaits.

Laukstrādnieku skaits Jaunlatgales ap-
riņķī (saimniecībās lielākās par 1 ha)

1935. gadā — 4381 (1929. gadā — 3278).
Latgales lauksaimniecības atšķiras no

pārējo apgabalu lauku saimniecībām a:' to,
ka tur samērā maz ir algotu laukstrādnie-

ku un pa lielākai daļai visus saimniecības

darbus veic ar lauksaimnieka ģimenes lo-

cekļu palīdzību. No minētiem 4381 lauk-

strādniekiem 249 (1929. g. — <>20) gada
strādnieki (ieskaitīti arī techn;skais isfflh
nāls un deputātnieki), 516 (422) gada

strādnieces, 142 (106) vasaras puiši, 190

(161) vasaras meitas, 3149 (2140) gani un

135 (229) mēneša strādnieki. Laikā no

1929. līdz 1935. gadam Jaunlatgales ap-

riņķī pieaudzis gada strādnieku (par

13,i8 proc), gada strādnieču (22,27 proc),

vasaras puišu (33,96 proc), vasaras meitu

(18,01 proc.) un ganu (par 47,15 proc.)

skaits. Tunpretim samazinājies (par

Jaunlatgales apriņķī Latgalē Latvijā

Absolūtie Uz 100 ha Uz 100 ha Uz 100 ha

skaitļi aramzemes aramzemes aramzemes

52 0,04 0,02 0,12

101 0,09 0,05 0,07

2 0,00 0,00 0,02

10.638 8,98 13,47 7,33

7.719 6,51 5,15 9,47

22.466 18,96 22,37 19,57

8.834 7,45 10,47 9,26

21.146 17,84 18,99 13,14

24 0,02 0,06 1,05

20.264 17,10 19,22 15,37

9.173 7,74 7,42 7,31

132 0,11 0,17 1,53

44 0,04 0,06 0,42

347 0,29 0,18 1,04

1.144 0,97 0,35 1,53

445 0,38 0.17 1,29

18 0,02 0,01 0,20

134 0,11 0,07 0,18

2.004 1,69 1,66 0,/4

5.708 4,82 2,86 2,1)6

143 0,12 0,12 0,31

41,05 proc.) mēneša strādnieku skaits.

Starp minētiem Jaunlatgales apriņķa lauk-

strādniekiem 1935. g. 26. jūnijā bija 38 ār-

zemnieki.

Rūpniecības-amatniecības uzņēmumi.
1935. gadā Jaunlatgales aprima darbo-

jušies pavisam 1454 rūpniecības - amat-

niecības uzņēmumi ar 2115 nodarbinātiem,
no kuriem 413 algoti strādnieki. No mi-

nētā uzņēmumu skaita 87,35 proc. (vai
1270 uzņēm. ar 1759 nodarbin.) atrodas uz

laukiem un 12,65 proc. (184 uzņēm. ar 356

nodarb.) pilsētās. Salīdzinot apriņķī dar-

bojošos uzņēmumu skaitu ar Latgalē un

visā valstī strādājošo uzņēmumu skaitu, iz-

rādās, ka Jaunlatgales apriņķa uzņēmumu
skaits ir 17,64 proc. no Latgales un

2,92 proc. no visas valsts uzņēmumu kop-
skaita (uz laukiem šie procenti attiecīgi ir

26.86 un 5,48).
Jaunlatgales apriņķa rūpniecības - amat-

niecības uzņēmumu skaits pēc saimniecības

nozarēm:
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Uzņēmumu Nodarbināto Tai skaitā algoti

skaits kopskaits strādnieki

Saimniecību nozares g g g g g g
fS co <u§ co <» g

> •£ 3 '' •§ • S
co O 3 a O 3 co o3
Pn Ph £43 Ph £43

Keramika, akmens izstr. un t. t. . 41 41 113 113 27 27

Metalapstrādāšana un mašīnbūves
. .

291 262 358 313 23 12

Ķīmiskā rūpniecība 5 5 9 9 — —

Ādu rūpniecība ........

25 22 31 25 5 2

Tekstilrūpniecība .
32 29 30 25 4 2

Kokrūpniecība ,199 184 263 247 55 54

Poligrāfiskā rūpniecība 11 9 12 9 1 1

Pārtikas un garšvielu rūpniecība
.
. 190 172 359 315 130 101

Apģērba, apavu ,tualetes un galantēri-

jas piederumu rūpniecība .. . 427 366 552 432 40 14

Būvrūpniecība 229 178 383 271 125 70

Gāzes, elektr. un ūdensv. iest.
...

4 2 5 — 3

Kopā. .
. .1.454 1.270 2.115 1.759 413 283

Kā redzams, visvairāk uzņēmumu

(29,37 proc.) ir apģērbu, apavu,

tualetes un galantērijas pie-
derumu rūpniecībā, no kuriem

85,71 proc. darbojušies uz laukiem, šajā
saimniecības nozarē pirmo vietu ieņem
drēbnieku darbnīcas — 300 ar 381 nodarbi-

nāto (uz laukiem — 270 darbnīcas ar 320

nodarbin.). Tad seko kurpnieku darbnī-

cas — 103 ar 144 nodarb. (77 uzņēm. ar 90

nodarb.). Pārējās šīs saimniecības noza-

res nodarbēs uzņēmumu samērā maz. Otrā

vietā stāv metalapstrādāšanas
un mašīnbūves uzņēmumi — 20,01%
no visu uzņēmumu kopskaita, pie kam uz

lsukiem strādā 90,03 proc. šo uzņēmumu.
Visvairāk šajā nozarē ir kalves (smēdes)
— 245 ar 298 nodarbin. (uz laukiem 235

uzņ. ar 282 nodarb.), daudz mazāk jau ir

atslēdznieku un mēchaniskās darbnīcas —

19 ar 24 nodarb. (14 uzņ. ar 16 nodarb.).
Trešā lielākā saimniecības nozare ir

būvrūpniecība (15,75 proc. no visu

uzņēmumu kopskaita), pie kam gandrīz
četras piektdaļas (77,73 proc.) šo uzņēmu-
mu ir uz laukiem. Visvairāk būvrūpniecī-
bā ir namdaru uzņēmumu — 116 ar 151

nodarb. (98 uzņ. ar 130 nodarb.), mūrnieku

un podnieku uzņēmumi — 57 ar 80 nodarb.

(48 uzņ. ar 65 nodarb.) un būvgaldnieku
uzņēm. — 33 ar 38 nodarb. (25 uzņ. ar 29

nodarb.).
Kokrūpniecības uzņēmumu

ir 13,69 proc. no visu uzņēmumu kopskaita,
pie kam vislielais vairums (92,46 proc.) šo

uzņēmumu strādā uz laukiem. Galveno lo-

mu kokrūpniecībā spēlē mēbeļu galdniecī-
bas uzņēmumi — 90 ar 109 nodarb. (82 uzņ.
ar 100 nodarb.), planku un dēļu zāģētavas

— 47 ar 88 nodarb. (45 uzņ. ar 87 nodarb.),
ar ratu, kamanu, ragavu un riteņu izgata-

vošanu nodarbināti 30 uzņēm. ar 33 nodarb.

(27 uzņ. ar 29 nodarb.), koka traukus izga-
tavo 10 uzņ. ar 11 nodarb. un visi tie strā-

dā laukos.

Pārtikas un garšvielu rūp-
niecībā (13,07 proc. no uzņēmumu kop-

skaita) galvenā loma piekrīt dzirnavām —

82 ar 155 nodarb. (80 uzņ. ar 150 nodarb.),
tad labības kuļgarnitūrām — 59 ar 67 no-

darbinātiem. Tad vēl ir 17 maiznīcas ar

21 nodarb. (9 uzņ. ar 11 nodarb.), 15 uzņ.

ar 75 nodarb. strādā pie piena pārstrādā-
šanas.

Keramikas un akmeņu iz-

strādājumu rūpniecībā strādā 2,82%

uzņēmumu, pie kam visi tie atrodas uz lau-

kiem. Visvairāk šai nozarē ir ķieģeļcepļu
— 24 ar 92 nodarb., 13 uzņ. ar 15 nodarb.

strādā pie māla, fajansa un porcelāna iz-

strādājumiem.
Tekstilrūpniecībā (2,20 proc.)

galveno lomu spēlē vilnas rūpniecības uz-

ņēmumi — 17 ar 17 nodarb. (15 uzņ. ar 14

nodarb.), apretūras ,veltuves, krāsotavas
— 7, linu vērptuves un austuves — 6 ar 7

nodarb. (5 uzņ. ar 5 nod.).
Ādu rūpniecībā (1,72 proc.) —

ādu miecētavas — 21 uzņ. ar 27 nodarb.

(19 uzņ. ar 22 nodarb.). Pārējās saimnie-

cību nozarēs uzņēmumu skaits ir mazs —

tā ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu ir tikai

0,34 proc. no visa uzņēmumu Kopskaita;

poligrāfiskās rūpniecības uzņēm. —

0,76 proc, gāzes, elektrības un ūdensvadu

iest.
— 0,27 proc. Jaunlatgales apriņķī ne-

maz nav raktuvju un akmeņlauztuvju, tā-

pat nav neviena papīrrūpniecības uzcēmu-
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ma. Bez tam vēl apriņķī strādājuši 4 uz-

ņēmumi ar vairāk kā 20 algotiem strādnie-

kiem katrā. Pēc saimniecību nozarēm šie

uzņēmumi sadalās: kokrūpniecībā (planku
un dēļu zāģētava) — 1 uzņ. (uz laukiem)

ar 31 nodarb., no kuriem 30 algoti strād-

nieki; pārtikas un garšvielu rūpniecībā

(piena produkti) — 1 uzņ. (pilsētā) ar 22

nodarb. — visi tie algoti strādnieki un būv-

rūpniecībā — 2 uzņēmumi ar 68 nodarb.,
no kuriem 66 algoti strādnieki (uz lau-

kiem 1 uzņ. ar 40 nodarb. — visi algoti

strādnieki).

Pagastu pašvaldību budžeti
.

Jaunlatgales apriņķa 13 pagastu pašval-
dību budžeta kopsuma, salīdzinot pa ga-

diem, uzrāda samērā lielu 3Vārstfou. Pirmā

Jaunlatgales apriņķa pagastu pašvaldību
budžeta (1924.-25.' s. g.) kopsuma bija

0,570 milj. ls, nākošos gados tā pakāpeniski

aug un visaugstāko budžeta kopsumu uzrā-

da 1929.-1930. s. g., kad tā ir 1,009 milj. ls.

Krizes gados arī pagastu pašvaldību bu-

džeta sumas samazinās un 1932.-33. s. g.

vairs ir tikai 0,760 milj. ?s. Sākot jau ar

nākošo 1933.-34. s. g. tas atkal pakāpeniski
pieaug un 1936.-37. s. g. ir 0,981 milj. ls.

tomēr nesasniedzot 1929.-1930. 3. g. bu-

džeta sumu līmeni. 1935.-36. s. g. Jaunlat-

gales apriņķa pagastu pašvaldību budžeta

kopsuma (0,897 milj. )s) ir 6,33 proc. no

visas mūsu pagastu pašvaldību budžetu

kopsumas un caurmērā uz vienu iedzīvo-

tāju ir 8,43 ls. Šai ziņā Latgales apriņķi
atšķiras no pārējo apgabalu apriņķiem —

Latgalē caurmērā uz vienu iedzīvotāju ir

Pagasti ?,Vf!, et

r

a
Budžeta suma

suma Ls i i . j -

uz 1 iedzīv.

Augšpils ....
85.200 10,36

Baltinavas
....

63.500 7,75

Balvu 95.200 8,62

Bērzpils 43.500 6,74

Gauru 93,474 8,61

Kacēnu 75.026 7,00

Liepnas 42.240 8,86

Linavas 61.850 8,95

Purvmalas
.... 58.398 8,82

Rugāju 62.779 8,64

Šķilbēnu
....

64.077 9,98

Tilžas 61.520 9,27

Viļakas 90.327 7,36

Kopā. . 897.091 8,43

7,60 ls budž. suma, kurpretim Vidzemē —

13,75 ls, Kurzemē — 12,57 ls un Zemgalē
pat 15,05 ls — caurmērā visā valstī uz 1

lauku iedzīvotāju ir 11,43 ls iiela pagastu
pašvald. budž. suma. Kā redzams no ta-

bulas, Jaunlatgales apriņķa atsevišķos pa-
gastos budžetu sumas sevišķi lielu starpību
neuzrāda.

Kā redzams, Augšpils pagastā ir lielā-

kās, bet Bērzpils —•- mazākās budžeta su-

mas uz 1 iedzīvotāju.

Parādi.

Pagastu pašvaldību parādi Jaunlatgales
apriņķī ,salīdzinot ar citiem apriņķiem, vi-

dēji. Uz 1936. gada 1. aprīli Jauiiiatgaies
apriņķa pagastu pašvaldību parādu kopšu-
ma bija 430.612 ls, kas uz vienu iedzīvotā-
ju ir 4,05 ls parāda. Tā Jaunlatgales ap-

riņķa caurmērs ir zem visas valsts caurmē-

ra, kur uz 1 iedzīvotāju ir 4,95 ls parāda.
Atsevišķos pagastos parādu sumas ļoti ne-

vienādas. Tā Augšpils pagastā uz 1 iedzī-

votāju ir vislielākā
— 17,20 ls, bet Balvu

pagastā vismazākā — 0,46 ls parādu suma.

Gandrīz puse no visiem parādiem ir Zemes

bankai.

Nodokļi.

Jaunlatgales apriņķī uz 1 iedzīvotāju ir

caurmērā 7,69 ls nodokļu. Atsevišķos pa-
gastos uz 1 iedzīvotāju ir nodokļu:

Nodokļu suma

Pagasti uz 1 iedzīv.

Ls

Augšpils ........9,67

Baltinavas 7,62

Balvu 7,65

Bērzpils 6,23

Gauru 6,52

Kacēnu 6,67

Liepnas 7,29

Linavas 8,60

Purvmalas 8,34

Rugāju 8,01

Šķilbēnu 9,49

Tilžas 8,67

Viļākas 6,76

1935.-36. saimn. gadā fauntatgales ap-

riņķa pagastos uzlikti nodokļi pavisam par
817.884 ls. 1936. gada 1. aprīlī vēl neno

maksāti palikuši 774.913 ls nodokļi! vai

7,28 ls uz 1 iedzīvotāju.
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Jaunlatgales apriņķa dzīve un darbs skaitļos
(Pec Latvijas Lauksaimniecības kameras sakopotiem datiem)

Augsnas Jaunlatgales apriņķī vispār

stipri nevienādas. Labākās un sliktākās

smilts augsnas strauji mainās ar labām

māla augsnām. Tipiskas un mazauglīgas
smilts augsnas aizņem tikai 414 kv. km

vai 10,9 proc. Plašākie smilts rajoni ir

Liepnas, Bērzpils un Balvu pagastā. Ļoti

bagāts Jaunlatgales apriņķis ir ar purviem.
Tie aizņem caurm. 14,6 proc. no kopplat.
lelabojamas smilts augsnas — aramzemes

nav daudz, apm. 8000 ha. šo augsnu ie-

labošana samērā viegli veicama, jo tuvu-

mā atrodas daudz kūdras un merģeļa
māls. Apmēram 1200 ha ir nosusināmās

un ielabojamas smilts augsnas — pļavas.

Augsnu sadalījums pēc tipiem redzams no

ievietotās kartogramas (pēc zemes pētnie-
ka J. Vītiņa datiem). (Sk. 24. 1. p.).

Zemes bagātības.

No zemes bagātībām minams dolomīts

un kaļķakmens, kuru izmanto būvniecī-

bai un kaļķu dedzināšanai. Atrodams arī

avotu kaļķis. Atrasta arī dzelzs rūda un

okers. Jaunlatgales apriņķis bagāts sūnu

purviem, kuri var dot daudz labas kūdras

pakaišiem un dedzināšanai.

Zemes kultūru sadalījums tuvāki apska-
tīts valsts statistiskās pārvaldes sakopotās
ziņās par Jaunlatgales apriņķi. Atsevišķu

pagastu zemes kultūru sadalījums redzams

diagramā.

Jaunlatgales apriņķa meži.

Jaunlatgales apriņķī 85,000 ha mežu jeb

21,9 proc. no apriņķa kopplatības. Vis-

vairāk mežu ziemeļvakaru daļā — Liep-
nas, Tilžas, Viļakas un Bugāju pagastā.
Pierobežas josla — Linavas, Augšpils, Bal-

tinavas un Purvmalas pagasti mežiem na-

bagi. Ziemeļvakaru daļā sastopami gal-
venā kārtā eglāji, bet dienvidvakaru daļā
sastopami purvāji, riesti, niedrāji. Au-

strumu daļā ir vairāku labāku meža tipu
— priedulāju, pried-eglāju un eglāju. Lie-

pu audzes sastopamas Viļakas, Kupravas
un Liepnas novados. Ap Katlešiem un

Kūdupi sastopamas arī staltas bērzu au-

dzes.

Valstij pieder 73.000 ha mež.., bet lauk-

saimniekiem 12.000 ha, t. i. 14 proc. no

visas mežu kopplatības jeb 4,3 proc. no

lauksaimnieku zemes kopplatības. Vienā

saimniecībā 0,6 ha meža. Valsts mežu

pieaugums gadā 240.000 kub. metr., bet

lauksaimnieku mežu pieaugums ap 25.000

kub. mtr. Zemnieku mežu gada pieaugums

pēc šā gada cenām aprēķināms ap 200.000

ls. 1934.-36. gadā valsts mežos izcirsti

340.000 kub. mtr. Pierobežas joslā trūkst

kurināmā materiāla, un mežu departa-
ments ierīkojis Jaunlatgalē malkas lauku-

mu. Meži prasa meliorāciju. Plašāki me-

liorācijas darbi izvesti Viļakas virsmežnie-

cībā. 1934.-315. gadā apriņķī valsts mežos

izrakti 26 km grāvju un mākslīgi apme-

žots 170 ha. Meža likuma pārkāpumu ļoti
daudz — 1934.-36. gadā 1000 pārkāpumu.
Lauksaimnieki valsts mežos nomā 110 ha

pļavu un gana ap 70 zirgu, 5500 govju,
2900 aitas. Ar meža zvēriem Jaunlatgales
meži nav bagāti. (Zemes kulturveida sa-

dalījumu pēc 1929. g. datiem sk. 21. 1. p.).

Agronomiskā palīdzība. Agronomiskā
palīdzība Jaunlatgales apriņķī apskatīta
novada vecākā agronoma rakstā.

Laukstrādnieku jautājums.

Pēc 1936. gada lauksaimniecības skaitī-

šanas ziņām, Jaunlatgales apriņķī nodar-

bināto skaits lauku saimniecībās, lielākās

par 1 ha, ir šāds:

1935. g. %

Saimnieks un tā ģimenes loc. 74.734 94,46

Algoto strādnieku skaits*! . .
4.381 5,54

79.115 100

No šiem skaitļiem redzams, ka Jaunlat-

gales apriņķī algoto strādnieku skaits ir

visai niecīgs, un visus lauku darbus galve-
nā kārtā veic pats saimnieks ar ģimenes
locekļiem.

Nodarbināto algoto strādnieku skaits sa-

dalās :

1935. g. % 1929. g. %

Gada strādn. .' 765 17,46 642

Sezonas strādn. 332 7,58 267 8,14

Gani
....

3149 71,88 2140 65,28

Mēneša strādn. 185 3.08 229 7,u0

X o p ā . 4381 100,0 3278 100,0

No 1929. gada līdz 1935. gadam gada
strādnieku skaits pieaudzis par 123 perso-

nām rcsļ). 19,16 proc. no gada strādnieku

kopskaita. Tanī pašā laikā sezonas strād-

nieku skaits pieaudzis par 65 personām

resp. 24,34 proc. no sezonas strādnieku

*) Šai skaita neietilpst dienas strādnieki.
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kopskaita. Ganu skaits pieaudzis par 1009

personām, resp. 47,15 proc., bet mēneša

strādnieku skaits samazinājies par 8-4 per-

sonām resp. 36,68 proc. no ganu un mē-

neša strādnieku kopskaita.
No algotiem laukstrādniekiem 1936. ga-

dā 1. oktobrī bija nodarbināti Jaunlatga-
les apriņķī 261 ārzemju laukstrādnieks:

Lietuvas — 19, Polijas — 43, Igaunijas —

26, bezpavalstnieku — 116.

1936. gada 1. jūlijā Jaunlatgales apriņķī

bija 180 ārzemju laukstrādnieku resp.

4,11 proc. no algoto strādnieku kopskaita.
Ja atskaita lauksaimniecībā nodarbinātos

līdz 15 gadu vecumam, tad darba spēks da-

žāda lieluma saimniecībās sadalās šādi:

Līdz 30 ha:

c d

Ē S
42 w -āb

M

™

•ES
.

-2 «3 -Šī*

1935! g. 60.034 56.699 3.335 94,4 0,6

1929. g. 58.677 56.322 2.355 96,0 4.0

30 ha un vairāk:

1935. g. 6.210 5.164 1.046 83,2 16.8

1929. g. 6.330 5.407 923 85,4 14,6

Minētie skaitļi rāda, ka saimniecībās

līdz 30 ha nedaudz audzis strādājošo saim-

nieku ģimenes locekļu skaits. Arī algoto
strādnieku skaits šai lieluma saimniecī-

bu grupā audzis. Saimniecībās, lielākās

par 30 ha, strādājošo saimnieka ģimenes
locekļu skaits samazinājies, bet algoto
strādnieku skaits audzis.

Kopsavilkumā jākonstatē, kā pozitīva

parādība, ka gada strādnieku skaits bei-

dzamos piecos gados uzrāda tendenci

augt. Tāpat pozitīvi jānovērtē mēnešu

strādnieku skaita samazināšanās. Mūsu

laikos, kad lopkopībai jāiekārto kultivētas

ganības, ganu skaita pieaugums par vairāk

kā 1000 personām, ir negātīva parādība,
un tas vēlreiz pasvītro, ka Jaunlatgales ap-

riņķa lauksaimnieki nav pareizi vēl izpra-
tuši zālāju kultivēšanas lielo nozīmi. Par

lauku labierīcībām skat. valsts statistiskās

pārvaldes sakopotos datus.

Laukaugu ražas.

1930. līdz 1935. gadam laukaugu ražas

Jaunlatgales apriņķī caurmērā neuzrāda

lielākas pārmaiņas. Tā, pielīdzinot 1930.

gada rudzu ražu 100, 1931. gadā tā 46,02,

1932; g. 105,88, 1933. g. — 98,38, 193-1. g.
- 117,9 un 1935. gadā — 105,2. Ziemas

kviešu ražas svārstīgas. Ja 1930. gada ra-

žu pielīdzinām 100, tad 1931. gadā tā

62,11, 1932. g. — 107,56, 1933. g. — 101,6,
1934. g. — 113,3 un 1935. gadā — 90,7.
Vasaras kviešu ražām, tāpat miežu un au-

zu ražām tendence izlīdzināties un celties.

lepriecinoša parādība, ka zirņu ražas mi-

nētā piecgadu laikā augušas. Ja 1930. ga-

dā zirņu ražu pielīdzinām 100, tad 1932.

g. — tā 134,1, 1935. g. — 125,3. Arī kar-

tupeļu ražas uzrāda pieaugumu, un šis

pieaugums svārstās no 5—22 proc. Cu-

kurbiešu ražas jūtami cēlušās. Ja 1933.

gada ražu pielīdzinām 100, tad 1934. gadā

194,4 un 1935. gadā — 154. Linu šķie-
dras ražas piecgadu laika sprīdī uzrāda

slīdošu tendenci. Ja 1930. gadā linu šķie-
dru ražu pielīdzinām 100, tad 1931. gadā
tā 74,56, 1932. — 74,81, 1933. g. — 67,1,

1934. g. — 80,3 un 1935. g. — 85,5. Ābo-

liņa siena ražas uzrāda nelielu pieaugumu

un, tās svārstās līdz 17 proc.

Salīdzinot Jaunlatgales apriņķa ražas ar

Latgales ražām, nākas konstatēt, ka tās

caurmērā pārsniedz Latgales ražas. Salī-

dzinot JaunlalgaLes apr. ražas ar Valkas

apriņķi, tās ir zemākas par 10—20 proc.

Lai celtu laukaugu ražas un padarītu tās

stabilākas, lauksaimniekiem jo sevišķa
vērība jāpiegriež zemes meliorācijai. No

123.550 ha aramzemes Jaunlatgales apriņ-
ķī ar vaļējiem grāvjiem nepietiekoši nosu-

sināti 28.800 ha resp. 23 proc, bet ar dre-

nāžu — 900 ha jeb apm. pus proc. No

34.887 ha pļavu ar vaļējiem grāvjiem no-

susināti 2640 ha jeb 7 proc, bet ar dre-

nāžu ap 300 ha jeb 1 proc. No ganībām
64.812 ha nepietiekoši nosusināti 3642 ha

jeb 5 proc Pēdējos gados vērojama lie-

lāka rosība meliorācijas darbu izvešanā.

Otrs svarīgs jautājums ražu pacelšanā

un nodrošināšanā ir lauku mēslošana. Pēc

grāmatvedības datiem kūtsmēslu vērtību

Jaunlatgales apriņķī var rēķināt ap
1.114.910 ls. Pie sliktas kūtsmēslu uzgla-

bāšanas un iestrādāšanas zudībā iet ap 80

proc. Tā kā faktisko kūtsmēslu vērtību

var aprēķināt 1.777.964 ls. Kūtsmēslu vēr-

tības uzlabošanai un kūtsmēslu daudzuma

vairošanai Jaunlatgales apriņķa lauksaim-

niekiem jāpiegriež visnopietnākā vērība.

Plašie Jaunlatgales apriņķa purvi, kuros

var ražot daudz kūdras pakaišu, sniedz

lauksaimniekiem lielas iespējamības. Pa-

vairotos kūtsmēslu daudzumus ar labām

sekmēm ražu celšanā var izlietot ne tikai

laukaugu ražu celšanai, bet arī ražu cel-

šanai ganībās un kultivētos zālājos. lene-

sīgu lopkopību mēs varam dibināt tikai uz

pašu saimniecībā ražotu pirmās šķiras lop-
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barību un kultivētām ganībām vasaras se-

zonā. Jaunlatgales apriņķim šajā virzie-

nā darbs jāsāk gandrīz no jauna. Ko dod

kultivēti zālāji, redzams no turpmākā par

lopbarības ražošanu.

