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Ar katru gadu pasliktinās lauksaimnieku stā-

voklis. Ražotie produkti paliek lētāki un lētāki.

Daudzi jau atmet cerības uz lopkopību un domā

citādi gūt ieņēmumus. Bet pie mums, kā tas ne-

skaitāmas reizes aprādīts, neviena cita nozare

nav un nevar būt tik ienesīga kā lopkopība. Tāpēc
ja zūd cerības uz labklājību, tad mums ari nav

spara cīņā ar grūtībām. Bet paēst mums, mūsu

bērniem vajaga. Tā mēs tomēr nonākam pie
nepieciešamības cīnīties vecu laiku parašām, svie-

driem vaigā. Bet ar to nav līdzēts. Mēs zinām,

ka ar sviedriem vaigā neviens bagāts nav palicis:
mūsu cīņā vajaga arī daudz prāta. Jāmeklē citi

ceļi un jāpieņem visi jauninājumi, lai drīzāk tiktu

no krīzes ārā.

Ka to panākt?

Daudzi lauksaimnieki cenšas ar katru gadu
izaudzināt labākus un labākus sugas lopus: piena
govis un bekona cūkas. Tie dod lielus ienākumus.

Bet ar lopu skaita pavairošanu, palielināms ari

strādnieku skaits. Tā visa peļņa aiziet citu uztu-

rēšanai un algošanai. Tāpēc lauksaimnieki galu
galā sāk prātot lopus pavisam vairs neturēt, jo
neesot nekādas peļņas, tik izdevumi un nopulē-
šanās vien. Kā jau teicu, jāmeklē citi ceļi, citi

cīņas līdzekļi, tad būsim apmierināti un varēsim

mierīgi savest galus kopā.

Skatīsimies uz mūsu vecākām lopkopības
zemēm — Dāniju, Zviedriju. Šeit tāpat krīzes laika

cenas, tāpat produkti lēti, bet tomēr turpina cīņu
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ar sekmēm. Šeit katru darbu veic mechanisks

dzinējspēks, vai ari darbi tā iekārtoti, ka cilvēkam

daudzās vietās, kur būtu jāpieliek rokas, tagad
atliek kontrolēt tikai mechaniskā ceļā veikto

darbu. īpaši tas zīmējas uz lopkopību. Tieši šinī

nozarē pastāv tik ideāli laba iekārta, ka saimnie-

kam atliek tik kontrolēt padarīto darbu.

Labs piemērs šinī ziņā Dānija. Šī valsts ma-

zāka kā Latvija, bet 1932. g. viņa izveda bekonu

uz Angliju vien, salīdzinot ar Latviju, vairāk kā

400 reizes. Tas liek domāt, ka tur, kur mūsu

lauksaimnieks pārdod 1 bekona cūku, dānis pār-
dod 400. Tas tiesa. Tā varētu ari domāt, ka

dāņu lauksaimniekiem jātura daudz strādnieku,
ko algošanai atkal savukārt aiziet visa pelņa.
Diemžēl tā tas pavisam nav. Un tieši runājot

par dāņu laukstrādniekiem, jāsaka, ka to dāņu
lauku mājās nebūs vairāk kā tāda pat lieluma

mājās pie mums. Acīmredzot, šāda parādība iz-

skaidrojama savādāki. Par to cūkkopības speciā-
lists V. Kuņķis, kas šo nozari mācījies Dānijā,
raksta žurnālā „ZemkopisM

:

~Atsevišķa cilvēka darba ražība šādās saim-

niecībās ļoti augsta. Tā uz 400—600, pat 900 be-

kona cukam ir viens cilvēks. Šai augstajai darba

ražībai par iemeslu daudzi blakus apstākļi. Kā

pirmais no tādiem minamas cūku kūtis".

Cūku kūtis Dānijā ir tikai seklās. Tādās

cūku apkopšana ļoti ērta. Cūku kūtīs tiek pielietāts
mechaniskais dzinējspēks — visbiežāki vēja rotors,
kas piegādā ūdeni, maļ miltus, griež bietes, vai

smalcina kartupeļus v. 1.1. Cūku kūtis divi stā-

viem. Uz otro stāvu barību uzceļ ari mecha-

niski, bet cilvēks tur nokļūst pa trepēm.

Viņu skati vērsās uz jumta telpām. Viņi
apsita spāres no iekšpuses ar dēļiem, telpu starp
jumtu un šiem dēļiem piepildīja zāģu skaidām,
sūnām vai citu masu, logus ietaisīja jumtā, ierī-

koja ventilāciju, kas šādā gadījumā nav grūti un
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telpas bij jau tik tālu gatavas, ka atlikās vienīgi
ierīkot aizgaldas. Kā redzams, jumta telpu iz-

mantošana cūku turēšanai prasa maz līdzekļu.
Šinī ziņā labvēlīgs ari apstāklis, ka dāņi cūkas

ēdina ar sausu barību. Sausai ēdināšanai daudzas

praktiska rakstura priekšrocības:

1) ar sausu barību ēdinot, pati ēdināšana

iet ātrāki un

2) sausa barība dod iespēju iztikt ar mazāk

pakaišu. Kūtis ierīkojot 2. stāvā, tur nav vaja-

dzīga ari krāsns, kas citādi bekona cūku kūtī

nepieciešama. Otrajā stāvā kūts vienmēr ir sil-

tāka, nekā apakšējā. Tas ceļas no tam, ka no

apakšējā stāva kūtī atrodošamies dzīvniekiem

griesti, t i. jumta telpu kūts klons tiek vienmēr

uzturēts silts un šādās vienmērīgi no apakšas ap-

sildītās kūtīs gaiss neuzrāda strauju temperatūras

maiņu.

Dabīgi, ka šinīs telpās novieto gluži jaunus

sivēnus, t. i. tikko atšķirtus no cūkas. To. dara

ari tāpēc ka:

1) tikko atšķirtus sivēnus vajaga labāki

kopt un

2) šadi dzīvnieki prasa mazāk barības un

reizā ar to mazāk darba.

Jumta telpu kūtī ir ierīkotas aizgaldas, kurās
ikvienā novieto pa metienam. Šādi sivēni apra-

duši viens ar otru, kas pats par sevi ietekmē no-

barošanas sekmes. Aizgaldas ierīkotas vairāk

garas, nekā platas. Tam par iemeslu sekošais:

1) Ja aizgaldas šaurākas, tām vajaga mazāk

siļu. Te jāatzīmē, ka siles dāņi lietā t. s. zviedru

tipa, t. i. uz pusi zāģētas, apdedzinātas, glazētas
māla caurules. Tādas pērk gatavas un iebūvē

visgarām barības ejai. Siles ir 42 cm diametri

(mērot no iekšpuses). Virs silēm slīpi no ba-

rības ejas piestiprināti koka aizsargi — dēlīši,
kas neļauj cūkām izmētāt barību. Sile novietota

26 cm augstu no klona. Tādas siles iet nepār-



traukti visgarām barības ejai no visām pusēm.
Tā tad siles nav pagatavotas katrai aizgaldai

atsevišķi.

Kūtī vienai vai divi dienām sanes barību —

labības spraukumus. Tie_ stāv maisos vai kastē.

Kūtī atrodas ari pārbīdāma kaste, ierīkota uz

trim ritenīšiem, pie kam pakaļējie stacionāri, bet

priekšējais novietots uz kustošas ass. Bieži tādam

nolūkam izmanto pusmucu. Ritenīšus, pa lielāko

tiesu pagatavo no apaļām koka ripām — klucīšiem.

Lūk, Šādā traukā saber spraukumus paredzētā
daudzumā. Trauks viegli slīd pa betona klonu.

Ar šādu trauku, bīdot to sev priekšā ar vienu

roku. ar otru no tā grābj ar liekšķeri spraukumus
un ber silēs. Šāds darbs iet ļoti ātri. Tā, kādā

gadījumā, kur šādā kūtī atradās 104 bekona cūkas,
to pabarošanu viens cilvēks veica 4—5 minūtēs.

Protams, ja aizgaldas platākas, t. i., ja siles garā-
kas, pati darba gaita vilktos mazliet ilgāki.

2) Garākas aizgaldas ari attiecīgi samazina

cūku mēslu eju. Pēdējā dāņu cūku kūtīs noro-

bežota no tās vietas, kur cūkas guļ un sajem
bārību. Parasti mēslu eju pagatavo pie sienas.

Viņa norobežota no pārējās aizgaldas ar tādu pat
starpsienu, kāda vienai aizgaldai ar otru. leeja
uz mēslu eju pa apm. 1 m platu spraugu — durv-

tiņām. Šīs durvtiņas, kas pastāvīgi stāv vaļējas
tikpat platas, cik mēslu eja. Durvtiņas uz mēslu

eju stāv atvērtas tādā pat virzienā, kāds aizgalda
starpsienai no barības ejas uz mēslu eju. Pievēr-

tās durvtiņas tā tad ir šīs aizgaldas turpinājums
līdz sienai. Mēslus tīra tikai vienu reizi dienā,

parasti V28—8 rītā. Cūku kopējam ierodoties uz

šiem darbiem, viņš cūkas no mēslu ejas sadzen

pāreja aizgaldas daļā (t. i. tur, kur guļ un saņem

barību) un ar tām pašām durvtiņām, kas norobežo

vienas aizgaldas mēslu eju no otras, noslēdz aiz-

galdu tā, ka pa mēslu tīrīšanas laiku to cūkas

netraucē. Pateicoties šādai rīcībai panāk to, ka

mēslu eja pa mēslu tīrīšanas laiku ir pilnīgi no-



slēgta telpa, kura iebrauc ķerruy Tanī ar liekšķeri
samet mēslus. Bieži ķerras liecas, jo visu darbu

var veikt >ar liekšķeri vien, ipaši tas attiecināms

uz to aizgaldu, kuras pusē aprodas mģaJu krātuve.

Tādā kārtā mēslus pa lūku nomet zemē

uz mēslu eja atrodat apm. 5 cm

.zemāku par pārējo aizgaldu. Mēsliļ eju nekaisa.

Turpretī to aizgaldas daļu, kur cūkas sajem ba-

rību un gu), .kaisa salmiem. Pēc tiem pašiem

principiem, ko minēja par augšējo stāvu, ießārto

ari apakšējo.*

No šī piemēra redzam, kādā mērā dāņi pra-

tuši cūku kopšanu un ēdināšanu iekārtot tā, lai

cilvēku * darba vajadzētu mazāk. Lūk, tikai šis

apstāklis ir tas, kas ceļ šīs zemītes lauksaimnieku

turību. Katram, kam šeit pieietams kāds mecha-

nisks dzinējspēks, tas jau izmantots. Šo bagāto
lauksaimniecības zemju — Zviedrijas un Dānijas
lauku mājās, sastopami i elektrības, i petrolejas
motori, i vēja rotori. Tomēr lielākā vērība šeit

piegriesta tieši šiem pēdējiem. Tas tāpēc, ka

vēja rotoru iegādāšana iznāk lēta un tieši šie

vēja rotori dod lauksaimniekiem lielāko pe]ņu.
Ari mūsu lauksaimnieku vajadzību apmierināšanai
lētāki un labāki, spriežot pēc ilggadīgiem piedzī-

vojumiem, tieši šie vēja rotori. levērosim ari

ka mūsu dzimtene tieši skar jūras krastus. Tāpēc
arī šeit visu gadu ir vairāki vēji. Tas dod mums

lielas priekšrocības viņu izmantošanai un arī pēc

attiecīga vēja rotora uzstādīšanas, neprasa tālāk

nekādu izdevumu un arī ļoti maz uzraudzības.

