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3 laikraksti un mēnešraksts Latvijas garīgās,

saimnieciskās un politiskās domas paušanai

Pēcpusdienas laikraksts

Brīvā Zeme
pielikumiem »Zemes speks« un »llūstretais

pielikums«. Iznāk 6 reizes nedēļā. Redaktors

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

Rita laikraksts

»R IT S«
m

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

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

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

drībām un citām lauksaimnieku organizācijām abonēšanas maksa

ir Ls 1,50 mēnesi

Nedēļas laikraksts

»Tēvijas Sargs ar

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

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

Mēnešraksts

Sējējs or

krāsainu bilžu pielikumu katrā burtnīcā. Iznāk

12 burtnīcas gadā. Redaktors ģimnāzijas direk-

tors Jānis Lapiņi. Maksā pusgadā Ls 5, gadā Ls 10,—

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

kautko, kas noder Jūsu darbā.

Ja dienas laikraksts Jums par dārgu, tad lasot lielo nedējas laikrakstu

«Tēvijas Sargs».

Izdevēja A-S. «Z E M E»

Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40
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Salajas ezers Andrupenes pagastā.

Rēzeknes apriņķis skaitļu apgaismojuma
(Pec Valsts statistiskas pārvaldes ziņām)

Rēzeknes apriņķis atrodas Latgales ap-

gabala vidus daļā un robežo ziemeļos ar

Jaunlatgales, austrumos ar Lu-

dzas apriņķi, dienvidaustrumos ar Padom-

ju savienību, dienvidos un dienvidrietumos

ar Daugavpils, rietumos un ziemeļrietumos
ar Madonas apriņķi.

Rēzeknes apriņķa kopplatība.

Rēzeknes apriņķa kopplatība — 4253,1

kvadrātkilometru, kas ir 6,46 proc. no visas

valsts kopplatības. Pēc šīs kopplatības Rē-

zeknes apriņķis stāv trešā vietā Latgales
apriņķu starpā un sestā vietā pārējo apriņ-
ķu starpā.

Rēzeknes apriņķī 3 pilsētas un 19 pa-

gasti.
Kā jau agrākos pārskatos aizrādīts, ie-

dzīvotāju biezums atsevišķās valsts daļās
ļoti nevienāds. Visbiezāki apdzīvota ir

valsts austrumu nomale, kurā uz 1 kv. klm

dzīvo vairāk iedzīvotāju nekā tas ir caur-

mērā visā valstī (29,6 iedz. uz 1 kv. klm).
Tā Daugavpils apriņķī uz 1 kv- klm dzīvo

44,4 iedzīvotāji. Rēzeknes
— 35,7, Ludzas

— 39,7 un Jaunlatgales — 25,5 un caurmē-

rā Latgales apgabalā — 36,2 iedz. No Lat-

gales apriņķiem apdzīvotības ziņā Rēzek-

nes apriņķis stāv trešā vietā, pirmā — Dau-

gavpils apriņķis, kurā Daugavpils pilsētas
lielais iedzīvotāju skaits stipri paceļ caur-

mēra apdzīvotību, otrā — Ludzas apriņķis.
Pavisam cita aina parādās, ja atskaitām pil-
sētas un apskatām atsevišķu apriņķu apdzī-

votību uz laukiem. Visbiezāki (no visiem

apriņķiem) apdzīvoti Ludzas apriņķa lauki

(35,91 iedz. uz 1 kv. klm), tad Daugavpils

apriņķis ar 32,02 iedzīv. uz 1 kv. kln?
,

un

trešā vietā Rēzeknes apriņķis ar 31,87 iedz.

uz kv. klm. Visbiezāki Rēzeknes apriņķī

apdzīvoti Sakstagala (50,89 iedz. uz 1 kv.

klm), Ružinas (50,56), Makašēnu (49,88) un

Ozolmuižas (49,60) pagasts. Visretāk —

Gaigalavas (16,01) pagasts, no kura platī-
bas 1830 ha aizņem Bikavas sils, 1000 ha

Idenes mežs, 500 ha — Strūžānu purvs,

300 ha Lielais un 250 ha Šaurīšu purvs;
Stirnienes (17,56) pagasts, no kura platības
809 ha aizņem Stirnienes novada mežs un

purvi — Kristapurvs — 697 ha un Lielais

purvs 4850 ha- Ļoti reti apdzīvots arī Bar-

kavas pagasts (18,89) no kura platības Lie-

lāsala mežs aizņem 4270 ha, Lisiņas mežs —

1150 ha un Teiču purvs — 16.000 ha.

ledzīvotāju skaita pieaugums.

Kā zināms, gandrīz pusi no visa faktiskā

iedzīvotāju skaita pieauguma valstī dod

Latgale — kur piecu gadu laikā, t. i. rt

1930. līdz 1935. gadam iedzīvotāju skar

pieaudzis par 24.837. Tai pašā laikā iedz

votāju dabiskais pieaugums Latgalē bij
34. 139. No tā redzams, ka piecu gadu la

kā no Latgales par 9302 vairāk izceļojuš
Ja ievērojam samērā primitīvās zemkopī-
bas formas Latgalē un arī to, ka tur gan-
drīz nav lielrūpniecības, tad saprotams, ka

Latgales iedzīvotāji meklē peļņu ārpus sa-
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vas dzimtenes. Rēzeknes apriņķī minēto

piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits pieau-
dzis par 7511. Dabiskais iedzīvotāju pie-

augums apriņķī tai pašā laikā bija 9782.

Tā tad no viena paša Rēzeknes apriņķa
laikā no 1930. līdz 1935. gadam, izceļojuši
2271 iedzīvotājs. No Latgales apriņķiem
Rēzeknes apriņķī procentuāli bija vislielā-

kais iedzīvotāju skaita pieaugums —

5,21%, turpretim Daugavpils apriņķ! ie-

dzīvotāju skaits pieaudzis par 4,46%, Lu-

dzas
— par 3,26*7; un Jaunlatgales — par

5,08%.
Lauku iedzīvotāju skaits Rēzeknes apriņ-

ķī pieaudzis samērā daudz straujāk kā pil-

sētās. Tā lauku iedzīvotāju skaits, laikā

ne 1930. līdz 1935. gadam pieaudzis par

5,49%, turpretim, pilsētu — tikai par

2,93%. Visā Rēzeknes apriņķī pēc 1935.

gada tautas skaitīšanas datiem 151.679

(vai 7,78% no visa iedzīvotāju kopskaita)

iedzīvotāju, no kuriem gandrīz deviņas

desmitdaļas (89,36', vai 135.546 iedzīvo-

tāji) dzīvo uz laukiem un tikai desmita da-

ļa (10,64% vai 16.133 iedzīv.) — pilsētās.

ledzīvotāju skaita ziņā Rēzeknes apriņ-

ķis ieņem otro vietu Latgales apriņķu star-

pā un otro vietu arī visu pārējo apriņķu

starpā.
ledzīvotāju Uz 1 kv. No tiem

Tuvākos aipriņķos skaits km UZ laukiem

dzīvo: uz 1 kv.km

Daugavpils apr. . 212.668 14,4 32,02

jaunlatgales apr. 109.(>47 25,5 24,78

Ludzas apr. . . 93.170 30,7 35,91

Madonas apr. . 72.369 18.2 16,69

Atsevišķos pagastos 1935. gadā tautas

skaitīšanā reģistrēts iedzīvotāju skaits:

Andrupenes — 10.021 (4755 vīr. un 5266

siev.), Atašienes — 3303 (1552 vīr. un

1751 siev.), Barkavas — 5235 (2561 vīr.

un 2674 siev.), Bērzgales — 7393 (3500 vī-

rieši un 3893 siev.), Bukmuižas — 7124

(3411 vīr. un 3713 siev.), Dricēnu — 4266

(1976 vīr. un 2290 siev.), Gaigalavas —

3683 (1770 vīr. un 1913 siev.), Kaunatas —

10.028 (4819 vīr. un 5209 siev.), Makašēnu

— 7622 (3596 vīr. un 4026 siev.). Maltas

— 9913 (4692 vīr. un 5221 siev.), Ozolmui-

žas — 5297 (2506 vīr. un 2791 siev.), Rēz-

nas — 10.272 (4889 vīr. un 5383 siev.),
Ružinas — 7129 (3399 vīr. un 3730 siev.),

Sakstagala — 7527 (3568 vīr. un 3959 sie-

viešu), Silajāņu — 9709 (4624 vīr. un 5085

siev.), Stirnienes — 2227 (1035 vīr. un

1192 siev.), Varakļānu —7582 (3537 vīr.

un 4045 siev.), Vidsmuižas — 8715 (4061
vīr. un 4654 siev.), Viļēnu — 8500 (4082
vīr. un 4418 siev.).

Tā tad pēc iedzīvotāju skaita vislielākie

pagasti ir Rēznas, Kaunatas un Andrupe-

nes, bet vismazākie — Stirnienes un Ata-

šienes.

Atsevišķo pagastu kopplatības apriņķī
stipri nevienādas, tā Andrupenes pagastā
— 254,0 kv. km; Atašienes 156,3; Bar-

kavas — 277,2; Bērzgales — 193,8; Buk-

muižas — 196,6; Dricēnu — 122,7; Gaiga-
lavas — 230,1; Kaunatas — 244,2; Maka-

šēnu 152,8; Maltas — 216,0; Ozolmui-

žas — 106,8; Rēznas — 245,9; Ružinas —

141,0; Sakstagala — 147,9; Silajāņu —

249,2; Stirnienes — 126,8; Varakļānu —

290,6; Vidsmuižas - 220,0; un Vi'lēnu
—

208,8.
Pēc kopplatības vislielākais ir Varakļānu

un Barkavas, bet vismazākie — Ozolmui-

žas un Dricēnu pagasts.

Kā jau iepriekš minēts, Rēzesnes apriņ-

ķī 16.133 iedzīvotāji dzīvo pilsētās — Rē-

zeknē. Varakļānos un Viļānos.

Apriņķa pilsēta — Rēzekne atrodas pie
Kovševas ezera, uz Rēzeknes upes krastiem.

Vēsturiskās ziņas no 1264. g., kā arī dažā-

die izrakumi Rēzeknes apkārtnē liecina, ka

še jau sirmā senatnē dzīvojusi tauta ar sa-

vu īpatnēju kultūru. Rēzeknes pils dru-

pas, kas vēl tagad redzamas, atlikušās no

tā saucamās „Rosittena" pils, ko 1285. ga-

dā cēlis Livonijas ordeņa mestrs Vīlums

dc Šauerburgs, saukts arī Viliek ins fon

Endrop Šierborchs.

XIV g. s. pirmā pusē starp Livonijas or-

deni un Lietuvu izcēlās karš, kas beidzās ar

1338. g. noslēgto miera līgumu, pēc kura

Latgales daļa uz rītiem no Aiviekstes kļu-
va par neitrālu tirdzniecības apgabali!, ku-

ri1 bija tiesības uzturēties tirdznieciskos

nolūkos kā bruņiniekiem rīdziniekiem, tā

lietuviešiem un krieviem. Apgabalu pār-

valdīja ordeņa iecelts fogts, kura varas pa-
mats bija Rēzeknes pils. Pie pils ar laiku

nodibinājās pilsētiņa un uzcēla divas baz-

nīcas : vienu mūra — pie pils, otru koka

apkārtnes iedzīvotāju vajadzībām. Bet

taisni kā visai svarīgai tirdzniecības teri-

torijai, kas saskārās ar Maskavas valsts un

Lietuvas robežām, Rēzeknes apgabalam ne-

bija lemts mierīgas attīstības ceļš. Fogti
bieži piedalījās ordeņa karagājienos pret

kaimiņiem, šiem karagājieniem, kas paši

par sevi noplicināja vietējos iedzīvotājus,

sekoja pretuzbrukumi, no kuriem apgabals
stipri cita. 1367. gadā bruņinieki karoja

ar pliskaviešiem, 1432. gadā ordeņa kara-

pulki iebruka Lietuvā, bet cieta smagu
neveiksmi, 1480. gadā tie ielenca Pliskavu.

Un visās šais kara gaitās viens no varo-

ņiem allaž bija Rēzeknes fogts. — Bet 1481.
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gadā Latgalē iebruka Maskavas karaspēks

un starp daudzām citām nopostīja arī Rē-

zeknes pili. Kad XVI g. s. Maskavas cars

Jānis Briesmīgais no jauna sāka gatavoties

uz karu ar Livoniju, ordenis 1556. gadā no-

slēdza savienību ar Poliju pret Maskavu.

Kad Jāņa Briesmīgā karapulki 1558. gadā
ielauzās Livonijā, ordeņa mestrs lūdza pa-
līdzību no Polijas karaļa Sigismunda Au-

gusta un noslēdza ar viņu līgumu, pēc kura

ordenis ieķīlā Polijai, starp citām, arī Rē-

zeknes pili. Neraugoties tomēr uz pils aiz-

sardzības pastiprināšanu ar poļu karaspē-

ku, Jānis Briesmīgais pats 1577. gadā Rē-

zeknes pili ieņēma, nocietināja un novieto-

ja tur savu garnizonu. Pilsētiņu nopostīja
un luterāņu baznīcu pie pils nojauca, jo tā

traucēja pils aizsardzību. Turpmākā kara

gaitā Maskavas caram tomēr vairs nelai-

mējās, un Polijas karalis Stefans Batorijs

viņu piespieda 1582. gadā atteikties no vi-

siem saviem iekarojumiem Latgalē. Līdz

ar to Rēzekne palika Polijai. Uz Stefana

Batorija pavēli pie pils 1599. gadā uzcēla

jaunu baznīcu, gan tikai no koka. Kād-

reiz varenā Rēzeknes pils XVI g. s. beigās
bija jau manāmi sabrukusi, bet blakus tai

sāka attīstīties miestiņš, tagadējās Rēzek-

nes pilsētas pirmsākums. XVII g. s. Lat-

gale vārda pilnā nozīmē kļūst par zviedru,

poļu, lietuviešu un krievu kaujas lauku.

1601. gadā zviedri uz neilgu laiku ieņem
Rēzekni. Pēc viņu aiziešanas apgabals pa-
liek poļiem, bet tur valda neaprakstāms
posts un bads. 1625. g. pēc Polijas marša-

la Staņislava Sapiehas sakaušanas, Zvied-

rijas karalis Gustavs Ādolfs atkal ieņem
Rēzekni un atstāj tur savu garnizonu. Tas

noturas pilī veselu gadu, bet tad to ielenc

un iznīcina poļu zemes sargi. 1654. g. Ma-

skavas cara Alekseja Michailoviča karapul-
ki ieņem Rēzekni, bet 1656. gadā tā atkal

pāriet zviedru rokās. Tie paliek Rēzeknē

līdz 1660. gadam un šai laikā pilnīgi iznī-

cina pils nocietinājumus, kas pēc tam vairs

nav atjaunoti. Beidzot ar miera līdumu, ko
1660. gadā Olīvā noslēdza starp Zviedriju
un Poliju, Rēzekni pievienoja Polijai. Pēc

visiem augšminētiem kara postījumiem ap-
metne pie Rēzeknes pils drupām vēl pēc
simts gadiem, 1765. g. bija tikai bēdīgs
miestiņš, kas ietilpa Rēzeknes starostistē.

Sadalot pirmo reiz Poliju 772. gadā
Krievijai pievienoja arī Rēzeknes miestiņu.
To ietilpināja Pliskavas guberņā un jau
nākošā 1773. gadā pārvērta par Daugav-
pils provinces apriņķa pilsētu, bet 1777.

gadā atdalīja no Pliskavas guberņas. 1778.

g. ķeizariene Katrina II apstiprināja Rē-

zeknes pilsētas plānu un sāka ievest Krie-

vijas administrātīvās iestādes. 1786. gadā
Rēzeknē jau atrodamas jaunas celtnes:

uniātu Pokrova koka baznīca un mūra si-

nagoga. 1796. gadā apvienoja Polockas un

Mogiļevas guberņas vienā Baltkrievijas

guberņā, un Rēzekne palika par ārštata

pilsētu. 1802. gadā Baltkrievijas guberņu
atkal sadalīja Vitebskas un Mogiļevas gu-
berņās, nozīmējot Rēzekni no jauna par ap-

riņķa pilsētu, tagad gan Vitebskas guber-
ņā. Pirmo tautskolu Rēzeknē atvēra 1826.

gadā. Rēzeknes apriņķa skolu goda pārzi-
nis Kazimirs Buinickis. Pēc poļu sacelša-

nās 1831. gadā no Krāslavas uz Rēzekni

pārcēla arī apriņķa skolu. Ap šo laiku pil-
sētiņa mazliet atdzīvojās, pie Pēterpils-
Varšavas šosejas būves, šoseja gāja caur

Rēzekni un to atklāja 1836. gadā. Pilsētas

turpmāko attīstību veicināja 1861. gadā iz-

būvētā Pēterpils-Varšavas dzelzceļa līnija,
kas arī skāra Rēzekni. ledzīvotāju skaits

pilsētiņā pastāvīgi pieauga un 1897. gadā
pēc vispārējās tautas skaitīšanas datiem,
Rēzeknē bija jau 10.795 iedzīvotāji. Savu

visstraujāko uzplaukumu Rēzekne piedzī-

voja pēc Maskavas-Ventspils dzelzceļa līni-

jas atklāšanas, kas notika 1903. gadā.
1914. gadā pilsētā bija jau ap 22.800 iedzī-

votāju. Pilsētā attīstījās rosīga tirdznie-

cība ar pārtikas precēm un zemkopības ra-

žojumiem, ko uzpirka visā Latgalē un pār-
sūtīja uz Pēterpili, Rīgu v. Daugavpili. 1907.

gadā Jānis Kalniņš atvēra Rēzeknē privātu
tirdzniecības skolu, ko 1908. gadā pārņēma
tirdzniecības izglītības biedrība. Skolā

mācīja arī latviešu valodu. Tai pašā laikā

1907. gadā arī vietējie latgaliešu darbinie-

ki nodibināja pie baznīcas pirmo katoļu

skolu, kurā slepeni mācīja arī latviešu va-

lodu. Pasaules kara laikā Rēzeknē jau bi-

ja sieviešu un vīriešu ģimnāzija. Krievi-

jas revolūcijai sākoties, Rēzeknē sanāca

1917. gadā latgaliešu kongress, kas, starp

citu, izlēma, ka latgalieši un latvieši uzska-

tāmi par vienu tautu ar vienu valodu, ti-

kai divām izloksnēm, un ka administratīvā

ziņā Latgale pievienojama Latvijai. No

1918. gada februāra līdz decembrim Rēzek-

ni okupēja vācu karaspēks, kam sekoja
lielinieku vara, kas saimniekoja līdz 1920.

gada 21. janvārim, kad Latvijas nacionālā

armija pilsētu atsvabināja un vievienoja

Latvijai.
Pasaules karš bija atstājis uz Rēzekni vi-

sai postošu iespaidu: tirdzniecība bija sa-

šaurinājusies un iedzīvotāju skaits 1920. g.

nokritis zem 10.000. Pēc pievienošanās

Latvijai dzīve še tomēr redzami uzplaukusi,

jo Rēzekne nevien Latgales ģeogrāfiskais,
bet arī kulturālais un garīgais centrs. Pēc-
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kara laikā uzceltas ap 800 jaunu ēku. 1923.

gadā Rēzeknes pilsētas ādministrātīvās ro-

bežas paplašinātas, pievienojot tai daļu
Plekšinas sādžas, Kovševas ezeru, abas Rē-

zeknes dzc. stacijas, Slobodas apgabalu,
daļu Podgorodjas un Kļavu sādžas, karantī-

nas teritoriju un Stučevas, kā arī Vipingas
muižas zemes gabalus. Dzīvojamo ēku pil-
sētā pavisam 1958, no tām mūra — 201, ko-

ka — 1678 un jauktas — 79, pie kam 1793

vienstāva, 159 divstāvu, 4 trīsstāvu un 2

vēl vairāku stāvu ēkas. Dzīvokļu kopskaits

2813, no tiem 367 istabas-viftuves, 706

vienistabas, 810 divistabu, 559 trīsistabu,
216 Četristabu un 155 piec- un vairāk ista-

bu dzīvokļi. Ar elektrību apgaismo 1100

dzīvokļus. Centrālā apkurināšana ierīkota

41 dzīvoklī, ūdensvads ievilkts 61 dzīvoklī.

Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas Rēzeknē

pavisam 13.139 iedzīvotāji, no tiem 6477 vī-

rieši un 6662 sievietes. Pēc iedzīvotāju
skaita Rēzekne stāv sestā vietā mūsu pil-
sētu sarakstā. No iedzīvotājiem 43,95%
latvieši, 25,43% žīdi, 22,54% krievi, 6,92%
poļi. Pārējo atsevišķo tautību piederīgo
skaits niecīgs.

Lauksaimnieciski izmantojamas zemes

aramzemes — pilsētā 265,36 ha, no kuriem

58,95 ha aizņemti ar labību un pākšaugiem,
93,07 ha ar kartupeļiem, 39,21 ha sakņ-
augiem, 44,62 ha —- augļu un ogu dārziem.

Varakļāni ir otra lielākā pilsēta Rēzeknes

apriņķī. Varakļānu apgabals minēts 1583.

gada dokumentos, kas norāda, ka tas piede-
rēja Livonijas ordeņa mestram Berndam

fon der Borcham. Vietā, kur tagad atrodas

Varakļānu baznīca, dominikāņu ordeņa
mūki uzcēluši pirmo koka baznīciņu.
XVIII g. s. otrā pusē Miķelis Borchs uzcēlis

Varakļānos mūra kunga māju un pie tās

ierīkojis skaistu parku. 1784. gadā galve-
nā mērniecības katalogā Varakļānus jau

apzīmē par miestu. 1814. gadā Eleonora

Borchs uzcēla katoļu mūra kapliču, kas

tiem noderēja arī par baznīcu, līdz 1851. g.

Kārlis Borchs koka baznīciņas vietā uzcēla

mūra dievnamu. Tā kā Varakļāni atradās

pie galvenā tirdzniecības ceļa, kas ved no

Rēzeknes uz Rīgu, tad še uzplauka tirdz-

niecība un iedzīvotāju skaits strauji pieau-

ga. Pasaules kara laikā tas tomēr stipri
samazinājies. Varakļāni atbrīvoti no lie-

linieku varas 1920. gada 10. janvārī. Pil-

sētas tiesības tiem piešķirtas 1928. gada
11. februārī. Dzīvojamo ēku pilsētā — 343,

no tiem mūra — 7, koka — 331 un jauktas
— 5, pie kam 338 vienstāva un 5 divstāvu

ēkas. Dzīvokļu kopskaits — 453. Vara-

kļānos pavisam ap 1661 iedzīvotājs, no tiem

715 vīr. un 946 sievietes. Pēc iedzīvotāju
skaita Varakļāni stāv četrdesmitajā vietā

mušu pilsētu sarakstā. No iedzīvotājiem

37,63% latvieši, 57,32% žīdi, 3,01% krievi.

Aramzemes pilsētā 105,16 ha.

Viļāni. Viļānu muiža minēta jau 1495.

gadā, kad tā uz lēņu tiesībām piederējusi
Jānim dc Loē. Turpmākos gadu simteņos
muiža pāriet dažādu īpašnieku rokās. 1725.

gadā Viļāni atradušies Miķeļa Rīka īpašu-
mā, kas 1753. gadā uzcēlis mūra klosteri,

ar kura nodibināšanos Viļānu nozīme pie-

auga un tā vēl vairāk pavairojās ar tirdz-

niecības ceļa Rīga-Rēzekne (caur Viļā-

niem) iekārtošanu. Viļānu straujā uz-

plaukšana deva iemeslu 1825. gadā rūpē-

ties, lai Viļāniem piešķirtu miesta tiesības.

1830. gadā Viļānus nopirka Kārlis Manteu-

fels, kas to tālāk 1840. gadā pārdeva ģene-

rālim L6\vis of Menāram. Vēlāk Viļāni

pāriet Vikentija Janovska rokās, kurš lie-

lu vērību piegriež miesta attīstībai, uzceļot

šeit, starp citu, arī fabrikas ādu un audeklu

izstrādāšanai. 1862. g. Viļāniem piešķirtas
miesta tiesības. Pilsētas tiesības-piešķirtas
1928. gada 25. februārī. Dzīvojamo ēku

pilsētā 312, no tām mūra — 6, koka — 302

un jauktas — 4, pie kam 299 vienstāva un

13 divstāvu ēkas. Dzīvokļu kopskaits 376.

Ar elektrību apgaismo 93 dzīvokļus. Pa-

visam pilsētā 1935. gadā — 1333 iedzīvotā-

ji, no tiem 616 vīrieši un 717 sievietes. Pēc

iedzīvotāju skaita Viļāni stāv četrdesmit

astotajā vietā mūsu pilsētu sarakstā. No

iedzīvotājiem 42,83% latvieši, 29,71% žīdi,

23,33% krievi. Lauksaimnieciski izmanto-

jamas zemes pilsētā 156,37 ha.

Bez minētajām trīs pilsētām Rēzeknes

apriņķī ir vēl divdesmit ciemi.

Andrupenes ciems — Andrupenes pa-

gastā — sācis izveidoties pēc 1910. gada,
kad bij. muižnieks Klopmanis uzbūvējis
pirmās četras mājas. Tagad ciemā 39 mā-

jas ar 164 iedzīvotājiem (67 vīr. un 97 sie-

vietes) vai 46 atsevišķām ģimenēm. No ie-

dzīvotājiem 59,15% latvieši, 29,27% krievi,

11,58% poļi. Tuvākā dzelzceļa stacija Mal-

ta 27 km.

Atašienes ciems — Atašienes pagastā iz-

veidojies sākot ar 1925. gadu, kad bij. Ata-

šienes muižas zemes sadalīja amatnieku

saimniecībās un apbūves gabalos. Tuvākā

dzelzceļa stacija Atašiene — 0,5 km. Ciemā

23 mājas, kurās mīt 94 iedzīvotāji (45 vīr.

un 49 siev.), resp. 28 atsevišķas ģimenes.

76,60% iedzīvotāju latvieši, 9,57% — krie-

vi, 8,51% žīdi.

Barkovas ciems — tāda paša nosaukuma

pagastā — samērā straujāk sācis attīstīties

ap 1900. gadu, kad ciemā uzbūvēta pagasta
māja. Pirms tam ciemā bijusi tikai baznī-

ca un viens veikals. Tagad ciemā 43 mājas
ar 233 iedzīvotājiem (114 vīr. un 119 siev.)
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vai 66 atsevišķām ģimenēm. Latviešu cie-

mā — 74,25%,'žīdu — 25,32%. Līdz tuvā-

kai dzelzceļa stacijai — Stirnienei — 25 km.

Bērzgales ciems Bērzgales pagastā —

izveidojies pēdējos piecos gados pēc zemes

sadalīšanas apbūves gabalos un amatnieku

saimniecībās. Ciemā 14 mājas ar 107 ie-

dzīvotājiem (44 vīr. un 63 siev.), resp. 25

atsevišķām ģimenēm. 83,18% iedzīvotāju
latvieši. Tuvākā dzelzceļa stacija — Mež-

vidi — 9 km.

Bikavas ciems — Gaigalavas pagastā —

izveidojies pakāpeniski pagasta nama ap-

kārtnē un tagad ciemā 18 mājas ar 140 ie-

dzīvotājiem (63 vīr. un 77 siev.), resp. 35

atsevišķām ģimenēm. 96,43% iedzīvotāju
latvieši. Tuvākā dzelzceļa stacija Gaigala
- 5 km.

Borovajas ciems — Maltas pagastā izcē-

lies apm. 1923. gadā. Nodibinājies tādēļ,
ka atrodas pie Maltas stacijas, Latgales šo-

sejas un četru lielu ceļu krustojumā. Ciems

intensīvi uzplaucis, jo šo gadu laikā sabū-

vēts ļoti daudz jaunu ēku, nodibināts nedē-

ļas tirgus, kurš apkalpo sešus pagastus un

šī tirgus apgrozība ne mazāka, kā Rēzeknē.

Ciemā 139 mājas ar 715 iedzīvotājiem (325
vīr. un 390 siev.) vai 186 atsevišķām ģime-
nēm. No iedzīvotājiem 41,68% latvieši,
24,61% žīdi, 20,98% krievi. Borovājas
ciems atrodas 1 km attālumā no Maltas sta-

cijas.

Bukmuižas ciems — Bukmuižas pagastā.
Atrastajos dokumentos Bukmuiža pirmo
reizi minēta 1751. gadā, kad Livonijas bīs-

kaps Puzvna dc Kazeļskis atļāva Vitebskas

kastelānam J. A. Hilzenam noturēt diev-

kalpojumus Romas-kat. koka baznīciņā,
Bukmuižā. Bukmuiža tad piederējusi mi-

nētam Hilzenam. No šī laika arī skaitāma

Bukmuižas kā ciema nodibināšanās. Buk-

muižas apkārtnē bijuši lieli meži un ezeri.

Pagastnams tieši Bukmuižā uzcelts apm.
43 g. atpakaļ. Tuvākā dzc. stacija Rēzek-

ne I — 48,5 km. Ciemam autobusu satiks-

me ar ēßzeknes pilsētu. Ciemā 9 mājas ar

59 iedzīvotājiem, resp. 16 atsevišķām ģime-
nēm. 69,50% iedzīvotāju latvieši, 22,04%
poļi.

Dricēnu ciems — Dricēnu pagastā. Cie-

mā vecākās celtnes ir Dricēnu muiža un Dri-

cēnu Romas-kat. baznīca. Dricēnu muižas

ēka celta 1813. g. un minētā baznīca 1859.

gadā un pēc tam vēlāk uzceltas vairākas

privātīpašnieku celtnes. Tagad ciemā 18

mājas, kurās dzīvo 137 iedzīvotāji (58 vīr.

un 79 siev.) vai 30 atsevišķas ģimenes.
91,24% iedzīvotāji latvieši. Līdz Dricēnu

stacijai 1 km.

Feimaņu ciems — Silajāņu pagastā —

atrodas 0,5 km attālumā no Krāces stacijas

un 12 km attālumā no pag. nama. Ciemā

42 mājas ar 212 iedzīvotājiem (86 vīr. un

126 siev.) vai 49 atsevišķām ģimenēm. No

ciema iedzīvotājiem 20,28% latvieši, 43,49%
krievi, 33,02% poļi.

Ivgolovas ciems — Makašēnu pagastā —

atrodas 2 km attālumā no Burzava stacijas.
Ciemā 21 māja ar 117 iedzīv. (49 vīr. un 68

siev.), resp. 31 atsevišķu ģimeni. 33,34%
iedzīvotāju latvieši, 64,96% krievi.

Kaunatas ciems —'Kaunatas pagastā

radies 1902. gadā un atrodas 28,7 km attā-

lumā no Rēzeknes I stacijas. Ciemam au-

tobusu satiksme ar Rēzekni. Ciemā 38 mā-

jas ar 172 iedzīvotājiem (75 vīr. un 97

siev.), resp. 48 atsevišķām ģimenēm.

34,88% iedzīvotāju latvieši, 36,63% — žīdi,

23,84% — krievi.

Maltas ciems — Ružinas pagastā — di-

bināts apm. 1868. gadā. Ciems še attīstījies

pateicoties triju lielu ceļu krustojumam, at-

tālumam no pilsētas un tirgiem. Agrāk,
kamēr nebija nodibinājies Borovajas ciems

(1923. g.) Maltas ciemā noturēts nedēļas

tirgus, uz kuru saplūda lauksaimnieki ar

saviem ražojumiem no plašas apkārtnes un

Malta uzplauka, bet tagad šis uzplaukums
apstājies. Tuvākā dzelzc. stacija Malta —

5 km. Ciemā 59 mājas ar 277 iedzīvotā-

jiem (129 vīr. un 148 siev.) vai 75 atseviš-

ķām ģimenēm. No iedzīvotājiem 22,02%

latvieši, 38,63% žīdi, 28,16% krievi.

Mežvidu ciems — Bērzgales pagastā
atrodas pie Mežvidu stacijas un izveidojies

un attīstījies pēdējo piecu gadu laikā (1931.
līdz 1936.). Ciemā 18 mājas, kurās 84 ie-

dzīvotāji (37 vīr. un 47 siev.), resp. 31 atse-

višķa ģimene. 82,14% iedzīvotāju latvieši.

Puša ciems Andrupenes pagastā — iz-

veidojies ap bij. Pušas muižas centru un

baznīcu. Tuvākā dzelzc. stac. Malta 13

km. Ciemā 5 mājas ar 26 iedzīvotājiem vai

6 atsevišķām ģimenēm.

Riebiņu ciems — Silajāņu pagastā — sā-

cis izveidoties jau apm. 150 gadus atpakaļ.

Pakāpeniski pieaudzis iedzīvotāju un uzcel-

to namu skaits. Pašlaik ciemā 88 mājas ar

464 iedzīvotājiem (229 vīr. un 235 siev.)

vai 101 atsevišķu ģimeni. No ciema iedzī-

votājiem 20,69% latvieši, 68,32% žīdi. Tu-

vākā dzelzceļa stacija Krāce — 22 km.

Sakstagala ciems — Sakstagala pagastā

attīstījies ar to, ka atrodas pie Sakstagala
dzc. stacijas un ceļu krustojuma. Tagad
ciemā 27 mājas ar 143 iedzīvotājiem (72
vīr. un 71 siev.), resp. 32 atsevišķas ģime-
nes. 99,50% iedzīvotāju latvieši.

Stoļerovas ciems — Rēzeknes pagastā —

izveidojies pēc Stoļerovas muižas zemes sa-

dalīšanas apbūves gabalos. Tuvākās dzelzc.

stacijas Rēzekne un Ludza — 18 km. Cie-
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mā 22 mājas, kurās 105 iedzīvotāji (47 vīr.

un 58 siev.), resp. 23 atsevišķas ģimenes.

69,53% iedzīvotāji latvieši, 13,33% krievi,
12,38% poļi.

Tiltagala ciems — Stirnienas pagastā —

atrodas 2 km attālumā no pagastnama un

0,25 km no Stirnienas stacijas. Ciemā 60

mājas ,kurās 250 iedzīvotāji (114 vīr. un

136 siev.), resp. 69 atsevišķas ģimenes,

98,00% iedzīvotāju latvieši.

Tiskadu ciems — Sakstagala pagastā —

atrodas 5 km attālumā no pagasta nama un

5,4 km no Sakstagala stacijas. Ciemā 15

mājas ar 71 iedzīvotāju (29 vīr. un 42 siev.)

resp. 16 atsevišķas ģimenes. 76,06% iedzī-

votāju latvieši.

ļ Vidsmuižas ciems tāda paša nosauku-

ma pagastā — izveidojies pēc bij. Vidsmui-

žas (Goļanu) sadalīšanas (1922. g.) jaun-
saimniecībās ,amatnieku saimniecībās un

apbūves gabalos. Tuvākā dzelzceļa stacija
Viļēni -12 km. Ciemā 39 mājas, kurās

260 iedzīvotāji (125 vīr. un 135 siev.), resp.
67 atsevišķas ģimenes. 94,62%, iedzīvotāju
latvieši. ļļK

Pēc dzimuma Rēzeknes apriņķa iedzīvo-

tāji sadalās: 72.141 vīrietis (no tiem uz lau-

kiem 64.333) un 79.538 (71.213) sievietes,

tā tad uz katriem 1000 vīriešiem 1103 sie-

vietes. Laukos uz katriem 1000 vīriešiem

1107 sievietes un pilsētās — 1066. Caur-

mērā visā valstī uz 1000 vīriešiem 1139 sie-

vietes, Latgalē — 1086. Kā redzams, Lu-

dzas apriņķī šis caurmērs zemāks par visas

\alsts caurmēru, bet augstāks par Latgales

apgabala caurmēru.

Pēc tautībām Rēzeknes apriņķa iedzīvo-

tāji sadalās: latvieši 95.081' (62,69%),
vācieši — 112 (0,07'r). krievi — 45.645

(30,09%), žīdi — 5749 (3,79%) un 5092

(3,36%) parejo tautību piederīgie. Uz lau-

kiem, atskaitot pilsētas, dzīvo 88.110

latvieši, 43 (0,03%) vācieši,

42.322 (31,23%) krievi, 1059 (0,78%) žīdi

un 401v 2 (2,95 rO parejo tautību piederīgie.

Kā redzams, laukos latviešu procents palie-
linās. Jāpiezīmē, ka Rēzeknes apriņķī, tā-

pat kā citos Latgales apriņķos, samērā ļoti
daudz cittautībnieku.

Vislatviskākais pagasts

Rēzeknes apriņķī ir Stirnienas pagasts, kur

latviešu ir 97,13% no šī pagasta iedzīvotāju

kopskaita. Tikai nedaudz mazāk (96,27%)
latviešu ir Barkavas pagastā. Savukārt

visvairāk cittautībnieku ir Ružinas pagastā,
kur to pavisam 74,13% no iedzīvotāju kop-
skaita. Šo cittautībnieku starpā vairums

krievu — 73,84%. Tāpat daudz cittautīb-

nieku (63,74%) ir Ozolmuižas pagastā, gal-
venā kārtā krievi (61,71 r, ).

Ev.-luterāņu Rēzeknes apriņķī ļoti maz

— tikai 3752 vai 2,47% no visu iedzīvotāju

kopskaita. Starp lauku iedzīvotājiem cv.-

-luterāņu ir vēl mazāk — 1,7% (1990). Vai-

rāk, nekā puse (96.679 iedzīv. vai 63,74%)

no iedzīvotājiem apriņķī ir Romas katoļi.
Uz laukiem Romas katoļu vēl vairāk —

66,97% (90.769). Pareizticīgo apriņķī nav

daudz — 5815 vai 3,83% (laukos — 4447

vai 3,28%). Toties samērā daudz — 39.453

vai 26,01% ir vecticīgo (laukos 37.131

vai 27,39%). Mozus ticīgo pavisam 5757

— 3,80% (1070 — 0,79%) un tie galvenā
kārta okupējuši pilsētas. Pārējo atsevišķo
ticību piederīgo skaits samērā ļoti niecīgs.
Ārvalstnieku Rēzeknes apriņķī samērā ļoti
maz — 531 vai 0,35% no iedzīvotāju kop-
skaita apriņķī. Uz laukiem to ir — 332 vai

0,24%.
Rēzeknes apriņķa iedzīvotājus vecuma

un ģimenes stāvokļa sadalījumā raksturo

tabula:

(Skat tabulu apakšā.)
Sadalot visus Rēzeknes apriņķa iedzīvo-

tājus trīs vecuma grupās bērnos (līdz
14 gadiem) .darba spējīgos (no 15 līdz 59

gadiem) un vecos iedzīvotājos (60 g. veci

un vecāki), redzams, ka bērnu ir 34,75%

no iedzīvotāju kopskaita, darba spējīgo —

54,46% un veco iedzīvotāju — 10,79%.

Rēzeknes apriņķa iedzīvotājus vecuma un ģimenes stāvokļa sadalījuma raksturo tabula:

Vecuma Neprecējušies Precējušies Atraitņi Šķirti Nezināmi Kopā

grupas skaits % skaits % skaits % Skaits % Skaits % Skaits %

0— 9 35.696 40,69 35.969 23,51

10—14 17.002 19,38 - — 17.002 11,21

15—19 10.569 12.05 183 0,34 1 0.01 3 1,59 10.756 7,09

20—29 15.563 17.74 8.195 15.28 81 0,82 29 12,24 19 25,93 23.917 15.77

30 39 1.253 4,85 14.020 26.14 473 4.78 86 36,29 41 21.69 18.873 12. U

10—49 1.878 2.14 12.537 23,37 1.359 13.74 :>7 24,05 24 12,70 15.858 10,45

50 59 1.265 1.44 9.720 18.12 2.162 21,87 38 16.03 26 13.76 13.211 8,71

60 g. v. v. 1.451 1,65 8.876 16,55 5.759 58,25 27 11.39 41 21.69 16.154 10.65

Nezin. 50 0,06 108 0,20 52 0.53 — — 5 2,64 215 0,14

Kopā 87.727 100,00 53.639 100,00 9887 100,0 237 100,00 189 100,00 151.679 100,0
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Pēc ģimenes stāvokļa — 57,84% neprecē-

jušies, 35,36% — precējušies, 6,52% — at-

raitņi un 0,16% šķirti.
1935. gadā Rēzeknes apriņķī noslēgtas

1242 laulības, kas ir 7,54% no visu noslēgto
laulību skaita valstī un 27,31% no noslēgto
laulību skaita Latgalē. Dzimuši (bez ne-

dzīvi dzimušiem) 2109 zēni un 1928 meite-

nes, uz 100 meitenēm dzimuši 109,39 zēni.

Tā tad Rēzeknes apriņķis ir viens no tiem

apriņķiem, kur dzimušo skaitā zēni ir pār-
svarā. No minētā skaita — 4037 dzimu-

šiem — ārlaulībā dzimuši — 249. Tā tad

no katriem 100 dzīvi dzimušiem ārlaulībā

dzimuši 6,17. Ar ārlaulībā dzimušo skaitu

Rēzeknes apriņķis pārsniedz Latgales, bet

ir zem visas valsts caurmēra, Latgalē šis

caurmērs ir 5,63 un visā valstī — 9,17. No

Latgales apriņķiem Rēzeknes apriņķis ar

samērā lielo ārlaulībā dzimušo skaitu stāv

pirmā vietā. Tai pašā laikā pirmajā dzīvī-

bas gadā miruši 211 zēni (10,00 no 100 dzī-

vi dzimušiem) un 157 meitenes (8,14), vi-

dēji — 9,12. No ārlaulībā dzimušiem pir-
mā dzīvības gadā apriņķī miruši 28. Zī-

daiņu mirstība Rēzeknes apriņķī pārsniedz
caurmēra zīdaiņu mirstību valstī (7,89),
bet nedaudz zemāka par šo caurmēru Lat-

galē (9,26). Kā jau iepriekš aizrādīts,
1935. gadā Rēzeknes apriņķī dzimuši pavi-
sam 4037, bet tai- pašā laikā miruši 2178,
tādēļ dabiskais iedzīvotāju pieaugums 1935.

gadā ir 1859. Ar lielo dabisko iedzīvotāju
skaita pieaugumu Rēzeknes apriņķis stāv

otrā vietā (pirmais Daugavpils apriņķis)
visu pārējo apriņķu starpā. Izirušas un

šķirtas 1935. gadā apriņķī 21 laulība, kas

ir 1,09% no visā valstī un 13,73% no Lat-

galē šķirto laulību kopskaita.
Pec veselības departamenta ziņām ar li-

pīgām slimībām Rēzeknes apriņķī 1935. ga-
dā saslimuši 574 cilvēki, kas ir 4,43% no

visā valstī ar lipīgām slimībām saslimu-

šiem. Salīdzinot 1935. gadu ar iepriekšējo
gadu, saslimšanas gadījumu skaits par
7,12% samazinājies. Visvairāk 1935. gadā
slimojuši ar masalām (106) un elpošanas
orgānu tuberkulozi (86).

1935. gadā Rēzeknes apriņķī darbojušās
4 slimnīcas un sanātorijas ar 176 gultām.
Gada laikā minētās slimnīcās un sanātori-

jās ārstējušās 3637 personas, kas tur pava-

dījušas 52.629 slimnieku dienas. Uz 1935.

gada 31. decembri apriņķī skaitījās 38 ārsti,
11 zobārsti, 30 vecmātes, 10 ambulances un

veselības kopšanas punkti, 1 ķīmiski-bakt.
laborātorija, 3 Rentgena aparāti un 10 kal-

nu saules kabineti. Tai pašā laikā Rēzek-

nes apriņķī darbojušās 26 aptiekas un 10

drogu veikali. Aptiekās gada laikā izsnieg-
tas par maksu zāles nēc 85.107 receptēm.

1935. gadā dažādās tiesu instancēs notie-

sātas 1038 personas, kas savus noziegumus

izdarījušas Rēzeknes apriņķī, pie kam 791

persona noziegumu izdarījusi uz laukiem

un 247 — pilsētās. Salīdzinot ar iepriek-

šējo 1934. gadu, notiesāto skaits par 14,71%
samazinājies. Rēzeknes apriņķa notiesāto

skaits sastāda 8,23% no visā valstī un

28,66%, no Latgales apgabalā notiesāto

skaita.

Izglītības iestādes Rēzeknes apriņķī.

1935./36. mācības gadā visā apriņķī dar-

bojušās 203 pamatskolas, no tām 15 darbo-

jušās pilsētās, bet 188 uz laukiem. Pamat-

skolu tīkls Rēzeknes apriņķī ļoti plašs, jo

Uz vienu skolu likai 751 iedzīvotājs, kurpre-
tim visā Latvijā šis caurmērs ir 1024 un

Latgalē — 797. No visiem Latvijas apriņ-
ķiem Rēzeknes apriņķī ir vismazākais ie-

dzīvotāju skaits uz vienu pamatskolu. Pa-

matskolās minētā 1935./36. mācības gadā

bijis 761 skolotājs un 21.691 skolēns (pil-
sētu — 2799 un lauku - 18.892). 5 pa-
matskolas ar 900 skolēniem uzturējusi

valsts, 197 pamatskolas ar 20.752 skolē-

niem —pašvaldības un 1 skolu ar 39 skol.

— organizācijas. No minētām 203 pamat-
skolām bijušas: latviešu — 132 ar 14.383

skolēniem, krievu — 56 ar 5792 skol., poļu
— 5 ar 399 skolēniem, žīdu 7 ar 856 skolē-

niem un 1 pārējo jauktu valodu pamatsko-
la ar 261 skolēnu. Tai pašā laikā apriņķī

darbojušās 5 latviešu vidusskolas ar 793

skolēniem, 1 žīdu ar 113 skolēniem, 2 krie-

vu ar 191 skol., 1 poļu ar 83 skolēniem. Bez

lam vēl strādājušas 2 divgadīgas lauksaim-

niecības skolas ar 70 skolēniem un 1 pien-
saimniecības un lopkopības skola ar 23 sko-

lēniem.

1935. gadā apriņķī darbojušās 27 vis-

pārēja tipa bibliotēkas, no tām 8 pilsētās un

19 uz laukiem. 8 bibliotēkas piederējušas

pašvaldībām un 18 privātām organizācijām
un 1 privātām personām. Kopējais sējumu
skaits minētās bibliotēkās uz 1936. gada 1.

janvāri bijis 23.640, no tiem lauku bibliotē-

kās — 10.994. No visiem sējumiem —

16.222 bijuši latviešu valodā un 7418 sveš-

valodā. Bibliotēku skaita ziņā vislabāk no-

stādīts Andrupenes (3 bibliotēkas ar 1400

sēj.), Gaigalavas (3 bibl. ar apm. 1529

sēj.). Turpretim Bērzgales ,Maltas, Ozol-

muižas, Ružinas un Viļēnu pagastā biblio-

tēku vēl līdz šim laikam nav. Visās biblio-

tēkās 1935. gadā izsniegti lasīšanai 23.137

sējumi, no tiem uz laukiem — 13.708 sēju-
mi. Lasāmības koeficients Rēzeknes ap-

riņķī (17,1) ir stipri augstāks par lasāmī-

bas koeficientu Latgales apgabalā (15,6),

bet zemāks, nekā caurmērā visā valstī
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(21,5). 1935. gadā Rēzeknes apriņķī izdoti

divi latviešu žurnāli. Laikraksti nav iznā-

kuši.

Rēzeknes apriņķa zemesceļu

garums

ir 1902,8 km, no tiem 80,1 km šosejas, 26,2
km bruģi un 605,3 km 1. šķ. grantēti ze-

mesceļi. Visi šie ceļi ar kopējo 711,6 km

garumu atrodas valsts labošanā. Turpre-
tim 2. šķiras — 293,0 km un 3. šķiras —

898,2 km zemes ceļi labojami klaušu

kārtā.

Rēzeknes apriņķa lauku

apdzīvotās vietas.

Rēzeknes apriņķī 1935. gadā bijušas pa-

visam 26.445 lauku apdzīvotās vietas (dzī-

vojamās ēkas), kas ir 11,70% no visas

valsts lauku apdzīvoto vietu kopskaita.
Starp minētām 26.445 lauku apdzīvotām
vietām 21.668 (vai 81,94%) ir vecsaimnie-

cību dzīvojamās ēkas, 2672 (10,10%) jaun-
saimniecību dzīvojamās ēkas, 1018 (3,85%)

mazmājas un atsevišķas kalpu mājas, 138

(0,52%) apdzīvotas skolu ēkas un 949

(3,59%) dažādas pārējās ēkas.

Rēzeknes apriņķī visvairāk ir vienistabu

(telpu) lauku apdzīvoto vietu — 15.063

(vai 23,48% no visu vienas telpas apdzīvoto
vietu skaita valstī), tad seko 7669

(13,03%) — divistabu apdzīvotās vietas,

2091 (5,25%) trīsistabu apdzīvotās vietas,
865 (2,85%) četristabu apdzīvotās vietas,

289 (2,13%) piecistabu apdzīv. vietas un

310 (1,71%) seš- un vairāk istabu apdzīvo-
tās vietas.

Jāatzīmē, ka Rēzeknes apriņķī tikai sešas

desmitdaļas no apdzīvoto vietu apsaimnie-

kotājiem ir latvieši. Tā latvieši apsaim-
nieko 17.268 (vai 65,30%) apdzīvotās vie-

tas, krievi apsaimnieko 7863 (29,73%) ap-

dzīvotas vietas un pārējās tautības tikai —

896 (3,39%) apdzīvotās vietas. 418

(1,58%) apdzīvotās vietas apsaimnieko ju-
ridiskas personas.

Visvairāk apriņķī (24.292 vai 91,88%)
tadu apdzīvoto vielu, kurās dzīvo tikai vie-

na ģimene, daudz mazāk (1138 vai 4,30%)

jau no divām ģimenēm aizņemtu apdzīvoto
vietu.

Apgaismošana. 26.327 (vai 99,56%)
lauku apdzīvotās vietas apriņķī apgaismo

ar petroleju un tikai 73 (vai 0,28%) apdzī-
votās vietās ir iekārtota elektriskā apgais-
mošana. Procentuāli vēl mazāk ar elektrī-

bu apgaismotu lauku apdzīvotu vietu ir ti-

kai Jēkabpils apriņķī.
Rēzeknes apriņķa lauku apdzīvoto vielu

apgaismošanas veidi:

Ar elektrību ap- Ar petroleju ap-

gaismoto apdz. gaismoto apdz.

vietu vietu

skaits % skaits %

Andrupenes pag. 2 0,10 2.001 99,90

Atašienes pag. — 666

Barkavas pag. . — — 1.104

Bērzgales pag . 9 0,65 1.366 99,13

Bukmuižas pag. — 1.454

Dricēnu pag. .

— 830

Gaigalavas pag. 2 0,29 697 99,71

Kaunatas pag. . 3 0.10 1.937 99.74

Makašēnu pag. 14 0,96 1.443 98,84

Maltas pag. . .
—

1916

Ozolmuižas pag. 3 0,30 990 99,40

Rēznas pag. . 5 0.25 1.950 99,75

Ružinas pag. .
— 1.352 —

Sakstagala pag. —
1.465

' Silajāņu pag. . 1 0.05 1.892 99.58

Stirnienes pag. — 469 ' —

Varakļānu pag. 2 0.13 1.533 99,87

VVidsmuižas pag. 5 0,30 1.656 99,58

Viļenu pag. ..

27 1,66 1.600 98,28

No minētiem skaitļiem redzams, ka relā-

tīvi visvairāk apdzīvoto vietu ar elektrisko

apgaismošanu ir Viļēnu un Makašēnu pa-

gastā, kurpretim dažos pagastos 1935. gadā
vēl nebija nevienas ar elektrību apgaismo-
tas lauku apdzīvotas vietas.

Ūdensapgāde. Dzeramo ūdeni 22.183

(vai 83,88%) lauku apdzīvotās vietas ap-

riņķī ņem no akām, 100 (0,38%) no ūdens-

sūkņiem, 3144 (11,89%) no upēm un eze-

riem un 15 (0,06%) apdzīvotās vietās ierī-

kots ūdensvads.