Lopbarības ražošana.

Zeme Jaunlatgales apriņķī ir labāka un

auglīgāka, kā pārējos Latgales apriņķos.

Reti kur meliorācijā ieguldītie līdzekļi tik

bagātīgi atmaksāsies, kā daudzās Jaun-

latgales apriņķa saimniecībās. Bet darīts

tanīs — ar samērā nelieliem izņēmumiem
— zemes nosusināšanas ziņā vēl ļoti maz.

Jaunlatgales apriņķa caurmēra saimniecī-

bās apbrīnojami zemai lopkopības rašībai

pamatā ir sliktā un trūcīgā lopu ēdināšana.

Ar zemes nosusināšanu tomēr strauji cel-

ZEMES KULTURVEIDI % JAUNLATGALESAPR.



tos ražojamās lopbarības daudzums un la-

bums. Labāko liecību tam dod piedzīvoju-
mi atsevišķās Jaunlatgales apriņķa saim-

niecībās. Ēdinot lopus ar labu lopbarību

un dodot to lopiem pietiekošā daudzumā,
vairākās Jaunlatgales apr. saimniecībās ir

iegūtas augstas un lopkopība devu-

si labu peļņu. Ar saprātīgu un plānveidī-

gu lopbarības ražošanu un izēdināšanu

augstas ražas un laba lopkopības atmaksā-

šanās sasniegta gan sīksaimniecībās, gan

lielākās saimniecībās.

Lai labāk raksturotu atsevišķu labāku

saimniecību sasniegumus lopkopībā un do-

tu pamatojumu tam, kā arī lai rādītu rak-

sturīgu caurmēra ainu par lopkopības pār-
raudzībā esošām viduvējām un sliktākām

saimniecībām, pievedīsim skaitļus par 13

lopkopības pārraudzībā esošām Jauniatga-
les apr. saimniecībām. Jāpiezīmē, ka saim-

niecībās, kas nesastāv pārraudzībā, lopko-

pības stāvoklis ir daudz ļaunāks, t. i. tanīs

lopkopības ražība vēl zemāka un par peļņu
nevar būt ir runa. Tādēļ Jaunlatgales ap-

riņķa zemnieku dienā lopbarības ražošanas

jautājumam jāveltī izcila vērība. Jāmeklē

metodes un ceļi, kā iespaidot plašākas zem-

nieku masas par labu kārtīgākai lopu ēdi-

nāšanai.

Vairumā Jaunlatgales apriņķī pārraudzī-
bā sastāvošu saimniecību ir tādas, kurās

lopu ražība ir 60—80 kg sviesta no govs

gadā. Ir arī tādas, kur ražība tikai 54—60

kg sviesta. Līdz ar to gūstam arī ainu par

to, kādas ražas ir saimniecībās, kas nav

pārraudzībā. leskatoties pievestos skait-

ļos par atsevišķās saimniecībās izēdinātiem

lopbarības daudzumiem, kļūst arī skaidrs,
ka ražība tanīs nevar būt lielāka. Ja uz

gada govi izēdināts tikai (saimniecība Nr.

11) 1523 barības vienības, tad vēl jābrī-

nās, ka lopiņi spēj dot 54 kg sviesta. Saim-

niecībā Nr. 1 divas govis devušas gadā 376

kg sviesta, bet saimniecībā Nr. 11 sešas

govis tikai 324 kg sviesta. Ja paskatā-

mies, ar kādu rūpību saimniecībā Nr. 1 go-

tiņas ēdinātas, kas tām viss ir dots un kā-

da barība ir dota saimniecības Nr. 11 goti-

ņām, tad arī saprotama milzīgā ražības

starpība. Bet traģiskākais ir tas, Ka saim-

niecībā Nr. 1 376 kg sviesta iegūšanai ir

izēdināts tikai 6640 barības vienības, bet

saimniecībā Nr. 11 — 324 kg sviesta iegū-
šanai — veselas 9140 barības vienības.

Saimniecībā Nr. 11 viena kg sviesta ie-

gūšanai ir patērēts 55 proc. barības vienī-

bu vairāk, kā saimniecībā Nr. ļ.

Labas ganības vasarā un laba

jā barība ziemā ir ienesīgas un lai-

ka garam piemērotas lopu ēdināša-

nas pamats.

To ļoti spilgti pierāda saimniecība Nr. 1.

Šinī saimniecībā katrai govij ir 0,5 ha kul-

tivētas ganības. Ganības sadalītas 3 aplo-
kos (turpmāk būs vēl vairāk), ziemā kat-
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rai govij izēdināti 2700 kg vidējā labuma

siena. Bet kas katras govs rīcībā ir saim-

niecībā Nr. 11? Lūk, kas: 1,8 ha „brīvas

ganīšanas" ļoti sliktā ganībā, bet ziemā

tikai 530 kg pļavu siena (ne jau pirmā la-

buma) nu, kā saka, svētdienās pa druskai

āboliņa; salmu un pelavu piedevas nevar

celt ražību, ja pamatā nav labas barības.

Ļoti zīmīgi skaitļi par ganību ražību

dažādās saimniecībās. Redzam, ka saim-

niecībā Nr. 5 iegūts no ha 3200 barības vie-

nību, bet saimniecībā Nr. 8 tikai 190 barī»

bas vienību. Skaitļos tas nozīmē, ka saim-

niecībā Nr. 5 ir iegūts no ha 17 reizes vai-

rāk barības vienību, kā saimniecībā Nr. 8.

Kamēr saimniecībā Nr. 5 0,5 ha kultivētu

ganību uz galvas ir bijusi pietiekoši, lai

iegūtu labas piena ražas, tikmēr saimnie-

cībā Nr. 8 4,5 ha t. i. 9 reizes lielāka pla-
tība sliktu ganību nevarēja nodrošināt ir

pusi no tās barības, ko deva 0,5 ha kult.

ganību saimniecībā Nr. 5. Vai tiešām ze-

mes un naudas saimniecībā Nr. 8 ir tik

daudz, ka var atļauties šādu izšķērdību?
Droši vien, ka nē.

Ja labi ieskatās šo 13 saimniecību pieve-
stās skaitļu rindās, ja visu viņās rakstīto

un parādīto labi pārdomā, tad kļūst skaidrs,

kāpēc vienam lopkopībā veiksme un lab-

klājība, otram neveiksme un posts. Katrs

pats savas laimes kalējs. Tāpat tas arī

lopkopībā.

Ēdini lopiņu labi un bagātīgi, —

viņš tev bagātīgi atmaksās pie-
liktās pūles un ieguldītos līdzekļus.

Ražo labu un lētu lopbarību savā

saimniecībā.

Tas atmaksājas un ir katram laucinie-

kam pa spēkam. Ar lielu uzņēmību, drošu

roku pie darba — sekmes būs.

Lopkopība.

Mājlopu skaits atzīmēts jau valsts stati-

stiskās pārvaldes sakopotos datos par

Jaunlatgales apriņķi.
Sistēmatisks lopkopības izkopšanas

darbs Jaunlatgales apriņķī sākās 1923. ga-

dā, kad Latgales lauksaimniecības biedrī-

bu savienība nodibināja pirmās lopkopības
pārraudzības biedrības. Apriņķī skaitās

55.800 slaucamās govis, no kurām zem

pārraudzības 1409 govis, kuras apvienotas
17 biedrībās ar 256 saimniecībām. Zem

pārraudzības tā tad Jaunlatgales apriņķī
atrodas tikai 2,5 proc. no kopējā slaucamo

govju skaita, turpretim Madonas apriņķī
26 proc. Jaunlatgales apriņķī ciltsgrāma-

Ganību raksturojums.

Ganību platība uz gada govi ĪSI
Cd

cd &

0 cd <tt) «

.2 $ £ -° 3

1 £ Š '«

.5 ~ x % Ganīšanas veids 'E § Piezīmes

£3Ž « S >

1. 0,5 0,5 ganība sadalīta 2.500 zelmenis labs, zāle ataug piet. labi

3 aplokos
2. 0,4 1,0 1,4 ganība sadalīta 860 kult. ganības labas; nekult, vājas

4 aplokos
3. — 4,2 4,2 brīva ganīšana 230 ganības sliktas

4. 1,5 — 1,5 lopus sien 800 trešā gada āboliņš; vēlāk trūkst

(āboliņš) sulīgas, jaunas zāles.

5. 0,5 — 0,5 „
3.200 ganības labas, zāle labi ataug

6. 0,9 — 0,9 „
1.320 zelmenis ataug vidēji, ganības va-

rēja būt labākas

7. — 1,25 1,25 brīva ganīšana 610 ganības sliktas

8. 4,5 4,5 „
190 ganības ļoti sliktus; Va no ganību

platības aizlaisti tīrumi un slik-

tas pļavas,
2

/3 no pltības — me-

ža un purvu ganības
9. 1,6 1,6 „ 280 ganības ļoti sliktas

10. 0,1 1,1 1,2
„

700 ganības vājas; kult. ganību ļoti
maz

11. 1,8 1,8 „
300 ganības ļoti sliktus

12. 0,5 — 0,5 „
1.040 vecāks āboliņš, ganība varēja bnt

(āboliņš) labāka

13. — 1,6 1,6 „
650 ganības aizlaistā tīrumā.
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tās uzņemti pavisam 47 tīrsugas lopi. Zem

pārraudzības apvien. govju skaits un tīr-

sugas lopu skaits Jaunlatgales apriņķī ir

vismazākais visā valstī.

Piena ražas no pārraudzības saimniecī-

bās atrodošām govīm ir šādas:

o » & i2
tuo

—3 -*->

O O Ph E-t w

1923./24. g. 188 1533 3,81 70

1929./30. g. 458,5 1964 4,26 86

1933./34. g. 940 1935 3,97 95

1934./35. g. 1065 2243 3,99 103

Madonas apriņķī turpretim 1934.-35. ga-
dā darbojās 99 lopkopības pārraudzības
biedrības ar 1900 saimniecībām, kurās ap-
vienotas 13.464,9 gada govis ar 2911 kg

piena izslaukumu no gada govs, 4,02 proc.
tauku = 135 kg sviesta.

Pārraudzības biedrību dati — 18 lopko-
pības pārraudzības biedrībās rāda, ka pie-

na caurmēra ražas vēl apriņķī stipri ze-

mas, bet tām gan ir noteikta tendence ga-

du no gada pieaugt. Lopkopības izkopša-

nas darbs Jaunlatgales apriņķī jāievirza

plašākā mērogā, jo tikai pie tādiem ap-

stākļiem būs iespējams jūtamāki celt lauk-

saimnieku ienākumus no lopkopības.
Jaunlatgales apriņķī sastopami arī govs-

lopi, kuru ražas jau tuvojas 300 kg svie-

sta no govs gadā.

Vaislas buļļu stacijas Jaunlatgales ap-

riņķī uzsāktas dibināt 1924. gadā, bet ro-

sīgākā staciju ierīkošana sākās tikai ap

1927.-28. gadu, kad apriņķī jau darbojās
14 vaislas buļļu stacijas. 1936.-3)6. gadā

apriņķī jau darbojās 3)1 stacija, no tām

ZEMES RAKSTUROJUMS

JAUNLATGALES APR.
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lauksaimniecības kamera ierīkojusi 12 sta-

cijas. Dažos Jaunlatgales apriņķa paga-

stos ir vairākas vaislas buļļu stacijas: Vi-

ļakas — 6, Augšpils — 5, Balvu, Bērzpils,

Kacēnu, Liepnas un Linavas pagastā —

katrā pa 3 stacijām. Jaunlatgales apriņķī
ikkatrā pagastā atrodas vismaz 1 vaislas

buļļa stacija. Turpmākā darbā lauksaim-

niekiem jāveltī lielāka vērība, lai plašāki
izmantotu ierīkotās vaislas buļļu stacijas.

Piensaimniecība.

Jaunlatgales apriņķī, kā jau minēts,
55.800 slaucamās govis. No minētā govju
skaita pienotavās apvienotas 7194 slauca-

mās govis vai 12,89 proc. no govju kop-
skaita. Pienotavās pavisam apvienotas
1572 saimniecības (apriņķī pavisam

20.799), vai 7,55 proc. no saimniecību

kopskaita. 1935. gadā apriņķī darbojās
14 sabiedriskas pienotavas ar 52 krejota-

yām. Pienotavās ražots 264.702 kg svie-

sta. Apriņķa sviesta raža pret visas valsts

mērogu sastāda tikai 1,3 proc. Pienota-

vā caurmērā ražots 60 proc. 1. šķiras svie-

sta. Labākā pienotava — Kacēnu «Cerī-

ba», kur ražots 97,9 proc. 1. šķiras svie-

sta, bet sliktākā Lipnas «Saule», kur ra-

žots 11,2 proc. 1. šķ. sviesta. Arī apstrā-
dāšanas izdevumi uz 1 kg sviesta caurmē-

rā ir 46,5 sant., bet vismazākie apstrādā-
šanas izdevumi ir 30,5 sant. (Madonas ap-

riņķī caurmērā 17,23 sant.).

Cūkkopība.

Cūkkopība Jaunlatgales apriņķī pēdējos
gados stipri pārkārtota. Vietējās lēnaudzī-

gās cūkas vietā audzē uzlabotas cūkas.

Visjūtamāki šī pārmaiņa notikusi Bērz-

pils, Rugāju un Balvu pagastos.

Absolūtos skaitļos cūku skaits Jaunlat-

gales apriņķī:

1933. gadā 35.100

1934.
„

39.400

1935.
„

43.800

Cūku skaits 1935. gadā, salīdzinot ar

1934. gadu, pavairojies par 11,17 proc,

turpretim citos Latgales apriņķos cūku

skaita pavairošanās bija daudz lielāka (Rē-
zeknes apriņķī 35,08 proc, Daugavpils
27,85 proc, Ludzas 25,90 proc. un vidēji
valstī 17,0 proc). Salīdzinot cūku skaitu

Jaunlatgales apriņķī ar cūku skaitu Mado-

nas apriņķī, dabūjam šādus skaitļus:

Madonas apr. uz 1000 iedzīv. 573 cūkas, uz 1

kv. km 10,47 cūkas, uz 100 ha lauks, izmat. ze-

mes 18,12 cūkas.

Jaunlatgales apr. uz 1000 iedzīv. 399 cūku, uz

1 kv km 10,20 cūk., uz 100 ha lauks, izmant. ze-

mes 19,44 cūk.

Visa valstī uz 1000 iedzīv. 512 cuk., uz 1 kv.

km 12.4.'} cūk.; uz 100 ha lauksaimn. izmant. zf-

nu s 22,10 cūk.

sliktās ražas dēļ šāds cūku skaits Jaun-

latgales apriņķī šogad var izrādīties par
lielu, un tas var sagādāt zināmas grūtības
pie to likvidēšanas.

Apriņķī darbojas 9 vaislas kuiļu staci-

jas, no kurām lauksaimniecības kamera

ierīkojusi 5. 1935. gadā cūkkopības ražo-

jumu vērtību — uzturam un pārdotās tir-

gū var rēķināt ap 2.185.339 ls. Akc. sab.

«Bekona eksports» 1936. gadā no 1. jan-
vāra līdz 1. oktobrim Jaunlatgales apriņķī
iepircis 2306 cūkas par 167.163 ls, vai 10

proc. no visām Latgalē iepirktām cūkām

(2 proc. no visā valstī iepirktām cūkām).
1934.-35. budžeta gadā iepirktas 1543 cū-

kas par 92.474 latiem vai 11 proc. no vi-

sām Latgalē iepirktām cūkām. Skaitļi rā-

da, ka cūku audzēšanai tirgum Jaunlatga-
les apriņķis sāk piegriezt ar katru gadu
lielāku vērību un tirgū pārdoto cūku skaits

gadu no gada vairojas.

Jaunlatgales apriņķī lauksaimnieki gadā

patērē uzturam 4260 govju un pārdod tir-

gū — 1771. Aprēķinot liellopu gaļas un

ādu kopvērtību, dabūjam ienākumus no

šīs nozares 4(82.4)38 ls.

Aitkopība.

Jaunlatgales apriņķī aitu skaits ļoti liels

— 117.800 galvu vai 8,8 proc. no aitu kop-
skaita. Latgalē aitu skaita ziņā Daugav-

pils apriņķis ieņem pirmo vietu, bet Jaun-

latgales —2. vietu. 1935. gadā aitu skaits

pieaudzis par 34,17 proc., kas liecina, ka

apriņķī liela interese uz aitkopību. Aitko-

pības izkopšana sākusies tikai pēdējos 3

gados. Aitu ražība zema. Pēc grāmatve-
dības datiem caurmēra vilnas raža no 1

pieaugušas aitas gadā — 2,26 kg, no jēra
— 1,29 kg. 1935. gadā Jaunlatgales ap-

riņķis devis 209.095 kg vilnas resp. 29

proc. no Latgales vilnas kopražas. Ražo-

tās vilnas vērtība 570.819 ls. Jaunlatgales

apriņķī iedzīvotāju apģērbšanai vēl vilnas

nepietiek, un vilnas ražošana jāpastiprina.
Neskatoties uz zemām vilnas ražām, ait-

kopība Jaunlatgales apriņķī atmaksājas.
Tādēļ aitkopības uzlabošanai jāveltī lielā-

ka uzmanība. Apriņķī audzē vietējās ai-

tas, kurām liels Romānovas aitu piemai-
sījums. Garo akota spalvu un īsās vilnas
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matiņu samēri atbilst prasībām, kādas uz-

stāda labai kažokādu ražotājai aitai. Jaun-

latgales iedzīvotāji labu ienākumu gūst

no pārdotām aitādām. Vaislas teķu staci-

jas sāka ierīkot 1933. gadā un pašreiz ap-

riņķī darbojas 13 vaislas teķu stacijas un

2 tīrsugas aitu audzētavas, — Augšpils un

Balvu pagastā. Teķu stacijas izmanto ļoti

labi. Stacijās novietoti vienīgi importētie
šropšīras sugas teķi un to pēcteči. 1935.-

--3(5. gadā no tīrsugas teķa nocirpts 5,2 kg

vilnas, bet no aitas 4,1 kg, kas liecina,
ka ja saimniecībās aitas pienācīgi ēdina

un kopj, vilnas raža itin viegli dubultojas.

Teķu staciju skaita pavairošana un te-

ķu intensīvāka izmantošana, ēdināšanas

un turēšanas apstākļu uzlabošana ir gal-
venie līdzekļi, kas cels Jaunlatgales apriņ-

ķa aitkopības ražību un aitkopības atmak-

sāšanos.

Zirgkopība.

1913. gadā tagadējā Jaunlatgales apriņ-

ķa pagastu robežās zirgu skaits bija —

17.800. Tas gadu no gada aug un 1936.

gadā jau sasniedzis 23.574 galvas. No

Latgales apriņķiem visvairāk zirgu Dau-

gavpils — 41.402, pēc tam seko Rēzeknes

— 30.924 galvām, bet beidzamo vietu pēc

zirgu skaita ieņem Ludzas apriņķis.

Pēc zirgu vecuma grupām tie sadalās:

N
.

iJh 09

C .
G,

i—* CtS tjn -H

1935, g. lauks.

skaitīšanas dati 1046 1600 15408 4971 23.03i

1936. g. aprēķi-
nātie dati . . 1035 1856 16450 4230 23.574

Salīdzinot ar citiem Latgales apriņķiem,
Jaunlatgales apriņķī ir vismazākais kume-

ļu skaits. Uz 1000 pieaugušiem zirgiem
no 3 gadu vecuma Jaunlatgales apriņķī
1936. gadā bija 50 kumeļu, Ludzas apriņ-
ķī — 91, Daugavpils — 74 un Rēzeknes —

61. Kumeļu skaits Jaunlatgales apriņķī ir

nepietiekošs, lai apriņķis iztiktu ar paš-
audzētiem zirgiem. Jārēķina, ka uz 10

zirgiem caurmērā jāaudzē 1 kumeļš līdz

gada vecumam un kumeļu skaits Jaunlat-

gales apriņķī būtu jādubulto. 1936. gadā
Jaunlatgales apriņķī bija 12 valsts vaislas

ērzeļu. 1935. gadā — 14 un 1934. gadā
— 13. Jaunlatgales apriņķī katrs vaislas

ērzelis caurmērā aplecis 1936. gadā 67 ķē-
ves (visā valstī caurmērā 52). Vislielākā

piekrišana Jaunlatgales apriņķī ir rikšo-

tāju ērzeļiem. Bez valsts vaislas ērzeļiem
apriņķī darbojas 91 privāts 1. šķiras ērze-

lis. 1936. gadā Jaunlatgales apriņķī uzņemti
1. šķirā 27 ērzeļi un 99 ķēves. Kā jau mi-

nēts, zirgu skaita ziņā Jaunlatgales apriņ-

ķis ieņem trešo vietu, bet tur visvairāk 1.

šķiras ērzeļu un ķēvju. Jaunlatgales ap-

riņķī pārsvarā rikšotāji, un šinī ziņā tas

it ņem pirmo vietu valstī. 1936. gadā ar-

mijas remonta vajadzībām Jaunlatgales

apriņķī iepirkti 5 remonta zirgi (visā Lat-

galē 37). 1935. gadā armijas remonta

vajadzībām Latgalē iepirkti 20 zirgi, no

kuriem Jaunlatgales apriņķī —4. Zirg-

audzētājiem jāpiegriež lielāka vērība ku-

meļu pastiprinātai ēdināšanai un rūpīgāki
jākopj nagi.

Putnkopība.

Jaunlatgales apriņķī putnkopība vēl sa-

mērā vāji attīstīta. Uz 100 ha lauksaim-

nieciski izmantojamas zemes apriņķī caur-

mērā ir 107 mājputni (visā valstī 114).

Šinī ziņā Jaunlatgales apriņķis ieņem pē-

dējo vietu Latgalē (Daugavpils apriņķī uz

100 ha lauksaimnieciski izmantojamas ze-

mes 129 mājputni).

Pēc 1935. g. skaitīšanas datiem apriņķī:

vistas 210.500 (1929. g. 94.700i

zosis 10.500
„ 4.300)

pīles 15.700
„

3.700V
tītari 4.700

„
1.200)

Kopā. . 241.400 (1929. g. 103.900.

lepriecinošu ainu Jaunlatgales apriņķī,

tāpat kā visā Latgalē, uzrāda straujais

mājputnu skaita pieaugums. Pēdējos 6

gados mājputnu skaits apriņķī pieaudzis

par 132,3 proc. Tas liecina, ka Latgales
lauksaimnieki ir izpratuši putnkopības no-

zīmi, jo Latgalē, kā sīksaimniecību apga-

balā, putnkopībai ir dabisks pamats.

Jāpiezīmē, ka iepriekšējos gados putn-
kopības attīstību stipri traucēja nenokār-

totais putnkopības ražojumu tirgus. Lie-

lo attālumu dēļ no galveniem patērētāju
centriem, olu cenas Latgalē bija vienmēr

zemākas, kā pārējos valsts novados. Tā-

dēļ arī tīrienese no 1 mājputna Latgalē ir

zemāka kā citur. 1934.-35. saimniecības

gadā no 1 mājputna iegūtā tīrienese ir

0.84 ls (Vidzemē — 1.54 ls).
Pateicoties valdības izdotam likumam

par olu iepirkšanu no ražotājiem par cie-

tām cenām, vienādām visā valstī, augšmi-
nētie trūkumi novērsti. Vistu dējība Lat-
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galē ir samērā zema — 74 olas no 1 vi-

stas caurmērā gadā. Latgale jau tagad
var uzrādīt zināmus sasniegumus vistu

ražības uzlabošanā, jo, salīdzinot ar caur-

mēra vistu dējību pārējos valsts apgaba-

los, Latgale ieņem otro vietu Latvijā (Kur-

zemē — 70 olas, Vidzemē — 69 olas, Zem-

galē — 6ā olas no vistas gadā).

Uzlabojot putnu turēšanas apstākļus un

arī ēdināšanu, piegriežot lielāku vērību

mājputnu izlasei un sugas putnu ieaudzē-

šanai, putnkopības ienesību Latgalē iespē-

jams ievērojami pacelt. Jaunlatgales ap-

riņķī darbojas 23 ar valsts pabalstu ierī-

kotas sugas vaislas putnu audzētavas. Ap-

riņķī nodibinātas un darbojas 16 olu sa-

vāktuves.

Dārzkopība.

Jaunlatgales apriņķī dārzi aizņem 1,79

proc. no kopplatības, bet apriņķī ir visma-

zākais augļu koku skaits visā valstī. Pēc

1929. gada skaitīšanas datiem apriņķī ir:

Kas nes Kas nenes

augļus augļus.

ābeles . . . 62.257 38.572

bumbieres . .

3.309 2.307

plūmes . . . 15.298 11.268

ķirši .... 15.453 9.123

Kopā . 96.317 61.270

Kopā pavisam 157.587 augļu koki, bet

caurmērā uz 1 saimniecību apmēram 8

koki, bet uz 100 ha lauksaimnieciski iz-

mantotās zemes 70 augļu koki.

Šie skaitļi ir zemākie visā valstī — vie-

nā saimniecībā visā valstī 16 augļu koki

vai 118 uz 100 ha. lepriecinoša parādība,
ka lielāks skaits jaunstādīto augļu koku,

un ar katru gadu to skaits vēl pieaug.
Ļoti maz Jaunlatgales apriņķī ogulāju.
Vienā saimniecībā ogulāju 2, bet visā val-

stī — 10. Aveņu visā apriņķī ir nepilni
2 ha, bet zemeņu ap 10 ha. Arī dārzāju

platība caurmērā vienā saimniecībā 0,11

ha, kas ir zemākā visā valstī — 0,15 ha.

Latgales dārzāju caurmēra platība vienā

saimniecībā 0,13. Dārzkopības pacelšanai
apriņķī jāveltī jo liela uzmanība.

Biškopība.

Latgalē 1935. gadā 32.328 bišu saimes.

Jaunlatgales apriņķī:
1935. g. 1929. g.

dravas 2250 1226

bišu saimes 8852 3579

caurmērā saimju skaits

vienā dravā
. . .