Sūcgāzes, petrolejas motori vienmēr jātura kār-

tībā, jāieeļļo, jāuzsilda. Pa nodarbināšanas laiku

pie tiem jāatrodas cilvēkam. Tiem vajaga ari

degvielas. Turpretī vēja rotoriem vai turbinām,

tas viss atkrīt. Bez tām iespējams vēja spēka
izmantošanas ierīces pagatavot paša līdzekļiem.

Tagadējie jaunākās konstrukcijas rotori ļoti prak-
tiski ar to, ka šeit novērsta vēja pretestība aiz-



Zīm. Nr. 1. Seklās kūts zīmējums ar attiecīgiem mēriem
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bīdot priekšā aizsargu (Skat. zīm. Nr. 2). Ar to

panāk daudz vairāk enerģijas. Ar šo regulējamo
ierīci var izslēgt lielā vējā jeb ievadīt tik daudz

vēja, cik vajadzīgs, lai sasniegtu vēlamu ātrumu.

Galvenais šāda tipa rotori loti jūtīgi un darbojas

Zīm. Nr. 2. Jaunās konstrukcijas spārnu rotors

pie mazākā vēja. Tas tāpēc ka aizsargu aiz-

bīda uz priekšu. Ar to ievada vēju uz rotora

spārna. Tāpēc šāds rotors dod lielāku jaudu kā

lielie līdzšinējie cilindriskie rotori (Skat. zīm.

Bez tam šāda tipa rotori ir ari daudz vieglāki,

tāpēc ari jūtīgāki. Uzstādot rotoru pienācīgi

augstā vietā, protams, ja tas pareizas konstruk-

cijas, var ar to pumpēt ūdeni, griest eksejus,



zaģet malku, plucināt kūdru, ražot elektrību v. d. c

mājas darbus. Tomēr saimnieciska rentabilitāte

Zīm. Nr. 3. Vecās konstrukcijas cilindriskais rotors

p. p. elektrības ražošanai var iznākt stipri augsta,

tāpēc ieteicams to vispirms sīki pakalkulēt, kamēr

pie ūdens apgādāšanas nav ne mazāko šaubu, ka



12

tas nebūtu vietā. Kā redzams, šādi vēja rotori

var dot lielus saimnieciskus ietaupījumus. Reizā

ar to jānorāda, ka vēja rotoru būvniecība pēdējā
laikā notikušas ļoti lielas pārgrozības, proti: pie-
rādījies, ka Latvijā pirmkārt mazāk vēja kā Dā-

nijā, kāpēc pie mums vajadzīgi ari jūtīgāki vēja

dzinēji. Lūk šie apstākļi prasīja atmest vecas,

sen pazīstamās sistēmas un ilggadīgā darba, bal-

stoties uz plašiem piedzīvojumiem» konstruēt ro-

toru, kas uzrāda tādas īpašības kā minēts augšā.

Tāpēc var sacīt, ka vēja rotoru iegādājot, jāskai-

tās, lai viņš tiešām attaisnotu savus uzdevumus.

Tāpēc katram, kas interesējas par vēja dzinēja

spēka izmantošanu, no svara apskatīt jau darba

esošos, dažādus modeļus un tikai tad iegadāties
rotoru

Vēja rotors atvieto daudz darba, ne tikai

ūdeni piegādājot, bet ari citus darbus. Tā lielu

daļu darba laika var izlietāt citos darbos, bez

tam strādnieks nekad nebūs tik noguris, ja saimnie-

cībā smagos darbus veiks rotors. Tas, bez šau-

bām, saimniecības ienesīguma pacelšanai liels

solis uz priekšu.

Tam apstiprinājumu rodam šāda piemērā
«Ja mums jāapgādā ar ūdeni vidēja lauku saim-

niecība, nesot ūdeni no akas, tad dažu dienu ir

tā, ka vienam cilvēkam jādzīvo uz ūdens nešanu

vien. Tā ja dzirdina lopus, mazgā veļu, vai sestdie-

nās vēl i pirtij, i istabu mazgāšanai vajaga ūdens,

tad vienam cilvēkam šo darbu pat veikt grūti.
Lai nu tas ziemu, bet pavasarī, lielos darba laikos,

nav labāki. Šinī gada laikā lauku sētā daudz

dubļu. Tāpēc mūsu lauku sieviete, kā to dzied

tautas dziesmās, pārvēršās par īstu dubļu bridē-

jiņu. Bez tam jāiekopj sakņu dārzi, kas prasa

savukārt daudz ūdens vairākas reizes dienā. Lielu

daļu no šiem darbiem var padarīt ar apūdeņošanas
ierīcēm. Tāpēc, ja ūdeni piegādā automātiski.



tad grūti pasacīt to labumu, ko gūst izmantojot

vēja dzinēja spēku, it īpaši tāpēc, ka tas neprasa

nekādu lieku izdevumu.

Daudzi jautas : ja, ko gan darīt bezvēja laika ?

Tas pareizi. Ar to jāskaitās. Tāpēc jāiegā-

dājas tāda tvertne, kur ūdeni uzkrāt pāris die-

nām. Vidējām saimniecībām šinī ziņā vēlamas

tvertnes apmēri ir 3—4 kub. metri, skatoties pēc

patēriņa. Šinī ziņā pēdējā laikā ļoti iecienītas sava

praktiskuma dēļ t. s. cauruļu tvertnes. Tās

aizņem maz vietas un dod labu, dzī/niekam pie-
mērota siltuma ūdeni. Šādas cauruļu tvertnes

ļoti ērti novieto kūtUpie griestiem. Ari svara

ziņā šādas tvertnes ļoti praktiskas. Viņas aizņem
maz telpas un vienmērīgi izdala savu smagumu

uz visām sienām. Bez tam siltajās kūts telpās
šādā tvertnē ūdens sasilst un reizā ar to lopi

pasargāti ziemas laikā no pārāk auksta ūdens

lietāšanas.

13

Ar ūdens ierīkošanu kūtī, paceļas ari jau-
tājums par seklo kūts iekārtu. Daudzi ir pret to.

Viņi saka, ka seklajās kūtīs nav labu mēslu, ka

strādājot ar tām laukiem, pļavām
L

dārziem pie-
trūks mēslu, ka seklās kūtis iznāk par dārgu.
Šādi iebildumi nepamatoti. Vispirms jau tāpēc, ka

tad praktiskie dāņi, kas lietā tikai seklo kūti,

jau sen būtu izputējuši. Diemžēl pie dāņiem re-

dzam gluži pretējo: viņiem ir augstākās lauku

augu, ari sakņaugu ražas, visa Eiropa. Ka viņiem

ražīgākie lopi, to sen zinām. Un dāņi savai lab-

klājībai var pateikties tieši seklajai kūtij. Tas

tāpēc, ka viņiem pietiekoši tāda mēslošanas lī-

dzekļa, kā virca. To viņi lej sakņu laukiem,

vajadzīgā laikā, ātri aprušina un tad arī aug!
Bet kā dara tās saimniecības kam dziļās kūtis?

Viņām vispirms nav vircas. Tāpēc sakņaugi
vāji. Vāji tāpēc, ka nav ko nopirkt mākslīgos

mēslus, tos mēslus, kas atrodas vircā. Sakņaugus
ja slikti mēslo, tie nepaaug. Tā kā zemas ražas

ari dārzos, tad grūtais darbs slikti atmaksājas.
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Šādās saimniecībās govis dod maz piena, jo kur

tas piens celsies, ja lopam nav sulīgas barības,

tās barības, pēc kuras viņam liels kārums? Ko

dara šādas saimniecības? Viņas izved mēslus ap

Jāņiem uz papuves, bieži lielā karstumā atstāj

nedēļu neapartus. Tā visas vērtīgās, augiem ne-

pieciešamās vielas, miljonu vērtībā aiziet gaisā.
Ari ja meslus tūliņ iestrādā, kas tiešām ļoti ietei-

cāmi, ij tad labuma maz. Tas tāpēc, ka laukam to

mēslu, kas vircā, vajaga gan, bet diemžēl ne tad,
kad pasniedz. Tā, ikviens lauksaimnieks zin, ka

p. p. superfosfāts jādod rudziem nevis pa Jāņiem,
bet īsi pirms sēšanas, bet tā kā vircu, kas saistīta

dziļās kūts mēslos, nogādā uz lauka nepiemērotā
laikā, tad arī tā iet tāpat zudumā, kā superfosfāts,

ja to uzsētu rudzu laukam pa Jāņiem. No tā mēs

redzam, ka seklās kūts mēslus var izmantot ļoti
saprātīgi un tā tikai seklās kūts mēsli, var dot

un dod saimniecībai peļņu. Tāpēc ari nav šaubu,
ka tagad, kad dienas kārtībā cīņa ar krīzi, seklā

kūts hus labākais palīgs. Tas ari tāpēc, ka sekla

kūtī vajaga mazāk darba, lai lopus, to guļvietas
uzturētu labā tīrībā un kārtībā. Šinī ziņā mūs

īpaši interesē lopu dzirdināšana. Mēs zinām, cik

grūti, nepatīkami stiept lielus ūdens nēšus, bieži

pret kalnu. Jau labāks stāvoklis, ja kūtī ierīkots

sūknis, bet pavisam cita lieta, ja lopi var dzert

nevis kad tiem pasniedz, bet tad, kad tie grib.
Oodot dzert ūdeni no trauka, bieži atgadās ka

lops nemaz dzert negrib, bet varbūt pēc pusstun-
das, vai pat pēc īsāka laika. Tāpēc, ja lopam
piespiež dzert nelaikā, tad tas viņam ir tikpat

nepatīkami kā mums ikvienam uzspiests dzert,

kad negribas. Tā top skaidrs, ka ūdens pasnieg-
šana tad, kad kopējs, nevis lops grib, ir apstāklis,
kas pazemina lopu ražību. Līdz šim šinī ļoti sva-

rīgajā jautājumā mums trūka attiecīgu pētījumu.