Lauku saimniecības.

Rēzeknes apriņķī 1935. gadā bijušas pa-

visam 28.549 dažāda rakstura lauku saim-

niecības, kas ir 10,36% no visa saimniecību

kopskaita valsti. Pēc lieluma grupām mi-

nētās 28.549 saimniecības sadalās:

Saimniecību skaits un zemes kopplatība
1935. gadā.

Saimniecību Zemes kopplatība

skaits % '?* %

Lina Iha . 2.608*) 9,14 899,87 0,28

1— 2ha 972 3,41 1.557,37 0,49

2— 5 ha 2.905 10.39 11.022.11 3,46

5— 10 ha 8.325 29.1 (i 63.810.50 20,03

10— 15 ha 6.841 23,96 85.169,26 26,74

15— 20 ha 3.804 13.32 65.394,68 20.5:',

20— 30 ha 2.127 7,45 50.556,08 15,87

30— 50 ha 715 2,50 26.582,57 8,35

;>0 100 ha 178 0.62 1 1.673.61 3.67

Pāri par
100 ha . . 14 0.05 1.844.61 0.58

Kopa . 28-549 100.00 318.510,69 100,00

*) Šai skaitā 35 saimniecības tikai ar mājlo-

piem.
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Pēc saimniecību zemes kopplatības 1935.

gadā vislielākie pagasti Rēzeknes apriņķī
ir Andrupenes ar 24.371,67 ha lielu saim-

niecību zemes platību, Kaunatas
—

23,721,11 ha un Silajāņu - 22.866,40 ha.

Turpretim vismazākie — Stirnienes

7033,53 ha, Ozolmuižas — 10,736,95 ha un

Atašienes ar 11.684,94 ha lielu saimniecību

zemes platību.

Zemes kulturveidi.

Rēzeknes apriņķī zemes sadalījums pēc
kulturveidiem (1929. g.) : aramzeme (ie-
skaitot augļu un sakņu dārzus) —

136.566,74 ha (vai 45,06%'n0 visas zemes

kopplatības), pļavas — 55.924,75 ha

(18,45%), ganības — 50.350,26 ha

(16,62%), meži un krūmi — 17.439,49 ha

(5,75%) un pārejā zeme un ūdeņi —

42.779,58 ha (14,12%). Samērā visaugstā-
kais aram- un dārzu zemes procents 1929.

gadā bija Sakstagalas (48,97%), Bērzgales

(48,48%), Ružinas (45,73%) un Viļēnu

(44,65%) pagastā, kurpretim viszemākais

— Gaigalavas (13,58%), Stirnienes

(19,74%), Barkavas (23,19%), Varakļānu

(23,48%) pagastā. Pļavu procents visaug-
stākais ir Rēznas (i8,83%), Bukmuižas

(18,45%) un Bērzgales (18,33%) pagastā.
Maz pļavu ir Barkavas (10,64% ), Atašienes

(11,31%), Gaigalavas (12,58%) un Andru-

penes (13,37%) pagasta. Ganību visvairāk

Viļēnu (18,75%), Ružinas (17,44%) Dri-

cēnu (15,76%) un Varakļānu (15,47%) pa-

gastā. Maz ganību Barkavas (7,76%) un

Gaigalavas (9,44%) pagastā. un

krūmāju visvairāk saskaitīts Andrupenes
(22,26%), Vidsmuižas (17,93%), Varakļā-

nu (17,79%) un Barkavas (16,70%) pa-
gastā. Samērā maz mežu Sakstagalas
(5,42%) un Ružinas (7,08%) pagastā.

Zemes kulturveidi Rēzeknes apriņķī,

Salīdzinot 1935. un 1929. gadā lauksaim-

niecībā izlietoto zemi redzams, ka tā 1935.

gadā pieaugusi par 8,95% un uzrāda

264.573,28 ha pret 242.841,75 ha 1929. gadā.
Par 12,76% palielinājusies aramzemes un

dārzu platība (153.994,42 ha 1935. ga-

dā), pļavu platība palielinājusies par

11,46% (62.333,26 ha 1935. gadā). Turpre-
tim par 4,18% samazinājusies dabisko ga-

nību platība un 1935. gadā ir 48.245,60 ha.

Zemāk minētā tabula rāda iedzīvotāju skai-

tu uz 100 ha aramzemes Rēzeknes apriņķa

atsevišķos pagastos:

ledzīv. skaits

Pagasti uz

100 ha aram/

Andrupenes pagasts
t
. 96,99

Atašiene „
015.10

Barkavas
„ ...... 72,93

Bērzgales
„

75,01

Būkmuižas
„

82,47

Dricēnu
„ ...... 78,68

Gaigalavas „ ... . . . 97,23

Kaunatas
„ ...... 89,89

Makašēnu
„ ... ... 100,64

Maltas
„ 98,93

Ozolmuižas
„ ...... 94,90

Reznas
, 92,09

Ružina
„ 92,62

Sakstagala
„
. 95,66

„ 81,62
Stirnienas

„ ...... 84,16

Varakļānu „ ...... 106,00

, 85,91

Viļenu „
88,07

Kā redzams, vislielākais iedzīvotāju
skaits uz 100 ha aramzemes ir Varakļānu
un Makašēnu, bet vismazākais — Atašienes

pagastā.

Visā apriņķī (bez pilsētām) caurmērā

uz 100 ha aramzemes ir 88,60 iedzīvotāji.

Sējumu platība.

Rēzeknes apriņķa laukaugu sējumu pla-
tība 1936. gadā bijusi (100 hektāros) : ru-

dziem (ziemas un vasaras) 26,5 (vai
-20,72% no visas sējumu kopplatības), zie-

mas kviešiem — 2,0 (1,56%), vasaras kvie-

šiem — 4,5 (3,52%), miežiem — 20,1
(15,72%), auzām — 21,2 (16,58%), mist-

ram — 1,5 (1,17%), zirņiem un citiem pākš-
augiem — 4,7 (3,67%), āboliņam v. c. tīru-

ma zālājiem (ieskaitot sēklas āboliņa pla-
tību) — 20,8 (16,26%), kartupeļiem — 10,6

(8,29%), sakņaugiem — 2,4 (1,88%), li-

niem
— 13,1 (10,24%) un pārējiem lauk-

augiem (ieskaitot cukurbiešu sējumu platī-
bu) — 0,5 (0,3990-
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Salīdzinot 1936. un 1935. gada atseviš-

ķu laukaugu sējumu platības Rēzeknes ap-

riņķī, redzams, ka 1936. gadā palielināju-
sies miežu (par 2,03%), vasaras kviešu

(par 7,14%), auzu (par 3,92%), āboliņa
v. c. tīruma zālāju (par 10,64%), kartupe-

ļu (par 1,92%), sakņaugu (par 9,09%) un

linu (par 6,50%) sējumu platība. Turpre-
tim samazinājusies rudzu (par 4,68%), zie-

mas kviešu (par 31,03%), mistra (par

6,25%), zirņu un citu pākšaugu (par 11,32

proc.) un pārējo laukaugu sējumu platiba

(par 28,57%). '

Apskatot atsevišķo laukaugu platības
1936. gadā Rēzeknes apriņķī, Latgalē un vi-

sā valstī, un salīdzinot tās ar šo laukaugu

platībām 1935. un 1934. gadā, redzams, ka

rudzu (ziemas un vasaras) sējumu pla-
tība:

1936. g. 1935. g. 1934. g.
1000 ha % 1000 ha % 1000 ua

Rēzeknes apr. 26,5 95,32 27,8 100,00 27,8

Latgale . . 95,4 94,64 100,8 100,00 98.4

Latvijā . . 257,9 95,38 270,4 100,00 268.2

visā valstī ir par 4,62% mazāka nekā 1935.

gadā. Latgalē tā samazinājusies par 5,36%
un Latgales rudzu kopplatība ir 36,99% no

visas valsts rudzu platības. Rēzeknes ap-

riņķa rudzu sējumu platība ir 10,27% no

visas valsts rudzu kopplatības.

Ziemas kviešu sējumu paltība:

1936. g. 1935. g.

1000ha % 1000 ha %

lbzeknes apr. . 2,0 68,97 2,9 100,00

Latgalē . . . 11,1 76,03 14,6 100,00

Latvijā . . . 58,9 69,21 85,1 100,00

Ziemas kviešu sējumu platība 1936. ga-

dā samazinājusies visā valstī par 30,79%,
Latgalē par 23,97%, pie kam Latgales zie-

mas kviešu sējumu platība ir 18,85% no vi-

su kviešu sējumu kopplatības. Rēzeknes

apriņķa ziemas kviešu lauku platība ir 3,40

proc. no to kopējās platības.

Vasaras kviešu lauku platība:

1936. g. 1935. g.

1000ha % 1000 ha %

Rēzeknes apr. . 4,5 107,14 4.2 100,00

Latgalē .. . 16,2 113,29 14,3 100,00

Latvijā . . . 70,1 126,53 55,4 100.n

Vasaras kviešu sējumu platība 1936. ga-

dā palielinājusies valstī par 26,53% un Lat-

galē par 13,29%, pie kam Latgales vasaras

kviešu sējumu platība ir 23,11% no visu va-

saras kviešu sējumu kopplatības. Rēzeknes

apriņķa vasaras kviešu lauku platība ir

6,42% no to kopplatības.

Miežu lauku platība:
1936. g. 1935. g. 1934. g.

1000 ha % 1000ha % 1000 on

Rēzeknes apr. 20,1 102,03 19,7 100,00 20,0

Latgalē . 68,0 102,56 66,3 100,00 66,5

Latvijā . . 189,3 98,03 193,1 100,00 180,1

Miežu aizņemtā platība 1936. gadā sa-

mazinājusies valstī par 1,97%, turpretim

palielinājusies Latgalē par 2,56% un Rē-

zeknes apriņķī par 2,03% .
Ar miežiem aiz-

ņemtā platība 1936. gadā Latgalē ir 35,92

proc. un Rēzeknes apriņķi 10,62% no visu

miežu lauku kopplatības.

Auzu lauku platiba:
1936. g. 1935. g. 1934.-.

1000 ha % 1000ha % 1000 ha

Rēzeknes apr. 21,2 103.92 29,4 100,00 18,2

Latgalē . . 80,8 102,41 78,9 100,00 70,8

Latvija . . 339.2 102.02 332,5 100.00 300.2

Kā redzams, kopējā auzu lauku platība
1936. gadā palielinājusies par 2,02% un

Latgalē par 2,41%. Pēdējā 1936. gadā

gandrīz ceturtā daļa (23,83%) no visas au-

zu lauku kopplatības atradusies Latgales

apgabalā. Rēzeknes apriņķa auzu lauku

platība ir 6,25% no to platības valstī.

Mistra platība;

1936. g. 1935.-. 1934.^.

1000ha % 1000 ha % 1000 ba

Rēzeknes apr. 1,5 93,75 1,6 100,00 2,5

Latgalē . . 6,7 111,67 6,0 100,00 B,S

Latvija . . 77,1 109,36 70,5C100,00 71,S

Arī mistra aizņemtā lauku platība pa-

lielinājusies visā valstī par 9,36%, Latgalē

par 11,67%. Latgales apgabala mistra lau-

ku platība ir 8,69% un Rēzeknes apriņķa
1,94% no mistra lauku kopplatības valstī:

Zirņu lauku platība:

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

1000ha % 1000 ha % 1000 ha

Rēzeknes apr. 4,7 88,68 5,3 100,00 6,5

Latgalē . . 16,4 90,11 18,2 100,00 23,1

Latvija . . 39,4 94,03 41,9 100,00 44,1

Ar zirņiem aizņemtā lauku platība 1936.

gadā samazinājusies kopplatībā par 5,97 </<.
Latgales apgabalā par 9,89% un vēl jūta-
māk (par 11,32%), Rēzeknes apriņķī. Lat-

gales apgabala 1936. g. zirņu lauku platiba
ir 41,62% un Rēzeknes apriņķa — 11,93%
no visas zirņu lauku kopplatības.

Apskatot ar liniem aizņemto platību:

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

1000 ha % 1000 ha % 1000 ha

Rēzeknes apr. 13,1 106,50 12,3 100,00 7.6

Latgalē . . 50.4 104,35 48,3 100,00 32,3

Latvija . . 67.2 98.97 67.9 100.00 463
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redzams, kā caurmērā visā valstī 1936.

gadā, salīdzinot ar 1935. gadu, par 1,03%

samazinājusies, turpretim palielinājusies

(par 4,35%) Latgalē. No kopējās linu lau-

ku platības visā valstī 75,00% ir Latgalē un

19,49% Rēzeknes apriņķī.

Kartupeļu lauku platība:

1036.g. 1935. g. 1034. g.

1000 ha % 1000ha % 1000ha

Rēzeknes apr. 10,6 101,92 10,4 100,00 9,2

Latgale . . 38.3 99.48 38,5 100,00 30,8

Latvijā . . 119,8 96,85 123,7 100,00 107,6

Kartupeļu lauku platība 1936. g. caur-

mērā visā valstī par 3,15% mazāka nekā ie-

priekšējā 1935. gadā. Samazināšanās noli-

kusi visos apgabalos — Latgalē par 0,52% .

Kartupeļus gandrīz vienādā daudzumā stā-

da Vidzemē (31,22% no kopējās ar kartupe-

ļiem aizņemtās platības) un Latgalē (31,97

proc). No kopējās kartupeļu platības Rē-

zeknes apriņķī 8,85%.

Laukaugu caurmēra un kopražas apmēri.

Apskatot atsevišķi laukaugu caurmēra

un kopražas apmērus, redzams, ka ziemas

rudzu caurmēra raža 1936. gadā Rēzeknes

apriņķī ir par 18,50% mazāka nekā 1935.

gadā un no 1 ha ievākti 9,25 kvinlāli ziemas

rudzu. Par 21,56% samazinājusies apriņķī
arī ziemas rudzu kopraža un 1936. gadā pa-
visam ievākti 238,6 tūkst, kvintālu pret

304,2 tūkst, kvintāliem 1935. gadā. 1936 ga-

dā Rēzeknes apriņķī ziemas rudzu kopraža
ir 30,08% no Latgales un 8,43% no visā

valstī ievāktās ziemas rudzu kopražas.
Vasaras rudzu caurmēra raža apriņķī

1936. gadā samazinājusies par 34,44%.

Viens hektārs devis tikai 5,94 kvintālus,

pret 9,06 kv. 1935. gadā. Vasaras rudzu

kopraža samazinājusies vēl daudz lielākos

apmēros — par 53,33% un pavisam ievākti

4,2 tūkst, kvintālu pret 9,0 tūkst. kv. 1935.

gadā. No visas 1936. g. vasaras rudzu kop-
ražas valstī 14,38% ievākti Rēzeknes apriņ-
ķī. No Latgales apgabala vasaras rudzu

kopražas Rēzeknes apriņķī ievākti 35,29%.

Ziemas kviešu caurmēra raža 1936. ga-

dā par 15,46% mazāka nekā 1935. gadā, un

caurmērā no 1 ha ievākti 9,19 kv. Pavisam

apriņķī 1936. gadā ražoti 18,4 tūkst. kv.

pret 31,5 tūkst. kv. 1*935. gadā. Tā tad kop-
raža apriņķī samazinājusies par 41,59%.
1936. gadā Rēzeknes apriņķa ziemas kviešu

kopraža ir 19,49% no Latgales un 2,39%

no šo laukaugu kopražas valstī.

Vasaras kviešu caurmēra raža Rēzeknes

apriņķī 1936. gadā samazinājusies par

37,70% uti 1 ha devis 5,95 kvintālus ražas

pret 9,55 kv. 1935. gadā. Vasaras kviešu

kopraža apriņķī samazinājusies par 33,17%

un pavisam ievākti 26,8 tūkstoši kvintālu,

kas ir 26,56'; no Latgales un 4,03% no vi-

sas valsts 1936. gada vasaras kviešu kop-
ražas.

Miežu caurmēra raža apriņķī 1936. gadā

samazinājusies par 44,27%. No 1 ha ievāk-

ti 5,454 kvintāli pret 9,78 kv. 1935. gadā.
Pavisam Rēzeknes apriņķī 1936. g. ievākti

109,6 tūkst, kvintālu miežu pret 192,7
tūkst, kvint. 1935. gadā, t. i. par 43,12%
mazāk. 1936. gadā Rēzeknes apriņķī ražo-

tais miežu daudzums ir 27,78% no Latgales

un 6,61 % no visā valstī ražotā miežu dau-

dzuma.

Linu šķiedru caurmēra un kopraža 1935. g. %
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Auzu caurmēra raža 1936. gadā arī sa-

mazinājusies ļoti jūtami — par 46,31%. No

1 ha caurmērā ievākti 5,39 kvintāli auzu

kurpretim 1935. gadā 1 ha devis 10,04 kv.

ražas. Arī kopražas apmēri 1936. gadā stip-
ri zemāki — par 44,19% — nekā 1935. ga-

dā, kad pavisam ievākti 204,8 tūkst, kvini.

auzu, kurpretim 1936. gadā ievākti tikai

114,3 tūkst, kvintālu, kas ir 22,70% no Lat-

gales un 4,02% no visā valstī 1936. g. ie-

vāktā miežu daudzuma.

Mistra caurmēra raža Rēzeknes apriņķī
1936. gadā ir par 44,20% mazāka, nekā

1935. gadā un no 1 ha ražoti 6,25 kvintāli.

Pavisam 1936. gadā Rēzeknes apriņķī ra-

žoti 9,4 tūkst, kvint. mistra
,

t. i. par

47,49% mazāk, nekā 1935. gadā, kad mistra

kopraža sasniedza 17,9 tūkst, kvint. No

visas mistra kopražas Rēzeknes apriņķī ra-

žoti 1,10%. No Latgalē ievāktā mistra dau-

dzuma — Rēzeknes apriņķī ievākti 21,46%.

Pākšaugu (zirņu) caurmēra raža 1936.

gadā samazinājusies par 45,05% un caur-

mērā no 1 ha ražoti 5,50 kv. zirņu pret

10,01 kv. 1935. gadā. Zirņu kopraža 1936.

gadā apriņķī ir 25,9 tūkst, kvint. pret 53.1

tūkst, kvint. 1935. gadā. Tā tad arī kop-
raža 1936. g. samazinājusies par 51,22%.
Rēzeknes apriņķī 1936. gadā ražoto zirņu
daudzums ir 28,78% no Latgalē un 7,95',

no visā valstī ražotā zirņu daudzuma.

Kartupeļu caurmēra raža 1936. gadā

apriņķī par 2,05% lielāka, nekā 1935. gadā
un no 1 ha ievākti 104,92 kvint. kartupeļi

pret 102,81 kvint. 1935. gadā. Arī kartupe-

ļi, kopraža apriņķī palielinājusies — par

4,02% un pavisam 1936. gadā ievākti 1112,2

tūkst, kvintālu, kurpretim 1935. gadā

1.069,2 tūkst, kvint. Rēzeknes apriņķa kar-

tupeļu kopraža ir 6,90% no visas kartupeļu
kopražas valstī un 26,69% no to kopražas

Latgales apgabalā.

Linu šķiedras caurmēra raža 1936. ga-

dā Rēzeknes apriņķī samazinājusies par

33,60% un no 1 ha ievākti 2,47 kvint. pret
3,72 kvint. 1935. gadā. Pavisam Rēzeknes

apriņķī ievākti 32,3 tūkst, kvint. linu šķied-
ras pret 45,8 tūkst, kvint. 1935. gadā. Tā

tad linu šķiedras kopraža apriņķī samazinā-

jusies par 29,48%. No Latgalē — 1936. g.

ražotā linu šķiedras daudzuma — Rēzek-

nes apriņķī ražots 25,14%.

Linsēklu caurmēra raža Rēzeknes apr.
1936. gadā ir par 19,69% mazāka, nekā ie-

priekšējā 1935. gadā. caurmēra no 1 ha

ražoti 2,61 kvint. linsēklu, kas pavisam
1936. gadā devuši 34,2 tūkst, kvint. kopra-
žas, pret 40,0 tūkst, kvint. 1935; gada. Kā

redzams, linsēklu kopraža 1936. gadā sama-

zinājusies par 14,50%. Rēzeknes apriņķī
1936. gadā ražotais linu sēklas daudzums ir

26,82% no visā Latgalē ražotā linu sēklu

daudzuma.

Cukurbiešu caurmēra raža Latgalē 1935.

gadā (par 1936. gadu ziņas vēl nav sako-

potas) par 20,32% mazāka, nekā iepriekšē-
jā 1934. gadā. No 1 ha caurmērā ievākti

176,9 kvint. cukurbiešu, kas kopsumā visā

apgabalā devuši 471,3 tūkst, kvint. cukur-

biešu, pret 472,0 tūkst, kvint. 1934. gadā.
Tā tad cukurbiešu kopraža Latgalē 1935.

gadā samazinājusies par 0.15%. Rēzeknes

Cukurbiešu caurmēra un kopraža 1935. g. %
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apriņķī 1935. gadā no 1 ha caurmērā ie-

vākti' 161,3 kvint. cukurbiešu, pret 227,9

kvint. 1934. gadā.

Āboliņa siena caurmēra raža Latgalē

1936. gadā par 6,81% mazāka nekā 1935.

gadā, un par 7,41% mazāka par vairākga-

dējo (1925.—1934. g.) vidējo āboliņa siena

caurmēra ražu. Caurmērā no 1 ha 1936.

gadā Latgalē ievākti 24,63 kvint. āboliņa

siena, kas kopā devuši 2332,9 tūkst, kvint.

kopražas, pret 2.291,8 tūkst, kvint. 1935.

gadā. Tādējādi 1936. gadā āboliņa siena

kopraža par 1,79%= lielāka, nekā 1935. ga-

dā un par 54,88% lielāka par vairākgadējo

vidējo āboliņa siena kopražu. Rēzeknes ap-

riņķī 1936. gadā caurmērā no 1 ha ražoti

22,68 kvint. un pavisam ievākti 460,4 tūkst,

kvint. āboliņa siena.

Pļavu siena caurmēra raža Latgalē 1936.

gadā par 20,23 ','< mazāka nekā 1935. gadā,
un salīdzinot ar vairākgadējo (1925.—1934.

g.) vidējo pļavu siena caurmēra ražu tā

1936. gadā samazinājusies par 3,36%. Caur-

mērā no 1 ha 1936. gadā ievākti 18,10 kv.

pļavu siena, bet tai pašā laikā pļavu siena

kopraža sasniedz 375,1 tūkst. kv. pret 4.453,7

tūkst. kv. 1935. gadā. Tā tad arī kopraža
1936. gadā par 15,78% mazāka nekā 1935.

gadā, bet tomēr par 10,54% lielāka nekā

vairākgadējā vidējā pļavu siena kopraža.
Rēzeknes apriņķī pavisam 1936. gadā ie-

vākti 1.117,1 tūkst. kv. pļavu siena, vai

caurmērā 17,93 kv. no 1 ha.

Rēzeknes apriņķa ziemas rudzu lauku

stāvoklis 1936. gada novembrī, pēc lauk-

saimnieku korespondentu ziņojumiem, rak-

sturojas ar skaitļi 3,34 («4» labs, «3» vidēji).
1935. gada novembrī — 3,63. Ziemas kvie-

šu lauku stāvoklis 1936. gada novembri

raksturojas ar skaitli 3,31 (1935. g. novem-

bri — 3,21). Kā redzams, 1936. gada no-

vembra mēnesī ziemas- rudzu, lauku stā-

voklis bijis nedaudz sliktāks, bet ziemas

kviešu labāks par tādu iepriekšējā 1935. ga-

da novembrī.

Mājlopi.

Mājlopu skaits Rēzeknes apriņķī atsevišķos

gados bijis (tūkstošos):
1935. g. 1929. g.

Zirgi 30,47 27,99

Govslopi 88,16 57,80

To starpā:

slauc, govis . . 60,17 15.50

Cūkas 56,95 17,02

Aitas 97,95 59,92

Salīdzinot 1935. un 1929. gadu, redzams,

ka visstraujāk Rēzeknes apriņķī pieaudzis
(par 224,61%) cūku skaits un 1935. gadā

apriņķī ir 7,09% no visa cūku kopskaita
valstī. Govslopu skaits pieaudzis par

52,53% un 1935. gadā apriņķī ir 6,91% no

visu govslopu skaita. Slaucamo govju
skaits pieaudzis par 32,24% (6,88% no slau-

camo govju kopskaita). Aitu 1935. gadā par

63,47% vairāk nekā 1929. gadā un tās ir

7,27% no visu aitu kopskaita valstī. Vis-

mazāko pieaugumu (8,86%) uzrāda zirgu
skaits, tomēr no visa zirgu skaita valstī Rē-

zeknes apriņķī ir 7,93% zirgu. Uz 100 ha

lauksaimnieciski izmantotas zemes 1935. g.
Rēzeknes apriņķī bijuši 12,55 zirgi, 36,30

govslopi (24,78 slaucamas govis), 23,45 cū-

kas un 40,34 aitas.

Zemāk minētā tabula rāda mājlopu skai-

tu 1935. gadā atsevišķās Rēzeknes apriņķa
pašvaldībās uz 100 ha aramzemes un caur-

mērā uz 1 saimniecību:

(Sk. tabulu 16. lpp.)

Salīdzinot 1936. un 1935. gada atsevišķu

mājlopu skaitu Rēzeknes apriņķī — zirgu
kopskaits 1936. g. par 1,49% pieaudzis un

to pavisam ir 30.924, pie kam pēc vecuma

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

1.610 (vai 5,21%), no I—3 g. v. — 2.924

(9,46%), ķēves, zirgi un ērzeli vecumā no

3_15 g. — 22.251 (71,95%),'15 gadu veci

un vecāki par 15 gadiem — 4.139 (13,38%).

Jāatzīmē, ka zirgu skaits pēdējos trijos ga-

dos pakāpeniski pieaudzis, pie kam sacītais

attiecas uz visiem valsts apgabaliem, izņe-
mot vienīgi Kurzemi ,kur zirgu skaits 1936.

g. ir nedaudz mazāks nekā 1935. un 1934. g.

Govslopu skaits apriņķī pēdējā gadā sama-

zinājies par 3,65% un tagad ir 84.945, no

kuriem teļi līdz 1 g. v. — 11.726 (vai
13,80%), teles 1 g. v. un vecākas — 11.191

(13,38%), slaucamas govis — 60.092

(70,74%), bulli un vērši no I—2 g. v. —

I. 287 (1,52%),' 2 g. v. un vecāki — 649

(0,76%). Govslopu skaits 1936. g. vienīgi
Zemgalē nedaudz lielāks (par 0,78%) nekā

iepriekšējā 1935. gadā, turpretim visos pā-

rējos apgabalos mazāks. Aitu kopskaits
Rēzeknes apriņķī 1936. gadā ir par 1,18%
mazāks un apriņķī skaitās pavisam 96.795

aitas, no tām jēri no 1 g. y. — 54.908

(56,73%), aitas, teķi un auni 1 g. v. un ve-

cāki — 41.887 (43,27%). Cūku kopskaits
1936. gadā diezgan jūtami samazinājies
(par 22,07%) un apriņķī bija — 44.382 cū-

kas, no tām sivēni līdz 2 mēneši veci —

11.433 (vai 25,76%), no 2—6 mēn. veci —

9.934 (22,38%), vaislas cūkas un kuiļi 6

mēn. veci un vecāki — 5.344 (12,0470) un

pārējās cūkas 6 mēn. vecas un vecākas —

17.671 (39,82%). Cūku skaits 1936. gadā
visos valsts apgabalos jūtami mazāks.



To starpa: Aitas vi Cūkas un

Zirgi (i ovs I o p i slauc, govis jēri sivēni

uz uz uz uz uz uz uz uz uz uz

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

aramz. s-bu aramz. s-bu aram/. s-bu aramz. s-bu aramz. s-bu

Andrupenes pag. . 20,54 0,98 56,76 2,70 36,68 1,74 63,45 3,02 35,18 1,67

Atašienes . 17,82 1,37 55,61 4,27 36.72 2,82 76,30 5,86 39,12 3,00

Barkavas
„ . 17,35 1,05 62,18 3,75 12,73 2,58 70,97 4,28 43,29 2,61

Bērzgales „ . 18,01 1,23 52,78 3,61 36,44 2,49 70,03 4,79 32,43 2,22

Bukmuižas
„ . 21,17 1,23 59.85 3,49 36,49 2,13 73,65 4,30 38,61 2,25

Dricēnu
.. . 17,71 1,11 57,38 3,60 40,17 2,52 84,83 5,32 40,19 2,52

Gaigalavas „ . 23,29 1,18 92,30 4,08 63,31 3,21 104,41 5,29 53,75 2,73

Kaunatas
„ . 19,63 1,09 57,22 3,13 37,19 2,07 61,12 3,40 36,41 2,03

Maikašēnu
„ . 20,93 1,08 57,25 2,96 40,50 2.10 76,16 3,94 39,27 2,03

Maltas
„ . 19,70 1,06 55,59 2,99 36,73 1,98 50,81 2,73 31,06 1,67

Ozolsmuižas
„
. 19,28 1,04 49,70 2,68 35,19 1,89 54,68 2,94 34,42 1,85

Rēznas
„
. 19,95 1,10 52,04 2,88 36,56 2.02 55,56 3,07 31,41 1,74

Ružinas
.. . 19,55 1,11 51,50 2,94 35,17 2,01 41,76 2,38 29,22 1,67

Sakstagala „ . 21,30 1,12 59,44 3,14 41,56 2,19 68,20 3.60 36,56 1,93

Silajāņu
..

18,52 1,19 50,41 3,25 33,13 2.13 49,89 3,21 30,42 1,96

Stirnienas . 19,95 1,07 65,98 3,51 45,46 2,44 102,15 5,48 51,24 2,75

Varakļānu
„
. 24,07 1,09 76,71 3,43 55,89 2,52 81,64 3,68 51,54 2,32

Vidsmuižas
„ . 18,18 1,10 50,15 3,02 35,24 2.12 54,85 3,30 38,58 2,32

Viļēnu „ . 20,55 1,20 58,84 3,41. 41,63 2,43 51,06 2,98 37,89 2,21

Rēzeknes pils.' . 44,84 0,13 68,96 0,20 65,95 0,19 5,28 0,02 113,05 0,33

Varakļānu „ . 46,60 0,16 137,89 0,47 135,03 0,46 — 72,27 0,21

Viļēnu „ . 29,42 0,17 71,62 0,41 67,15 0,38 69,71 0,10

Kopā . . 19,85 1,07 57,43 3,09 39,19 2,11 63,81 3,43 37,10 1,99

Lauksaimniecības mašīnas un darba rīki.

Pēdējās ziņas par lauksaimniecības ma-

šīnām un darba rīkiem ir no 1929. gada
vispārīgas lauksaimniecības skaitīšanas,

pie kam to bija:

Rēzeknes apriņķī Latgalē Latvijā
Skaits uz 100 ha uz 100ha uz 100 ha

aramzemes aramzemes aramzemes

Tvaika mašīnas (lokomobiles) 22 0,02 0,02 0,12

Motori (iekšdedzes un vēja) 61 0,05 0.05 0,07

Traktori 2 0,00 0,00 0,02

Darba rati: koka 10558 14,96 13,47 7,33

dzelzasu
, . .

6719 5,14 5,15 9,47

Ragavas un kamanas 30220 23,12 22,37 19,57

Arkli: spīļu 15172 11,61 10,47 9,26

vienlemešu
, , , ,

25919 19,83 18,99 13,14

2- un vairāklemešu, spec 48 0,04 0,06 1,05

Ecēšas un kultivātori: koka, dzelztap. . . . 25965 19,80 19,22 15,37

atsperu ecēšas 10647 8,14 7,42 7,31

spec. dzelzs un kultiv 288 0,22 0,17 1,33

Sējmašīnas 94 0,07 0,06 0,42

Labības pļaujmašīnas 166 0,13 0,18 1,04
Zāles pļāvēji , . . ,

175 0,13 0,35 1,53

Zirgu grābekļi
,
. 135 0,10 0,17 1,29

Kartupeļu racēji
, ,

12 0,01 0,01 0,20

Kuļmašīnas ar tvaika un mēchanisko dzinējsp. 77 0,06 0,07 0,18

Zirgu kūlēji (ģēpeļi) 1512 1,16 1,66 0,74

Vētījamās mašīnas 2876 2,20 2,86 2,06
Graudu šķirotāji 183 0,14 0,12 0.31

16
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Kā no minētiem skaitļiem redzams,

Rēzeknes apriņķa lauksaimnieki, salīdzinot

ar citu apriņķu lauksaimniekiem 1929. ga-

dā bijuši samērā ļoti vāji apgādāti ar uzla-

botām lauksaimniecības mašīnām un darba

rīkiem. Lauksaimniekiem vajadzētu do-

māt par modernu lauksaimniecības mašīnu

un darba rīku ievešanu savās saimniecībās.

Tā, piemēram, ļoti daudz vēl lieto kokasu

darba ratus, kuru vietā būtu jāieved ctzelzs-

asu rati v. t. t

Laukstrādnieku skaits.

Laukstrādnieku skaits Rēzeknes apriņķī

(saimniecībās lielākās par 1 ha) 1935. gadā
— 4.002 (1929. gadā — 3.275). No minē-

tiem 4.002 laukstrādniekiem 286 (1929. g. —

348) gada strādnieki (ieskaitīti arī technis-

kais personāls un deputātnieki), 370 (388),
gada strādnieces, 198 (253) vasaras puiši,
194 (223) vasaras meitas, 2.778 (1.845) gani
un 176 (218) mēneša strādnieki. Laikā no

1929. līdz 1935. gadam Rēzeknes apriņķī
pieaudzis vienīgi ganu skaits (par 50,57%..
Turpretim samazinājies gada strādnieku

(par 17,82%), gada strādnieču (par 4,64%),
vasaras puišu (par 21,74%), vasaras meitu

(par 13,00%) un mēneša strādnieku (par

19,27%) skaits. Starp minētiem Rēzeknes

apriņķa laukstrādniekiem 1935. gadi. 26. jū-
nijā bija tikai 15 ārzemneki.

Laukstrādniekiem maksātās algas raksturo

pieminētais pārskats:

Rēzeknes apr. Latgalē Latvijā
1936 1935. 1936. 1935. 1936. 1935.

gadā gadā gadā gadā gadā gadā
Gada puišu . 279 254 279 253 340 330

Gada meitu
.

218 200 213 197 260 250

Vasaras puišu 192 187 189 182 230 220

Vasaras meitu 153 150 148 145 176 170

.... 90 88 92 89 114 118

Kā redzams, gada puišu algu norma

1936. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 1935. ga-

du, par 9,84% palielinājusies. Gada meitu

algas norma palielinājusies par 9,00% un

Latgalē par 8,12%. Vasaras puišu alga 1936.

gadā bijusi lielāka nekā 1935. gadā par

2,67%, bet Latgalē par 3,85% lielāka. Vasa-

ras meitas 1936. g. saņēmušas par 2,00% vai-

rāk algas nekā 1935. gadā, un Latgalē par
2,07% vairāk. Ganu algas norma 1936. gadā

palielinājusies — par 2,27% un Latgalē par
3,37%.

Rūpniecības - amatniecības uzņēmumi.
1935. gadā (pēc skaitīšanas datiem) Rē-

zeknes apriņķī darbojušies 2.022 rūpnieeī-
bas-amatniecības uzņēmumi ar 3.103 nodar-

binātiem, no kuriem 731 algots strādnieks.

No minētā uzņēmuma skaita 68,79% (vai
1.391 uzņēmums ar 1.862 nodarbinātiem) at-

rodas uz laukiem un 31,21% (631 uzņērn.
ar 1.241 nodarb.) pilsētās. Salīdzinot Rēzek-

nes apriņķī darbojošos uzņēmumu skaitu ar

Latgalē un valstī strādājošo uzņēmumu

skaitu, izrādās, ka Rēzeknes apriņķa uzņē-

mumu skaits ir 24,54% no Latgales un 4,06%
no visas valsts uzņēmumu kopskaita (uz
laukiem šie procenti attiecīgi ir 29,42 un

6,00).
Rēzeknes apriņķa rūpniecības - amatnie-

cības uzņēmumu skaits pēc saimniecības

nozarēm:

(Sk. tabulu.)
Kā redzams, visvairāk uzņēmumu

((32,99%) ir apģērbu, apavu, tualetes un

galantērijas piederumu rūpniecībā, no ku-

riem 51,57% darbojušies uz laukiem. Šajā
saimniecības nozarē pirmo vietu ieņem
drēbnieku darbnīcas — 370 ar 495 nodarbi-

nātiem (uz laukiem — 211 darbnīcas ar 242

nodarb.). Tad seko kurpnieku darbnīcas —

Uzņēmumu Nodarbināto Tai skaitā al-

Saimniecību nozares skaits skaits goti strādnieki

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

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

Keramika, akmens izstr. v. t. t. 65 59 133 120 32 26

Metalapstrād. v. mašīnbūv. . . 341 267 457 305 54 4

Ķīmiskā rūpniecība
....

14 8 42 21 19 8

Adu rūpniecība 36 27 53 34 15 4

Tekstilrūpniecība 52 47 79 72 17 17

Kokrūpniecība 277 222 350 256 55 21

Poligrāfiskā rūpniecība ...

22 3 46 3 17 —

Pārtikas un garšvielu rūpn. . 193 149 500 314 257 148

Apģērbu, apavu, tuālet. un ga-

lant. pieder, rūpniecība
.
. 667 344 843 385 75 5

Būv rūpniecība 352 264 586 352 179 51

■Gāzes, elektr. un ūdensv. iest. 3 1 14 — 11

Kopā . . . 2022 1391 3103 1862 731 284
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235 ar 271 nodarb. (120 uzņēm. ar 130 no-

darb.). Virsu taisītāju darbnīcas — 16 ar

21 nodarb. (1 uzņēm. ar 1 nodarb.), veļas

šuvēju darbnīcas — 20 ar 20 nodarb. (6 uz-

ņēm. ar 6 nodarb.). Pārējās šīs saimniecī-

bas nozares nodarbēs uzņēmumu samērā

maz.

Otra lielākā saimniecības nozare ir būv-

niecība (17,41% no visu uzņēmumu kopskai-

ta), pie kam trīs ceturtdaļas (75,00%) šo uz-

ņēmumu strādā uz laukiem. Visvairāk būv-

rūpniecībā ir namdaru uzņēmumu — 136 ar

164 nodarb. (125 uzņēm. ar 152 nodarb.),
mūrnieku un podnieku — 102 ar 137 nodarb.

(82 uzņēm. ar 117 nodarb.), būvgaldnieku
- 58 ar 68 nodarb. (38 uzņēm. ar 42 no-

darb.), būvkrāsotāju — 22 ar 24jriodarb. (7

uzņēm. ar 8 nodarb.).

Trešā lielākā saimniecības nozare ir me-

talapstrādāšanas un mašīnbūvju rūpniecība

(16,86%) no visu uzņēmumu kopskaita), pie
kam gandrīz astoņas desmitdaļas (78,30%)
šo uzņēmumu ir uz laukiem. Visvairāk šajā
nozarē ir kalēja (smēdes) — 281 ar 335 no-

darb. (257 uzņ. ar 293 nodarb.), samērā maz

atslēdznieku un mēchaniskās darbnīcas —

26 ar 41 nodarb. (6 uzņ. ar 8 nodarb.), pulk-

steņu darbnīcas — 14 ar 17 nodarb. (1 uzņ.

ar 1 nodarb.).

Ceturtā lielākā saimniecības nozare ir

kokrūpniecība. Šīs saimniecības nozares uz-

ņēmumu ir 13,70% no visu uzņēmumu kop-

skaita, pie kam vairāk kā četras piektdaļas

(80,14%) šo uzņēmumu strādā uz laukiem.

Galvenie uzņēmumi kokrūpniecībā mēbeļu

galdniecības uzņēmumi — 125 ar 170 no-

darb. (87 uzņēm. ar 101 nodarb.), planku
un dēļu zāģētavas — 34 ar 48 nodarb. (32

uzņēm. ar 44 nodarb.), ar ratu, ragavu, ka-

manu un riteņu izgatavošanu nodarbināti

56 uzņēm. ar 67 nodarb. (48 uzņēm. ar 57

nodarb.), koka traukus izgatavo 37 uzņēm.
ar 37 nodarb. (36 uzņēm. ar 36 nodarb.).

Pārtikas un garšvielu rūpniecībā (9,55%
no uzņēmumu kopskaita) galvenā kārtā

labības kuļgarnitūrās — 76 ar 88 nodarb.

(76 uzņēm. ar 88 nodarb.), tad dzirnavās —

60 ar 121 nodarb. (54 uzņēm. ar 102 no-

darb.). Vēl ir 21 maiznīca ar 74 nodarb.

(1 uzņēm. ar 3 nodarb.), 15 uzņēm. ar 128

nodarb. strādā pie piena pārstrādāšanas (14

uzņēm. ar 105 nodarb.).

Keramikas un akmens izstrādājumu

rūpniecībā strādā 3,21% uzņēmumu, pie

kam 90,77% no tiem atrodas uz laukiem.

Visvairāk šai nozarē ir māla, fajansa un

porcelāna izstrādājumu uzņēmumu — 33 ar

49 nodarb.- (32 uzņēm. ar 48 nodarb.), ķie-
ģeļcepļi — 15 ar 48 nodarb. 14 uzņēm. ar

42 nodarb.).

Tekstilrūpniecībā (2,57%) visvairāk vil-

nas rūpniecības uzņēmumu — 30 ar 51 no-

darb.) (26 uzņēm. ar 46 nodarb.), apretūras,
veltuves, krāsotavas v. t. t. — 7 ar 8 nodarb.

(6 uzņēm. ar 6 nodarb.).

Adu rūpniecībā (1,78%) pirmajā vietā

ir ādu miecētavas — 28 ar 53 nodarb. (27

uzņēm. ar 34 nodarb.), tad seglinieku darb-

nīcas — 8 uzņēm. ar 8 nodarb. (4 uzņēm. ar

4 nodarb.). Pārējās saimniecību nozarēs

uzņēmumu skaits ir mazs — tā poligrāfis-
kās rūpniecības uzņēm. — 1,09% no visu

uzņēmumu kopskaita, ķīmiskās rūpniecības
uzņēmumu — 0,69%, gāzes, elektrības un

ūdensvadu iest. — 0,15%. Rēzeknes apriņķī
nav nevienas raktuves un akmeņlauztuves,

tāpat nav neviena papīrrūpniecības uzņē-

muma.

Tirdzniecības uzņēmumu skaits, kā te*

rāda zemāk minētie skaitļi, Rēzeknes apriņ-
ķa atsevišķos pagastos ļoti dažāds:

Pagasti Pārtikas un sīku Dažādu parejo

preču tirgot. tirgot, skaits

Andrupenes 10 20

Atašienes .
.

5 10

Barkavas .
.

8 24

Bērzgales . .
11 3

Bukmuižas . . 11 1

Dricēnu
...

9 1

Gaigalavas 7 7

Kaunatas . . 7 19

Maikasēnu . . 15 4

Maltas
...

33 43

Ozolmuižas 1 —

Rēznas
...

14 2

Ružinas
...

6 6

Sakstagala . . 12 5

H Silajāņu
. .

18 23

Stirnienas
.

. 1 13

Varakļānu .12 2

M Vidsmuižas .6 10

Viļēnu ....
8 1

Spriežot pēc tirgotavu skaita, visvairāk

tirdzniecība norit Maltas un Silajāņu pa-

gastā.
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Rēzeknes apriņķa atsevišķu pagastu sa-

biedrisko dzīvi raksturo šāda tabula:

I

> -V 5 as w co

Msļ*i •? i J I
8 £ d .-• ij--B

I!! I11i 11 3

I|; IJ | f| § |
Andrupenes . 3 2

— — — — — — 2

Atašienes
. .

— — — — —
— — — —

Barkavas
. .

— 1 — 1 —
1

— — 2

Bērzgales .
— — 1 1 1 — — — —

Bukmuižas . — — —
1 — — — — -

Dricēnu
.

— 1— 1
— 1 —

—
1

Gaigalavas . 1 — 1 — 2 2
—

—
—

Kaunatas
.
. — — — 1-— — — — —

Makašēnu
..

— —
— 1 — — — — —

Maltas
. .

1 2
— 1 — — 1 — —

Ozolmuižas
.

— — — — — — — 10 —

Rēznas
..

— — — 1 — 1 — — —

Ružinas
. .

— — — — — — — — —

Sakstagala
.

— — —
1 — — — — —

Silajāņu y. 1 1 — 2
—

1 —
— —

Stirnienas . — — -— — — — — — 1

Varakļānu
.

— — — 1 — 1 — — —

. — — — 1 1 —
1

— 1

Viļēnu
. . 1 — — — — 1 — — 1

Pagastu pašvaldību budžeti.

Rēzeknes apriņķa 19 pagastu pašvaldību
budžetu kopsuma, salīdzinot pa gadiem, uz-

rāda diezgan lielu svārstību. 1923/24. saim-

niecības gadā Rēzeknes apriņķa pagastu
pašvaldību budžetu kopsuma'

'

bija 0,482

milj. ls, nākošos gados tā strauji pieaug un

1926/27. s. g. ir 0,818 milj. ls. 1927/28. s. g.
budž. kopsuma noslīd līdz 0,776 milj. ls, bet

jau nākošā 1928/29. s. g. atkal sasniedz 0,949
milj. ls. 1930/31. g. budžeta kopsuma ir vis-

augstākā tā laika budžeta suma — 1,128
milj. ls. Nākošā 1931/32. s. g. tā jau sama-

zinās un saimnieciskās krizes iespaidā
1932/33. s. g. noslīd līdz 0,817 milj. ls Sākot

ar 1933/34. s. g. budžeta sumas atkal pieaug
un šī palielināšanās turpinās visus turpmā-
kos gadus. 1936/37. s. g. Rēzeknes apriņķa
pagastu pašvaldību budžetu kopsuma ir

1,143 milj. ls, tad sasniedzot visaugstāko

budžeta sumu līmeni. Rēzeknes apriņķa
pagastu pašvaldību budžetu kopsuma ir

7,41% no visa mūsu pagastu pašvaldību
budžetu kopsumas un caurmērā uz 1 iedzī-

votāju ir 8,43 ls. Ar samērā mazo budžeta

sumu uz 1 iedzīvotāju Rēzeknes apriņķis
stāv otrā vietā Latgales apriņķu starpā un

arī otrā vietā visu pārējo apriņķu starpā.

Latgalē uz 1 iedzīv. ir 8,65 ls pagasta
pašvaldību budž. suma un caurmērā visā

valstī — 12,45 ls. Apskatot 1936.-37. s. gada
Rēzeknes apriņķa pagastu pašvaldību bu-

džetu sumu sadalījumu ,redzam, ka 21,59%
no budžeta kopsumas (246.777 ls) paredzēti
izglītībai, 9,79% (111.865 ls) — veselības

aizsardzībai, 6,16% (70.456 ls) — sociālai

apgādei un 62,46% (713.946 ls) ir pārējie iz-

devumi.

Kā redzams no tabulas, Rēzeknes apriņ-
ķa atsevišķos pagastos 1936/37. s. gada bu-

džeta sumas uzrāda diezgan lielu nevienā-

dību.

Budžeta Budžeta suma

suma uz 1 iedzīv.

Ls Ls

Andrupenes . . 66.066,— 6,59

Atašienes .
. . 32.100,— 9,72

Barkavas
. . . 74.000,— 14,14

Bērzgales
.
. . 68.200— 9,22

Bukmuižas
.
. . 58.115,— 8,16

Dricēnu
.... 51.384,— 12,05

Gaigalavas .
. . 35.080,— 9,52

Kaunatas
. . . 66.168,— 6,60

Makašēnu . .
. 58.745,— 7,71

Maltas
.... 75.400,— 7,61

Ozolmuižas . . 41.603,— 7,85

Rēznas
.... 69.000,— 6,72

Ružinas
.... 55.425,— 7,77

Sakstagala . . . 56.004, 7,44

Silajāņu . . . . 67.596— 6,96

Siirnienas . . . 29.995,— 13,47

Varakļānu . . . 74.944,— 9,88

Vidsmuižas V
.

. 78.219,— 8,98

Vi Unu
....

85.000— 10,00

Kopā . 1.143.044,— 8,43

Kā redzams, Barkavas pagastā ir lielā-

kās, bet Andrupienes mazākās budžeta su-

mas uz 1 iedzīvotāju.

Nodokļi.

Rēzeknes apriņķī uz 1 iedzīvotāju ir

caurmērā 7,07 ls nodokļu. Atsevišķos pa-

gastos 1936/37. s. g. uzlikti nodokļi:
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Pagasti Nodokļu Nodokļu

suma suma

uz 1 iedzīv.

Ls Ls

Andrupenes . . 55.819,— 5,57

Atašienes . . . 29.506— 8,93

Barkavas . .
.

42.008— 8,02

Bērzgales . . . 61.525. 8,32

Bukmuižas . . . 54.345,— 7,63

Dricēnu
.... 34.750,— 8,15

Gaigalavas . . .
32.079— 8,71

Kaunatas . . . 62.285,— 6,21

Makašēnu . .
.

48.453—
.

6,36

Maltas
....

67.913,— 6,85

Ozolmuižas . . 32.416— 6,12

Rēznas
....

60.501,— 5,89

Ružinas
....

43.818,— 6,15

Sakstagala .
.

46.987 — 6,24

Silajāņu * . .
62.946,— 6,48

Stirnienas . . . 21.882,— 9.83

VaVakļānu . . . 68.448,— 9.03

Vidsmuižas . . 53.427,— 6.13

Viļēnu .... 78.651,— 9,25

Kopā . .
957.759— 7,07

Pavisam Rēzeknes apriņķa pagastos

1936/37. s. g. uzlikti nodokļi par 957.759 Ls.

Uz 1936. gada 1. aprīli no iepriekšējā

1935 36. saimniecības gadā uzliktās nodokļu

sumas palikuši nenomaksāti 876.256 ls vai

6,46 ls uz 1 iedzīvotāju.

Paradi.

Rēzeknes apriņķa pagastu pašvaldību

parādu kopsuma uz 1936. gada 1. aprīli bija
819.821 ls, kas uz 1 iedzīvotāju ir 6,05 ls pa-

rāda, kas salīdzinot ar citiem apriņķiem nav

daudz. Kā no tabulas redzams, atsevišķo

pagastu pašvaldību parādu sumas ļoti da-

žādas:

Parādu Parādu

suma suma

Pagasti uz 1 iedzīv.

Ls Ls

Andrupenes .
. .

26.997,— 2,69

Atašienes
.
. . 28.793,— 8.72

Barkavas
.... 15.041,— 2,87

Bērzgales . . . 28.692,— 3,88

Bukmuižas . . 57.555,— 8,08

Dricēnu
. .

. \ 4.966,— 1,16

Gaigalavas . . . 36.265,— 9,85

Kaunatas . . . 29.063,— 2,90

Makašēnu . . . 52.844,— 6,93

Maltas
.... 98.721,— 9,96

Ozolmuižas . . . 48.786,— 9,21

Rēznas
....102.005,— 9.93

Ružinas
.... 55.250,— 7.75

Sakstagala . . . 41.069,— 5,46

Silajāņu \j .
.
. 69.024,— 7,11

Stirnienas . . . 22.668,— 10,18

Varakļānu . . . 56.611, 7.4 7

Vidsmuižas <J. . . 1.900. (i.22

Viļēnu 43.571,— 5.13

Kopā: C19.821— 6,05

Uz 1 iedzīvotāju vislielākās parādu su-

mas ir Stirnienas (10,18 ls) un Maltas (9.96

ls), turpretim Vidsmuižas un Dricēnu pa-

gastā vismazākās. No Rēzeknes apriņķa pa-

gastu pašvaldību parādu kopsumas 5.70%

(46.746 ls) ir Zemnieku kredītbankai, 6,76%

(55.414 ls) Zemes bankai, 1,55% (12.730 ls)

Hipotēku bankai un 85,99% (704.931 ls) da-

žādi citi maksājumi.