3,93 2,92

Šie skaitļi rāda, ka Jaunlatgales apriņķī

biškopības attīstība iet strauji uz priekšu.
Medus ražas Jaunlatgales apriņķī 1935.

gadā 8,24 kg, bet 1936. gadā medus raža

no saimes 17,98 kg. šie skaitļi rāda. ka

1936. gads biškopjiem bijis daudz ienesī-

gāks kā 1935. gads.

Zivkopība un zvejniecība.

Jaunlatgales apriņķī 44 ezeri ar 2826 ha

kopplatības. Nozvejoto zivju vērtību var

aprēķināt uz 14.130 latiem. Dīķu koppla-
tība 11,3 ha un izaudzēto zivju vērtība

1130 latu.

Kopdarbībā un sabiedriskie pasākumi.

Kopdarbības ziņā Latgale vispār stāv

stipri iepakaļ pārējai Latvijai. Jaunlat-

gales apriņķī darbojas 3 patērētāju biedrī-

bas ar 3 veikaliem. Minētās biedrībās ap-

vienoti 0,1 proc. no apriņķa iedzīvotājiem
(Latgalē 0,4 proc, Kurzemē — 2,4 proc).
Vidējais apgrozījums 14.006 ls gadā.

Krājaizdevu sabiedrību Jaunlatgales ap-

riņķī 12, kurās apvienoti 3,9 proc. no ap<

riņķa iedzīvotājiem, kas ir viszemākais

visā valstī. (Latgalē 7,4 proc, Vidzemē —

12,4 proc). Vidējais biedru skaits 359

(visā valstī lauku krāj-aizdevu sabiedrībās

— 382).

Piensaimnieku sabiedrības — 14 ar 52

krejošanas punktiem. Pārstrādāšanas iz-

devumi uz 1000 kg piena 17,30 ls. (Visā
valstī — 14,08 ls.) Apriņķī lielāK'e pār-

strādāšanas izdevumi uz 1000 kg piena ir

Vecpils piensaimnieku sabiedrībai - 37,53

ls un mazākie — Daugsnes piensaimnie-
ku sabiedrībai „Daugsne" — 12,25 ls.

Piensaimnieku sabiedrībās 581 biedrs un

pienu 1935. gadā gada sākumā bez tam

vēl nodeva 1326 nebiedri.

Ugunsapdrošināšanas biedrības — 6. Vi-

dējais biedru skaits 411. (Visā valstī 239.)
No apriņķa lauksaimniecībām biedrībās

apvienoti 12,2 proc. (Latgalē caurmērā

6,3 proc, visā valstī 36,4 proc). Vidējā

apdrošināšanas suma vienā biedrībā

1.068. 211 latu.

Mašīnu koplietošanas biedrību — 3,
Kūdras ražošanas biedrības —

1.

Lauksaimnieku ienākumi.

Minētos ienākumos ietilpst reālizētās ra-

žas daudzumi, kā arī daudzumi, kas patē-

rēti iedzīvotāju uzturam un citām vajadzī-
bām. Dati ir aptuvēni.

lenākumi no lauksaimniecības Jaunlat-

gales apriņķī 1935. gadā (brutto sumas):
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Laukkopība:
milj. ls

rudzi 2,1

kvieši 0,6

mieži 0,8

auzas 0,2

zirņi v. c. pākšaugi ... 0,1

linu šķiedra un sēkla
. . 7,1

kartupeļi 1,2

cukurbietes 0,0

āboliņa sēklas
... . .

0,2

Kopā: 12,3
Lauksaimniecība:

milj. ls

laukkopība 12,3

lopkopība 12,2

mājputni 1,1

augļkopība, sakņkopība un

biškopība 1,0

Kopā: 26.6

lenākums uz 1 lauksaimniecībā

nodarbināto:

Latvijā 443 ls

Latgalē 323
„

Jaunlatgales apr.
.

. .

336
„

Minētie skaitļi rāda, ka ienākums uz

lauksaimniecībā nodarbināto Jaunlatgales

apriņķī nedaudz pārsniedz Latgales caur-

mēra robežas.

Nav viegli aprēķināt apriņķa lauksaim-
nieku ienākumus skaidrā naudā, bet aptu-
v4ž aprēķinus varam taisīt. Jaunlatgales

apriņķī 1935.-36. gadā nodots labības biro-

jam 2675 tonnas labības, kopvērtībā par

346.610,98 ls.

lepirkta labība:

rudzi 1913 tonnas

kvieši 242
„

mieži 190
„

auzas 328
„

1936. gadā no 3. septembra līdz 12. de-

cembrim iepirkta labība 342 tonnas par

49.821,48 ls.

1935. gadā Jaunlatgales lauksaimnieki

saņēmuši par nodotiem liniem 5.293.130 ls.

Par koppienotavās ražoto sviestu ienā-

kumus var aprēķināt uz 524.928 ls, bet

privātā tirgū pārdotā sviesta vērtība aptu-
vis 756.540 ls.

Par pārdoto bekonu 1936. gadā no 1. jan-
vāra līdz 1. oktobrim ieņemts 167.163 is.

Jaunlatgales apriņķī cukurbietes sāk

audzēt 1926. gadā un pirmā gadā cukura

monopola pārvaldei nodots 5,5 tonnas.

1935. gadā cukurbietes audzēja 71 audzē-

tājs un nodeva 670 tonnas. 1936. gadā
audzētāju skaits samazinājies uz 54 un var

aprēķināt, ka audzētāji nodevuši 482 tonnas

par 16.388 ls.

Jaunlatgales apriņķī darbojas 2 spirta
dedzinātavas — Baltinavā un Liepnā.
1935. gadā nodoti: 14.924 kvint. kartupeļu

par 47.068 ls.

Ražotās vilnas vērtība, kā jau minēts,
aprēķināta 570.819 ls. Kā blakus nodarbe

lauksaimniekiem dod ienākumus mežu iz-

strādāšanas darbi. 1934.-35. gadā Jaun-

latgales apriņķī par meža izstrādāšanu un

izvešanu samaksāti 452.604 ls. Var rēķi-

nāt, ka mežu darbos iedzīvotāji šogad no-

pelnīs ne mazāku sumu. Lai salīdzinātu

Jaunlatgales apriņķa ražošanas spējas ar

citiem novadiem, visas laukaugu ražas, iz-

ņemot salmus, pārrēķinātas barības vienī-

bās. Sadalot ražotās barības vienības uz

strādājošo kopskaitu, dabūjam šādus

skaitļus:
Barības vienības uz lauk-

saimniecībā strādājošo:

Jaunlatgales apriņķī 1567

Madonas apr. 2778

Vidzemē 2759

Kurzemē 2946

Latgalē 1287

Zemgalē 3587

Visā valstī 2385

Pārrēķinot barības vienībās pārdoto linu

vērtību 5.293.130 latus pēc auzu cenām,

barības vienību skaits uz vienu lauksaim-

niecībā strādājošo Jaunlatgales apriņķī
pavairojas par 669 barības vienībām. Ja

mēs pieskaitām minētās barības vienības

pie agrāk aprēķinātā barības vienību dau-

dzuma, tad kopsumā dabūjam 2236 barības

vienības. Ar ienākumiem no liniem Jaun-

latgales apriņķis, kurš ražo 4. daļu no vi-

siem Latvijas liniem galvenā kārtā ceļ ap-

riņķa iedzīvotāju pirktspējas. Pārrēķi-
not ražoto pienu barības vienībās un sada-

lot uz lauksaimniecībā strādājošiem, dabū-

jam:
Barības vienības uz lauk-

saimniecībā strādājošo:

Jaunlatgales apriņķī 393

Latgalē 371

Madonas apriņķī 1101

Vidzemē . '.' 1062

Kurzemē 784

Zemgalē 833

Salīdzinot Jaunlatgales skaitļus ar Ma-

donas apriņķī, redzam, ka piena produkti
Madonā uz vienu strādājošo ir gandrīz trīs

reizes lielāki.

Barības vienības nav aprēķinātas gaļai,

augļiem, vilnai un citiem lauksaimniecības

ražojumiem.
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Jaunlatgales apriņķa iedzīvotāju

noguldījumi

pasta krājkasē uz 1936. g. 15. decembri:

Noguldītāju Noguldītā
skaits suma

Jaunlatgalē .... 414 433.324 ls

Latgales apriņķa pilsētās,
miestos un bieži apdzī-
votās vietās .

.
.

2259 925.171 ls

Kopā: 2673 1.358.195 ls

Noguldītāji pēc ienākumu avota:

3

ico ico
+J -!->

Juridiskās personas .
.

115 4,3
Fiziskās personas:

lauksaimniecībā nodarbi-

nātie 620 23,2

apstrādājošā rūpniecībā no-

darbinātie 99 3,7

tirdzniecībā 217 8,1

satiksmē un transportā .
64 2,4

valsts un komunāliestādēs 497 18,6

brīvās profesijās ....
13 0,5

publiskā higiēnā ....
43 1,6

apkalpotāji 29 1,1

mazgadīgie, skolnieki, māj-
saimniecībā nodarbin. (na-

mamātes) un nenoskaidro-

tas nodarbošanās
. . .

976 36,5

Kopā: 2673 100,0

Pārvadājumi pa dzelzceļu

Jaunlatgales apriņķī:

Jaunlatgales apriņķī galveno preču pār-

vadājumu apgrozījums 1935.-36. gadā- no-

sūtītas 122.655 tonnas, pienākušas 26.093

tonnas.

šie skaitļi pilnīgi neizteic Jaunlatgales

apriņķa precu apgrozījumu, jo apriņķī da-

žas preces pārvadā ar automobiļiem, ne-

runājot par zirgu transportu. No nosūtī-

tām precēm pirmā vietā mežsaimniecības

ražojumi — 43,5 proc. un kurināmais ma-

teriāls — 38,6 proc.

No pienākušām precēm celtniecības ma-

teriāli — 19,4 proc., pārtikas un garšas
vielu rūpniecības ražojumu — 19.9 proc,

mežsaimniecības ražojumi — 7 proc, ku-

rināmais materiāls — 9,8 proc, metāla un

mašīnu rūpniecības ražojumi — 5,6 proc,

ķīmiskās rūpniecības ražojumi — 13,3

proc, sakņkopības un dārzsaimniecibas

ražojumi — 0,2 proc, graudkopības ražo-

jumi — 1,4 proc, lopbarība — 0,6 proc,

lopkopības un putnkopības ražojumi —

0,7 proc.

1936. gadā no Jaunlatgales apriņķa sta-

cijām nosūtīti āboli (tonnās): Balvi — 14,

Vecumi — 20, Punduri — 93, Rugāji —

14, Lazdukalns — 19, Galvari — 12, Bērz-

pils — 58, kopā 230 tonnas.

Jaunlatgales apriņķī 1935. gadā darbojās
2 autobusu līnijas: Kupravas stacija —

Kacēnu pagasta valde, līnijas garums 39

km un Balvu stacija — Balvu pilsēta, lī-

nijas garums 6 km. Par abām līnijām no-

braukti 36,352 km un pārvadāti 15.884 pa-

sažieri.

Pasta un telegrāfa resora iestāžu darbība

Jaunlatgales apriņķī.

1935./36. budžeta gadā Jaunlatgales apriņ-

ķī pavisam darbojās 85 pasta un telegrāfa

iestādes, kuras sadalās: pasta un telegrata

kantori — 11, pasta palīgnodaļas — 28, te-

lefona palīgnodaļas — 5, pasta un telefona

palīgnodaļas — 26, sarunu vietas — 7, pasta

palīgnodaļu sarunu vietas — 8.

1935./36. budž. gadā Jaunlatgales apr. ie-

dzīvotāji izsūtijīuši 680.790 vēstules, bet saņē-

muši 771.970. Katrs Jaunlatgales apr. iedzī-

votājs izsūtījis 6,2 vēstules un saņēmis 7

vēstules (Madonas apr. 14 un 15).

Saņemtas pakas 7732 vai 0,07 uz iedzīvo-

tāju. Jaunlatgales apr. gada laikā iedzīvotā-

ji saņēmuši 584.730 laikrakstus vai 5,3 uz

iedzīvotāja, t. i. vairāk kā 3 reizes mazāk

kā Madonas apr. Pa tālruni runāts 1.094.250

vai caurmērā katrs iedzīv. apriņķī 10 rei-

zes. (Madonas apr. 60 reiz).

Apriņķa iedzīvotāji saņēmuši 2402 tele-

gramas, bet izsūtījuši 1901, kas uz katra apr.

iedzīv. iztaisa 0,02 izgājušās un tikpat daudz

ienākušās telegramas.

Apriņķa iedzīvotāji par pasta un telegrāfa

pakalpojumiem 1935./36. g. samaksājuši
237.240 latus vai 2,16 ls uz iedzīvotāja (Ma-
donas apr. 6,56 ls).

1935. g. 28. janvāra draudzīgais

aicinājums.

Sekojot valsts un ministru prezidenta
Dr. K. Ulmaņa draudzīgam aicinājumam,

Jaunlatgales apriņķis saņēmis tieši no dā-

vinātājiem 2174 eks. grāmatu, 1692 sēju-
mos un 1745 latus naudā, 14 gleznas, 1 pia.
ninu, 2 krūšu tēlus v. c. Kultūras fonda

nodaļa no viņas rīcībā nodotiem dāvināju-
miem nosūtījusi 34.122 eks. grāmatu,
15,986 sējumos.

žurnālu „Latvijas Lauksaimnieks" un

Dārzkopības un biškopības žurnālu Jaun-

latgales apriņķī abonē vēl maz. Uz 100
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saimniecībām „Latvijas Lauksaimnieku"

abonē 0,72, bet Dārzkopības un biškopības
žurnālu — 0,6. Minēto žurnālu lasīšanas

ziņā Jaunlatgales apriņķis kopā ar Ludzas

apriņķi izvirzās pirmā vietā Latgalē un

beidzamā vietā paliek Rēzeknes apriņķis.
Spirta patēriņa ziņā absolūtos skaitļos

Jaunlatgales apriņķis ieņem trešo vietu

Latgalē — 82.555 ltr. absolūtā alkohola

gadā (viss Latvijas spirta patēriņš dzērie-

niem 1935. gadā 3.239.714 ltr. absolūtā al-

kohola).

Skaitļi par Jaunlatgales apriņķi rāda, ka

lauku iedzīvotāju gada ienākumi ir mazā-

ki, kā citos Latvijas novados. Lai laukos

rastos vairāk labierīcības un, saistītu jau-
nātni, kura arvienu vairāk cenšas uz pil-

sētām, tuvākos gados Jaunlatgales apriņķī
jācenšas rast jaunus ceļus ienākumu pa-

vairošanai. Galvenais naudas augs Jaun-

latgales apriņķī ir lini. Laikā no 1930. g.

līdz 1935. gadam linu ražas nav cēlušās,
bet statistiskie skaitļi rāda, ka linu ražas

pat slīdējušas uz leju. Augstāku li nu ra-

žu iegūšanai, Jaunlatgales apriņķa lauk-

saimniekiem jācenšas linus sēt agrāk un,

pārkārtojot zemes mēslošanu, uzlabojot li-

nu apstrādāšanas paņēmienus, kopsumā
radīsies lielāki ienākumi. Otrs tikpat sva-

rīgs jautājums ir sviesta produkcijas cel-

šana. Piegriežot lielāku vērību lopu sugas

uzlabošanai, līdztekus tai un pat vēl pirmā
vietā jāizvirza jautājums par lopbarības
ražošanu. Augstas un lētas piena ražas

mēs iegūsim vienīgi tad, ja lopbarības ra-

žošana saimniecībā būs nostādīta tā, kā

ziemā lopiem būs pietiekoši daudz labas

rupjās barības, kura neprasa lielu daudzu-

mu spēkbarības piedevu, un vasarā kulti-

vētas ganības, kas dod iespēju ar maziem

izdevumiem uzturēt augstus piena izslau-

kumus un piena pašizmaksas ir zemas.

Liela vērība lauksaimniekiem tuvjākos

gados jāveltī laukaugu ražu celšanai un

pastāvīgāku ražu iegūšanai. Daudzas

saimniecības savā ražošanas procesā stipri
atkarīgas no nelabvēlīgiem laika apstāk-

ļiem. Ar pakāpenisku zemes meliorācijas

izvešanu, uzlabotu zemes apstrādāšanas

paņēmienu ievešanu, pastiprinātu mēsloša-

nu, pirmā vietā piegriežot vērību kūtsmēs-

lu daudzuma celšanai, uzlabota sēklas ma-

teriāla ievešanu v. t. t., mēs pacelsim ra-

žas un padarīsim tās neatkarīgākas no ne-

labvēlīgiem laika apstākļiem. Jaunlatgales

apr. lauksaimnieku uzdevums nākotnē —

pavairot ražošanu, bet ražošanas pavairo-
šanā jāiet jauni ceļi. Nav jāpaplašina ap-

saimniekojamās zemes platības, bet gan

jācenšas iet dziļumā un no katra ha ap-

strādājamās zemes iegūt visaugstākās ra-

žas. Tas pats jācenšas darīt ar lopiem
kūtī. Augstas ražas ir lētākas ražas un

lauksaimniekiem tās atlicina vairāk peļ-
ņas. lenākumu celšanai valdība visiem

galveniem lauksaimniecības ražojumiem
noteikusi cietas cenas, kas dod iespēju
lauksaimniekam taisīt aprēķinus nākotnes

darbam.

Pagājušā gada decembra mēnesī valdība

paredzējusi piemaksas par augstvērtīga

piena ražošanu. Jaunais likums lauksaim-

niekiem dos ap 4 milj. ls jaunu ienākumu,
no kuriem daļu saņems arī Jaunlatgaies
apriņķis. Valdības rūpes un cenšanās par
lauksaimnieku stāvokļa uzlabošanu ar to

nav izsmeltas. Lauksaimniecības ražoju-
miem, kuriem vēl nav nodrošināts tirgus,

paredzēts dibināt jaunas sabiedrības, kas

rūpēsies par šo ražojumu augstāku izvēr-

tēšanu, šogad, paredzams, uzsāks darbī-

bu arī jaunā preču izdalīšanas centrāle,

kas rūpēsies par lauksaimnieku apgādāša-
nu ar lauksaimniecības mašīnām, rīkiem,

mākslīgiem mēsliem v. t. t. par lauksaim-

niecības rentabilitātei atbilstošām cenām.

Lauksaimniecības ienesības celšanas darbs

nav vienas dienas darbs un paies vairāki

gadi, kamēr varēs norēgulēt visas dzīves

nozares.

Ejot pa valdības nosprausto ceļu, lauk-

saimniekiem būs iespējams celt savas dzī-

ves labklājību un reizē ar to arī visas

valsts.

Jaunlatgales apriņķa lauku pašvaldības
Jaunlatgales apriņķis nodibināts 1925. g.

1. aprīlī, atdalot no Ludzas apriņķa 12 pa-

gastus. Sadalot lielākos pagastus, jaunno-
dibināti 3, tā kā pašreiz apriņķī ir 15 pa-
gastu, platībā 3865 kv. kilom. ar 106.618

iedzīvotājiem. Apriņķa robežās divas pil-
sētas — Balvi un Jaunlatgaie. Austrumu

pierobežas 6 pagastos — Kacēnu, Upma-
les, Linavas, Purvmalas, Augšpils un Gau-

ru iedzīvotāju virākums ir krievu tautības,
— pārējā daļā latviešu vairākums. Pašval-

dību darbība visa tiek vesta valsts valodā,
kas nerada nekādu traucējumu, nedz pār-

pratumu.
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Pagastu pašvaldību saimnieciskā rosība

progresīvi augusi: 1925.-26. gada budžetu

kopsuma bij 629.414 ls, bet 1936.-37. g. jau

981.911 ls, t. i. pieaugums par 56 proc. Te-

košā gadā 13 pagasti budžetus sastādījuši

ar normālām nodokļu likmēm un 2 ar

10 proc paaugstinātām. Turpmāk gan

vairākiem pagastiem būs nodokļu likmes

jāpaaugstina, jo nepieciešama vairāku paš-
valdību ēku — skolu un pag. nmu jaun-

būves un šinī ziņā pagasti līdz £>im ir bruši

ļoti mazdarbīgi, kaut gan vajadzības ārkār-

tīgi lielas.

Nodokļu parādu iekasēšana ļoti neapmie-

rinoša, kaut gan pēdējos divos gados strau-

ji uzlabojusies: uz 1 .aprīli 1934 g. izstā-

vēja 1.459.530 ls jeb 148 proc. no pēdējā

gada budžeta; uz 1 aprīli 1935. £ 1.069.446

ls jeb 109 proc. un uz 1. aprīli 1936. g

762.087 ls jeb 78 proc, t i. parādu kopsuma

samazinājusies gandrīz uz pusi.

Maksāšanas bilances uzlabojums stāv at-

karībā no vispārējā saimnieciskā uzlabo-

juma, kam pamats likts ar tālredzīgo agrā-

rāro reformu, sādžu sadalīšanu viensētās,

—un arī ar iedzīvotāju pienākuma apziņas

augšanu. Kaut tekošais gads ražas ziņā ir

stipri vājāks kā iepriekšējais, nodokļu pa-

rādu uz 1. decembri nomaksāts vairāk par

80.052 ls.

Apriņķī nepietiekoši mežu, tamdēļ nevar

apmierināt lauksaimnieku prasības pēc

būvmateriāla un malkas. Ugunsdrošo ēku

būve un kūdras bagātību izmantošana —

tuvāko laiku nepieciešamība.

Šo tālo pierobežu sakausēt ar pārējiem

apgabaliem vienā stiprā valsts vienībā va-

rēs galvenā kārtā ar skolām. Tādēļ jāceļ
jaunas skolas ēkas, jo tagadējās no lauk-

saimniekiem īrētās telpas nevar uzņemt vi-

sus skolas gados esošos bērnus, un skolo-

tāju personu izvēle arī jādara, uzstādot

stingrākas prasības kā no pedagoģiskā, tā

arī sabiedriski-polītiskā viedokļa. Jārūpē-

jas arī par to, lai pie skolām būtu mazpul-

ki. Pašvaldības jau tagad ir uzņēmušas
budžetos līdzekļus šim mērķim, kaut gan

samērā niecīgus, — turpmāk būs jābūt dc-

vīgākiem. Aizsargu organizācija būtu

turpmākais sabiedriskās dzīves etaps, —

un visiem pašvaldību darbiniekiem būtu jā-
būt aktīviem aizsargu organizācijas locek-

ļiem un pabalstītājiem.
Sabiedriskā dzīve maz attīstīta un izpau-

žas bieži negātīvās parādībās —- dzeršanā

ar savstarpēju izkaušanos. Laikraksti uz

Jaunlatgales apr. lauku pašvaldību vecākais

Antons Kimerals.

laukiem maz izplatīti, radio — vēl mazāk.

Tas norāda, ka šīs malienes saites *r cent-

ru nav pietiekoši ciešas. Vietējiem valsts,

pašvaldību un sabiedriskiem darbiniekiem

tad nu jāpieliek visas pūles, lai līdz ar saim-

nieciskā stāvokļa uzlabošanos paceltu arī

kulturālo līmeni, iekļaujot visas iedzīvotā-

ju šķiras neatkarīgi no tautības un ticības

valsts interešu gultnē.

Ceru, ka tas pilnīgi iespējams un izdo-

sies, vajadzīgs tik ilgāks laiks, un Latvijas
valsts un tautas labklājības līmeņa redza-

ma pacelšanās pēdējos gados dos to spēku,
kas visus saturēs kopā un sakausēs stiprā
vienībā.

Jaunlatgales apriņķa lauku

pašvaldību vecākais

A. KIMERĀLS.

Jaunlatgales apriņķa agronomiskais darbs

un lauksaimniecība

Pirms LLK nodibināšanās apriņķī strā-

dāja pie lauksaimniecības pacelšanas 2 in-

struktori zemkopībā un 1 lopkopībā. Tik

mazs agronomisko darbineku skaits dabīgi

nevarēja apkalpot ap 20.000 apriņķī esošo

saimniecību. Tāpat lauksaimniecības pa-

celšanas darbā iztrūka kopdarbības ar pa-

gastu pašvaldībām, robežapsardzību un

skolām.

Tikai pēc LLK nodibināšanās, apriņķi
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izveidojās 5 agronomiskie rajoni: Jaunlat-

gales, Kacēnu, Balvu, Bērzpils-Rugāju un

Kārsavas. Jāpiezīmē, ka Jaunlatgales

agr. rajonā, kurā ietilpst ap 5700 saimnie-

cības, strādā arī agronoma palīgs ar dzī-

ves vietu Viļakā, bet Kārsavas rajonā ie-

tilpst no Ludzas apr. Kārsavas pagasts.
Caurmērā katram rajona agronomam ap-

riņķī jāapkalpo ap 4300 saimniecības.

Bez tam ar pastāvīgu dzīves vietu ap-

riņķī strādā 2 lopkopības instruktori un

1 mājturības instruktore. Pārējie darbi-

nieki uz apriņķi, kā dārzkopības, biškopī-
bas un lauksaimniecības technikas, attie-

cīgo darbu veikšanai izbrauc uz rajonu ag-

ronomu vai lauksaimniecības organizāciju
pieprasījumiem.

Lauksaimniecības kame-

ras Rēzeknes novada v.

agron. J. čakšs.

Lauksaimniecības veicināšanas darbu,

saskaņoti ar agronomiskiem darbiniekiem,
aktīvi atbalsta lauku pašvaldību vecākais

un pagastu pašvaldības. Tā, piem., paga-

stu budžetos uzņemtas prāvas sumas lop-

kopības veicināšanai v. c. vajadzībām. It

ipaši aktīvi lauksaimniecības pacelšanas
darbā pierobežas joslā strādā robežsargi,
ar kuru palīdzību daudzās saimniecībās ie-

rīkoti augļu dārzi, koku apstādījumi. Vis-

spilgtāki kopdarbība agronomisko darbi-

nieku, pašvaldību, robežapsardzības, skolu

vadības un aizsargu vidū parādījās 1936.

gada rudenī pie rudens zemes aršanas pro-

pagandas. Šinī kopdarbībā panākumi ļoti
teicami, — no rudenī aparamās zemes kop-

platības apriņķī 1936. g. uzarts caurmērā

87—90 proc, turpretim, 1935. gadā bija

aparts ne vairāk kā 10 proc. Jāpiezīmē,
ka visgrūtāki rudens zemes aršanu panākt

nācās Jaunlatgales, īpaši Viļakas, Kacēnu

un ari Kārsavas agronomiskos rajcnos.