Tagad tādi nesen izdarīti Ziemeļu Amerikas Sa-

vienotās Valstīs. Tanīs praktiskie amerikāņi gri-

bēja noskaidrot dzirdīšanas biežuma sakarību ar
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piena izslaukumiem un tauku procentu pie augst-
ražīgām un mazražīgām govīm. Noskaidrojas, ka

darot pieietamu ūdeni katrā laikā, piena izslau-

kumi paceļas par 2,8 proc. un piena tauku saturs

par 2,1 proc, nekā dzirdot divi reizes dienā. Ari

ūdens patēriņš 1,5 proc. mazāks. Dzirdot vienu

reizi dienā, ūdens patēriņš par 13,3 proc. mazāks,
kā pie divreizējas dzirdīšanas, bet ari piena par

ļ proc. un piena tauku par 1,4 proc. mazāk,

īpaši no svara biežāka dzirdīšana

augstražīgākām govīm. Turpretī mazāk

ražīgās pie divreizējas dzirdināšanas uzņem ma-

zāk ūdens, nekā ražīgās govis. Pētījumos pie

rādījies ari, ka dzirdot govis tikai reizi dienā,
dzīvsvara pieaugums mazāks, nekā pie citiem dzir-

dināšanas veidiem*. Tā mēs redzam, ka tanīs

valstīs, kur lopiem dod dzert kad tie grib, piena
izslaukumi lielāki, lopi ražīgāki un lauksaimnieki

labāki pārtikuši. Tā tad darīsim ari mēs lopiem

pieietamu labu dzeramo ūdeni.

Minētais dod mums iespēju pašvītrot, ka ūde-

nim dzīvnieku dzīvē piekrīt tik pat liela loma kā

barībai un kā redzēsim vēlāk, vēl lielāka. Odens

ietekmē labāku barības sasmalcināšanu, norīšanu,

izšķīdināšanu un iespējami ātrāku izmantošanu.

Ūdens ievada ari barojošās vielas asinīs. Vidēji
liellopi patērē dienā 40—50 1 ūdens, bet sīklopi —

B—l28—12 1 jeb uz 1 kg rupjās barības jāpasniedz

zirgam 2—3 1, liellopiem — 3—6 1, aitām — 2 1

un cūkām — 6—B 1. Odens patēriņš atsevišķiem
dzīvniekiem, atkarājas no katra dzīvnieka īpat-
nības, kustības daudzuma, temperatūras, gaisa
mitruma, barības, ūdens satura v. 1.1. Jaunie dzīv-

nieki patērē vairāk kā vecie, slaucamas govis
vairāk kā cietstāvošas, ziemā patērē mazāk ūdens

kā vasarā.

Noteikti var sacīt, ka normāls dzīvsvara pie-
augums un dzīvnieka attīstība iespējama pietie-

*) Woodward, F. E. v. J. B. Mc. Nutly (Unu, States

Dep. of Agrie Washington, Techn. Buli. Nr. 278, 1981.).
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koši un laika pasniedzot ūdeni. Pretējā ga-
dījumā dzīvnieka ķermenī neizbēgami dažādi trau-

cējumi un pati dzīvnieka attīstība nenorit normāli.

No tam, ka dzīvnieki vieglāki pacieš badu nekā

slāpes, redzams, kāda milzīga loma dzīvnieku

dzīvē ūdenim. Tāpēc ari tieši ūdenim piegriežama
īpaša vērība.

Parasts dzirdīt zirgus trīs reizes, bet liello-

pus divi reizes dienā. Tāpēc ari dzīvnieki, kā

minēts iepriekš, sajemot ūdeni zināmā laikā, ļoti
bieži pārāk lielā izsalkumā iedzer lielus ūdens

Zīm. Nr. 4. Dziļās kūts barības galds 2 govīm

daudzumus. No tam ari savukārt ļoti bieži sa-

slimst gremojamie un elpojamie orgāni. īpaši tas

sakāms par ziemu, kad dzīvnieki saņem aukstu

utkrifL :

Tā kā pie mums lielais vairums lauksaim-

nieku tura lopus dziļajā kūtī un negrib pāriet uz

seklajām (Skat. zīm. Nr. 1), tāpēc, ka vienkārši ir

pret ari līdzekļu trūkuma dēļ, tad jāsaka,
ka automātiskas dzirdināšanas ietaises var ierīkot

ļoti ērti ari dziļajās kūtīs. Tādā gadījumā nepie-
ciešami iegādāties barības galdu 2 govīm kopa,
kā tas redzams zīmējumā Nr. 4. Šādā galdā ierīko

automātisko dzirdināšanu līdzīgi seklās kūts ierīcei,



bet vadu pierīko ūdensvadam pie sienas ar gu-

mijas cauruli. Tādas dzirdināšanas ietaises var

cilāt līdz ar barības galdu, vai, mēslus vedot, iznest

laukā. Tā ari dziļajās kūtīs iespējamas lielas

ērtības, lieli darba ietaupījumi.

Labāks stāvoklis tanīs saimniecībās, kur lopi

sajem ūdeni kūtī no silēm, kas pievienotas ūdens

vadam. Šādas siles ūdens atrodas bieži visu dienu.

Ne vienu, ne otru no šiem dzirdīšanas veidiem

nevar atzīt par labu, jo lai gan pie šī pēdējā
lopiem ūdens pieietams katrā laikā, tad kā to

pierādījuši praktiskie piedzīvojumi, šāds ūdens

top ātri nelietājams no dažādiem piebirumiem.
Ari, ja vairāki lopi dzer no kopējas siles, kas

nāk priekšā tanīs gadījumos, ja ūdeni pasniedz
no vada, pie kā pievienoti dzeramie trauki vai-

rākām govīm, tad šādi trauki ļoti viegli var iz-

platīt dažādas slimības.

Valstīs, kur augsti attīstīta lopkopība, šim

jautājumam jau sen piegriesta liela vērība. Vai-

rākkārtīgi izmēģinājumi pierādījuši automātisko

dzirdināšanas ietaišu priekšrocības. Jāpiezīmē,
ka pārdošana ir divējādas dažādas sistēmas, proti:

1) dzeramais trauks, kurā pastāvīgi atrodas

ūdens un

2) dzeramais trauks, kas stāv tukšs, bet kurā

ieplūst ūdens tad, kad dzīvnieks gribēdams dzert

piespiež sviriņu.

Pirmā sistēma trauks, ka jau minēju, pastā-
vīgi pilns ūdens. Pēdējais piepildās cik to nodzer

dzīvnieks. Tādai ierīcei galvenais iepriekšnotei-
kums, dzeramiem traukiem atrasties vienādā lī-

menī. Pretējā gadījumā viens, otrs trauks stāvēs

tukšs, bet citos ūdens ies pāri malām. Šādai si-

stēmai trīs galvenie trūkumi: 1) uzstādīt dzeram-

trauku vienādā līmenī, grūti visiem lopiem atrast

vēlamo caurmēru, 2) tā kā ūdensvads atrodas

zem dzeramā trauka, tad ari ūdensvadā viegli
iekļūt dažādiem gružiem, sīkiem salmiem, pabi-



rām, kāpēc vads aizsērē, ūdens top netīrs un

3) dzeramam traukam atrodoties pastāvīgi pilnam
ar ūdeni, šāds ūdens nav svaigs, bet vienmēr

pilns dažādu barības pabiru, kas, saskaroties ar

gaisu, pūst. Tādā ūdenī atrodas slimības dīgļi,
kāpēc ne ūdeni dzer lopi.

Otrās sistēmas dzeramie trauki tādi pat kā

iepriekš minētai, viņi tāpat savienoti ar ūdensvadu.

Galvenā izšķirība vienīgi tā, ka šāds trauks nav

pilns ar ūdeni, bet stāv tukšs un ūdens viņā iekļūst
tikai tad, kad dzīvnieks ar muti nospiež metāla

plāksnīti. Odens netek, kad dzīvnieks vairs to

nespiež. Dē) tādas ierīces ūdens nokļūst traukā

tikdaudz, cik patērē dzīvnieki, t. i. tik, cik ilgi
dzīvnieks plāksnīti tura nospiestu. Pie šādas si-

stēmas pabiras nevar iekļūt ūdensvadā. Nelielais

ūdens pārpalikums dzerama trauka dibena nevar

sabojāties, jo to atjauno vairākas reizes dienā

pieplūstot pastāvīgi svaigam ūdenim. Lai pasar-

gātos pret pielācošanu, vēlami tādi trauki, kam

plāksnīte labi piegul dibenā. Tad nepaliks ūdens

atliekas. Tāpat bieži lietā ar viegli uzceļamu vāku

dzeramtraukus. Šādas sistēmas dzeramos traukus

var uzstādīt jebkurā augstumā. Ari ūdensvadu

var vilkt blakus, no augšas, apakšas — kā vien

labāki un izdevīgāki.

Piezīmējams, ka ievedot automātiskās dzir-

dināšanas ierīces apgalvoja, ka dzīvnieki baidīsies

tās lietat. Praktiķa pieradīja, ka liellopi šos traukus

iemācas iietāt pāris stundās, bet zirgi apmēram
vienā dienā.

Plašāki pētījumi lopu dzirdināšanā ar abām

šeit minētām dzirdināšanas sistēmām, izvesti Au-

strumu Prūsijā, Blēdavas muižā, netālu no Kara

laučiem. Tanīs pierādījies, ka 24 stundās govis
dzer apm. 20 reizes. Tas rāda, ka div un trīs-

reizeja dzirdināšana nepietiekoša. Bez tam dzir-

dot lopus ar otrās sistēmas dzirdināmo ierīci, šo

lopu piena ražība pacēlās par 0,5 — 1 kg dienā.

Talak pierādījās, ka govju samērā biežā uzpū-
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všanās vedama sakarā ar lielajiem izdzertā ūdens

kvantumiem, t. i. kad izpaliek automātiskās dzir-

dināšanas ierīces.

Attiecībā uz cauruļu un ūdens tvertnes uz-

stādīšanu, pasvītrojams, ka tvertnes augstums nav

pārāk no svara. Pietiekoši, ja tvertnes dibens

atrodas 10 cm virs dzeramā trauka līmeņa. Vispār
automātiskās dzirdināšanas ierīcēm nav vajadzīgs
liels ūdens spiediens. Tādiem nolūkiem ņem 7»

līdz 1 collas caurules šķērsgriezumā. Odens tvertni

ierīkojot skaitās ar 40 1 ūdens diennaktīuz liellopa.

Šīm divējādām dzirdināšanas ierīcēm var

pieiet ari no citas puses. Ta, var teikt, ka līme-

niskie dzeramie trauki, kuros mazāk kustošu daļu,
ari mazāk bojājumu, lai gan, kā redzējām, higiē-
niskunia zina atsevišķiem automātiem dodamas

priekšrocības. Tāpēc nav par ļaunu, pirms pirk-
šanas pārliecināties par atsevišķu automātu la-

bumu. Norādams, ka visas dilstošās un kustošās

daļas vēlamas bronzas. Tādas automāta daļas
nedilst un maz bojājas.

legādājoties automātus vēl griežama vērība

šādam apstāklim. Ir dažas govis, kas, kā mēdz

teikt, spēlējas ar ūdeni Šada govs bieži pa-

spiež automāta sviriņu, pati nemaz nedzer, bet

pludiņā ūdeni pāri automātam. Tāds lops, kā

redzams, tikai spēlējas ar ūdeni. Tādā gadījumā

no svara automāti, kam viegli izņemt sviriņu.
Ar šādu ierīci ūdenspietecināšana novērsta pilnīgi.
Pasvītrojams, ka tirdzniecībā sastopami ari tādi

automāti, kur minētiem nolūkiem sviriņa izņemama,
bet ari ja to paraujot uz āru, ūdens noslēdzas

automātiski.