Rēzeknes apriņķa dzīve un darbs skaitļos
(Pec Latvijas Lauksaimniecības kameras sakopotam datiem)

Rēzeknes apriņķī augsna, salīdzinot ar

citiem apriņķiem, laba un auglīga. Lielāko

apriņķa platību aizņem auglīgs māls. Ap-

riņķī samērā daudz purvu — 16%. Smilts

zemes augsnas aizņem apmēram 502 kv.

klm jeb 13,3% no apriņķa kopplatības. No

smilts augsnām aramzemei izmanto 35% -—

apmēram 17.600 ha. Zem pļavām un ganī-
bām no smilts augsnām 15.593 ha. Mazaug-ļ
līgākie smilts augsnu pagasti — Siljāņu,!
Maltas, Varakļānu un Rēznas. Augsnas sa-

dalījums apriņķī pēc tipiem redzams no

ievietotās kartogramas 23. 1. p. (pēc zemes

pētnieka J. Vītiņa datiem).

Zemes bagātības.

Zemes bagātības apriņķī vēl maz izpētī-

tas. Aiviekstes upes krastos un gultnē at-

rodas plašāki dolomīta slāņi. Purvu dzelzs

rūda atrodama diezgan daudz, tikai tā zem-

procentīga un pagaidām saimnieciski nav

izmantojama. Krāsvielu atradnes iespēja-

mas, bet pagaidām nav konstatētas. Sald-

ūdens kaļķa atradnes zināmas Gaigalovas

pagasta Maltas - Grīvas rajonā, pie Lubā-

nas ezera. Purvos ļoti daudz dedzināmās un

arī pakaišu kūdras.
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Rēzeknes apriņķa meži.

. Rēzeknes apriņķī 51.500 ha mežu jeb

13,68% no apriņķa kopplatības (nedaudz

mazāk mežu vēl tikai Daugavpils apriņķī — «

13,48%). Visvairāk mežu apriņķī Andru-ļ
pienes un Vidsmuižas pagastā, bet visma-(
zāk Sakstigala un Rušinās pagastā. Mežu

sastāvs stipri raibs. Sastopami gan sili,

priedulāji, priedeglāji un eglāji, gan arī

purvāji un riesti. Valstij pieder 34.000 ha

mežu. Valsts mežu gadskārtējā izmantoša-

nas norma 90.000 kub. mtr. 1934/35. gadā
izcirsti 125.000 kub. mtr., bet apmežoti 200

ha. Valsts mežos tai pašā gadā izrakti 30

klm. grāvju. Mežu likuma pārkāpumi 740

gadījumos. Valsts mežos ganās 90 zirgu,
2400 govju un 1100 aitu. Valsts mežos lauk-

saimnieki nomā 350 ha pļavas. Lauksaim-

niekiem pieder 17.500 ha mežu jeb 34,0r
/r

no visu mežu kopplatības un 6% no lauk-

saimnieku zemju kopplatības.

Zemes kultūras.

Zemes kultūru sadalījums apskatīts
Valsts statistiskās pārvaldes sakopotās zi-

ņās par Rēzeknes apriņķi. Atsevišķu pa-

gastu zemes kultūru sadalījums redzams

diagramā 25. 1. p.

Agronomiskā palīdzība.

Agronomiskā palīdzība Rēzeknes apriņķī

apskatīta Rēzeknes novada vecākā agrono-

ma rakstā.

Laukstrādnieku jautājums.

Pēc 1935. gada lauksaimniecības skaitī-

šanas ziņām Rēzeknes apriņķī nodarbināto

iedzīvotāju skaits lauku saimniecībās, lie-

lākās par 1 ha, ir šāds (atskaitot nodarbi-

nātos saimnieka ģimenes locekļus līdz 15'

gadu vecumam):
1935. g. 1929.ij.

Saimnieks un viņa ģimenes
locekļi 74.248 75 057

94,89% 95,82%

Algoto strādnieku skaits

(bez dienas strādniekiem) 4.002 3.275

5,11% 4,18%

Kopā . . 78.250 78.332

Šie skaitļi rāda, ka Rēzeknes apriņķī

gandrīz visus lauksaimniecības darbus veic

saimnieks un viņa ģimenes locekļi, tikai

apmēram 5% no lauksaimniecībā strādā-

jošo kopskaita ir algotie strādnieki.

No 1929. Līdz 1935. g. (vecāku par 15 ga-

diem) saimnieka ģimenes locekļu skaits

samazinājies par 809, bet algoto strādnie-

ku skaits tai pašā laikā pieaudzis par 727.

Šai 5 gadu laikā lauksaimniecībā nodarbi-

nāto iedzīvotāju skaits tomēr samazinājies

par 85.

Nodarbināto algoto strādnieku skaits sa-

dalās šādi:

193.'). g. 1929. g.

% %

Gada strādnieki . 656 16,39 736 22,47

Sezonas sitrādm. 392 9,79 476 14 53

Gani 2.778 69,42 1.845 56,34

Mēneša strādn. • 176 4,40 2)8 0.00

Kopā .
4.002 100.0 3.275 100,0

Šie skaitļi rāda, ka no 1929. līdz 1935.

gadam gada strādnieku skaits samazinājies

par 80 jeb 10,87% no kopējā gada strādnie-

ku skaita. Tai pašā laikā sezonas strādnie-

ku skaits samazinājies par 84 jeb 17,65%

no sezonas strādnieku kopskaita. Mēneša

strādnieku skaits samazinājies par 42 jeb

19,27% no mēneša strādnieku kopskaita.

Turpretim ganu kopskaits pieaudzis par

933 jeb 50,57% no ganu kopskaita.
Šī parādība izskaidrojama ar to, ka pār-

skata laika sprīdī daudzi lauksaimnieki pār-

gājuši viensētās, un tad arī dabiski, ka ganu

skaits vairojies.
Tuvāko gadu uzdevums ir kultivēt ga-

nības un iežogot tās aplokos, lai iztiktu bez

ganiem.
Ārzemju laukstrādnieku Rēzeknes ap-

riņķī ir maz — 78. Rēzeknes apriņķī 1935.

gadā bija nodarbināti 244 deputāta strād-

nieki jeb 6,10% no algoto strādnieku kop-

skaita (visā valstī — 6,31%). No pilsētu

darba meklētājiem beidzamos gados izgā-

juši uz laukiem Rēzeknes apriņķī par

strādniekiem - deputātniekiem 7 ģimenes

jeb 1,55% no izgājušo deputātnieku kop-

skaita.

Dažāda lieluma saimniecībās nodarbi-

nāts šāds strādājošo skaits (vecāki par 15

gadiem):

Saimniecībās līdz 30 ha:

Saimnieks Algoto Saimn. Algotie

un viņa gim. strādn. ģhu. strādn.

locekļi skaits loc. % %

1935. g. . 70.793 2.999 95,94 4.00

1929. g. . 71.656 2.367 96,80 3,20

Saimniecībās ar 30 ha un vairāk:

1935. g. . 3.450 1.003 77.48 22,52

1929. g. . 3.491 908 78,93 21,07

No šiem skaitļiem redzams, ka saimnie-

cībās līdz 30 ha platības 5 gadu laikā saim-

nieka ģimenes locekļu skaits samazinājies,
bet algoto strādnieku skaits tai pašā laikā

pieaudzis. Saimniecībās ar 30 un vairāk ha
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platības ģimenes locekļu skaits un arī al-

goto strādnieku skaits pieaudzis.
Rēzeknes apriņķī uz 100 ha lauksaim-

nieciski izmantojamas zemes nodarbināti 2

reizes vairāk strādājošie kā pārējā Latvijā.
Visumā jākonstatē, ka Rēzeknes apriņķī
laukstrādnieku jautājums nav normāls.
Saimniecībās 2 reizes vairāk darba spēka,
kā tas nepieciešams, un ar nepilnīgu strādā-
jošā :. darba spēka izmantošanu strā-
dājošo ienākumi mazi. Visus galve-
nos darbus lauksaimniecībā veic saim-
nieks un viņa ģimenes locekļi, samērā maz

algoto strādnieku. Nākotnē jācenšas pa-
vairot gada strādnieku skaitu, sevišķi ģime-
nes cilvēku. Pakāpeniski jāuzlabo un jāiz-
būvē strādniekiem dzīvokļi, lai ģimenes
cilvēkiem būtu kur piemesties un tie neaiz-
klīstu uz pilsētām.

Laukaugu ražas.

Galveno laukaugu ražas Rēzeknes ap-
riņķi, salīdzinot caurmēra ražas no 1923.
līdz 1927. gadam ar caurmēra ražām no

1931. līdz 1935. gadam kvintālos no ha:

sg. caurm. Indeka 5. g. caurm. Indeka

ražas skaitļi ražas skaitļi
(1923.—27. g.) (1931.—35. g.)

Rudzi . . 7,88 100 10,25 130

Ķ vieši:
ziemas . 8,69*) 100 10,61 122

vasaras 7,23*) 100 9,98 138

Mieži .
. 6,95 100 9,56 138

Auzas .
. 6,50 100 9,38 144

Mistrs . . 7,14 100 10,76 151

Zirņi . . 7,13 100 9,67 136

Kartupeļi 69,82 100 104,90 150

Lini:

seklas
. 3,35 100 3,00 90

šķiedra
. 3,75 100 3,22 86

*l Ņemts 3 gadu caurmērs (1925.—27. g.).

Šie skaitļi rādā, ka caurmēra ražas no

1931. līdz 1935. gadam, salīdzinot ar caur-

mēra ražām no 1923. līdz 1927. gadam, au-

gušas: rudziem par 30%, ziemas kviešiem

— 22%, vasaras kviešiem — 38%, miežiem

— 38%, auzām — 44%, mistram — 51%,

zirņiem — 36%, kartupeļiem — 50%, bet

linsēklu raža kritusies par 10% un linu

šķiedras par 14%. Salīdzinot Rēzeknes ap-

riņķa caurmēra ražas ar Latgales caurmēra

ražām no 1931. līdz 1935. gadam, var kon-

statēt, ka Rēzeknes apriņķa caurmēra ra-

žas pārsniedz Latgales caurmēra ražas par

2—6%. Vienīgi ziemas kviešu ražas un cu-

kurbiešu ražas Rēzeknes apriņķī ir zem

Latgales caurmēra ražām.

Salīdzinot Rēzeknes apriņķa ražas ar

Madonas apriņķa ražām, redzam, ka Rē-

zeknes apriņķa ražas ir zemākas par Mado-

nas apriņķa ražām: rudziem par 14%, zie-

mas kviešiem — 14%, vasaras kviešiem —

12%, miežiem — 11%, auzām — 16%,
mistram — 8%, kartupeļiem — 19%, cukur-

bietēm — 1,5% un linu šķiedrai — 13% un

āboliņa sienam — 15%. Vienīgi zirņu un lin-

sēklu raža Rēzeknes apriņķi ir augstāka kā

Madonas apriņķī.
' Izsekojot caurmēra ražām apriņķī atse-

višķos gados, jākonstatē, ka ražas Rēzeknes

apriņķī ir nestabilas un tās stipri ietekmē

nelabvēlīgie laika apstākļi.

Ļoti svarīgs faktors stabilu ražu iegūša-

nai ir zemes meliorācija. Nenokārtotie

mitruma apstākļi bieži stipri ietekmē ražu

augstumu. Rēzeknes apriņķī no 136.570 ha

aramzemes — 49.950 ha jeb 36% nepietie-
koši nosusināti un cieš no mitruma. Ar va-

ļējiem grāvjiem nosusināti 14.710 ha jeb

11%, bet ar drenāžu 320 ha jeb 0,5% no

visas kopplatības. No pļavu platības 55.924

ha ar vaļējiem grāvjiem nosusināti 2880 ha

jeb 5%, bet ar drenāžu 296 ha jeb 0,5%.
No 50.350 ha ganību nosusināti 1660 ha jeb

3%. Interese par meliorāciju gadu no gada

aug, kaut arī ļoti lēni.

Otrs ļoti svarīgs faktors, kas ietekmē ra-

žas, ir zemes mēslošana. Zemes mēslošanas

pamatā arvienu jānostāda kūtsmēsli. Pēc

grāmatvedības datiem kūtsmēslu vērtība

Rēzeknes apriņķī 1935. gadā aprēķināma
4.635.651 ls. Pie nepareizas kūtsmēslu uz-

glabāšanas un iestrādāšanas zudībā iet ap

60%. Faktisko kūtsrriēslu vērtību var rē-

ķināt 1.854.260 ls. Kūtsmēslos atrodošos

vērtību saglabāšanai jāpiegriež sevišķi liela

vērība. Nav pareizi, ka virca no kūtīm sū-

cas caur pamatiem un aiztek pa grāvjiem.

Tāpat nav pareizi, ka lopus kūtīs nepietie-
koši pakaisa un mitina par daudz mitrās

telpās. Tā lopus turot nav iespējams iegūt

augstākā labuma pienu, par ko valdība ta-

gad izmaksā prēmijas. Pareizi būtu, ja
lauksaimnieki lietotu kūdras pakaišus lopu

pakaisīšanai, kas celtu kūtsmēslu labumu

un arī daudzumu un paglābtu no lieliem

zaudējumiem, kas tagad ceļas no neparei-
zas rīcības.

Daudz kļūdu lauksaimnieki vēl pielaiž

zemes apstrādāšanas darbos. Vēl ne visās

saimniecībās ir pareizi izprasta zemes apar-

šanas lieiā nozīme rudenī. Tāpat pavasarī
bieži zemi nepareizi lieki uzvanda, no kā

zeme zaudē daudz mitruma. Ja pagājušā

gada pavasarī Rēzeknes apriņķa lauksaim-

nieki būtu pareizi veikuši visus zemes ap-
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strādāšanas darbus, tad droši var teikt, ka

sausuma sekas tik jūtamas nebūtu, kā tas

ir tagad. Gadu no gada lauksaimniekiem

jāiegādājas pirmā kārtā uzlaboti arkli un

ecēšas un pakāpeniski arī pārējās ražas no-

vākšanas mašīnas. Daudzās saimniecībās

ražu celšanā liela nozīme būs uzlabotam

sēklas materiālam. Jāceļ produkcija laukos

un tā jādara, ceļot ražas no katra ha zemes,

bet nevis plešoties plašumā. '

Rēzeknes apriņķa lauksaimnieku uzde-

vums ir saražot pietiekošu* daudzumu mai-

zes labības vietējo iedzīvotāju iztikai; lop-

kopība jānodrošina ar pietiekošu lopbarības
daudzumu. No naudas augiem jāizceļ lini,

pa daļai cukurbietes. Kā pacelt linkopības

ienesību, skat. atsevišķus rakstus «Linkopī-
bas veicināšana Latgalē» un «Rēzeknes ap-
riņķa linkopība».

Rēzeknes apriņķī, kā jau aizrādīts, uz

100 ha lauksaimnieciski izmantojamas ze-

mes nodarbina gandrīz divas reizes lielāku

strādājošo skaitu kā pārējā Latvijā. Šo lie-

ko darba spēku varēsim lietderīgi izmantot

tikai tad, ja vairāk piekopsim intensīvās

kultūras — linus, kartupeļus, cukurbietes.

Kamēr šādas iespējas nav, tikmēr Latgales

nepilnīgi nodarbinātiem strādniekiem ietei-

cams braukt darbos uz Vidzemi, Kurzemi

un Zemgali, lai tur ne tikai nopelnītu nau-

du, bet mācītos arī jaunus, uzlabotus dar-

ba paņēmienus, kurus varēs pielietot savās

saimniecībās pēc atgriešanās Latgalē.
Lai celtu Latgales lopkopību, pirmā kār-

ta jārūpējas par labas lopbarības saražoša-

nu pietiekošā daudzumā. Kā to visērtāki

un lētāki panākt, — rāda pievestie piemēri.

Lopbarības ražošana.

Rēzeknes apriņķa caurmēra saimniecī-

bas zemai lopu ražībai pamatā
ir sliktā un trūcīgā ēdināšana.

Šais saimniecībās lopkopība dod noteiktus

zaudējumus, kas gadu no gada jāsedz no

tā jau samērā mazākiem, kā citos apvidos
saimniecības ienākumiem. Turpretim saim-

niecībās, kur lopu ēdināšanai jau piegriez-

ta vajadzīgā vērība un gādāts par pietieko-
šu daudzumu vērtīgas lopbarības, lopu ražī-

ba ir laba un lopkopība dod saimniecībai ie-

nākumus. — Ka tas tiešām tā, par to pieve-
dīsim pierādījumus no 9 Rēzeknes apriņķa
saimniecībām, kas sastāv lopkopības pār-
raudzības biedrībā.

ZEMĒS RAKSTUROJUMS RĒZEKNES APR.
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<s Gada Uz gada Uz gada Uz 100barī-

'l govju govi ra- govi. iz- kas vienībām

•| skaits žots svie- ēdinātās ražots svie-

sta kg barības sta kg

J5 bar. vien.

1. 3,0 216 3299 6,1

2. 1,0 177 3259 5,5

3. 4,3 164 2989 5,5

4. 3,0 156 2594 6,0

5. 7,0 152 2753 5,5

6. 4,2 146 3080 4,7

7. 24,3 80 2267 3,5

8. 10,9 45 1712 2,6

9. 2,0 35 1572 2,2

Apskatot pievestos skaitļus par minētām

9 saimniecībām, vispirms duras acīs mi I-

zīgā sviesta ražu starpība no

gada govs saimniecībā Nr. 1 un

Nr. 9. Saimniecībā Nr. 1. sviesta raža no

gada govs ir 6 reizes lielāka, kā saimniecī-

bā Nr. 9. Turpretim, saimniecībā Nr. 1.

uz gada govi izēdināts barības 3299 barības

vienību, bet saimniecībā Nr. 9. — 1572, t. i.

tikai 2 reizes vairāk. Saimniecībā Nr. 1.

uz 100 barības vienībām ir ražots 6,1 kg
sviesta, saimniecībā Nr. 9. tikai 2,2 kg, t. i.

gandrīz 3 reizes vairāk. Jau šie skaitļi vien

spilgti liecina, ka lopkopība saimniecībā

Nr. 1, ir nesalīdzināmi izdevīgākā stāvoklī,
kā saimniecībā Nr. 9.

Labas ganības vasarā un laba rupjā barība

ziemā ir ienesīgas lopu ēdināšanas pamats-

Ka šim apgalvojumam ir dziļš saimnie-

cisks pamats arī Rēzeknes apriņķa saimnie-

cībās, par to labāko liecību dod skaitļi par

vajadzīgās lopbarības ražošanas un izvēr-

tēšanas gaitu minētās 9 saimniecībās.

Izēdināta rupjā barība uz gada govi kg.

Saini- Siens1) Āboliņš 2) Salmi3) Pelavas

niec.

1. 812*) 785**) 1320*) 300

2 1053*), 180**) 1053*)

3. 834**) 784**) 726*)

4. 410**; 210**) 935*| 163

5. 75*), 1364**) — 998*)

6. 58**) 1414**) 264*) 261

7. 255**) 577**) 726*. 218**) 293

8. 419***) 221***) 1116*) 449

9. 831***) — 1049*), 327**) 148

Apzīmējumi: 1) laibs siens*, vidējs siens**,
slikts siens***, 2) labs āboliņš*, vidējs ābo-
liņš**, slikts āboliņš***, 3) vasarāju salmi*,
zitmājai salmi**.

Redzam, ka visās saimniecībās ar labu

lopu ražību (NN I—6) ir samērā daudz la-

ba vai vidēji laba siena. Saimniecībās ar

ļoti zemu lopu ražību siens ir slikts un arī

daudz mazākā vairumā.

Ganību raksturojums.

Saimniecību.

1. 1,5 ha kultivētu ganību plus 0,5 nekul-

tivētu; lopus ganībās sien.

2. 0,5 ha kultivētu ganību plus 0,5 nekul-

tivētu; lopus ganībās sien.

3- 1,5 ha kultivētu ganību; lopus ganībās
sien.

4. 1,5 ha kultivētu ganību; lopus ganībās
sien.

5. 2,5 ha kultivētu ganību; lopus gana.

6. 1,5 ha kultivētu ganību; lopus ganībās
sien.

7. 5,0 ha kultivētu ganību; 35 ha nekulti-

vētu, sliktu ganību.
8. 10 ha nekultivētu, sliktu ganību.
9. 8 ha nekultivētu, sliktu ar krūmiem

apaugušu ganību-

Visās saimniecībās, kur esošam lopu
skaitam pietiekoša platība kultivētu ganī-

bu, ganības ir devušas daudz

labas un lētas lopbarības.

Saimniecībās, kur ganības ir sliktas, ganī-

bas ir devušas maz un sliktu

1 o p b ar īb v, kas tikko pietiek lopiem dzī-

vības vilkšanai.

Ka labas ganības vasarā un laba rupjā
barība ziemā ir ienesīgas lopu ēdināšanas

pamats, par to jo sevišķi spilgti liecina

saimniecība NN 1. un 4. skaitļi par izēdi-

nāto lopbarību.
Saimniecībā N 1. uz gada govi ar labām

ganībām ir dots 1263 barības vienību (38,3

proc.), ar labu sienu un āboliņu 763 b. v.

(23,1 proc), t. i. 2026 b. v. (61,4 proc). Va-

sarā ar pļautu zāli ir dotas 167 b. v. (5,0

proc.) un ziemā ar labiem vasarāju salmiem

un pelavām 551 b. v. (16,8 proc). Ar la-

bām ganībām, labu sienu, vasarā piepļauto
zāli un ziemā pasniegtiem salmiem un pe-

lavām ir dotas 2744 b. v. (83,2 proc.) Ar

sekmēm ir dotas 400 b. v. (12.1 proc). Ar

saimniecībā ražotu spēkbarību (mistra mil-

ti) ir dotas tikai 155. b. v. (4.7 proc). Lūk,
kā var panākt lielas lopu ra-

žas (216 kg sviests) un iztikt pavi-
sam bez pirktās spēkbarības!

Saimniecībā N 4. uz gada govi ar labām

ganībām ir dots 1503 barības vienību (58,0

proc ), ar labu sienu un āboliņu 261 b. v.

(10,1), t. i. 1764 b. v. (68.1 proc). Vasarā

ar zaļbarību dotas 80 b. v. (3,1%) un zie-

mā ar labiem vasarāju salmiem un pelavām
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346 b. v. (13.3 proc). Ar labām ganībām,
labu sienu, vasarā ar zaļbarību un ziemā

pasniegtiem salmiem un pelavām ir dotas

2190 b- v. (84,5 proc). Ar saknēm ir dotas

37 b. v. (12.9 proc). Ar saimniecībā ražotu

spēkbarību (mistra milti) ir dotas tikai 38

b v. (1.5 proc.) un piepirkts ar raušiem 29

b. v. (1,1 proc). Arī šīs saimniecības sa-

sniegumi ir ievērības cienīgi. Ja minētā

saimniecībā vēl saražotu lielāku daudzumu

labas rupjās barības, tad būtu pavisam labi.

Šie divi piemēri ir labākie liecinieki

tam, ka it visos mūsu tēvzemes novados lop-

kopība var būt ienesīga, vismaz daudz ie-

nesīgāka, kā līdz šim- Blakus labu lopu
ieaudzēšanas un izkopšanas darbam, svarī-

gākais — labas un lētas lopbarī-
bas saražošana tādā daudzu-

mā, lai pilnīgāk izmantotu lo-

pu dabiskās ražošanas spējas,
kuru dēļ mēs lopus turam, kopjam, ēdinām.

Tad lopkopība būs ienesīga un palīdzēs vai-

rot saimniecības labklājību. Kā tas panā-

kams, par to liecina pievestie skaitļi par

dažām labām Rēzeknes apriņķa lop-

kopības saimniecībām. Rēzeknes apriņķa

ZEMES KULTURVEIDI %RĒZEKNES APR
.
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zemnieku dienas dalībnieku uzdevums ir

palīdzēt risināt jautājumu, kā izbeigt tādas

nenormālības, kādas redzam saimniecībās

NN 8. un 9. Šais saimniecībās ir dažas go-

vis, kas izdevušas tikai 28 un 29 kg sviesta

gadā! Tās ir tādas rases, kuras laba kaza

pārspēj dubultīgi, patērējot daudzreiz ma-

zāk barības!

Lopkopība.

Sistemātisks lopkopības pacelšanas darbs

Rēzeknes apriņķī sākās 1923. gadā, kad no-

dibinājās pirmās lopkopības pārraudzības
biedrības. Pašreiz apriņķī darbojas 18 lop-

kopības pārraudzības biedrības, kurās ap-

vienotas 308 saimniecības ar 1701 slaucamo

govi jeb 2,8% no kopējā slaucamo govju
skaita (Madonas apriņķī 26,5%).

Ciltsgrāmatās apriņķī uzņemtas 93 tīr-

sugas govis.
Lopkopības pārraudzības lēnā attīstība

Latgalē izskaidrojama ar sīkām saimniecī-

bām, kurās 2—4 slaucamās govis un ku-

rām grūti sarunāties un arī atalgot labu

lopu pārraugu. Nodibinoties Lauksaimnie-

cības kamerai, lopkopības pārraudzība sāka

straujāki attīstīties, un cerams, ka turpmāk
būs iespējams daudzas Latgales saimniecī-

bas apvienot pārraudzības biedrībās un arī

algot labus pārraugus. Piena ražas no pār-
raudzības saimniecībās esošām govīm gadu

no gada aug. Tā:

Gada govju Piens Tauku Sviests

skaits kg % kg
Gadi

1923/24. . 139 1708 3,97 78

1924.2.). . . 210 1748 3,98 80

1925. 20. . 502 1727 4,07 81

1926./27 . . 578 1709 4,02 79

1927./28. . . 708 1731 4,02 80

1928./29, . . 810 1681 4,08 79

1929./30. . 1046 2004 4,08 94

1930./31. . . 1205 2348 4,00 108

1931./32. . 1279 2284 4,03 106

1932.35 . . 1104,6 2225 4,06 104

1953./34. . . 958,8 2169 4,01 100

1934./35 . . 866,4 2405 3,98 110

Ražīgākās govis 1935/36. gadā:
1) Vidsmuižas lauksaimn. izmēģinājumu

stacijas farmā:

4. Nana LR 4 (imp.), 5629 kg piena,
4,02% t, 260 kg sviesta.

2) Pēteris Bružās, Vidsmuižas - Baznīcas

s-bā:

5. Dyukaļa KB 4600 3, 4669 kg piena,

4,33% t, 233 kg sviesta.

3) O. Pokrovskam, Varakļānu pils. apt.
1. Lauve KB 576 ll,' 4536 kg piena,

4,35% t, 228 Kg sviesta.

Ražīgākie ganāmpulki 1935/36. gadā:
1) Pētera Bružās — Vidsmuižas Baznīcas

s-bā

3,0 g. g., 4130 kg piena, 4,53% t, 216 kg
sviesta.

2) Vidsmuižas lauksaimniecības izmēģinā-

jumu stacijā:

24,0 g. g., 3842 kg piena, 3,93% t,,173 kg
sviesta.

3) A. Puidas — Tilžas Līčos

7,3 g. 2., 3561 kg piena, 4,15% t, 169 kg
sviesta.

4) J. Salinieka — Gaigalovas Lazdauniekos

6,0 g. g, 3420 kg piena, 4,26% t ,168 kg
sviesta.

Vaislas buļļu stacijas.
Vaislas buļļu stacijas Rēzeknes apriņķī

uzsāka dibināt 1920. gadā, bet rosīgākā sta-

ciju ierīkošana sākās tikai ap 1925/26. ga-

du. 1935/36. gadā apriņķī darbojās 33

vaislas buļļu stacijas. No tām lauksaim-

niecības kamera ierīkojusi 19. Dažos Rē-

zeknes apriņķa pagastos ir vairākas buļļu

stacijas: Viļēnu — 5, Maltas, Rēznas, Sil-

jāņu un Varakļānu — katrā pa 4 stacijām
v. t. t.

Kaunatas pagastā vēl nav nevienas

vaislas buļļu stacijas. Vaislas buļļu izman-

tošana vidēja Turpmākā darbā Rēzeknes

apriņķa lauksaimniekiem jāveltī lielāka vē-

rība, lai ierīkotās vaislas buļļu stacijas pil-
nīgāki izmantotu un staciju tiklu paplaši-
nātu. Piena tauku % Rēzeknes apriņķi zem

pārraudzības esošās saimniecībās samērā

augsts un no 1925. līdz 1934. gadam tas ne-

daudz pārsniedz 4%. 1934/35. gadā piena
tauku procents noslīd zem 4 procentiem.
Tas ir brīdinājums, ka lauksaimniekiem no-

pietna vērība jāpiegriež lopu sugas izkopša-
nai, ceļot piena tauku procentu. Sviesta

ražas gadu no gada uzrāda pakāpenisku pie-
augumu, bet tās tomēr par 28 kg uz gada
govs ir zemākas, kā Rīgas apriņķī.

Piensaimniecība.

1935. gadā Rēzeknes apriņķī 60.100 slau-

camo govju. Pienotavās nodod pienu no

10.348 govīm, jeb 17,21% no slaucamo

govju kopskaita. Rēzeknes apriņķī pavisam
28.549 saimniecības, no kurām pienotavās

apvienotas 2.592, jeb 9,99% no saimniecību

kopskaita, ja atskaita sīksaimniecības līdz

1 ha. Sviesta caurmērā ražots uz 1 pieno-
tavā apvienotu saimniecībulls kg (Mado-
nas apriņķī 417 kg). Uz 1 pienotavā ap-
vienotu slaucamo govi sviesta caurmērā

ražots 29 kg un šai ziņā Rēzeknes apriņķis
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ieņem pēdējo .vietu valstī (Madonas apriņ-

ķī caurmērā ražots sviesta uz 1 pienotavā

apvienotu slaucamo govi 77 kg).
Apriņķī 10 pienotavas ar 93 krejotavām.

Daudzas krejotavas ļoti mazas un darbojas
tikai dažus mēnešus gadā. Caurmēra sviesta

apstrādāšanas izdevumi uz 1 kg, pēc Valsts

zemes bankas savāktām ziņām, 41 sant.

Visaugstākie apstrādāšanas izdevumi —

65,8 sant. Rēzeknes pienotavā, bet viszemā-

kie — 33 sant. Stružānu-Salas Vienības pie-
notavai. Caurmērā Rēzeknes apriņķa pie-
notavās ražots 76,1% I šķ. sviesta. Visla-

bākais sviests ražots Barkavas pienotavā —

91,5% I šķ. sviesta. Par pienotavās ražoto

sviestu 297.773 kg 1935. gadā laufeaimnieki

ieņēmuši ap 595.000 ls. Brīvā tirgū pārdotā

mājas sviesta vērtību var rēķināt ap 1,2

milj. ls. Lauksaimnieku ienākumus no

sviesta pārdošanas var rēķināt ap 1,8 milj.
ls.

Cūkkopība.
Cūku skaita ziņā Rēzeknes apriņķis ie-

ņem otrā vietu Latgalē. Cūku skaits Rē-

zeknes apriņķi: 1933. gadā — 35.400, 1934.

gadā — 41.900, 1935. gadā — 56.600. Salī-

dzinot ar 1934. gadu, cūku skaits 1935. ga-
dā pavairojies par 14.700 jeb 35,8%. Ne-

vienā Latgales apriņķi cūku skaits nav tik

strauji vairojies, kā Rēzeknes apriņķī. Sa-

līdzinot Rēzeknes apriņķi ar Valmieras ap-

riņķi un caurmēra skaitļiem visā valstī, re-

dzam šādu ainu:

I z 1 kv. Uz 1000 Uz 100 ha

km iedzīv. lauks. izni.

zemes

Rēzeknes apr. .
13,30 373 23,31

Valmieras apr. 13,53 746 22,94

Vidēji valsti . 12,02 512 22,06

Skaitļi rāda, ka Rēzeknes apriņķi cūku

skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir divas reizes

mazāks, kā Valmieras apriņķi. Uz 100 ha

lauksaimnieciski izmantojamas zemes Rē-

zeknes apriņķi cūku skaits ir nedaudz lie-

lāks, kā Valmieras apriņķi. 1935/36. gadā
Maltas stacijā nodotas 2676 cūkas, bet Vi-

ļānu — 2784. A/S. «Bekona Eksports» 1936.

gada pirmajos 9 mēnešos Rēzeknes apriņ-
ķī iepircis 4597 cūkas par 343.617 ls, jeb
20% no visām Latgalē un 4% no visām

valsti iepirktām cūkām. 1934/35. saimnie-

cības gadā iepirktas tikai 2139 cūkas par
123.002 ls vai nepilni 16% no Latgalē un

tikai ap 1,6% no visā valstī iepirktām cū-

kām. lenākumus no liellopu, teļu un ādu

pārdošanas 1935. gadā var rēķināt ap
427.000 ls.

Aitkopība.

Aitu skaita zinā — 97.400 galvas Rēzek-

nes apriņķis ieņem priekšpēdējo vietu Lat-

galē. 1935. gadā aitu pieaugums 4,39%.
1935. gadā gada caurmēra cirpums no pie-

augušas aitas 2,26 kg un no jēra 1,29 kg.
Vilnas kopraža apriņķī 173.240 kg, 472.945

ls vērtībā.

Lai apģērbtu apriņķa iedzīvotājus ar

pašražotu vilnu, vilnas produkcija apriņķī

jāpavairo par 55%.

Apriņķī audzē vietējās neuzlabotās balt-

galves. Šās aitas dod labas kažokādas, bet

mazu vilnas nocirpumu un sliktas kvalitā-

tes. Vietējo aitu uzlabošanai apriņķī ar

valdības pabalstu ierīkota 31 teķu stacija

un 2 audzētavas. Bez tam apriņķī vēl 2

valsts aitu audzētavas: izglītības ministri-

jas Valsts Laizānu kurlmēmo skolas saim-

niecībā un Valsts Kalnezera saimniecībā.

Pirmā minētā saimniecībā sugas aitas —

šropširu — ievestas no. Anglijas. Vaislas

materiāls še ir augstas kvalitātes un lauk-

saimnieki šai saimniecībā var iegādāties la-

bu sugas materiālu. Otrā saimniecība ie-

rīkota 1936. gadā ar no Zviedrijas ievestām

aitām un teķi. 1935. gadā no stacijas te-

ķiem nocirpts caurmērā 5,2 kg vilnas, bet

no audzētavas aitām — 5,2 kg. Tas rāda,

ka Rēzeknes apriņķa aitu audzētavās aitu

turēšanas apstākļi un arī ēdināšanas ap-

stākļi samērā labi nokārtoti. Apriņķī daudz

jādara aitkopības ražības celšanai. Ar jau-

nās sabiedrības nodibināšanu, kura rūpēsies

par vilnas un ādu uzpirkšanu, mūsu lauk-

saimniekiem atveras jo plašas iespējamības.

Aitkopības attīstībai likts drošs pamats un

aitkopības atmaksāšanās nodrošināta.

Lauksaimniekiem bez sugas uzlabošanas

jāuzlabo aitu ēdināšana un jāierīko aitu mi-

tekļi, lai tie ziemā nebūtu par daudz silti.

Zirgkopība

Zirgu skaits Rēzeknes apriņķi gadu no

gada aug. 1913. gadā tagadējā Rēzeknes

apriņķa pagastos saskaitīti 23.600 zirgu.
1935. gadā zirgu skaits pieaudzis uz 30.471

galvu, bet 1936. gadā — 30.924.

Zirgu sastāvs pēc vecuma grupām šāds:

1935. g. 1936. g.

(Pēc lauks. (Pēc ap-

skaitīšanas rēķināt,

datiem) datiem!

Kumeļi līdz Ig. vec.
.

1.822 1.610

Jaunzirgi no I—31—3 g. . . 2.557 2.924

Zirgi no 3—15 g. . . . 21.141 22.251

Vecāki par 15 gadiem . 4.951 4.139

Kopā . .
30.471 30.924
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Uz 1000 pieaugušiem zirgiem 1935. gadā

apriņķī bija 70 kumeļu, bet 1936. gadā ti-

kai 61.

Bēdīga parādība, ka kumeļu skaits 1936.

gadā samazinājies. Tik mazam kumeļu
skaitam esot, Rēzeknes apriņķis nevar iz-

tikt ar pašaudzētiem zirgiem. leteicams ku

meļu skaitu pavairot, līdzīgi kā tas ir Lu-

dzas apriņķī, kur 1936. gadā uz 1000 pieau-

gušiem bija 92 kumeļi. Vaislas zirgu izlasē

1936. gadā reģistrēti 1. šķ. ērzeļi 105 un

2. šķ. 170. Ciltsgrāmatās uzņemtas 72 ķē-
ves. Vaislas materiālā noteiktā pārsvarā
ir rikšotāji. No 105 1. šķiras vaislas ērze-

ļiem 97 rikšotāji, 4 ardeņi un pārējie sma-

gāka tipa siltasiņu zirgi. No 170 2. šķiras

ērzeļiem 158 rikšotāji, 3 ardeņi un 9 pārējie
siltasiņu zirgi. Starp 1936. gadā uzņemtām
72 vaislas ķēvēm 65 ir rikšotājas un 7 pā-

rējo siltasiņu. Rēzeknes apriņķī 1936. gadā

bija 13 valsts vaislas ērzeļi — visi rikšotāji.

Stacijas izmanto ļoti labi. No 1936. gadā
Latgalē nodotiem 37 armijas remonta zir-

giem Rēzeknes apriņķis nodevis tikai 4 zir-

gus (1 artilērijas un 3 vezumnieku) un

stāv beidzamā vietā Latgalē. 1935. gadā ar-

mijas remontam nodoti apriņķī 6 zirgi, bet

1934. gadā — no Rēzeknes apriņķī audzē-

tiem zirgiem nav neviens nodots. 1934. ga-

dā Latgalē nopirkti 12 armijas remontzirgi
no iepirkšanas punktos atvestiem 352 zir-

giem, bet 1936. gadā — 37 remontzirgi no

atvestiem 392 zirgiem.

Putnkopība.

Rēzeknes apriņķī putnkopība nostādīta

vidēji. Uz 100 ha lauksaimnieciski izman-

tojamas zemes apriņķī mājputnu caurmērā

116 (visā valstī 114, bet Jelgavas apriņķī

167). Pēc 1935. gada skaitīšanas datiem

apriņķī:

Vistas
....

262.000 (1929. g. 108.300)

Pīles
....

11.800 ( „ 3.200)

Zosis 7.600 ( „ 2,000)
Tītari

....
5.300 ( „ 1.000)

Kopa . 286.700 (1929. g. 114.5001

Pēdējos 6 gados mājputnu skaits apriņķi

pieaudzis par 150,3%. Rēzeknes apriņķa
lauksaimnieki izpratuši putnkopības lielo

nozīmi sīksaimniecībās. Ar valdības no-

teiktām cietām cenām, vienādām visā vals-

tī, novērsts galvenais putnkopības attīstī-

bas traucējošais apstāklis, ka Latgalē olu

cenas arvien bija zemākas, kā pārējos no-

vados. Uzlabojot putnu turēšanas apstākļus
un ēdināšanu, piegriežot lielāku vērību

mājputnu izlasei un sugas putnu ieaudzē-

šanai, putnkopības ienesību iespējams ievē-

rojami pacelt. Rēzeknes apriņķī 48 ar

valsts pabalstu ierīkotas sugas putnu au-

dzētavas. Tirgus kārtošanai noorganizētas
39 olu savāktuves.

Dārzkopība.

Dārzu platība Rēzeknes apriņķī 1,93%

no kopplatības. 1929. gadā Rēzeknes ap-

riņķī ir apmēram 5850 ha augļu un sakņu
dārzu.

Pēc 1929. gada skaitīšanas datiem ap-

riņķī:
Kas nes Kas nenes

augļus augļus

Ābeles . .
.

114.868 42.289

Bumbieres . . 8.011 3.962

Plūmes . .
.

57.969 25.674

Ķirši .... 22.368 10,902

Kopā . . 203.216 82.827

Rēzeknes apriņķī pavisam 286.043 augļu
koki. Augļu koku skaits pēdējos gados

stipri audzis, bet trūkst datu, lai šo pieau-
gumu izteiktu skaitļos. Caurmērā uz 1

saimniecību 10 augļu koki (visā valstī 16).
Uz 100 ha aramzemes Rēzeknes apriņķī 117

augļu koki, Daugavpils — 100, bet visā

valstī — 118.

Rēzeknes apriņķī augļu dārzu ierīkoša-

na jāpastiprina. Augļu koki jāstāda pie
viensētām. Ļoti maz Rēzeknes apriņķī ogu-

lāju — caurmērā 2 uz saimniecību.

Rēzeknes apriņķī vienā saimniecībā ir

0,11 ha sakņu dārzu (visā valstī 0,13).

Biškopība.
Salīdzinot 1929. gada ar 1935. gada skait-

ļiem, redzam, ka biškopība Rēzeknes ap-

riņķī ievērojami progresējusi. Pavairojies
nevien dravu skaits — par 74%, bet par

132% palielinājies arī saimju skaits. Biš-

kopībā Latgale sacenšas ar pārējiem valsts

apgabaliem. Pēc 1935. gada skaitīšanas zi-

ņām apriņķī 1960 dravas ar 7499 saimēm.

Medus ražas caurmērā 14,3 kg no saimes

gadā. 1936. gadā caurmērā no bišu saimes

ražots 17,7 kg medus.

Zivkopība un zvejniecība.
Rēzeknes apriņķī 161 ezers 15.063 ha

kopplatībā. Nozvejoto zivju vērtība ap

7535 ls. Dīķu kopplatība 42 ha un izaudzē-

to zivju vērtība ap 4200 ls.

Kopdarbība un sabiedriskie pasākumi.
1935. gadā apriņķī 4 patērētāju koope-

rātīvi ar 5 veikaliem, kuri pārdevuši preces
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par 88.924 ls. Vidējais kooperātlvu apgrozī-

jums 22.231 ls un ir stipri zemāks par vi-

dējo lauku kooperātlvu apgrozījumu (visā

valsti 85.000 ls). Viens kooperātlvs uz 3900

iedzīvotājiem. Biedru skaits 338. Biedru

pajas 2870 ls. Pašu līdzekļu 16.435 ls jeb

41,3% no bilances kopsumas. Kooperātīvos

apvienoti tikai 0,25% iedzīvotāju.

Krāj-aizdevu sabiedrības — 21, ar 8440

biedriem. Biedrībās apvienoti 6,3 iedzīvo-

tāji un 1 sabiedrība iznāk uz 6458 iedzīvo-

tājiem. Aizdevumu kopsuma — 1.083.005 ls

un no tās katra sabiedrība ieguvusi caur-

mērā 51.572 ls, bet katrs biedrs saņēmis
128 ls. No 93.174 ls noguldījuma uz katru

biedru 11 ls.

Piensaimnieku sabiedrības — 10 ar 93

krejošanas punktiem. No 2592 piena pieve-
dējiem biedru ap 500. 1000 kg piena pār-
strādāšana izmaksā 18,34 sant. (1935. gadā
visā valstī 12,29 sant.).

Ugunsapdrošināšanas biedrības — 2 ar

504 biedriem un apdrošinājumu suma

1.182.122 ls.

Apriņķī vēl 9 mašīnu koplietošanas bied-

rības, 2 cukurbiešu audzētāju biedrības, 1

kūdras ražotāju biedrība un 1 dārzkopības

kooperātlvs.

Lauksaimnieku ienākumi.

Minētos ienākumos ietilpst reālizētās ra-

žas daudzumi, kā iedzīvotāju uzturam un

citām vajadzībām patērētie daudzumi. Ap-
tuvis ienākumus no lauksaimniecības Rē-

zeknes apriņķī var rēķināt 1935. gadā bru-

to sumas:

Laukkopībā:

rudzi 2,6 milj ls

kvieši 0,9

mieži 1,0 ~ „

auzas 0,2 „ „

zirni v c. pākšaugi 0,4 „

firiu šķiedra un sēkla
. 5,6 „ „

kartupeļi : ....
1,7

„ „

cukurbietes
....

0,2 „ ..

āboliņa sēkla
... 0,1 „ „

Kopā . .
12,7 milj. ls

Lauksaimniecībā:

Laukkopībā . . . 12.7 milj. ls

Lopkopībā ....
13.6 ~

Mājputni .... 1,3 „ „

Augļkopiba. sakņko-

piba un biškopība 1.8
„ „

Kopā . . 29,4 milj. ls

U -nākums uz vienu lauksaimniecība nodarbināto:

Rēzeknes apriņķī
.
. Ls 319,—

Latgalē „ 323,—

Latvijā „ 443,—

Lauksaimnieku ienākumus naudā var

aprēķināt tikai aptuvis. Labības birojs Rē-

zeknes apriņķī 1935/36. gadā iepircis: 2008

to labības par 256.014 ls. lepirkts: rudzi

1503.9 to, kvieši 178,4 to, mieži 57,5 to, au-

zas 238,5 to.

Koppienotavās, kā jau minēts, 1935. ga-
dā ražoti 297.773 kg sviesta 595.000 ls vēr-

tībā. Pieskaitot klāt tirgū pārdotā mājas
sviesta vērtību, ienākumus no sviesta var

rēķināt ap 1,8 milj. ls. Par pār-
dotām bekona cūkām 1936. gada

pirmos 9 mēnešos ieņemti 343.617

ls. Pieņemot, ka arī beidzamā ceturksnī no-

dots ne mazāk cūku, ienākumi no bekona

cūkām pieaugs līdz 450.000 ls. Arī privātā

tirgū pārdotas cūkas par ne mazāku sumu.

Vilnas vērtība ap 472.945 ls.

1935. gadā cukurbietes Rēzeknes apriņķī

audzēja 724 audzētāji, kuri nodevuši 8.250

ton. cukurbiešu par 280.500 ls. 1936. gadā
Rēzeknes apriņķī cukurbietes audzēja 841

audzētājs un nodotas 8217 ton. par 279.378

ls.

Rēzeknes apriņķī darbojas 1 spirta de-

dzinātava, kurā 1935. gadā nodoti 18.398

kvint. kartupeļu par 56.065 ls.

Vislielākos ienākumus Rēzeknes apriņķa
lauksaimniekiem dod linkopība.

1934/35. gadā Rēzeknes apriņķī linu un

kaņepāju monopola uzņēmumam nodotas

2300 ton. linu šķiedras par 2,3 milj. ls, bet

1935/36. gadā 3348 ton. par 3,7 milj. ls. Mi-

nētā sumā nav ieskaitīta linsēklu vērtība.

Lielākas sumas ienākumu dod peļņā iz-

braukušie apriņķa strādnieki. 1936. g. uz

mājām pārvesto naudas sumu var aprēķi-
nāt uz 1,8 milj. latu.

Nelielus ienākumus apriņķa lauksaim-

niekiem dod arī mežu izstrādāšana. Tomēr

ienākumi ir mazi. 1934/35 .saimn. gadā par

mežu izciršanu un izvešanu Rēzeknes ap-

riņķī samaksāts 20.109 ls.

Lai salīdzinātu Rēzeknes apriņķa lauk-

saimnieku ražošanas spējas ar citiem nova-

diem, visas laukaugu ražas, izņemot salmu-:,

pārrēķinātas barības vienībās. Linu šķied-

ras vērtība naudā pārvērsta barības vienī-

bās. Barības vienībās no laukaugu ražām

nav pārrēķinātas āboliņa sēklu vērtība nau-

dā. Sadalot ražotās barības vienības uz

lauksaimniecībā strādājošo skaitu, dabūjam

šādus skaitļus:
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Barības vienības uz

lauksaimniecībā

strādājošo

Rēzeknes apriņķī
....

1649

Latgalē . 1613

Vidzemē .
2929

Kurzeme 3033

Zemgalē . . . . . . .
3928

Visā valsti 2637

Pārrēķinot ražoto pienu barības vienī-

bās un sadalot uz lauksaimniecībā strādā-

jošiem, dabūjam:
Barības vienības uz

lauksaimniecībā

strādājošo

Rēzeknes apr 364

Latgalē 371

Zemgalē 833

Kurzemē 784

Vidzemē 1062

Madonas apr 1101

Barības vienības nav aprēķinātas gaļai,

vilnai, medum v. c. lauksaimniecības ražo-

jumiem.

Noguldījumi.

Rēzeknes apriņķa iedzīvotāju noguldī-

jumi pasta krājkasē 1937. gada 1. janvārī:

Noguldītāju Noguldītā
skaits suma

Ls

Rēzeknē 1.503 829.905,- -

Rēzeknes apriņķa pilsē-

tās un ciemos .
.
. 1.365 720.546,—

Kopā
.
. 2.868 1.550.451,--

Noguldītāji pēc viņu ienā-

kumu avota:

Noguldītāju Noguldītā
skaits suma

Juridiskas personas . .
42 1,5%

Fiziskas personas:

Lauksaimniecībā nodarb. . 868 30,3%

Apstrādājošā rūpniecībā
nodarbinātie

....
106 3,7%

Tirdzniecībā nodarbin. . 241 8,4%

Satiksmē un transportā

nodarbinātie
....

73 2,5%

Valsts un komūnāliestā-

dēs nodarbinātie
. .

. 362 12,6%
Brīvās profesijās nodarb.

.
45 1,6%

Publiskā higiēnā nodarb. . 66 2,3%

Apkalpotāji . . .\ . .
69 2,4%

Mazgadīgie, skolnieki,

mājsaimniecībā nodar-

binātie (namamātes) un

nenoskaidrotas nodarb. 996 34,7%

Kopā .
. 2.868 100,0%

Pārvadājumi pa dzelzceļu.
Rēzeknes apriņķī 149 klm. platceļu un

44 klm. šaurceļu. Uz 100 kv. klm. zemes

platības apriņķī 4,3 klm. dzelzceļa līniju.

1935/36. budžeta gadā no Rēzeknes apriņķi
esošām 24 stacijām un pieturām izbraukuši

455.996 pasažieri. Vidēji uz 1 apriņķa ie-

dzīvotāju iznāk 3 braucieni pa dzelzceļu ga-

dā (visā valstī 7,2). Lielākais pasažieru
skaits ir no šādām stacijām: Rēzekne ī —

190.346, Malta — 42.806, Rēzekne II —

39.831, Viļāni — 36.729, Stirniena — 17.173.

Rēzeknes apriņķī pa dzelzceļu izsūtīto

un pievesto preču daudzums 1935/36. budže-

ta gadā (tonnās):

Izsūtīts Pienācis Kopap-

grozījums.
Rēzekne I .

.
5.674 25.560 31.234

Rēzekne II
. .

5.119 9.383 14.502

Malta
....

8.413 3.903 12.316

Mežvidi . . . 7.940 1.754 9.694

Viļāni
....

6.026 3.649 9.675

Stirniena . .
.

4.717 2.035 6.752

Sakstagala . . 2 642 277 2.919

Alašiene
. . .

1.349 1:167 2.516

Pārējās stacijas 1.307 625 1.932

Kopā . . 43.187 48.353 91.540

No Rēzeknes apriņķa nosūtīts 1,5% no

visām pa mūsu dzelzceļiem pārvadātām

precēm. Pirmā vietā starp nosūtītām pre-

cēm cukurbietes — 11.924 ton. jeb 27,6% no

nosūtīto preču kopsvara. Rēzeknes apriņ-
ķis dod 5,1% no visiem cukurbiešu pārva-

dājumiem valstī. Galvenās cukurbiešu no-

sūtītājas stacijas ir: Mežvidi, Rēzekne,

Sakstagals, Viļāni.
Otrā vietā pēc daudzuma dzīvnieki —

17,4% no nosūtīto preču kopsvara = 7497

ton. Rēzeknes apriņķis dod 6,8% no visiem

mūsu dzelzceļa dzīvnieku pārvadājumiem.
Cūku nosūtīts 8260. Liellopu — 4483 un

aitu — 2200. Cūkas galvenā kārtā nosūtītas

no Viļāniem, Maltas, Mežvidiem un Rēzek-

nes, kamēr liellopus vairāk sūta Maltas,
Stirnienes, Viļānu un Rēzeknes stacija.