Turpretim Bērzpils un Balvu agr. rajonos
rudens zemes aršana labai lauksaimnieku

daļai ir parasts darbs.

Apriņķī rajonu agronomi laikā no 1. jan-
vāra 1936. g. līdz 1. janvārim 1937. gadam

snieguši praktiskus norādījumus darbā un

teorētiskus padomus 1506 saimniecībās.

Paliekamu iespaidu atstājuši 2 dienu ga-
rie lauksaimniecības kursi, kurus sarīkoja
katrā rajonā un kuros kā lektori piedalījās
LLK zemkopības un tās citu nozaru vadī-

tāji un novadu vec. agronomi. Jaunatnes

audzināšanā mazpulkos rajonu agronomi
ziedo laiku un darbu, piedaloties mazpulku
ražas anskatēs. pieecīņās un citos darbos,

kas gadā ir bijis 91 gadījumos.

Apriņķī izvēlētas 25 paraugsaimniecības,
kuras vienmērīgi izdalās pa visu apriņķi.

Augsna apriņķī caurmērā ir laba un tanī

padodas gan kviešu, gan linu audzēšana.

Vietām tomēr, kā, piem., Liepnas, daļa
Tilžas pagastos ir arī vieglākas zemes, ku-

rās vairāk piemērotas mazāk prasīgu kul-

tūru audzēšanai.

Auglīgo zemju apvidos aramzeme aizņem
līdz 50 proc. no zemes kopplatības. Tā,

piem., Linavas pagastā no zemes kopplatī-
bas aramzeme sastāda 65,94 proc, bet pļa-
vas jau tikai 4,67 proc. un ganības 10,25

proc.

Viļakas, Balvu, Tilžas un Rugāju paga-

stos aramzeme no zemes kopplatības sastā-

da ap 26 proc, jo šinīs pagastos ir prāvas
mežu platības, kas ievērojami samazina

aramzemi procentuāli.
Aramzeme apriņķī, kā, piem., Viļakas,

Rugāju un Liepnas pagastos, stipri cieš no

mitruma pārākuma. Līdz šim zemes nosu-

sināšana izdarīta ar vaļējiem grāvjiem.

Pļavu platības apriņķa 4 pagastos sastā-

da no zemes kopplatības 4,67 proc. līdz

6,04 proc. un pārējos pagastos no 3,96

proc līdz 12,69 proc. Pļavas dabīgas un

to kultivēšanā, izņemot vaļējo grāvju rak-

šanu, it nekas jūtams nava darīts.

Ganības ir galvenā kārtā mežu izcirtumi

un krūmāji un to platība no zemes koppla-
tības sastāda caurmērā no 10,25 līdz 21.91

proc

Purvaino zemju platība, kura nekādi

netiek izmantota, ir ļoti prāva.
No audzējamām kultūrām lielākas platī-

bas aizņem, rudzi ar ziemas kviešiem, mie-

ži un auzas. Sakņaugu audzēšanu plašāki

piekopj Tilžas, Rugāju un Balvu pagastos,
t. i., kur vairāk nodoelas lopkopībai.

Vispār, salīdzinājumā ar augsnas īpašī-

bām, laukaugu ražas apriņķī nevar uzska-
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tīt par apmierinošām un vistuvākā laika

uzdevums ir ražas pacelt par 20—30 proc.

Balvu, Rugāju un Tilžas pagastos, kur

piegriež lielāku vērību lopkopībai, ganību
ierīkošana pieņemas, bet šim darbam ir

vairākkārt jāpaplašinās, citādi lopkopības
attīstība bez ganību ierīkošanas tikpat kā

neiespējama.
Nevar neminēt, ka apriņķī ir maz augļu

dārzu, kuru ierīkošana ir nenoliedzami ne-

pieciešama.
Tas pats sakāms par biškopību, jo bišu

pietiekošās ganības atļauj vairākkārt pa-

plašināt bišu saimju skaitu apriņķa mēro-

gā un ierīkot vairākās vietās pārvadājamās
bišu dravas.

Turpmākā darbā rajonu agronomi apriņ-
ķī centīsies izveidot saimniecībās vispusī-

gu saimniekošanu, kur būtu pilnīgi saska-

ņotas atsevišķas nozares (zemkoijība, lop-

kopība, dārzkopība v. c.) un kur katrai no-

zarei būtu ierādīta pienācīga vieta, vado-

ties no valsts saimnieciskām prasībām un

vietējiem un dabas apstākļiem.

Zālāju ierīkošanai jādod izcilus vieta,
lai ganības un pļavas dotu labu lopbarību.
Pie šī jautājuma veikšanas līdztekus ir

kārtojama arī zāļu sēkļu audzēšana.

Lai rādītu pārliecinošus darba piemērus,
izvēlētās paraugsaimniecībās tiks darīts

viss iespējamais, lai tanīs varētu reāli pa-

rādīt darba sekmes. Tuvākā laikā paraug-

saimniecībās tiks izveidotas piemērotas

augu sekas, izvesta pareiza zemes apstrā-
dāšana, dabīgo mēslošanas līdzekļu vairo-

šana, sēklu materiāla uzlabošana, saimnie-

cību iespējamā izdaiļošana.

JĀNIS ČAKŠS,

novada vecākais agronoms.

Jaunlatgales apriņķa elektrifikācija
Jaunlatgales apriņķī elektrību ražo

3 elektriskās stacijas un vairākas lauku

dzirnavas. Lauku dzirnavas elektrību ra-

žo tikai savām vajadzībām. Jaunlatgales

pilsētai elektrisko strāvu dod dzelzceļa
virsvaldes Jaunlatgales elektriskā stacija,
kura sāka darboties ar 1935. g. 7. decem-

bri. Kā dzinējspēku elektriskā stacija

izmanto 70 HP lielu naftas dīzeļmotoru.

Galvenā elektrības strāvas noņēmēja ir

Jaunlatgales pilsētas valde, kurai ir 105

pilsētas abonenti, robežsargu brigādes 111

bat. štābs un 3 lauksaimnieki.

Jaunlatgales pilsētas un lauku abonenti

gada laikā patērējuši 12.370 kilovatstundu

strāvas. Pagaidām pilsēta uzbūvējusi

apmēram 5 kilometrus garu elektrības tīk-

lu pilsētas dienvidus daļā. Nākoša budžeta

gadā paredzēts uzbūvēt elektrisko tīklu

arī pilsētas pārējai daļai. Pilsēta elektris-

kā tīkla uzbūves darbus veic saviem lī-

dzekļiem, bez aizņēmuma. Pilsētas elek-

triskai stacijai maksā 25 sant. par kilovat-

stundu, patērētājiem apgaismošanai dod

par 48 sant. kilovatsundā.

Izbūvējot augstsprieguma līniju Jaun-

latgale — Augšpils, būtu pamats turpmā-

kai Jaunlatgales apkārtnes elektrofikāci-
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Balvu pilsētai elektrisko strāvu dod pri-

vātā E. šitkas un biedru elektriskā staci-

ja. Kā dzinējspēku stacija izmanto 60

zirgu sp. sūcgāzes motoru. Elektrisko strā-

vu izmanto 260 pilsētas abonenti, kuru

gada laika strāvas patēriņš ir 36.000 kilo-

vatstundas. Elektriskās strāvas sadalīša-

na atrods pilsētas pašvaldības rokās.

Pilsētai uzņēmējs apgaismošanai dod par

40 sant. un rūpniecībai par 30 sant. kilo-

vatstundā. Pilsēta patērētājiem apgais-
mošanai dod par 45 sant. un rūpniecībai

par 35 sant. kilovatstundā.

Viļakas biezi apdzīvotai vietai un garni-

zonam elektrisko strāvu dod privātuzņē-

mēja K. Strazdiņa elektriskā stacija, kā

dzinējspēku izmanto 60 zirgu spēka lielu

sūcgāzes motoru. Elektrisko strāvu iz-

manto 120 abonenti. Strāvas gada patē-

riņš 19.000 kilovatstundas. Elektriskā sta-

cija valsts un pašvaldību iestādēm strāvu

apgaismošanai dod par 40 sant., privātiem

par 50 sant. un rūpniecībai par 30 sant. ki-

lovatstundā.

Pie tagadējā stāvokļa uz elektrofikāci-

jas strauju paplašināšanos, sevišķi laukos,

Jaunlatgales apriņķi nav cerību. Pastāvo-

šās elektriskās stacijas ir mazas un pie tam

kā dzinējspēku izmanto naftas, sūcgāzu

motorus, kādēļ arī elektriskā strāva ir par

dārgu, lai to plašāk būtu iespējams izman-

tot lauksaimniecības vajadzībām. Jaunlat-

gales apriņķa robežās arī nav piemērotu
dabas spēku, kurus varētu šim nolūkam iz-

mantot. Lai dotu iespēju Jaunlatgales ap-

riņķa lauksaimniekiem elektrību jo plaši
izmantot lauksaimniecībai, tad skati jāvērš

uz kādu no lielākiem enerģijas avotiem —

Aivieksti — Ķegumu un inciātīva šī jautā-

juma kārtošanai ir jāņem lauku pašvaldī-

bām savās rokās. Agr. J. GRĀVLEJS.
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Sasniegumi skolu dzīvē

Jaunlatgales apriņķī ir 32 pilnas 6-kl.

pamatskolas un 105 pirmās pakāpes pa-
matskolas. Pavisam apriņķī 137 pamat-
skolas un 1 bērnu dārzs. Pēdējais darbo-

jas Jaunlatgales pilsētā un to uztur Latvi-

jas bērnu palīdzības savienības Jaunlatga-
les nodaļa. Skolnieku skaits visās apriņķa
skolās 14.628, skolotāju — 393.

Jaunlatgales apr. I iec. tautskolu inspektors

J. Jākobsons.

šinī mācības gadā stipri pieaudzis skol-

nieku skaits. Parādība izskaidrojama ar

to, ka pagastu pašvaldības piegriež nopiet-

nāku vērību, lai visi skolas gados esošie

bērni apmeklētu skolu. Par bērnu skolā

nesūtīšanu vecākiem vai aizbildņiem uzliek

stingrākus sodus. Tomēr jāsaka, ka vēl

samērā liels procents (apm. 20 proc.) sko-

las gados esošo bērnu neapmeklē skolu.

Starp skolā nesūtītājiem daudz turīgu ve-

cāku, šiem vecākiem būtu uzliekams aug-

stākais soda mērs, kāds paredzēts izglītī-
bas likumā par bērnu skolā nesūtīšanu.

Ir arī gadījumi, kur mazturība stipri liela,

Bet šādos gadījumos pagastu pašvaldības
un valsts dod vajadzīgos pabalstus, tā kā

nevienam nav dibināta iemesla bērnus sko-

lā nesūtīt mazturības dēļ. Galvenais bēr-

nu skolā nesūtīšanas iemesls — vecāku

apziņas trūkums.

Pagājušā gadā pavasarī 4. klasi beidza

1301 skolēns, bet 6. klasi — 346 skolēni.
No 6. klasi beigušajiem 29,2 proc. izglītību
turpina ģimnāzijās, 7,8 proc. — lauksaim-

niecības skolās, 6,1 proc. — technikumos

un arodskolās, 3,7 proc. — citās mācības

iestādēs un 1,7 proc. skolotāju insitūtos.

Puse no 6-kl. beigušo skolnieku skaita

palikuši savās dzīves vietās un neturpina

izglītību. Salīdzinot ar agrākiem gadiem,
otrās pakāpes klasēs strauji vairojas skol-

nieku skaits.

Daudz laba padoma un darba prasa sko-

lu telpu jautājums. No visām pamatsko-
lām pašvaldības ēkās novietotas 34 un

valsts — 3 pamatskolas. 101 pamatskola
atrodas privātās telpās. Starp skolu

53 neapmierinošas. Lielus uzlabojumus

telpu ziņā nesis pagājušais gads. Pabeig-
tas skolu jaunbūves Rugājos, Liepnā un

Linavā, bet plaši pārbūves darbi izdarīti

Jaunlatgales pilsētas, Augšpils un Baltina-

vas 6-kl. pamatskolās. Skolu jaunbūves
tuvākā nākotnē paredzamas Bērzpils, Purv-

malas un Gauru pagastos.
Līdz šim daudzām skolām bija nelatvis-

ki nosaukumi. Pagājušā gadā tika pārdē-
vēta 21 skola, dodot visām latviskus nosau-

kumus.

Bez pamatskolām apriņķī darbojas 23

papildskolas. Tās apmeklē iedzīvotāji da-

žādā vecumā. Jāpiezīmē, ka krievu tautī-

bas iedzīvotājos vērojama stipra cenšanās

iemācīties latviešu valodu. Liecību tam

dod tas apstāklis, ka latviešu skolās krievu

apdzīvotos apgabalos šoruden sevišķi stipri

pieaudzis skolnieku skaits. Lai dotu iespē-

ju cittautiešiem pienācīgi iemācīties valsts

valodu, pierobežas apgabalā pie papildsko-
lām ar valsts līdzekļiem noorganizēti lat-

viešu valodas kursi, šādi kursi nodibināti

pie 11 papildskolām. Apmeklētāju skaits

dažos kursos sniedzas tuvu 100 (Saulieša

papildskolā 95 dalībnieki).
Daudz dvēseles siltuma un gara diženu-

ma apriņķa skolām nesis 28. janvāra drau-

dzīgais aicinājums. Biia daudz skolu, kam

bibliotēkas grāmatu plaukti tukši. Tagad

nav nevienas skolas apriņķī, kura nebūtu

saņēmusi draudzīgā aicinājuma grāmatas.
Dažām skolām dāvāti mācības līdzekļi un

radio aparāti.
Ar gandarījumu jāatzīmē pašvaldību gā-

dība par skolām. Tas dod iespēju skolo-

tāju saimei labāk pildīt uzliktos ienāku-

mus. Skolotāji, izpratuši jaunā laika ga-

ru, audzina jaunatni brīvībai un zemei, no

kuras mēs izauguši esam un kur mums at-

kal kādreiz savas galvas jānoliek.

J. JĀKOBSONS, K. IVANĀNS,

Jaunlatgales apriņķa I un II iec.

tautskolu inspektori.
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Robežsargu darbs Jaunlatgales apriņķī
Kā visā Latvijas pierobežā, tā arī Jaun-

latgales apriņķī, kas piekļaujas Latvijas-
Padomju Krievijas robežai, novietoti ro-

bežsargi. Robežsargu brigādes 111 Jaun-

latgales bataljons, kā to rāda nosaukums,
apsargā valsts robežu arī tanī daļā, kas iet

caur Jaunlatgales apriņķi.
Savu tiešo dienesta uzdevumu veikšanai

robežsargi ar saviem ģimenes locekļiem
dzīvo pierobežā savās mītnēs un kā diene-

sta kārtā, tā arī privātā dzīvē, nāk saka-

ros ar vietējiem iedzīvotājiem, redz to dzī-

vi, darbu un vajadzības.
Šie novērojumi pamudinājuši robežsargu

vadību un katru robežsargu nepalikt vien-

aldzīga skatītāja lomā, bet apzinīgi ietek-

mēt savu apkārtni, lai vietējo iedzīvotāju
dzīves veids, darbs, darba paņēmieni un

tam nepieciešamās domas veidotos un no-

ritētu tādā garā, kā tas vajadzīgs valsts

kulturālam un saimnieciskam uzplauku-
mam.

Kluss un neatlaidīgs robežsargu darbs

savas apkārtnes labvēlīgai ietekmēšanai

sākts jau daudzus gadus atpakaļ, konkrē-

tāku un sistēmatiskāku veidu pieņēmis sā-

kot ar robežapsardzības militārizēšanu

1928. g., bet vispilnīgāki varējis izpausties

pēc vēsturiskā 15. maija, kad krituši tie

šķēršļi, kas kavēja visas valsts attīstību un

arī tai veltīto robežsargu darbu.

Kā visā Latvijas - Padomju Krievijas

pierobežā, tā arī Jaunlatgales apriņķī ro-

bežsargu darbs iezīmējas galvenā kārtā

divos virzienos: valstiski kulturālā un

saimnieciskā.

Valstiski kulturālais darbs

sākts jau 1928. gadā. Pirmie soļi te bijuši
kontakta radīšana ar savas tuvākās ap-
kārtnes iedzīvotājiem, kur valsts dibināša-

nas, Jāņu un citu svētku gadījumā robež-

sargi, izrotājot savas mītnes, uguņojot, de-

dzinot sārtus un atveidojot citas senas tra-

dicijas, uzskatāmības ceļā saistī-

juši pierobežas iedzīvotāju interesi, pama-

zām pulcinot ap sevi. Tam sekojusi svēt-

ku nozīmes paskaidrošana un uzrunas val-

stiski patriotiskā garā, līdz gadu no gada

kuplāks tapis to skaits, kas pulcējas ap
sava apvidus robežsargiem. Tagad plaši

robežsargu sarīkojumi ar vērtīgiem priekš-

lasījumiem un gadījumam piemērotiem
priekšnesumiem ir parasta parādība piero-
bežā.

Robežsargi savā apkārtnē veicinājuši
valsts valodas izplatīšanos gan sarunās,

gan ar ierosmi attiecīgu kursu sarīkošanā.

Robežsargi, paši piekopdami sportu, ra-

dījuši sportisku interesi arī apkārtējā jau-
natnē, dodot vajadzīgos norādījumus spor-

ta, nozaru izkopšanā un iespēju piedalīties
dažādās savstarpējās sacensībās.

Saimnieciskā darbā robežsargi

Jaunlatgales apriņķī daudz strādājuši gan

Robežsargu mītnes un to izdaiļoto apkārtni vietējie iedzīvotāji var ņemt par

priekšzīmi.
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savā novietojumā, gan arī apkārtējās saim-

niecībās. Izbūvējot savas mītnes un izdai-

ļojot to apkārtni ar augļu un košuma ko-

kiem, krūmiem un puķēm, glīti iekārtojot

un uzturot mītņu iekšieni, robežsargi radī-

juši ierosinošu priekšzīmi, kurai radušies

daudzi sekotāji. Lai vēl jūtamāk iespai-
dotu šinī ziņā vietējos iedzīvotājus, robež-

sargi par brīvu devuši un iedēstījusi dau-

dzās vietējo zemnieku saimniecībās augļu

un ogu krūmus, izsnieguši no savām koci-

ņu skolām un siltumnīcām koku, krūmu un

puķu stādus. Meža dienās iestādījuši dau-

dzus tūkstošus kociņu gar ceļiem un sa-

biedriskām ēkām. Ka šis piemērs stipri ie-

tekmējis, par to neapšaubāmi liecina ap-

stāklis, ka vietējie zemnieki caur robež-

sargu starpniecību vien jau 1937. g. .pava-

sara stādīšanai pasūtījuši ap 3500 augļu
kociņu un krūmu Jaunlatgales apriņķa pie-
robežā.

Ēku būvju lietās robežsargi, būvējot pa-

ši savas mītnes, visur propagandējuši glī-
tu un piemērotu celtņu būvi un palīdzējuši

ar padomiem būvju lietās savā apkārtnē.

Kur vien iespējams, robežsargi propa-

gandējuši praktiskus un racionālus zemes

apstrādāšanas un ražas novākšanas paņē-
mienus. Ar prieku un gandarījumu jālie-

cina, ka sekotāju robežsargu darba priekš-
zīmei nav trūcis, to skaits pakāpeniski

vairojies un sākuši jau parādīties darba

augļi, kā drošākā garantija darba turpi-
nāšanai.

Jāpiemin arī pašā Jaunlatgalē veiktais

darbs, kur robežsargi kopā ar aizsargiem
uzcēluši modernu sporta paviljonu un ierī-

kojuši sporta laukumu, kas kalpos organi-

zāciju, skolu un sabiedrības vajadzībām.

Tāds galvenos vilcienos ir robežsargu"
darbs Jaunlatgales apriņķī valstiski - kul-

turālā un saimnieciskā laukā.

Ja robežsargi pie šī darba ķērušies, tad

viņiem uz to dibināta tiesība. Robežsargi
uzskata par savu pienākumu ne tikai valsts

robežas tiešo sargāšanu pret ārējo ienaid-

nieku, bet arī tādas robežas radīšanu, kas

dabīgi norobežojas no ārienes nevēlāmiem

iespaidiem savā etnogrāfiskā, kulturālā un

saimnieciskā izskatā un saturā.

Valsts zemes bankas aizdevumi

Jaunlatgales apriņķī
Pēc 1929. g. lauksaimniecības skaitīša-

nas datiem Jaunlatgales apriņķī skaitās

19.845 lauksaimnieku zemes īpašumi
279,066 ha kopplatībā, no tiem 16.299 vec-

saimniecības un 3546 jaunsaimniecības.
No šī skaita Valsts zemes banka kreditē-

jusi 11.646 saimniecības vai 59 proc. no

kopskaita, pie kam jaunsaimniecības kre-

ditētas visas, bet no vecsaimniecībām kre-

ditētas 8100 saimniecības vai 50 proc. no

vecsaimniecību kopskaita. Bankā ieķīlāto
saimniecību zemes kopplatība sastāda

157.512 ha vai 56 proc. no visa apriņķa
lauksaimnieku zemes īpašumu kopplatī-
bas.

Bankas aizdevumi Jaunlatgales apriņķa
lauku saimniecībām uz 1937. g. 1. janvāri
sastāda 8,8 milj. ls, vai caurmērā 760 is uz

katru kreditēto saimniecību un 57 ls uz

1 ha ieķīlātās zemes kopplatības. Līdz ar

jaunsaimniecību iedalīšanu un sādžu sada-

līšanu viensētās, lielākā daļa aizdevumu

izsniegta saimniecību apbūvei: ēku jaunbū-

vei un pārcelšanai uz viensētām 6920 saim-

niecībām skaitās aizdevumi par 5,1 milj.
ls vai 58 proc. no aizdevumu kopsumas.
Otrā vietā nāk izpirkšanas maksa par pie-

šķirto zemi 8410 saimniecībām 2,1 milj. ls,

va: 24 proc. no aizdevumu kopsumas. Aiz-

devumi saimniecību apbūvei un piešķirtās
zemes izpirkšanai sastāda 7,2 milj. ls vai

82 proc. no visu aizdevumu kopsumas, bet

pārējām vajadzībām 1,6 milj. ls vai 18

proc. no kopsumas. No pārējām vajadzī-
bām lielākās sumas izsniegtas: zemes pirk-
šanai 270 saimniecībām 550 tūkst ls, pri-
vāto parādu pārjaunošanai 970 saimniecī-

bām 500 tūkst, ls un meliorācijai 650 saim-

niecībām 250 tūkst. ls.

Bez atzīmētām sumām, kādas skaitā s uz

1937. g. 1. janvāri, Jaunlatgales apriņķa
saimniecībām no izsniegtiem aizdevumiem

dzēsti ap 2,5 milj. ls, galvenām kārtām no

aizdevumiem būvniecībai, saskaņā ar liku-

mu par 300 is dzēšanu katrai saimniecībai.

Fieskaitot arī dzēstās sumas, izsniegto aiz-

devumu kopsuma sastāda ap 11,5 milj. ls,
no tiem saimniecību apbūvei ap 7,5 milj.
latu.

Pārkārtojot pienotavu tīklu, Jaunlatga-
les apriņķī palikušas 12 pienotavas ar aiz-

devumu kopsumu 84 tūkst, ls, bet likvidē-

tas 3 pienotavas, kas pārvērstas par kre-

jošanas punktiem un pievienotas citām pie-
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notavām. Līdz ar pienotavu tīkla pārkār-

tošanu, no aizdevumu kopsumas pienota-
vām dzēsti 47.500 ls. Jaunlatgales apriņķa

12 pienotavas 1935. gadā ražojušas 4832

muciņas sviesta, kas sastāda tikai 1,3 proc.

no pienotavās ražotā sviesta daudzuma vi-

sā Latvijā, bet 27 proc. no Latgales pieno-

tavu ražotā sviesta daudzuma. Salīdzinot

ar 1934. gadu, ražotais sviesta daudzums

1935. gadā Jaunlatgales apriņķī pieaudzis

par 25 proc, kamēr visas Latvijas caurmē-

ra pieaugums sastāda tikai 14 proc. Salī-

dzinot ar pārējo Latviju, sviesta ražošanas

izmaksa Latgalē vēl iznāk samērā augsta:

Vidzemē 26,4 sant., Zemgalē 28,7 sant.,

Kurzemē 31,3 sant. un Latgalē 39,2 sant.

par kg sviesta. Jaunlatgales apriņķis to-

mēr uzrāda zemāko ražošanas izmaksu Lat-

galē — 38,4 sant., bet pārējos 3 Latgales

apriņķos 39,5—39,6 sant.

Bezzemnieku apgādāšanai ar zemi banka

ieguvusi Jaunlatgales apriņķī 105 saimnie-

cības 2560 ha kopplatībā par 426.650 ls,

maksājot caurmērā 167 ls par 1 ha zemes

kopplatības vai 194 ls par 1 ha derīgas ze-

mes. legūto objektu skaitā ir 12 bijušo
muižu īpašnieku neatsavināmās daļas. le-

gotie objekti sadalīti 160 saimniecbās un

pārdoti bezzemniekiem ar nelielu iemaksu,

atstājot pārējo pirkšanas sumu par ilgter-

miņa aizdevumu, kas deldējams 41 gada
laikā.