T&Vēl attiecībā uz līmeniskiem automātiem pie-

zīmējams, ka tie tomēr atzīstami par praktiskiem
seklajās kūtīs. īpaši no svara tas apstāklis, ka

viņi daudz lētāki un izturīgāki par atsevišķi
iedarbināmiem automātiem: šeit uz visas kūts

tikai viens automāts, resp. dilstošu daļu.
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Jau iepriekš minēju par šāda veida automāta

techniskiem trūkumiem: 1) dzeramā traukā pa-

stāvīgi atrodas ūdens, 2) ūdensvadā var iekļūt
netīrumi un 3) tā var izplatīt lipīgas slimības.

Bet technika iet uz priekšu. Tā radusies iespēja
pārveidot ari šo lēto un praktisko dzeramo trauku.

Pēdējā laikā tirdzniecībā sastopami jau tādi lī-

meniskie automāti, kas pilnīgi izslēdz saindēšanas

iespēju sērgas gadījumā. Tas tāpēc, ka ar atse-

višķu aizbīdni, ūdens, kas ienāk dzeramtraukā,
netiek atpakaļ caurulē un paliek stāvot traukā,
kauču ari ūdens krātuve tukša. Tā tad šāds pārla-
bots līmeniskais dzeramais trauks uzrāda daudzas

praktiskas priekšrocības. Tāpēc no svara ar to

iepazīties praktiskos nolūkos.

Seklās kūts iekārtas ļoti dažādas. Tamdēļ

ja no šīm ļoti daudzajām jāizvēlas viena, tad

tas jau grūtāki. Protams, šādai iekārtai vajaga
būt lētai un praktiskai Šinī sakarībā lielāka vē-

rība piegriežama ari govju piesienamiem. Tas tāpēc,
ka no to pareizas izvēles var ievērojami ietaupīt
laiku un līdzekļus. Šinī ziņā sava praktiskuma
pēc, īpašu uzmanību var izpelnīt, t. 8. amerikāņu

govju piesienāmie. Pēdējie ir pagatavoti tik da-

žādi, ka nezinātājam grūti izšķirties par derīgumu.
Tas vēl grūtāki, ja pircējs zin gadījumu, kur kai-

miņš nopircis ne visai derīgus, jo piesienamā aiz-

taisīšana un attaisisana prasa daudz laika un ir loti

nepatīkama. Tāpēc pircēju vērība griežama uz

tādiem govju piesienamiem, kur lopam nostājoties
savā vietā, cilvēkam atliek vienīgi šo piesienamo
aizsist ciet, bet atlaižot lopu vaļā — nospiest tikai

attiecīgu atsperi un dzīvnieks brīvi var atstāt

savu stāvvietu. Tādi automātiskie piesienamie ļoti

praktiski, īpaši tanīs gadījumos, ja saimniecībā

daudz lopu, jo ar vienu rokas kustību var palaist
un tāpat pāris sekundēs palaist visu ganāmpulku
(Skat. zīm. Nr. 5).

Piezīmējams, ka daudzi lauksaimnieki doma,
ka lops, kas piesiets ar dzelzs saiti, jutas ļoti



neērti. Tā tas nemaz nav. Jāievēro, ka lopam
dzelzs saite nav jātura uz kakla, jo saite pati

karājas uz savas ass, tā kā govs brīvi var ku

stēties uz visām pusēm, protams, nospraustās ro-

bežās. Tāpēc var pasvītrot, ka dzelzs saites

priekšrocības pret ķēdi, no lopu mocīšanas vie-

dokļa, ir kauču tās, ka tā nav jātura lopam kaklā,

Zīm. Nr. 5. Amerikāņu govju piesienamais

kā to vērojam pie parastiem ķēžu piesienamiem.
Pie tam pie ķēžu piesienamiem, ari lopam apro-

bežota kustības brīvība, kā tas pie lopu piesie-
šanas nemaz citādi ari nevar būt. Un, tā kā ameri-

kāniskie govju piesienamie, īpaši ar minētiem uz-

labojumiem, nesalīdzināmi praktiskāki un pie-
mēroti tieši seklajai kūtij, tad šo piesienamo

lietošana ir jau liels solis uz priekšu saimniecības
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Seklajās kūtīs ļoti praktiskas cinkotās cau-

rules, jo tādas nerūsē un ari nepadodas dzīv-

nieka izkārnījumu amonjaka skābēm. Šādas stāv-

vietas nesalīdzināmi izturīgākas kā koka un maz

dārgākas.

Jau iepriekš bija norādīts, ka labam dzera-

mam ūdenim liela nozīme lopkopībā un vispār.

Tāpēc holandieši, zviedri, dāņi lietā cementa

grodu akas. Cementa grodu akas rok kur

sastopams sekli labs ūdens. Ja ūdens dziļāki,
šādas akas iznāk dārgas. Tādas urbjamas, bet

ne rokamas.

Piemērota aka ir s—lo pēdas dziļāki izrakta

par to zemes slāni, kura vispirms manāms ūdens.

Dziļāki izraktā aka labāki garantē pietiekošu ūdens

pieplūdumu. Tas tāpēc, ka jo dziļāka aka, jo lie-

lāks ūdens spiediens apkārtējos zemes slāņos.
Hez tam dziļākā akā ari ūdens labāks.

Akas pagatavo 3Va~4 pēdu platas. Šaurākas

nav ieteicamas tāpēc, ka jāskaitās ar to, lai strā-

dājot ērti varētu nokļūt cilvēks.

Labākais aku rakšanas laiks ir jūlijs un

augusts, ari septembris. To izskaidro ar apstākli,
ka apradītā laikā ir zemākais grunts ūdens stā-

voklis. Šinī laikā izraktā akā ūdens ir labs, ja
vien pagadījusies laba grunts.

Lai aku pasargātu no varbūtējas kaitīgas
netīro ūdeņu v. c. ietekmes, derīgi- likt apkārt
visai akai apm. 1 pēdu biezu glūdas kārtu. Tā

ierobežotā ar glūdu aka ūdens nav padots ap-

kārtnes nelabvēlīgo apstākļu ieteikmei. Ja glūdas
kārtu grib dabūt īpaši cietu, tad uz ik pusotras
pēdas lej pašķidru cementa maisījumu, ko pieblīvē.

Koka grodos bieži iemetu gllemēži, tārpi,
koks pūst. Tādas lietas bojā ūdeni. Lai to no-

vērstu, grodus no iekšpuses pārklāj ar cementa

puči. Pēdējo ņem pēc iespējas asu un tīru upes

smilti. Tādā akā turas tīrs un labs ūdens.



Ūdeni saturošos smalkos smilšu slāņos iebū-

vētā akā bieži aptrūkst ūdens. Aka dažreiz ari

sabrūk. Tas tāpēc, ka smejot ūdeni pēdēja lī-

menis krītas un tā kā ārpus akas grunts ūdens

augstāks, tad rodas spiediens, kas dzen ūdeni pa
sīkām dzīslām cauri smilšu slāņiem uz aku. Reiza

ar ūdeni, uz aku dodas ari smilts. Pēdējā ieti*

kusi akā, nosēžas. Tā akas dibens ceļas arvien

augstāku, līdz piesērē, ka nava ko smelt. Akas

apakšā no ārpuses rodas tukša telpa, tāpēc aka

grimst dzi)āki un dažreiz ari sabrūk. Šādai akai

Zīm. Nr. 6. Ozola koka muca

daudz var līdzēt ja ierīko sūkni, jo sūknis uzsūc

ūdeni vienmērīgi un nesajauc smilšu nogulsni,
bet ļoti labi panākumi ir tad, ja apakšā akā,
kur smalko smilšu slānis jaucas ar ūdeni, ie-

rīko apakškrātuvi, kas stāvētu zem normālā

ūdens līmeņa akā, tam nolūkam jem ozola koka

mucu ar cietu dibenu un vāku, mucai apkārt \ irs

galam izurbj C°N- resnus caurumus rindā ap-
kārt (Skat. zīm. Nr. 6), lai neiekļūtu muca smilts,

uz caurumiņiem uzsit ar mazām nagliņām rupju
zīda audumu. Zīds nelaiž cauri smiltis un ari

nepūst. Tad mucā novieto sūkņa cauruli ar sūc-

kurvi galā un caur vāku savieno ar sūkni virs
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akas. Smalkā smilts nevarēdama tikt mucā, sa-

blīvēsies apkārt un ar savu svaru aiztur nākošās

smiltis un tā akā novērsta piesērēšana.

Ja aka nav dziļa un daudz ūdens, pietiek
ka ūdens pieplūst no apakšas. Tāda aka ir bez

dibena. Šādu aku iespējams ari izmūrēt no apakšas,
tai gadījumā papriekšu izrok, nostiprina sienas

un sāk mūrēt jeb betonēt. Šādas akas iznāk daudz

lētākas, ka pirkt gatavu cementa grodus. Ja aka

dziļa, tad lai vairāk ūdens iegūšanas labad, tai-

sāmi grodos caurumiņi, vai atstājamas šķirbas,
kur ieplūst ūdenim. Ļaujot šā ieplūst ūdenim no

sāniem, nepieciešami skatīties, lai zemes slānis,

kas atrodas virs minētiem caurumiņiem, ir pie-
tiekoši biezs, lai izfiltrētu no augšas pieplūstošo
ūdeni. Tā kā ūdeni filtrē grants un smilts slāņi,
tad apakšējā grodu daļā nevar atstāt nekādus

caurumiņus, ne šķirbas, ja virspusē nav tādu slāņu.
Netīro ūdeņu filtrēšanai derīgi taisīt sānu cauru-

mus ne seklāki kā no 10—12 pēdām zem smilšu

slāņa.
Grodi atstājami virs zemes, lai akā neiekļūtu

dažādi netīrumi. Zemes līmenī grodi, sevišķi smiltī,

būvējami sevišķi cieši. Tas tāpēc, ka ap šo vietu,

īpaši koka grodi, ātri bojājas dēļ mitruma un

sausuma pārmaiņas. Tā var rasties ātrā laikā

dažādi caurumi un šķirbas. Aka, lai nebojātu labu

ūdeni, nosedzama pret dažādu kaitēkļu iekļūšanu
no gaisa ar cietu vāku. Vēlams pat noslēgt, lai

kas tīšu, vai netīšu neiekristu un nesabojātu ūdeni.