Trešā vietā pēc nosūtīto preču svara ir

lini — 3558 ton., jeb 8,2% no Rēzeknes ap-

riņķi nosūtīto preču kopsvara. No visiem

linu pārvadājumiem Rēzeknes apriņķis dod

19%, pie kam galvenās nosūtītājas stacijas
ir: Rēzekne, Stirniena, Viļāni, Atašiene un

Mežvidi. Pārējās preces pa dzelzceļu nosū-

tītas mazāk par 3000 ton. gadā. No tām at-

zīmējamas (iekavās uzrādīts % no visiem

attiecīgās preces pārvadājumiem pa dzelz-

ceļiem): olas — 324 (20,9%), linsēklas —
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1579 to (20,8%), āboli — 1960 to (18,2%),

smēreļļas 247 to (12,9%), siens — 843 to

(12,8%), ogas — 247 to (9,7%), lupatas —

124 to (8,1%), alus — 174 to (7,5%), jēl-

spirta — 627 to (5,3%), koka izstrādājumi
— 204 to (3,9%), auzas — 761 to (3,8%),
rudzi — 1745 to (2,2%), sviests — 370 to

(2,2%).

Pievesto preču starpā pēc svara visvai-

rāk ir malka — 17.127 ton. Rēzeknes ap-

riņķis saņem 4,4% no visiem malkas pār-

vadājumiem pa dzelzceļu. Rēzeknes apriņ-
ķis saņem arī visvairāk kviešu miltu —

1588 ton. jeb 15,5% no kopējiem pārvadāju-
miem. Pēc tam seko siļķes — 632 ton.

(14%), rudzu milti — 503 ton. (11,9%), da-

žādas koloniālpreces — 476 ton. (9,9%),
sāls — 2047 ton. (9,0%), alus — 206 ton.

(8,9%), ķieģeļi 3853 ton. (8,6%), degvīns —

vīns — 547 ton. (7,1%), ķīmikālijas - 257

ton. (6,4%), koka izstrādājumi — 336 ton.

(6,4%), petroleja 1562 ton. (6,2%), cements

— 2621 ton. (5,7%), kartupeļi — 453 ton.

(4,5%), akmeņogles — 2246 ton. (4,4%),
metāli un to izstrādājumi. — 1782 ton.

(3,4%), cukurs — 1379 to (3,3%), smēreļļas
— 498 ton. (2,9%), papīrs — 230 ton.

(2,5%), mākslīgie mēsli — 2474 ton. (2,3%)
un cukurbiešu grāizījumi — 783 ton. (1,0%).

Rēzeknes apriņķī darbojas viena auto-

busu līn. Rēzekne-Bukmuiža 53 klm gara.
1935. gadā pārvadāti 6156 pasažieri.

1935. gada 28. janvāra draudzīgais

aicinājums.

Sekojot valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa

draudzīgam aicinājumam Rēzeknes apriņ-
ķim tieši dāvinātāji nodevuši 3178 grāma-
tas 2198 sējumos. 3394 ls naudā, 35 gleznas,
2 radio aparātus, 9 medikāmentu skapīšus,
13 ģīmetnes v. c.

Kultūras fonda nodaļa no viņas rīcībā

nodotiem dāvinājumiem nosūtījusi 6037 grā-
matas 4757 sējumos.

Žurnālu «Latvijas Lauksaimnieks» un

«Dārzkopības un biškopības» žurnālu» Rē-

zeknes apriņķī abonē pavisam maz. No 100

saimniecībām «Latvijas Lauksaimnieku»

abonē 0,6 saimniecības un «Dārzkopības un

biškopības žurnālu" — 0,4 saimniecības, šo

lauksaimniecības žurnālu lasīšanā Rēzeknes

apriņķis ieņem pēdējo vietu valstī.

Pasta un telegrāfa resora

iestāžu darbība Rēzeknes apriņķī. Rēzeknes

apriņķī 99 atsevišķas pasta un telegrāfa ie-

stādes, no kurām:

pasta un telegrāfa kantori
.

10

pasta telefona palīgnod. ... 30

telefona palīgnodaļas ...
5

pasta palīgnodaļas
....

42

sarunu vietas 11

sarunu vielas ar pasta nod . . 1

1935/36. budžeta gadā Rēzeknes apriņķi
nosūtītas 1.091.720, bet saņemtas 1.256.090

vēstules, uz viena apriņķa iedzīvotāja
iznāk 7 nosūtītas un 8 saņemtas vēstules.

Caurmērā ikviens pilsētas iedzīvotājs nosū-

tījis 38, bet saņēmis 40 vēstules. Viens lau-

ku iedzīvotājs Rēzeknes apriņķi caurmērā

nosūtījis un saņēmis 4 vēstules. Pa pastu

saņemti 430.870 laikraksti. Nosūtītas 15.445

pakas, 1146 vērtsvēstules, 34.588 naudas

pārvedumi, 3256 telegramas, bet saņemtas
3087 telegramas. Telefona sarunas 1.762.547,
no kurām caurmērā uz 1 lauku iedzīvotāju
— 5. Telefona abonenti 978. Pasta un te-

legrāfa resora iestādes pieņēmušas no ap-

riņķa iedzīvotājiem par pastmarkām, slē-

dzamo skapīšu un gada biļešu abonēšanu,
nosūtītām telegramām, telefona ierīkošanu

un abonēšanu, telefoniskām sarunām, ra-

diofona abonēšanu v. c. pakalpojumiem —

361.977 ls jeb caurmērā no 1 iedzīvotāja ap-

riņķi 2,39 ls. Katrs pilsētas iedzīvotājs
caurmērā samaksājis par šiem pakalpoju-
miem 14,83 ls, bet lauku iedzīvotājs —

0,90 ls.

Pārskats par Rēzeknes apriņķi rāda, ka

iedzīvotāju ienākumi apriņķī stipri zemi,

pat zem Latgales caurmēra ienākumiem, un

par kādiem 33% zem visas valsts caurmēra.

Par iemeslu tam ir no vienas puses apriņķa

iedzīvotāju mazās ražošanas spējas un no

otras puses lielais strādājošo skaits, kura

darba spējas nevar pilnīgi izmantot. Barī-

bas vienībās pārrēķinātie ražojumi rāda, ka

laukkopībā uz 1 lauksaimniecībā strādājošo
ražo 2 un pat vairāk reizes mazāk, nekā at-

tiecīgos Zemgales, Kurzemes un Vidzemes

apriņķos. Lopkopības produkcija vēl ze-

māka.

Tautas vadonis Dr. K. Ulmanis, runājot
š. g. 27. janvārī par mūsu saimnieciskiem

uzdevumiem, pirmā kārtā aizrāda, ka «vi-

siem līdzekļiem mums jārūpējas par tautas

ienākumu pacelšanu. No šīs sumas, kas ie-

plūst iedzīvotāju kabatās, galu galā atkarā-

jas arī tas, kādi mūsu zemē būs ceļi, cik

skaistas mums būs ēkas un dārzi, par cik

lielas ir mūsu lauksaimniecības ražas. Mēs

tagad bieži sūdzamies par mūsu zemes ārē-

jo izskatu, kaut gan tas nav tas sliktākais

pasaulē. Mēs brīnāmies, ka pārbraucot ro-

bežu, jau redzam citādu ainu, bet ja atce-
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ramies, ka mūsu zemē caurmēra ienākumi

nesasniedz 500 ls uz cilvēka gadā, un tepat

Rītprūsijā tie ir jau pāri par 1000 ls gadā,
un tālāk Vācijā jau pie 2000 ls gadā, tad te

nav arī ko brīnīties. Ja caur viena cilvēka

rokām iziet divreiz vairāk naudas, tad var

arī vairāk padarīt.»
Ja gribam celt Latgales lauksaimnieku

ienākumus, jāpaceļ lauksaimniecības ražo-

jumu produkcija. Lauksaimniecības ražo-

jumu produkcijas celšanā nav jāplēšas tik

daudz plašumā, bet gan jāiet dziļumā, ceļot
ražas no katra ha zemes, no katra govslopa
kūtī. Ražu ceļot, jāievēro vēl viens ap-

stāklis — ražas jāpadara pastāvīgas, neat-

karīgas no untumainās dabas apstākļiem.
Tas būs iespējams, ja nokārtosim novārtā

atstāto zemes meliorācijas jautājumu. Lai

pilnīgāki izmantotu lieko darba spēku, ko

tagad izmanto nepilnīgi, vairāk vērības jā-

piegriež intensīvākām kultūrām, kuras pra-

sa vairāk darba roku — liniem, cukurbie-

tēm, kartupeļiem. Saimniecību izkopšanas
darbs jāvirza tā, lai saimniecībā saskaņoti
būtu izkoptas visas nozares — lopkopība,

laukkopība, dārzkopība, biškopība un t. t.

Ar vispusīgu saimniekošanu mēs paliekam

neatkarīgāki un saimniecības ienākumi dro-

šāki. Ar visiem līdzekļiem jāceļ ražas lau-

kos. Te liela nozīme būs spēcīgākam lauku

mēslojumam, ar kūtsmēsliem, kuru dau-

dzumu un labumu, kā jau aizrādīts, varam

stipri celt. Uzlabojot zemes apslrādašanas

paņēmienus, paturot prātā, Ka lauki arvie-

nu jāapar rudenī, ka pavasarī zemē jāsau-

dzē zemes mitrums, apgādājot saimniecības

ar labu sēklas materiālu un sējumus kop-

jot, celsim mūsu laukaugu ražas. Augstas
ražas ir arī lētākas ražas, kas atlicina saim-

niekotājam lielāku tīrienākumu. lenesīgas

lopkopības nostādīšanai pirmā darba gājie-
nā jāizvirza labas lopbarības ražošana. Va-

saras ēdināšanai pakāpeniski jāk;ntivē ga-

nības. Kā to rāda skaitļi, vislielākos ienā-

kumus naudā lauksaimnieki Rēzeknēs ap-

riņķī gūst no liniem. Tāpēc linu kultūras

izkopšanai piegriežama sevišķa vērība, jo šī

nozare dos līdzekļus saimniecības tālākai

izveidošanai. Ikviens darbs dibināts uz ap-

rēķinu un arī ienesīga lauksaimniecība bez

priekšaprēķina grūti iedomājama.

Zemkopības ministrs J. Birznieks

aizrāda, ka valdība jau februārī paredz no-'

teikt cietas cenas lauksaimniecības 1937. ga-
da ražas produktiem — labībai, liniem, kar-

tupeļiem, miežiem, auzām un pākšaugiem.

Agrāk šādas cietas cenas noteiktas tikai ap

jaunās ražas reālizēšanas laiku. Tagad ar

cieto cenu noteikšanu lauksaimniekiem jau
laikus būs dots nodrošinājums pienācīgas
atlīdzības saņemšanai par viņu ražoju-
miem.

Valdība rūpējas ne tikai par lauksaim-

niecības ražojumu augstāku izvērtēšanu, bet

arī seko, lai lauksaimniecība par pieņe-
mamām cenām būtu apgādāta ar visiem ra-

žošanas līdzekļiem: mākslīgiem mēsliem,
lauksaimniecības mašīnām un rīkiem un. c.

ražošanai nepieciešamiem līdzekļiem. Šim

nolūkam nupat nodibināta jaunā centrālā

savienība ~Turība". Lai lauksaimniekus

apgādātu ar nepieciešamo būvmateriālu,
nodibinātas 2 sabiedrības — «Ķieģelnieks»
un „Kaļķis", kuras rūpēsies par mūsu ze-

mes bagātību izmantošanu. Ar š. g. 1. febru-

āri uzlabos lauku būvniecības apstākļus, se-

dzot lauksaimniekiem pusi no izdevumiem

par būvniecībai iegādājamo ķieģeļu pārva-

dājumiem pa dzelzceļu. Jaundibmāta sa-

biedrība — „Ādu un vilnas cenlrāle" ir

valdības jauns uzņēmums un tas rūpēsies,
lai lauksaimnieki par pārdoto vilnu un

ādām saņemtu taisnīgu cenu. Atceraties,
ka lauksaimnieki gadā laiž tirgū ap 160.000

liellopu un no 6—700.000 sīko ādu, tad sa-

pratīsim, ka lauksaimnieki pie pareizas
tirdzniecības nokārtošanas no šīs jaunās ie-

stādes gūs vairākus miljonus latu jaunu ie-

nākumu.

Strādāsim katrs savu darbu ar to pašu
centību un neatlaidību, sekosim un paklau-
sīsim mūsu valdības norādījumiem un rīko-

jumiem, — tad darba sekmes neizpaliks.

Darbs tautai un tēvijai
17. Rēzeknes aizsargu pulka nodibināša-

nas sākums ir 1919 .g. 2. septembris. Viņa

šūpulis kārts Atašienas pagastā, vienīgā,
tanī laikā, Rēzeknes apriņķa pagastā brīvā

no svešām, Latvijai naidīgām varām. Visā

apriņķī aizsargu nodaļu noorganizēšanu
pabeidza 1920. g. 26. maijā.

Militārizējot aizsargu organizāciju, visas

apriņķa aizsargu nodaļas 1923. g. 15. mar-

tā tika pārveidotas un apvienotas 17. Rē-

zeknes aizsargu pulka vienībā. 1930. g.

8. septembrī pulka 10 gadu pastāvēšanas

svētkos, bij. Rēzeknes apriņķa valde pa-
sniedza pulkam karogu.
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Pulks savās tālākās gaitās sevišķu vērību

piegriež pulka dalībnieku militārai un vis-

pārējai izglītībai. Militāru zināšanu papla-
šināšanai pulka komandējošam sastāvam

sarīkoti atkārtošanas kursi pie attiecīgiem

armijas pulkiem. Pulka aizsargi centīgi

apmeklē arī noliktās aizsargu apmācības

un vasaras lielās kaujas mācības.

Sabiedriskā ziņā pulkam ir liela nozīme,

sevišķi laukos. Aizsargi un aizsardzes gal-
venie latviski-valstiskās domas sekmētāji

un paudēji.
Kulturālā un izglītības līmeņa pacelšanai

rīko aizsargiem un privātiem lekcijas par

valsts dzīves, Latvijas vēstures un ģeogrā-

fijas, fiziskās audzināšanas, mākslas un

saimnieciskiem jautājumiem. Kā lektori

darbojas pulka aizsargi, skolotāji un agro-

nomi. Ciešākā sadarbībā ar LLK Rēzeknes

novada agronomiskiem darbiniekiem sarī-

koti lauk- un mājsaimniecības kursi uz

vietām.

11 vienībās ir plašākas bibliotēkas, ku-

ras tiek paplašinātas ar jauniznākušām
grāmatām un žurnāliem. Saprotot teātra

lielo audzinošo nozīmi ,pulka vienības sa-

viem un pieaicinātiem spēkiem sarīko vēr-

tīgas teātra izrādes kā slēgtās telpās, tā arī

brīvdabas izrādes. Pulka nodaļās darbo-

jas 12 jaukti kori ar 350 dziedātājiem-jām;
4 pūtēju un 1 stīgu orķestri, kas rīko kon-

certus savās un kaimiņu vienībās.

Ar lauku pašvaldību un sabiedrības palī-
dzību un pulka spēkiem tiek celti aizsargu
nami Stirnienes, Bukmuižas, Bērzgales,
Maltas un Vidsmuižas aizsargu nodaļās, bet

Rēzeknes apr. priekš-
nieks V. Zarāns.

saviem līdzekļiem pulks iekārtojis mītni

Rēzeknē. Ar patiesu gandarījumu jāatzī-
mē lauku pašvaldību lielā pretimnākšana
aizsargu vienību vajadzībām, piešķirot pa-
balstus pulka militārā un kulturālā darba

sekmēšanai.

Ar prieku var atzīmēt, ka katrs aizsargs
un aizsardze cenšas pildīt savus pienāku-
mus pēc vislabākās sirdsapziņas, paturot

prātā pulka karoga devīzi ~Strādā un esi

nomodā."

V. ZARĀNS,
17. Rēzeknes aizs. pulka komandieris.

Ko veikusi Rēzekne

Viena no mūsu skaistākām Latgales dār-

zu pilsētām ir Rēzekne, paceldamās uz 7 pa-

kalniem ,ieslēgta simtsgadīgām liepām, ozo-

liem un daudzajiem augļu dārziem. Rē-

zeknes upe ar saviem stāvajiem krastiem

pilsētu sadala divās daļās. Dienvidos tai

piekļaujas paprāvais Kovševas ezers. Pa-

teicoties šīm dabas bagātībām, ģeogrāfis-
kam stāvoklim un satiksmei, pilsētai ir iz-

redzes nākotnē izveidoties par vēl plašāku
saimnieciskās, kulturālās un sabiedriskās

dzīves centru, nekā līdz šim. Te satek 5

dzelzceļi, 2 šosejas, 6 lielceļi un vairāki lau-

ku ceļi, kas Rēzekni sasaista ar visiem no-

vadiem.

Pilsētā tagad novietotas 20 skolas, ieskai-

tot 1 skolotāju institūtu, 4 ģimnāzijas, ko-

mercskolu, technikumu un arodskolu,

Latgales tautas universitāti un Rē-

zeknes tautas konservātoriju. Se-

višķi staltas ir skolotāju institūta,
komercskolas un ģimnāzijas celtnes, kādas

visā Latgalē nav sastopamas. Pagājušā
gada decembrī tika iesvētīta pilsētas paš-
valdības jaunceltā II latviešu pamatskolas
ēka, kurā 12 klases paredzētas 420 skolē-

niem un kuru pašlaik apmeklē jau 450 sko-

lēni. Šī jaunā celtne ar klašu sadalīju-
miem un iekārtu, reprezentācijas un admi-

nistratīvām telpām, plašo zāli, virtuvēm,
ēdamistabām, centrālapkuri, ūdensvadu,
kanalizāciju un apgaismojumu ir īsta gais-
mas pils un atbilst visām modernām prasī-
bām. Šīgada rudenī pabeigs arī I latviešu

pamatskolas pārbūvi, izbūvējot jaunu div-

stāvu korpusu. Pārbūvējamā ēkā būs ie-
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spējams iekārtot 13 klases, 390 skolēniem.

Pašreiz šo skolu apmeklē 350 skolēni. Līdz

šim minētās skolas bija spiestas mitināties

vairākās īrētās, šaurās un nehigiēniskās

telpās.

Rēzeknes pils. galva
plkv.-ltn. M. Priedulāns.

Drīzumā uzsāks jaunceltās pilsētas lop-
kautuves iekšējās izbūves darbus. Tā būs

moderna būve, ar visām vajadzīgām ierī-

cēm un piemērota kaušanai arī eksportam.
Pagājušā gadā pabeidza jaunā tilta būvi

pār Rēzeknes upi, kas pilsētas pašvaldībai

izmaksāja 27.000 ls.

Pilsētas valdes namā izdarīti iekšējie tel-

pu pārbūves darbi, jo saimniecībai paplaši-
noties ļoti izjūtams telpu trūkums. Pilsētā

pastāv 6 bibliotēkas, no kurām lielākā ir

pilsētas brīvbibliotēka, lasītava un skolu

muzejs. lerīkota pilsētas ambulance, kur

sniedz palīdzību un izsniedz zāles trūcīgiem,

iedzīvotājiem par brīvu, bet pārējiem par

pazeminātu maksu. Ambulanci apkalpo 7

ārsti. Liela vērība piegriezta nespējnieku

patversmei un ārpus patversmes atrodoša-

mies nespējniekiem ,tāpat sociāli apgādā-
jamiem bērniem, ievietojot tos bērnu pa-
tversmē. Lai mazinātu ugunsnelaimes ga-

dījumus, pilsētas valde noslēgusi līgumu

par skursteņu un dūmvadu tīrīšanas darbu

nodošanu pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrībai.

Pilsētas izdaiļošanai ir ierīkoti vairāki

parki, apstādījumi un atpūtas laukumi, ku-

ri meža dienās apdēstīti ar kociņiem. lerī-

kotas jaunas, nograntētas un pārbruģētas
ielas 6900 tek. mtr. kopgarumā, vairākas

ielas iztaisnotas un nonivelētas, izdarīti no-

rakumu darbi, izvesta novadgrāvju izbūve,
kas atūdeņo un nosusina 113 ha lielu pla-
tību Pleikšņu - Dagdas - Akmeņu - Baus-

kas - Ugunsdzēsēju un Kuldīgas ielu rajo-
nos. Novadgrāvis nostiprināts ar koka pā-
ļiem un sienām. lerīkots jauns tirgus lau-

kums, kura planēšanas darbus izveda jau
pagājušā gadā un tā pakāpenisku izbūvi:

turpinās šogad.

Kulturālā un sabiedriskā dzīve pilsētā
kļuvusi intensīvāka. Tās pacelšanu un vei-

cināšanu pilsētas pašvaldība atbalsta ide-

jiski un materiāli, šim kopējam darbam

atsaucīgas visas pilsētā esošās organizāci-
jas un biedrības.

Tāpat kā citām pilsētām, arī Rēzeknei

jaunizbūves darbs, rosība saimnieciskā,
kulturālā un sabiedriskā laukā sākusies ti-

kai pēc mūsu valsts atdzimšanas. Tomēr

redzamāki panākumi gūti sākot ar pagāju-
šo gadu.

Rēzeknes pilsētas valdes nams.
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Zemnieku dienas dalībnieki! Rēzeknes

pilsētas pašvaldība un iedzīvotāji sirsnīgi
sveic ikvienu no jums un patiesi priecājas,
redzot jūs pulcējamies Latgales sirdī — Rē-

zeknē. Lai jūsu dzīve un darbs arvien

straujāk iet uz augšu, pretim jaunām atzi«

ņām, ierosmēm un sasniegumiem, par svē-

tību zemei un visai latvju tautai.

Pulkv.-leitn. PRIEDULĀNS,
Rēzeknes pilsētas galva.

Arī trešā Latvijas zvaigzne grib mirdzēt

tikpat spoži kā pārējās
Kaut gan politiskais laikmets ir atstājis

visos Latvijas novados smagus mantoju-
mus, tad jo smagāks tas bija atstāts Rē-

zeknes apriņķī. Rēzeknes apriņķis ar sa-

vu politisko centru Rēzekni ieņēma šinī zi-

ņā pirmo vietu.Pagastu pašvaldībās valdīja
chaoss un nenoteiktība, nodokļu sistēma ga-

līgi sakropļota, — daži uzlika tikai tādus

nodokļus, kādus atzina par piemērotākiem,
bet bij pagasti, kur gan budžetus pieņēma,
bet nodokļus vairākus gadus pavisam neie-

kasēja un lai būtu līdzekļi pagastu pašval-

dības orgānu uzturēšanai, bij laistas apgro-
zībā valsts sumas, — valsts lauku nekusta-

mas mantas nodoklis, sēklas fonds un pat
privātās pēc vekseļiem piedzītās sumas un

gala rezultātā uz 1934. g. 1. aprīli Rēzeknes

apriņķī bij sekojoša aina:

Izlietots valstij piederošās valsts nekus-

tamas mantas nodoklis 266.939,82 ls, sēk-

las fonds 53.654,72 ls, nesegti budžeta mak-

sājumi, kuros ietilpst maksājumi pat no

1931. g. 1.032.559,53 ls, nepiedzītie nodokļi
1.511.351,85 ls (pie kam vienam Rēznas pa-
gastam izstāvēja lielākā suma, kā Kurze-

mes veselam apriņķim), bet privātām per-

sonām un iestādēm pēc piedziņu lietām pie-
nākošās sumas, kaut gan pa daļai piedzītas,
bet savu mērķi nesasniegušas, vēl patlaban
rada lielus sarežģījumus pagastu pašvaldī-
bu dzīvē.

Ne labāks stāvoklis bij arī skolām. Ēkas

galīgi nolaistas un neremontētas, inventārs

nolietots un bojāts, dzīvokļu nauda skolotā-

jiem neizmaksāta par vairākiem gadiem un

malkas piegādāšana skolām aizmirsta, caur

ko ziemas mēnešos bij jāpārtrauc darbi sko-

lās. Cieta trūkumu arī sociāli apgādāja-
mie, kuriem, kaut gan ar lēmumu piešķir-
tas gan lielākas, gan mazākas sumas, bet

tas nebij izmaksātas pat par vairākiem ga-

diem.

Vēl tikai nepilni 3 gadi pagājuši no at-

jaunošanas dienas, bet veiktais saimniecis-

kā un kulturālā dzīvē, šinī novadā tālu pār-
snieddz to, kas veikts pusotra gada desmi-

tos.

Pirmkārt, izstrādāts katrai pagasta paš-
valdībai parādu kārtošanas plāns, pēc kura

ikkatrs pagasts kārto savus agrāko gadu
parādus, atmaksādams pēc piederības ik

mēnesi viņam noteikto sumu un šādā kārtā

panākts, ka valstij piederošās un savām va-

jadzībām izlietotās sumas jau tik tālu sa-

mazinātas, ka atliek nokārtot vēl tikai ne-

lielu daļiņu, pie kam jāpiezīmē, ka līdzte-

kus visam tam neatlaidīgi kārtoti visi teko-

šie izdevumi un pildīti citi ar likumu uz-

liktie pienākumi.

Šinī īsajā laikā daudz darīts arī pie sa-

biedrisko ēku atjaunošanas. Uzbūvētas un

pārbūvētas 14 pagastu pašvaldībām piede-
rošās pamatskolu ēkas, 4 pagasta nami, 1

ārsta punkts un 3 tautas nami. Izdarīti

skolās tekošie remonti un tās apgādātas ar

nepieciešamo inventāru, r' olas līdzekļiem
un grāmatām. Izglītības veicināšanai tiek

piegriezta nopietna vērība, paredzot pa-

gastu budžetos prāvus līdzekļus, kas tekošā

Rēzeknes apr. lauku

pašvaldību vecākais

Fr. Kozuls-Kaža.
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saimniecības gadā sasniedz 21,6 proc. no

visiem izdevumiem, vai kopā par apriņķi
246.022 ls, pie kam še jāpiezīmē, ka skolo-

tājus algo pilnos apmēros no valsts līdzek-

ļiem.

Nav aizmirsta arī agronomiskā palīdzība.
Šai vajadzībai, kas agrākos gados gandrīz

bij atstāta novārtā, tekošā saimniecības ga-

dā paredzēts pāri par 20.000 ls uņ ar LLK

lietpratīgu vadību tā manāmi uzplaukst un

nes savu svētību lauksaimniekiem. Tiek

atbalstīta arī aizsargu organizācija un kat-

ra pagastu pašvaldība pēc savām spējām

uzņem šai vajadzībai attiecīgu sumu budže-

tā, kas tekošā gadā pa visiem pagastiem ko-

pā sastāda pāri par 16.000 ls.

Tuvākā laikā paredzēts un patlaban jau
tiek veikti priekšdarbi 17 pirmās pakāpes

un 10 otrās pakāpes skolas ēku celšanas

darbi un pagastu pašvaldības atbrīvojoties

no agrākos gados uzkrātiem parādiem, šim

darbam ziedos visus spēkus, lai tādā kārtā

atgūtu to, kas nokavēts pagājušos 15 gados.

Plaukst dzīve arī privātās saimniecībās.

Pakāpeniski, bet neatlaidīgi akmeni pie ak-

mens liekot aug jaunas staltas ēkas, zem-

nieku sētas atjaunojas ,tīrumu apstrādāša-
nai piegriezta lielāka vērība un visās malās

valda rosība un darbs
.

Zemnieku dienai sanākot, no sirds sveicu

tās dalībniekus un vēlu, lai šī zemnieku vie-

nības diena mūs vēl stiprāk vieno lielajā
valsts atdzimšanas darbā un lai arāji tajā
smeltos jaunus spēkus, jaunas atziņas sa-

vam turpmākam darbam un, gūtu jo dziļā-
ku uzticību valsts vadībai un viņas darbam,
tad pats darbs vaiņagosies bagātiem aug-

ļiem.

FR. KOZUL-KAŽA,
Rēzeknes apr. lauku pašvald. vecākais.

Agronomiskā palīdzība Rēzeknes apriņķī
Rēzeknes apriņķa pagasti iedalīti 6 ag-

ronomiskos rajonos. Rēzeknes rajonā ie-

tilpst Rēznas, Kaunatas, Bērzgales un Ozol-

muižas pagasti ar 6370 saimniecībām, Dri-

cānu rajonā — Dricānu, Gaigalavas, Ma-

kašānu, Sakstagala un Nautrēnu (no Lu-

dzas apriņķa) pagasti ar 5666 saimniecībām,
Maltas rajonā — Maltas, Ružinas un Sila-

jāņu pagasti ar 5126 saimniecībām, Dagdas

Lauksaimniecības kame-

ras Rēzeknes novaf

vec. agr. J. Čakšs.

rajonā — Rēzeknes apriņķa Andrupenes un

Bukmuižas pagasti ar 3407 saimniecībām

un no Daugavpils apriņķa Asūnes un Dag-
das pagasti ar 3005 saimniecībām, Varak-

ļānu rajonā — Atašienes, Barkavas, Stir-

nienes un Varakļānu pagasti ar 3852 saim-

niecībām, un Viļānu rajonā — Vidsmuižas

;un Viļānu pagasti ar 3296 saimniecībām.

Rēzeknes agronomiskā rajonā strādā rajona

agronoma palīgs ar dzīves vietu Kaunatā

Lopkopības veicināšanai darbojas 2 lop-

kopības instruktori — Rēzeknē un Viļānos.

Mājt. nozarē strādā 1 in-tore Varakļānos un

2 Rēzeknē, kuras pēc vajadzības apkalpo
ari Ludzas apriņķi. Dārzkopības, biškopī-

bas, lauksaimniecības mašīnu, zirgkopības,

sīklopu un piensaimniecības instruktoru

dzīves vieta ir Rēzeknē un apriņķī darbus

izpilda pēc vajadzības.

Lauksaimniecības veicināšanas darbā

aktīvi piedalās lauku pašvaldību vecākais

un apriņķa pašvaldības, kas 1936.-37. budž.

gadā lopkopības, resp., vaislas lopu staci-

ju ierīkošanai atvēlējušas 6000 ls un citām

vajadzībām 7000 ls.

Lauksaimniecības kursu un priekšlasī-

jumu sarīkošanā, īpaši ziemas mēnešos, ļo-

ti aktīvi strādā Rēzeknes aizsargu pulka
komandieris ar pulka kulturālās nozares

vadītāju. Ikgadus 2 dienu garus lauksaim-
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niecības kursus sarīko visas aizsargu noda-

ļas. Šis kopīgais darbs ir rajonu agrono-

miem devis teicamus panākumus. Skolu

pārziņi un skolotāji no savas puses arvienu

laipni nāk pretīm, atvēlot telpas visiem

lauksaimniecības rakstura sarīkojumiem.

Varakļānu un Viļānu rajonos, ieskaitot

Gaigalavas pagastu, ir līdzenumi. Aram-

zemes virskārtā valdošais zemes sastāvs

mālaina smilts un retāki smilšains māls.

Aramzemes platība no zemes kopplatības
sastāda no 28,12 proc. līdz 13.58 proc. Pur-

vainās vietas aizņem ļoti lielas platības.
Zemes auglība un ražas līdzenuma apvi-
dū caurmērā apmierinošas. Saimniecības

Varakļānu — Viļānu rajonos manāmi no-

virzās uz lopkopības izkopšanu.

Vidsmuižas laukk. izmēģinājumu staci-

jā lauksaimnieki dabū labu sēklas materi-

ālu. Tikai par nožēlošanu no izm. stacijas
mazās zemes platības dēļ nespēj sēklas ma-

teriālu apgādāt plašākos apmēros.

Apriņķa pārējā daļā, ietilpst augstākas,
kalnainākas vietas, kas saimniekošanu pa-
dara grūtāku.

Aramzemes platība šinī apvidū pārsniedz
42 proc. no zemes kopplatības. Ražas šinī

apvidū caurmērā zem vidējām. Arī iedzī-

votāji it kā mazāk interesējušies ar lauk-

saimniecību, un neskatoties uz darba spēka
pārpilnību, nav izmantojuši esošās iespē-
jamības zemes ražības pacelšanai un labā-

kai saimniecību nostādīšanai. Ražu caur-

mēru apriņķī samazina arī apriņķa dienvi-

dus daļas pagasti.

Dzelzceļa līniju tuvumā, īpaši Bērzgales

pagastā, plaši un ar labām sekmēm audzē

cukurbietes. Linus audzē visā apriņķī un

to ražas, izņemot Andrupenes, Bukmuižas,
Kaunatas un pa daļai Maltas pagastus,
caurmērā nedaudz zemākas par Jaunlatga-
les apriņķa linu ražām. Atkarībā no vie-

tējiem apstākļiem un pašu lauksaimnieku

uzņēmības, sasniegumi atsevišķos pagastos
un vēl krasāk atsevišķās saimniecībās ļoti
dažādi. Nereti divu kaimiņu saimniecības,
kurām vienādi saimniekošanas apstākļi, uz-

krītoši rāda, ka vienā saimniecībā uz 10—15

ha zemes platības valda pārticība, bet otrā

stāvoklis daudz, daudz sliktāks.

Rajonu agronomi pagājušā gadā apmek-
lējuši un praktiskos norādījumus devuši

1325 saimniecībās. Redzot priekšrocības,
kādas dod saimniekošana pēc agronomu

norādījumiem, nereti saimnieks, pie kura

agronoms atbrauca kā negaidīts ciemiņš,

nākošo reizi jau pats meklē pēc agronoma

padomiem.

Lauksaimnieki, kuri jau paši sameklē

agronomu, visvairāk interesējas par ganību

ierīkošanu, pļavu ielabošanu, sēklas mate-

riālu v. t. t.

Rēzeknes apriņķī līdz šim izvēlētas 20

paraugsaimniecības, kuras pašreiz savā ap-

kārtnē it ne ar ko neatšķiras no kaimiņu

s-bām, bet kuru īpašnieki tic darba sek-

mēm, mīl zemes darbu un vēlas izmantot

visus padomus, kuru izvešanu dzīvē atļauj
s-bā esošie apstākļi. Pēc dažu sekmīgu dar-

bu nokārtošanas, paraugsaimniecībās varēs

noturēt arī apkārtējo kaimiņu sanāksmes.

Rajonu agronomu podomēšana notiek

dzīves vietā vienreiz nedēļā, bet pārējos

pagastos — vienreiz mēnesī. Pagājušā ga-

dā rajonu agronomi snieguši padomus da-

žādos lauksaimniecības jautājumos 3302

personām. Padomēšanas vietu daudzumu

varēs palielināt pēc vajadzības, iekārtojot

pieņemšanu arī ārpus pagastu namiem.

Laba sēklas materiāla plašākai apgādā-
šanai katrā agronomiskā rajonā izraudzītas

3—5 sēklaudzēšanas saimniecības, kuru uz-

devums būs pavairot un izplatīt kulturšķir-

ņu sēklas. Ar agronomu līdzdalību uz ne-

lielām platībām ierīkoti zālāju sēklu, ga-

nību un pļavu kultivēšanas lauki, un vai-

rākos gadījumos sastādīti ganību vai pļavu
ierīkošanas projekti. Tālākā darbā plašāku
vērību piegriezīs ganību ierīkošanai ar pa-

reizu zāļu sēklu piesēju arī āboliņa laukos.

Ļoti daudz laika rajonu agronomi ziedo-

ja Latgales apgabala izstādes un II pļaujas
svētku sarīkošanai Rēzeknē. Izstādē deva

visplašāku un paliekošu iespaidu tālākā

darbā, jo izstādē gūtos piemērus un norā-

dījumus daudzi sāks reālizēt ari savās

saimniecībās. Pēc apgabala izstādes ar vis-

lielāko noteiktību veikti rudens zemes ar-

šanas darbi.

Darbs ir ievadīts. Norādīts ceļš, pa

kuru lauksaimniecībai jāiet, uz savu augstā-

ko attīstības pakāpi, Zināmi panākumi jau

arī gūti un tie mudina tālāk strādāt. Darba

spēka apriņķa zemes arājiem netrūkst, bet

atliek tikai strādāt, paturot prātā, ka sadar-

bībā ar agronomisko personālu kopējā dar-

ba sekmes un iznākums būs vienmēr dro-

šāki, kas savkārt nesīs lielāku svētību kat-

rai atsevišķai lauku sētai un reizē ar to vi-

sai valstij.

JĀNIS ČAKŠS,
novada vecākais agronoms.
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Valsts zemes bankas aizdevumi

Rēzeknes apriņķī
Lauksaimniecības zemes īpašumu skaits.

Pēc 1929. g. lauksaimniecības skaitīšanas

datiem Rēzeknes apriņķī skaitās pavisam
26.608 lauksaimnieku zemes īpašumi
297.340 ha kopplatībā, no tiem 3543 jaun-
saimniecības un 23.065 vecsaimniecības. No

šī skaita banka kreditējusi 18.970 saimnie-

cības vai 71 proc. no kopskaita, pie kam

jaunsaimniecības kreditētas visas, bet no

vecsaimniecībām divi trešdaļas vai 67 proc.
no vecsaimniecību kopskaita. Bankā ieķī-
lāto saimniecību zemes kopplatība sastāda

210.013 ha vai 71 proc. no visu lauksaim-

nieku zemes īpašumu kopplatības apriņķī.
Kā ar lauksaimnieku zemes īpašumu kop-
skaitu, tā ar bankas kreditēto saimniecību

skaitu, Rēzeknes apriņķis ieņem otro vietu

Latvijā, un to pārsniedz tikai Daugavpils
apriņķis ar 31.887 lauksaimnieku zemes īpa-

šumiem, no kuriem banka kreditējusi 19.788

saimniecības vai 62 proc. no kopskaita.
Bankas aizdevumi. Uz 1937. g. 1. janvā-

ri bankas aizdevumi Rēzeknes apriņķa
saimniecībām sastāda 11,5 milj. ls, kas dod

caurmērā 600 ls uz katru kreditēto saimnie-

cību vai 55 ls uz 1 ha ieķīlātās zemes kop-
platības. Sakarā ar jaunsaimniecību ieda-

līšanu un sādžu sadalīšanu viensētās, lielā-

kā daļa aizdevumu izsniegta saimniecību

apbūvei: ēku jaunbūvei un pārcelšanai uz

viensētām 13.230 saimniecībām skaitās aiz-

devumi par 5,8 milj. ls, vai 50% no aiz-

devumu kopsumas. Otrā vietā nāk izpirk-
šanas maksa par piešķirto zemi, kas pār-
ņemta 15.150 saimniecībām par 2,8 milj. ls

un sastāda 24 proc. no aizdevumu kopsu-
mas. Aizdevumi saimniecību apbūvei un

izpirkšanas maksai sastāda 8,6 milj. is vai

74 proc. no aizdevumu kopsumas, bet pārē-
jām vajadzībām 2,9 milj. ls vai 26 proc. no

kopsumas. No pārējām vajadzībām lielā-

kās sumas izsniegtas: privāto īstermiņa pa-
rādu pārjaunošanai 2420 saimniecībām 1,2

milj. ls, zemes pirkšanai 450 saimniecībām

0,9 milj. ls .inventāram 900 saimniecībām

0,4 milj. ls un meliorācijai 550 saimniecī-

bām 0,25 milj. ls.

Bez atzīmētām sumām, kādas skaitās uz

1937. g. 1; janvāri, no bankas izsniegto aiz-

devumu kopsumas dzēsti 3,5 milj. ls, galve-
nā kārtā no būvniecības aizdevumiem, sa-

skaņā ar likumu par 300 ls, dzēšanu katrai

saimniecībai. Pieskaitot arī dzēstās sumas,

bankas aizdevumu kopsuma Rēzeknes ap-

riņķa saimniecībām sastāda 15 milj. ls. kas

dod caurmērā 800 ls uz katru kreditēto

saimniecību vai 71 ls uz 1 ha ieķīlātās ze-

mes kopplatības. Rēzeknes apriņķa saim-

niecībām dzēsta gandrīz ceturtā daļa no aiz-

devumu kopsumas, kas dod ļoti lielu atvieg-

lojumu šī apriņķa lauksaimniekiem.

Bankas iegūtās un pārdotās saimniecības.

Bezzemnieku apgādāšanai ar zemi bantta ie-

guvusi Rēzeknes apriņķī 130 zemes īpašu-
mus 2990 ha kopplatībā par 535.560 ls, mak-

sājot caurmērā 180 ls par 1 ha zemes kop-

platības vai 203 ls par 1 ha derīgas zemes.

Starp iegūtiem zemes īpašumiem ir 14 biju-
šo muižu īpašnieku neatsavināmās daļas.
legūtie objekti sadalīti 210, saimniecībās,
kas pārdotas bezzemniekiem ar nelielu ie-

maksu, atstājot pārējo pirkšanas sumu par

ilgtermiņa aizdevumu ar deldējumu 41 ga-
da laikā.

Pienotavu apvienošana. Pārkārtojot pie-
notavu tīklu, Rēzeknes apriņķī pienotavu
skaits samazinājies no 21 uz 7 patstāvīgām

pienotavām, un lielākā daļa no likvidētām

pienotavām pārvērstas par krej ošanas

punktiem. Pienotavas apvienojot, no aiz-

devumu kopsumas tām dzēsti 107.000 ls vai

54 proc, un aizdevumu atlikums sastāda

90.000 ls. Rēzeknes apriņķa pienotavas
1936. gadā ražojušas 4807 muc. sviesta, vai

tikai 1,1 proc. no visu Latvijas pienotavu
ražotā sviesta daudzuma. Tikai 2 pienota-
vas ražojušas pāri par 1000 muc. sviesta —

Varakļānu 1015 muc. un Viļēnu Krāce 1101

muc, bet pārējās 5 pienotavas ražojušas
zem 1000 muc. sviesta. Sviesta ražošanas

izmaksa Rēzeknes apriņķa pienotavās iznāk

caurmērā 41 sant., par kilogramu, kas ir

visaugstākā izmaksa Latvijā. Pārējos Lat-

gales apriņķos ražošanas izmaksa svārstās

no 33,6 sant. Jaunlatgales apriņķī līdz 39,9
sant. Daugavpils apriņķī, bet visas Latvi-

jas caurmērā tā iznāk 26,8 sant., par kilo-

gramu sviesta. Samērā nelielajām Latga-
les saimniecībām arī grūti sacensties ar

saimniecībām pārējā Latvijā ,kur lopkopī-
bas attīstībai apstākļi daudz labvēlīgāki un

tādēļ arī piensaimniecība plašāki izveidoju-
sies. Latgalē piensaimniecība atrodas ti-

kai savas attīstības sākumā, kādēļ arī to ne-

var salīdzināt ar pārējo Latviju. Pienotavu

apvienošana palielina atsevišķās pienotavās
pārstrādājamā piena daudzumu, kas savu-

kārt samazina sviesta' ražošanas izmaksu.

Latgales pienotavās nodotais piena dau-

dzums vēl sa>rērā neliels, un tikai ar nodotā

piena daudzuma ievērojamu pieaugumu va-

rēs ievērojamāki samazināties arī sviesta

ražošanas izmaksa. Ņemot vērā sacīto, Ze-

mes banka par saviem aizdevumiem pieno-



39

tavām Latgalē līdz šim aprēķinā tikai l/2%,

neprasa arī parāda deldēšanu.

Dzirnavas. No pārējiem lauku rūpnie-
cības uzņēmumiem lielāka nozīme Rēzeknes

apriņķī ir dzirnavām. Rēzeknes apriņķi at-

rodas pavisam 65 dzirnavas, no tām, 39

ūdens dzirnavas, 19 motora un tvaika un 7

vēja dzirnavas. Lielāku dzirnavu ar val-

čiem un pilnīgu iekārtu visiem malšanas

veidiem ir 5, bez tam 11 dzirnavās pastāv
arī koku apstrādāšanas uzņēmumi, 10 dzir-

navās iekārtota arī vilnas apstrādāšana un

3 dzirnavas ražo arī elektrības strāvu un

piegādā to tuvākai apkārtnei. Bankas aiz-

devumu kopsuma dzirnavām sastāda

180.000 ls, ieskaitot arī izpirkšanas maksu

par piešķirtiem objektiem no valsts zemes

fonda. Lai gan dzirnavu skaits Rēzeknes

apriņķī ir samērā liels, dažos apvidos tās

tomēr šķir 20—25 klm. lieli attālumi, un te

būtu vēlama jaunu dzirnavu ierīkošana. To

arī ņēmusi jau vērā finansu ministrija, un

pēdējā laikā izsniegtas vairākas koncēsijas

jaunu dzirnavu ierīkošanai lādos apvidos,
kur to nav. Ar to arī dzirnavu tīkls Rēzek-

nes apriņķī izveidosies apmierinoši, un tas

spēs pildīt lauksaimnieku prasības.
Saimniecību izsoles. Rēzeknes apriņķī

1936. gadā izsolēs pārdotas 83 saimniecības

1060 ha kopplatībā par 180.000 ls. Pārdoto

saimniecību skaitu nevar uzskatīt par pā-
rāk lielu — tas sastāda tikai 0,3 proc. no

saimniecību kopskaita apriņķī. No pārdo-
tām saimniecībām 8 mazākas par 2 ha, 35

saimniecības 2—lo ha, 35 saimniecības 10

līdz 30 ha lielas un 5 saimniecības lielākas

par 30 ha. Banka nosolījusi 9 saimniecības

159 ha kopplatībā par 20.800 ls, 7 saimnie-

cības nosolījušas dažādas kredītiestādes sa-

vu prasījumu segšanai un 67 saimniecības

nosolījušas privātas personas, to skaitā 30

bijušo īpašnieku radinieki. Kā pārdotās
saimniecības nav bijušas dzīves spējīgas sa-

vu līdzšinējo īpašnieku rokās, to rāda seko-

jošie skaitļi par pārdošanas iemesliem: 19

gadījumos parādi ievērojami pārsnieguši
saimniecības vērtību, un tām arī ar parādu
pārjaunošanu vairs nevarēja līdzēt, 43 ga-

dījumos nav kārtoti privātie parādi un īpaš-
nieki arī nav vēlējušies tos pārjaunot, 11

gadījumos īpašnieks miris un mantinieki

nav interesējušies par saimniecību, bet 3 ga-

dījumos īpašnieks nav saimniecību apsaim-
niekojis un dzīvojis citur.

Pēdējos gados izdarītā privāto īstermi-

ņa parādu pārjaunošana, pārvedot tos ban-

kas ilgtermiņa aizdevumos, devusi ļoti lielu

atbalstu saimniecisko grūtību pārvārēšanā
arī Rēzeknes apriņķa lauksaimniekiem.

Kā jau atzīmēts, Rēzeknes apriņķī pri-
vātie īstermiņa parādi pārjaunoti 2420

saimniecībām par 1,2 milj. ls, ar ko novēr-

sta šo saimniecību pārdošana izsolēs. Lat-

galē varēja pārjaunot arī tās sumas, kādas

vietējās īstermiņa krediliestādes izsniegu-

šas lauksaimniekiem no Latvijas bankas

piešķirtiem valsts rezerves fonda līdzekļiem.

Pārējos apgabalos no šiem līdzekļiem iz-

sniegtos vietējo krēditiestāžu aizdevumus

pārjaunot nevarēja. Šī Latgales lauksaim-

niekiem piešķirtā priekšrocība arī deva ie-

spēju pārjaunot privātos īstermiņa parā-
dus lielākam saimniecību skaitam, un tie

arī pārjaunoti visām saimniecībām, kurām

tas vien bijis iespējams. Ar visu to privā-

to parādu pārjaunošana Rēzeknes apriņķī
skārusi tikai 9 proc. no saimniecību kop-

skaita, kamēr dažos citos apriņķos tā skā-

rusi līdz 25 proc, no saimniecību kopskaita

apriņķī. Tas nozīmē, ka Rēzeknes apriņķī
ievērojami mazāka lauksaimnieku daļa ap-

grūtinājusi savas saimniecības privātiem

parādiem, nekā dažos citos apriņķos, un tā

ir neapšaubāmi labvēlīga parādība.
Lielā agrārā reforma un ar to saistītie

zemes ierīcības darbi skāruši Latgali daudz

plašākos apmēros, kā citus apgabalus. Lat-

galē ne tikai iedalītas jaunsaimniecības un

doti piegriezumi lielam skaitam sīksaimnie-

cību, bet izvesta arī šņoru zemju likvidācija,
sadalot sādžas viensētās. Rēzeknes apriņķī
iedalītas pāri par 3500 jaunsaimniecības,

piešķirti piegriezumi vairākiem tūkstošiem

sīksaimniecību un ap 1200 sādžas sadalītas

tuvu pie 20.000 viensētās. Gandrīz visas

Rēzeknes apriņķa saimniecības skārusi ag-

rārā reforma un zemes ierīcības darbi. Lī-

dzīgā kārtā gandrīz visām Rēzeknes apriņ-

ķa saimniecībām arī nepieciešami bankas

aizdevumi saimniecību apbūvei — jaunu
ēku celšanai vai ēku pārcelšanai no sādžas

uz viensētu. Tas pats, protams, attiecas arī

it citiem Latgales apriņķiem. Jaunsaim-

niecības jau visumā var uzskatīt par apbū-
vētām ,bet no sādžām izdalīto viensētu ap-

būve turpināsies vēl ilgāku laiku, jo būvnie-

cības aizdevumus Rēzeknes apriņķi līdz šim

saņēmušas tikai 50 proc. no saimniecību

kopskaita apriņķī. Tādēļ būvniecības aiz-

devumi arī turpmāk ieņems galveno vietu

Latgales lauksaimnieku kreditēšanā, jo
katra saimniecība vispirms jāiekārto, jāap-

gādā ar nepieciešamām ēkām, un tikai tad

var stāties pie saimniecības tālākās izvei-

došanas, šņoru zemju likvidēšana un sā-

džu sadalīšana viensētās ir svarīgākais un

izšķirošais solis Latgales lauksaimnieku

saimniecisko apstākļu uzlabošanā. Ar to

turpmākai saimnieciskai attīstībai pavērts

brīvs ceļš, kas ved droši pretim tālākiem sa-

sniegumiem nākotnē. —

H. DZELZITIS.
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Rēzeknes apriņķa skolas

Rēzeknes apriņķī pamatskolu lietas kārto,
vada un pārrauga Rēzeknes apriņķa skolu

valde. Pats apriņķis iedalīts divos inspek-

cijas rajonos.
Rēzeknes apriņķī un pilsētās 178 punk-

tos darbojas 196 pamatskolas ar 757 noda-

ļām. Visās pamatskolās mācās ap 21.128

skolēnu, bet ārpus skolas paliek ap 3700

bērnu. Ka ārpus skolas šinī mācības gadā

palicis tāds liels bērnu skaits, tas izskaidro-

jams ar 1936. gada neražu. Rēzeknes apriņ-

ķī ir ļoti daudz sīksaimnieku ar 2—7 ha ze-

mes platības un ar lielām ģimenēm no 6—

12 bērniem katrā ģimenē. Šie sīksaimnieki

sītājiem. Gandrīz pie katras 6 klasīgas pa-

matskolas darbojas mazpulks, kurus vada

viens no skolas skolotājiem. 65 skolām ir

savas (pašvaldībām piederošas) ēkas, bet

pārējās ievietotas galvenā kārtā zemnieku

mājās. Kapitālremonti izdarīti Brāļu Skrin-

du, 2. Rozentovas 6-kiasigā, Riebeņu 6-kl.,

Riebeņu žīdu, Silajāņu 6-kl., Zaļezera 1.

pak., Ozolmuižas Laizānu pamatskolā, kop-
sumā par Ls 29.826,55.