1936. gadā Jaunlatgales apriņķī pārdoša-
nai izsolēs noliktas 500 saimniecības, vai

2,5 proc. no saimniecību kopskaita apriņķi,
450 saimniecības maksājumus tomēr no-

kārtojušas pirms izsoles, pie kam ievēroja-

mu atbalstu te devusi privāto īstermiņa pa-

rādu pārjaunošana, pārvedot tos bankas

ilgtermiņa aizdevumos. Kā jau atzīmēts,

Jaunlatgales apriņķī banka pārjaunojusi

privātos parādus 970 saimniecībām par 0,5

milj. ls, ar ko arī novērsta šo saimniecību

iespējamā pārdošana izsolē. Izsolēs pār-

dotas tikai 50 saimniecības 760 ha koppla-
tībā par 120.945 ls, vai tikai vienu ceturt-

daļas proc. no saimniecību kopskaita ap-

riņķī. No pārdotām saimniecībām 13 saim-

niecības 214 ha kopplatībā nosolījusi ban-

ka par 37.320 ls, 9 saimniecības nosolīju-
šas dažādas kredītiestādes un 28 saimniecī-

bas — privātpersonas, no pēdējām 10 biju-
šo īpašnieku ģimenes locekļu. Izsolēs pār-
dotās saimniecības nav bijušas dzīves spē-

jīgas savu līdzšinējo īpašnieku rokās, un

tām arī ar parādu pārjaunošanu vairs ne-

varēja līdzēt, ko rāda sekojošie skaitļi par

pārdošanas iemesliem: no 50 pārdotām
saimniecībām 27 bijuši pārāk lieli pnvātie

parādi un īpašnieki arī nav pieprasījuši tos

pārjaunot, 10 saimniecības gan lūgušas

parādus pārjaunot, bet parādi ievērojami

pārsnieguši saimniecības vērtību, 6 gadī-

jumos īpašnieki miruši un mantinieki nav

interesējušies par saimniecībām un 6 gadī-

jumos īpašnieki nav nodarbojušies ar lauk-

saimniecību, bet dzīvojuši citur.

Valsts zemes bankas

pārvaldnieks H. Dzelzītis

Jauniatgalēs apriņķis ar savu tautības

ziņā nevienādo iedzīvotāju sastāvu pagai-
dām paliek lauksaimniecības attīstībā jū-
tāmi iepakaļ pārējiem Latgales apvidiem.
Tikai pēdējos gados atjaunotajā valstī kā

vispārējās, to arī saimnieciskās sadzīves

gaita ievirzās normālās attīstības sliedēs,
kas nekavēsies nest pelnītus aue-lus avī

šīm apvidum. H. DZELZĪTIS.

Jaunlatgales apriņķa linkopība
1935. gadā Jaunlatgales apriņķī ar liniem

bija apsēts 17.400 hektāru, tas ir 25 proc.

no kopējās 67.900 hektāru linu sējas pla-
tības Latvijā. Sakarā ar to arī 1935.-36.

saimniecības gadā linu monopols iepircis

Jaunlatgales apriņķī no lauksaimniekiem

— ražotājiem 4.567.717 kg (vai 28.000

birkavas) linu šķiedru par 5.293.130 la-

tiem, samaksājot caurmērā par vienu kilo-

gramu cenu 1,16 ls (t. i., gandrīz 200 ls

birkavā). Lini nodoti apmēram šādā šķir-

ņu sadalījumā: R — 10 proc, ZK — 40
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proc, SPK — 30 proc., PK — 15 proc. i

X — 5 proc.

Linu un k-ju monopola

uzņēmuma pārvaldnieks
R. Lože.

Jaunlatgales apriņķis ieņem pirmo vietu

ne tikai linu ražošanas daudzuma, bet arī

šķiedras labuma un izstrādāšanas rūpības
ziņā. Pirmo divu šķirņu ir puse no visa

monopolam nodotā daudzuma. Lauksaim-

nieki šeit linu kultūrai piegriež nopietnu
vērību un tādēļ arī sasnieguši ievērojamus
panākumus šinī nozarē.

Tas lai būtu par tālāku pamudinājumu
linu ražotājiem neapstāties pie sasniegtiem
rezultātiem, bet censties vēl tālāk ar uzla-

botu zemes apstrādāšanas, mēslošanas, imu

ražas ievākšanas un šķiedras apstrādāša-
nas darbu pacelt šķiedru ražu daudzuma

un labuma ziņā. Tad lauksaimnieku — lin-

kopju grūtais darbs vēl labāki atmaksā-

sies un dos vēl lielākus ienākumus.

1936. gadā Jaunlatgales apriņķis pavai-
rojis linu apsēju līdz 18.100 hektāriem, un

pirmie linu pievedumi pierādījuši, ka arī

šogad labākie lini gaidāmi no šī Latvijas

apvidus.

Tādēļ Jaunlatgales apriņķa linu ražotā-

jiem pilnā mērā pienākas linu monopola
atzinība par viņu lielo un valsti i vaiadzicro

paveikto darbu. R. Lože

Veterinārā palīdzība Jaunlatgales rajonā

Jaunlatgales rajonā vairums saimniecību

ir no s—lo ha lielas. 62 proc. no visiem ie-

dzīvotājiem nodarbojas ar lauksaimniecību,
kurā savukārt lopkopība ieņem izcilus stā-

vokli pārējo saimniecības veidu ziņā.

Lai sekmīgāki varētu nodarboties ar lop-
kopību, lopkopjiem jārūpējas par mājlopu
veselību. lenesības pamatos ir pareiza lo-

pu audzēšana, ēdināšana, kopšana, un sli-

mību gadījumos, katram mājlopam nepie-
ciešamā ārstnieciskā palīdzība.

Jaunlatgales vet. ārsta rajonā ārstniecis-

ko palīdzība pienākas aptuveni aprēķinot,
11.000 zirgiem, 25,000 liellopiem, 25,000 ai-

tām, 13.000 cūkām un 8.000 suņiem, klāt ne-

skaitot putnus un citus varbūtēji ārstēja-

mos kustoņus.

Rajonā darbojas 1 vet. ārsts ar dzīves vie-

tu Viļakā, 1 valsts dienestā un 4 pašvaldī-
bu dienestā esošie veterinārfeldšeri.

Rajona pārmērīga lieluma dēļ uz veteri-

nāro personālu gulstās grūts un atbildīgs
darbs.

Lipīgo slimību apkarošanas ziņā rajonā
pēdējos 3 gados gūti ļoti labi panākumi. Ša-

jos trijos gados konstatēti tikai 3 trakum-

sērgas gadījumi. Cūku roze sastopama re-

ti. Ļoti reti nākas konstatēt arī kumeļu ie-

nāšus. Pēdējā laikā biežāk vērojama sasilim-

šana ar liellopu ļauno galvas karsoni. Prak-

sē bieži nācies sastapties ar liellopu gremo-
šanas traucējumiem. Zirgi bieži

slimo ar kāju klibumu, kas ceļas no

pārāk smagu vezumu vilkšanas vai arī āt-

rās braukšanas. Lauksaimnieku zirgi, bieži

vien cieš nepareizas apkalšanas dēļ. Lai to

novērstu ar lauksaimniecības kameras at-

balstu Jaunlatgalē p. g. decembrī sarīkoja

kārtējos zirgu pareizās apkalšanas kursus.

Pag. gada vasarā Purvmalas pag. 4 saim-

niecībās, 6 km no Krievijas robežas pēkšņi

uzliesmoja lipīgs acu iekaisums. Tomēr

slimību izdevās ātri apslāpēt.

Jāpiezīmē, ka, samērā mazu vērību pie-
griež mājlopu veselības saudzēšanai, higiē-
nai. Ļoti svarīga nozīme piešķirama gai-

sam, zemei, ūdenim un mitināšanās telpām.
Uz lielās nezināšanas rēķina lopu veselī-

bas kopšanas ziņā, kas valda daudzos lopu
īpašniekos, bagātīgi zied kviešu druvas da-

žiem brīnumārstiem, pūšļotājiem.
Daudzkārt ārstēšanā vet. personālam nā-

kas sastapties ar ieilgušām slimībām, jo
īpašnieki pie ārstēšanas nav ķērušies laikā.

Rūpes par mājlopu veselību daudz reiz

palīdzēs mums novērst pašu slimību.

JĀNIS KRIEVS.

Jaunlatgales rajona veterinārārsts.
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Meliorācijas darbi Jaunlatgales apriņķī
Izmeklēšanas darbus, meliorācijas pro-

jektu sastādīšanu un grāvju rakšanas dar-

bus Jaunlatgales apriņķī pārzina un vada

zemes ierīcības depertamenta kulturtech-

niskās daļas meliorācijas darbu 8. rajons —

Balvos.

Līdz 1936. gadam izpildīti novadgrāvju
rakšanas un mazāku upju rēgulēšanas dar-

bi 103 meliorāc. sab-bās. Novadgrāvju kop-
garums 598 klm, upju 39 klm, atkarīgā pla-
tība 17.593 ha. Visu darbu izmaksa 823.413

ls. Bez tam ar valsts bagarmašīnu izrēgu-
lēta Kuchvas upe 14,8 klm garumā ar pla-
tību 674 ha un izmaksu 90.212 ls.

Nākotnē paredzētas rēgulēt sekošas lie-

lākas upes: Ičas upe Jaunlatgales apriņķa
robežās 13 klm un pa Rēzeknes - Ludzas

apr. robežu 26 klm; kopā 39 klm, ar atka-

rīgo platību 6520 ha, izmaksa apm. 800.000

ls, Vjada — 13 klm garumā ar atkarīgo

platību 500 ha un izmaksu apm. 100.000 ls,

Voroža — 15 klm garumā ar atkarīgo plat.
300 ha un izmaksu apm. 75.000 ls, Liepna —

14 klm garumā ar atkarīgo platību 360 ha

un izmaksu 70.000 ls un Lada — 14 klm ga-
rumā ar atkar. plat. 400 ha un izmaksu

apm. 80.000 ls. Bez tam jāizrok apm. 60

mcl. sab. 753 klm novadgrāvju ar atkarīgo
platību 18.289 ha un izmaksu 1.791.606 ls.

Sīkai meliorācijai sastādīti projekti 145

vietās ar platību 1216 ha.

Purvaino pļavu un purvu nosusināšana

vien vēl nedod zāļu ražas pieaugumu.
Grīšļi un citas purvu zāles pēc nosusinā-

šanas iznīkst, kāpēc samazinās siena ražas.

Nosusinātās zemēs jārada jauns labu zāļu
zelmenis, zemi sastrādājot un apsējot ar

vērtīgām kulturzālēm.

Lai rādītu lauksaimniekiem, kā tas da-

rāms, kulturtechniskā daļa Jaunlatgales

apriņķī ir ierīkojusi 49 pļavu un purvu
kultivēšanas parauglaukus, no kuriem ar

pļavu kulturzālēm jau apsēti 20 paraug-
lauki. Ļoti ieteicam lauksaimniekiem tos

apskatīt un tāpat kultivēt arī savas nosusi-

nātās zemes.

Mājturība Jaunlatgales apriņķī
Lai veicinātu Latgalē mājturības kultū-

ras attīstību un dotu iespēju Latgales sie-

vietēm sasniegt to pašu mājturībā, ko sa-

sniegušas citos Latvijas novados dzīvojo-
šās sievietes, LLK sākot ar 1. jūliju nodi-

bināja Jaunlatgales mājturības rajonu, ku-

rā ietilpst 13 apriņķī esošie pagasti. Ra-

jonā ietilpstošo saimniecību vadītājām tiek

sniegti padomi visos mājturības jautāju-

mos bez atlīdzības un
sarīkoti attiecīgi

mājturības un rokdarbu kursi. Lai iauku

saimniecēm būtu iespējams pēc iespējas
vairāk izmantot instruktores padomus, no

centra tālāk esošos pagastos noorganizētas

padomdošanas dienas.

Neskatoties uz to, ka Jaunlatgales māj-
turības rajons vēl ir jauns, lauljsaimniecēs

vērojama arvienu lielāka interese par da-

žādiem mājturības jautājumiem. Mājtu-
rības kursu pieprasījums liels un arī ap-

meklēti šie kursi tiek labi. Tā kā dažās

vietās pat nav iespējams visus ieinteresē-

tos uzņemt.
Rosīgi strādā aizsardžu pulciņi; tā pie

Rugāju aizsardžu pulciņa nodibināta māj-
saimniecības sekcija, kura pagaidām vienī-

gā Jaunlatgales mājturības rajonā. Aizsar-

džu pulciņos aizsardzes vakarē. Šajos ko-

pīgos darba vakaros izstrādā vērtīgus rok-

darbus, neļaudamas apklust Latgales sētā

aužamo stāvu un ratiņu trokšnim.

Vairākos mazpulkos nodibinātas māj-
saimniecības grupas, kas strādā ar labām

sekmēm.

Tā kā Jaunlatgales mājturības rajons

Lauksaimniecības kame-

ras Jaunlatgales rajona

mājturības instruktore

E. Cināte.
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atrodas tālajā pierobežā, tad arī mājturī-
bas kultūras pacelšanas laukā daudz darī-

juši robežsargi, sarīkodami 1955. gadā
I ceļojošos mājturības kursus pierobežā.
Arī šogad šādus ceļojošus mājturības kur-

sus ir noorganizējuši robežsargi, dodami

iespēju pierobežā dzīvojošām lauksaimnie-

cēm gūt zināšanas mājturībā.
E. ČINĀTE,

Jaunlatgales rajona instruktore.

19. Jaunlatgales aizsargu pulks
19. Jaunlatgales aizsargu pulks viens no

jaunākiem pulkiem. Tas dibinājies 1925.

g. Savā pastāvēšanas laikā pulks centies

gādāt par valsts pierobežas iedzīvotāju
mieru, drošību un labklājību, strādājot kā

militārā, tā arī sabiedriskā, kulturālā un

saimnieciskā laukā. Ar sevišķām darba

sekmēm pulks strādājis pēc 15. maija noti-

kumiem, kad arī šo valsts pierobežu va-

rēja sākt dēvēt par latvisko Latviju.

Jaunlatgales apr. priekšnieks G. Mežulis

Šinī laikā pulks ieguva arī savu pirmo

īpašumu — Aizsargu namu Jaunlatgalē,
kurš izmaksā vairāk kā 40.000 ls. Šis nams

kalpo un kalpos visām militārām, sabied-

riskām - kulturālām un saimnieciskām va-

jadzībām. Tā iegūšana ir prasījusi daudz

kopēju spēku, pašaizliedzības un pašuzupu-
rēšanos. Ir nenoliedzams, ka šis nams cē-

lies uz vienības gara pamata un ar visas

sabiedrības, un it sevišķi Jaunlatgales ap-
riņķa, pagastu un pilsētu pašvaldību un da-

žādu organizāciju atbalstiem. Labāko lie-

čību par organizācijas darba novērtējumu
liecina tas, ka Balvu izglītības biedrība

«Gaisma», sekodama jaunā laika gara un

novērtējot līdzšinējo darbu, atdāvināja

pulkam — Balvu aizsargu nodaļai savu na-

mu vairāku desmittūkstošu latu vērtībā.

Tuvākā nākotnē arī citos apriņķa cen-

tros pacelsies šo aizsargu un sabiedrības

kulturālie un sabiedriskie centri, kas kal-

pos tautai un tēvijai. Rūpējoties par tau-

tas audzināšanu, pulks pag. gada Jaunlat-

gales un Balvu aizsargu namos ierīkoja un

atklāja kīno teātrus ar modernākiem skaņu
filmu aparātiem, sniedzot sabiedrībai un

jaunatnei vērtīgas un pamācošas izrādes.

Ir arī sarīkoti daudzi vērtīgi bezmaksas

kursi, priekšlasījumi un sarīkojumi ar

plašu sabiedrisku nozīmi, kuri arvien gu-

vuši lielu sabiedrības un jaunatnes atsaucī-

bu. Sevišķi rosīgi un dzīvi aizsargi piedalī-
jās sarīkotā zemes aršanas propagandas

darbā, radot ierosmi ar savu priekšzīmi
un veicinot to ar dažādu sacensību un

priekšlasījumu sarīkošanu. Sporta nozarē

nodibinot sporta pulciņus, pulks devis ie-

spēju jaunatnei nevien izdevību izkopt šo

tautas veselības avotu, bet arī visu sportu
atbalstījis, sniedzot vērtīgus materiālus at-

balstus un ierosinājumus. Pulkā darbojas
10 labi sagatavoti kori, 6 orķestri ar apm.
100 muzikantiem un 9 vērtīgas bibliotēkas.

Gandrīz pie katras nodaļas nodibinājies un

darbojas dramatiskais pulciņš, kas sniedz

vērtīgus un labi sagatavotus priekšnesumus.

Aizsardzes, strādādamas nenogurstoši
tautas audzināšanas darbu, gādā, lai ikvie-

nā Latvijas iedzīvotājā augtu tautas un

tēvzemes mīlestība un lai nekad nezustu

Latvijas varoņu un vadoņu nopelni mūsu

tautas tapšanas un atjaunošanas laikā.

Katrā darītā darbā tiek griezta vērība uz

to, lai tas paceltu apkārtnes un sabiedrības

interesi un ierosinātu jaunam valstiskam

darbam. Līdzšinēji veiktais darbs prasījis
ne mazumu pūles, darba prieka un darba

mīlestību, bet katrs šo darbu darījis ar

prieku. G. Mežulis,
19. Jaunlatgales aizsargu pulka

komandieris.
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Mazpulku darba sekmes

Jaunlatgales apriņķī darbojas 35 maz-

pulki ar 962 dalībniekiem, 559 zēniem
un

403 meitenēm. Mazpulku kustības vēsma

apriņķī pieplūda samērā pavēlu un pir-
mais mazpulks nodibinājās tikai 1932. ga-
dā pie valsts Viestura pamatskolas, iegū-
stot 86. Purvmalas mazpulka nosaukumu,

skolotāja P. Sķuttes vadībā, kas viņu arī

vēl tagad vada. Līdz 1934. gada sākumam

vjsē apriņķī darbojās tikai 3 mazpulki, un

kustības straujā attīstība sākās tikai ar

valsts atjaunošanas brīdi, uzrādot nepār-
trauktu gājienu uz priekšu. Apriņķa maz-

pulku saime ir vēl jauna, bet līdzšinējie
sasniegumi labi, un norāda, ka priekšā
stāvošo darba posmu mūsu jaunatne veiks

ar neatslābstošu gribu. Sevišķi svarīga

loma jaunatnes pieradināšanai pie sistē-

roatiskā un apzinīgā lauku darba piekrīt
kameras apriņķa rajonu agronomiem un

lauksaimniecības skolu skolotājiem, kuri

nāk mazpulku vadītājiem palīgā visos sa-

režģītākos lauksaimniecības jautājumos.

Agronomiskās palīdzības sniegšanai apriņ-

ķis ir sadalīts tādējādi, lai uz katru agrc-

nomisko darbinieku vai lauksaimniecības

skolu nebūtu vairāk par 5 mazpulkiem, un

lai praktisko padomu sniegšana būtu pa-

rocīgāka un vieglāk izvedama. Apriņķa
mazpulku saime savos praktiskos darbos

galveno vērību bija piegriezusi sakņaugu
kultūru kopšanai un audzēšanai, jo taisni

šinī ziņā Latgales saimniecībās jūtams vis-

lielākais robs, kuru tad arī aizpildīt uzņē-
musies mūsu organizētā lauku jaunatne.

Mazpulkam Latgalē ir jābūt arī par parei-
zo lauku kopšanas paņēmienu demonstrē-

tāju.

1936. gadā apriņķa mazpulki pēc savām

praktiskām nodarbībām sadalījās sekojoši:

lopbarības bietes audzēja 16 mazpulki, kā-

postus audzēja 12 mazpulki, kaņepes — 4

mazpulki, linus — 1 mazpulks, kartupe-

ļus — 1 mazpulks, vasaras kviešus — 1

mazpulks. Pavisam kopā mazpulki ir ap-

strādājuši 7,1 ha platības, aizņemot to ar

savām galvenam sacensības kultūrām.

Bez tām vēl ir audzētas blakus kultūras, ie-

pazīstinot dalībniekus un viņu vecākus ar

veseļošanās un garšas augu audzēšanu.

Ņemot rosīgu dalību sabiedriskā dzīvē,

mazpulku saime rīkojamās meža dienās ir

iedēstījusi 3573 kokus, apdēstījusi 1,3 km

ceļa, apmežojusi 0,5 ha lauksaimnieciski

neizmantojamas zemes, skolu un savu dzī-

vojamo ēku apkārtnes izdaiļošanai iedēstī-

ti jau pāri par 1000 dažādu krāšņuma krū-

mu un iekārtotas augļu koku un ilggadīgo

puķu audzētavas, lai no turienes ņemtos
stādus varētu par lētu maksu izplatīt trū-

cīgākiem dalībniekiem, dodot iespēju tikt

pie daiļuma arī tiem, kuriem dzīves ap-

stākļi ir smagāki. šinī ziņā darbojoties,

apriņķa mazpulki Ziemas svētkos apdāvi-

nāja trūcīgākos dalībniekus kā savā vidū,

tā arī ārpusē stāvošos bērnus un citus maz-

pulkus, sūtot uz Rīgu eglītes. Jaunlatga-
les apriņķa mazpulki, pateicoties savai

rosībai, guvuši lielus panākumus arī plaša-

jos sarīkojumos, kuru darbi tika izstādīti

vīisai mūsu sabiedrībai. Tā, piemēram,
I mazpulku izstādē Rīgā 86. Purvmalas

mazpulks izpelnījās zemkopības ministri-

jas pirmo godalgu, un bez tam vēl tika ie-

gūtas 2 otrās un 7 trešās godalgas. 1936. g.

Latgales apgabala izstādē Rēzeknē Jaun-

latgales apriņķa mazpulki ieņēma ļoti ie-

vērojamu vietu ar saviem izstādījumiem,

un jo sevišķi ar latviskā gaumē darinātiem

meiteņu rokdarbiem, šeit augstāko atzi-

nību —
LLK zelta medali ieguva 765.

Jāņa cimzes mazpulks Kacēnos, bez tā vēl

tika iegūtas 8 otrās godalgas un 7 trešās.

Darba labā izdošanās stiprā mērā ir atka-

rīga no vadītāju pašaizliedzīgām pūlēm un

no tā atbalsta, ko mazpulku kustībai ir

sniegusi LLK. Meiteņu rokdarbu gatavo-

šanā, kas šinī, —
kādreiz pārkrievošanai

padotajā apgabalā, bija jo sevišķi nepie-

šama, ļoti daudz ir darījušas mājturības in-

struktrises, noturot mazpulkos mājturības

un rokdarbu kursus un ierādot nākamām

mājasmātēm latviskos rakstus. Jaundibi-

nāmās mājsaimniecības grupas mazpulkos

to ievēros un izkops, līdz katrs veiktais rok-

darbs paudīs īsto tautisko garu.

Jaunlatgales apriņķis mazpulku saimei

ir devis 8 mazpulku diženos un pirmo Lat-

gales mazpulku līdumnieku Pēteri Supi no

86. Purvmalas mazpulka. Šie dalībnieki

rosīgi darbojas kā savos mazpulkos, tā arī

mājās, jo gandrīz visi arī veic ilgstošos

pieccīņas uzdevumus.

Pateicoties ļoti labai sadarbībai ar aiz-

sargu organizāciju un robežsargiem, Jaun-

latgales apriņķa mazpulki veido savu turp-
māko attīstību un iet pa tautas tradiciju

atjaunošanas ceļu.

Agronoms F. BUTNERS,
Rēzeknes novada mazpulku inspektors.
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Jaunlatgales agronomiskais rajons
nodibināts 1935. gada aprīlī. Līdz minē-

tam laikam divos no rajonā ietilpstošiem
pagastiem Augšpils un Purvmalas agrono-

miskā palīdzība atradās krievu lauksaim-

niecības organizācijas rokās, Šķilbēnu un

Viļakas pagasti Latgales lauksaimniecības
biedrību savienības rokās. Tagadējais
Jaunlatgales agronomiskais rajons sastā-

dās no Augšpils, Purvmalas, Šķilbēnu un

Viļakas pagastiem ar 33.539 iedzīvotājiem,
kuri strādā 5.813 saimniecībās. Visaugstā-
kais aramzemes procents Augšpils pagastā

51,43 proc, viszemākais — Viļakas pa-

gastā 23,48 proc. Pļavas un ganības sastā-

da 22,16 proc no rajona esošās zemes kop-
platības, bet tās vēl slapjas, apaugušas
krūmiem un mazražīgas. Rajonā daudz

purvu, sevišķi Viļakas un Purvmalas pa-

gastos. Purvi bagāii ar kurināmo un pa-
kaišu kūdru.

Rajona zemes sastāvs dažāds, sākot ar

smagu mālu un beidzot ar vieglu smilti, arī

zemes reljefs ļoti nevienāds. Lielāka daļa
augsnes ir ar tuvu grunts ūdens līmeni.

Laukkopība ir kā viena no svarīgākām no-

zarēm. Galvenās lauku kultūras: rudzi,

kvieši, lini, auzas, mieži un kartupeļi, pākš-
augus sēj maz, cukurbietes tikpat kā ne-

maz. No laukaugu kultūrām lini sevišķi
vidēja lieluma saimniecībās ieņem redza-

māko vietu. Lini ir lauksaimnieku ienāku-

ma avots. Audzē vietējos garšķiedrainos
linus. Linus sēj pēc otra, bet pa lielākai

daļai pēc trešā gada āboliņa. Linu raža, tā

arī kvalitāte vidēja. Linus sē ; vēlu — mai-

ja beigās, jūnija sākumā. Sēklas materiā-

la tīrībai un kodināšanai piegriež maz vē-

Lauksaimniecības kame-

ras Jaunlatgales rajona

agr. J. Grāvlejs.

rības. Sēj reti 65—75 klgr. uz ha. Zemi

parasti liniem uzar tikai pavasarī. Trūkst
piemērotu linu mārku. Laukaugu raža

zem vidējās. Maz pielieto uzlabotu sēklu.

Zemes strādāšanai, kā arī piemērotu zemes

strādāšanas darbu rīku izvēlei piegriež ma-

zu vērību. Lauku lobīšanu pēc ražas no-

vākšanas gandrīz nepielieto. Līdz 1935.

gadam no pavasara sējai paredzētās zemes

kopplatības rudenī uzara tikai 5—6 proc,
1935. gadā rudenī uzara 14 proc. un 1936.

gadā rudenī 72 proc.