Nav pielaižama dažādu ūdeņu izliešana akas

tuvumā. Vispār ar lielāko rūpību jāgādā par
tīrību akas apkārtnē, jo ūdens iesūcas zemē un

savienojas ar akas ūdeni. Ja akā nav tīrs ūdens

un ūdens iesūcas no zemes caur grodu apakšu,
tad dibenā liek 3 pēdas biezu oļu un grants kārtu,
kas ūdeni filtrē. Tas gan ir neērti tanī ziņā, ka

šāda grants kārta ar laiku pieķep, bet iztīrīt un

pārmainīt filtri ļoti neērti un grūti. Tāpēc šādā

gadījumā labāk rakt dziļāki, līdz nāk labs ūdens,



iepriekš slikto ūdens vietu izolēt ar ziliem māliem

Ari no lielāka dzijuma ūdens parasti tīrāks. Tā-

dam ūdeņam ari temperatūra zemāka.

Ja lietā grodiem koka materiālu, ievērojams,
ka izturīgākais ir ozols, tam seko minētās īpašības
ziņā: vīksna, priede, egle. Pagatavojot aku ozola

grodiem, nav jāpiemirst, ka šis koks no sākuma

piedod ūdenim sērskābes garšu, kas vēlāk izgaist.

Labs dzeramais ūdens sastopams avotos. Ir

avoti, kas izdod ūdeni ar lielu spiedienu un ja
vēl zem avota ir kritums 3—4 pēdas, tad iespē-

jams ierīkot ūdens trieci, kas uzdzen ūdeni 4—6

reiz augstāki kā kritums.
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Šāda avota izmantošana ir ļoti vēlama, kaut

ari avots atrastos no mājas tāļāk, tad tomēr būs

izdevīgāki ierīkot trieci, kā uzstādīt pumpi ar

mechanisku dzinējspēku. Kā jau minēju par akām,

tāpat ari avota ūdens nebūs tīrs, ja no zemes vir-

sas iekjūst dažādas kaitīgas vielas un sabojā
ūdeni. Tā tad jānoslēdz avota apkārtne no ne-

tīrumu izliešanas, tāpat jānoslēdz sienas ar ce-

menta grodiem, ar ciešu vāku, pēdējo noslēdzot

jo cieši, lai neiekļūtu netīrumi. Nedrīkst no avota

smelt ūdeni ar kaut kādu smeļamo trauku, bet

lietāt tam nolūkam pieslēgtu trauku jeb sūkni.

Sūknim jābūt ar noslēgtu augšgalu, lai neiekļūtu

kaitīgas vielas. Šādas akas un sūkņus esmu re-

dzējis pie dāņu zemkopjiem, bet sevišķi pie dzelz-

ceļa stacijām, ievērota katra iespējamība. Tur-

pretim mūsu stacijās un bieži apdzīvotās vietās

nav šie sūkņi nostādīti pietiekoši higiēniski. Tā

redzam dzelzceļa staciju sūkņiem augšējā daļa
stāv vaļēja. Tāpēc ūdens, kas atrodas sūknī,

padots apkārtnes nelabvēlīgai ietekmei, resp. šis

ūdens pastāvīgi bojājas. Ari akas pie dzelzceļa

stacijām liek daudz vēlēties higiēnas ziņā. Gal-

venais, viņām daudzos gadījumos izpaliek cieši

noslēdzams vāks. Tā tad šādā akā var iebirt vai

pat ļaunprātīgi iemest nezin ko. Tas aprādīts

tāpēc, lai rādītu, ka pie mums ļoti daudzos gadī-



jumos pareizai ūdens iegūšanas apkopšanai pie-

griež mazu vērību. Tas mums Jauj pasvītrot se-

košo: pie ūdens apgādājamās ierīces raudzīties

pēc iespējas, lai būtu noslēgts no ārpuses cieši

ar vāku jeb cietu augšgala sūkni.

Tirdzniecībā sastopami Joti daudzi un dažādi

ūdens sūkņi. Ļoti grūti izvēlēties vienu un to

piemērotāko sūkni. Labs sūknis, kas ar mazāko

Zīm. Nr. 7. Sūknis ar divkāršu pārnesumu

spēka patēriņu dod vairāk ūdens. Tas īpaši no

svara gadījumos, ja sūkni nodarbinā ar roku.

Jāiegaumē, ka labs sūknis dod ne mazāk ka 2 1

ūdens vilcienā. Tāpēc, ja sūknis vilcienā dod

tikai 1 vai V» 1 ūdens, kas bieži redzams, tad

iznāk, ka ar spaini no akas var ātrāki iegūt ūdeni,
kā ar sūkni. Tamdēļ jāizvēlas tādi sūkņi, kas

tiešām attaisno sprausto mērķi: ar mazu spēka
patēriņu dod daudz ūdens. No svara ari, ka šāds

sūknis nolietāsies mazāk. Tas tāpēc, ka tādu

nodarbinā mazāk, nekā tādu. kas dod mazāk



27

ūdens. Labs sūknis ari vienkāršs un izturīgs
No svara iegādāties iekšzemē pagatavotus sūkņus.
Tas tāpēc, ka šādi sūkņi nevien lētāki, labāki,
bet viegli var atjaunot bojātas dajas, kas ar

ārzemju ražojumiem iespējams ne katru reizi.

Koku iedarbināmiem sūkņiem jābūt divkāršu pār-
nesumu (Skat. zlm. Nr. 7). Ar to panāk mazāk

locīšanās sūkni iedarbinot. Šāds sūknis sastopams
tirdzniecībā no pazīstama sūkņu rūpnieka. Jā-

saka, ka visi mēģinājumi to pakaļdarināt, līdz

šim nav izdevušies. īpaši asprātīgs minētam sūknim

divkāršais pārnesums, kas dod iespējamu velk-

stangai lielāku cēlienu. Ja pēdējais lielāks, iegūst
ari vairāk ūdens. Bez tam velkstanga darbojas
starp 4 rullīšiem. Tas atvieglinā darbību. Stangai
virzoties uz augšu un zemi iedarbojas rullīši.

Tas novērš stangas berzēšanos un ari dilšanu.

Vēlams ari lai velkstanga būtu no viena gabala
sākot ar sūkņa smelkanniņu līdz augšai. Šīs

īpašības pilnā mērā piemīt minētam divkāršā

pārnesuma sūknim, bez tam ieteicams dziļākām
akam ielikt cilindros cietmisiņa jeb stikla oderi,

kas atvieglo pumpēšanu ar savu gludo iekšpusi,
aiz tā iemesla viegli darbojas un nedeldē ādas

(manšetes). Šādus cilindrus izmēģināja HJIVJ. gadā
sūkņu rūpnieks Zariņš, uzstādot 2 vienāda ka-

libra un vienādos apstākļos sūkņus, kas pieslēgti
pie elektromotora izmēģināšanai, rezultāts pār-
steidzošs: sūknis ar cietmisiņa oderi darbojās 11

reizes ilgāki kā vienkārša čuguna cilindris; jāpie-

zīmē, ka tad vēl ādas (manšete) nebija nodiluse.

bet palikusi cieta, tamdēļ nokrita ūdens devums,

drusku mazāk par 20' .. ka no sakuma. Sevišķi

no svara akās, kur ūdens satur dzelzs dajas,
kas bojā ādas un rūsē cilindri, tām rodās iekšpusē
čugunā pores, kurās ari āda ātri nodilst. Vis-

pār sūknis ar misiņa oderi un dubultpurnesumu

šai īsā laikā ieguvis plašāku aprindu ievērību.

Tapec katram ieteicams iegādājoties sūkni,

apskatīt minēto un pārliecināties par sūkņa labām
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īpašībām. Sūknis godalgots ar augstākām godal-

gām, iekšzemes un ārzemes Grand-Prix un zelta

medaļām.

Te nu gan jāsaka, ka Rīgā pastāv daudzi

biroji, kas dod padomus sūkņu iepirkšanā, kas

tomēr nav nopietni ņemams, jo tiek iespaidoti.
Ir jau labi, kā minēju, pie vairākiem aprunā-

ties, lai nopirktu labāku sūkni. Tomēr /airāk

no svara ir redzēt sūkni uz vietas jau darbā. Tas

tāpēc, lai katrs pircējs spētu pats redzēt katra

atsevišķa sūkņa spējas darbā un par piemērotību
dažādiem apstākļiem. Tāpēc ieteicams katram

sūkņa pin ējam pieprasīt uzstādīt to, ko ari ik-

viens saprātīgs pārdevējs darīs. Sūkņu rūpniekiem
savā nozarē daudz piedzīvojumu, kāpēc ari tie

parasti neliedz plašākus paskaidrojumus.

Tā var nopirkt piemērotu un labu sūkni tieši

no rūpniekiem, bez starpniekiem. Tāpat fabrikas,
kur izgatavo minētos sūkņus, var ari redzēt viņu

daļas, jo turpat ari sūkņus uzstāda un samontē,
var redzēt kāds materiāls, kāds darbs un kā salie-

kami. lepērkoties neskatīties uz paris desmit latu

starpību, bet pirkt tiešām labāko un piemērotāko
sūkni.

Ari ne katrs var uzstādīt vēja rotoru vai

citu kādu dzinējspēku. Daudziem jāiztiek ar roku

nodarbināmiem sūkņiem. Tāpēc no svara griest
vērību sūkņa konstrukcijai, lai tā augstākā mērā

atbilstu savam uzdevumam. Tas tāpēc, ka jāskaitās
ari ar to, lai šādu sūkni vajadzības gadījumā va-

rētu nodarbināt ari ar mechanisku dzinējspēku.
Sūkni iegādājoties, no svara paturēt vērā saim-

niecības ūdens krājumus, akas dziļumu, jo katra

sūkņa konstrukcija domāta savam uzdevumam

Šos apstākļus neievērojot, atgadās, ka sūkni re-

montē ikgadus un nekāda labuma kā nav tā nav, bet

iegādājoties piemērotas konstrukcijas sūkni, tam

nav jāpieliek roka vairākus gadus no vietas. No

minētā skaidrs, ka laba sūkņa iegādāšanās iespē-

jama tādos uzņēmumos, kas populāri vairākām
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konstrukcijām un par saviem ražojumiem izpel-
nījušies augstākās godalgas un atzinību. Tāpēc,
ja šādam rūpniekam jautās pēc piemērotas sistē-

mas sūkņa un viņš zinās pasūtītāja apstākļus, tad

ari šāds rūpnieks neieteiks nepiemērotu sūkni,
bet dos izsmeļošu atbildi šinī lietā un ari piemē-
rotas konstrukcijas sūkni.

Par mašīnu sūkņu konstrukciju, jā-
piezīmē, ka šādus sūkņus vispirms nodarbinā kāds

mechanisks dzinējspēks (Skat. zīm. Nr. 8). Tamdēļ
ari šinī gadījumā no svara izvēlēties tadu sūkni.

Zīm. Nr. 8. Mašīnu sūcspiedis

kas izdod ari daudz ūdens ar mazu spēka patē-

riņu un īsā laikā atgādātu vajadzīgo ūdens dau-

dzumu. Tādi sūkņi darbojas uz abām pusēm
ar virzuli, t. i. katra kustība dod ūdeni.