Jaunbūves izdarītas Gaigalavas 6-klasīgā,
Rudzātu 1. pak., Ružinas 6-kl., Stirnienes

6-kl., Antonišķu 1. pak., Rēzeknes pilsētas
2 kopā ap Ls 423.190,07. Pārbūves un ka-

Rēzeknes 2. latviešu pamatskola.

nav spējīgi uzturēt visu ģimeni un cieš pat
lielu trūkumu, ja gadās neraža. Šādos ga-

dījumos sīksaimnieki nodod savus bērnus

darbā pie citiem turīgākiem saimniekiem

un atstāj darbā pat līdz Ziemassvētkiem,
lai tā uzturas ziņā ģimene varētu vieglāk
izvilkt savu dzīvību līdz nākošam pavasa-

rim, kad atkal nodod bērnus no jauna
darbā.

Pilnu 6-klasīgu pamatskolu 1935.-36. m.

gadā ar tiesībām iestāties vidusskolā beidza

502 skolēni, bez tiesībām beidza 202 skolēni

(ar 2. šķiras apliecībām) — kopā 704 sko-

lēnu.

Izglītību turpina arodskolās un vidussko-

lās ap 25 proc. no visiem pagājušā mācību

gada 6-kl. pamatskolu absolventiem.

Visās pamatskolās darbojas 581 skolo-

tājs.
Rēzeknes apriņķī darbojas vēl: 1 kurl-

mēmo skola Laizānos un pie sešklasīgām

pamatskolām — 21 papildskola ar 1250 klau-

pitālremonti uzsākti Egļu 1. pak., Kalnāju

6-kl., Vidsmuižas 6-kl. un Rēzeknes pils. i.

pamatskolā.
90 pamatskolām ir zeme. pie kam 72 sko-

lām zeme atrodas pie skolas, pārējām citā

vietā. Ar pašvaldībām jau ievadītas saru-

nas, lai zeme atrastos pie skolas. 41 skoiā

ir iekārtoti augļu dārzi, 59 — kokaudzēta-

vas, kurās audzē ābeles, bumbieres, ķiršus,

kastāņus, ozolus un ogulājus. Pie daudzām

skolām iekārtoti arī botāniskie dārziņi. No-

domāts tā iekārtoties, lai katrs, kas beidz

pamatskolu, dabūtu līdz dažus augļu koci-

ņus par piemiņu no skolas. Sēklas skolām

skolēni paši savāc, diedzē un izsēj savās

kokaudzētavā: skolotāju vadībā un uzrau-

dzībā. Skolu apkārtnes izdaiļošanai un dār-

ziņu iekopšanai valsts 2 gados izsniegusi pa-

balstu apriņķim Ls 6120.— apmērā. Saka-

rā ar valsts prezidenta draudzīgo aicināju-

mu, katra skola ir dabūjusi grāmatas bi-

bliotēku papildināšanai, ģeogrāfijas kartes,
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mūzikas instrumentus, radio aparātus. Ari

prgastu pašvaldības ir sekojušas draudzī-

gām aicinājumam un atbalstījušas skolas.

Pagasti, sevišķi pēdējā gadā, ir daudz darī-

juši skolu labierīcības pacelšanā, apgādājot
skolas ar lauksaimniecības, mājturības rī-

kiem un rokdarbu instrumentiem. Šinī mā-

cības gadā pagastu pašvaldības izsniegušas

prāvas sumas trūcīgo skolēnu apgādāšanai

ar grāmatām un rakstāmlietu piederumiem.

Kopēdināšana noorganizēta 23 pamat-
skolās. Kopgaldā piedalās galvenā kārtā

tie skolēni, kas paliek skolā pa nakti. Bet

tā kā Rēzeknes apriņķa skolu telpas ir tik

šauras un saspiestas, ka nav iespējams vi-

ņās iekārtot internātus naktsguļai, tad arī

saprotams, kāpēc visā apriņķī tik maz sko-

lu, kurās atrodas kopgaldi. Ja skolās ir in-

ternāti, tad tikai tanīs skolās, kuras celtas

Latvijas laikā. Internāti 1. iecirknī iekār-

toti 8 skolās, bet 2. iec. 10 skolās. — Tuvākā

nākotnē tekošā mācības gadā tiks noorgani-
zēta kopēdināšana visās pamatskolās. Ja

dažās skolās nebūs iespējams dažādu ap-

stākļu dēļ šo uzdevumu veikt, tad vismaz

raudzīs iekārtot tā, lai skolēni saņemtu sko-

lā tēju vai kafiju. Skolu valde, ņemot vērā

valsts Prezidenta Dr, K. Ulmaņa ierosināju-

mu, nolēmusi nodibināt trūcīgo skolēnu

kopēdināšanas fonda pārvaldi, kura vāks lī-

dzekļus un atbalstīs kopēdināšanas lietu.

Nospraustā mērķa sasniegšanai nodomāts

aicināt arī kopīgā darbā apriņķa lauku paš-
valdības, organizācijas, skolas un sabiedris-

kus darbiniekus un visus skolu labvēļus.

K. ŠENHOFS un J. SEILIS,

Rēzeknes apriņķa tautskolu inspektori.

Rēzeknes valsts komercskola

1921. gadā Balvos Ludzas apriņķa paš-
valdība atvēra komercskolu, kura pastāvē-

ja līdz 1927. g. augustam kā pašvaldības
skola. Pirmajos pastāvēšanas gados to uz-

turēja Ludzas, bet nodibinoties Jaunlatga-
les apriņķim — Jaunlatgales apriņķa paš-
valdība ar izglītības ministrijas subsidiju.
Komercskola guva lielu piekrišanu, strauji

attīstījās, jo bija dažus gadus vienīgā šāda

tipa mācības iestāde Latgalē, un tāpēc ra-

dās vajadzība pārvietot viņu uz tādu vietu,

kur būtu vieglāk pieietama plašākam apga-

maksājusi 430 tūkstoši latu, ir viena no

skaistākām un piemērotākām jaunceltajām

skolu ēkām.

Skolas rīcībā ir 17 dažāda tipa jaunākās

konstrukcijas rakstāmmašīnas, uz kurām

apmāca jaunatni rakstīt pēc amerikāņu si-

stēmas. Ir iegādātas arī rēķināšanas un c.

speciālo priekšmetu pasniegšanai nepiecie-
šamās mašīnas un aparāti. Skolas biblio-

tēkā skaitās 4000 sējumu latviešu, angļu,
vācu un krievu grāmatas gan daiļliteratū-

ras, tautsaimniecības, gan dažādās citās

Rēzeknes valsts komercskola un ģimnāzija.

bālam. Tāpēc 1927. gada augustā skola tiek

pārņemta valsts uzturamo skolu skaitā un

pārcelta uz Rēzekni, kur sākumā mitinā-

jās īrētās telpās, bet 1930. gadā pāriet sa-

vās telpās Dārzu ielā 62, kas izbūvētas uz

Rēzeknes pilsētas izglītības ministrijai pie-

šķirtā zemes gabala. Skolas ēka, kas iz-

praktiskās dzīves nozarēs. Skolas mācības

līdzekļu un inventāra bilance pārsniedz
50.000 ls. Pateicoties Kultūras fonda un

Latgales lauku pašvaldību apdrošināanas
savienības pabalstiem, tekošā mācības gadā
skolai ir izdevies noorganizēt skolēnu ap-

mācību uz mūzikas instrumentiem.
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Skola ar dažādiem iekšējiem pasāku-
miem cenšas attīstīt skolēnu pašdarbību.

Darbojas vairāki skolēnu pulciņi gan saim-

nieciska, gan kulturāla rakstura. Vadošo

lomu ieņem skolas kooperātlvs «Laime»,
kura apgrozījumi gadā ir vairāki tūkstoši

latu.

Pa visu pastāvēšanas laiku skola izlai-

dusi prāvu skaitu darbinieku, kas pa lielā-

kai daļai atraduši sev nodarbošanos tajās

dzīves nozarēs, kas cieši saistītas ar lauku

dzīvi, vai kam ir ar to tuvs sakars.

Komercskolas telpās vēl darbojas šā-

das mācības iestādes: Rēzeknes valsts ģim-

nāzija ar 160 audzēkņiem, Rēzeknes tau-

tas konservātorija ar 45 audzēkņiem un

Latgales tautas universitāte ar 101 klausī-

tāju.
S. JAUDZEMS,

Rēzeknes valsts komercskolas un

ģimnāzijas direktors.

Rēzeknes latviešu biedrība »Tautas pils«
Rēzeknes latviešu bidrība «Tautas pils»

Rēzeknes latviešu sabiedriskā un kulturālā

dzīvē ieņem redzamu vietu. Pēc vēsturiskā

1934. gada 15. maija notikumiem šīs biedrī-

bas nozīme ievērojami palielinājās, jo ar

Daugavpils apgabaltiesas 1935. gada 10. ap-

rīļa lēmumu minētā biedrībā apvienotas

agrākā Rēzeknes latviešu biedrība un Lat-

galiešu kultūras biedrība «Latgales tautas

pils». Abu bijušo biedrību vadība, sekojot
valdības norādījumiem, atzina, ka tikai

vienotiem spēkiem veicams tas lielais valsts

atjaunošanas un vienības darbs, kādu no

mums prasa atjaunotās Latvijas nacionālā

valdība. Ja līdz tam apvienotās biedrības

pie Rēzeknes latviešu sabiedriskā un kul-

turālā darba veikšanas strādāja katra atse-

višķi, tad pēc 1934. g. 15. maija vairs nebija
nekāda pamata iet paralēlus ceļus. Rēzek-

nes latviešu biedrība «Tautas pils» pašlaik

apvieno vairāk kā 400 Rēzeknē dzīvojošo
latviešu, kas ir samērā liels skaits.

Viens no galveniem biedrības uzdevu-

miem pašreiz ir Latgales teātra uzturē-

šana un vērtīgu izrāžu noorganizēšana dau-

dzās un dažādās Latgales vietās un arī ār-

pus Latgales. Ar Kultūras fonda pabalstu
minētā teātra darbība ar katru gadu izvēr-

šas plašumā un dziļumā. Sacīto vislabāk

var raksturot daži skaitļi. Līdz 1937. g. 1.

janvārim Latgales teātris Rēzeknē ir de-

vis 1936.-37. g. sezonā 16 izrādes, kuras ap-

meklējušas vairāk kā 5000 personas, vai ap-

mērim 300 katru izrādi. Teātris sarīko arī

atsevišķas izrādes kareivjiem un skolnie-

kiem, pie tam trūcīgiem skolēniem tiek

dotas uz piemērotām izrādēm brīvbiļetes.
Tanī pašā laikā teātris ir sarīkojis 31 izrādi

ārpus Rēzeknes, kuras kopsumā apmek-

lējušas vairāk kā 8700 personas, vai caur-

mērā katru izrādi ap 280 personas. Šīs iz-

rādes teātris ir sarīkojis pavisam 20 dažādās

vietās, gan Krievijas pierobežā, (Goliševā)

gan arī daudzās citās Latgales vietās, pil-
sētās un ciemos. Salīdzinot ar iepriekšējo

sezonu, apmeklētāju skaits audzis. Tekošā

sezonā uzvesti labākie mūsu klasiķu darbi

(Blaumaņa «Ļaunais gars») un citi, kā arī

vērtīgi cittautu darbi (Šekspīra «Divpads-
mitā nakts»).

Tekošā gadā biedrība savedusi kārtībā

bibliotēku un tajā pašlaik ir nepilns 1000

sējumu. Biedriem ierīkota lasītava ar jau-
nākiem laikrakstiem un populārākiem žur-

nāliem. Ja biedri šiem panākumiem pie-

griezīs atbilstošu vērību, biedrības valde

nodomājusi laikrakstu un žurnālu skaitu

palielināt.
Tālāk biedrība ir stājusies pie publisku

lekciju cikla sarīkošanas. Nesen ar vērtīgu

lekciju uzstājās docents Mucenieks, lasot

par «Tiesībām, tikumību un taisnību». Visā

drīzumā sekos vēl citas lekcijas.

Ar Kultūras fonda laipnu gādību biedrī-

bai ir radusies izdevība sarīkot Rēzeknē ļoti

vērtīgus koncertus. Veca gada vakarā pār-

pildītā zālē uzstājās prof. Vītola trio un

divi dziedātāji no Rīgas. Arī turpmāk pa-

domā tikpat vērtīgus koncertus atkārtot.

Biedrībai Rēzeknē pieder divas celtnes,

no kurām vienā atrodas pašlaik lielākā izrī-

kojumu zāle Latgalē, ar apm. 500 sēdvie-

tām un balkona telpām, bet otrā biedrības

klubs. Blakus skatuvei ierīkotas ērtas ak-

tieru telpas un skatuve arī atbilst tagadē-

jām prasībām. Šis nams ir viens no krāš-

ņākiem Rēzeknē. Pagājušā gada vasarā

nams no ārpuses un iekšpuses tika pārkār-
tots un tagad atrodas labā stāvoklī.

Biedrības valdē ieiet 12 personas ar ta-

gadējo priekšsēdētāju pulkv. Liepiņu

priekšgalā. Valde darbu ir sadalījusi vai-

rākās sekcijās, lai to labāki varētu veikt.
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Visumā biedrības valde cenšas nokārtot

sabiedriskos un kulturālos jautājumus Rē-

zeknē tā, lai tie atbilstu mūsu tautas Vado-

ņa norādījumiem. Biedrība un tās valde

ir pateicīga Vadonim un nācionālai valdī-

bai, ar kuru gādību biedrībai radās iespēja
nokārtot veco parādu lietas un ievadīt

biedrības dzīvi jaunā gultnē. K.

Latgales lauku pašvaldību

apdrošināšanas savienība

Rēzeknē, viņas darbības rajons — četri ap-

riņķi: Rēzeknes, Daugavpils, Ludzas un

Jaunlatgales.
Savienība savu darbību uzsāka bez jeb-

kādiem naudas līdzekļiem, ja neskaita augš-
minēto apriņķu lauksaimnieku katra vien-

reizējo iemaksu 0,10 ls apmērā.
Savā pirmā darbības gadā savienība izve-

d? vienīgi obligālorisko ēku apdrošināšanu
pret uguni pēc attiecīgi izstrādātām nor-

mām katra atsevišķa veida ēkai, kāda ap-

drošināšana arī tagad pastāv, bet ir stipri

izveidojusies un pielāgojusies vajadzīgām
prasībām.

Paralēli obligātoriskai apdrošināšanai vē-

lāk tika ievesta papildu apdrošināšana, lai

būtu iespējams apmierināt lauksaimnieku

prasības, jo ar pēdējās palīdzību viņiem pie-
derošās ēkas iespējams apdrošināt līdz 5000

ls. protams, ja tādas atbilst vajadzīgai vēr-

tībai.

Risinoties savienības darbībai tālāk, tika

ievesta brīvprātīga apdrošināšana, kā

ēkām, tā arī kustamai mantai, pret uguni,
lai apdrošināšana būtu pieietama arī pārējo
slāņu iedzīvotājiem, jo, kā jau minēts, ob-

ligātoriskā — papildu apdrošināšana zīmē-

jas, vienīgi tikai uz lauksaimnieku ēkām.

Savienībā apdrošināto saimniecību skaits

pārsniedz 92.000, bet ēku skaits līdzinās

400.000 un U3 risku esošā apdrošināšanas
suma iztaisa 86.000 ls.

Savienība ir bezpeļņas iestāde un viņas

līdzekļi sastādās vienīgi no apdrošināša-
nas prēmijām, kuras tiek ieņemtas par ēku

un citas mantas apdrošināšanu. Savienības

gada budžets līdzinās 460.000 ls, no kūpas
sumas 50 proc. paredzēts ugunszaudējumu
atlīdzību izmaksai. Pēdējo savienības pa-

stāvēšanas 10 gadu laikā ir bijis 7557

ugunsgrēku, kuru apmaksai izmaksāti

2.372.127,49 ls. Vidējais ugunsgrēku skaits

gadā ir 750, bet izmaksājamās atlīdzības

suma — apmēram 230.000 ls.

Neskatoties uz pārdzīvotiem partiju lai-

kiem, kuri savienības darbībā ienesa jūta-
mus traucējumus, viņas līdzekļi auguši un

rezerves kapitāli tagad sastāda 1.200.000 ls.

Ņemot vērā prāvos līdzekļus, savienība

samazināja jau tā zemās, salīdzinot ar ci-

tām tamlīdzīga rakstura biedrībām un sa-

vienībām, apdrošināšanas prēmiju likmes.

Lielu priekšrocību bauda tie lauksaimnieki,

kuru ēkas zīmējas apdrošinātas Latgales
lauku pašvaldību apdrošināšanas savienībā,

jo apdrošināšanas termiņš skaitās ikkatru

gadu par automātiski atjaunotu un ja lauk-

saimnieks nav spējīgs savā laikā nomaksāt

apdrošināšanas prēmiju, viņam nav jābai-
dās, ka nelaimes gadījumā zaudēs tiesības

uz ugunszaudējuma atlīdzības saņemšanu,

jo savienība tādu izmaksā pilnos apmēros.
FR. KOZUL-KAŽA,

Latgales lauku pašvaldību

apdrošināšanas savienības

valdes priekšsēdētājs.

Meliorācijas darbi Rēzeknes apriņķī
Visus meliorācijas darbus Rēzeknes ap-

riņķī kārto un pārzina zemes ierīcības de-

partamenta meliorācijas darbu VII rajons,
kurā ietilpst arī Ludzas apriņķis. Kopējo no-

vadgrāvju un upju rēgulēšanai līdz 1937.

gadam Rēzeknes apriņķī ir nodibinātas pa-

visam 172 meliorācijas sabiedrības. No tām

75 sabiedrībām novadgrāvji vai nu visi, vai

pa daļai izrakti. Pavisam Rēzeknes apriņķī
līdz 1937. gadam izrakti novadgrāvji un iz-

rēgulētas mazākās upītes 810 km garumā, ar

ko dota iespēja tālāk nosusināt, kultivēt un

izmantot 20725 ha lielu platību. Minētā pla-
tība sastāda 6% no visas apriņķa izmantoja-
mās zemes platības.

Par izpildītiem darbiem samaksāts pa-

visam 999,904 ls. No šīs sumas lauksaimnie-

ki seguši 215.248 ls, jeb ?1,52%, pārējo se-

guši valsts neatmaksājamā pabalsta veidā

un kā proporcionālās dalības maksas par

valsts mežiem un fonda zemēm.

Lai arī šie darbi, kas veikti samērā ne-
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daudz gados (1928.—1936. g.) ļoti prāvi, tad

tomēr vajadzība pēc novadgrāvjiem vēl tā-

lu nav apmierināta. Sevišķi liela vajadzība

pēc novadgrāvjiem ir apriņķa rietumu da-

ļai, kura atrodas Lubānas līdzenumā. Var

rēķināt, ka visi nepieciešamie novadgrāvju

un upju rēgulēšanas darbi nākotnē vēl pra-

sīs ap 4 milj. latu. Kā lielākie nākotnē iz-

pildāmie darbi jāmin Rēzeknes upes lejas

daļas un augšgala, Maltas upes, Lisienas,

Malmutas un Ičas upes rēgulēšanas.

Tāpat lielu vērību nāksies piegriezt tā

sauktiem Lubānas klāņiem, lai varētu pil-

nīgi izmantot pazeminātā Lubānas ezera lī-

meņa iespaidu. Bez sistēmatiska novadgrāv-

ju tīkla nebūs iespējams pilnīgi izmantot

lielos Lubānas ezera rēgulēšanā ieguldītos

līdzekļus. Novadgrāvju rakšanā un upju

rēgulēšanā izdotie līdzekļi varēs pilnīgi at-

taisnoties tikai tad, ja šiem darbiem sekos

sistēmatiska tālākā atsevišķu saimniecību

zemju nosusināšana. Šinī ziņā vēl samērā

maz darīts.

Zemes drenēšanas darbus stipri traucē

drenu cauruļu trūkums uz vietas, jo cauru-

les nākas pievest tālu pa dzelzceļu vai nu

no Krustpils, vai Kalkūņiem. Ļoti vēlams

būtu nodibināt drenu cepli kaut kur Rēzek-

nes tuvumā, kurš varētu apgādāt ar drenu

caurulēm visu Latgales vidieni.

Lauksaimnieku iepazīstināšanai ar drenu

darbiem Rēzeknes apriņķī sarīkoti 11 drenu

likšanas kursi.

Lai lauksaimniekiem rādītu piemēru, kā

nosusinātie zāļu purvi un slapjās pļavas pēc
tam tālāk kultivējami un apstrādādami, Rē-

zeknes apriņķī ierīkoti 86 parauglauki, no

kuriem 54 parauglauki ar platību 41,5 ha

apsēti jau ar kulturzālēm.

Purvu un pļavu kultivēšanas darbu at-

vieglošanai zemes ierīcības departaments
izsniedzis pai brīvu meliorācijas sabiedrī-

bām 15 pļavu arklus un izrakto grāvju zem-

ju izlīdzināšanai izsniegtas 8 zirgu lāpstas.

Inž. J. ŠVĪKULIS,
Zemes ierīcības departamenta

meliorāc. darbu VII raj. pārzinis.

Būvniecība Rēzeknes apriņķī
Tā kā Rēzeknes apriņķī ir 12.119 saim-

niecību ar zemes platību pāri par 10 ha un

12.339 saimniecības, kuru zemes platība ma-

zāka par 10 ha, tad visumā ēku ir daudz,
bet lielākā daļa no tām ir mazas, neglītas un

alrodās diezgan nolaistā stāvoklī. Reti re-

dzami arī stalti pag. nami un skolu ēkas,

jo pagastu namiatrodas vecās, nepiemērotās

telpās, bet lielākā daļa skolu novietota īrē-

tās telpās. Protams, visas šīs telpas ir stip-
ri nepiemērotas.

Lauku būvniecības stāvoklis gan mazliet

uzlabojies pēc sādžu sadalīšanas viensētās.

Šinī laikā uzcelta viena otra mālu kleķu bū-

ve ar cementa kārniņu vai skārda jumtu,
dažas laukakmens mūra ēkas, bet lielais

vairums koka ēku ar salmu jumtiem. Liela

daļa jauno ēku tomēr nevar lepoties ar sa-

vu ārējo izskatu un vēl daudz mazāk ie-

kārtas ziņā. Arī tas apstāklis, ka vienā ie-

dzīvotāju daļā pastāv paraša visas ēkas sa-

būvēt cieši kopā, citu pie citas, stiprā mē-

rā nelabvēlīgi iespaidojis viensētu būvnie-

cības attīstību. Kā visās dzīves nozarēs,
tā arī būvniecība pie agrāk pielaisto kļū-
du labošanas stājusies tagadējā valdība,

mācot zemniekiem, kādas ēkas jāceļ, noor-

ganizējot uzraudzību, lai ēkas tiešām celtu

labas, un gādājot, lai zemnieks būtu spē-

jīgs šādas ēkas uzcelt. Līdz ar to no turp-

mākām kļūdām zemnieks tagad ir pasar-

gāts, bet agrākos gados pielaistās kļūdas
būs jūtamas vēl dažus gadu desmitus.

Sabiedrisko ēku celtniecībai dota iespēja
attīstīties tikai tagadējās valdības ievadītā

lielajā celtniecības laikmetā. 1936. gads jā-
uzskata par Rēzeknes apriņķa sabiedrisko

ēku plānveidīgas būvniecības attīstības sā-

kumu. 1935. gadā Rēzeknes apriņķī uzsāka

tikai vienas skolas jaunbūvi un izvesti pā-

ris ēku pārbūves darbi, bet jau 1936. gadā
uzsāktas 3 skolas ēku un 1 pagastnama

jaunbūves, izvesti 8 ēku pārbūves darbi un

ievadīti priekšdarbi 27 skolu ēku celšanai.

Rēzeknes apriņķī atrodas 3 pilsētas, bet

tajās atrodama tikai reta ēka, kura kautcik

var apmierināt izskata un iekārtas ziņā.
Tas pats sakāms arī par sabiedriskām ēkām.

Vienīgi Rēzeknē ir dažas labas sabiedriskās

ēkas. Jaunā laika gars manāms arī pilsētu

būvniecībā, jo pateicoties stingrai uzraudzī-

bai, turpmāk varēs pacelties tikai tagadējā
laikmeta cienīgas ēkas.

No visa teiktā redzams, ka Rēzeknes ap-

riņķa būvniecība tālu palikusi aiz pārējiem

apriņķiem. Vadoties no pēdējos pāris ga-

dos piedzīvotā, jāsaka, ka atjaunotās Latvi-

jas laikā Rēzeknes apriņķa būvniecībā no-

ticis liels lūzums un sava straujuma ziņā tā
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var būt par ceļa rādītāju daudziem citiem

apriņķiem. Sevišķi grūts darbs būs Rēzek-

nes apriņķa zemniekiem, jo te vēl dažus

gadu desmitus drudžaini klaudzēs amatnie-

ku darba rīki, kad pārējos apriņķos jau zi-

nāmā mērā būs aprimuši, jo tur tikai jāno-
beidz un jāizveido ēku būvniecības darbs,

bet šeit tas ir jāsāk no gala. Neskatoties uz

visām grūtībām, zemnieks šo lielo darbu go-

dam veiks, jo viņš ir pieticīgs un tic savām

un valdības darbam.

Inž. A. RUBLIS,
būvniecības pārvaldes, Rēzeknes

apr. būvinspektors.

Zemesceļi Rēzeknes apriņķi
Zemesceļu izbūvi un uzturēšanu Rēzeknes

apriņķa atsevišķās daļās, kā parasti, kārto

raugoties no tā, cik intensīva satiksme norit

apriņķa atsevišķos centros, kādi vietējie

grunts apstākļi un kādi materiāli ceļu labo-

šanai atrodami tuvākā apkārtnē. Kā lielā-

kie apriņķa saimnieciskie un kultūrālīe

centri minami: Rēzeknes, Viļēnu un Vara-

kļānu pilsētas, Borovajas ciems, Kaunāti,

Stirniene, Atašiene, Bārkava, Bukmuiža,

Andrupene, Dricēni, Bikava, Vidsmuiža. Šo

centru tuvākā apkārtnē, kur dzīva satiksme

apstākļi prasījuši ceļu tīklu attiecīgi sabie-

zināt un ceļu braucamās daļas pienācīgi no-

stiprināt. Lai to sekmīgāk veiktu, ga venie

satiksmes ceļi pārņemti valsts pārziņā un

uzturēšanā, atstājot mazāk svarīgus zemes

ceļus pašvaldību uzturēšanā. Tādā kārtā ap-

riņķi iezveidojies vesels valsts uzturamo

ceļu ;īkls — šoseju, bruģu vai labi grantēta

ceļu veidā, kas rakāpemski paplašinājās
io katru gadu pārņem valsts uzturēšana 2i-

rāmu daļu «vārīgāko klaušu ceļu. Pielieto-

jūt jaunākos paņēmienus ceļu braucamās

daļas nostiprināšanā. Šoseju un zemesceļu

departaments» gādājis par trokšņa un putek-

ļu, mazināšanu uz svarīgākām cc v maģist-
rālēm pilsētās, sevišķi Rēzeknē, kur pēdējos

gados lielākrs. valsts uzturēšanā esošās ie-

las iesegtas ar akmens un darvas maisīju-

ma segām. Tuvākā nākotnē Rēzeknē pare-

dzēts pārbūvēt Atbrīvošanas aleju, nosedzot

tās braucamo daļu ar betona segu.

Rēzeknes apriņķa krāšņā daba vasarā

saista daudz dabas mīļotāju. Šoseju un ze-

mes ceļu departaments rūpējas, lai tūris-

mam kalpojošie ceļi vienmēr būtu labā stā-

voklī.

Klaušu ceļu uzturēšanā kārtībā vēroja-

ma zemturu — klaušu pildītāju lielāka ap-

zinība uzlikto pienākumu pildīšanā, kā arī

pagastu pašvaldību lielāka rūpība un sa-

pratne klaušu iedalīšanā un izrīkošanā.

A. ZILĒVIČS,

Šoseju un zemesceļu dep-ta
6. raj. inženieris.

Veterinārā palīdzība Rēzeknes apriņķī
Mājkustoņu lipīgu slimību ierobežošanai

un apkarošanai, kā arī palīdzības sniegša-
nai saslimušiem mājkustoņiem, Rēzeknes

apriņķa pagasti, izņemot Andrupenas un

Bukmuižas, kuri pievienoti Dagdas veteri-

nārārsta rajonam, iedalīti 4 veterinārārstu

rajonos, — Rēzeknes, Maltas, Viļānu un

Varakļānu.
Katrā rajonā darbojas viens valsts algots

veterinārārsts, bet Rēzeknes rajonā vēl 4

un Maltas viens veterinārfeldšeris.

Rajonu veterinārārsti Rēzeknes apriņķī

pagājušā gadā veikuši sekošu darbu: snie-

guši palīdzību apmēram 4890 saslimušiem

mājkustoņiem, izbraukuši pie slimiem lo-

piem 937 reizes, snieguši padomus zoohi-

.giēnas jautājumos vairāk kā 480 gadīju-

mos, katrs savā rajonā izdarījis vairākkār-

tīgu veterinārsanitāro kontroli lopkautuvēs,

gaļas un desu darbnīcās, ādu mitavās,

valsts vaislas buļļu, ērzeļu, kuiļu un teķu

stacijās un putnu audzētavās; piedalījušies
vaislas lopu apskatēs, lopu izstādēs un t. t.

Sekojuši, lai lopu tirgos netiktu pievesti un

pārdoti lopi ar lipīgām slimībām un t. t.

Rēzeknē ierīkotas un ar valsts līdzekļiem
uzturētas telpas slimo mājkustoņu apskatī-
šanai un to klīniskai ārstēšanai, kur lauk-

saimnieki var nodot savus slimos lopus ār-

stēšanai pret nelielu atlīdzību.

Pārējos rajonos ierīkotu telpu augstāk
minētam nolūkam nav, kas stipri traucē ve-

terinārās palīdzības darbu. Sevišķi tas sa-

jūtams ziemā. Katrs veterinārārsts cen-

šas ar saviem stipri aprobežotiem līdzek-

ļiem nomāt kādu šķūnīti, lai lietus laikā nav

jāstrādā zem klajas debess. Kādi gan var

būt darba apstākļi ziemas salā, kad instru-
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mentu metāla daļas piesalst pie rokām, to

var katrs iedomāties, šādi veterinārārsta

darba apstākļi atsaucas nelabvēlīgi ne tikai

uz pašu darbu, bet apdraud arī darba da-

rītāja veselību. Piemērotu telpu un ierīču

trūkums slimo kustoņu pieņemšanai un iz-

meklēšanai ir viens no vissāpīgākiem jautā-

jumiem rajona veterinārārstu darbībā.

Veterinārārstu palīdzības sniegšanu lielā

mērā traucē arī tas apstāklis, ka ārstniecī-

bas līdzekļi dārgi un ne katrs lauksaim-

nieks tos spēj iegādāties augstās cenas dēļ.
Šeit varētu izpalīdzēt lauksaimniekiem ar

medikāmentu izsniegšanu par pazeminātām
cenām, kā to praktizē humānā medicīnā, vai

piešķirt tiesības veterinārārstiem izsniegt
medikāmentus par pašizmaksu.

Veterinārās ambulanču telpas būtu ierī-

kojamas katrā veterinārārsta rajonā vai nu

ar valsts vai pašvaldību līdzekļiem.

J. JŪRMALIETIS.

Vidsmuižas lopkopības izmēģinājumu
stacija

Agrr. J. Lūke.

atrodas Rēzeknes apriņķī, 13 km no Viļa-
ku dzelzceļa stacijas. Nodibināta 1924. ga-
dā. Pagaidām Latgalē tā ir vienīgā iestā-

de, kas nodarbojas ar lauksaimniecības

kultūras technisko jautājumu pētīšanu un

atrisināšanu, kā arī ar augstvērtīga sēklas

materiāla izplatīšanu.

Izmēģinājumu stacijas rīcībā atrodas

saimniecība ar apm. 100 ha aramzemes un

apm. 26 ha pļavas.

Laukkopības pētīšanas darbība ir sāku-

sies 1927. g. 8 izmēģ. grupās ar 144 lauci-

ņiem; 1935. g. ir jau bijušas 74 grupas ar

3416 lauciņiem. Šie skaitļi raksturo iz-

mēģ. st-jas darbības paplašināšanos.

Ikgadus tiek uzstādīti kultūraugu šķir-

ņu salīdzināšanas izmēģinājumi, lai pār-

baudītu kā iekšzemes, tā ārzemju labākos

audzējumus un izraudzītu, kas Latgales ap-

stākļos būtu visnoderīgāki; tāpat vesela

rinda citu izmēģinājumu.
Savā pastāvēšanas laikā izmēģinājumu

stacija izplatījusi vairāk par 100 tonnām

augstākā labuma sēklas materiālu.

lerīkota augļu koku audzētava ap-

kārtnes vajadzībām, kura izlaiž 2—3000 ko-

ciņus gadā.

Stacijā ir sēklu šķirošanas punkts, sar-

kanraibo vaislas lopu audzētava, vaislas

ērzelis un vaislas kuilis.

Stacijā pastāv krejošanas punkts. Ir

iesākta lauksaimniecības muzeja organizē-

šana, kurā tiks novietoti izmēģinājumu

stacijas pētījumu rezultāti, kā arī citi

priekšmeti, kas nepieciešami lauksaimniecī-

bas parādību demonstrēšanai un izskaidro-

šanai.

Izmēģinājumu stacija nodarbojas arī ar

jaunu šķirņu audzēšanu. Ir sasniegti ievē-

rojami rezultāti ar ziemas kviešiem, ziem.

rudziem un liniem.

Ekskursantiem ieteicams apmeklēt
Vidsmuižas izmēģinājumu staciju vai nu

jūnijā (izmēģinājumi ar ziemājiem), vai

jūlija beigās un augusta pirmajā pusē (iz-

mēģinājumi ar vasaras šķirnēm).
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Valsts Barkavas 2-gadīga
lauksaimniecības skola

Dibināt Barkavā lauksaimniecības skolu

ierosināja instruktors Jānis Kaminskis.

Minētam ierosinājumam dzīvi atsaucās

Barkavas lauksaimn. biedrības valde (Ed.

Krustāms, A. Veikšāns, J. Pelšs, J. Gailī-

tis) un 1925. g. nodibināja Barkavas 2 gad.
lauksaimniecības skolu un uzņēmās segt

skolas uzturēšanas izdevumus. Minētā ga-

da rudenī skola iesāka pirmo mācības po-

smu. Par skolas pārzini pieņēma agrono-

mu Kārli Liniņu. Daudz pūļu biedrībai un

sevišķi skolas personālam sākumā prasīja

līdzekļu sagādāšana skolas uzturēšanai

(apkurināšan, apgaismošana, telpu remonts

v. c). 1932. g. skolu pārņēma valsts savā

uzturēšanā un pārzināšanā. Visā pastāvē-
šanas laikā par skolnieku trūkumu nav bi-

jis jābēdā. Līdz šim skolu apmeklējuši

pavisam 192 audzēkņi, no kuriem skolu

beiguši 135. Tekošā mācības gadā skolā

mācās 34 skolēni — 15 puikas un 19 mei-

tenes. Skolu beigušie pa lielākai daļai
strādā savu vecāku saimniecībās, daļa dar-

bojas kā lopu pārraugi, vairāki darbu at-

raduši pienotavās un krejošanas punktos,
daži pieņemti par priekšstrādniekiem un

saimniecību vadītājiem.

J. BRŪNS,
skolas pārzinis.

Valsts Rēzeknes 2-gadīga
lauksaimniecības skola

Skolai pamatus likusi komanditsabiedr-

rība — Arājs — Stoļerovas centrā, 19 klm.

attālumā no Rēzeknes. Kā gandrīz visas

sabiedrisko organizāciju lauks, skolas, tā

arī Stoļerovas sākumā nīkuļo. Tanī skol-

nieku skaits noslīd līdz 1. Skolai draud

slēgšana.
1928. gadā skolu pārceļ uz Vipingu pie

Rēzeknes. Vipingā apriņķa pašvaldība ie-

kārtojusi arī bērnu patversmi un prāvu

lauku saimniecību. Diemžēl, skolas va-

dība pie saimniekošanas un saimniecības

netiek.

Nacionālās valdības svētīgais darbs jū-
tami skāra visas lauksaimniecības skolas

un atbalsojās arī Vipingā. 1935. g. skolu

pārņem savā pārziņā valsts. Izved nepie-
ciešamos remontus. Papildina iekārtu un

mācības līdzekļus. 1936. g. pavasarī skolai

nodod arī saimniecību un to pārdēvē par

Rēzeknes lauksaimniecības skolu.

1936. g. rudenī sākas vēl līdz šim nepie-
redzēts skolnieku pieplūdums. Piesakās

52, no kuriem uzņem 40. Skolu nobeidz

18. Pavisam līdz šim skolu beiguši 114.

Kā valsts, tā iedzīvotāji pēdējā laikā sko-

lai veltījuši lielu ievērību.

Agr. K. LINIŅŠ,
Rēzeknes lauks, skolas pārzinis.

Latgales piensaimnieku sabiedrību

centrālās savienības darbība

Doma par centrālās pienotavas dibinā-

šanu pie radošiem piensaimniecības darbi-

niekiem radās 1931. g. sākumā. Tanī laikā

bija jūtams, ka esošās lauku pienotavas,
kuru tīkls bija izveidots bez noteikta plā-

na, nevarēs ilgi pastāvēt. Bez tam pienota-
vu starpā radās konkurence un savstarpēja

apkarošanās ekonomisku un politisku ie-

meslu dēļ. Mazs piena daudzums katrā

atsevišķā pienotavā stipri paaugstināja ap-

strādāšanas izdevumus un tādi sasniedza

dažās pienotavās 1 ls uz klgr. sviesta. Ta-

nī pašā laikā jau bija jūtama cenu samazi-

nāšana uz piena produktiem un izmaksa

par piegādāto pienu pakāpeniski krita, līdz

ar to arī mazinājās piena piegādātāju
skaits un piena daudzums.

Pirmā, apspriede par centrālās pienota-

vas dibināšanu uz V. Z. B. Rēzeknes no-

daļas ierosinājumu tika sasaukta 9. februā-

rī 1931. g. un nolemts centrālo pienotavu
dibināt Rēzeknē.
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Piensaimniecības instr.

J. Zarāns.

Kā dibinātāji piedalījās Ružinas, Bērz-

gales, Adamovas, Ludzas, Maltas, Atašie-

nes un Raipales piens, sabiedrības.

Statūti apstiprināti apgabaltiesā 14. jū-

lijā 1931. g. un 18. jūlijā ievēlēti pastāvīgi

pārvaldes orgāni.

Līdzekļi nekustamā īpašuma iepirkša-

nai, pārbūves darbiem un ierīcībai atvēlē-

ti no valdības un Valsts zemes bankas.

Pavisam pienotavā ieguldīts 119.566 ls.

Pienotava sāka darboties 1933. g. augusta
mēn. Šī pirmā darbības gadā pārstrādāts
tikai 120.000 lit. piena un ražots 4160 klgr.
sviesta 1934. g. jau ražots 20.180 klgr. svie-

sta, 1935. g. 52.200 klgr. sv., 1936. g., saka-

rā ar sausu vasaru un sliktu ganību stā-

vokli, piena daudzums samazinājās un ra-

žots tikai 37.000 klgr. sv.

Pārstrādāšanas izdevumi pašlaik svārs-

tās ap Ls 0,39. Pašlaik savienībā apvieno-
tas 9 biedrenes.

Lai atvieglotu lauksaimniekiem piena
piegādāšanu, organizēts krejošanas punkts.

Rēzeknes pilsētas apgādāšanai ar piena

produktiem atvērts piena produktu vei-

kals. Svaiga piena un piena produktu pa-

tēriņš Rēzeknes pilsētā strauji pieaug, tā

1934. g. pārdots piena produktu par 4700 ls.

1935. g. par 28.000 ls un 1936. g. par
82.000 ls.

Ar gandarījumu atzīmējams, ka valdī-

ba pastāvīgi atbalsta pie savienības apvie-
notos piensaimniekus. Arī pagājušā gada
beigās savienībai piešķirti prāvi līdzekļi

parādu kārtošanai un lopbarības iegādāša-
nai no neražas cietušiem lauksaimniekiem

— piena piegādātājiem.

Rēzeknes apriņķa linkopiba
1935. gadā Rēzeknes apriņķī ar liniem ap-

sēti 12.229 ha, kas ir 8,02 proc. no apriņķa
aramzemes kopplatības. Tāpat kā citos

Latgales apriņķos, arī Rēzeknes apriņķī
1936. g. linu sējas platība pieaugusi par

apm. 800 ha un' bija 13.100 ha jeb 26 proc.
no Latgales sējumu platības.

Rēzeknes apriņķa labākie linu audzētāju
pagasti ir Stirnienas pag., kur linu sējumi

aizņem 13,30 proc. no aramzemes koppla-
tības, Gaigalavas pag. — 12,74 proc; Vids-

muižas — 12,91 proc; Barkavas pag. —

11,23 proc.
Rēzeknes apriņķa linu ražas vidējas, aug-

stākas par Latgales caurmēra ražām, ar au-

gošu tendenci, kaut gan ražu pieaugumi vēl

nenoteikti, nepastāvīgi. 1932. g. linu ražas

bijušas 2,96 kv. no ha (Latgales caurmērā

— 2,88 kv.); 1933. g. 2,98 (2,88 kv.);
1934. g. — 3,47 kv (3,32 kv.); 1935. g. —

3,72 kv. (3,56 kv.).

Rēzeknes apriņķa lauksaimniekiem, lī-

dzīgi saviem kaimiņiem, nākošos gados
daudz jāsrtrādā linkopības ražības un iene-

sības celšanā. Linu audzēšanā jāpāriet uz

agro sēju, priekš tam rudeni zemi aparot
un pavasari laikus sastrādājot, lai sējas lai-

ku nenokavētu. Tāpat nopietni jāpadomā

par laba seklas materiāla iegādi sējas vaja-
dzībām, jo sēklas materiāls Rēzeknes apriņ-
ķī ļoti sajaukts un nevienāds. Nekādā zi-

ņā nedrīkst sēt sliktu, mazražīgu sēklu. La-

ba sēkla ir ienesīgas linkopības pamatos.

Jāpalielina izsējas daudzumi, jo līdzšinē-

jie: 70—90 kg uz ha ir par maziem. Re-

tāki sējumi dod mazāku un sliktāku ražu.

Ja zemē nokārtoti mitruma apstākļi un

tā tīra no nezālēm, labus panākumus dos

mēslošana. Nezāļainās zemēs mēslošana

var arī neatmaksāties. Noskaidrojot linu

mēslošanas pielietošanu un vajadzību, jā-
griežas pie vietējā rajona agronoma pēc pa-
doma. Vērība piegriežama pareizai zemes

strādāšanai, nezāļu ravēšanai, linu laikā

noplūkšanai un nomērkšanai.

Rēzeknes apriņķa lauksaimnieki par linu

monopolam nodoto šķiedru saņēmuši caur-

mērā par 1 kg: 1932.-33. g. — 61 sant.

(caurmērā visā Latgalē — 63 sant.);
1933.-34. g. — 83 snt. (86 snt.) ; 1934.-35.

gadā — 107 snt. (109 snt.) ; 1935.-36. g. —

112 snt. (113 snt.).
Turpmākos gados būs nopietni jāpastrā-
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dā pie linu šķiedras kvalitātes uzlabošanas.

Bez uzlabotiem audzēšanas apstākļiem lie-

lāka vērība jāpiegriež linu mērcēšanai un

' tālākai šķiedras apstrādāšanai. Mārki ro-

" kami vietās, kur ir piemērots, linu mērcē-

šanai noderīgs ūdens. Jācenšas nomērkt

linus laikā, neļaujot tiem noplūktiem vairā-

kas dienas atrasties uz lauka. Pie nomērk-

-šanas jāraugās, lai mārku pārāk nepieblī-
vētu.

Linu žāvēšanā trūkst riju un kalšu, se-

višķi tas sakāms par Varakļānu un tuvāko

apkārtni, tāpēc savedanias kārtībā vēl saim-

niecībās" sastopamās kaltēšanas ietaises

(rijas, kaltes). Intensīvos linu audzēšanas

rajonos ceļamas speciālas kaltes plašākas
apkārtnes lauksaimnieku vajadzībām.

Linu kulstīšanā darba spēka trūkums,

sevišķi pa ziemas mēnešiem, nav novēro-

jams. LLK rīkotās lina kulstīšanas sacīk-
stes rāda, ka linu kulstīšanas jautājums ir

vislabāki atrisināts Latgalē.
Pēdējos gados no apriņķa lauksaimnie-

kiem linu monopols iepircis šādus linu dau-

dzumus un samaksājis par tiem: 1932.-33.

gadā — 1238,0 to par 752.000 latu; 1933.-34.

gadā — 1489,2 to par 1,7 milj. latu; 1934.-

-1935. g. — 2102,8 to par 2,3 milj. latu,
1935.-36. g. — 3347,9 to par 3,7 milj. latu.

Pēdējā gadā šķiedras raža un lauksaimnie-

ku ieņēmumi auguši; šķiedrai gandrīz 3

reizes un ieņēmumi no liniem vairāk kā 5

kārtīgi (salīdzinot ar 1932.-33. g.). Šie

skaitļi nepārprotami rāda linkopības lielo
nozīmi Latgales iedzīvotāju turības vairo-

šanā un labklājības celšanā.

Agr. V. ZEIBOTS,
LLK. iink. noz. vadītājs.

Rēzeknes apriņķa putnkopība
Rēzeknes apriņķim, kā Latgales otrā lie-

luma apriņķim un dzelzceļu satiksmes cent-

rā, attiecīgi lielāks ir ari mājputnu skaits:

286.700 gb. No šiem skaitļiem redzams, ka

uz 1 kv. km lauksaimnieciski izmantojamas
zemes ir 116 mājputnu (Latvijas caurmērs

114); uz katras lauku saimniecības 10 māj-
putnu, bet uz katra apr. robežās dzīvojoša
pilsoņa 1,8. Sakarā ar lielo iedzīvotāju
skaitu apriņķa daudzās biezi apdzīvotās vie-

tās, no kuriem liels procents ir putnkopības
ražojumu mīļotāju — arī vietējais patēriņš
ir liels. Tomēr, kāda daļa atliek pārpali-
kumā — sūtīšanai uz Rīgu un eksportam.
Pateicoties valdības vispusīgam atbalstam

olu tirgus kārtošanā, arī Rēzeknes apr.

putnkopība redzami attīstās un paplašinās.
To spilgti apliecina olu sūtījusi no Rēzek-

nes apr. dzelzceļu stacijām uz Rīgu, kur

pagājušā gadā pārvadāts 4.666.000 olu.

Mājputnu ražības pacelšanai, rēgulāri ik-

gadus notiek vaislas putnu izlase. Vaislai
atzītie īpatņi tiek apgredzenoti, ierakstīti

vaislas putnu izlases reģistra grāmatā un

īpašniekam par katru apzīmēto īpatni iz-

sniegta LLK apliecība. Apriņķī jau pa-
spēts izdarīt vaislas putnu izlasi 44 audzē-

tavās un reģistrēt 426 vaislas īpatņus.
Kā apriņķa pirmais putnkopības pionie-

ris, kurš uzcēlis baltām itālietēm īpašu kū-

ti ,ir minams Bērzgales pag. Grebēžu māju
saimnieks Klements Ūzuļnīks. Tāpat atzī-

mējams jaunais censonis Pēteris Zīmelis,
Viļēnu Makužos, kurš savam tēvam Vincām

palīdzējis uzcelt un ar kontrolligzdām ap-
gādāt speciālu vistu kūti savam sugas vistu

simtam. Pārējos minēsim citā reizē.

Vairākas audzētavas savus putnus ir jau
uzdrošinājušās sūtīt uz Rīgas un Liepājas
speciālām putnkopības izstādēm, kur gu-

vušas labas sekmes. No viņiem minami:

K. Tučs, Viļēnu Maltās; J. Dzērkals, Vara-

kļānu Teresinā un 453. Viļēnu mazpulka
dalībniece Romislovu Monika, kura savus

putnus sūtīja ne tikai uz Rēzekni, bet arī

uz Liepāju. 453. Viļēnu mazpulks tad arī

ir apriņķī pirmais pionieris putnkopībā. To

vada P. Beķeris, bet lopkopības grupu instr.
P. Brūvers.

Zemkopības ministrijas sarīkojamos vis-

tu dējības konkursos Rēzeknes apriņķis
vienmēr ir bijis reprezentēts ar vairākām

saimniecībām. 1934.-35. g. bija pat kon-

kursa uzvarētājs. Šinī gadā Bukmuižas

pag. putnkopja K. Kaņepa itālietes saņēma
augstāko godalgu.

Zosis visvairāk audzē Gaigalovas, Vara-

kļānu un Vidsmuižas pagastos. Arī citos

pagastos sastopami prāvi zosu bari un pie
tam vēl sugas zosu.

Pēdējā laikā putnkopības veicināšanai

piegriež vērību arī dažādas lauku biedrības,
kas ir apsveicama parādība.

Un tā ,visiem kopīgi — gan lieliem, gan
maziem, strādājot putnkopībā, ne tikai uz-

klausot, bet arī izpildot valdības un LLK

dotos norādījumus, daudzi tūkstoši olu, vai

pat vesels miljons olu, no Rēzeknes skaista-

jām kalnu un ieleju sētām ir nokļuvis pat
tālāk par Rīgu — ir eksportēts uz daudzi-

nātām ārzemēm.

JĀNIS LEIŠE,
LLK Latgales novada putnkopības

instruktors.
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Rēzeknes agronomiskā rajona

ietilpst 3 pagasti: Bērzgales ar 1406 saim-

niecībām, Ozolmuižas ar 938 saimn. un Rēz-

nas ar 1981 saimn. Bez tam pie Rēzeknes

rajona pieskaitīts Kaunatas pagasts ar 2045

s-bām. Agronoma dzīves vieta Rēzekne, tā

palīga — Kaunatā, 30 km no Rēzeknes.

Rajona reljefs, izņemot samērā nelielus

līdzenumus Rēzeknes upes augšgalā, kal-

nains. Sevišķi kalnainas vietas ir Ilzēnu

stacijas un Kaunatas-Dubuļu apkārtnē, kur

kalnu nogāzes vairāk piemērotas mežu au-

dzēšanai. Daži lauksaimnieki šo apstākli

neizprot un iznīcina mežus arī kalnainās

vietās. Rajons bagāts ar ezeriem. Dienvi-

dos tas pieiet pie Latgalē lielākā Rēznas

ezera (5598 ha), bet ziemeļrietumos pie Cir-

mas ezera. Ar mazākiem ezeriem bagāti

Bērzgales un Kaunatas pagasti.

Augsna rajonā ļoti nevienāda. Pārsvarā

smilšains māls ar samērā mazu trūdvielu

daudzumu. Ražas pacelšanai vajadzīga
kūtsmēslu pielietošana lielākos daudzumos.

Rajona lielums ir 193,3 kv. km ar 6370

saimniecībām un 32.990 iedzīvotājiem. Ze-

mes kulturveidi sekoši: aramzeme —

33.959,93 ha, pļavas — 14.002,05 ha, ganī-

bas — 10.159,95 ha, meži — 9508,83 ha un

purvi — 6379,22 ha.

Vidējais saimniecību lielums ap 10 ha.

Rajonā liels iedzīvotāju skaits, bet sīkas

saimniecības, kādēļ rodas darba spēka pār-

palikums, tādēļ daudzi strādnieki katru ga-

du izbrauc peļņā uz citiem apvidiem. Pa-

gājušā gadā vietējās LLK darba nodaļas

bija reģistrēti izbraukšanai lauku darbos

Rēzeknes raj. agr. v. i.