Lai veicinātu rajona lauksaimniecības
stāvokļa pacelšanu un katrai nozarei ierā-

dītu pienācīgu vietu, ņemot vērā valsts

saimniecības prasības un vietējās dabas un

saimnieciskos apstākļus, sākot ar 1935. g.

jūnija mēnesi rajonā veikti sekoši darbi:

uzsākta 6 paraugsaimniecību izveidošana,
lai parādītu apkārtējiem lauksaimniekiem

savu padomu nozīmi dzīvē, šim nolūkam

izvēlētas tādas saimniecības, kuras saim-

nieciskā ziņā atspoguļo rajona caurmēru

un kuru īpašnieki apzinīgi, darbīgi, saticīgi
un apkārtnē iecienīti cilvēki, kas tic un se-

ko agronomu aizrādījumiem. Paraugsaim-
niecības pakāpeniski tiek ievesti tie saim-

nieciskie pasākumi, kuri nepieciešami pa-
raugsaimniecībās un apkārtnes saimnie-

ciskā stāvokļa pacelšanai.

Paraugsaimniecības konsultācijas nolū-

kā apmeklētas 32 reizes. Tur noturēti 13

priekšlasījumi ar praktiskiem demonstrē-

jumiem. Apmeklētas pārējās saimniecī-

bas 195 reizes. Ārpus paraugsaimniecībām
noturēti 42 priekšlasījumi, apmeklētāju
skaits 4.389. Sarīkoti un noturēti 17 divu

dienu gari lauksaimn. kursi, apmeklētā-
ju skaits 1150. Sarīkotas 4 darba sacīkstes,
5 dienu gari techniskie kursi, 2 dienu gari
dreņu likšanas kursi, 2 vietās izvesta arklu

demonstrēšana, sarīkoti 5 dienu gari zirgu
apkalšanas kursi Konsultācijas

*

dienās

agronomiskā birojā un pagastu valdēs pa-
skaidrojumus saņēmuši 1091 lauksaim-

nieks. Izdarītas 6 labības un 81 linu sēju-
mu apskates. lerīkoti ar L. 1. kameras

līdzekļiem 4 kultivētu zālāju un 1 zāļu sēk-

las audzēšanas parauglauciņi. Ar pašu
lauksaimnieku līdzekļiem ierīkoti kultivēti

zālāji 12 saimniecībās, kopplatībā 6,5 ha —

zāļu sēklas audzēšana 10 saimniecībās lau-

ciņu lielums no 500—1000 m 2un vienamaz-

pulka 0.5 ha. Izvesta_ lauksaimniekiem de-

rīgāko lopbarības žāvēšanas ierīču de-

monstrēšana 23 saimniecībās. lerīkoti 6

laukkopības parauglauciņi ar pareizu un

laikā izvestu zemes strādāšanu. Lai pacel-
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tu linu ražas* ierīkoti 3 saimniecībās 0,5 ha

lieli parauglauciņi ar pareizu zemes strā-

dāšanu, šķirotu un kodinātu sēklu, agrinu

sēju un piemērotu izsējas daudzumu — 100

kg uz ha. Ar pašu lauksaimnieku līdzek-

ļiem uzlaboti 8 saimniecībās esošie linu

mārki.

Rajonā vismaz 50 proc. no aramzemes

kopplatības, tāpat vairums pļavu un ganī-
bu cieš no pārliecīga mitruma. Meliorāci-

ja visnotāļ vajadzīga, šinī virzienā veikti

priekšdarbi 2 paraugsaimniecībās, 1935. g.

sastādīti sīki meliorācijas projekti, visai
nosusināmai platībai, 1936. gadā uzsākti

nosusināšanas darbi. Nosusināšana pare-
dzēta izvest pakāpeniski vairākos gados.
Ik gadus, cik līdzekļi atļaus, bez aizņem-
tiem kapitāliem. 1936. gadā sastādīti sīki

meliorācijas projekti 6 saimniecībām.

Lai izmantotu purvu bagātības, noor-

ganizēts 9 saimniecības pakaišu kūdras ra-

žošana saimniecības vajadzībām. Plašākos

apmēros pakaišu un kurināmas kūdras ra-

žošanu paredzēts uzsākt 1937. gadā. Minē-

tam nolūkam paredzēts dibināt rajonā ie-

tilpstošo pagastu pašvaldību savienību.

Lauksaimnieki dzīvi interesējas par uguns-

drošu ēku būvi Izsniegti 16 nepieciešamī-
bas akti, no kuriem 9 jaunbūvēm un 7 pār-
būvēm.

Lauksaimniecības stāvokļa pacelšanas
darbs lauksaimniekos rada lielu interesi un

piekrišanu. Priekšzīmīgākās saimniecības

sāk pielietot uzlabotu sēklas materiālu.

Mazpiemērotas zemes apstrādāšanai un ra-

žas novākšanai darba rīkus sāk atvietot ar

vairāk piemērotiem.

J. GRĀVLEJS,

L. L. K. Jaunlatgales
rajona agronoms.

Jaunlatgales rajona agr.

palīgs G. Dabars.

Par Jaunlatgales apriņķa lopkopību
Lopkopība Jaunlatgales apriņķī, tāpat kā

pārējā Latgalē caurmērā, lielākā lauksaim-

nieku daļā vēl maz izkopta un atrodas

diezgan primitīvā stāvoklī. Zīmējoties uz

piena lopkopību, to vislabāk apstiprina zi-

ņas par lopu ražībām, kas ievāktas no da-

žādiem apriņķa apvidiem, uzrāda caurmē-

rus ne augstākas par 60—70 kg sviesta gadā,
vai 4—5 kg piena izslaukuma no govs dienā.

Vērīgam un piedzīvojušam lauksaimnie-

kam būs pats par sevi skaidrs, ka šāda lop-

kopība atnes pavisam maz labuma. Pie šā-

da stāvokļa vietējie lauksaimnieki no laika

gala it kā jau pieraduši un rets kam radī-

sies galvā doma, ka lopkopība vispār var

atmaksāties un dot lauksaimniekam kādu

jūtamu labumu. Šī parādība ir ļoti zīmīga
gandrīz visā Latgalē, bet tās austrumu da-

ļā īpaši.

Neskatoties uz šo bēdīgo ievadu par Jaun-

latgales apriņķa lopkopību, godam ir jāmin,
ka ir arī prāvs skaits saimniecību un ir pat

atsevišķi mazāki apvidi (ap Balviem, Rugā-
jiem, pa daļai ap Tilžu un Jaunlatgali), kur

lopkopība pēdējos gados nav daudz zemāk

vērtējama, kā labākos Latvijas lopkopības
novados. Par to interesenti atradīs ziņas

biedrību pārskatos un būs vērojuši apmek-

lējot izstādes. Novērtējot tuvāk apriņķa

lopkopības apstākļus, šie pozitīvie lopkopju

piemēri dod pietiekošu iespēju pārliecinā-

ties, ka lopkopība šeit nav ne tikai kā iespē-

jama, bet tai ir arī dažas priekšrocības. Par

tādām jāmin dabīgie apstākļi.

Gandrīz viss Jaunlatgales apriņķis jāuz-
skata par lielu zālājiem piemērotu līdzenu-

mu, kas pa daļai ir kā Lubānas klāņu pļa-

vu turpinājums un arī kā, tā saucamo,

Minskas - Pinskas purvu pļavu joslas zieme-

ļu daļas pieslēgums, kas nāk no Baltkrie-

vijas apgabala, iet pāri Daugavai, cauri

Latgales rietumu daļai un nobeidzas ap
Pleskavas ezeru. Lielas platības šeit mirkst

vēl zem ūdens un atrodas purvainā stāvok-

lī. Kur no dabas mazāk purvots un kur

kaut kas jau ir darīts mitruma apstākļu no-

kfrtošanai, rodas ievērojamas platības la-

bu zālāju ierīkošanai, kur citām kultūrām
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priekšrocību mazāk. Te dabīgais pamats

Jaunlatgales apriņķa lopkopjiem! Tie, kas

pie šī darba jau ķērušies, ir guvuši labus

sasniegumus lopkopībā un tie lai noder par

tālāku paraugu.

Par nožēlošanu meliorācijas un zālāju uz-

labošanas darbi plašākos apmēros tomēr ļoti
maz izvesti, bet tagad ir it kā sastinguši.
Tos ievērojami apgrūtina tas, ka bieži at-

sevišķs lauksaimnieks zemes un pļavu no-

susināšanas darbos ir gandrīz nespējīgs.
Vietas ir tik līdzenas, ka atsevišķas saim-

niecības, ja tās ari gribētu zemi nosusināt,
nevar savā zemē atrast ūdenim vajadzīgo
kritumu. Novadu grāvjiem tāds ir jāmeklē
vairāku saimniecību robežās un pat ārpus

sava pagasta. Sabiedriskie pasākumi te vā-

ji, tamdēļ arī meliorācijas darbos grūti rast

vienotu saskaņu un sekmes.

Lopkopības attīstībai stāv ceļā daudzi ve-

cie aizspriedumi, kas raksturīgi gandrīz
visā Latgalē. Vietējie lauksaimnieki, kā lat-

vieši - latgalieši, tā krievi, neskaitot ienācē-

jus no citiem Latvijas apgabaliem, ar lopko-

pību ir līdz Latvijas nodibināšanai bijuši

pavisam maz pazīstami. Tie ir mācījušies
saimniekot pēc mūsu bijušā austrumu kai-

miņa parauga, no Latgales muižām un „foļ-
verkām", kur saimniekošanas idejas nāca

no Krievijas un Polijas melnzemes apgaba-
liem, kam ar racionālu lopkopību bija vis-

mazāk sakara un bija maz piemērotas un

nederīgas nabadzīgajai, kalnainai un pur-

vainai Latgalei. Kā saimniekoja muižās, tā

apmēram mācījās saimniekot Latgales zem-

nieks. Bieži šis muižas saimnieks bija atva-

ļināts krievu palkavnieks vai poļu pans. No

tā varam spriest, kādus saimniekošanas pie-
mērus varēja zemnieks smelties no saviem

Jaunlatgales rajona lopkopības
instruktors J. Nagla.

kungiem. Tieši pasvītroju, ka vēl tagad
Latgales vecā zemnieku paaudze saimnieko

sava laika garā. Labāku nākotni sola tikai

jaunā paaudze, kurai iet priekšgalā un ceļu
lauž mazpulku jaunatne.

Zīmējoties uz lopkopību, apriņķi var stā-

dīt priekšā dalītu divās diezgan krasi at-

šķirošās — rietumu un austrumu daļās. Rie-

tumu daļu apdzīvo lielāko tiesu latvieši, no

krieviem liela daļa ienācēju no citiem Lat-

gales apgabaliem, bet austrumu daļā pār-
svarā krievu tautības iedzīvotāji. Ar šo ap-

rakstu komentāri ir lieki par to, kāda lop-

kopība var būt apriņķa vienā daļā, kāda ot-

rā. Tomēr arī apriņķa krieviskajā daļā

lopkopība pēdējos gados sāk veidoties. Te

dažādos sabiedriskos lopkopības pasāku-
mus (vaislas lopu stacijas, lopk. pārraudzī-
bas biedrības etc.) jūtami atbalsta ar lī-

dzekļiem pagastu pašvaldības, ko labprāt

gaidītu no savām pašvaldībām arī apriņķa
rietumu pagastu lauksaimnieki.

Pēdējā laikā visjūtamāk lopkopības attīs-

tību kavē neatrisinātās piensaimniec. lie-

tas. Ja piena ražības, kā jau minēju, ir tik

mazas, bet turklāt nav tā paša piena mazu-

miņa kur izdevīgi izvērtēt, tad stāvok.is

lopkopībai ir divkārši ļauns. īpaši tas sa-

kāms par apriņķa austrumu daļu. Līdzšinē-

jie pūliņi organizēt šai apgabalā pienotavas
un krejotavu punktus ir devuši maz panā-
kumu. Daudzas pienotavas un punkti ag-

rāk vai vēlāk savu darbību ir bijuši spies-
ti pārtraukt. Piena vešana uz tālu atrodo-

šām pienotavām un lielie sviesta apstrādā-
šanas izdevumi paņem „lauvas tiesu" no

sviesta naudas un lauksaimniekam caurmē-

rā neiznāk pat lats par kilogramu sviesta.

Pašreizējos apstākļos, sevišķi pierobežas

apvidos, labāka izeja būtu mācīt, propagan-

dēt, un organizēt, kā ražot vairāk, labāka

un tīrāka piena savās saimniecībās un kāto

mājas apstākļos vislabāk pārstrādāt un iz-

vērtēt.

Jāpiezīmē, ka lopkopības attīstība Jaun-

latgales apriņķi zināmā mērā ir bijusi maz-

liet gausāka, nekā citos Latgales apriņķos,

tajā ziņā, ka savā laikā šis apriņķis atraz-

damies vistālāk no agronomiskās palīdzības
centra Latgalē — Latgales lauks, biedrību

savienības Daugavpilī — salīdzinot arī ma-

zāk ir guvis gan tiešā, gan netiešā atbals-

ta, nekā to saņēma citi tuvāki apriņķi, ka

piem. Daugavpils apriņķis, kur arī ir vis-

vairāk dažādo agronomisko pasākumu. Līdz

L. lauks. k. nodibināšanai apriņķī bija ti-

kai viens raj. lopkopības instruktors un ma-

zāk agronomisko darbinieku vispār. Tam

arī zināmas sekas. Piem. Balvos, kur bija
instruktoru centrs, tuvāk stāvošos pagastos,
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kā Balvu un Rugāju, arī izpaudusies vislie-

lākā rosība lopkopībā, salīdzinot ar attālā-

kiem pagastiem.

Lopkopības attīstības sekmētājas arvienu

ir lopkopības pārraudzības biedrības, īpaši

kur labi lopkopības pārraugi. Šai pasākumā

Jaunlatgales apriņķis sevišķi vēl lepoties

nevar. Labu lopkopības pārraugu novērtē-

šanu te vēl nav īsti izpratuši un padomā-

juši par tādu saistīšanu un pienācīgu atal-

gošanu. Labu darbinieku trūkums tamdēļ
te aizvien izjūtams liels.

Tagad lopkopības izkopšanas darbi no L.

lauks, kameras ir sekmīgi ievadīti, bet ne-

pieciešama pašu lauksaimnieku lielāka lop-

kopības lietas izpratne un aktīvāka parā-
dīšanās darbos. Ir darīts viss iespējamais,
lai katram lauksaimniekam būtu pieietami

un izmantojami pastāvošie sabiedriskie lop-

kopības pasākumi.
Savos priekšā stāvošos darbos jaunlatga-

liešiem ir ne tikai jāraugās, kā uzlabot eso-

šo lopu materiālu, bet līdztekus neatlaidīgi
ik uz soļa jāseko turēšanas apstākļu uzlabo-

šanai, proti labu un lētu barības līdzekļu
ražošanai un pareizai lopu ēdināšanai, kas

pēdējā laikā it kā sāk vairāk palikt iepakaļ

sugas lopu ieaudzēšanai. Mūsdienu lopko-

pības lozungs ir zālāji — daudz laba siena

lopiem ziemā, bet labas ganības vasarā! Ar

to lopu piena ražas var viegli dubultot, un

to ievērojot, Jaunlatgales apriņķis lopkopī-
bas ziņā drīzā laikā vien var parādīt citā-

dāku izskatu.

Agr. A. LĀČKĀJA,

L. 1. k. Latgales novada lopk. inspektors.

Balvu agronomiskais rajons
Rajons nodibināts 1935. gada 16. aprīlī.

Tanī ietilpst 3 pagasti: Balvu, Vīksnas un

Liepnas, ar zemes kopplatību 853 kv. km.

Saimniecību kopskaits 2709.

Lauki nemeliorēti, cieš pavasaros un ru-

deņos no mitruma. Trūkst lielāku ūdens

novadu, kamdēļ lauku ražas tikai caurmē-

rā vidējas.

Pļavas un ganības nekultivētas, mazra-

žīgas. Uz 15.600 ha aramzemes skaitās

ap 12.000 liellopu. Piena ražība caurmē-

rā gadā 1400 kg piena. Zem pārraudzības

sastāv ap 5 proc. no visa liellopu skaita.

Laukkopība: visvairāk audzē auzas, ru-

dzus, miežus, linus, samērā vēl maz audzē

kviešus, sakņaugus, zirņus un pupas. No

sienaugiem gandrīz katra saimniecība au-

dzē uz vienu ceturtdaļas aramzemes platī-
bas āboliņu ar timotiņu. Sējas kārtībā ma-

nāmi daži trūkumi. Vēl līdz šim plaši sa-

stopama Jāņa papuve, trīsgadīgs āboliņš.
Zemes strādāšana līdz šim arī nebija pa-

reiza — zemi ara 70—80 proc. gadījumos

pavasarī. Samērā maz vērības piegriež

sēklas materiālam, sēklu kodināšanai, sēk-

lu šķirošanai un arī zemes mēslošanai ar

mākslīgiem mēsliem.

Lauksaimniecības būvniecībā vērojama

zināma uzlabošanās. Līdz šim mūra ēku

skaits saimniecībās bija zem 2 proc., arī

ēku iekārta un izmantošana līdzšinējos ap-

stākļos, -— nepiemērota.

Kūdras izmantošanas iespējamības lie-

las. Kūdras izmantotāju skaits sāk manā-

mi augt.

Darba spēka jautājums pašreizējos ap-

stākļos rajonā puslīdz labi nokārtots. Vie-

nu caurmēra saimniecību ar 6—B ha aram-

zemes apdzīvo un apsaimnieko 5—6 cilvē-

ki, šīs caurmēra saimniecības rajonā
vairāk sastopamas. Trūkst darba roku

lielākās saimniecībās, bet tādu ir samērā

maz. Algotu strādnieku skaits uz 100 pa-

stāvīgi strādājošiem saimnieka ģimenes

locekļiem ir zem 5.

1937. gadā rajonā jāturpina novērst eso-

šās novērotās kļūdas, piegriežot vislielāko

vērību lauku meliorācijai, meliorācijas plā-

nu sastādīšanai un sevišķi sīkmeliorācijai,

pļavu un ganību izkopšanai plašākā mēro-

gā, aparot neauglīgās pļavas un mazražīgās

Balvu raj. agron. N. Jansons.
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ganības. Kulturzāļu sēklas jāaudzē vai-

rumā. Liellopu ražība paceļama ar saim-

niecībā esošiem līdzekļiem. Jāpaplašina

pārraudzības biedrību darbs, nostādot zem

lopkopības pārraudzības lielāku saimniecī-

bu skaitu. Jāuzlabo lauku sējas kārtība

un Jāņa papuves jāiznīcina. Jāpiegriež
vērība kulturšķirņu pastiprinātai audzēša-

nai, izveidojot sēklaudzēšanas saimniecības

tīklu, zemes pareizai apstrādāšanai, darba

racionalizācijai, lauksaimniecības kultur-

līmeņa pacelšanai un dzīves apstākļu uzla-

bošanai, ņemot palīgā visas esošās lauk-

saimnieku organizācijas, mazpulkus, jaun-
dibināmās lauksaimniecības biedrības,
valsts un pašvaldības iestādes. Tiks pie-

griezta lielāka vērība lauksaimniecības

kursu, sacīkšu, priekšlasījumu skaita pa-

vairošanai, paraugsaimniecībās izvestiem

demonstrējumiem, izmantojot visas iespē-

jamības.
N. JANSONS.

Balvu lopkopības rajons
Balvu lopkopības rajons kā patstāvīgs

rajons savu darbību uzsācis ar 1926. gadu.
Darbības uzsākšanas laikā rajonā ir darbo-

jušās tikai 3 lopkopības pārraudz b-bas,

tikpat vaislas buļļu stacijas un dažas vais-

las kuiļu stacijas, bet paši lopi neizkopti

un mazražīgi.
Līdz šim no lopkopību veicinošiem sa-

biedriskiem pasākumiem rajonā paspēts

noorganizēt: 12 lopkop. pārraudz. b-bas,
16 vaislas buļļu stacijas, 2 vaislas govju

audzētavas, novietotas 14 vaislas govis 12

saimniecībās, 3 vaislas aitu audzētavas,
vairākas teķu un kuiļu stacijas, kā arī put-

nu audzētavas.

Sevišķu vērību lauksaimnieki sāk pie-

griezt tīrsugas lopu ieaudzēšanai, gan ie-

pērkot tīrsugas teļus, gan iegādājot ar val-

dības pabalstu tīrsugas govis, kā arī kru-

stošanas ceļā no saviem ganāmpulkiem.

Jāsaka, ka sevišķi pēdējais audzēšanas

veids devis samērā labus rezultātus, jo ir

izveidojušies ganāmpulki ar ļoti vērtīgiem

īpatņiem. Ir īpatņi ar gada ražību pāri

Balvu raj. lopkopības
instr. P. Senka.

par 300 kg sviesta un ganāmpulka caurmē-

ra ražību pāri par 200 kg sviesta, piem.,
A. čopa Rugāju Lūkusalā govs 7. Lase KB

695 111. ražojusi 6308 kg piena ar 4,14

proc. t. — 301 kg sviesta, bet R. Garais

Rugāju Drebējos ganāmpulka caurmērs no

5 gada govīm 4416 kg piena ar 4,15 proc.

t. 211 kg sviesta.

Tas pats sakāms arī par novietotām tīr-

sugas govīm, arī to ražība nav slīdējusi,
bet daudzos gadījumos pat ievērojami cē-

lusies. Pateicoties novietotām tīrsugas go-

vīm, kā arī pašu ieaudzētām, ir izveidoju-
šies labāko lopkopju — audzētāju apvidi
— centri, kas izveido ne tikai savus ga-

nāmpulkus, bet arī apgādā pārējos apvidus
ne tikai ar tīrsugas teļiem, bet izplata arī

vaislas buļļus visas Latgales apmērā. Ra-

jons devis vaislas stacijām 36 vērtīgus
buļļus, no kuriem ārpus rajona ir pārdoti
20 pieauguši un ciltsgrāmatā uzņemti buļļi.

Tiek audzēti arī sarkanraibie lopi, bet

ļoti mazos apmēros. Labākās saimniecī-

bas vaislas lopu audzētājās, kur ganām-

pulka caurmērs sniedzas pāri 200 kg svie-

sta no gada govs, vai tuvu 200 kg ir H. Po-

rietis Balvu Mēkos, E. Krims Balu Dobe-

niekos, E. Berķis Balvu Vārtos, A. Krims

Balvu Silamalā, V. Pulkstenis Rugāju
Liepkalnā, R. Garais Rugāju Drebējos un

citi.

No sarkanraibo lopu audzētājiem mina-

mi E. Sērmūkšs Vīksnas Annasbirzē un A.

Stokmanis Tilžas celmalās.

Līdz ar lopkopības attīstību un izveidoša-

nos ar prieku jākonstatē, ka lauksaim-

nieki sāk izprast arī labu ganību nozīmi,
tā kā labākās lopkopju saimniecībās sasto-

pamas arī kultivētas ganības, kuras god-
algotas.

Attiecībā uz sīklopiem jāsaka, ka samē-

rā labs ir cūku materiāls. Izzudīs pilnīgi

pirmatnējais Latgales cūkas tips. Aitko-
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pībā sekmes vēl ir vājākas, bet pateicoties
LLK atsaucībai, arī aitu materiāls sāk uz-

laboties. Piekrišanu ir guvušas šropšīras

sugas aitas, kuras arī liekas piemērotākās

vietējiem apstākļiem.

Kopsavilkumā jāsaka, ka pēdējos gados,

pateicoties LLK plānveidīgai rīcībai un

lietderīgam materiālam atbalstam, lopko-

pība rajonā pakāpeniski sāk izveidoties un

gadu no gada uzrādīt labākus panākumus

gan ra|ības ziņā, gan tīrsugas īpatņu pie-

auguma ziņā. Sāk nostiprināties un pa-

plašināties arī pārraudzības b-bas.

Turpmāk vēl jānostiprina un jāpaplaši-
na pārraudzības biedrības, jāpalielina vēl

vaislas lopu staciju skaits, bet sevišķa vē-

rība piegriežama labu zālāju ierīkošanai

un vispār lētas un labas lopbarības ražo-

šanai. P. SENKA,
Balvu rajona lopk. instruktors.

Kārsavas agronomiskais rajons
Kārsavas rajonā ietilpst trīs pagasti. No

Jaunlatgales apriņķa: Baltinavas un Gau-

ru pagasts, bet no Ludzas apriņķa — Kār-

savas pagasts. Agronomiskais rajons Kār-

savā nodibināts 1935. gada 1. maijā. Rajo-

nā 6207 saimniecības, zemes kopplatība

899,6 kv. km. Zeme pēc kulturveidiem sa-

dalās šādi: aramzeme 37.323 ha, pļavas
10.985 ha, ganības 16.157 ha. meži 11.429 ha,

purvi 10.985 ha.

Lai agronoma padomu lauksaimnieki

vieglāk varētu sasniegt, katrā pagastā no-

liktas konsultācijas dienas. Agronomiskā ra-

jona pastāvēšanas laikā konsultācija sniegta
789 lauksaimniekiem. Padomu sniegšanas

un lietderīgāku darba paņēmienu parādīša-

nas nolūkos uz vietas, agronoms apmeklējis
SCI saimniecības. Sējumu apskates nolūkos

apmeklētas 224 saimniecības. Rajonā sarīko-

ti 48 lauksaimniecības priekšlasījumi un

kursi, 5 darba sacīkstes un 8 saimniecībās

ierīkoti dažādi demonstratīva rakstura izmē-

ģinājumi. Pamatskolās un papildskolās pa-

sniegtas 52 stundas lauksaimniecības priekš-
metos. Rajonā, agronoms piedalījies 37

mazpulku sarīkojumos, kā pieccīņās, ražas

apskatēs un karoga svētkos. Uz vietējo

pašvaldību un organizāciju uzaicinājumiem

agronoms piedalījies 36 dažādās apspriedēs

par tekošiem sabiedriskiem jautājumiem.
Ar raj. agronoma līdzdalību 10 saimniecībās

ierīkoti Bha ilggadīgu zālāju un 1,5 ha

aizņemti ar zāļu sēklu audzēšanu. Rajonā
izraudzītas trīs paraugsaimniecībās, kuras

jau paspējušas iegādāties vietējiem apstāk-

ļiem piemērotas, augstražīgas labību šķir-

ņu sēklas, izdarītas dažas vēlamas pārmai-

ņas augu sekā un lauku iedalīšanā. Turp-
māk domāts paraugsaimniecībās nostādīt tā,

lai galveno ienākumu saimniecībai dotu lop-

kopība. Pārējās saimniecības nozares pare-

dzēts vairāk savstarpēji saskaņot, nostipri-

nāt un piegriezt lielāku vērību saimniecī-

bas apkārtnes izdaiļošanai.