Šādam ūdens sūknim, ko nodarbinā ar mecha-

nisku spēku, jābūt izturīgam un ari piemērotam
apstākļiem. Tas tāpēc, ka iedarbinot sūkni ar

roku, mēs vienmēr uzmanām ari šī sūkņa darbību.

Bet ne tā ar mašīnu sūkni. Pēdējais, kā zināms,

pieslēgts mechaniskam dzinējspēkam, padots viņa
rīcībā ari pie mazākas vai lielākas bojāšanās.
Tāpēc ari šādu sūkni drīzāk var salaust un pa-



darīt nelietājamu, No minētā ir skaidrs, ka ma-

šīnu sūkņa konstrukcijai jābūt iespējami pilnīgā-

kai, proti:

1) Virzuļa stangai jāiet caur vadītāju (taisn-
stūri).

2) Virzulis pagatavojams no tērauda un uz

abi pusēm jābūt lodīšu vai bronzas gultnei.

2) Cilindris noteikti pagatavojams no ciet-

misiņa. Vēlamas novilktas caurules, t. i. cietām

sienām un ļoti blīvas, bez porām.

4) Sūkņa korpuss izbūvējams masīvs.

30

5) Ūdens sūc- un spiedvadam jābūt savie-

notam ar gaisa kompresātoru, jo sūknim darbo-

joties 50 —75 reizes minūtē, vajadzīgs iesūkto

ūdens daudzumu nogādāt caurulē, kas daudz ma-

sāka caurmērā kā sūkņa cilindris. Tamdēļ ari

nepieciešāms gaisa izlīdzinātājs — kompresātors

Mašīnsūcspiedis no 11/4-^l 1/4-^l
1
/» collas caurulēm

var piegādāt ūdeni ap 6000—8000 1 stundā un pa-

tērē ap V» —1 zirgu spēku.
No rotora sūkņa nevajaga prasīt, lai

tas dod tik daudz ūdens kā mašīnu sūknis, bet

ļoti no svara lai to varētu ļoti viegli iedarbināt

un tas attaisnotu savus nolūkus ari pie ļoti maza

vēja. Bez tam rotora sūknim jābūt ari ar roku

darbināmam, lai izlīdzētos bezvēja laikā. Tas

tāpēc, ka ne visos gadījumos būs ierīkota pietie-
koša lieluma tvertne, kur uzkrāt ūdeni bezvēja
dienām. Jāpiezīmē, ka bezvēja laika ir loti maz.

Tā, ja nav vēja naktī, tad ir dienā, noejot vai

uzlēcot saulei. Laiks pastāvīgi mainās un mainās

ari vējš.
Kā jau minēju mechaniska dzinēja sūcspie-

dim jābūt ar gaisa kompresātoru, t. i. gaisa baloni

uz abām caurulēm: i uz sūccauruli, i uz spied-
cauruli. Jāievēro vēl tas apstāklis, ka mašīnsūkni

darbināmi elektro motoriem, sūcgāzes motoriem

vai citu dzinējspēku. Ar tiem var piedot sūknim

attiecīgu ātrumu. Tā novērš ūdens sastrēgumu
caurule Turpretī rotora sūknim jāuzņem visda-



žādākie ātru mi. Sakarā ar to caurulēs būs dažāds

spiediens. Tas savukārt apgrūtinās sūkni un ro-

toru. Tamdēļ jo noteiktāki rotoram piemērotākie

sūkņi būs tie, kam būs minētie gaisa baloni (kom-

presātori). Nepieciešams ari bronzas cilindris.

Minētiem nolūkiem vēlams tādas konstrukcijas
sūknis, kas darbojas uz 2 cilindriem. Ir labāki,

ja pēdējie pievienoti stāvus atsevišķām skrūvēm

katram galam, kā tas redzams zīmējumā Nr. 8,
ne kā ārzemēs izgatavotie, kas 2 skrūvēm sa-

Zīm. Nr. 9. Rotora sūspiedis «Daugava"

vilkti abi gali cilindrim. Šādu sūkņu nepilnības

pastāv tanī apstākli, ka pie labošanas, ja vēlas

atjaunot klapīti vien, atlaižot minēto skrūvi, at-

dalās ari augšgals un tā rodās lieks laika patē-
riņš un izdevumi atjaunojot ari augšgala blīvējumu
(Skat. zīm. Nr. 10).

legādājoties rotora sūkni jāskatās, lai visas

daļas būtu viegli izņemamas un atjaunojamas bez

speciālista palīdzības. Tamdēļ apskatot rotorus,

apskatāmi ari rotora sūkņi. t. i. tie sūkņi, kas
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domāti tieši rotoram. Piezīmējams, ka var ari

pielietāt citas konstrukcijas sūkņus, bet labākus

panākumus sasniegs ari. ja šis sūknis bus pie-
mērots viņa dzinējam rotoram. Vēlams ari, lai

rotora sūkni varētu pārslēgt uz lielāku cēlienu,
t. i. jo lielāks vējš puš, jo lielāks sūkņa cēliens

un ari lielāks ūdens daudzums vai otrādi: pie
maza vēja rotors nevar darbināt sūkni ar lielu

cēlienu. Tas tāpēc, ka tas prasa vairāk spēka,
nekā to spēj dot mazs vējš. Tāpēc ari no svara

tāda pārslēgšana katra vēja gadījumā, lai izman-

totu dažādus vēja apstākļus. Nav ari vēlami, lai

Zīm. Nr. 10. Parastais sūknis bez kompresātora

rotors darbotos ilgu laiku bez vajadzības. Tāpēc,
ja rezerves uzkrātas pietiekoši, rotors izslēdzams,

lai veltīgi nedeldē gultni un citas daļas. Vēl pie-

zīmējams, ka ļoti vēlams, ja vien iespējams, sa-

vienot rotora transmisijas skrituli tieši ar sūkņa
skrituli, ar siksnu vai striķa palīdzību. Tas tāpēc,
ka pie lielākas bojāšanās siksna noslīdēs no skri-

tuļa un tā izslēgs varbūtēju sūkņa laušanu.

Daudzi vasarnīcu īpašnieki žēlojas, ka va-

sarnieku ar katru gadu paliek mazāk. Saka, ka

labi ja dažu vasaru iznākot ko nodokļus samaksāt,
atlīdzināt sargam, izdot dažus desmit latus par

dažiem nepieciešamiem remontiem. Peļņas no
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vasarnīcām vairs neesot. Agrāk bijis citādāki.

Tas tiesa. Bet nepiemirsīsim, ka agrāk ari cilvēki

nebij pieraduši pie tādām ērtībām kā tas vērojams
mūsdienās. Jemiet skolotāju, ierēdni, par pārti-
kušiem cilvēkiem nemaz nerunājot, — viņi visi

meklējot dzīvokļus jautā: „vai ir ūdens , vir-

tuvē, vannas istaba, ūdens klozets? Ja nav,

viņi mazliet pamīņāsies uz vietas un saka uz

redzēšanos. Tā viņus var gaidīt kamēr baltie

papīri izbāl saulē. Bet palūkojaties uz jaunajiem
namiem. Tur īres nemaz nav lētas, bet tukšu

dzīvok]u tur maz. Tas tāpēc, ka šie dzīvokļi pa-

gatavoti tādi, kā to pieprasa tagad īrnieki. Gal-

venais, kas jaunos namus atšķir no vecajiem, ir

tas apstāklis, ka tanīs katrā ziņa ūdens ir i vir

tuvē, i ūdens klozets un bieži vannas istabā pat
silts ūdens. Nenoliegsim, ka šādi apstākļi tiešam

dod lielas priekšrocības: dzīvoklī nav jāož klozeta

smaka un var ieturēt priekšzīmīgu tīrību. Šādas
lietas pilnīgi izpaliek mūsu vasarnīcās. Kā tikko

iestājas aukstais laiks, tā visi vasarnieki pazūd.
Cilvēks meklē kur seklāks, zivs kur dziļāks —

vasarnieks brauc atpakaļ pilsētā, kur viņu sagaida
daudzas ērtības un vasarnīcas paliek tukšas. Ar
žēlošanos par sliktiem laikiem te nav līdzēts. Va-

jaga iedziļināties apstākļos un labot kas labojams.
Tā mēs pārliecināsimies, ka lai paturētu, bet nevis

atbaidītu vasarnieku, nepieciešami vasarnīcas pār-
veidot tā, kā to prasa tagadējie laiki. īr jau taču

neloģiski gribēt lai vasarnieki dzīvo lielās neēr-

tībās, kad viņam pilsētā šo ērtību ir vairāk. Un

tā kā ikviens noguris pilsētnieks grib pa vasaru

atpūsties, grib dzīvot dabīgākos apstākļos, tad nav

šaubu, ka vasarnīcās mazināsies vasarnieku skaits,

ja vien šīs vasarnīcas attiecīgi nepārveidosim.
Kādā veidā šīs pārmaiņas vēlamas, rāda jaunās

pilsētas mājas, pie kā jau apstājāmies. Lielākā

atšķirība šeit, kā redzējām pastāv nepietiekošā,

trūcīgā apūdeņošanā. Un tieši vasarnīcu apūde-

ņošanai ir vairākas iespējamības:
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1) Uzstādīt tvertni augšā, virs ūdens patēriņa
vietas un piepildīt ar sūkni. Tam nolūkam tvertne

piemērojama ūdens patēriņam, skaitoties ar to,

ka ar vienu sūkņa motora palaišanu var iztikt ar

to ūdeni vismaz lļ* dienas, lai gan vēlams piega
dāt ūdeni ar vienu motora palaišanu visai dienai.

Tas tāpēc, ka elektromotora iedarbināšana prasa

pie uzsākšanas 2 reizes vairāk strāvas ka jai

Zīm. Nr. 11. Hidrofors jeb automātisks spiedkatls ar

elektromotoru un centra bēdzes sūkni

iedarbināts. Bez tam ari uzraudzība būs tikai

vienreizēja, kādas 10—15 minūtes, skatoties pēc
ūdens daudzuma. Var ari ierīkot automātisku

izslēdzoju un ieslēdzēju, t. i. motors ar sūkni ie

darbojas pie ūdens krātuves izsīkšanas un kad

tvertne piepumpēta, motors automātiski izslēdzas.

Tāds automāts domāts tikai elektromotoram.

2) Apūdeņošana ar hidroforu (au-
tomātisks spiedkatl s). Uzstāda slēgtu
katlu, kā redzams zīmējumā Nr. 11, pienācīga
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lieluma pagrabā un ar sūkni, ko nodarbina elek-

tromotors, piepumpē 7» no viņa ar ūdeni, ii.

apakšējo daļu, jo virsgalā būs saspiests gaiss.
Automātiskais spiedkatls iztur līdz 2 atmosfēru

spiedienu. Odenim ceļoties gaiss saspiedīsies katla

augšdaļā. Tiklīdz mēs atgriežam krānu, lai jemtu

ūdeni, saspiestais gaiss spiež ūdeni no katla

kamēr nonāk apakšējā stāvoklī. Tas pats gaisa
spiediens iedarbina elektromotora ieslēdzēju un

motors sāk darboties un atkal piepilda katlu. Kā

redzams, motoru ieslēdz un izslēdz vairākas reizes

dienā un ūdeni dzen vienmēr pret spiedienu.