J. Čeksters.

5532 cilvēki. Daudzi lauksaimnieki ienā-

kumu pavairošanai piekopj dažādus māj-

rūpniecības veidus. Piem., pagatavo: po-

dus, sietus, dažādus koka traukus, mēbeles,

ratus, riteņus un dažāda veida pinumus.
Sievietes nodarbojas ar aušanu v. c. Kau-

natas pag. lauksaimnieki ziemas laikā no-

Rēzeknes raj. agT. pa-

līgs D. Platonovs.

darbojas arī ar zvejniecību. Lauksaimnie-

kiem galvenos ienākumus dod

graudkopība un cukurbiešu audzēšana.

levērojams skaits saimniecību Rēzeknesi
pilsētas tuvumā pavairo savus ienākumusi

no piensaimniecības, apgādājot pilsētas ie-

dzīvotājus ar svaigu pienu, kā arī nododot

pienu Rēzeknē centrālai pienotavai.
Piena piegādātāju ērtības dēļ rajonā no-

organizētas 6 krejotavas. Zemes ražības

pacelšanu stiprā mērā kavē nenokārtotieļ
gruntsūdeņi. Lielākas aramzemes daļasj

un arī pļavu un ganību izmantošana te na\

iespējama bez iepriekšējas meliorācijas.!
Lauksaimnieki to sapratuši un nosusināša-ļ

nas darba izvešanai rajonā nodarbinātas 28

meliorācijas sabiedrības, kurās ar valsts

pabalstu izrakts 250 km novadgrāvju.

Nosusinātu platību tālākai kultivēšanai

piegriezta visnopietnākā vērība. Lai iepa-;
zīstinātu lauksaimniekus ar kultivēšanas!

paņēmieniem, izveidots plašs parauglauki!
tīkls. Pļavu kultivēšanā kā rosīgākie lauk-

saimnieki minami: Bērzgales pagasta Apša

mājās Antons Sutris ar brāļiem, un Rēznas

pagasta Zīdu mājās Jurs činkurs. Viņi pēc

agronomisku darbinieku norādījumiem kat-

ru gadu izrakuši 2—3 km grāvju un izve
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duši citus kultivēšanas darbus, un senāk ne-

auglīgos purvos audzē auza \, Hnus, kaņepes
un sakņaugus. Bez minētiem lauksaimnie-

kiem pareizas pļavkopības propagandas la-

bā daudz strādājuši: Bē'zgales pagastā,
Grebfžu m. Jānis Adiiāns, Čumiņu m. P.

Uljans, Lakšinieku m. Salomons Gribuls,
Rēznas pagastā Marcinieku mājās Antons

ivrompans un Viktori Obnckis, Vamžu mā-

jās E. Meirans, Ozolmuižas pagastā Antons

Siuvulo un F. M. Ozo? muižas linu fabrikas

saimniecībā. Kaunatas pag. F. Verpakovs-
kis ar dēliem. Pļavkopību veicina arī daži

mazpulki, audzējot kulturzālu sēklas. Ag-
rākos gados lauksaimnieki zemi apara pa-

vasarī, bet pagājušā gadā, ar LLK rudens

aršanas propagandu, šo apstrādāšanas vei-

du grozīja un 1937. gada sējai zemi apara

rudenī.

No darba rīkiem visvairāk izplatīti Re-

zevska arkli ,atsperu ecēšas un vienkāršas

pašpagatavotās koka rāmju ecēšas ar dzelzs

tapām. Sēklas materiāla uzlabošanai pie-
griezta visnopietnākā vērība. Saimnieki

atzinuši šķirnes lielo nozīmi un meklē labā-

kas labības un it sevišķi linu šķirnes. Pie-

mērotu šķirņu paplašināšanai rajonā orga-

nizētas 5 sēklaudzēšanas saimniecības.

Sēklas tīrīšanā un šķirošanā lauksaimnie-

kiem pakalpo ar zemkopības ministrijas gā-
dību izbūvētais elevātors Rēzeknes II sta-

cijā*. Lauksaimnieki sāk pamazām atzīt,
ka sēklas kodināšana nepieciešama.

Lauksaimniekiem katru gadu radās lie-

lākas grūtības ar kurināmo materiālu un

būvkokiem. Savu mežu nav. Uzsākts pa-

plašināt kūdras ražošanu.

Turpmāku lauksaimniecības nozares at-

tīstību rajonā stiprā mērā kavēja pagājušā

gada neraža.

J. ČEKSTERS,
Rēzeknes rajona agronomav. i.

Dricēnu agronomiskais rajons

Latvijas lauksaimniecības kamera nodi-

bināja Dricēnu agronomisko rajonu 15. ap-
rīlī 1935. g. ar 5 pagastiem: Dricēnu, Sak-

stagalu, Makašēnu, Gaigalavas un Nautrē-

nu. Nautrēnu pag. ietilpst Ludzas apriņķī,
bet pārējie pagasti pieder Rēzeknes apriņ-
ķim.

Rajona zemes kopplatība — 807,30 kv.

km, mežu platība — 7562 ha, purvu platī-
ba — 13.324,73 ha, ganību — 10.978,35 ha,

pļavu — 12.806,46 ha, aramzemes —

28.721,99 ha, saimniecību skaits 5666 gab,
iedzīvotāju — 29.466, zirgu — 7946 gab.,

liellopu skaits ar teļiem un jaunlopiem
18.229. Zemes īpašības un reljefs rajonā
ļoti dažāds. — Tipiska viegla smilts zeme

sastopama sevišķi Sakstagala un Gaigala-
vas pag., bet arī turpat atrodama smaga

māla zeme. Kalni pārsvarā Makašēnu,

Sakstagala, pa daļai Dricēnu un Nautrēnu

pag., līdzenumi pārsvarā Gaigalavas pag.
— Pļavas un ganības, pa daļai arī tīrumi

cieš no mitruma. Meliorācija padodas sa-

mērā viegli Makašēnu, Sakstagala, Nautrē-

nu pag., bet Gaigalavas pag. un daļā no Dri-

cēnu pag. meliorācija sarežģīta un prasa

upju rēgulēšanu. Stipri jūtams mežu trū-

kums un meža materiālu nepietiek vietējām

prasībām. — Sakstagala un Makašēnu pag.

lauksaimnieki ražo dedzināmo kūdru savām

vajadzībām un arī pārdošanai.

Aramzemes platība neatbilst liellopu skai-

tam un kūtsmēslu daudzums nepietiekošs
tīrumu mēslošanai. Trūcīga ir arī barības

kvalitāte, jo sienu ievāc nenosusinātās pla-
vās. Caurmēra pienlopu ražība tādēļ ļoti
zema. Šie trūkumi novēršami ar mākslī-

gām pļavām un ganībām. "Daži priekšzī-

mīgākie saimnieki jau ar labiem panāku-
miem kultivējuši purvus, un nākotnē šie

darbi ies plašumā. Lopus gana dabiskās

ganībās, tomēr dažās saimniecībās jau ierī-

kotas mākslīgās ganības. Interese par

mākslīgām ganībām samērā liela. Zāļu
sēklu audzēšana notiek ar labām sekmēm 5

Dricēnu raj. agr.

E. Kīns.
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saimniecībās Sakstagala un Makašēnu pa-

gastos. Šo nozari paplašinās un tuvākā lai-

kā varēs segt vietējās prasības.
Arī laukkopībā vēl daudz kas darāms:

zemes apstrādāšana nav apmierinoša. Ru-

dens aršanu plašākos apmēros praktizēja
tikai pagājušā rudenī. Stipri izplatīta Jāņu

papuve. Darba rīku komplekti saimniecī-

bās ļoti trūcīgi. Tāpat neapmierinoša sējas
kārtība un sēklu materiāls neatbilst prasī-
bām. Sēklu kodināšanai lauksaimnieki ne-

piegriež vajadzīgo vērību, lai gan rajona

vajadzībām iegādātie sēklu kodināšanas

trumuļi, kas novietoti Nautrēnu pagastā 4,

Gaigalavas 2, Dricēnu 1 un Sakstagalā 2.

Darba spēka trūkums jūtams tikai lielās

saimniecībās, sevišķi Dricēnu pag.

Rajonā izraudzītas 5 10—17 ha lieluma

paraugsaimniecības ar labi nostādītām, pa

daļai arī jau saskaņotām nozarēm. Rajonā
saimnieki piegriež -arvien vairāk vērību

saimniecības apkārtnes izdaiļošanai. Paš-

laik tiek organizētas lauksaimniecības

b-baš.

Rajona agronoms sniedzis agronomisko

palīdzību šādā apmērā, apmeklētas saim-

niecības 699, konsultācijas 461, ierīkoti iz-

mēģinājumi 24, sējumu apskates 105, ze-

mes analizēs 26, sēklu analizēs 35, sarīko-

tas dažādas sacīkstes 6, piedalījās mazpul-
ku sarīkojumos 20, noturēti priekšlasījumi

34, noturētas stundas papildskolās 41.

E. KĪNS,
Dricēnu raj. agronoms.

Maltas agronomiskais rajons
nodibināts 1935. gada jūlija mēnesī. Tajā

ietilpst trīs pagasti: Maltas, Rušinās un Si-

lajāņu ar 26.751 iedzīvotāju. Rajonā 6159

saimniecības ar zemes kopplatību 65.820

ha. Zeme pēc kulturveidiem sadalās se-

koši: aramzeme 29.121 ha, pļavas 14.748

ha, ganības 7229 ha, meži 4325 ha, purvu

6216 ha, no kuru lielākā daļa ir sastopama
kurināmā un pakaišu kūdra. Nederīgas
zemes — 4181 ha. Zeme nav vienāda. Visā

Maltas pagastā pa daļai Rušina pag. ziemeļ-

daļā un Silajāņu dienviddaļā zemes virsma

kalnaina un stipri nelīdzena. Pārējā Ru-

šinās un Silajāņu pag. daļā zeme līdzena

un slapjākās vasarās cieš no mitruma. Ze-

mes sastāvs arī dažāds — sākot ar vieglu
smilti un beidzot ar smagu mālu. Pārsva-

rā mālaina smilts un smilšais māls.

Lopkopība rajonā vāji attīstīta. Galvenā

nozare laukkopība. Pēc audzējamām lau-

Maltas rajona agr.

V. Romislovs.

ku kultūrām rajons sadalās divās daļās —

Maltas pagastā lielāku vērību piegriež ru-

dziem, miežiem un auzām. Sevišķi daudz

audzē pēdējo. Linus audzē mazāk.

Silajāņu un Rušinās pagastos auzas au-

dzē mazākos apmēros, bet toties vairāk au-

dzē linus, kuri ir galvenais ienākuma avots.

Sakņaugus un pākšaugus rajonā audzē

maz. Valdošais papuves veids vēl līdz šim

ir Jāņu papuve. Samērā maz vērības pie-
griež sēklas materiālam, sēklas šķirošanai
un kodināšanai un zemes mēslošanai ar

mākslīgiem mēsliem. Lauku lobīšana un

arumu šļūkšana gandrīz netiek pielietota.

1936. g. rudenī visā rajonā uzara ap

70 proc. no rudenī aramās platības.

Lauksaimniecības veicināšanas darbā no

1936. g. 1. janv. līdz 1937. g. 1. janv. veikti

sekoši darbi: birojā un pieņemšanas vietās

konsultācijas sniegtas 582 lauksaimnie-

kiem. Padomu sniegšanai apmeklētas 114

saimn. Sējumu apskatēm apmeklētas 106

saimniecības, sarīkoti 18 priekšlasījumi, 5

divu dienu lauksaimniecības kursi. Izvesta

siena žāvēšanas paņēmienu demonstrēšana

7 vietās, un viena aršanas sacīkste, vieni 5

dienu gari zirgu apkaišanas kursi, divās

vietās mājturības un vieni zibens novadīša-

nas kursi. lērīkoti ar LLK līdzekļiem 3

kultivētu zālāju, 4 zāļu sēklas audzēšanas

parauglauciņi. Ar vietējiem līdzekļiem 3

vietās ierīkoti labību šķirņu salīdzinājumi
un 2 vietās izmēģinājumi ar mākslīgiem
mēsliem. Rajonā izraudzītas 3 paraugsaim-
niecības, kuras jau paspējušas apgādāties

ar augstražīgu, vietējiem apstākļiem piemē-
rotu sēklas materiālu, kā arī uzsākušas
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mākslīgu ganību ierīkošanu, tīrumu ieda-

līšanu un augu sekas ievešanu.

Lauksaimniecības būvniecībā manāma

liela rosība. Nākošā vasarā paredzēts pēc

izstrādātiem normālplāniem uzcelt lielāku

skaitu ugunsdrošo ēku.

Lauksaimnieki sāk interesēties arī par

zālāju ierīkošanu un kūdras ražošanu. Dau-

dzi lauksaimnieki kurināmo kūdru ražo jau
sen. Šogad Rušinās pagastā uzsākta lielā-

ka purva kūdras ražošanas projekta izstrā-

dāšana, pēc kura reālizēšanas būs iespē-
jams apgādāt ar kurināmo plašāku ap-
kārtni.

VL. ROMISLOVS.

Varakļānu rajona agronoms.

Varakļānu agronomiskais rajons
nodibināts 1935. gada aprīlī un tajā ietilpst

Alašienes, Barkavas, Stirnienes un Vara-

kļānu pagasti ar 18.407 iedzīvotājiem un

4255 saimniecībām. Sākumā Varakļānu

agronomiskā rajonā ietilpa arī Viļānu un

Vidsmuižas pagasti, no kuriem, sākot ar

1936. gada 1. aprīli, LLK izveidoja patstā-
vīgu Viļānu agronomisko rajonu.

Rajonā zeme līdzena, ar seklu grunts-

ūdens līmeni, kas nelabvēlīgi atsaucas uz

audzējamām kultūrām. Tādēļ nepiecieša-
ma plašāka novadgrāvju tīkla ierīkošana

un citu meliorācijas darbu izpildīšana. Ze-

mes sastāvs diezgan nevienāds. Pārsvarā

smilšains māls un mālaina smilts. Rajons

robežojas ar Lubānas ezeru, aizņemot daļu
no Lubānas klāņiem. Pēdējos gados izda-

rītā ezera līmeņa pazemināšana nākusi par
labu tuvākā apkārtnē dzīvojošiem lauk-

saimniekiem, jo laukus un ēkas vairs neap-
plūdina ezera ūdens, palielinājusies pļavu
platība, ievāktā siena daudzums un labums.

Vispār pļavas un ganības cieš no lieka mit-

ruma, apaugušas ar krūmiem un mazražī-

gas .
Maz mežu, un sajūtams būvmateriālu

un kurināmā trūkums. Daudz purvu, se-

višķi Atašienes, Barkavas un Stirnienes

pagastos. Purvi bagāti ar pakaišu un de-

dzināmo kūdru. Lielākā daļa atrodas valsts

īpašumā.

Galvenās lauku kultūras: rudzi, kvieši,

lini, mieži, kartupeļi un auzas. Pākšaugus
un cukurbietes audzē maz. Laukaugu ra-

žas vidējas. Linus audzē gandrīz visās

saimniecībās un tie dod galvenos ienāku-

mus. Sēklas tīrīšanu, šķirošanu un kodi-

nāšanu vēl maz pielieto, tāpat maz pielieto
uzlabotu sēklas materiālu. Tomēr arvien

lielāks kļūst lauksaimnieku skaits, kas līdz-

tekus zemes nosusināšanai, apstrādāšanas
un mēslošanas uzlabošanai iegādājās se-

lekcionētu sēklas materiālu.

lesākta vietējiem dabas un saimniecis-

kiem apstākļiem piemērotu paraugsaimnie-
cību izveidošana, tāpat iesākta pļavu kul-

turzāļu sēklu audzēšana, kultivētu pļavu un

ganību ierīkošana.

Konsultācijas dienās padomēti 305 lauk-

saimnieki. Padomu sniegšanai apmeklētas
396 saimniecības. Nolasīti 22 priekšlasī-

jumi, kurus apmeklējuši 2431 klausītājs.

Sarīkotas 3 ekskursijas uz Latgales priekš-
zīmīgākām saimniecībām. Papildskolās
mācīti lauksaimniecības priekšmeti 116

stundas. lerīkoti 15 dažādi lauka izmēģi-

nājumi. Sastādīti zāļu sēklu maisījumi un

ierīkoti kultivēti zālāji 16 saimniecībām,

zāļu sēklu audzēšanai ierīkoti lauciņi 13

saimniecībām.

K. LIEPIŅŠ,

Varakļānu rajona agronoms.

Varakļānu raj. agr.

K. Liepiņš.
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Viļānu agronomiskais rajons

Viļānu agronomiskais rajons nodibināts

1936. gadā 1. aprīlī. Līdz 1936. g. 1. aprīlim

Viļānu rajons bija apvienots ar Varakļānu
agronomisko rajonu un 1935. g. vasarā Vi-

ļānu agronomiskā rajonā strādāja agrono-

ma palīgs. Viļānu rajonā ietilpst Viļēnu

un Vidsmuižas pagasti, kopplatībā 428,8 kv.

klm., kurā ir 3296 saimniecības ar 17215 ie-

dzīvotājiem.

Galvenās laukaugu kultūras: rudzi,

mieži, auzas un lini. Sakņaugus un pākš-

augus audzē mazā mērā. Lini ir galvenais
naudas augs. Cukurbietes plašākā mērā

audzē Viļēnu pagastā, bet Vidsmuižas pa-

gastā, kas ir tālāk no stacijas, cukurbietes

audzē ļoti maz lauksaimnieku.

Agronomisko palīdzību 9 mēnešos, laikā

no 1936. gada 1. aprīļa līdz 1936. g. 31. de-

cembrim raksturo šādi skaitļi: apmeklētas
247 saimniecības, kur sniegti norādījumi at-

tiecīgos lauksaimniecības jautājumos. Lauk-

saimniekiem konsultācijas vietās sniegti
429 padomi, noturēti 14 priekšlasījumi, ku-

Lauksaimniecības kame-

ras Viļānu raj. agr.

P. Lapiņš.

rus noklausījušies 1520 klausītāju. Rajona

agronoms piedalījies 11 mazpulku sarīkoju-

mos, kā pieccīņās, karogu svētkos, ražojumu

apskatēs un apspriedēs. 1936. gadā 11 saim-

niecībās ierīkoti 17 ha kultivētu zālāju un

0,5 ha aizņemts ar zāļu sēklu audzēšanu.

Rajonā izraudzītas trīs paraugsaimniecības,
kurās agronomiskais darbinieks varēs pie-
rādīt savu padomu lietderību dzīvē. Par

paraugsaimniecībām izraudzītas tādas saim-

niecības, kas atspoguļo rajona caurmēru un

kuras īpašnieki seko agronomisko darbinie-

ku norādījumiem.

Laukaugu ražas ir zemas un viņu pacel-
šanai jāpiegriež visnopietnākā vērība. To

panāks piegriežot lielāku vērību: pakāpe-
niskai zemes meliorācijas izvešanai, uzlabo-

jot augsnas strādāšanu, mēslošanu, sevišķi
kūtsmēslu daudzuma un vērtības pavairo-

šanu, izvēloties pareizu augu seku un lieto-

jot labu sēklas materiālu. Lauksaimnie-

kiem ļoti liela interese par kultivēto zālāju
ierīkošanu un tāpēc zālāju platība 1937. g.

pavairosies par apm. 30 ha. Vairākās saim-

niecībās paredzēts kultivētās ganības iedalīt

aplokos. Lai varētu iztikt bez iepērkamās

spēkbarības, tad vērtīga spēkbarība lauk-

saimniekiem jāaudzē savā saimniecībā.

Blakus dedzināmās kūdras ražošanai arī

jāpaplašina pakaišu kūdras sagatavošana,
kas cels kūtsmēslu vērtību, līdz ar to palie-
lināsies arī laukaugu ražas.

Nākošā vasarā 47 lauksaimnieki pare-

dzējuši celt pēc zemkopības ministrijas

normālprojektiem ugunsdrošas ēkas un dau-

dzi lauksaimnieki paredzējuši dzīvojamās
ēkas apmūrēt ar ķieģeļiem un jumtus segt

ar šīferi.

Kā Viļēnu tā arī Vidsmuižas pagastā jau
ir nodibinātas lauksaimniecības b-bas uz

jauniem Latvijas lauksaimniecības kameras

lauks, b-bu statūtiem, kuras būs liels palīgs
sekmīga agronomiskās palīdzības darba

veikšanā.

P. LAPIŅŠ,
LLK Viļānu rajona agronoms.

Dagdas agronomiskais rajons
Dagdas rajons nodibināts 1933. gadā 8.

martā no Latgales lauksaimniecības biedrī-

bu savienības, kurā ietilpa seši pagasti. No

Rēzeknes apriņķa — Bukmuižas, Andrupe-
nes un Kaunatas pagasts; no Daugavpils

apriņķa — Asūnes un Dagdas pagasts; bet

no Ludzas apriņķa — Šķaunas pagasts. 1935.

gadā aprīlī Latvijas lauksaimniecības ka-

mera rajonus pārkārtoja un Dagdas rajonā

ietilpst četri pagasti. No Daugavpils apriņ-
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ķa — Asūnes un Dagdas pagasts, bet no

Rēzeknes apriņķa — Andrupenes un Buk-

muižas pagasts.
Zemes sastāvs rajonā dažāds — sākot ar

vieglu smilti un beidzot ar smagu mālu.

smilts zemes. Zemes auglība zem-

māka par vidēju. Rajonā iedzīvotāju

kopskaits 31.089, bet Bukmuižas un Andru-

penes pagastos 17.145. No lauksaimniecības

rakstura biedrībām darbojas: 3 lauksaim-

niecības mašīnu koplietošanas punkti,l lop-

kopības pārraudzības biedrība, 13 meliorā-

cijas sabiedrības. No rūpniecības uzņēmu-
miem — 4 ūdens dzirnavas un 1 ķieģeļu

rūpniecība.
Lauksaimniekiem sniedz padomus agro-

nomiskajā birojā un pagastu valdēs noteik-

tās pieņemšanas dienās. Padomi — konsul-

tācijas sniegtas 277 lauksaimniekiem, ap-

meklētas 284 saimniecības, kur sniegti no-

rādījumi par lietderīgākiem darba paņēmie-
niem. lerīkoti 6 saimniecībās dažādi de-

monstratīva rakstura izmēģinājumi. Pa-

matskolās un papildskolās pasniegtas 93

stundas lauksaimniecības priekšmetos. Pie-

dalījos 5 mazpulku sarīkojumos — pieccī-

ņās un ražas apskatēs. Uz vietējo pašval-
dību un organizāciju uzaicinājumiem pie-

dalījos 8 dažādās sapulcēs un apspriedēs,

par tekošiem sabiedriskiem jautājumiem.
Šinī pavasarī vairākās saimniecībās pa-

redzēts ganībās ierīkot aplokus, bet kulti-

vētu ilggadīgu zālāju un ganību platībai

iespējams palielināties apm. par 8 ha.

Paraugsaimniecībās līdz šim galveno vē-

rību piegrieza laukaugu — rudzu, miežu,

auzu un pa daļai linu audzēšanai, bet turp-
māk domāts tās pārorganizēt un nostādīt

tā, lai galveno ienākumu saimniecībai dotu

lopkopība.

Lauksaimniecības kame-

ras Dagdas raj. agr.

A. Spritcis.

Būvniecība, sakarā ar valdības izdotiem

likumiem, rajonā veidojas apmierinoši.
Bukmuižas un Andrupenes pag. uzceltas 5

ugunsdrošas kūtis. Uz 1937. g. paredzēts
celt pēc zemkopības ministrijas izstrādā-

tiem normālprojektiem 8 dažādu ēku no

ugunsdroša materiāla. ledzīvotāju intere-

se par ugunsdrošām būvēm pieaug un tu-

vākā nākotnē to skaits vairosies.

A. SPRITCIS,
LLK Dagdas rajona agronoma v. i.

Rēzeknes apriņķa mazpulki

Rēzeknes apriņķī darbojas 36 mazpulki

ar 972 dalībniekiem, 609 zēniem un 363

meitenēm. Mazpulku kustības vēsma ap-

riņķī ieplūda vēlu, jo 1934. gada sākumā

vēl nebija neviena mazpulka, un jaunās
lauku audzes organizēšanas straujā gaita
sākās tikai ar valsts atjaunošanas brīdi. Ap-

riņķa mazpulka saime, kura ir vēl jauna,

līdzšinējos saniegumos uzrāda ļoti ieprie-
cinošu ainu, pierādot, ka pienākumu apzi-

ņa mazpulku dalībniekos ir stipri ieaugusi,

jo 1926. gadā savus uzdevumus beidza un

darba apskates sarīkoja visi apriņķa maz-

pulki, uzrādot tādējādi 100 proc. darba

veiksmi. Šai svarīgajai pienākumu apzi-

ņas vairošanai uņ stiprināšanai ļoti daudz

ir darījuši apriņķa mazpulku vadītāji. Lai

nākošos latvju' saimniekus un saimnieces

pieradinātu pie apzinīgā un sistēmatiskā

darba, L, L. K. mazpulku kustībai ir snie-

gusi visu iespējamo atbalstu, dodot kā pa-

domdevējus savus rajona agronomus. Vieg-

lākai padomu izmantošanai, apriņķa maz-

pulki sadalīti, tādējādi, lai uz katru rajona

agronomu un lauks, skolu būtu ne vairāk

par 5 agronomiskā ziņā apkalpojamiem

mazpulkiem. Tad rodas iespēja novadīt

mazpulku praktisko nodarbību tanī gultnē,

pa kuru tai ir jānorit šinī apgabalā,

Mazpulkiem Latgalē ir jābūt arī par jaunu
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ceļu lauzējiem pareizas zemes apstrādāša-
nas un laukaugu kopšanas paņēmienos. Tā-

pēc jāaudzē tās kultūras, kurām Latgalē ir

liela nozīme, bet kuras līdz šim vēl ļoti
maz tiek piekoptas, — tādēļ arī Rēzeknes

apriņķa mazpulki galveno vērību piegriež

sakņaugu kultivēšanai. 1936. gadā apriņķa

mazpulki pēc audzētām kultūrām sadalījās
sekosi: lopbarības bietes — 16 mazp., kā-

postus — 9 mazpulki, cukurbietes — 6

mazp., kartupeļus 2 mazp., kumelītes — 2

mazp., kaņepes — 1 mazp. Pavisam kopā

mazpulki ir apstrādājuši 7,8 ha, aizņemot
to ar savām galvenām sacensības kultūrām,
radot visā apriņķī veselu tīklu priekšzīmīgi

koptu lauciņu, kas noder par paraugu, un

no kā var mācīties kā jaunie, tā arī vecie.

Bez minētā vēl ir audzētas blakus kultūras,

aizņemot it prāvu zemes platību, iepazīsti-
not pašus dalībniekus un viņu vecākus ar

garšas, ārstniecības un citu nepieciešamo

augu audzēšanu. Arī sabiedriskā dzīvē

Lauksaimniecības kame-

ras Rēzeknes novada

mazpulku insp. agr.

Fr. Butners.

mazpulki ir ņēmuši rosīgu līdzdalību, kup-
lā skaitā piedaloties spodrības nedēļas un

meža dienu sarīkojumos, iedēstot pavisam
6373 kokus, apmežojot ap vienu trešdaļu ha

lauks, neizmantojamas zemes. lerīkotas

vairākas kokskolas, un košumu krūmu au-

dzētavas, no kurām izsniegs stādāmu mate-

riālu trūcīgākiem dalībniekiem. Rēzeknes

apriņķa mazpulki ir guvuši lielas sekmes

arī plašajos sarīkojumos, kā piem. apgabala
izstādē Rēzeknē, kur augstāko atzinību I

godalgas ieguva 6 apriņķa mazpulki: 233.

Barkavas, 561. Brāļu Skrindu, 737. Ozol-

muižas, 398. Varakļānu, 453. Viļēnu un 805.

Vīpingas, bez tā vēl 10 otrās un 1 trešo god-

algu.
Rēzeknes apriņķis mazpulku saimei ir

devis 4 diženos, kuri šo pakāpi par centīgu

darbu ieguva 1936. gadā sarīkotā pirmajā
novada mazpulku nometnē Kalnezeros pie
Rēzeknes. Mazpulku saime savā līdzšinējā
darbā ir daudz darījusi arī latviskās gau-

mes un stila ievešanā rokdarbos; kuri šinī

pierobežas joslā bija iespaidoti no kaimiņ-

tautu motīviem. Te sevišķi daudz pūles

pieliktas no novada mājturības instruktrīšu

puses, kuras daudzajos kursos ir devušas

ierosmi latvju zeltenēm staigāt vienīgi pa-

reizo latvisko rakstu darināšanas ceļu.

Ar sevišķu gandarījumu jāatzīmē ļoti

labā saskaņa' ar aizsargu organizāciju un

tas morāliskais un materiālais atbalsts, kā-

du 17. Rēzeknes aizsargu pulks sniedz ap-

riņķa mazpulku saimei, atbalstīdams jau-

nos censoņus visos viņu pasākumos. Maz-

pulku dalībnieki to dziļi izjūt un savās sir-

dīs klusi apņemas pēc mazpulku rindu at-

stāšanas kļūt par nesatricināmiem tēvijas

aizsargiem. Tikpat lielā atsaucība ir redza-

ma arī no vietējo pašvaldību puses, kuras

nekad nav atteikušās sniegt savu palīdzīgo

roku, visur tur. kur nēc tādas būtu biiusi

vajadzība. Agr. F. BUTNERS,

LLK Rēzeknes nov. mazpulku

inspektors.

Lopkopība Rēzeknes apriņķī
Ģeogrāfiskā ziņā Rēzeknes apriņķis ie-

ņem centrālo vietu Latgalē. Ja daudzējā-
di to var uzskatīt par Latgales īpatnību un

tradīciju centru, tad to pašu var attiecināt,

gan negātīvā nozīmē, runājot par lopkopī-
bu. Proti, tās caurmēra skaitļi še stāv vēl

nedaudz zemāk par visas Latgales caurmē-

ru un ja no šī apriņķa izslēgtu samērā ro-

sīgāko Varakļānu - Viļāku novadu, tad Rē-

zeknes apriņķis, kopā ar Ludzas apriņķi

jāuzskata par neapskaužamākiem lopkopī-
bas ziņā Latgalē un visā valstī.

Apriņķī darbojas 17 lopkopības pārrau-
dzības biedrības un tās apvieno tikai ne-

pilnas 3 proc. no visa apriņķa saimniecī-

bām. Arī biedrībās, kur apvienojušies jau
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samērā apzinīgākie lauksaimnieki, govju
caurmērā ražas pat labākos gados tikai ne-

daudz pārsniedz 100 kg sviesta no govs ga-

dā. Pārējās saimniecībās, kuru tā tad ir viss

nospiedošais vairums, ražības svārstīsies ne

vairāk par 50—60 kg sviesta no govs gadā,
citiem vārdiem, tikdaudz, cik var ražot ne-

izkopta, pie sliktas ēdināšanas un turēša-

nas, gandrīz savam liktenim pamesta govs.

Zemo lopkopības stāvokli vislabāk apliei-
cina fakts, ka ļoti bieži piena produktu
trūkst cilvēku uzturam uz vietas.

Runājot par šāda stāvokļa cēloņiem, pir-
mā kārtā jāmin sliktā lopu mitināšana un

ēdināšana kā ziemā, tā vasarā. Lauksaim-

nieks, kas no laika gala pieradis pie graud-
kopības saimniekošanas virziena, nekādi

nav piedabūjams sagādāt arī kaut cik cieša-

mus apstākļus saviem lopiem. Vasarā lopi

ganās pa krūmiem, kailām norām vai pa-

puvēm, bet ziemā pārtiek no slikta siena,
salmiem un pelavām, ko labi lopkopji pa-

rasti izlieto pakaišos. Barības tā tad kna-

pi pietiek dzīvnieku pašuzturam, bet ne

piena ražošanai. Lopu mitekļi ir slapji un

tumši un iekārtoti tā, lai saules stars tur

neiespīdētu. Lopu kopšana un tīrība at-

stāta novārtā, lai gan sievietēm, sevišķi zie-

mā, aiz gara laika nav ko darīt.

Lopu materiāls sugas ziņā nenoteikts

un neizkopts, kā arī lielāko tiesu caur rad-

niecīgu pārošanu, resp. lietojot tikai savas

saimniecībās audzētus buļļus, ir stipri izvir-

tis. Ņemot turklāt vājo jaunlopu audzēša-

nu, gala rezultātā lopi ir sīki un sliktu eks-

terjēru, ar vājām un neizveidotām piena
ražošanas spējām.

Dziļāki cēloņi šādām parādībām tomēr

jāmeklē tālākā Latgales pagātnē. Līdz pat
Latvijas nodibināšanai, ar ļoti maz izņēmu-
miem, lopkopībai kā nozarei piena ražoša-

nas nozīmē nav piegriezta nekāda vērība.

Lopi ir turēti, lai izmantotu tikai mazvērtī-

go rupjo barību. Nebija te vainojams lauk-

saimnieks kā tāds, jo tam paaudžu paau-
dzēm nav bijis ne piemēru, ne piedzīvoju-
mu, ko varētu dot labi nostādīta lopkopība.
To nespēja rādīt arī paši Latgales valdnie-

ki, apsaimniekojot savas muižas. Krievis-

kām un poliskām saimniekošanas metodēm

bija maz kopēja ar racionālu lopkopību.

Visļaunākā lopkopībai un tāpat pārējām
lauksaimniecības nozarēm bija krieviskā

sādžu iekārta un trīslauku sistēma. Ar ag-
rārreformas izvešanu un sādžu sadalīšanos

viensētās vien jau daudz kas netieši ir da-

rīts lopkopības labā, nerunājot par to, kā-

das pūles un līdzekļi tiek no valsts puses

pielikti tiešā lopkopības pacelšanas darbā,

īpaši pēdējā laikā.

Ja caurmēra rezultāti vēl nav tik ieprie-

cinoši, tad jāņem vērā gan tas, ka te ir ne

tikai sīksaimniecību zeme, bet vārda pilnā

nozīmē arī jaunsaimniecību zeme. Sādžas

sadalot un pārejot viensētās — ceļot pilnīgi
no jauna ēkas un pārejot uz citiem zemes

gabaliem, lauksaimnieku vairākumam ir bi-

jis jāpārdzīvo tās pašas jaunsaimnieka gai-

tas, kādas vērojam savā laikā Kurzemē un

Lauksaimniecības kame-

ras Latgales novada

lopk. inspektors agr.

A. Lāčkāja.

Vidzemē. Tāpēc jāsaprot, ka lauksaimnieks

te nevar vēl ar pilnu krūti pieķerties ci-

tiem saimniecības ielabojumiem, kā zemes

meliorācijai, zālāju ierīkošanai, labāku lopu

ieaudzēšanai, bet pirmā kārtā jāveic visne-

pieciešamākais — jānokārto zemes lietas,

jāceļ ēkas, jāiekopj dārzi un t. t.

Kaut cik nopietnāks un organizēts lop-

kopības darbs apriņķī sāk parādīties ap

1921. un 1923. gadu, kad ierīkotas pirmās
vaislas buļļu stacijas un sāk darboties pir-
mās lopkopības pārraudzības biedrības. No

tā laika līdz šai dienai apriņķī ir darboju-
šās, kopā ar darbību jau izbeigušām tuvu

pie 100 vaislas buļļu stacijām un 21 lopkop.

pārraudzības biedrība (dažas no tām likvi-

dētas).

īsumā pakavēšos pie šī organizēto lop-
kopju darba. Pārraudzības biedrību darba

gaitas ir bijušas diezgan raibas un pat
anekdotiskas, kā tas dažkārt mēdz būt arī

mūsu dienās. Var teikt, ka šo biedrību

darbībā līdz pat 1930. gadam bija daudz
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maldu ceļu. Galvenā kārtā nebija noteikts

sugas virziens. Brūno un sarkanraibo lopu
vaislas stacijas, neizslēdzot pat melnraibās,

mainījās viena ar otru un radīja veselu

chaosu lopu audzēšanas jautājumos un su-

gas izvēlē. Ar 1930. gadu iestājās Latvi-

jas brūno lopu audzēšanas virziens, ieņem-
dams vietu gandrīz visās pārraudzības bied-

rībās, izņemot Vidsmuižu un tās apkārtni,
kur audzē sarkanraibos lopus. Tagad šie

virzieni strādā patstāvīgi, viens otru ne-

traucējot.

Nopietnākie Latvijas brūno lopu audzē-

tāji vairāk un ciešāk kopā sastopami Vara-

kļānu—Viļānu novadā, bet arī šur tur pa
vienam izkaisīti pa visu apriņķi. Audzēša-

nas darbam nav izpalikusi savi panākumi,
jo no šo audzētavu vidus nākuši daudz atzī-

tu buļļu vaislas stacijām, gan pašu apriņķī,
gan ārpus tā. Tāpat ieaudzētas uz vietas

pāri par 100 tīrsugas govju, bet jo daudz

vērtīgu krustojumu lopu.
īpatnējāku ceļu, nekā pārējā Latvijā, ir

gājuši sarkanraibo lopu audzētāji Vids-

muižas apkārtnē ar Vidsmuižas laukkopības
izmēģinājumu staciju un tās vadītāju agr.
Lūki priekšgalā. Te sarkanraibo lopu ma-

teriāls un dažādo vietējo lopu mistrojums
ar 1929. gadu tiek uzlabots ar Zviedrijas
sarkanraibo lopu uzkrustošanu. Šādam no-

lūkam no Zviedrijas importēti vairāki

(SRB) buļļi un šo lopu izejmateriālam arī

dažas govis. Kā pašas izmēģinājumu staci-

jas saimniecībā, tā apkārtējo lauksaimnieku

saimniecībās šis darbs ir devis labus panā-
kumus. Stiprā mērā uzlabojies vietējo lo-

pu kļūdainais eksterjers un sasniegtas labas

piena ražas, pie kam būtu cietis, kā daži

pretēji domā, šo lopu tauku saturs pienā-

Te runa gāja par organizēto lopkopju
darbu. Kā jau agrāk minēju, 97 proc. lauk-

saimnieku stāv ārpus tā. Lopkopības pār-
raudzība nav jāsaprot tikai šī vārda burtis-

kā nozīmē, bet ar to stāv sakarā visi lauk-

saimnieka darbi, kas saistīti ar ienesīgas

lopkopības pamatiem. Piedzīvojumi mūsu,
kā arī citās kulturvalstīs rāda, ka bez lop-

kopības pārraudzības nav nekur labas

lopkopības. Pie mums, kur lopkopībai ir

dabīgākais pamats, lai celtu kā savas, tā

valsts labklājību, ir katra pilsoņa, kas no-

darbojas ar lauksaimniecību un tur lopus,
liels pienākums atrasties organizēto lop-

kopju vidū. Par nožēlošanu lopkopības or-

ganizācijas darbos ļoti maz vēl ņem līdzda-

lību tie cilvēki, kas uzņēmušies pienākumus
būt par lauku dzīves vadoņiem uz vietām,
kuriem kā apgaismotākiem būtu pienākums

sniegt saviem brāļiem ierosmi un piemēru.

Tāpēc nav jābrīnās, ko lai dara nabagais
neizglītotais zemnieks, ka «pats gudrais un

bagātais», kā paši mēdz teikt, to nedara!

Ja turklāt pieminam dažādos seno laiku

aizspriedumus, tad pret šādām un daudzām

līdzīgām citām parādībām bieži būs nespē-

jīgi cīnīties, kaut laistu uz reizi darbā des-

mitus agronomu. Tamdēļ kaut cik apmie-
rinošus caurmēra rezultātus lopkopībā ne-

nāksies še sasniegt tik viegli un drīzi. Rē-

zeknieši lai man piedod, ka par viņiem bija
tik maz sakāms glaimojoša.

A. LĀČKĀJA,

LLK Latgales nov. kopp. inspektors.

Rēzeknes dārzkopības rajons
Rēzeknes dārzkopības rajonā ietilpst trīs

apriņķi.: Rēzeknes un Ludzas apriņķi visā

pilnībā, bet no Jaunlatgales apriņķa Augš-

pils, Baltinavas, Bērzpils, Gauru, Purma-

les, Šķilbēnu un Tilžas pagasti. Rēzeknes

apriņķī skaitās 19 pagasti ar 26,455 saim-

niecībām, Ludzas apriņķī 12 pagasti ar

17,400 saimniecībām un no Jaunlatgales ap-

riņķa rajonā ietilpst 7 pagasti ar 10,429
saimniecībām. Saimniecību kopskaits rajo-
nā 54,284.

Pēc 1929. gada skaitīšanas datiem Rē-

zeknes apriņķī uz 100 ha lauksaimniecībā

izmantojamās zemes skaitās 117,47 augļu
koku. Šis skaitlis norāda, ka Rēzeknes ap-

riņķis augļu koku skaita ziņā nav no pēdē-

jiem valstī (visā valstī caurmērā 118 koku

uz 100 ha), bet var stāties blakus Madonas

un Talsu apriņķiem.

Apriņķī pie atsevišķiem lauksaimnie-

kiem vēl pagaidām lieli un plaši augļu dār-

zi nav ierīkoti, bet vecie lielie augļu dār-

zi atrodas nesadalītos muižu centros un

bijušie muižu īpašnieki tos ne visai kopj.

Turpretim to muižu centros, kur vecie aug-

ļu dārzi nākuši valsts iestāžu rokās un liet-

pratēju vadībā pienācīgi apkopti, dārzi dod

lielus ienākumus. Tā par piemēru: valsts

Adamovas dārzs, kurā ap 400 ābeļu 1935. g.

izrentēts par 9000 ls,' bet 1936. g. par 6000 ls.

Valsts Ozolmuižas dārzs, kurā ap 800 ābeļu
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1935. g. izrentēts par 11,000 ls, bet 1936. g.

par 9000 ls.

Pēdējā laikā ierīko daudz jaunu dārzu.

Visā apriņķī skaitās ap 20 kokaudzētavu, no

kurām lielākā ir Rēzeknes virsmežniecībai,
kas gadā no audzētavas pārdod ap 8000—

10,555 gab. ābelīšu. Pārējās kokaudzētavās

apriņķī nav lielas un katra gadā var pār-

dot no 100—300 gab. ābelīšu un pārējo ko-

ciņu. Visas apriņķa kokaudzētavas kopā

gada laikā spēj pārdot ap 12.000—14.000

gab. augļu kociņu.
Lai veicinātu rajonā dārzkopības pacel-

šanu, tad no lauksaimniecības kameras

darbības sākuma līdz 1936. g. 31. decembrim

rajona instruktors konsultācijas dienās bi-

rojā un citā laikā uz vietām saimniecībās

paskaidrojumus dārzkopībā sniedzis 2371

lauksaimniekam. Bez tam dārzkopības zi-

nāšanu izplatīšanai rajonā sarīkoti 34

priekšlasījumi, kurus apmeklējuši 2303

klausītāji. Sarīkoti 2—4 dienas gari kursi

30 vietās, kurus apmeklējuši 3589 dalībnie-

ki. Pamatskolās pasniegtas 75 dārzkopības
stundas. Dažādi dārza kopšanas darba pa-

raugi demonstrēti 26 vietās, piedaloties 647

personām. Apmeklētas 88 dārzkopības

pārraudzības biedrību biedru saimniecības

un 51 mazpulku dalībnieku saimniecība.

Uz lauksaimnieku aicinājumu apmeklētas
375 saimniecības, kur veikti dažādi dārza

darbi.

Rēzeknes apriņķī darbojas trīs dārzko-

pības pārraudzības biedrības. Tās apriņķī
vēl jauns pasākums un biedrību darbība at-

tīstās pakāpeniski. Biedrību finansiālais

stāvoklis grūts, jo biedri kūtri kārto savus

maksājumus un nav iespējams kārtīgi atal-

got pārraugus. Turpmāk šie trūkumi jāno-

vērš, cenšoties pacelt biedrību darbības

spējas. Nākošā pavasarī visā Rēzeknes

dārzkopības rajonā paredzēts saimniecībās

iestādīt 110 jaunu augļu dārzu, iegādājot

ābelītes ar Valsts zemes bankas piešķirtiem

ilgtermiņa aizdevumiem. Dārzu stādīšanai

Lai paceltu dārzkopību, katram lauk-

visi priekšdarbi jau veikti 1936. g. rudenī,

saimniekam pie savas mājas pēc plāna jā-
ierīko augļu dārziņi savām vajadzībām, stā-

dot tikai zemkopības ministrijas ieteiktās

un par vērtīgākām atzītās augļu koku šķir-
nes. Tas sevišķi no svara, ja ierīko plašā-
kus dārzus tirdzniecības nolūkiem. Tāpat

jāpaplašina lauksaimnieku zināšanas dārz-

kopībā, sarīkojot kursus un priekšlasīju-

Rēzeknes raj. dārzkopī-
bas instr. H. Skroderis.

mus. Jāturpina propaganda augļu pārstrā-
dāšanai sulās un augļu sagatavošanai mājas

vajadzībām. Jāpaceļ augļu dārzu ražoša-

nas spējas un augļu ražas kvalitāte. Pie-

griežama lielāka vērība augļu pareizai šķi-
rošanai un iesaiņošanai.

H. SKRODERIS,
Rēzeknes raj. dārzkopības instruktors.

Cūkkopiba un aitkopība Rēzeknes apriņķī

Cūkkopības attīstība Rēzeknes apriņķī
sākās 1927. g., kad tur ierīkota 1 valsts cū-

ku audzētava. 1930. un 1931. g. vēl nāca

klāt 5 vaislas cūku audzētavas, kuras dar-

bojās arī uz 1937. g. Bez vaislas cūku au-

dzētavas še darbojas prāvāks skaits valsts

vaislas kuiļu staciju, dodamas ļoti daudz

uzlabotā cūku materiāla gan pašu audzētā-

ju vajadzībām ,gan vietējam tirgum un arī

eksportam. Pati pirmā, 1927. g. ierīkotā

cūku audzētava (Laizānu valsts kurlmēmo

skolā) visu laiku ir darbojusies ar ļoti la-

biem panākumiem, 2 audzētavas ar apmie-

rinošiem, bet pārējās 3 audzētavas, kas vē-

lāk ierīkotas, nīkuļoja. Cūku cenas sabru-

ka, kā arī pašiem audzētājiem nebija vaja-

dzīgo zināšanu un piedzīvojumu. Mazvēr-

tīgo cūku uzlabošanas ziņā minētās audzē-

tavas un kuiļu stacijas ir devušas kolosālus

panākumus. To liecina fakts, ka vietējās
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«rikšotāju" cūkas, kas nesen skraidīja Kat-

rā sētā, te vairs nekur nesastop.
Uz 1. janvāri 1937. g. Rēzeknes apriņķī

darbojas 16 valsts" vaislas kuiļu stacijas un

prāvāks daudzums privāto kuiļu staciju,

Latgales novada cūkko-
pības un aitkop. instr.

A. Priedītis.

kas katru gadu dod lielāku skaitu gan tīr-

sugas vaislas materiāla, kā arī labu mate-

riālu eksportam. Pie cūkkopības trūku-

miem, kā jau vispār Latgalē, jāmin izlases

trūkums un nepietiekošā ēdināšana. Se-

višķi trūkst dzīvnieku valsts olbaltuma, t.

i. piena produktu atlieku. Pie vāji attīstī-

tas lopkopības piena produktu trūkst pat
cilvēka uzturam.

Aitkopības attīstība un vietējās aitas

uzlabošana un izkopšana Rēzeknes apriņķī
sākās 1931.-32. b. g., kad tur ierīkotas 3

valsts aitu audzētavas 1:2 tīrsugas šropši-
riem. Uz 1. janvāri 1937. g. Rēzeknes ap-

riņķī darbojās 13 valsts vaislas aitu audzē-

tavas, 13 tīrsugas un 17 krustteķu stacijas.
Rēzeknes apriņķī notetovēti 37 tīrsugas

un 120 krust. jēri. Aitkopības attīstība Rē-

zeknes apriņķī uzskatāma par ļoti apmie-
rinošu, izņemot sekošus trūkumus: jaunu
nepieaugušu aitiņu aplecināšana, nepiemē-
roti aitu mitekļi, neapmierinoša zīdītāju
aitu un jēru ēdināšana un radniecīga pā-
rošana.

A. PRIEDĪTS,

Latgales novada cūkkopības un

aitkopības instruktors.

Varakļānu-Viļenu lopkopības rajons
izveidots no agrākā Viļēnu lopkopības ra-

jona, no kura ar lauksaimniecības kameras

nodibināšanos izveidoti gandrīz 3 patstāvīgi
lopkopības rajoni — Varakļānu - Viļēnu,
Rēzeknes un Krustpils - Līvānu. Tagadējā
rajonā apvienoti Atašienes, Barkavas, Stir-

nienes, Varakļānu, Vidsmuižas un Vilēnu

pagasti, kuros pavisam 86012 ha apsaim-
niekojamas zemes. Šī zemes platība sadalās

7483 saimniecībām, kurās ir 8207 zirgi un

kumeļi, 25212 govslopi, starp tiem 17937

slaucamas govis, 17729 cūkas un sivēni un

27942 aitas un jēri. Vidējā saimniecības

platība 11,5 ha.

Rajonā darbojas 9 lopkopības pārraudzī-
bas biedrības, kurās apvienotas 172 saim-

niecības ar 396 zirgiem un kumeļiem, 1229

govslopiem, 763 cūkām un sivēniem un 817

aitām un jēriem. Biedrībās apvienoto
saimniecību kopplatība 3927 ha, tā kā caur-

mērā uz saimniecību iznāk 22,8 ha. Tā tad

lopkopības pārraudzības biedrībās apvieno-
tas tikai 2,3 proc. no visām rajona saimnie-

cībām.

Pie lopkopības pārraudzības biedrībām

darbojas 21 vaislas buļļu stacija un 6 kuiļu

stacijas. Vaislas aitu audzētavās un teķu
stacijās novietotas 16 šropširu šķirnes ai-

tas un 13 teķi. Ir vairākas vistu un Tuluzas

zosu audzētavas, kuras izaudzējušas pār-
došanai ap 200 vaislas putnu.

Lopkopības pārraudzības biedrībās ap-
vienotās saimniecības, izmantodamas lop-
kopības darbinieku aizrādījumus, cenšas

celt savu ganāmpulku ražības un līdz ar to

saimniecību ienesību. Lopkopības pārrau-
dzības b-bu, dodot vaislas stac. tuvu pie
50 vērtīgu buļļu.

Pārsvarā ir Latvijas brūno lopu audzē-

šanas virziens, ko nopietni ir uzsākušas iz-

kopt 8 lopkopības pārraudzības biedrībās.

Šīs biedrības ar liellopu iegādes fonda lī-

dzekļiem iepirkušas un novietojušas atse-

višķās saimniecībās 10 tīršķirnes brūnās go-

vis. Tagad rajonā ir jau ap 60 tīršķirnes
brūno govju, kuras ieaudzētas gan no augš-
minētām fonda govīm, gan iepirktām tieši

no Vidzemes, kā arī ieaudzējot uzkrustoša-

nas un izlases ceļā, izmantojot vaislas sta-

ciju buļļus. No tīršķirnes brūno lopu au-

dzētāju saimniecībām kā ražīgākā mināma

St. Zalāna Atašienes Zalānu saimniecība,
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kur no 11,7 gada govīm ražots 3680 kg pie-
na ar 4.15 proc. tauku vai 176 kg sviesta.

Vēl būtu minamas P. Jaunzema saimniecī-

ba, Varakļānu Ž Kaļķenīcās, H. Platais —

Varakļānu Brangovā, A. Liberta — Viļēnu

Strautiņos, Osv. Medņa — Barkavas Di-

mantos v. c.

Sarkanraibo lopu audzēšanas virzienu

piekopj Vidsmuižas ļopk. pārr. b-ba. Šeit

novietoti sarkanraibie buļļi, kuri cēlušies

no Zviedrijas sarkanraibo lopu priekšte-
čiem. Tīršķirnes sarkanraibie lopi ir valsts

Vidsmuižas laukkopības izmēģinājumu sta-

cijas farmā, kuras ganāmpulka caurmēra

ražība no 24. gada govs ir 3842 kg piena
ar 3,92 proc. tauku, vai 173 kg sviesta.