Rajonā nākošā vasarā paredzēts celt 8

ugunsdroša būvmateriāla kūtis un 1 uguns-

drošu labības šķūni pēc zemkopības minist-

rijas izstrādātiem normālprojektiem. 14

dzīvojamām ēkām pieprasīts māksi, šīferis

jumtu segšanai un ķieģeļi 6 koka dzīvoja-

mo ēku ārsienu apmūrēšanai.

Kārsavas raj. agron. A. Ozols.

Vairākās saimniecībās paredzēts ganībās
ierīkot aplokus, bet kultivētu ilggad. zālāju

platībai iespējams palielināties par 14—18

ha, Mazražīgo vietējās labības sēklas mate-

riālu lauksaimnieki cenšās apmainīt pret no-

teiktas šķirnes sēklu. Nākošā vasarā pare-

dzēts iesākt dedzināmās un pakaišu kūdras

ražošanu divos šim nolūkam piemērotos

purvos. Ir cerība šajā pasākumā saistīt arī

vietējās pagastu pašvaldības.
Drīzumā paredzēta rajonā esošo lauksaim-

niecības biedrību pāriešana uz jauniem
kameras lauks, b-bu statūtiem. Jaunās lauk-

saimniecības biedrības būs liels palīgs ag-

ronomiskās palīdzības darbā.

A. OZOLS,
L. L k. Kārsavas raj. agronoms.
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Kacēnu agronomiskais rajons
atrodas Jaunlatgales apriņķī un ietver

3 pagastus — Kacēnu, Upmales un Sinavas

ar kopējo platību 50.570 ha. ledzīvotāju
skaits rajonā ir 17.674, no kuriem vairums

krievi. Rajona rūpniecību raksturo sekosi

Lauksaimniecības kameras Ka-

cēnu raj. agr. A. Pūliņš.

rūpniecības uzņēmumi: 2 koppienotavas,
10 ūdens dzirnavas, 3 tvaika dzirnavas un

2 vēja dzirnavas.

Kacēnu rajonā agronomiskās palīdzības
darbība uzsākta 1936. g. 1. apr. Pirms

1. aprīļa šinī rajonā pastāvīga agronoma

nebija. Agronoma darbību šais 9 mēnešos

raksturo sekoši skaitļi. Apmeklētas pa-

visam 104 saimniecības, kur doti attiecīgi

norādījumi lauksaimniecības jautājumos.
Pēc padoma lauksaimniecības jautājumos

konsultācijas dienās agronoma biroju ap-

meklējuši pavisam 54 lauksaimnieki. Ra-

jonā sarīkotas 2 aršanas sacīkstes ar 30

apmeklētājiem. Krusas nopostītie sējumi

apskatīti un novērtēti 66 rajona saimnie-

cībās. Rajonā paredzēts izveidot 6 pa-

raugsaimniecībās, sadalot tās pēc iespējas

vienmērīgāki pa visu rajonu, izvedot tās

saimniekošanu un ražošanas procesu tā,
lai tās būtu par paraugu un mērķi citām

saimniecībām rajonā. Lopkopība rajonā
nav sevišķi izveidojusies, lopu materiāls

neizkopts.

Būvniecība, sakarā ar valdības izdotiem

likumiem, rajonā veidojas apmierinoši.

Mazu vērību piegriež dārzkopībai, kura bū-

tu plašāki jāizkopj. Tāpat nopietna vērī-

ba piegriežama labu pļavu un ganību ierī-

košanai, lai līdz ar to varētu - attīstīties lop-

kopība. Nopietna vērība piegriežama arī

zālāju sēklu audzēšanai.

A. PūLIŅš,
LLK Kacēnu rajona agronoms.

Bērzpils agronomiskais rajons
Bērzpils agronomiskais rajons nodibināts

1935. g. 16. aprīlī. Rajonā ietilpst sekoši

pagasti: Bērzpils, Rugāju un Tilžas Aram-

zemes kopplatība 23.389 ha, saimniecību

kopskaits 3925. Zemes sastāvā pārsvarā
smilts un mālaina smilts. Zemes auglība
nav sevišķi augsta. Rajons pa lielākai da-

ļai atrodas līdzenumā, sniedzas līdz Lubā-

nas ezera apkārtnei.

Liels ieguvums Bērzpils rajonam beidza-

mos gados izvestie Lubānas ezera nosusinā-

šanas darbi. Agrāk gandrīz ikgadus bij

jāpiedzīvo plūdi, kad tika appludinātas lie-

las zemes platības — saimniecības ar vi-

sām ēkām. Ar ūdens līmeņa pazemināša-
nu pavairojušās pļavu platības un uzlabo-

jies pļavu augu sastāvs. Tagad vairs siens

pa ūdeni nav jāzvejo.

Laukaugu ražošanā galveno vērību pie-
griež auzu, rudzu, miežu un linu audzēša-

nai. Galvenais naudas augs lini. Uzlaboti

zālāji vēl maz sastopami.

Bērzpils rajona agr.

G. Ozoliņš.



49

Lai gan lauksaimniecības attīstības ziņā
rajons ir gājis stipri uz priekšu, kas seviš-

ķi sakāms par beidzamiem gadiem, tad to-

mēr vēl ir daudz ko darīt, lai sasniegtu to

stāvokli, kāds ir citur labākos Latvijas ap-

vidos.

Rosīgākie lauksaimnieKi sāk uzklausīt

agronoma padomus un rīkoties pēc viņa
aizrādījumiem.

Pagājušā gadā 8 mēnešos sniegti padomi
290 gadījumos, apmeklētas 209 saimniecī-

bas, noturēti 15 priekšlasījumi, kurus no-

klausījušies 916 lauksaimnieki.

Šoruden zemes aparšanas propagandai

bija labi panākumi, gandrīz visa zeme tika

uzarta, turpretim iepriekšējos jados samē-

rā maz.

Līdz ar jauno būvniecības likumu iedzī-

votāju interese par ugunsdrošām būvēm

sāk pieaugt, tā kā cerams, ka tuvākā nā-

kotnē ugunsdrošu ēku skaits vairosies. Līdz

šim ugunsdrošas ēkas maz sastopamas.

Turpmāk visnopietnākā vērība jāpie-

griež lauku ražas pacelšanai, tās kvalitātes

uzlabošanai. Lai to sasniegtu, vispirms

svarīga zemes nosusināšana. Tāiāk jāuz-
labo zemes apstrādāšana, iegādājoties la-

bākus zemes apstrādāšanas rīkus un mašī-

nas. Jāpiegriež lielāka vērība zemes parei-
zai mēslošanai un labākam sēklas materiā-

lam. Jāveicina zālāju uzlabošana un ierī-

košana. Rajonā atrodas šādas paraug-

saimniecībās: Kārlis Miza Tilžas pagasta

Jaunpalsēnos, Jūlijs Zeltiņš Tilžas pagasta
Mazgrīvās, Alfrēds Stūķens Tilžas pagasta

Lušubirzē, Andrejs Skroders Rugāju pa-

gasta Zeltiņos, Alfrēds Briedis Rugāju pa-

gasta Ilgandžos, Staņislavs Boronovskis

Bērzpils pagasta Obulderos.

Visās paraugsaimniecībās galvenā lauk-

saimniecības nozare — lopkopība.

LLK Bērzpils rajona

agr. G. OZOLIŅŠ.

Jaunlatgales pilsēta
Jaunlatgale dibināta 1933. gadā, kad tās

2,62 kv. kilometru lielo teritoriju apdzīvoja
tikai 844 iedzīvotāji, bet šai īsā pastāvēša-
nas laikā daudz darīts kā Dašas pilsētas ie-

dzīvotāju, tā iebraucēju — zemnieku labā:

uzcelta lopkautuve, uzlabots tirgus lau-

kums, pārbūvēta pamatskola un mlsētā ie-

rīkotas ērtas betona ietnes.

Pilsētas pastāvēšanas laiks -oti īss un

mazai pilsētai ar mazu iedzīvotāju skaitu

minētie darbi jāuzskata par lieliem vēl jo
vairāk tādēļ, ka tie nekalpo tikai oašas pil-
sētas iedzīvotājiem, bet visiem, kas apmek-
lē pilsētu un sevišķi apriņķa zemniekiem.

Savā darbībā Jaunlatgales p
;3sētas paš-

valdība vienmēr centusies saprasties ar

lauku pašvaldībām un līdz šim saprašanās

bijusi laba. Un tagad, kad visa apriņķa
zemnieki ierodas Jaunlatgalē, lai savā sa-

nāksmē kopotu savas domas, lā° kristalizē-

Skrindas iela Jaunlatgalē.
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tu un mājās pārbraukuši veidotu savu

saimniecisko dzīvi pēc jaunām atmiņām,
un arī še dotu norādījumus SAVUini idejis-
kiem darbu vadītājiem, — Jaunlatgales

pilseta sagaida jūs un jusu iabvējus un ap
sveic ar prieku un gandarījumu.

E. OZOLS,
Jaunlatgales pilsētas galva

Poruka iela Jaunlatgalē.

Šķilbēnu pagasts
kopš 1930. gada pastāv kā atsevišķa vienī-

ba. Pagasta platība 216 kv. km., iedzīvotāji
6020 no tiem 35 proc. krievu tautības. Pa-

gastā vairums sīksaimniecības un lauksaim-

nieku galvenais ienākumu avots — linko-

pība. Lopkopība vāji attīstīta, jo pagastā un

tuvākā apkārtnē nav pienotavas. Pašvaldī-

ba uztur vienu 6-kl. un septiņas 4-kl. sko-

las, kurās mācās ap 815 skolēni. Visas sko-

las, izņemot Šķilbēnu krievu skolu, nov:.e-

totas īrētās telpās, kuras nav piemērotas
skolu vajadzībām. Nākošajā pavasarī pa-

gasta valde uzsāks pagasta nama būvi un

pēc tam pakāpeniski pāries pie skolu bū-

vēm. Bez minētām pamatskolām pagastā
vēl atrodas Baltinavas 2 gadīgā lauksaim-

niecības skola, kuru vada agr. Ramanis. Pie

lauksaimniecības skolas, Rekavas 6-kl. un

Upītes 4-kl. skolām pastāv mazpulki, kuri

uzrāda sekmes sakņkopībā. Kulturālā lau-

Vīksnas pagasta valde un techniskie darbinieki.
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kā strādā vietējā aizsargu nodaļa, pie ku-

ras pastāv ari jaukts koris, skolas pārziņa
Rumaka vadībā.

Pagasta pašvaldības saimniecība pēc 1934.

gada 15. maija redzami uzplaukusi, jo sa-

maksāti visi vecie parādi un uzkrāti līdzek-

ļi ēku būvēm.

A. VĒRIŅŠ,

pagasta darbvedis.

Vīksnas pagasts
atdalīts no lielā Balvu pagasta un viens no

visjaunākiem Latvijas un mazākiem Latga-
les pagastiem. Pagastā ietilpst 507 saimnie-

cības ar 1.300.981 ls nekustamas mantas

vērtību un apm. 3,500 iedzīvotājiem, no ku-

riem apm. 60 proc. latvieši, pagasta tekošā

gada budžets 33.400 ls. Pagasta lauksaim-

nieku galvenā nodarbe un ienākumu avots

ir linkopība, bez tam lielu vērību lauksaim-

nieki piegriež arī zirgkopībai, bet vairākās

saimniecībās nodarbojas arī ar lopkopību

un graudkopību. Pagastā zeme pa lielākai

daļai nekultivēta — purvaina un dod ļoti
zemes ražas.

1. pak. pamatskolas atrodas nomātās tel-

pās, bet 6-kl. pamatskolu pagasta pašvaldī-
ba pagājušā gadā ieguva pirkšanas ceļā.

Pagasta valdes kanceleja atrodas nomā-

tās telpās un telpas nav piemērotas minētai

vajadzībai, jo šauras un trūkst dzīvokļu
darbvedim un pārējiem kancelejas darbi-

niekiem. Tāpat pašvaldībai trūkst dzīvokļu

skolotājiem un policijas kārtībniekam.

Pagastā rosīgi darbojas aizsargu nodaļa,

dzelzceļu aizsargu pulka Vīksnas nodaļa un

aizsardžu pulciņš, mazpulks skolot. Jākob-

sona kundzes vadībā, bez tam vēl darbojas
L. N. J. S. Vīksnas nodaļa. 1936. gada 1. de-

cembrī pagastā nodibināta jaunā lauksainv

niecības biedrība ar pagasta vecāko un pa-

gasta aizsargu nodaļas priekšnieku priekš-

galā.

Vīksnas ambulance.

Vispār, pagastam, kā jaunam iesācējam
daudz un dažādi uzdevumi un pienākumi,
bet cerams, ka jau nākošā budžeta gadā

pašvaldība varēs saimniekot bez traucēju-
miem. Vienīgi grūtības rada līdzekļu sagā-
dāšana pašvaldības sabiedrisko ēku būvēm,

ED. REZGORIŅŠ,

pagasta darbvedis

Vīksnas 6 kl. pamatskola.
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Tilžas pagasts
aizņem 312 kv. kilometru platību, 1246 ap-
dzīvotu vietu, ar 7046 iedzīvotājiem. Pagas-
ta nekustamu īpašumu kopējais novērtē-

jums 2.699.073 ls, budžets — 66,000 ls.

Pagasta finansiālais stāvoklis grūts, jo

agrākos gados, pirms 1934. g. 15. maija, iz-

tērētas svešas sumas par apm. 37.000 ls un

iekrāti lieli parādi slimnīcām, dažādiem uz-

ņēmējiem v. c. Patreiz finansiālais stāvok-

lis sāk uzlaboties, iztērētās svešās sumas no-

maksātas, bet brīvu līdzekļu pagastam nav

un ja arī iekasētu visus nodokļus un gribētu

segt parādus, tad tomēr iztrūktu pāri par
4000 ls.

Apmēram pagasta vidū atrodas Tilžas

ciems, kurā atrodas pagasta nams, nespēj-
nieku patversme, rajona ārsta ambulance,
veterinārārsta punkts, zobārsta kabinets,

pagasta vecākā policijas kārtībnieka kance-

leja, aptieka, pasta kantoris, lopkautuve,
Tilžas „Centra" tvaika koppienotava, 34

tirdzniecības uzņēmumi un vairāki rūpniecī-
bas uzņēmumi. Blakus Tilžas ciemam pa-

ceļas krāšņā ķieģeļu — akmeņu mūra — lu-

terāņu baznīca un tālāk katoļu beznīca. Pa-

gasts uztur divas 6-kl. pamatskolas un čet-

ras 4-kl. pamatskolas. Trīs skolas mitinās

īrētās telpās. Skolu telpu jautājumu grū-
ti atrisināt, jo atrast piemērotas telpas nav

iespējams, bet pašvaldības finansiālais stā-

voklis neatļauj ķerties pie jauna nama bū-

ves. Un tamdēļ paaugstinātās nodokļu lik-

mes arī turpmāk būs jāpatur, lai skolas

namu celšanai varētu uzkrāt līdzekļus.

Galvenos ienākumus iedzīvotāji gūst no-

darbojoties ar linkopību, lopkopību un

graudkopību. Zeme līdzena, lielāko tiesu

smilšaina. Bet vietām ir sastopami arī sma-

gāku zemju tipi, sevišķi pie Ruskulov.?s.

Zemes auglības ziņā Tilžas pagasts nav aug-

stu stādāms. Augstākas ražas iespējamas

sasniegt tikai pie rūpīgas zemes stradāša-

nus un pareizas mēslošanas.

Tās saimniecības, kuras nesen izgāja no

sādžām viensētās ienākumus gūst gandrīz

vienīgi no liniem. Pagastā ir atsevišķi rajo-

ni, kur samērā labi nostādīta lopkopība, ša-

jos rajonos mazāk sēj linus, bet gan blakus

lopkopībai vairāk nodarbojas ar maizes la-

bības audzēšanu. Pēdējo gados pagasta lauk-

saimnieki sevišķu vērību piegriezuši cūk-

kopības nozarei un bekona un speķa cūku

audzēšana dod saimniecībām jūtamus ienā-

kumus.

Sabiedriski kulturālā dzīve nav sastingu-
si. Plašu sabiedriski kulturālu darbu veic

aizsargi, aizsardzes, mazpulki un skolas.

Varētu atzīmēt pagastā atsevišķus centrus,

kur norit dzīvāka sabiedriski kulturālā dar-

bība un tie būtu: Tilžas ciems, Silenieki,

Krišjāņi un Ruskulova. Šajās minētās vie-

tās vietējās kulturālās organizācijas kopā

ar skolām rīko teātra izrādes, priekšlasīju-
mus un citus sarīkojumus.

Izrīkojumu sarīkošanā ļoti lielas grūtības
rada piemērotu telpu trūkums. Pagastā nav

biedrības namu, kur iedzīvotāji varētu sa-

pulcēties kopējam darbam un arī atpūtai.
Par kopējā nama būvi Tilžas ciemā vietējās

organizācijas Tilžas ugunsdzēsēju biedrības

vadībā bija vienojušās un 1933. gadā jau

iemūrēja pamatakmeni, bet nespēja vien-

prātībā nama būvu turpināt un izvest līdz

galam. Tagad pie nama būves ķērusies

aizsargu nodaļa un viņai talkā nāk Centra

piensaimnieku sabiedrība, Kokorevas krāj-
aizdevu sabiedrība, lauksaimniecības biedrī-

ba „Celmlauzis" v. c, ziedodamas līdzekļus
katra 1000 ls apmērā, bet piensaimnieku sa-

biedrība vēl turklāt zemes gabalu. Pare-

dzams, ka pēc pāris gadiem Tilžas ciemā pa-
celsies stalta aizsargu nama celtne.

Tilžas pagasta valdes un tiesas amatpersonas un
techniskie darbinieki



Pagastā darbojās vairākas saimnieciska

rakstura sabiedrības un organizācijas. Re-

dzamu vietu starp tām ieņem tvaika kop-

pienotavas: „Tilžas Centra" piensaimnieku
sab. un Kokorevas piensaimnieku sab. „Sa-

la". Savā darbībā abas uzrāda lielu prog-

resu. Pēdējos gados katra koppienotava uz-

cēlusi savu ugunsdrošu pienotavas ēku. Jā-

min trīs lapkopības pārraudzības biedrības,
kas nodevušās Latvijas brūno lopu izkopša-
nai. Vēl darbojas 13 meliorācijas sabiedrī-

bas, no kurām lielākā daļa novadgrāvju
rakšanu jau pabeigusi, daļa tikusi ar darbu

līdz pusei, bet daļa tikai vēl tagad sāk. Bez

tam saimnieciskā laukā rosīgi darbojas: Ko-

korevas krāj-aizdevu sabiedrība, savstarpē-

jā ugunsapdrošināšanas biedrība un lauks-

b-ba „Celmlauzis", kurai ir savs, labi nostā-

dīts mašīnu koplietošanas punkts un sava

saimniecība.

Amatu personās, biedrību darbiniekos un

arī iedzīvotājos ir radies darba prieks un

pārliecība, ka visi labie centieni nesīs svē-

tīgus augļus.
A. STUĶĒNS,

pagasta vecākais

Tilžas piens. sab. «Centrs» pienotava.

Rugāju pagasts
dibināts 1922. g. 1. aprīlī. Pagasta iedzīvotā-

ju skaits 7.262. Pagastā 1250 saimniecības

ar 28.000 ha zemes kopplatību, pagasta bu-

džets 63.000 ls.

Darbojas 11 pamatskolas ar 900 skolnie-

kiem un 25 skolotājiem. 6-kl. pamatskolas
būvdarbi pabeigti 1936. g. Viņa ir pagasta

pašvaldības īpašums un skaistākā Jaunlat-

gales apriņķī. Minēto skolu apmeklē 280

skolnieki ar 8 skolotājiem. Pie skolas pastāv

mazpulks ar 42 dalībniekiem. Pagasts ir no-

pircis zemes gabalu un beidz būvdarbus 4

fki. Aizupes skolai. Pārējās deviņas skolas

atrodas nomātās telpās.
Kad 1934. g. tagadējā pagasta valde stā-

jās darbā, viņa saņēma 89.887,11 ls. lielu

nodokļu parādu, tukšu kasi un apm. 61.479

ls 32 sant. nenokārtotu maksājumu. Tagad
šie nenokārtotie maksājumi gandrīz likvidē-

ti. Tāpat stingri tiek piedzīti nodokļu pa-

rādi.

Lauksaimniecības galvenais ienākumu

avots lopkopība un pa daļai graud- un lin-

kopība.

Darbojas sekošas biedrības un organizā-

cijas: lauksaimniecības biedrība „Centība",

Rugāju krāj-aizdevu sabiedrība, Sarkanā

krusta Rugāju nodaļa, pēc apvienošanās 2

piensaimnieku sabiedrības ar 13 krejoša-

nas punktiem, 2 loppārraudzības b-bas, 3

lauksaimnieku mašīnu koplietošanas punk-

ti, Rugāju un apkārtnes savstarpējā apdro-
šināšanas b-ba, ugunsdzēsēju biedrība, Lat-

vijas aerokluba Rugāju nodaļa un aizsargu

nodaļa ar aizsardžu pulciņu, kuru no 1922.

g. organizēja un vada līdz šai dienai, kā no-

daļas priekšnieks, pagasta valdes darbve-

dis E. Linde, kurš ar savu ilggadējo praksi,
darba mīlestību, saprātīgo izlasi un rīcību

saistījis šajā darbā visplašāko pagasta sa-

biedrību, kura arī kā priekšzīme iet sabied-

riskā dzīvē. Pašvaldības nodoms vistuvā-

kā laikā uzcelt jaunu un piemērotu pagasta

namu.

J. KĻAVIŅŠ,

pagasta vecākais.
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Upmales pagasts
sāka darboties ar 1936. gada 1. aprīli, līdz

kuram laikam ietilpa Kacēnu pagastā. le-

dzīvotāju skaits 5269. Ar nodokļiem aplieka-
mās zemes kopplatība 12.621,19 ha, kas no-

dokļu aprēķināšanai novērtēti par 1.478.703

ls un pieder 1111 zemes īpašniekiem. No mi-

nētiem objektiem 72 jaunsaimniecības un 55

amatnieku gabali. ledzīvotāju apm. 92 proc.
krievu tautības un 8 proc. latvieši. Pagas-
tā vienā 6-kl. latviešu un krievu pamatsko-
la un 3 krievu 4-kl. pamatskolas, no pēdē-
jām viena nomātās telpās, kuras pagastā
samērā ērti novietotas, tomēr netiek no vi-

siem skolas gados esošiem bērniem apmeklē-
tas. Pagasta nams atremontēts, pilnībā neat-

bilst pagasta nama vajadzībām, jo trūkst

telpu pagasta tiesas novietošanai, kas kā

paredzams sāks darboties ar janvāra mēne-

si. '

Ar saimnieciskiem, nedz kulturāliem sa-

sniegumiem Upmalas pagasts savā pastāvē-
šanas laikā, ne arī agrāk kā Kacēnu pagas-
ta daļa, nav izcēlies, tikai tagad radies jau-
tājums par lauksaimniecības biedrības di-

bināšanu. Līdzīgs biedrības agrāk nav pa-

stāvējušas.

Labs piemērs vietējiem lauksaimniekiem

ir robežsargu nometnes saimniecība Radavā.

Ar 1936. gada augusta mēnesi nodibināta

Upmales pagasta aizsargu nodaļa, pie kuras

pastāv arī aizsardžu pulciņš. Šī organizāci-
ja, pateicoties enerģisku vadītāju rīcībai, lie-

kās radīs jaunam laika garam atbilstošus

kulturālus sasniegumus un garu.

J. POŠEIKA,

pagasta darbvedis.

Purvmalas pagasts
platība 192,4 kv. km, iedzīvotāju — 6600,
vairākums krievu tautības, saimniecību

skaits — 1287 un pagasta nekustamas man-

tas vērtība — 2.539.480 ls. Lauksaimnieku

galvenos ienākumus dod linkopība. Zemes

sastāvā pa lielākai daļai māls.

Pagasta pašvaldība saimnieko ar normā-

lām nodokļu likmēm. Tekošā gada budžets

līdzsvarots' uz 63.750 ls. Pēc 1934. gada 15.

maija ievērojami uzlabojies pagastā paš-
valdības finansiālais stāvoklis. Pagasta ie-

dzīvotājos vērojams pienākuma apziņas pie-

pieaugums. Pašvaldība uztur vienu 6-ki.

pamatskolu ar 5 skolotājiem, septiņas 1.

pak. pamatskolas ar 17 skolotājiem un pa-

gastā ir valsts Viestura 6-kl. pamatskola ar

8 skolotājiem. Nākošā gadā sāks celt jau-
nu ēku 6-kl. pamatskolas vajadzībām..

Pagastā darbojas: lauksaimniecības bied-

rība un pie viņas mašīnu koplietošanas

punkts, lopkopības pārraudzības b-ba, vai-

rākas meliorācijas biedrības un 2 mazpul-
ki. No pēdējiem 86. mazpulks skolotāja Pē-

tera Šķuttes vadībā skaitās viens no rosīgā-
kiem mazpulkiem Latgalē, kas jau no sava

vidus ir devis vairākus diženos un līdumnie-

ku.

Kulturālā dzīve pagastā rit samērā sek-

mīgi. Pagasta pašvaldība atbalsta materiā-

li aizsargu organizāciju pagastā, dod pēdē-

jai un mazpulkiem par brīvu telpas pagas-
ta pašvaldībai piederošā namā viņu izrīko-

jumiem un uz priekšu domā tanī pat namā

ierīkot aizsargu nodaļai atsevišķu darha is-

tabu. J. LESIŅŠ,
pagasta darbvedis.

Linavas pagasts
budžets līdzsvarots uz 62.000 ls, 98 proc. no

pagasta iedzīvotājiem lielkrievu un 2 proc.
latviešu tautības. Visu pagasta iedzīvotāju
vienīgā un galvenā nodarbošanās lauksaim-

niecība. No lauku kultūrām iedzīvotājiem

galveno ienākumu dod linkopība un graud-
kopība. Līdz 1934. g. 15. maijam pagasta
robežās nebija nevienas latviešu pamatsko-

las. Tagad no 8 skolām trīs latviešu un

krievu tautības iedzīvotāji saprazdami
valsts valodas nozīmi, labprāt sūta savus

bērnus latviešu skolās. Analfabētu skaits

mazinās. Vienīgais pagasta lepnums ar

nacionālās valdības atbalstu tekoša gadā
būvēt pabeigtais un 6. decembrī iesvētītais

6-kl. pamatskolas nams.
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Lai novērstu tik nepieciešamo sabiedris-

ko ēku trūkumu, tuvākā nākotnē paredzēts
būvēt jaunu pagasta un aizsargu namus.