Tamdēļ motors prasa vairāk enerģijas un uzrau-

dzības. Tāpēc tāda ierīce iznāk ' daļu dārgāka,
nekā iepriekšminētā apūdeņošanas ierīce.

3) Vasarnīcas ļoti ērti apūdeņo ar rokas

sūkni, t. i. tanīs gadījumos, ja nav liela ūdens

patēriņa dzīvojamā ēkā. Tam nolūkam ierīko ne-

lielu sūcspiedi. Ar to var iepumpēt ūdeni nevien

virtuvei, bet ari vispārējam patēriņam: i ūdens

klozetam, i vannas istabai. Ja pēdējo apūdeņo,
nepieciešama virs peldvannas tvertnīte ūdenim.

Keiza ar to ierīko ekonomisku peldkrāsni ar daļu
silta ūdens Tāpat ierīko ūdens klozetu. Tāda

it.ka> apūdeņošana lēta un ļoti parocīga. Ar to

pašu sūkni aplaista sakņu dārzu un puķes. Lietājot
vēl pašlaistitāju6, var noliet viens cilvēks īsā

laikā dārzu v. c. apstādījumus. Šim nolūkam

derīgi vairākas sistēmas sūkņi, bet piemērotāks
būs sūcspiedis „Daugava", kas redzams zīmē-

jumā Nr. 12.

4) Vasarnīcās, kur dzīvo ziemā, vēlams sūknis,

ko iespējams lietāt ari sala laikā, pie tam vai-

rākiem iemītniekiem. Tādu sūkni novieto pa-

galmā, kur tam nolūkam izvēlas piemērotu vietu.

Sūkni pagarina, skaitoties ar to, lai sūkņa cilindris

būtu vismaz 37a — 4 pēdas zem zemes. Tam no-

lūkam izbūvētai saktai jābūt cietu vāku, lai ne-

piekļūtu sals cilindrim. Tādu sauc par ziemas sūkni

un ari ziemas sūcspiedi. Tāpēc šeit nepieciešami



Zīm. Nr. 12

Sūcspiedis „Daugava'
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speciāli tam nolūkam domātie sūkņi. Nekādā

gadījumā nedrīkst uzstādīt parastos mazos sūk-

ni sus, kas domāti siltām telpām, kā tas redzams

zīmējumā Nr. 9. Šādus sūkņus uzstādot novieto

zem zemes un nodarbina ar īpašu pārnesumu, bet

rezultāti šādos gadījumos vienmēr neapmierinoši.

Ziemas sūkņi (Skat. zīm. Nr. 13) koplietāšanai
lielākām pilsētas mājām vēlami ar masīvu izbūvi,

Zīm. Nr. 13. Vienkāršais ziemas sūknis

jo šādu sūkni lietā, kur vairāk iedzīvotāju, kā

vasarnīcās un vispār mājās, kur nav apūdeņo-
šanas. Šādam sūkņam jābūt slēgtu virsu, lai

nevarētu netīši iemest kādus priekšmetus un sa-

bojāt gan ūdeni, gan pašu sūkni.

5) Stabiņu vai vasaras sūkņi (Skat.
zīm. Nr. 14) visi vienādi konstrukcijā, bet dažādi

būvēti, kā katrs rūpnieks sapratis. Daudzi domā,
ka stabiņu sūknis var būt vieglāki izbūvēts, jo

paredzēts mazam ūdens devumam, — tas maldīgi.



Stabiņu sūknim jābūt izturīgam. Viņa cilindris ie-

rīkots sūkņa stabiņā un nevar nekādā gadījumā
piemērot akas dziļumam. Stabiņu sūknim ūdens

jāceļ mazākais 22-23 pēdas. Tādēļ šim sūknim

vēlams augšgalā ne mazāk kā 3 skrūves, bet

apakšgalā pie klapes vismaz 4 skrūves un apaļais

atloks, lai pievelkot skrūves nenolaustu stūrus.

Stabiņu sūkņi lēti, no Ls 20—25 gabalā.

6) Praktisks un lēts centra bēdzes

sūknis. Pēdējā priekšrocība vispirms tā, ka ne

Zīm. Nr. 14. Stabiņu jeb vasaras sūknis

vajaga pārnesuma no motora kā jo centra

bēdzi var sajūgt tieši kopā ar motoru, kā redzams

zīmējumā Nr. 11 (zīmējumā rādīts hidrofors ar

elektromotoru un centra bēdzes sūknis). Jāievēro,

ka visa ierīce darbosies apmierinoši tikai tadā

gadījumā, ja būs ievēroti techniskie iepriekšno-
teikumi. Centra bēdzes sūkni uzstāda savienotu ar

parasto elektromotoru, kura apgriezienu skaits

1400 reizes minūtē. Ar to varēs uzsūkt ūdeni

no 2 m dziļas akas un uzspiest vēl 2—3 m. Ja

turpretim ūdens uzspiežams augstāki, tad jeraami



motori ar divkāršu apgriezienu skaitu, t. i. 2800

reizes minūtē. Ar tādu apgriezienu skaitu, sūknis

var sūkt ūdeni no 7 m dziļas akas un uzspiest līdz

20 m augstu. Šāda ierīce darbojas ļoti precīzi, ar

maz bojājumiem un Joti mazu troksni. Tāpēc šāda

ierīce atrodama par ļoti piemērotu saimniecībām,
kur pieietama elektrība.

Centra bedzes sūkni var pievietot ari pie cita

mechaniska dzinējspēka. Tādā gadījumā savle-

Zīm. Nr. 15. Spārnu sūcspiedis ar ādas manšetēm

nojams sūknis ar piedzinēju ar siksnu vai nu no

transmisijas un siksnu, jeb tieši no kaut kāda

mechaniska spēka, bet skaitoties ar to, lai tas

atbilstu augšā minētam par ātrumu un augstumu;

jo augstāki vajadzēs padot ūdeni, jo sūknim va-

jadzēs lielāku apgriezienu ātrumu.

Centra bedzes sūkni nevar nodarbināt ar

roku viņa ātruma dēj.

Spārnu sūcspiedis (Skat. zīm. Nr. 15) vēlams

ādas manšetēm un gulošām klapītēm (ne kā līdz

šim ārzemju sūkņiem). Tas tāpēc, ka gadījumā,
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kur sūknis jau nolietājies, var spārnu galos un

sānos uzlikt jaunu ādas manšeti, ari klapīti un

sūknis būs atkal darba spējīgs kā agrāk. Šādas

konstrukcijas sūknis aizņem maz telpu un ari

lēts. leteicams vasarnīcām un ari kūtīm, kur var

pieslēgt pie vēja rotora. Pēdējā gadījumā jāuzliek

gaisa baloni spiedcaurulēm. Šādi sūkņi sastopami
lielākās sūkņu rupniecībās Rīgā.

S ū cspi cd i „B odans" (Skat. zīm. Nr. 16)
lietā vasarnīcu vajadzībām, dārzu aplaistīšanai
v. 1.1. Darbojas ar gulošu cilindri uz abām pusēm.

Zīm. Nr. 16. Sūcspiedis „Bodans"

Virzu}a svars izdeldē cilindri ovāli, t. i. gulošā ci-

lindra apakšējo sānu. Tāpat nodilst ādas manše-

tes. Sūcspiedis Rodans nolietasies ātrāki ka stāvu

cilindru sūkņi.

Krāsotāju sūkņus līdz šim ieveda no ārze

mēm, bet pēdējā laikā sastopami mūsu pašu ra-

žojumi. Jāpiezīmē, ka apjautājoties par viņu spējām,
tika sacīts, ka daudzreiz labāki kā ārzemju ra

žotic sūkņi. Jāaizrāda, ka sūknis piemērots lauku

mājas vajadzībām. Ar sūkni var ātri un lēti

izbalsināt kūtis. Ar to novērš gar griestiem un

sienām sakrājušos baciļus, kas bojā lopu veselību
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un gaisu. Tam nolūkam jom kaļķa pienu un

uzšķaida ar sūkņa palīdzību uz sienām v. 1.1.

Šādi sūkņi ir dažāda lieluma un izmaksā no

L.B 100—200. leteicami iegādāties koplietašanai.
Dziļākas sūkņi vēlami ar taisntura velkstangu

un gaisa katlu. Tāpat kā mašīnsīīkņi, vēlami

Zīm. Nr. 17. Dziļakas sūcspiedis savienots ar elektromotoru

un ar zobratu pārnesumu

masīvu būvi. Jo šādus sūkņus nodarbina tikai ar

mechanisku dzinējspēku. Sūknim vēlams augstāks
cēliens, lai iegūtu vairāk ūdens. Parasti šādus

sūkņus uzstāda uz artēziskām akām. Tur ūdens

stāv dziļu. No augšas jālaiž sūccilindris dziļi urbta

zemes slāņa caurulē, kas daudzreiz 3 collas un

vēl tievāka. Tamdēļ vēlams augstāku cēlumu,

ar ātrumu no f>o 70 reizes minūtē (Skat. zīm. Nr. 17).
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Beidzot manos nolūkos aizrādīt uz abesini-

skām akām, ari artēziskām akām. Daudzi lauk-

saimnieki domā, ka iedzenot filtri zemē ap 20—30

pēdas, aka jau gatava un nu jasak tik pumpēt
ūdens. Tā tas nemaz nava. Daudziem izrādās

visi pūliņi un izdevumi velti, jo ūdens nenāk un

nenāk, kaut gan izmēģina dzīt dziļāki un dziļāki.
Te jāaizrāda, ka ūdens var būt tikai tur, kur

apakšā ir, t. i. šādās vietās jābūt grantei vai rupjai

smiltij ne mazāk kā 5— 10 pēdas biezam slānim.

Tikai tad tas dos pienācīgi viegli un daudz ūdens.

Zemes slāņos, kur biezāka mala kārta vai pat

nepārtraukti mali. grūti ūdeni sadabūt iedzenot

filtri. Ja ūdeni tada vietā grib dabūt un tas ilgi
nerādās, tad urbjot artēzisku aku, katrā gadījumā
šo ūdeni sasniegs, jo iespējams ieurbties dziļāki
zeme. Ja šads ūdens slānis sasniegts, tad ūdeni

vajaga pumpēt nepārtraukti vairākas stundas no

vietas, pat dienas, lai redzētu kāds ūdenim saturs,

kādos apmēros tas sastopams

Bez tam pumpējot ūdens attīrās no zemes

slāņu minerāliem un tāpat no liekām smiltīm, kas

spiežas līdzās ūdenim. Jāpiezīmē, ka ir tādas

vietas, kur ar artēziskām akām nāk līdzi smalka

smilts, ari nepārstājot pumpēt ilgāku laiku. Tāpēc
šeit vēlams urbties dziļāki jeb ūdeņam ļaut izplūst

plašākā telpa. Tam nolūkam izrokama tik dzija

šachta, kamēr ūdens no apakšas spiežas tanī

Tā novērš smilšu pieplūdumu līdz ūdenim. Tāūdens

spiedīsies uz augšu brīvi, nepiespiesti.