Lopkopības pārraudzības biedrībās apvieno-
tās govis caurmērā ražojušas 112,5 kg svies-

ta gadā. katra, kad tanī pat laikā ārpus
pārraudzības biedrībām esošās ražo tikai ap

60 kg. Te vaina meklējama lopu sliktā ēdi-

nāšanā ziemā un sliktās- ganībās vasarā. Ja

pārraudzības biedrību saimniecības govīm
cenšas pasniegt labāku rupjo barību un pat

spēkbarību, tad pārējo saimniecību galve-
nā lopbarība ir salmi un slikts siens.

Aitkopība, pateicoties valdības atvēlē-

tiem pabalstiem vaislas teķu staciju un ai-

tu audzētavu ierīkošanai, pamazām sāk

uzlaboties. Pirmais labvēlīgais iespaids re-

dzams lopkopības pārraudzības biedru

saimniecībās, kur nokārtojas labāka aitu

ēdināšana un turēšana. lerobežojot aitu

skaitu, bet uzlabojot ēdināšanu un aitu ma-

teriālu panākti iepriecinoši rezultāti.

Cūku materiāls rajonā ir apmierinošs.
Trūkst tikai lauksaimniekiem plāna cūku

nobarošanai un novietošanai tirgū. Lielais

vairums bekona un nobarotu cūku nāk tir-

gū rudenī — oktobra, novembra un decemb-

ra mēnešos. Ir pieņemšanas dienas, kad

vienā stacijā pielādē ar cūkām pat līdz 15

vagonu. Šinī laikā daudzi lauksaimnieki

ar vienu un to pašu cūku, lai to varētu pār-
dot, pat pa 3 reizes mēro ceļu uz staciju.

Turpretim vasaras mēnešos pietrūkst cūku

pat 2 vagonu piepildīšanai. Jāiekārtojas,
lai tirgū cūkas nāktu vienmērīgi cauru

gadu.

Rajonā darbojas 3 koppienotavās: Vara-

kļānu centra piens, sab., Viļēnu un apkārt-
nes piens. sab. «Krāce» un Barkavas piens.

sabiedrība, kuras vienā dienā pārstrādā ap

8300 kg piena. Piena piegādātāji izkaisīti

pa visu 860 kvadrātkilometru plašo rajonu.

Tamdēļ piena savākšanai nodibināti daudzi

krejotavu punkti, pie kam katrā nokrejo
200—500 litru piena dienā. Mazā pārstrā-

dājamā piena daudzuma dēļ pārstrādāša-
nas izdevumi koppienotavās uz kg sviesta

ir lielāki — 35—50 santīmu, kas samazina

izmaksas par nodoto sviestu.

Varakļānu raj. lopkop.
instr. P. Brūvers.

Rajonā pirmais un galvenais uzdevums

rūpēties par lopiem piemērotas rupjās ba-

rības — laba kultivētu pļavu siena un ābo-

liņa — sagādāšanu ziemai un labu ganību
ierīkošanu vasarai.

Daudzās vietās tas nav veicams pārlie-

cīga pļavu un ganību mitruma dēļ. Šeit

darbs meliorācijas sabiedrībām pie galveno

novadgrāvju rakšanas, bet pašiem lauk-

saimniekiem pie sīkās meliorācijas izveša-

nas un nederīgo pļavu un ganību pārarša-

nas. Nedrīkstam arī aizmirst lopkopības

pārraudzības biedrību svētīgo nozīmi lopu
ražību celšanā. Pārraugs būs arī tuvākais

padomdevējs pļavu un ganību ierīkošanā.

P. BRŪVERS,

Varakļānu - Viļēnu rajona lopkop.
instruktors.

Rēzeknes lopkopības rajons
Rēzeknes lopkopības rajons, kā patstā-

vīgs nodibināts 1935. gadā aprīlī. Līdz tam

laikam lopkopības izkopšanas darbībā ie-

tilpa Ludzas un Viļēnu rajoni. Bet sistē-

mātišķais lopkopības izkopšanas darbs sā-

kās 1923. gadā, kad Latgalē sāka organizēt
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un dibināt pirmās lopkopības pārraudzības
biedrības. Kā pirmā rajonā tikai nodibinā-

ta Rēzeknes «Nākotne» lopkopības pārrau-
dzības biedrība.

Rēzeknes lopkopības rajonā tagad ietilpst
sekoši pagasti: Silajāņu, Maltas, Ružinas,

Ozolmuižas, Sakstagala, Dricēnu, Gaigala-
vas, Makašēnu, Bērzgales un Rēznas.

Patlaban rajonā darbojas 8 lopkopības

pārraudzības biedrības ar 149 saimniecībām

un 751 slaucamām govīm, 29 vaislas buļļu

stacijas. Biedrības apvienoto saimniecību

kopplatība vairākumā no 5—25 ha. Rajonā
tiek izkopti Latvijas brūnie govslopi un ti-

kai Silajāņu pagastā rietumu daļā nelielā

apvidū izkopj sarkanraibos lopus, kur

centrs atrodas Krevos. Ciltsgrāmatā uzņem-

to LB sugas govju 49.

Rajonā caurmēra ražība uz gada govi

1935./36. gadā 2046 kg piena ar 3,97 proc.

piena tauku un 93 kg sviesta. Govju ražī-

bas zemākas, nekā iepriekšējos gados, kam

pa daļai par iemeslu bija 1935. gada nera-

žīgā, slapjā vasara. Tomēr kā galvenais ie-

mesls zemām ganāmpulku ražībām ir zie-

mā slikta rupjā barība, jo vai-

rākumā saimniecībās govslopu

pamatbarība ir salmi un pur-
va siens, trūkums sulotās barības un

vasarā govis ganās pa ļoti sliktām ganībām.
Kultivētas ganības ierīkotas tikai 9 saim-

niecībās un pa daļai uzlabotas 14 saimniecī-
bās. Tā tad lopkopības pārraudzības bied-

rībās apvienotās saimniecībās kultivēto ga-
nību ir tikai 6%. Saimniecībās piekopj brī-

vo ganīšanas veidu un tikai 3 saimniecībās

ganāmpulki ganās aplokos un dažās saim-

niecībās govis sien ganībās. Skābbarību sa-

gatavo tikai 6 saimniecībās.

Pēdējā laikā lauksaimnieki arvien vai-

rāk sāk izprast ganību lielo nozīmi lopko-
pības ienesības pacelšanā un daudzi no tiem

jau veic kultivēto ganību ierīkošanas priekš-
darbus.

Lopkopības attīstības un izkopšanas dar-

bu lielā mērā kavē nenokārtots piensaim-
niecības jautājums. Jo dažos apvidos nav

nemaz krejotavu punktu, vai tie no saim-

niecībām atrodas diezgan tālu, piem. 10 km

un tālāk.

Lai uzlabotu mazražīgo govslopu ma-

teriālu un ieaudzētu tos ar augstākām pie-
na ražošanas spējām, it sevišķi liela vērī-

ba piegriezta vaislas buļļu staciju ierīkoša-

nai, ko Latvijas lauksaimniecības kamera

pastiprināti arī izdara. Apzinīgāko lopkopju
rindas ar katru gadu pieaug, tādēļ vaislas

buļļu turētāju skaits arvien vairojas.

Aitkopībai pēdējā laikā piegriež lielu vē-

rību. Izkopj šropširas sugas aitas. Ar tīr-

asiņu un krustojumu teķiem ierīkotas 17

vaislas teķu stacijas un 3 aitu audzētavas.

Aitu audzētāji ir izpratuši, ka tikai labas,
ražīgas aitas saimnieciski izdevīgi turēt un

to pūles atmaksājas.

Uzlabojoties cūku cenām cūkkopībai
tiek piegriezta lielāka vērība. Bet rajonā

Lauksaimniecības kame-

ras Rēzeknes raj. lopk.
instr. agr. Ks. Jzuļ-

nika.

sastopami novadi vēl ar samērā pasliktu
cūku materiālu. Rajonā atrodas 5 kuiļu
stacijas un 3 cūku audzētavas.

Rajona audze rikšotāju sugas zirgus. Sta-

cijās novietoti 7 rikšotāju sugas ērzeļi.
Pēdējā laikā putnkopībai tiek ierādīta

pienācīga vieta. Visvairāk audzē Leghornas
un Rodailendas sugas vistas un no ūdens

putniem Tuluzas sugas zosis. No pilsētu
attālākās vietās vistkopības attīstību vēl

stipri kavē tas apstāklis, ka uz vietām nav

nokārtota olu izvērtēšana. Pie kooperātī-
viem un piensaimniecības sabiedrībām gan-

drīz nemaz netiek ierīkoti olu savākšanas

punkti.
Ar gandarījumu jāatzīmē, ka pēdējos

divos gados lopkopības attīstību manāmi

atbalsta pagastu pašvaldības, izsniedzot lī-

dzekļus vaislas lopu staciju ierīkošanai.

No pievestā lopkopības raksturojuma
Rēzeknes rajonā redzam, ka lopkopības iz-

kopšanā priekšā stāv daudz darba. Jāpa-

plašina lopkopības pārraudzība, jāuzlabo
esošais mazražīgais lopu materiāls, līdzte-

kus uzlabojot ēdināšanas un kopšanas ap-

stākļus. Ļoti nopietna vērība piegriežama
labu ganību ierīkošanai un labas rupjās un

sulotās barības ražošanai.

Agr. KS. CZUĻNĪKS,
LLK Rēzeknes raj. lopk. instruktore.
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Mājturība Rēzeknes rajona
Rēzeknes mājturības rajons aptver visu

Rēzeknes apriņķi.
Lai dotu iespēju lauksaimniecēm iegūt zi-

nāšanas mājturībā, rajonā sarīkoti mājturī-
bas un rokdarbu kursi. Kursos namamātes

mācās no saimniecībā esošiem produktiem

pagatavot lētus un veselīgus ēdienus; mā-

cās darbā pielietot pareizus darba rīkus un

paņēmienus, tā atvieglot un paātrinot sa-

vu darbu. Šajos kursos namamāte noskai-

dro darbā radušās neveiksmes un gūst iero-

sinājumus turpmākam darbam. Tāpat Lat-

gales zeltenes kursos mācās darināt

gus rokdarbus, iepazīstas ar latviskiem

rakstiem un to pielietošanu izšuvumos.

Rajonā čakli strādā mazpulki, sarīkodami

gan rokdarbu, gan mājturības kursus. Pie

vairākiem mazpulkiem nodibinātas māj-
saimniecības grupas, kur cītīgi strādā un

mācās jaunās namamājtes, lai ar lielāku

prasmi varētu veidot un kopt turpmāk sa-

vas sētas.

Mājturības pacelšanas darbā rosīgi strā-

dā 17. Rēzeknes aizsargu pulks. Ar minētā

pulka pretimnākšanu pag. gada janvārī ti-

ka nodibināta mājturības sekcija pie Vara-

kļānu aizsardžu pulciņa. Šinī sekcijā strā-

dā mājturības instruktore un lauku māju
kopējas priecīgas un pateicīgas par

sniegtām zināšanām mājsaimniecībā. Sek-

cija rīko savā apkārtnē mājturības un rok-

darbu kursus, priekšlasījumus, dodot ie-

spēju piedalīties arī citām interesentēm. Tā-

pat instruktore neliedz savus padomus pā-
rējām apkārtnes lauksaimniecēm. Sekcijas
dalībnieces arī vakarē, strādājot rokdarbus,
vai noklausoties priekšlasījumus. Rajonā
vakarēšanu piekopj arī citi aizsardžu pul-
cini.

Mājturības kursu noorganizēšanā un iz-

vešanā savu atbalstu sniedz skolas un

skolotāji. Arī dažas pag. pašvaldības sek-

mē mājturības pacelšanu. Jāatzīmē, ka

mājturība nav mazāk svarīga nozare lauk-

saimniecībā, kā citas, tamdēļ arī pag. paš-

valdības varētu to vairāk sekmēt, atvēlot

arī līdzekļus šai nozarei.

Turpmāk rajonā paredzēts izraudzīt māj-
turības paraugsaimniecības, kas apkārtnei
būtu kā piemērs un pierādījums, ka arī

Latgales lauksaimniece var priekšzīmīgi
iekārtot savu māju, ja tikai ir laba griba
un prasme.

Tāpat, lai vairāk ieinteresētu pašas lauk-

saimnieces par mājsaimniecības darbu pa-
reizu organizēšanu un izvešanu, paredzētas
sarīkot vairākas sacīkstes mājsaimniecības
darbos.

Lauksaimniecības kame

ras Rēzeknes raj. māj
tur. instr. J. Pāvulīte.

Vispār mājturība Rēzeknes mājturības

rajonā ir izveidošanās pirmsākumā, tādēļ
priekšā stāv ļoti daudz darba kā padomde-

vējai — instruktorei, tā arī padomu uz-

klausītājai— lauksaimniecei.

J. PĀVULITE,

LLK Rēzeknes raj. mājt. instruktore.

Biškopības stāvoklis Rēzeknes apriņķī
Biškopības stāvoklis Rēzeknes apriņķī

apmierinošs. Dravu skaits diezgan liels, bet

tikai tās ir ar mazu saimju skaitu.

Līdz ar LLK darbu un nodibināto Rēzek-

nes biškopības rajonu, pie šīs nozares iz-

veidošanas pieliek visas pūles. Biškopības
veicināšanas darbs galvenām kārtām pa-

stāv kursu, priekšlasījumu un praktisko
darbu sarīkošanā, kuru kopskaits 1936. g.

bija 43. lerosinājumiem un aizrādījumiem
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Rēzeknes raj. biškopī-
bas instr. B. Krompāns.

biškopji, kā arī šinī nozarē ieinteresētie ļo-
ti atsaucīgi. Nenoteiktās sistēmas stropi
un kluči pakāpeniski tiek atmesti, pārejot
gan uz iepirktiem, gan pēc plāna pašpaga-
tavotiem rāmju stropiem. Kas attiecas uz

ganību apstākļiem, bitēm ir lielu lielais

darba lauks, jo liela daļa dabīgo ganibu
viscauri iet zudumā bišu trūkuma dēļ un

tāpēc šai nozarei ir izredzes pavairoties vēl

savas 15 reizes, lai tiktu izmantotas dabī-

gās ganības. Biškopībai Rēzeknes apr.,

kur sīkākas saimniec. — kā Ozolmuižas,

Rēznas, Kaunātas un citos pag. lielas iz-

redzes nākotnē. Neskatoties uz to, ka da-

bīgo ganību pietiekoši, būtu vēlams mākslī-

gi kultivēt tikai tādas kultūras, kas dotu

graudus, kā — griķi, sinepes.
Rēzeknes apr. jaunās dravas ierīko arī

mazpulki, gan privātas saimniecības, kas

norāda, ka biškopība attīstās.

B. KROMPĀNS,
Rēzeknes rajona biškopības instr.

Cik Rēzeknes apriņķis dod brīva darba speķa
pārējiem valsts apgabaliem

Katru gadu no Latgales izbrauc lielāks

skaits strādnieku uz Vidzemi, Zemgali un

Kurzemi meklēt darbu. Caurmērā divas

trešdaļas izbraucēju novietojas minēto ap-

gabalu saimniecībās kā laukstrādnieki un

viena trešdaļa aiziet grāvju rakšanas, būv-

ju, meža darbos un c.

Vislielāko izbraucēju skaitu Rēzeknes

novadā 1936. g. uzrādīja Rēzeknes apriņ-
ķis, dodot 11.000 strādnieku no 18.377 iz-

braukušo strādnieku skaita visā Rēzeknes

novadā. Starp citu minams, ka no minētiem

11.000 strādnieku 4681 braukuši pie iepriek-
šējo gadu saimniekiem, resp. darba devē-

jiem un 6319 uz LLK darba birojiem, mek-

lēt darba devējus.
Lai atvieglotu strādnieku izbraukšanu uz

tiem apvidiem, kur lielāki strādnieku pie-
prasījumi, 1936. g. Rēzeknes apriņķī pastā-
vēja 15 LLK laukstrādnieku darba apgā-
des punkti. Tajos izbraukušie laukstrādnie-

ki saņem LLK darba nodaļas apliecības
braukšanai pa dzelzsceļu līdz darba vietas

stacijai par 75 proc. pazeminātu braukuma

maksu, dabū informāciju par laukstrādnie-

ku pastāvošām algām un to pieprasījumiem.
Neskatoties uz to, ka Rēzeknes apriņķis

dod samērā daudz brīva darba spēka pārē-

jiem apgabaliem, uz vietas 1936. g. pava-
sarī bija jūtams laukstrādnieku trūkums.

LLK Rēzeknes darba birojam 1936. g. pa-

vasarī bijuši ienākuši līdz 400 laukstrādnie-

ku pieprasījumi, bet no tiem par visu ga-

du noslēguši tikai 18 darba līgumus; 13 ar

vietējiem laukstrādniekiem un sar ārzem-

ju. Daudzi Rēzeknes apr. lauksaimnie-

ki bija spiesti laukstrādniekus meklēt

Gulbenes, Madonas un pat Rīgas darba bi-

rojos.
Šis apstāklis izskaidrojams ar to, ka visi

vietējie brīvie strādnieki, kas nodomājuši
aiziet peļņā, ir tādos ieskatos, ka tālākajos
valsts apvidos, kur labāki saimnieciskie ap-

stākļi, tiek maksātas augstākas algas un

rēķinoties ar turienes labākiem dzīves ap-

stākļiem, visi aizbrauc projām, neatstājot
uz vietām brīvā darba spēka rezerves.

J. DANOVSKIS,
LLK Rēzeknes novada laukstradn.

darba apgādes punktu vadītājs.

Zirgkopība Rēzeknes apriņķi
Rēzeknes apriņķa lauksaimnieki jau

priekš pasaules kara diezgan plašos apmē-

ros audzēja zirgus un tie galvenam kārtām

bija Orlova rikšotāju sugas. Šo zirgu au-
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dzēšanu stiprā mērā veicināja vietējā pa-

raša, svētdienās un svētku dienās uz apkār-

tējiem ezeriem rīkot savstarpējās rikšoša-

nas sacīkstes. Arī vaislas materiālu vieg-
lāk bija iegādāties, jo apriņķa bagātnieki

gan no muižniekiem, gan arī no uzņēmē-

jiem piegādāja plašos apmēros vaislinie-

kus no Pēterpils hipodroma.
Priekškara gados nebija reti gadījumi,

ka lauksaimnieku audzētie zirgi nonākdami

hipodromā uzrādīja izcilus ātrumus un at-

meta ne vienam vien diezgan lielu peļņu
par zirgu audzēšanu.

Pirmajos valsts pastāvēšanas gados labā-

kie zirgi atradās krievu tautības lauk-

saimnieku rokās, bet tagad tas ir grozījies
un pašlaik labākos zirgus audzē latvieši.

Arī audzējamo zirgu iebraukšanā un trenē-

šanā latvieši sasnieguši izcilus panākumus,

pārspējot savus skolotājus.
Rēzeknes apriņķis lepojas ar plašāko

zirgaudzētavu Latgalē un tā ir Sakstagala

Rubuļniekos LLK locekļa Staņislava Tra-

suna zirgaudzētava, kura sastāv no tīrasi-

ņu Amerikas rikšotāju ērzeļa (īpašn.

valsts) San Valkers Rk. 67, trim vaislas

ķēvēm un sešiem jaunzirgiem. Vaislas ķē-

ves no lauksaimniecības darba brīvajā lai-

kā iet Rīgas hipodromā un pateicoties la-

bajam treniņam, sasniedz teicamus ātru-

mus. Izaudzētos jaunzirgus Trasuns laiž

hipodromā ātruma uzstādīšanai, pēc kam

tos pārdod, saņemot par savām pūlēm kārtī-

gu samaksu.

Tāpat diezgan redzamu vietu sāk ieņemt
zirgaudzēšanā Samsons Loginovs Makašē-

nu Kleperovā ar divām vaislas ķēvēm un

trim jaunzirgiem.
Rēzeknes apriņķi 1936. g. sezonā vaislas

punktos darbojās 13 ērzeļi, kuri kopskaitā
aplekuši 910 ķēves, kas uz katru ērzeli iz-

Latgales novada zirg-
kop. instr. J. Krauklis.

taisa 70,5 ķēves. Pēc ar atsevišķu valsts

vaislas ērzeli aplecināto ķēvju skaita Rē-

zeknes apriņķis Latgalē skaitās otrā vietā.

J. KRAUKLIS,
LLK Latgales nov. zirgkopības instr.

Viļāni
Rēzeknes apriņķī, kura robežās ietilpst

tikai 3 pilsētas, pēc apriņķa pilsētas — Rē-

zeknes, Viļāniem pelnīti jāpiešķir otrā vie-

ta kā apriņķa rietumu daļas administrātī-

vam un saimnieciskam centram, kas atro-

das uz Rīgas - Rēzeknes dzelzceļa līnijas,
ar pilsētas robežās ietilpstošu Viļānu dzelz-

ceļa staciju. Šāds izdevīgais ģeogrāfiskais
stāvoklis ir veicinājis uz kādreizējās Viļānu
muižas zemes nodibinātā ciemata uzplauk-
šanu par ciemu, kādas tiesības Viļāniem pie-
šķirtas jau 1862. gadā.

1928. g. 25. februāri Viļāniem jau piešķir-
tas pilsētas tiesības, kas veicinājis labierī-

vēja savu elektriskās apgaismošanas tīklu,

tika, jo ieviešoties politisko partiju dc-

Tālāk par to pilsētas pašvaldība gan ne-

tika, jo iesviežoties politisko partiju de-

magoģijas ļaunumam, pašvaldības radošā

darbība tika paralizēta, kam darīja galu
1934. g. 15. maijs, pēc kura sākās pašvaldī-
bas dzīves atplaukums, stājoties darbā val-

dības ieceltai pilsētas valdei, kuras darbī-

bas augļi sāk parādīties arvienu vairāk

pilsētas uzplaukuma labā, jo 2 gadu laikā

nokārtoti pilsētas, ar budžetu nesamērīgie,
parādi; ar saviem vien līdzekļiem uzcelta

lopkautuve ar saimniecības ēku, ierīkotas

betona ietnes nomaļu ielās, iesākta pilsētas
izdaiļošana ar apstādījumiem un veikti

projektēšanas darbi sava skolas nama cel-

šanai.

Pilsētā 1333 iedzīvotāji uz 1,82 kv. km.

platības; robežu iztaisnošanas labā ierosi-

nāta pilsētas paplašināšana.

Pilsētā labi attīstīta tirdzniecība ar pla-
ši pazīstamiem nedēļas tirgiem, kurus se-

viši otrdienās, apmeklē apkārtnes iedzī-
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votāji un uzpircēji no galvas pilsētas un

kaimiņu pilsētām. Tirgu apgrozījums ar-

vienu pieaug, ko raksturo arī tas, ka tirgus
nodevas iekasēšanas tiesību nomas maksa

ar katru gadu pieaug un tekošā gadā sa-

stāda 3600 ls. Bez nedēļas tirgiem pastāv
arī 8 gada tirgi; bez tam liels ļaužu pie-

plūdums ir katoļu baznīcas svinamās atlai-

du dienās.

ledzīvotāju galvenā nodarbošanās —

tirdzniecība, tad seko amatniecība un lauk-

saimniecība. Pilsētai visgarām tek Maltas

upe un otrā pusē pieiet valsts mežs, līdz

ar ko pilsēta labi izmantojama arī kā jau-
ka atpūtas vieta.

J. ČIVLIS,

Viļānu pilsētas sekretārs.

Lauksaimnieka ierosinājumi lauksaimniekiem

Mana saimniecība atrodas Rēzeknes

apr. Makašēnu pag. Greivuļu s. Saimnie-

cības kopplatība 17 ha. No tās aramzemes

12 ha, kultivēta purva pļava 1 ha, apme-
žota platība 1 ha, dabiskais mežs — ganība
1 ha, atsevišķas pļavas 1 ha zem., dārza

pus ha, vēl neizmantota platība pus ha.

Darba spēks: divi vīrieši un divas sie-

vietes. Lopu skaits: 5 liellopi, 2 zirgi, 2

cūkas. legādāts jorkširas cūku vaislas ma-

teriāls un tiek piegriezta vērība vaislas

materiāla izplatīšanai. Saimniecība atro

das zem lopkopības pārraudzības kontro-

les. Zemes īpašības: mālaina smilts. Vieg-
la zeme, kāda tikai ar stipru mēslošanu un

rūpīgu apstrādāšanu ir spējīga dot labas

graudu, cukurbiešu un citas ražas.

Liela vērība piegriezta purvu kultivēša-

nai, jo purva zeme ir spējīga pēc kultivē-

šanas dot ļoti labas ražas. Bagātais slā-

pekļa krājums, kas atrodas purvā, vislabāk

izmantojams ierīkojot mākslīgu pļavu.
Mēslošana notiek tikai ar tomasmiltiem —

300 kg uz ha un kālija sāls — 150 kg uz ha,

raža apm. 5000 kg uz ha. Šī pļava dod ar

olbaltumu bagātu barību lopiem, kas sa-

vukārt paceļ piena un mēslu ražu. Pēc

maniem piedzīvojumiem ieteicu lauksaim-

niekiem kultivēt purvu un pēc sīkiem no-

rādījumiem griezties pie raj. agronoma.

Nosusinātais purvs jāizmanto arī pakaišu

un sevišķi dedzināmās kūdras ražošanai.

Savā saimniecībā ražoju pakaišu un kuri-

nāmo kūdru, pie kam kurināmās kūdras

atliek vēl pārdošanai. leteicu saimniekiem

dedzināmās kūdras ražošanai vairāk pie-

griezt vērības, jo ar dedzināmo kūdru var

pilnīgi atvietot malku, kas pie mums pa-

liek mazāk. Sausas pakaišu kūdras sa-

smalcināšana notiek manā saimniecībā ar

parasto zirgu kuļmašīnu. Par izcilām pa-

kaišu kūdras īpašībām nav ko runāt, jo
tās nes daudzpusīgu labumu saimniecībai.

Kas attiecas uz zemes gabaliem ar ļoti

mazvērtīgām saimnieciskām īpašībām, ietei-

cu tādus apmežot, stādot vai sējot mežu.

Šo darbu es iesāku 1933. g. un katru gadu

pakāpeniski pavairoju apmežojamo platī-
bu. Smilts zemē kultivēju priedes un lapu

eglītes. Lapu eglītes stādītas, bet priedes-

pa daļai stādītas un pa daļai sētas. Pēc

maniem novērojumiem sētās priedes pado-
das labāk.

ST. MORUSANS.

Andrupenes pagasts

aizņem Latgales augstienes plašu centrālo

rajonu un ir viens no lielākiem Rēzeknes

apriņķī, — 291 kv. klm., ar 10.222 iedzīvo-

tājiem. Nekustamas mantas ienesīguma
kopvērtība 2.081.866 ls. Pagasta pašvaldī-
bas vienīgie ienākuma avoti — nodokļi. Pa-

gasta tekoša gada budžets 66.066 ls. No-

dokļu uz viena iedzīvotāja iznāk 6,59 ls.

Pagasts uztur trīs 6-kl. un astoņas 4-kl. pa-

matskolas, kurās darbojas 35 skolotāji ar

1400 skolēniem. Skolu apmeklē 87 proc

skolas gados esošo bērnu, bet ārpus sko-

las paliek 13 proc, galvenais iemesls —

bērnu vecāku trūcība.

Pagastā darbojas aizsargu nodaļa, aiz-

sardžu pulciņš, divi mazpulki, Latvijas ka-

toļu jaunatnes biedrība kuUurveicmāšanas

biedrības «Saule» nodaļas un divas melio-

rācijas sabiedrības. Pagasta robežās ir 2364

saimniecības, vairumā siksaimniecības, ku-

ru zemes platība nepārsniedz 15 ha. ledzī-

votāju galvenos ienākumus dod graudkopī-
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ba, cūkkopība, mājrūpniecība, bet liela daļa
iedzīvotāju vasarā izbrauc arī uz pārējiem
valsts apgabaliem kā laukstrādnieki, gani
un zemes racēji.

Lauksaimniecība pagastā gājusi milzu

soļiem uz priekšu, jo visiem atmiņā vēl lai-

ki, kad ar maziem izņēmumiem pagasta

Zemes virsma pagastā stipri kalnaina,

liesa, kamdēļ neraugoties uz smago darbu,
raža samērā vāja. Nav pļavu, sakarā ar

ko trūkst mēslojuma.

Augstais kalns ir Makoņkalns (Volken-

bergs) — 248 metri augsts — no kura pār-

Andrupenes pagasta valde un technisKie darbinieki

iedzīvotāji maizi iepirka, bet pēdējos gados

jau lielākus kvantumus labības nodeva val-

dībai, izņemot tikai šo ziemu, kad no nepie-
dzīvotā sausuma pag. vasaras raža cieta

caurmērā par 70 proc. Neatsveramu svētī-

bu vietējiem iedzīvotājiem ir devusi agrār-

reforma, kuras rezultātā — 7 muižu vietā

ir pacēlušās 490 saimniecības, dodot 490 ģi-
menēm senlolotu cerību — savu kaktiņu,
savu stūrīti zemes.

skatāma plaša apkārtne ar saviem krāšņa-
jiem dabas skatiem: tālumā mirdz baznī-

cu staltie torņi, piekājē guļ plašais dzidrais

Rāznas ezers. Visapkārt kalni, birstalas,

mājas, gravas un neskaitāmi spulgo lielāki

un mazāki dzidrie ezeri. Pagasta robežās ir

47 ezeri. Pēc lieluma otrais Latvijā Rāz-

nas ezers (57 kv. klm.) bagāts ar garšīgām
zivīm. Krāšņais Eža ezers (10 liv. klm) ar

63 ozolu birzēm, citiem lapu un skuju ko-

Andrupenes pagastnams.

Pilnīgu saimnieciskās un kulturālās dzī-

ves uzplaukumu traucē labas, ātras satiks-

mes trūkums; dažas pagasta apdzīvotas vie-

tas atrodas 50 klm. no dzelzceļa. ledzīvo-

tāji te gaida Sitas—Rēzeknes—Krāslavas

dzelzceļa būvi.

kiem apaugušām salām aicina pie sevis ik-

vienu patiesu Latvijas krāšņās dabas mī-

ļotāju.

J. STRODS,

Andrupenes pag. valdes darbvedis.
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Atašienes pagasts
atrodas kaimiņos Vidzemei. Pagasta kop-

platība ir 156,3 kv. klm. No šīs platības
aramzemes ir tikai 4396 ha. Pārējā platība
atrodas ganībās un purvos. Atašienes pa-

gasta 3300 iedzīvotāju, kuru lielāka daļa

nodarbojas ar linkopību un pārējie ar

graudkopību, mazu vērību piegriež lopko-

pībai.

Pagastā 4 skolas, no kurām viena ir

Brāļu Skrindu 6-kl. pamatskola, kas paga-

sta pašvaldības īpašums. Pārējās 3 4-kl.

pamatskolas atrodās nomātās telpās, pie
kam pagasta pašvaldība domā tuvākā nā-

kotnē celt jaunu pamatskolu Pilskalnā.

J. BĪSKAPS,
Atašienes pag. valdes darbvedis

Atašienes pagasta valde un techniskie darbinieki

Atašienes br. Skrindu 6 kl. pamatskola.

Barkavas pagasts
atrodas Lubānas ezera līdzenumā un robe-

žojas ar Meirānu, Saikavas un Mētrienas

pagastiem Madonas apriņķī un Atašienes un

Varakļānu pagastiem Rēzeknes apriņķī. Pa-

gasts 288 kv. kilometri liels ar 5235 iedzī-

votājiem un 1150 saimniecībām, kuras pēc

platības sadalās: līdz 10 ha. — 540, no 10

līdz 15 ha. — 397, no 15 līdz 25 ha — 190

un lielākas par 25 ha — 23. Zemes koppla-
tība 14600 ha, no tās lauksaimnieciski iz-

mantojamas 13700 ar taksēto vērtību

2.148669 ls. Pagastā apm. 12000 ha purvu

ar lieliem kūdras krājumiem, kuru izman-

tošanai vēl nav piegriezta vērība. Pagasta

iedzīvotāju galvenā nodarbošanās lauksaim-

niecība. Galvenais ienākumu avots ir lini,
kurus pagasta iedzīvotāji, samērā ar savu

saimniecību mazo platību, ražo plašos ap-

mēros. Cukurbietes un kartupeļus nemaz

neražo, jo dzelzceļa tāluma dēļ, nogādāša-

na līdz stacijai dārgi izmaksā. Līdz Lubā-

nas ezera ūdens līmeņa pazemināšanai pa-

gasta iedzīvotāji smagi cieta no ūdens plū-
diem un vairāki simti saimniecību tāpēc
iekrita parādos, bet tagad, pēc Aiviekstes

upes padziļināšanas, plūdi neatkārtojas un
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katrs droši var izmantot savu zemes stūrīti.

Un kad ar 15. maiju novērsti bija arī otrie

plūdi, «politisko aģitātoru plūdi», tagad
mūsu pagasta saimnieki visi kā viens ir ķē-
rušies pie savu saimniecību izkopšanas.
Pašlaik parādnieku liela daļa nokārtojuši

savus parādus, samaksājot visu, vai pa da-

ļai un pagasta pašvaldībai ir radusies arī

pašai iespējamība samaksāt visus parādus

un pat uzkrāt rezerves kapitālu ar kuru do-

māts nākošā vasarā uzcelt jaunu pagasta

namu, kas izmaksās apm. 30.000 ls. Tuvākā

nākotnē cels arī jaunas skolu ēkas. Paga-
stā no 1925. gada darbojas 2-gadīgā lauk-

saimniecības skola.

Pagastā darbojas vairākas sabiedriskas

saimnieciskas organizācijas, no kurām ie-

vērojamu vietu ieņem krāj-aizdevu sabied-

rība, piensaimnieku sabiedrība un patērē-

tāju biedrība. Kulturālajā dzīvē vadošā lo-

ma pieder aizsargiem un aizsardzēm.

Barkavas pagasta vecākais.

Barkavas pagasta valde un techniskie darbinieki

Barkavas lopkopības parraudzibas biedrība

„Laima"
dibināta 1925. gadā. Patreiz pārraudzības
biedrībā ir 26 saimniecības ne visām 1150

pagastā atrodošamies saimniecībām, kas

sastāda 2.25 proc. Slaucamo govju 134,

jaulopu 44, stacijas buļļu 3, LB sugas, no

kuriem divi iegādāti ar pašvaldības pabal-
stu. 1935.-36. pārraudzības gadā gada gov-

ju 94,1. Piena 2267 kg; tauku proc. 4,04;

govs augstākā raža 204 kg sviesta.

Pie biedrības biedriem atrodas divas put-

nu audzētavas: vienā Tulūzas zosis, otrā

Pekinas pīles. Biedrības pārraudze Alv.

Druvnieka. Tagad valdē strādā I. Matuls,
M. Orninš un A. Dzenis.

M. ORNIŅŠ.

Sekretārs.

Barkavas 6 kl. pamatskola.
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Barkavas piensaimnieku sabiedrība

Valsts Barkavas 2-gad
lauks, skolas pārzinis

agr. J. Brūns.

dibināta 18. aprīlī 1923. gadā, bet pēc viena

mēneša piena trūkuma dēļ pienotavas dar-

bība bija jāpārtrauc. To atjaunoja tikai

1927. g. Pirmie darbības gadi sabiedrībai

nebija sekmīgi, cerētais piena daudzums

nesanāca, bet izdevumi kopā ar lielo amor-

tizāciju nospieda izmaksas zem vietējā tir-

gu cenas. Lai pievilktu lielāku piena dau-

dzumu sabiedrība stājās pie krejotavu ierī-

košanas un tās darbojās: Cerziniekos, Kaln-

galā, Tomaševā, Silagalā un Jaundzērvme-

kos. Desmit gadu laikā koppienotava ir

pārstrādājusi 4.257.653 kg piena un izgata-

vojusi 174.890 kg eksportsviesta.

Lieli nopelni pie sabiedrības nodibināša-

nas piekrīt valdes priekšsēdētājam A. Veik-

šanām, kurš no sabiedrības nodibināšanas

laika ieņem šo amatu.

K. BIRZNIEKS,

koppienotavas vadītājs.

Barkavas krājaizdevu sabiedrība

dibināta 1908. gadā un viņas darbības rajo-
nā ietilpst Barkavas un tuvākie kārniņu pa-

gasti. Sabiedrība savu darbību uzsākusi ar

aizņemtiem līdzekļiem no Valsts bankas,
bet darbība strauji attīstījusies un sabied-

rība guvusi vispārēju iedzīvotāju uzticamī-

bu un tā varēts atmaksāt aizņemto sumu.

Pirmskara gados biedrības ienākumi bijuši
tik lieli, ka ar saviem līdzekļiem uzcēlts

biedrības nams ar plašu izrīkojumu zāli.

Biedrības namā pašlaik mitinās 2 gad. lauk-

saimniecības skola un paliek vēl brīvas tel-

pas sarīkojumiem. Lielinieku laikā darbī-

bu nācās pārtraukt. Nostiprinoties Latvi-

jas valstij, sabiedrība to atjaunoja. 1935.g.

sabiedrībai pievienota Atašienes krāj-aizde-

vu sabiedrība. Pašlaik sabiedrībā 852 bied-

ri; bilance uz 1936. g. 1. dcc. 248.918 ls, no

kuriem pašu kapitāls 91.446 ls, jeb 37%.

Sabiedrībā nepārtraukti darbojas no tās

dibināšanas valdes priekšsēdētājs J. Pelšs

un valdes loceklis Edvards Krustāns un no

sabiedrības atjaunošanas kā valdes loceklis-

grāmatvedis Antons Veikšans.

A. VEIKŠANS,
Sab-bas valdes loc.-grāmatvedis.

Bērzgales pagasts
atrodas rītos no Rēzeknes pilsētas un robe-

žojas ar Mērdzenes, Rēznas, Makašēnu un

Nautrēnu pagastu.
Pagasta platība 19.377 ha, kuru taksāci-

jas vērtība 3.002.097 ls. Pagastā ir 1450

saimniecības, no tām 805 ar zemes platību
līdz 10 ha. ledzīvotāju skaits 7535. Teko-

šā gada pagasta pašvaldības budžets 68.200

ls, nodokļu likmes normālas. Finansiālais

stāvoklis apmierinošs. Pamazām, bet ne-

atlaidīgi kārtoti vecie parādi, kas palikuši

no partiju laikiem un cerams, ka nepaies
ilgs laiks, kad tādu vairs nebūs. Nodokļu
iekasēšanu stipri traucē pagājušās vasaras

sausums, kura dēļ raža cietusi 60 proc. ap-

mērā.

Bērzgales pagastā darbojas 3 sešklasīgās,
4 četrklasīgās un viena valsts bērnu pa-

tverme —Kalnezeros. Šinī mācības gadā

pagasta skolās mācās 1150 skolēni. Skolu

tīkls apmierinošs, bet vēl nav nokārtots sko-

lu telpu jautājums, jo 3 pagasta skolas no-
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vietotas privātās un skolas vajadzībām ne-

piemērotās telpās. Lai novērstu šos trūku-

mus, pagasta padome pag. gada decembrī

nolēma celt jaunu skolas namu Lobāržu pa-

matskolai, kas izmaksās 35.000 ls. Nākošo

5 gadu laikā paredzēts pārbūvēt Mežvidu

6-kl. pamatskolas līdzšinējo ēku un uzcelt

jaunu skolas namu Ceplīšu 4-kl. pamatsko-
las vajadzībām.

Kā skolotājos, tā arī skolēnos vērojama
centība pienākumu pildīšanā un saticībā ko-

pējā darbā. Ne mazāk ir vērojama laba

griba sekot un izpildīt mūsu Vadoņa aizrā-

dījumus un ierosinājumus.

Pagastam ir savs doktorāts, kurii telpas
rajona ārstam, vecmātei un raj. medic. feld-

šerim. Ne visai ērts un piemērots ir pa-
gasta nams, kas ierīkots bijušā pagasta sko-

lā — Bērzgales ciemā. Nams ir novecojies,
kamdēļ tuvākā laikā būs jāstājas pie tā pār-
būves.

Pagastā sekmīgi darbojas Bērzgales lauk-

saimniecības biedrība, Bērzgales krājaizde-
vu sab-ba, savstarpējā apdrošināšanas bied-

rība, Bērzgales meliorācijas sabiedrība, lop-
kopības pārraudzības b-ba „Nākotne" un

3 mazpulki. Sabiedrisko dzīvi pašlaik vei-

do pagasta aizsargu nodaļa un Latv. kat.

jaun. Bērzgales nodaļa. Aizsargu nodaļa

pēdējā laikā uzsāk aizsargu nama būvi

Bērzgales ciemā. Bērzgales pagasts nevar

lepoties ar sabiedriskām ēkām, jo tādu pa-

gastā nav, kaut gan pie labas gribas un sa-

prašanās varēja daudz ko darīt šinī nozarē.

Šo darbu traucēja partiju laiku ķildas un ne-

saskaņas, kas pēc 15. maija izbeigtas.
Ar zemes bagātībām Bērzgales pagasts

nevar lepoties. Zeme vidēji auglīga, kal-

naina un grūti apstrādājama. Mežu maz,

kamdēļ katru gadu pagasta zemturiem jā-

rūpējas par kurināmā materiāla iegādi. Pē-

dējā laikā domāts par dedzināmās kūdras

ražošanu, bet līdzekļu trūkums neļauj uz-

sākt šos darbus plašākos apmēros. Lauk-

saimnieku galvenais ienākumu avots —

graudkopība. Plašākos apmēros audzē li-

nus un cukurbietes. Pagastu šķērso Rēzek-

nes - Jaunlatgales dzelzceļš un šoseja, kas

sekmē vietējo tirdzniecību un atvieglo linuļ
un cukurbiešu piegādāšanu.

Bērzgales 6 kl. pamatskola.

Pēdējā laikā manāma lielāka rosība lauku

būvniecībā. Ar prieku jākonstatē, ka koka

ēku būvēšanu bērzgalieši atmet un to vietā

paceļas staltas ugunsdrošo materiālu ēkas.

Pagastā ir arī savi dabas skaistumi. Te

būtu minama Kalnezeru muiža ar saviem

skaistajiem ezeriem un birzīm, kurus šīga-
da pļaujas svētkos apciemoja mūsuu Vado-

nis, dodot nelatviskai Adamovas muižai jau-
nu un piemērotu nosaukumu — Kalnezeri.

ST. ŠĪRINS,

Bērzgales pagasta vecākais. 1

Bērzgales savstarpēja ugunsapdrošinašanas
biedrība

dibināta 1926. g., uzsākot savu darbību ar

31 biedru. Pagasta pilsoņi un organizāci-
jas par to atsaucas ļoti atzinīgi, jo biedrība

vietējiem iedzīvotājiem ir izdevīga, kur lē-

tāki un droši var apdrošināt savus īpašu-
mus. Pašreiz biedrība apvieno 400 biedrus

un ir uzkrājusi kapitālu 6000 ls apmērā.
Biedrība ir iegādājusi vienu lielo un vienu

mazo ūdens šļirci, kā arī citus nepiecieša-
mos ugunsdzēšanas rīkus, un katram bied-

rim par brīvu izsniegusi ķekšus. Biedrība g
savus riskus pārapdrošina savstarpējā ap-

I

drošināšanas centrālā savienībā — no 75

līdz 95 proc. Biedrības finansiālais stā- |
voklis labs. Valdes priekšsēdētājs P. Se- ļ
leckis un locekļi: J. Rupainis, I. Sprūga, P. «
Bernāns un V. Deksnis.

P. SELECKIS,
Bērzgales savst. ugunsapdrošin.

b-bas valdes priekšsēdētājs.
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Bērzgales krājaizdevu sabiedrība

dibināta 1909. g. un atjaunota 1923. g. Sā-

kumā, t. i. 1923. g., biedru skaits bija 245,

pašlaik biedru skaits ir 634. Biedrība savā

laikā iegādājusies nekustamus īpašumus
Mežvidos un Bērzgalē, kuru vērtība ir

22.937,12 ls. Biedrības pamatkapitāls
15.259,25 ls, rezerves 886,75 ls un speciāli
kapitāli 16.633,54 ls. Biedrība ir saņēmusi
caur Latvijas banku un Latvijas hipotēku
banku 98.298 ls, kāda suma izsniegta lauk-

saimnieku biedrības biedriem savu saim-

niecību izveidošanai, resp. nekustamu īpa-
šumu iegūšanai. Biedrības darbība ir sek-

mīga un finansiālais stāvoklis stabils, ilg-
gadīgie biedrības darbinieki, kuri arī paš-
laik darbojas, ir valdes priekšsēdētājs A.

Skrulis, locekļi: ī. Francuzevičs un J. Opin-
cāns.

J. STUDENS,
Bērzgales krājaizdevu s-bas

grāmatvedis.

Bērzgales lauksaimnieku biedrība

dibināta 1909. gadā. Pasaules kara pirma-
jos gados darbība sašaurināta un 1917. g.

pārtraukta. 1921. gadā darbība atjaunota.

Biedrības saimniecības kopplatība 8 ha,
ar lielu augļu dārzu un saimnieciskām

ēkām. Bez tam biedrībai ierīkoti lauksaim-

nieku mašīnu koplietošanas punkti, kuru

plašos apmēros izmanto apkārtnes lauk-

saimnieki.

Biedrības kokaudzētavā par samērā ze-

mām cenām izsniegti zemniekiem augļu ko-

ciņi.

Biedrība rīkojusi gan dažādus kursus un

priekšlasījumus, gan praktiski-lauksaim-
nieciskus paraugdarbus.

ST. SAMETIS,
Bērzgales lauksaimn. b-bas sekretārs.

Bērzgales meliorācijas sabiedrība

darbību uzsāka 1928. gadā ar nelielu biedru

skaitu. Darbībai paplašinoties, biedru

skaits pieaug un 1937. g. 1. janv. skaitās

101 biedrs.

Pateicoties valdības pabalstam, sabiedrī-

ba ir daudz darījusi pagasta iedzīvotāju
labā.

Savā īsajā pastāvēšanas laikā ir izrakts

27.404 tek. metri grāvju, kas izmaksāja
34.611,99 ls. Par izvestiem darbiem pa-

gasta iedzīvotāji ir ļoti apmierināti.

P. SELECKIS,
Bērzgales meliorācijas s-bas

priekšsēdētājs.

Bukmuižas pagasts
ar 7200 iedzīvotājiem, 19.700 ha zemes, no

kuriem aramzeme 7600 ha, atrodas valsts

tālākā stūrītī un ar savām robežām pieskā-
rās Padomju Savienībai. Tuvākās dzelzce-

ļa stacijas: Skaista 45 klm. un Rēzekne

48,5 klm. Ceļi tagad labi. Vasarā noorga-

nizēta autobusa satiksme ar Rēzekni. Fi-

nansiālais stāvoklis pašreiz diezgan grūts.
Lai izkļūtu no deficita, apm. 3 gadus būs

jāpaaugstina nodokļu likmes. Tās vēl agrāī
ko laiku saimniekošanas sekas. Tagad stā-

voklis ievērojami uzlabojies, nodokļu parā-
di iekasēti lielos apmēros un pagasts no-

dokļu iekasēšanā stāv 3. vietā apriņķī.

Pagastu dēvē par skaistāko vietu Latga-

lē, kādēļ to apmeklē daudz tūristu. Dažās

svētdienās Bukmuižu izbraukušas 24 auto

mašīnas ar dabas mīļotājiem. Mūsu kalni

ar skaistajiem skatiem uz ezeriem un skais-

ais Ežu ezers ar savām 60 salām ir tie,

kas pievelk šos ļaudis. Kad citur visur

sniegs nokusis, tad vēl mūsu kalnos un le-

jāss var sastapt sniegu metru biezumā.

Pagastā 9 skolas; 8 uztur pašvaldība, bet

vienu valsts. Darbojas krāj-aizdevu s-ba

(dib. 1922. g.), lopkopības pārraudzības

b-ba, lauksaimniecības biedrība «Akots»,
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meliorācijas b-bas, katoļu jaunatnes b-ba

un citas.

Pēdējos 3 gadus pag. pašvaldība aizsar-

gu darbu atbalstījusi ar apm. 4500 ls. Aiz-

sargu mītne Bukmuižā izbūvēta gandrīz

vienīgi ar pašvaldības līdzekļiem. Šinī ga-

dā pašvaldība cels jaunu skolu, vienā izda-

rīs kapitālremontu un remontēs arī pagasta
namu.

A. ŠVARCS,
Bukmuižas pag. valdes darbvedis.

Bukmuižas pagasta valde un techniskie darbinieki.

Bukmuižas latviešu pamatskola

Dricēnu pagasts

aizņem 142 kv. klm un tajā pēc 1935. gada

vispārējās tautas skaitīšanas datiem dzīvo

4322 pastāvīgi iedzīvotāji. Pagastu šķērso
Rēzeknes — Sitas šaursliežu dzelzceļš un 1.

šķ. zemes ceļš Rēzekne — Gulbene.

Pagasta nams atrodas Dricēnu ciemā 20

klm. no apriņķa pilsētas Rēzeknes, 1,3 klm

no Dricēnu dzelzceļu stacijas piecu ceļu

krustojumā. Turpat darbojas rajona ārsta

ambulance, Sarkanā krusta veselības kop-
šanas punkts ar zobārstniecības kabinetu,

veterinārfeldšeris, aptieka, pasta pal. nodaļa

un krājaizdevu sabiedrība. Blakus Dricēnu

ciemam paceļas krāšņa mūra katoļu baznī-

ca, celta 1859. gadā. Draudzē skaitās 5230

locekļu un tajā ietilpst Dricēnu un daļa
Sakstagala pagasta.

Pagasts uztur vienu 6 kl. pamatskolu un

trīs 4 kl. pamatskolas ar 14 skolotājiem. Nā-

košā vasarā pagasta pašvaldība uzsāks Pil-

cenes 4 ki. pamatskolas būvi, kura izmaksās

apm. 50000 ls, 1936.-37. māc. gada sākumā

reģistrēti 833 bērni skolas gados. No šī

skaita skolu neapmeklē 78.
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Pagājušā gada vasarā pagasta pašvaldī-
ba izdarīja pagasta nama pārbūvi, kas iz-

maksāja 10,000 ls. Kancelejas telpas ie-

kārtotas ērti un apgādātas ar piemērotu
inventāru.

Finansiālais stāvoklis pagasta pašvaldī-
bai labs, visi maksājumi nokārtoti un uz-

krāti rezerves kapitāli. Pēc 15. maija pa-

gasta lauksaimnieki nākuši pie atziņas, ka

nodokļi jākārto un maksājumus izdara pēc
saviem materiāliem apstākļiem samērā la-

bi. Pagājušā vasarā daļa pagasta lauksaim-

nieku cieta no krusas postījumiem un sau-

suma, kas atstāj jūtamu iespaidu uz nodok-

ļu nomaksu.

Lauksaimnieku galvenā nodarbošanās

graudkopība, linu audzēšana un daļa lauk-

saimnieku nodarbojas arī ar lopkopību. Pa-

gastā atrodas pienotava, kura rosīgi darbo-

Dricēnu pagastnams.

jas un nākošā gadā paredzējusi piemērotas
ēkas jaunbūvi.

1931. gadā Sarkanais krusts nodibināja

pie ārsta ambulances veselības kopšanas

punktu, kas apkalpo arī kaimiņu pagastus.

Dricēnu pagastvalde un techniskie darbinieki

Pagājušā gada stitistika rāda, ka punktu

apmeklējuši no Dricēnu pagasta 13484 bēr-

ni, Sakstagala pag. 3149,—, Makašēnu pag.
— 796, Gaigalavas pag. 486, Viļēnu pag. 250

un Nautrēnu pag. 197. Punkta uzturēšanā

piedalās arī pagasta pašvaldība,
Jaukākās vietas pagastā ap Taunagas

muižu un Aizupi, bet ar savu krāšņumu

Dricēnu 6-kl. pamatskola.
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izceļas «Mazičas» upīte pie Dricēnu muižas,
kuras stāvie krasti sniedzas līdz 10 metru

augstumā.