Pagastā līdz šim nedarbojas neviena lauk-

saimniecības biedrība. Tekošā gadā likvi-

dējas vietējā kulturveicināšanas biedrība,

kura visu savu mantu, kulturālā darba tur-

pināšanai, novēlēja vietējai aizsargu noda-

ļai. Patlaban pagasta robežās darbojas se-

košas biedrības: Tolkovas krāj-aizdevu sa-

biedrība, Tolkovas savstarpējā ugunsapdro-
šināšanas biedrība un meliorācijas biedrī-

ba „Pimachi". Agrāk nepārbraucamo ze-

mes ceļu vietā, patlaban cauru gadu lieto-

jamā stāvoklī visi satiksmes galvenie zemes

celi.

J. PATMALNIEKS,

pagasta vecākais

Linavas 6 kl. pamatskola.

Liepnas pagasts

iedzīvotāju galvenā nodarbošanās zemko-

pība, bet ziemā brauc peļņās mežu darbos.

Pagasts uztur divas 6-kl. un trīs 4-kl. pa-

matskolas, no kurām 3 skolas mitinās pa-

gasta pašvaldības un 2 īrētās telpas. Liep-

nas 6-kl. pamatskolas celšana pabeigta
1936. g. Pagasta valde mitinājās vecā Lip-

nas muižas ēkā, kura tagad ir pa daļai par-

būvēta. Galīgi pārbūves darbi tiks pabeigti
1937. g.

Pagastā darbojas brīvprātīgo ugunsdzē-

sēju biedrība, krājaizdevu sabiedrība, Kup-
ravas krājaizdevu sabiedrība, piensaimnie-
ku sabiedrība „Saule", Francipoles, Smil-

gas un Rūķis meliorācijas sabiedrība, ku-

ras darbojas ļoti sekmīgi un izvedušas pla-

Liepnas pagasta valde un techniskie darbinieki.
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sus zemes meliorācijas darbus. Kūdras ra-

žošanas sabiedrība Polsās ražo kūdru pa-
kaišiem no valsts nomātā čīstigu purva.

Pagasta robežās atrodas Liepnas un

Kupravas ciemi. Liepnas ciemā ar apmē-
ram 300 iedzīvotājiem atrodas katoļu un

pareizticīgo baznīcas un patreiz tiek celta

luterāņu baznīca. Bijušā Lipnas muižā at-

rodas alus darītava un spirta dedzinātava,
un dzirnavas.

A. RIEKALS,
Pag. vecākais

Liepnas 6 kl. pamatskola.

Gauru pagasts

platība 324 kv. klm. Tanī 2204 saimniecī-

bas ar 10747 iedzīvotājiem. Pagasta fi-

nansiālais stāvoklis labs. Nekustamas

mantas vērtība, 4.136.097 ls. Tekošā gada
budžets 94.663 ls. Nodokļu likmes normā-

las. Tekošā gada budžetā uzņemts Gauru

skolas jaunbūvei 14.461 ls. Pagastā divas

6-kl. pamatskolas un piecpadsmit I. pak.

pamatskolas ar 43 skolotājiem. 14 skolas

mitinās īrētās telpās, bet pārējās pagasta

pašvaldībai piederošās telpās. Pagastā dar-

bojas 5 mazpulki un sekošas biedrības un

organizācijas: Kultūrveicināšanas biedrī-

bas nodaļa, aizsargu nodaļa, krājaizdevu
sabiedrība, lauksaimniecības biedrība, sav-

starpējā apdrošināšanas biedrība un brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Kultūrālā

un saimnieciskā līmeņa pacelšanai pierobe-
žā enerģiski darbojas robežsargu rota ar

rotas komandieri pulkvedi leitnantu Jāni

Lapsu priekšgalā. Lauksaimnieku galve-
nais ienākums lini un labība. Sīksaimnie-

cības lielu vērību piegriež dārzājiem, seviš-

ķi gurķu audzēšanai. Vasaras otrā pusē
lauksaimnieki gurķus pārdod gandrīz vi-

sos Ziemeļlatgales tirgos. Lopkopības stā-

voklis nav apskaužams, bet tomēr ar katru

gadu vērojama uzlabošanās.

P. MAČS,
Pagasta darbvedis

Gauru pagastnams.
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Viļakas pagasts

Viļakas pagasts (agrāki saukts Ma-

rienhauzes), ir 460 kv. klm. liels un robe-

žojas ar Liepnas, Upmales, Šķilbēnu, Bal-

Viļakas ev.-lut. baznīca.

vu, Linavas un Purvmalas pagastiem. Pēc

1935. g. tautas skaitīšanas datiem te 12.275

iedzīvotāju.
Pagastu šķērso Gulbenes-Jaunlatgaies

dzelzceļa līnija. Pagasta robežās 3 dzelz-

ceļa stacijas: Kuprava, Žīguri un Vecumi.

Pagasta nams atrodas Viļakas ciemā,
kas ir dabisks Viļakas pagasta centrs. Vi-

ļakas ciemā vēl atrodas: Viļaku iecirkņa
miertiesa, Viļakas virsmežniecība, pagasta
un ciema vecākie policijas kārtībnieki, 3

konfesiju baznīcas.

Pagasta pašvaldība uztur 14 pamatsko-

las, no kurām trīs 6-klasīgas, bet pārējās
11 pirmās pakāpes. Bez šīm izglītības ie-

stādēm pagastā vēl Viļakas valsts ģimnā-

zija (humanitārā tipa) un mežkopju skola,
kas pastāv pie Viļakas virsmežniecības.

Pagastā darbojas 19. Jaunlatgales aiz-

sargu pulka Viļakas nodaļa, četri mazpulki,

izglītības biedrība „Zvaigzne", Latvijas

katoļu jaunatnes biedrības Viļakas nodaļa,
Viļakas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Viļakas virsmežzinis un sabied-

risks darbinieks inž. mežkopis

K. Jozuns.

Izglītības biedrības «Zvaigzne» nams Viļakā.
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„Drošība", Latvijas kara invalidu savienī-

bas Viļakas nodaļa, v. c.

Pagasta lauksaimnieku zemes īpašumi —

2446, saimniecību — 2700. Lielākos ienā-

kumus zemkopjiem dod linkopība, mazāk

no graud- un lopkopības. Tā kā Viļakas pa-
gastā ietilpst 14,676 ha valsts mežu, tad

diezgan ievērojamu peļņu zemkopji ziemā

iegūst no mežu izstrādāšanas un koku no-

vešanas līdz dzelzceļa stacijām.

Viļakas ciemā nometināts garnizons, kas

jūtami veicina saimniecisko un kultūrālo
dzīvi.

Par iedzīvotāju veselību rūpējas — Vi-

ļakas slimnīca, 2 rajonu ārstu (Viļakā un

Kupravā) ambulances, 3 vecmātes un 2 ap-
tiekas. Pagastā ir arī veterinārārsts un

paredzams, ka tuvākā laikā būvēs veteri-

nāro ambulanci.

Tirdzniecības un rūpniecības uzņēmu-
mu pagasta robežās ir 164.

Budžets tekošam saimniecības gadam
98,530 ls.

A. REINHOLDS,
Viļakas pagasta vecākais.

Kacēnu pagasts
Kacēnu (agr. Kačanovas) pagasts līdz

1936. gadam skaitījās, iedzīvotāju skaita zi-

ņā, viens no lielākajiem pagastiem Latgalē
ar 10.800 iedzīvotājiem. Pagasta platība ra-

dīja lielas saimnieciskas grūtības, kādēļ
1935. gadā ierosināja tā sadalīšanu di-

vās pašvaldībās vienībās. Ar 1936.

gada 1. aprīli uzsāka darbību Upmales pa-
gasta pašvaldība, pie kuras pārgāja apmē-

ram puse iedzīvotāju.
Nekārtīgas saimniekošanas dēļ, ko stipri

iespaidoja politisko partiju aktīvā darbība,

pagasta saimniecība bija nonākusi lielās

maksāšanas grūtībās. Pagastam skaitīļās
128.000 ls nesegto maksājumu, bet neiekasē-

to nodokļu 113.000 ls. Pēc 1934. g. 15. mai-

ja pagasta saimnieciskais stāvoklis 9tiori

uzlabojies un patreiz nesegto maksājumu

palicis tikai daži tūkstoši latu. Saimniecis-

ko attīstību lielā mērā traucē tālā dzelzceļa
satiksme (stac. 31 km), no kā galvenā kāriā

cieš ugunsdrošo ēku būvniecība, jo tālā ma-

teriālu piegāde tos ļoti sadārdzina, kā arī

cukurbiešu audzēšana lauksaimniekiem ne-

atmaksājas. Pagasta saimniecība stipri uz-

plauktu, ja izbūvētu uz Kacēniem projektē-
to dzelzceļu.

Pagastā darbojas 7 pamatskolas — 2 II

pak. un 5 I pak. Vienu otrās pakāpes pa-
matskolu uztur valsts, bet pārējās pagasta
pašvaldība.

Pagasta sabiedriskās un kulturālās dzī-

ves attīstību galvenām kārtām sekmē lat-

viešu tautības pilsoņi, kuru pagastā ir ap-

mēram 28 proc. Latvieši šeit agrāki nav

dzīvojuši, bet tie, apm. 60 g. atpakaļ iece-

ļojuši no Vidzemes, ierīkojot savas saimnie-

cības mežos. Sabiedriskā dzīvē aktīvāku da-

lību ņem aizsargi, aizsardzes un robežsar-

gi-

J.LEJASBLUSA,
Kacēnu pagasta vecākais.

Bērzpils pagasts
atrodas Jaunlatgales apriņķa dienvidu-va-

karos, cieši pieguļ Lubānas lielajiem kla-

niem, robežojas ar Rugāju, Tilžas pagas-

tiem, Rēzeknes apriņķa Gaigalavas pagas-

tu. Bērzpils pagasts Latgalē ir viens no lat-

viskākiem, jo šo lauku iedzīvotāji ir tikai

latvieši. Pagastā 1300 saimniecības ar

21.366,94 ha lielu lauksaimnieciski izmanto-

jamu zemes platību, 677 ha valsts mežu un

skaitās 7419 iedzīvotāji. Pagastā darbojas 1

6-kl. pamatskola, 8 1. pak. pamatskolas,
Valsts Bērzpils 2 gadīgā lauksaimniecības

skola, ārsta ambulance ,veselības kopšanas

punkts, Bērzpils aizsargu nodaļa, 379. Bērz-

pils mazpulks, lauksaimniecības un citas

biedrības.

Nevaram lepoties ar sabiedriskām celt-

nēm, jo esošās nav piemērotas prasībām, iz-

ņemot ārsta ambulances 2 st. ēku, kuru lau-

ku pašvaldību fonda pārvalde pagastam no-

deva bez atlīdzības. Tuvākos gados domāts

uzcelt 6-kl. pamatskolas 3 st. ķieģeļu na-

mu ar centrālapkuri, un pagasta valde

pāries līdzšinējā skolas ēkā. Pagasta
dzīvi vada ilggadīgais pag. pašvaldības dar-

binieks pagasta vecākais Jānis Sudarovs.

Pagasts nevar lepoties arī ar dabas ba-

gātībām un iedzīvotāju turību, jo lielākā
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daļa ir sīksaimniecību ar zemes platību no

I—lo ha. Tādēļ sīksaimnieki meklē darbu

ārpus mājas, sevišķi ziemā mežu izstrā-

dāšanas darbos, Vidzemes mežos, un no šī

ienākuma arī vini maksā nodokļus.

Agrākos gados pagasta viena daļa ļoti cie-

ta no Lubānas ezera lielajiem ūdeņiem. Ar

valdības gādību Lubānas ūdeņus regulējot,
šis posts jau novērsts. Bez visa, ko Bērzpils

pagasts saimnieciskā ziņā saņēmis no valsts,

kaut pretī varējis maz ko dot, izņemot ve-

selīgo un spēcīgo lauku jaunatni, simtkārt

jāpateicas par Sita - Bērzpils - Rēzekne

dzelzceļa līnijiu ar divām stacijām un divām

piestātnēm pagasta robežās, jo nu vairs nav

jāmēro 45—50 km līdz tuvākai stacijai.
Šī līnija arī saimnieciskā ziņā nesusi bērz-

piliešiem daudz svētību un labuma.

J. LAUPACIS,

Bērzpils pagasta valdes darbvedis.

Valsts Bērzpils 2-gad. lauksaimniecības skola

nodibināta 1922. gadā un darbību uz-

sākusi ar 6 skolniekiem. Skolas nodibinā-

šanu ierosinājusi Domopoles lauksaimnie-

cības biedrība „Nākotne". Tā ievietota

bij. Domopoles muižas centrā, kuru bied-

rība nonomājusi uz 6 gadiem no Ludzas

apriņķa valdes. — 1928. gadā lauksaim-

niecības biedrība vienojusies ar Jaunlatga-
les apriņķa valdi par skolas uzturēšanu,

pie kam 75 proc. skolas uzturēšanas izde-

vumu apņēmusies segt Jaunlatgales ap-

riņķa valde un 25 proc. Domopoles lauk-

saimniecības biedrība „Nākotne". Sākot ar

1935. gada 1. aprīli skola pārņēmta vaists

uzturēšanā.

Par skolas pārzini skolu dibinot pie-

ņemta Leontīne Graudums, kura 1925. ga-

dā pārgājusi uz valsts Mainavas lauksaim-

niecības vidusskolu. Viņas vietā

Rūdolfu Krūmiņu, vēlāk Jūliju Zariņu,
kurš šajā amatā darbojas arī tagad.

Visā pastāvēšanas laikā skolu beiguši
95 audzēkņi, 45 zēni un 50 meitenes. Sko-

lu apmeklējuši 168 audzēkņi. Skola ap-

saimnieko 11 ha zemes. Skola daudz darī-

jusi apkārtnes iedzīvotāju stiprināšanā
valstiski - nacionālā garā un stipri iespai-

dojusi apkārtni agronomiskā ziņā, sarīko-

jot rajona lauksaimn.-rūpniecības izstādes,

lauku labierīcību izstādi, arāju sacīksti,

slaucēju sacīkstes, mājturības un rokuarbu

kursus, noorganizējot tautas universitātes

nodaļu pie skolas, nolasot priekšlasījumus
skolas apkārtnē. Daudz darīts apkārtnes

augļu dārzu ierīkošanā un arī lopkopības

uzlabošanā, turot pie skolas farmas uzla-

botu vaislas materiālu.

Valsts Bērzpils lauksaimniecības

skolas pārzinis J. Zariņš.

Augšpils pagasts

Pagasts dibināts 1922. g. 1. janvārī no bi-

jušā Pleskavas guberņas Ostrovas apriņķa

Višgorodas pagasta, kurš pēc Latvijas-

Padomju Krievijas robežas nospraušanas

pievienots Latvijai.

Pagasts robežojas ar Krievijas robežu

apmēram 30 km garumā, robeža lielāko

daļu iet pa Rītupes un Lžas upi.

Pagasta zemes kopplatība 22.148,44 ha,

saimniecību skaits 1782, lielāko daļu sīk-

saimniecības ar zemes platība no 2 līdz

10 ha.

Pagasta nekustamu īpašumu taksācijas
vērtība 4.470.416 ls. 1936.-37. gada bu-

džets līdzsvarots uz 94.800 ls.

ledzīvotāju skaits 8200, no tiem ap

95 proc. krievu tautības, pārējie latvieši, pa
lielākai daļai iebraucēji.
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ledzīvotāju kulturālais līmenis diezgan

zems, tikai pēc 1934. g. 15. maija tiek vai-

rāk piegriezta vērība skolām un vispārīgi
iedzīvotāju izglītības līmeņa pacelšanai.

Pagasta finansiālais stāvoklis stipri uz-

labojies pēdējos 2 gados un nodokļu parādi
ievērojami samazinājušies.

Vispārējie pagasta lauksaimnieku saim-

nieciskie apstākļi vidēji "abi.

Pagasta nodibināšanas laikā nebija pa-

Galvenais tirdzniecības centrs ir Jaunlat-

gales pilsēta, kura līdz 1933. g. ietilpa pa-

gasta robežās.

ledzīvotāji galvenā kārtā nodarbojas ar

zemkopību un galvenais ienākuma avots ir

linkopība un pa daļai graudkopība. Lielos

apmēros audzē rikšotāju sugas zirgus. Lop-

kopība nostādīta diezgan slikti, tikai pēdē-

jos gados sāk piegriezt vairāk vērības lop-

kopībai, audzējot Latvijas brūnās govis.

Augšpils pagasta valde un darbinieki.

gasta nama un pag. valde mitinājās nepie-
mērotās īrētās telpās. 1934. g. pabeidza
pagasta nama būvi, kas izmaksāja 74.900

ls. Pagasta ambulance atrodas Jaunlatga-
les pilsētā. Ambulanci cēlusi bijusē apriņ-

ķa valde, bet ar 1936. g. rudeni lauku paš-
valdību fonda pārvalde to nodeva pag. val-

des īpašumā.

Pagastā 9 skolas, no tām trīs 6-klasīgas
un sešas 4-klasīgas; 8 skolas atrodas īrētās

telpās un tikai viena, 6-kl. Augšpils pa-
matskola atrodas pag. piederošā? telpās.
Pag. valde grib pirmā kārtā ķerties pie
6-kl. skolu ēku celšanas. Pagasta skolās

ir 36 skolotāji un tās apmeklē 1.180 skol.

Lauksaimniecība stipri pacēlusies pēc
tam, kad sādžas tika sadalītas viensētās.

Pirms pieciem gadiem lielāka daļa sādžu

sīkzemnieku nevarēja pārtikt ar savu mai-

zi un tā bija jāpērk. Turpretim pēdējos

gados no visiem apriņķa pagastiem Augš-

pils pag. lauksaimnieki valdībai nodod vis-

vairāk labības.

Pagasta iedzīvotāji stipri cieš no malkas

trūkuma, jo nav privāto un arī valsts me-

žu.

Pagastā darbojas j/Višgorodas" un

~Dzelzs" krājaizdevu sabiedrības, Augš-

pils savstarpējā ugunsapdrošināšanaas
biedrība un lopkopības biedrība, mašīnu

Augšpils pagastnams.
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koplietošanas punkts un ugunsdzēsēju bied-

rība.

Lauksaimnieki rosīgi sāk būvēt uguns-

drošas ēkas. Mēs dzīvojam vistālākajā
valsts stūrītī un esam palikuši tālu iepakaļ
citiem valsts novadiem un pagastiem.
Mums būs daudz jādara kultūras laukā, lai

sasniegtu to, ko citi jau sasniegusi, bet arī

mēs gribam būt lieli un stipri sava pagasta
labklājības celšanas darbā un līdz ar to arī

visas valsts celtniecībā.

Augšpils pagasta vecākais

JĀNIS DUKA.

Balvu pagasts

pieskaitāms vecākiem pagastiem apriņķī,
bet par viņa nodibināšanas laiku noteiktu

ziņu trūkst, jo agrākais pagasta valdes

arķīvs lielinieku laikā iznīcināts.

Kārtojot pagasta arķīvu 1906. g.- ievēro-

ju, ka pirmais pagasta iedzīvotāju saraksts

ar nosaukumu „Revizskaja skazka" bija
sastādīts 1865. gadā.

Agrākajā Balvu pagasta teritorijā .etil-

pa tagad jau atdalītie Rugāju un Vīksnas

pagasti, kā arī tagadējā Balvu pilsēta, un

to atdalīšana notika Latvijas pastāvēšanas
laikā. Rugāju pagasts atdalīts ar 1922.

gada 1. aprīli, Balvu pilsēta ar 1926. gada
1. aprīli un Vīksnas pagasts ar 1936. gada
1. aprīli. Tagadējā Balvu pagastā pašlaik
ir 7546 iedzīvotāji ar 1436 saimniecībām,

robežojas ar Litenes, Annas, Vīksnas, Vi-

ļakas, Šķilbēnu un Rugāju pagastiem.

Pagasta nams atrodas Balvu pilsētā, ko-

ka ēka celta apmēram 60 atpakaļ,
atremontēta 1935. gadā un pašlaik atbilst

prasībām.

Pagasta platība ir 33.186 ha. no kuras

8653 ha aizņem valsts meži; pagasta 1436

saimniecības nodokļu ņemšanai novērtētas

par 3.005.296 ls, nodokļi aplikti pēc normā-

lās likmes un tekoša saimniecības gada
budžets līdzsvarots uz 80.402 ls.

Kokorevas piens, sabiedrības «Sala» darbinieki

1898. gadā, agrākajā Balvu pagastā pa-
stāvēja tikai divas skolas: tautskola un

pareizticīgo draudzes skoia. Tagadējā pa-
gastā ir divas 6-kl. pamatsko.as un devi-

ņas 4-kl. pamatskolas, no Karam divas at-
rodas pagasta pašvaldībai piederošās tel-

pās, bet pārējās nomātās telpās. Skolas
apmeklē ar maz izņēmumiem visi skolas

gados esošie bērni.

Pagastā darbojas: lauksaimniecības
biedrība „Latgale", lopkopības biedrība
„Zeme", mašīnu koplietošanas biedrība

„Sējējs", trīs lopu pārraudzības biedrības
un Balvos koppienotava „Ausma", kuras
tagad saskaņā ar jauno likumu apvienos'es
vienā lauksaimniecības biedrībā, radot vie-

nu stipru biedrību, pie kuras tad tagadējās
biedrības pastāvēs kā sekcijas.

Pagastā pastāv aizsargu nodaļa, jau no

aizsargu nodaļu organizēšanas sākuma,
privātas kulturālās organizācijas, pašreiz
kulturālā darbā nav sevišķi aktīvas un vie-

nīgā organizācija, kas uzrāda aktivitāti
kultūras darbā, ir aizsargi un aizsardzes,
kuri ar saviem sarīkojumiem ienes sabied-

riskā darbā jaunā laika gara vienotību un

centienus.

P. ZUčEVS,
Balvu pagasta darbvedis.

Kokorevas piensaimnieku sab. «Sala» pienotava
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Baltinavas pagasts
atrodas Jaunlatgales apriņķa dienvidos.

Pagasts robežojas ar Šķilbēnu, Purvmalas,
Gauru, Kārsavas un Tilžas pagastiem. Pa-

gasta platība 349 kv. kilometri. Saimniecī-

bu skaits 1610, pagasta pašvaldības 1936./

37. gada budžets 70.508 ls. ledzīvotāju skaits

8195. Pagasta pašvaldībai finansiālie ap-

stākli — labi.

Pagasta robežās ietilpst Baltinavas ciems,

kur atrodas pagasta nams, Baltinavas 6-kl

pamatskola, kuru apmeklē apmēram 400

skolēnu un darbojas 10 skolotāji, Ev. luter-

ticīgo, katoļticīgo un pareizticīgo baznīcas,

jaunceltais miertiesas nams, Jaunlatgales

apriņķa policijas 4. iecirkņa sēdeklis, rajo-

na ārsta ambulance, pasta kantoris, Sarka-

nā krusta veselības kopšanas punkts, kurš

savām vajadzībām ceļ jaunu namu un 2 li-

nu pieņemšanas punkti un spirta dedzināta-

va. 1935. un 1936. g. pagasts ar saviem lī-

dzekļiem 26.000 ls apmērā izdarīja kapitāl-
remontus Baltinavas 6 - kl. skolas ēkās, -e-

rīkojot atsevišķu vingrošanas zāli ar skatu-

vi.

Pagasta, pašvaldība uztur divas II pakā-

pes pamatskolas un deviņas 1. pakāpes pa-
matskolas. Pie II pak. skolām darbojas maz-

pulki. Pagasta robežās atrodas: Kalvines,

Svātovnes, Mortines un Punculevas ezeri,
kas bagāti zivīm un vēžiem.

Zemes kultūrveidi šādi: aramzemes 10173

ha — lielākā daļa pelēkā smilts, pļavas
4038 ha, ganības 6021 ha, meži 2908 ha,'pur-
vi 5427 ha.

Lauksaimniekiem galvenos ienākumus

dod lini un kartupeļi. Otrā vietā stāv labī-

ba un ienākumi no lopkopības. Kartupeļus
nodod Baltinavas spirta dedzinātavā.

Lopkopību veicina lopu pārraudzības

biedrība, kura katru gadu sarīko mājturī-
bas kursus.

Arī sabiedriskā dzīve pagastā strauji uz-

plaukst, jo rosīgi darbojas aizsargu nodaļa,
aizsardžu pulciņš, citas biedrības un visas

amata personas.

A. SUPE,

Baltinavas pagasta vecākais.

Baltinavas pagasta valde.







«Zemkopis»
Latvijas Lauksaimniecības kameras lauksaimniecības žurnāls.

Atbildīgais redaktors agr. A. Frīdbergs.

«Zemkopis» iznāk 2 reizes mēnesī — 10. un 25. dienā.

Abonēšanas maksa ar piesūtīšanu gadā Ls 8,—, pusgadā Ls 4,—.

«Mazpulks»
Latvijas Lauksaimniecības kameras mēnešraksts jaunatnei un

mazpulku dalībniekiem, LLK priekšsēdētāja R. Dzērves vadībā.

Redakcijā darbojas rakstniece Ausma Roga un agr. K. Ķirsis.

Abonēšanas maksa ar piesūtīšanu Ls 2,— gadā.

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. EGLĪTS, priv.-doc. agr. J. SUDRABS, inž. A. ZELTIŅŠ un

A. PUNKA.

«LATVIJAS LAUKSAIMNIEKS»

iznāk 2 reizes mēnesī, katra mēneša 1. 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.

Iznākusi

Latvijas Lauksaimniecības kameras apgādā, Doc. P. Kreišmaņa redakcijā

Lauksaimnieka

gada grāmata
1937. gadam

320 lapas puses bieza ar daudzām illūstrācijām.

Kalendārijs. 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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