Kulturālā dzīve pagastā rit samērā sek-

mīgi, kulturveicināšanas biedrība «Ausek-

lis» dibināta 1920. g., tai pieder savs nams

un bibliotēka ar 1200 sējumiem. Sabiedris-

kā dzīvē rosīgi piedalās aizsargi, skautu un

gaidu vienības, lauksaimniecības biedrība

«Vaga» un Latvijas Sarkanā krusta Dricē-

nu nodaļa.

Pagasta pašvaldības 1936.-37. g. budžets

sastādīts normālām likmēm un līdzsvarots

uz 51.384 ls. Pagastā 962 saimniecības.

M. AVENS,
pagasta darbvedis.

Gaigalavas pagasts
aizņem 278 kv. kilometru platību, 724 ap-

dzīvotas vietas ar 3685 iedzīvotājiem, no ku-

riem 97 proc. latvieši un 3 proc. krievi un

citi sveštautieši. Pagasta nekustamu īpa-
šumu kopējais novērtējums 1.642.657 ls, bu-

džets — 35.080 ls, līdzsvarots ieturot normā-

voklis pašlaik neļauj ķerties pie nepiecie-
šamo skolu namu būves, jo šinī gadā vēl

galīgi jāpabeidz Gaigalavas 6-kl. pamatsko-
las būve un tikai nākošos gados pagasta
pašvaldība stāsies pie pārējo nepieciešamo
skolas namu būves. Pagasta nams būvēts

Gaigalavas pagasta valde un techniskie darbinieki.

las nodokļu likmes. Pagasta pašvaldība uz-

tur vienu 6-kl. pamatskolu un piecas pirmās

pakāpes pamatskolas, no kurām divās miti-

nās pašvaldībai piederošās telpās un 4 pir-
mās pakāpes pamatskolas īrētās telpās.

Pagasta skolu telpu jautājumu grūti at-

risināt, jo atrast piemērotas telpas nav ie-

spējams, bet pašvaldības finansiālais stā-

-1905. gadā, novecojies un arī te nepiecieša-

ma pārbūve. Ārsta māja atrodas labā stā-

voklī. Pateicoties agrāko laiku nolaidībai

un paviršībai, daļa pagastu ēku nolaistas un

sliktā stāvoklī . Tikai pēdējā laikā tās sa-

ved kārtībā, bet uz reizi visu nokārtot ne-

var.

Lauksaimniekiem galvenos ienākumus

Gaigalavas pagastnams.
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dod linkopība, lopkopība un pa daļai

graudkopība. Pagastā atrodama dažāda la-

buma zeme. Lielas zemes platības gan ir

zemās vietās, kur vajadzīga nogrāvošana.

Augstākās ražas iespējams sasniegt tikai

pie rūpīgas zemes apstrādāšanas un parei-
zas mēslošanas. Pagasta lauksaimnieki

vairumā ir sīkzemnieki ar līdz 5 ha aram-

zemes saimniecībām.

Pagastā kulturālā dzīve rit samērā sek-

mīgi. Plašu sabiedriski kulturālu darbu

veic vietējie aizsargi, aizsardzes, mazpulki,
skolas, pienotava un lauksaimniecības bied-

rības. Izrīkojumu sarīkošanai rada ļoti lie-

las grūtības piemērotu telpu trūkums. Pa-

gastā nav biedrības namu, kur iedzīvotāji
varētu sapulcēties kopējam darbam un arī

atpūtai, kā arī nav pagastā tik spēcīgu
biedrību, kuras spētu uzcelt piemērotas iz-

rīkojumu telpas.
P. VRUBĻEVSKIS,

pagasta darbvedis.

Kaunatas pagasts
ir viens to lielākiem Rēzeknes apriņķī kā

teritoriālā, tā iedzīvotāju skaita ziņā. Pa-

gasta platība 261,6 kv. klm. ar 2223 saim-

niecībām, ar 2.855.433 ls nekustamas man-

tas ienesīguma vērtību un 10850 iedzīvo-

tājiem. Paredzēts no pagasta atdalīt 84

saimniecības un atlikušo daļu sadalīt patstā-
vīgos — Kalnāju un Rītlauku pagastos.

Zeme lielāko daļu kalnaina un mazauglī-
ga. Lauksaimnieki vairāk vērības piegrie-
zuši graudkopībai, kas arī izrādījusies iz-

devīgāka, jo sīksaimniecību un dažu normā-

la tipa saimn. apsaimniekotāji ar lielām

ģimenēm nespēj savās saimniecībās piera-
žot labību pašuzturam un to ikgadus iepērk

vietējā tirgū vai ieved no Rēzeknes un Lu-

dzas pilsētām. Pag. gadā pagasta lauksaim-

nieki cieta krusas negaisa un sausuma dēļ,

kādēļ sajūtams maizes labības trūkums vie-

tējā tirgū un šī gada pavasara sējai sēklas

materiāla trūks pāri par 50 proc. no visa

pagasta saimniecībām. Beidzamajos gados
lauksaimnieki piegriezuši vērību arī linko-

pībai.
Lauk- un lopkopība atrodas uz zema lī-

meņa. Nākotnes uzdevums ieaudzināt ap-

ziņu un uzņēmību, lai saprastu zemes pa-

reizas apstrādāšanas nozīmi, ar ko salētinā-

tos darbs un tiktu pacelta ražība un laik-

saimniecības ienesīgums.
Tekošā gada pagasta pašvaldības bu-

džets līdzsvarots uz 66198,— ls. ledzīvotāju
lielākā daļa savu maksājumu kārtošanai

līdzekļus iegūst izbraucot nopelnā uz pārē-

jiem valsts apgabaliem, kur strādā kā puiši,

meitas, gani, grāvrači, meža un citu darbu

Kaunatas pagasta valde un techniskie darbinieki

strādnieki. Gada laikā nopelnās izbrauc

pāri par 4000 personu. Jūtamu iespaidu uz

pašvaldības budžetu atstāj pašvaldības no-

dokļa norakstīšana zaudējumos 400—1000

personām, kas nopelnā pa vasaru izbrauku-

ši un līdzīgu nodokli nomaksājuši citai pa-

gasta pašvaldībai. Būtu vēlams personu

aplikšanai ar pašvaldības nodokli paredzēt

ilgāku nodzīvošanas laiku, varbūt pieska-

ņoties likumam par sociālu apgādību. Pa-

gasta pašvaldība tikai beidzamajā laikā pa-

spējusi iekrāt līdzekļus, likvidēt iepriekšē-

jos gados uzkrājušos parādus un atmaksāt

pēc piederības svešas sumas.

Pašvaldība paspējusi ar saviem līdzek-

ļiem 1934.-35. gadā uzcelt Rudzātu I pak.
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pamatskolu un saimniecības ēkas, izmaksā-

jot 6173,27 ls. Skolu un citu sabiedrisku

ēku būvēm piegriezta izcilus vērība. Nāko-

šā gadā paredzēts uzsākt Liepkalna I pak.

pamatskolas ēkas būvi. Pašvaldība uztur

12 pamatskolas, no kurām 2 — 6 klasīgas un

10 — 1. pak. ar komplektiem pie Kaunatas

6 kl. krievu un pie Dubuļu I pak. — poļu
tautības bērniem. Skolās mācības pa-

sniedz 34 skolotāji un mācas 1409 skolēni.

Uz 1. janvāri ārpus skolas palikuši 237 bērni

māte, algo un uztur veterināro feldšeru. Pa-

gastā darbojas pagasta kantoris ar 6 pagasta

palīgnodaļām, 2 telefona centrāles ar 12

telefona abonementiem, radio abonentu uz

1. janvāri pagastā bija 26. Krājaizdevu sa-

biedrība dibināta 1922. g. un 1935. g. noslē-

gusi ar 31415,91 ls bilanci. Aizsargu noda-

ļa un aizsardžu pulciņš ir aktīvākie sabied-

riskas un kulturālas dzīves veidotāji. Pie-

mērotu telpu trūkums traucē sabiedriskas

un kulturālas dzīves attīstību. Jau krāj lī-

Kaunatas pagastnams.

vecumā no B—l4 gadiem. Skolas neapmek-
lēšanai par iemeslu ir trūcīgi materiāli ap-

stākļi, bērnu, vecāku vai piederīgo slimī-

bas, piederīgo miršanas un daudz cita rak-

stura gadījumi. Pagasta pašvaldība no sa-

viem līdzekļiem ziedojusi 651,95 ls grāmatu

iegādāšanai skolām un padomes bibliotē-

kai, kura līdz šim ir vienīgā pagastā ar 699

sējumiem.
Pagasts uztur 32 nespējniekus ārpus pat-

versmes un maksā pabalstu naudā. Pa-

gasta pašvaldība uztur rajona ārsta punktu,
kurā darbojas ārsts, medic. feldšeris un vec-

dzekļus aizsargu nama būvei. No rosīgā-

kām biedrībām vēl minamas: brīvprātīgo

ugunsdzēsēju b-ba ar 30 biedriem, kas dibi-

nāta 1934. g. 18. februārī un katoļu jaunat-

nes biedrība ar 150 biedriem, dibināta 1932.

gadā.

Dzimtsarakstu nodaļā 1936. gadā reģis-

trēti 334 dzimšanas, 65 laulības un 163 mir-

šanas gadījumi, kas raksturo tautas pieau-

gumu.

A. ŠNEPS,

pagasta darbvedis.

Maltas pagasts
Maltas, agrāki Rozentovas, pagasts aiz-

ņem 216,03 kv. klm. lielu platību, no tās —

lauksaimnieciski izmantojamas zemes 198.52

kv. klm. Pagastā 2456 saimniecību ar vi-

dējo zemes platību apm. 10 ha. Zeme

lielāko tiesu smilšaina, vai smilšains māls.

Visu īpašumu kopējais novērtējums

2.873.646 ls. Pagasta pašvaldības budžets —

75400 ls. ledzīvotāju kopskaits 9913.

Pagasts uztur 14 skolas, no tām: 6 lat-

viešu, 4 krievu, 1 poļu, 1 žīdu un 2 latviešu

ar krievu komplektu. Skolās darbojās 47

skolotāji. Skolas apmeklē 1583 bērni, bet

ārpusskolas, dažādu apstākļu dēļ, palikuši

89 bērni. Skolas neapmeklēšanas iemesli

pa lielākai daļai ir trūkums un vai nu ve-

cāku vai pašu bērnu slimības. — 10 skolas

novietotas pašvaldībai piederošās telpās un

4 — privātās. Gandrīz visas pašvaldībai

piederošās skolu telpas un zeme iegūtas Lat-

vijas pastāvēšanas laikā no valsts zemes

fonda. Ēkas atrodas bijušo muižu centros,
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kāpēc skolām nepiemērotas, prasa pārbūves

un remontus. Pagasta pašvaldība pieliks
visas pūles, lai tuvākā nākotnē pagasta
centrā — Rozentovā — uzceltu jaunu 6 kl.

skolu ar attiecīgu internātu apmēram 500

bērniem. Skolu tīkls jāpārkārto tā, lai sko-

lu skaits būtu mazāks, bet kvalitāte labāka,
t. i. jādibina skolas ar plašākām telpām un

internātu pie katras.

Pagasta finansiālais stāvoklis viens no

sliktākiem visā valstī. Tas izskaidrojams

ar pagājušo politisko laiku chaotisko saim-

niekošanu. Uz 1934. g. 15. maiju pagastam

bija 174324,91 ls liels parāds. Tagad no šā

parāda palicis vēl 84325,78 ls. Ja iekasētu

visus nodokļus, tad tomēr paliek 40,000 ls

liels iztrūkums. Tā segšanai zemnieku kre-

dita banka piešķīrusi aizdevumu uz 20 ga-

diem par 5 proc. Nodokļi ienāk apmierinoši
un pilsoņos aug apziņa, ka nodokli maksājot

ceļam savu labklājību.

Pagasta pašvaldība pagājušā gadā torgos
visai izdevīgi ieguva Zosnas muižas centru

ar ēku — bijušo muižas īpašnieka mītni, kas

paredzēta no Maltas pagasta atdalāmā

Maltas pag. 1. Rozentovas 6-kl. pamatskola.

Jaunrēznas pagasta namam. Šinī gadā

pagasta pašvaldība Borovajas ciemā uzcels

lopkautuvi, kura izmaksās apm. 5000 ls un

atmaksāsies 5—7 gados.

Maltas pagasta valde, padome, tiesa un kancelejas udx u.n.e<vi.

Galvenos ienākumus iedzīvotāji gūst no-

darbojoties ar graudkopību. Pēdējos divos

gados daļa lauksaimnieku pāriet uz linko-

pību. Sevišķu vērību sāk piegriezt arī cūk-

kopībai, un bekona un speķa cūku audzēša-

na dod saimniecībām jūtamus ienākumus.

Dažas lielākās saimniecības nodarbojas ar

lopkopību. Zosnas novadā izplatīta mājas

amatniecība, ražojot koka traukus, darba

rīkus, pinumus v. c. Rēznas ezera piekra-
stes iedzīvotāji nodarbojas arī ar zvejniecī-
bu. Pagājušais gads lauksaimniekiem bija

ļoti slikts, jo lielā sausuma dēļ no caurmēra

ražas ievākta tikai apmēram puse.

Pagasts atrodas ļoti dzīvā un no dabas

skaistā apvidū, 18 klm no Rēzeknes. Pa-

gastu šķērso Daugavpils — Rēzeknes dzelz-

ceļš un Latgales šoseja. Pagastā divi cie-

mi — Malta un Borovaja. Borovajā uz paš-
valdības zemes notur nedēļas tir-

gu, kurš ir viens no lielākiem apriņķī un

apkalpo 6 oagastus. Bez tam Borovajā at-

rodās miertiesa, izmeklēšanas tiesnesis, tie-

su izpildītājs, rajona un veterinārārsts, po-

licijas iecirknis, Antonopoles pasta telegrā-
fa kantoris, Maltas dzelzceļa stacija, 3 sko-

las, 3 baznīcas, tvaika dzirnavas ar gateri,
vairāki desmiti tirgotavu un amatniecības

uzņēmumu.

Pagastā darbojas piensaimniecības s-ba

«Ekonomija», Latvijas kulturveicināšanas

biedrības Antonopoles nodaļa, Maltas krāj-
aizdevu sabiedrība, Rozentovas pārraudzī-
bas biedrība. Rozentovas lauksaimniecības
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biedrība «Saulīte» v. c. Pagasta kulturālo

dzīvi rosīgi vada aizsargu nodaļa, skolas un

3 mazpulki. Lielas grūtības rada piemēro-

tu telpu trūkums izrīkojumiem un citām

sanāksmēm. lesākta aizsargu nama būve.

Zemi nama būvei un arī daļu līdzekļu dā-

vājusi pagasta pašvaldība, daļu dos valdī-

ba. Nams izmaksās 44.000 ls. Paredzams,

ka pēc pāris gadiem Borovajā pacelsies stal-

ta aizsargu nama ppltne.

J. SALIŅŠ,
Maltas pagasta vecākais.

Maltas pagastnams.

Makašēnu pagasts
Makašēnu pagasts atrodas Rēzeknes ap-

riņķī, robežojas ar Rēzeknes pilsētu, Bērz-

gales, Nautrēnu, Dricēnu,

Ozolmuižas un Rēzeknes pagastiem. Platī-

ba 15180,86 ar 1.879.637 ls lielu nekustamas

mantas ienesīguma vērtību. 1700 apdzīvo-

tās vietas ar 7495 iedzīvotājiem. Pagasta

valdes nams atrodas Ivgolovas ciemā uz Rē-

zeknes -Makašēnu - Ilzenes
T
I šķ. ceļa. Pa-

gastam pieder pagasta nams ar vienu saim-

niecības ēku un Makašēnu 6 kl. pamatsko-
las divas ēkas ar divām saimniecības ēkām.

Pagasta pašvaldība uztur deviņas pamat-

skolas, pie kam piecas no tām ir otras pa-

kāpes. Astoņas pamatskolas atrodas īrētās

telpās un tikai viena pagasta pašvaldībai

piederošās.
1936.-37. saimniecības gada budžets sa-

stāda 58745 ls. Budžets sastādīts, izsmeļot

likumā atļautas likmes, nepaaugstinot tās

par 20 proc. Skolu uzturēšanai izdota gan-

drīz viena trešā daļa no pagasta budžeta.

Pagasta robežās darbojas krājaizdevu sa-

biedrība. Pastāv aizsargu nodaļa un sporta

pulciņš. Pagasts bagāts ar ezeriem un kal-

niem.' No ezeriem lielākais ir Sološnieku

ezers, kuru vasarā apmeklē tūristi. No kal-

niem pazīstamākie ir tā saucamie «Anču-

panu kalni», kuri atrodas tikai trīs kilomet-

ri no Rēzeknes pilsētas. Minēto kalnu ap-

kārtne piemērota sanātorijas būvei. ledzī-

votāji nodarbojas ar zemkopību un lopko-

pību. Ražo visvairāk linu un kartupeļu.

Viena daļa audzē cukurbietes. Sabiedriskā

darbība ne visai rosīga, jo trūkst sava tau-

tas nama. Ar š. g. 1. aprīli paredzēts paga-

stu sadalīt divās daļās un proti, Makašēnu

un Ičas pagastos.
A. RIKS,

Makašēnu pagasta valdes darbvedis.

Ozolmuižas pagasts
atrodas Rēzeknes pilsētas tuvumā ar ļoti

ērtu satiksmi. Pagastu šķērso Daugavpils-

Rēzeknes šoseja un dzelzceļa līnija. Paga-

sta iedzīvotāju skaits 5298, ar 1040 saimnie-

cībām. Zemes kopplatība 11230,78 ha. Pa-

gasta iedzīvotāji nodarbojas pa lielākai da-

lai ar lauksaimniecību, bet daļa krievu tau-

tības pilsoņu vasarā izbrauc arī peļņā, jo

pagasta iedzīvotāju lielākā daļa ir sīkzem-

nieki — ar zemes platību līdz 10 ha.

Pagasta sabiedrisko dzīvi ievērojamā mē-

rā traucē telpu trūkums. Nav kur sarīkot
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izrīko jumus, kursus, priekšlasījumus. Pa-

gasta robežās nav tautas nama.

Šo vajadzību zināmā mērā varēs apmie-
rināt ar jaunā skolas nama izbūvēšanu,
kurā iekārtos arī plašākas telpas sabiedris-

kiem sarīkojumiem.
Lauksaimniecības pacelšanā ievērojamu

lomu spēlē pēdējā laikā noorganizētā agro-

nomiskā palīdzība. Lauksaimnieki te lab-

prāt seko dotiem norādījumiem. Pašlaik

pagastā organizē lopu pārraudzības biedrī-

bu un lauksaimniecības biedrību.

F. CVETKOVS,
Ozolmuižas pagasta valdes darbvedis.

Rēznas pagasts
platība 414 kv. klm., iedzīvotāju 10870,

saimniecību skaits 2413 un pagasta neku-

stamas mantas vērtība 2881670 ls. ledzī-

votāju galvenā nodarbošanās zemkopība,

galveno ienākumu gūst no graudkopības,

linkopības un arī cukurbietēm.

Pagasta saimniecība saimnieko ar nor-

mālām nodokļu likmēm. Tekošā gada bu-

džets līdzsvarots uz 69000 ls. Pagasta paš-
valdības finansiālais stāvoklis diezgan

grūts, jo no agrākiem gadiem iekrājušies
lieli nodokļu parādi. Pēc 15. maija pārvēr-
tībām stāvoklis sāk jūtami uzlaboties, ie-

dzīvotājos vērojams pienākumu apziņas uz-

plaukums un tie sāk piegriezt nopietnāku
vērību savu parādu kārtošanai.

Pagasta pašvaldība uztur piecas 6 kl.

pamatskolas un 7 I pak. pamatskolas, no

kurām 7 atrodas pagasta pašvaldībai piede-
rošās ēkās, bet 5 īrētās telpās. Šinīs sko-

lās strādā 33 skolotāji. Tekošā budžeta ga-

dā pagasta pašvaldība uzsākusi būvēt Kal-

nāju 6 kl. pamatskolas ēku. Šīs ēkas būvei

saņemts no Latvijas zemnieku kredita ban-

kas 4000 ls liels aizdevums, pārējos izdevu-

mus pagasta pašvaldība domā segt saviem

līdzekļiem. Ēkas būve izmaksās 9251 ls.

Lai uzlabotu skolu stāvokli, tad pagasta

pašvaldībai vēl jāpieliek turpmākos gados
daudz pūļu un līdzekļu, lai tās apgādātu

piemērotām telpām.

Pagastā darbojas: lopkopības pārraudzī-
bas biedrība «Monts», Ignatovas piensaim-
nieku sabiedrība, kooperātīvs «Rīts», melio-

rācijas sabiedrība «Aizpurvs», trīs mazpul-

ki, skautu vienība, kulturveicināšanas b-ba

«Zinība», katoļu jaunatnes biedrība, pret-
alkohola biedrība un Stoļerovas krāj-aiz-
devu sabiedrība. Pateicoties šīm organizā-

cijām kulturālā dzīve pagastā rit samērā

sekmīgi.
A. ŠIKNA,

Rēznas pagasta vecākais.

Ružinas pagasts
Pagasts biezi apdzīvots, jo uz 14.230 ha

lielas platības atrodas 1280 saimniecības ar

7124 iedzīvotājiem, no kuriem liela daļa
materiālās turības ziņā stāv stipri zemu,

kas izskaidrojams ar saimniecību mazo ze-

mes platību un biezo apdzīvotību. Caurmē-

rā uz katriem 2 ha ir viens iedzīvotājs. Lie-

lāks skaits mazturīgo iedzīvotāju pārtiek no

darba, ko tiem sagādā valsts pārējo apvidu
lielās saimniecības. Tādā kārtā katra gada

Ružinas pagasta pašvaldības darbinieki.
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Jurģos un Mārtiņos darbā izbrauc un at-

griežas apmēram 400 pagasta iedzīvotāju.

Pagasta pašvaldības uzturēšanā atrodas

2 sešklasīgās un 4 četrklasīgās pamatskolas

bām telpām. Patlaban ceļ jaunu Ružinas

6 kl. pamatskolas ēku pie pagasta nama.

Būves darbus beigs 1937. gada vasarā un

tie izmaksās ap 35.000 ls. Turpmākos gados

Ružinas pagastnams

ar 1200 skolēniem un 21 skolotāju. Līdz šim

tās novietotas gan pašvaldībai piederošās,

gan arī privātās telpās, kuras bija nepie-
mērotas un nepraktiski iekārtotas. Kā vie-

nīgais izņēmums bija Nikodēma Rancana

pamatskola, kura celta Ružinas un Saksta-

gala pagastu pašvaldību vajadzībām un

atrodas kopīgā lietošanā un uzturēšanā. Tā

ir plaša, ugunsdroša celtne ar pietiekoši la-

paredzēts pakāpeniski celt piemērotas ēkas

arī pārējām pagasta skolām.

Izstrādāts un apstiprināts jauna pagast-
nama projekts, jo pagasta pašvaldība miti-

nājās nepiemērotās telpās. Kulturālā dzī-

vē, pateicoties aizsargu organizācijai un

skolu darbiniekiem, iestājies aktīva darba

laiks. K. STUKLIS,

Ružinas pagasta darbvedis.

Ružinas 6-kl. pamatskola.

Rikavas 6 kl. pamatskola
nodibināta 1914. g. Pa kara laiku darboju-
sies ar pārtraukumiem. Darbību atjauno-

jusi Latvijas laikā. īrētās telpās, kas biju-
šas ļoti sliktas. 1927. g. skola pārvietota

uz Vecrikavas pili, bet 1928. g. pārorgani-
zēta par 6 klasīgu. Skolēnu skaits šinī lai-

kā svārstījās no 77—120. Skola sāka uz-

plaukt pēc 15. maija 1934. g., kad darbā stā-

jās tagadējā enerģiskā pag. valde, kas skolu

materiālā ziņā labi nostādīja un seko, lai

skolas rajonā visi bērni kārtīgi apmeklētu
skolu. Tagad skolu apmeklē 267 skolēni —

latvieši un krievi.

P. BEBRIS,

skolas pārzinis.
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Sakstagala pagasts
aizņem 15225,85 ha lielu zemes platību ar

1494 apdzīvotām vietām. Pagasta nekusta-

mu īpašumu novērētējums 1582193 latu.

1936.-37. gada budžets līdzsvarots uz 56004

latiem. Pagasta iedzīvotāju skaits 7527.

Pašreiz pagasta finansiālais stāvoklis sāk

uzlaboties, bet brīvu līdzekļu pagastam

nav.

Pagasta centrā atrodas Sakstagala ciems,

kurā atrodas pagasta valdes nams, 6 kl. pa-

matskola, pasta nodaļa, vecākā policijas
kārtībnieka kanceleja, rajona vecmāte, linu

pieņemšanas punkts un dažādi tirdzniecības

uzņēmumi. Sešus kilometrus tālāk pie

Ružinas pagasta robežas atrodas otrs —

Ciskadu ciems, kur atrodas R. — katoļu

baznīca, rajona ārsta punkts, aptieka, 6 kl.

pamatskola un pasta nodaļa. Pagastu šķēr-
so Krustpils - Zilupes dzelzceļa līnija un

pagasta robežās atrodas divas dzelzceļa sta-

cijas: Sakstagala un Kazradžu.

Pagasta pašvaldība uztur piecas 6 kl. pa-
matskolas un četras I pak. pamatskolas, ku-

rās mācās 1187 skolēni un darbojas 37 sko-

lotāji. Bez tam pie Sakstagala 6 kl. pa-
matskolas darbojas papildu skola. No jaun-
celtām, kura atbilst prasībām, minama N.

Rancāna 6 kl. pamatskola Ciskādu ciemā,

Sakstagala pagasta valde

bet pārējo skolu telpas nav piemērotas un

lielākā daļa skolu novietotas īrētās telpās.
Nākošā budžeta gadā paredzēts celt telpas

Sakstagala 6 kl. pamatskolai. Pagasta paš-
valdībai trūkst dzīvokļu skolotājiem, poli-

cijas kārtībniekam un pagasta tiesai. Grū-

tības rada līdzekļu sagādāšana pašvaldības

sabiedrisko ēku celšanai un celšanas izde-

vumu kārtošanai. Tā N. Rancāna 6 kl. pa-

matskolu 1930. gadā cēla bij. apriņķa val-

de, bet 1936. g. rudenī, no lauku pašvaldību
fonda pārvaldes tā pāriet Sakstagala pa-

gasta valdes īpašumā. Skolu cēla Sakstaga-

la, Ružinas, Ozolmuižas un Viļēnu pagasta

Sakstagala. pagastnams.

bērniem, un arī pašreiz to apmeklē ap 60

proc. Ružinas un citu pagastu iedzīvotāju

bērni, turpretim tagad celšanas izdevumi

76079,48 ls jāsedz tikai Sakstagala pagastam,

kas stipri apgrūtina pagasta budžetu un

neļauj stāties pie pārējo skolu ēku jaun-
būvēm. Tuvākā laikā jāceļ arī nespējnie-
ku patversme.
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Pagasta robežās nav mežu, tāpēc stipri

sajūtams meža materiālu un malkas trū-

kums. Neskatoties uz to, ka pagasta paš-
vadībai pieder 35 ha liels kūdras purvs, to

neizmanto kūdras iegūšanai. Mežu trūkums

veicina ugunsdrošu ēku celšanu.

Vispārējie lauksaimnieciskie apstākļi vi-

dēji labi un zeme pietiekoši auglīga. ledzī-

votāju galvenais ienākuma avots — lini, cu-

kurbietes, graudkopība un akmeņi, kurus

izved pārējiem apgabaliem. Plašos apmē-
ros audzē kartupeļus, kurus nodod Rēzek-

nes spirta brūžiem. Arī lopkopība dod prā-

vus ienākumus un daži lauksaimnieki to

pratuši nostādīt pienācīgā augstumā. Pē-

dējā laikā lauksaimnieki sāk piegriezt lielu

vērību bekona cūku audzēšanai. Daudzās

saimniecībās audzē arī labus zirgus, sevišķi

rikšotājus. Zirgus nodod arī armijas vaja-

ši kaļķakmeņa slāņi, kurus izmanto kaļķu
dedzināšanai. Pavisam darbojas pieci kaļ-

ķu cepļi. Pagastā plaši attīsta amatnie-

cība, bet tie, kam uz vietas darba trūkst, iz-

brauc pelnīties uz pārējiem pagastiem.

Sakstagala pagasta robežās darbojas se-

košas biedrības un organizācijas: lauksaim-

nieku biedrība, krāj-aizdevu s-ba, 2 melio-

rācijas sabiedrības «Vanda» un «Lipuri», 5

krejošartas punkti un 1 mašīnu koplietoša-

nas punkts. Pagastā darbojas aizsargu no-

daļa, aizsardžu pulciņš, kuri attīsta rosīgu

darbību un rāda labu priekšzīmi pārējiem.
Bez tam Sakstagalā darbojas izglītības b-ba

un Ciskādos jaunatnes biedrība. Pagasta

pašvaldība materiāli atbalsta aizsargus un

mazpulkus.
Sabiedriski kulturālā dzīve norit sek-

mīgi. Plašu sabiedrisku darbu veic aizsar-

Sakstagala Nik. Rancāna 6-kl. pamatskola.

un teķu iegādāšanai. Pagasta robežās pla-
dzībām. Dažās saimniecībās ierīkotas spe-

ciālas putnu audzētavas. No jaunām noza-

rēm minama kaņepāju audzēšana. Lai pa-

celtu saimniecību ienesīgumu, lauksaim-

nieki sāk piegriezt nopietnu vērību zemes

uzlabošanai, purvu nosusināšanai, pļavu

un ganību ierīkošanai. Lauksaimnieki ierī-

ko jaunus augļu dārzus un cenšas mājas iz-

daiļot, tās apstādot kokiem.

Arī pagasta valde pabalsta lauksaimnie-

kus, tiem piešķirot pabalstus vaislas buļļu

gi, skolas un mazpulki. Par sabiedriskās

un kulturālās dzīves centru izvērtusies Sak-

stagala 6 kl. pamatskola ar sabiedrisko

darbinieku skolas pārzini Jāni Poču priekš-

galā. Blakus skolai uzcelts tautas nams,

kur vietējās kulturālās organizācijas kopā
ar skolu rīko teātra izrādes, priekšlasīju-

mus, kursus un citus sarīkojumus, nostip-
rinot iedzīvotājos valstisku pienākuma ap-

ziņu un jaunā laika gara izpratni.
A. BUDREVICS,

pagasta valdes darbvedis.

Silajaiļu pagasts
pieskaitāms pie lielākiem pagastiem apriņ-

ķī, aizņem 450 kv. kilometru platību. Pa-

gastā 195 apdzīvotu vietu — sādžu, muižu

v. c, ar 9684 iedzīvotājiem, 2235 saimnie-

cības ar 23375,70 ha zemes kopplatību. Pa-

gasta nekustamu īpašumu kopējs novērtē-

jums 2682508 ls, budžets 67596 ls.

Pagasta finansiālais stāvoklis pagrūts,

jo agrākos gados, pirms 1934. g. iztērētas

svešas sumas par apm. 41000 ls un iekrāti

lieli parādi slimnīcām, bij. apriņķa pašval-
dībai v. c. . Patreiz finansiālais stāvoklis

sāk uzlaboties, iztērētās sumas pa daļai at-

maksātas un ar nākošu gadu no tām varēs

atsvabināties pavisam. Stingri piedzen no-

dokļu parādus un ja iekasētu visus nodok-



84

ļus, varētu segt ari visus parādus un pa-

gastam vēl paliktu brīvi līdzekļi.

Pagasts uztur divas 6 kl. pamatskolas ar

krievu komplektiem un astoņas 4 kl. pa-
matskolas ar 1400 skolēniem un 36 skolo-

tājiem. Piecas skolas mitinās īrētās telpās.

Pagājušā gadā kapitāli izremontētas: Rie-

biņu 6 kl. pamatskolas ēka, Riebiņu žīdu un

Silajāņu pamatskolas ēkas un no jauna iz-

būvēta Antonišķu pamatskolas ēka. Tu-

vākā nākotnē paredzēts celt 6 kl. skolu Si-

lajāņos un pēc tam Feimaņos.
Galvenos ienākumus iedzīvotāji gūst no-

darbojoties ar linkopību, bet pa daļai ari

ar lopkopību un graudkopību. Zeme, izņe-
mot ap pašiem Silajāņiem, kalnaina, lielā-

ko tiesu vidēji smagāka zemju tipa. Aug-
stākas ražas iespējamas sasniegt pie rūpī-
gākas zemes strādāšanas un pareizas mēs-

lošanas, jo tādā ziņā Silajāņu pagasts pā-

Silajāņu pagasta valde, tiesas amatpersonas un darbinieki.

rējiem pagastiem palicis ļoti tālu atpakaļ.

Pēdējos gados pagasta lauksaimnieki seviš-

ķu vērību piegriezuši cūkkopības nozarei

un bekona un speķa cūku audzēšana dod

saimniecībām jūtamus ienākumus. Plašu

sabiedriski kulturālu darbu veic aizsargi,

aizsardzes, mazpulki, skolas, papildskolas

un mācītāji. Dzīvāka sabiedriski kulturāla

darbība norit: Silajāņos, Riebiņos un Fei-

maņos, kur vietējās organizācijas, sabied-

riski darbinieki kopā ar skolām rīko teātra

izrādes, priekšlasījumus un citus sarīko-

jumus.
Izrīkojumu sarīkošanā ļoti lielas grūtī-

Silajāņu pagastnams.

bas rada piemērotu telpu trūkums. Plašā-

kai iedzīvotāju sapulcēšanai kopējam dar-

bam un arī atpūtai paredzēts izbūvēt attie-

cīgas zāles jaunprojektējamā Silajāņu 6 kl.

Silajāņu Rubeņu 6-kl. pamatskola.



85

pamatskolas un pastāv. Riebiņu 6 kl. pa-
matskolas ēkās.

Pagastā darbojas sekošas saimnieciska

un kulturāla rakstura sabiedrības un orga-

nizācijas: Silajāņu pagasta piensaimnieku
sabiedrība «Krevi» ar 15 krejošanas punk-

tiem, kura savā darbībā uzrāda lielu prog-

resu, viena lopkopības pārraudzības biedrī-

ba, 2 meliorācijas sabiedrības; Feimaņu

krāj-aizdevu s-ba, Riebiņu ugunsdzēsēju

biedrība, Latvijas katoļu jaunatnes Feima-

ņu nodaļa un aizsargu nodaļa ar aizsardžu

pulciņu.

Pagastu šķērso Daugavpils - Jaunlatga-
les - Rītupes dzelzceļa līnija un Daugav-

pils -Rēzeknes šoseja. Lielo Silajāņu paga-

stu tuvākā nākotnē paredzēts sadalīt divos

atsevišķos pagastos, pievienojot pie līdzši-

nējā Silajāņu pagasta daļu no Ružinas, bet

jaundibināmā Daudzezeru pagasta, kura

sēdeklis paredzēts Feimaņos, daļu no Mal-

tas pagastiem.

J. STRODS,

pagasta darbvedis.

Stirnienas pagasts
ar 126,85 kv. klm. platību un 2300 iedzīvo-

tājiem ir mazākais un vislatviskākais pa-
gasts Rēzeknes apriņķī, bet pirms 1920. g.
Stirnienas pagastā ietilpa arī lielākā daļa
no tagadējā Atašienes un Rudzētu pagasta.

vu meži. Zemes auglība laba. Nodarbojas
ar graudkopību, lopkopību un linu audzē-

šanu. Cukurbietes audzē tikai dažas saim-

niecības, neskatoties uz to, ka zeme to au-

dzēšanai un biešu nogādāšana stacijā izde-

Stirnienas pagasta valde un techniskie darbinieki.

Pagastā 425 saimniecības, kuru platība

pa lielākai daļai 10—25 ha. Ar nodokļiem

apliekamās nek. mantas kopvērtība ir

Ls 1.063.248.—. Tekošā gada budžets Ls

30.000. Apm. 8000 ha aizņem purvi un pur-

viga. Pēdējā laikā, pateicoties agronomis-
kiem darbiniekiem, lauksaimnieki sāk pie-
griezt lielāku vērību ugunsdrošu ēku bū-

vēm un lopu un putnu sugas uzlabošanai.

Pagastu šķērso Krustpils Zilupes dzelz-

Stirnienas pagastnams.
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ceļš. Tuvākā pilsēta Varakļāni 9 klm. un

apriņķa pilsēta — Rēzekne 50 klm. Pie pa-

gastā esošās «Stirnienes» stacijas izveido-

jies Tiltagala ciems ar 250 iedzīvotājiem.
Ciemā atrodas Romas-katoļu baznīca, pasta
pal. nodaļa, aptieka, raj. vecmāte, vec.

polic. kārtībnieks, linu iepirktava, tvaika

dzirnavas ar kokzāģētavu un vairākas pār-

tikas, koloniālpreču v. c. tirgotavas.

Pagasta pašvaldības saimnieciskais stā-

voklis vidējs. Pagasts uztur vienu 6-kl. un

trīs I. pak. pamatskolas, kuras apmeklē 350

skolēni. Pagasta pašvald. telpās atrodas

6-kl. pamatskola, bet pārējās īrētās telpās.
Pie 6-kl. pamatskolas pastāv arī mazpulks.
Patlaban tagadējo pagasta namu, bij. mvi-

Pārbūves vajadzībām saņemts Zemnieku

kredita bankas aizdevums Ls 10.000.—. Pēc

skolas pārbūves pabeigšanas pag. pašvaldī-
ba stāsies pie jauna pagasta nama celšanas.

Pagastā darbojas arī vairākas meliorācijas
sab-bas.

Pag. pašvaldība atdāvinājusi aizsargu

nodaļai vienu muižas klēti, kuru aizsargu

nodaļa, ar pag. pašvaldības v. c. organizāci-

ju atbalstu, pag. gadā izbūvējusi par glītu

aizsargu namu. Tas ir pirmais izbūvētais

aizsargu nams apriņķī. Aizsargu namā ie-

kārtota skatuve un zāle apm. 300 perso-

nām. Min. aizsargu nams ievērojami veici-

nās pagasta sabiedrisko un kulturālo dzīvi,
kuru līdz šim vada aizsargu nodaļa.

No 1931. g. pagasta vecākais ir A. Ku-

diks.

A. V. VEILANDS,

Stirnienas pag. darbvedis

Vidmuižas pagasts
atrodas 35 klm. no apriņķa pilsētas. Paga-

stu, kā vienu no lielākajiem apriņķi, ir pa-

redzēts tuvākā nākotnē sadalīt divos pastā-

vīgos pagastos. 240 kv. klm. lielo platību

apdzīvo 8718 iedzīvotāji, no tiem 30 proc.
krievu tautības.

Pagastā 1721 saimniecība, 17.005,35 ha

kopplatībā. Caurmēra saimniecības kop-

platība 10 ha. Valsts mežu 3367 ha. Ne-

kustamas mantas vērtība (izslēdzot vals.s

mežus) 2.702651 ls. 1936.-37. s. g. bu-

džets ar normālām likmēm līdzsvarots uz

78,219 ls. ledzīvotāju galvenais ienākuma

avots ir linkopība un pa daļai graudkopība.

Pagasta finansiālais stāvoklis apmierinošs,
nenokārtotu maksājumu nav.

Pagasta pašvaldība uztur: ārstu, nespēj-
nieku namu, 3 policijas kārtībniekus, divas

6-kl. un deviņas I pak. pamatskolas ar 30

skolotājiem. Skolas apmeklē 1012 bērni.

Bez tam pagastā darbojas viengadīgā valsts

lopkopības skola ar 34 skolēniem un Lat-

gales tautas universitātes Vidsmuižas noda-

ļa agr. A. Vīksniņa vadībā. No pašvaldī-
bas uzturamām skolām 3 novietotas paga-

stam piederošās un 8 īrētās telpās. Skolu

telpas ir šauras un neapmierinošas. Pa-

gasta valde pagājušā gadā jau uzsākusi

Vidsmuižas pagasta valde un techniskie

iarbinieki.
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Vidsmuižas 6-kl. pamatskolas ēkas jaunbū-
vi Vidsmuižas ciemā, kas izmaksās 47.280

ls, neieskaitot klaušas, un paredzēta no-

beigt līdz š. g. septembra mēnesim. Tāpat
tuvākā nākotnē ir paredzēts paplašināt
Dravnieku pamatskolas telpas —izbūvējot
otru stāvu un celt jaunu skolas ēku Gri-

balvas novada centrā, kur tad būtu iespē-

jams apvienot divas līdzšinējās skolas, atro-

došās īrētās un nepiemērotās telpās. Bez

tam vēl ir jāceļ 3 skolu nami pārējos paga-

sta novados, līdzšinējo nepiemēroto 5 —

vietā. Visā pagastā nav ne vienas attiecī-

gas ēkas sabiedriskām vajadzībām. Ir ce-

rības, ka pāris gadu laikā, no pagasta paš-
valdības aizsargu nodaļai atdāvinātos ve-

cos krogus aizsargi pārbūvēs par lepnu aiz-

sargu, resp. tautas namu. Aizsargu nama

būvei ir jau uzkrāts Ls 7000.—, kas ienāku-

ši no ziedojumiem, izrīkojumiem un loteri-

jām
Vidsmuižas ciemā vēl darbojas: Viļēnu

virsmežniecība, mežniecība, valsts Vidsmui-

žas laukkopības izmēģinājumu stacija,
lauksaimnieku b-ba, loppārraudz. b-ba, pa-

tērētāju b-ba, krāj-aizdevu s-ba, Latvijas

katoļu jaunatnes b-bas Vidsmuižas nodaļa
un aptieka.

Pagastā visvairāk abonē «Aizsargu» —

206 eks.

JĀNIS ZEPS,

pagasta darbvedis.

Vidsmuižas pagastnams.

Vidmuižas valsts lopkopības skola

nodibināta 1927. gadā. Deviņos skolas pa-

stāvēšanas gados skolu beiguši 194 audzēk-

ņi. Tek. māc. gadā skolu apmeklē 34 au-

dzēkņi.

Apmēram viena trešdaļa no skolas absol-

ventiem strādā kā lopkopības pārraugi, citi

kā krejošanas punktu vadītāji, kūts pārzi-

ņi, saimniecības vadītāji, v. t. t. Vairāki

beiguši piensaimniecības skolas, bet diez-

gan daudzi strādā savās vecāku saimniecī-

bās.

Skolnieki rekrutējas galvenā kārtā no

Latgales (178 proc), vecuma ziņā no 16 līdz

30 gadu vecumam. Daļa nāk tieši no skolas

sola, bet dažiem ir ilggadēja lauksaimnie-

cības prakse un pat 2 gadīgas lauksaimnie-

cības skolas izglītība (20 proc.) Skolnieku

apgādnieki ir stipri mazturīgi un skolnieku

apgādāšana tāpēc trūcīga.
Sakarā ar saimnieciskas dzīves atplauk-

šanu, interese par skolu pieaug — šinī mā-

cības gadā visi reflektanti skolā pat neva-

rēja tikt uzņemti. Pie audzēkņiem ir vēro-

jama lielāka darba griba, apzinība un no-

pietnība.

A. VIKSNIŅŠ,
Vidsmuižas valsts lopkopības skolas

pārzinis.

Varakļānu pagasts
atrodas Lubānas ezera līdzenumā un robe-

žojas ar Barkavas, Stirnienes, Vidsmuižas,

Viļēnu, Gaigalavas pagastiem un Lubānas

ezeru. Pagastam 23.151,82 ha liela zemes

platība, kas valsts un pašvaldības nodokļu

ņemšanai novērtēta par 2.736.460 ls, 7582
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iedzīvotāju un 1788 saimniecību, no tām

250 jaunsaimniecības un amatnieku saim-

niecības. Pagasta budžets 1936.-37. gadam

74,944,— sl, ar 20 proc. lielu nodokļu likmes

paaugstinājumu. Šāds paaugstinājums bija

vajadzīgs ar piekšā stāvošo skolas ēkas

būvi.

Pašā pagasta vidū atrodas Varakļānu
pilsēta.

Pagastā darbojas 2 6 kl. un 10 pirmās

pakāpes pamatskolas, kurās mācās apm.

1000 skolas gados esošie bērni. Ārpus sko-

las paliek apm. 5—6% bērnu. Pēdējam ap-

stāklim par iemeslu, pa lielākai daļai ir

Varakļānu pagasta valde un techniskie
darbinieki.

trūcība. Liela daļa no pamatskolu beigu-
šiem izglītību turpina Valsts Varakļānu

vidusskolā, kas atrodas 1 klm. no Varakļānu

pilsētas, un pēc daļa jauniešu turpina stu-

dijas Latvijas universitātē. Valsts Varak-

ļānu vidusskola darbojas bij. Varakļānu

muižas pils ēkā, kuru no visām pusēm sevī

ietver krāšņs parks. Pa vasaras laiku vi-

duskolas internātā tūristi var atrast patī-
kamu atpūtas vietu.

A. PUTĀNS,

Varakļānu pagasta valdes darbvedis

Varakļānu pagastnams.

Viļēnu pagasts
aizņem 208,8 kv. klm. platību ar 1767 apdzī-
votām vietām un 8506 iedzīvotājiem. Pa-

gasta nekustamu īpašumu kopējais novēr-

tējums 2853819 ls, budžets 85000 ls, ar 15%

paaugstinājumu. Pagasta pašvaldības fi-

nansiālais stāvoklis vēl arvienu ļoti grūts,

jo pirms vēsturiskā 1934. g. 15. maija parti-

ju vīri pagastu bija noveduši tuvu bankro-

tam. Bija iztērētas prāvas, pagastam nepie-

derošas sumas un iekrāti parādi slimnīcām,

iestādēm un personām. Pašreiz gan nomak-

sāti visi parādi slimnīcām, dažādām perso-
nām un iestādēm, bet palicis vēl iztērētais

valsts nodoklis 3490,96 ls, sēklas parāds
3814,89 ls un iemaksa bij. apr. valdei apm.

15.606,35 ls. Šo parādu dēļ pašvaldībai nav

iespējams uzkrāt brīvas sumas.

Pagasta pašvaldība pašreiz ceļ jaunu



pagasta namu, kas izmaksās apm. Ls 40000,

jo vecais pagasta nams pilnīgi nolietojies un

pagasta valde uzturas īrētās telpās. Nama

būvi pabeigs līdz jūlija mēnesim. Šim mēr-

ķim uzkrāti 39000 ls, no tiem 20000 ls liels

L. Z. zemn. kredita bankas aizdevums. Šis

nams būs viens no modernākiem ezeru

zemē.

Pagasts uztur 10 skolas, no kurām vie-

na 6 kl., viena 2. pak. un 8 pirmās pakāpes.
4 skolas atrodas pašvaldībai piederošās ēkās,

dos strauji attīstās arī cukurbiešu kultūra,

mazāk graudkopība un lopkopība, jc saim-

niecību mazā zemes platība neatļauj šīm

kultūrām iesakņoties un attīstīties. Zemes

sastāvs un auglība vidēja.
Sabiedriski kulturālā dzīve rosīga. To

veicina aizsargi, aizsardzes un mazpulku
dalībnieki. Tikai trūkst piemērotu telpu.

Pagastā ir piensaimnieku sab-ba un lopko-

pības b-ba. Savā laikā pastāvēja arī krāj-
aizdevu s-ba, bet to pirms 1934. g. izsaim-

Vilēnu pagasta valde un techniskie darbinieki.

bet pārējās īrētās telpās, kas nav piemēro-
tas skolas vajadzībām. Tikai pēc pagasta

nama jaunoūves nobeigšanas varēs stāties

pie jaunu skolas namu būves. Vispirms pa-

redzēts celt 6 kl. pamatskolu Ostronē. Lai

pakāpeniski uzkrātu līdzekļus skolas būvei,

nodokļu likmes būs jāpaaugstina par 20

proc. virs normālās.

Galvenais pagasta lauksaimnieku ienā-

kums ir linkopība un bekons. Pēdējos ga-

niekoja un likvidēja. Tikai lauksaimniekiem

kas bija min. krājaizd. s-bā kreditējušies,

tagad nākas daudz ciest un dažiem pat at-

stāt savas mājas, lai segtu desmitkārtīgās

paju naudas. Tomēr jācer, ka laiks visas

brūces aizdziedēs un beidzot pilnīgi izdzisīs

nesaprašanās un nesaticības gars.

J. GRASBERGS

Viļēnu pag. valdes darbvedis.

Viļenu 2. pak. pamatskola
nodibināta 1917. gadā kā augstākās pirm-

mācības skola. Kādu laiku skola mitinās

Viļēnu ādu fabriku darbnīcas un vēlāk Vi-

ļēnu bij. krogus telpās.
Lielinieku laikā skolu pārcēla uz Viļēnu

muižas pili, bet tad ievieto kādās mājās Vi-

ļēnu miestā. Atkāpjoties lielinieki izposta
visu skolas inventāru un agrākās skolas tel-

pas — muižas pili.

1920. g. februārī Rēzeknes apriņķa val-

de uzdod skolotājam Fr. Zepam organizēt
II pak. pamatskolu agrākās skolas vietā.

1925. gada februārī skolu pārceļ uz Viļē-
nu muitas pils izremontētām telpām.

Skola atrodas skaistā vietā uz paša Mal-

tas upes krasta. Pašlaik skolā strādā 5 sko-

lotāji ar 178 skolēniem.

Sākot ar 1934. gada 20. septembri par

skolas pārzini ir Paulis Beķeris, kurš vada

arī 1934. gada 25. oktobrī pie skolas nodi-

bināto mazpulku un 1935. gada rudenī orga-

nizēto papildu skolu. Bez mazpulka pie
skolas pastāv vēl L. J. S. krusta pulciņš un

literāriskais pulciņš «Auseklis».

PAULIS BEĶERIS,

skolas pārzinis.
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Viļēnu un apkārtnes piensaimnieku sab. „Krace"
Sabiedrības centra pienotava atrodas Vi-

ļēnu pagastā pie Omicānu dzirnavām, bet

piena savākšanai ierīkotas 18krejotavas Vi-

ļēnu, Varakļānu, Vidsmuižas, Sakstagala
un Gaigalavas pagastos. Centra pienotavā

dzinējspēks ir elektrība.

Sabiedrība nodibināta 1927. g.

1933. g. s-ba savienojās ar Marjanovas

piens, s-ba «Voga» un 1935. g. ar Viļēnu

pag. un apk. piens, s-bu «Malta».

1935. g. nodevuši pienu 442 piena node-

vēji. Ražots 61478,5 kg jeb 1205 muc. svies-

ta. Sviesta apstrādāšanas izdevumi uz 1 kg

34,3 sant. Sabiedrība apgādā piena node-

vējus ar mākslīgiem mēsliem un spēkbarī-

bu, materiāli atbalsta sava rajona pārraudz.
b-bas un ierīkojusi ar lauks. kam. pabalstu
divas vaislas buļļu stacijas.

Viļēnu Rikavas 6-kl. pamatskola



Lauksaimnieki,

ligstot laukstrādniekus pieprasiet

Latvijas Lauksaimniecības kameras

Darba līguma

grāmatiņas

LLK rakstu apgādē

Rīgā, Baznīcas ielā 4-a, tālr. 22322

un visos LLK darba birojos

Latvijas
Lauksaimniecības

kamera





«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.

Kalendāri] s. Tabulārā daļa ar lauksaimniekiem un sa-

biedriskiem darbiniekiem ikdienas darbā nepieciešamām ziņām, mežu

novērtēšana, mežu pārdošanas līgumi etc. Bagātīgs rakstu krājums ar

37 vērtīgiem rakstiem.

Maksā Ls 1,—. Atkalpārdevējiem rabats.

Lauksaimnieka gada grāmata pieprasāma LLK Rakstu apgādā Rīgā,
Baznīcas ielā 4, tālr. 22322, pie visiem agronomiskiem darbiniekiem un

lielākos grāmatu veikalos.
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