Attiecībā uz akām, ko rok māla zemēs, pie-

zīmējams sekošais: daudzās vietās šādā zemē

sastopamas mazas āderes, kas ūdens pilnas. Šādas

āderes aku rokot katrā ziņā jāievēro.

Ir daudz gadījumu, kad dzenamies pēc lie

lāka ūdens daudzuma, bet nepanākam nekā. Mala

slāņos )oti maz ūdens sastopams. Tāpēc izman-

tojama katra iespējamība uzkrāt šo ūdeni, šinīs

nolūkos rīkojas šā:
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Rokot aku ievēro katru āderi, izpēta, no

kurienes viņa ceļas, cik tāda ādere var izdot

stundā ūdens, kas atbilstu saimniecības patēriņa

vajadzībai. Noderīgi zem āderes izrakt tādu krā-

tuvi, cik liels ūdens patēriņš dienā. Vēlāk noblivē

krātuves sienas, dibenu dēļiem, lai ūdens neie-

spiestos dziļāki zemē. Var ari pārlikt krātuvei

pāri izturīgus griestus. Sadieni nolūkiem derīgas
vecas dzelzceļa sliedes. Griesti noklājami cieši,
lai neiebirtu no augšas māla atmirkšņi un nebo-

jātu ūdeni. Pēc tam caur griestiem izlaiž cauri

sūccauruli un rūpīgi aizber ar to pašu zemi,
ko izraka un caurules augšgalā uzstādot sūkni.

Ar to izpumpē ūdeni no apakšā ierīkotas krātuves

Tādas akas darbojas ļoti labi. Pie tam šādās

akās ir ļoti tīrs ūdens. Piezīmējams, ka dēļu

grodi zemē, kur nepiekļūst gaiss, nebojājas un

nebojā ūdeni.

Turpretī rokot aku māla slānī, zem kuras

smilts slānis, kas satura ūdeni, rīkojas šā: izrok

zem smilts kārtas tik lielu padziļinājumu, kā

ūdens krājums atbilst paša saimniecības vaja-
dzībām. Pēc tam krātuves dibenā ieliek filtri un

tam saber apkārt smalkas oliņas. Ar pēdējām
piepilda visu krātuvi. Virs smilšu slāņa var bērt

to pašu mālu, ko izrok no akas. Starpība vienīgi

tā, ka ūdens uzkrājas oļiem piepildītā krātuvē.

Šie oļi neļauj ari krātuvei sagrūt un aizsērēt

filtrim, kas uzsūc ūdeni.

Triecis. Par trieci sauc ūdens uzceļamo
mašīnu, ko iedarbina dabīgi plūstošā ūdens spēks.
Šī mašīna izmanto ūdens kritumu. Viņu var

uzstādīt attiecīgā augstumā un tālumā no šī

ūdenskrituma. Ūdens kritumam vajaga būt ma-

zākais 1 m augstumā. Tā kā triecis izmanto tikai

daļu no plūstoša ūdens, nepieciešami ierīkot vietu,

kur notecēt šim pāri paliekošam ūdenim. Ar

trieci var pacelt ūdeni vajadzīgā augstumā, at-

karībā no ūdens krituma apmēra. 1 pēda kri-



tuma spēj uzspiest ūdeni līdz fi pēdas augstumam.
Triecis noderīgs un ieteicams lauksaimniecībai.

Par vircas pielietašanu saimniecības vaja-
dzībām inženiera J. Lāžes vadītā žurnālā „Cu-
kurbiešu kultūra un cukurrūpniecība" aprādīts

sekojošais:

Lai augi izmantotu viņiem paredzēto barību,

to saknes pietiekoši apgādājamas ar ūdeni un

gaisu. To var panākt ar pareizu zemes apstrā-
dāšanu. Tā saistās ar zināmu trūdvielu daudzumu.

Tieši šim vielām pēdējā laika pieraksta tik lielu

nozīmi, kā p. p. Vācijā rentabilatīvu saimniecību

bez kūts mēsliem uzlūko par neiespējamu.
Tāpēc tās saimniecības, kurām šo mēslu nav

pietiekoši, iegūst tos mākslīgā ceļā.
>r
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Kūtsmēslu barības vielām liela nozīme, kaut

gan augi tās izmanto lēni un ne vienmēr ap-

mierina to vajadzības augšanas laikā pēc viegli
kūstošiem sāļiem Tapec nepieciešami piedot ari

ātri iedarbojošos minerālmēslus. Tomēr kūts-

mēsli rada itkā augsnas pamatkapitālu, dod vai-

rākus gadus augiem nedaudz barības. Šādas sva-

rīgas kūtsmēslu nozīmes dēļ gan Dānijā, gan

Vācijā, tos labi apkopj. Rūpējas, lai to barības

vielas neietu zudumā. Te piemērotas seklās

kūtis, kurās, kā zināms, no mēsliem tiek atšķirta
virca. Dānijā pat nevar sastapt saimniecības ar

dziļo kūti. Viņi tādas nav pat redzējuši. Lai gan

dziļajās kūtīs mēsli uzglabājas it kā labāki, jo
tos pastāvīgi pieblīvē lopi, tomēr patiesībā pa-

reizi apkopti mēsli ārpus kūts un no

tiem atšķirtā virca satura kopsummā
vairāk barības vielu. Norādāms, ka virca

dod bagātu kālija — slāpekļa mēslojumu. Atšķirot
mēslus no vircas, gūst iespteju no vienas puses

ielabot augsnu trūdvielām, tam nolūkam lietājot
zināmu daudzumu lēni iedarbojošos barības vielu,
bet no otras puses — virca dod ātri iedarbojošos
mēslošanas līdzekli, kas satura i organiskas vielas.



i baktērijas. Tāpēc pie seklajām kūtīm nepiecie-
šamas t. 8. vircas akas, kur virca nokļūst tieši no

kūts. Šo aku vienkāršākā veidā pagatavo no

māliem, kaut gan pa lielākai daļai no betona.

Lai uzglabātu barības vielas vircā, ļoti no svara,

lai virca pēc iespējas mazāk saskārtos ar gaisu.

Tāpēc vircas akas būvējamas slēgtu virsu, at-

stājot lūku, pa kuru cilvēks vajadzības gadījumā
brīvi var iekļūt. Lūks hermētiski jānoslēdz. Tam

nolūkam ļoti noderīgi zilie māli, sevišķi mitrās

vietās. Tāpat jāskatās, lai virca no kūts iekļūtu
akā pa rūpīgi noslēgtu cauruli, kas sniedzas līdz

dibenam, atstājot brīvu vietu vircas iekļūšanai
no caurules. Ar to panākts, ka gaiss netiek akā,

jo caurules gals būs zem vircas Krātuve vircai

dod iespēju norūgt. Lietāšanai derīgā virca ir

gandrīz bez smakas. Vircu izpumpē no bedres,

atšķaida ar ūdeniun lietā pēc vajadzības. Vircu

Vācijā lietā ari kā virsmēslojumu labībai.
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Vispārīgi vircu var lietāt ļoti dažādiem no-

lūkiem. Parasti pļavām dod vircu agri pavasarī,
tūliņ pēc noecēšanas, ganībām — katru reizi pēc

nogānīšanas. Tas izsauc pastiprinātu zāles aug-
šanu. Vircu izlaista no mucas ar īpašu krānu.

Tomēr jāskaitās ar to, ka virca ir smags, grūti
pārvietojams mēslošanas līdzeklis. Šveicē, kur

vircu daudz lietā ganību mēslošanai, ganības at-

rodās netālu no kūts. Ar to daudzos gadījumos

dota iespēja ar sūkni pa caurulēm vircu nogādāt
izlaistāmā vietā. Tā pieslēdzot caurulei uguns-

dzēsēju šļirci, vircu izlaista pēc vajadzības. Pro-

tams, ne visur būs vienādi apstākļi. Tamdēļ vis-

labākā ierīce vircas nogādāšanai uz vēlamo vietu

būs muca. Mucas lielums jāpiemēro lietāšanas

apstākļiem, ka var viegli vircu aizvest, izlaistīt

Izlaistītā virca tūliņ aprušināma. Pārvietojot vircu

no akas mucā lietā sūkni. Vircas sūknis vēlams

ar lielu darba spēju, lai darbs sekmētos. Vircas

sūkņa smelkanniņa vēlama uz 2 daļām tā, kā



nolietašanas gadījuma var starp daļām ielikt adas

lenti, ar ko panākta pilnīga sūkņa atjaunošana.
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Nav sen, kopš vircu sāka pielietāt lauku augu,

to starpā cukurbiešu mēslošanai kā t s. virsmē-

slojumu. Agrāk domāja, ka izlaistot vircu virs

augiem, nodara pēdējiem lielu ļaunumu. Pasvī-

troja, ka paliekot vircai uz lapām, viņa nevien

nesasniedz savus nolūkus, bet pat pazemina ražas.

Tagad no šiem uzskatiem pakāpeniski atkāpjās,
sakarā ar jauniem vircas pielietāšanas pajē-
mieniem. Teica, ja virca galvenokārt slāpekļa
mēsli, tad vasarā lētāki lietāt minerālmēslus. Šāds

uzskats nepareizs tāpēc, ka reizā ar vircu lauks

dabū i organiskas vielas, i baktēriju floru, kam

pieraksta sevišķu nozīmi. Pie minētā vēl pieskai-
tāma augu barošana un augsnes bioloģiskas dar-

bības ietekme pavasara laikā. Prof. Sobašņikovs

vircu, sakarā ar tās organisko vielu sadalīšanās

ātrumu un ogļskābes atdalīšanos, uzlūko kā pē-

dējās avotu augsnē, resp. ka augu mēslošanas

līdzekli ar ogļskābi. Bez tam virca, ka šķidrs
mēslošanas līdzeklis, dod iespēju ļoti vienmērīgi
izklīdināt to augsnē un apgadal pēdējo ar mitrumu.

Šo īpašību dēļ, virca bioloģisko iedarbību izsauc

tūliņ, kas ari paātrina vircas barības vielu izman-

tošanu. Turpretim minerālmēslus nekad tik vien-

mērīgi nevar izklīdināt zemē kā šķidrumu. Bez

tam minerālmēsli izkust tikai pec lietus, kad tas

pietiekošā daudzumā nokļūst augsnē. Tāpēc ari

minerālmēslus izmanto vidēji, tikai ap 50° o. Māk-

slīgo mēslu izmantojamība atkarīga no iestrādā-

šanas laika un uugsnas īpašībām, pie kam neutrālās

augsnēs mēslošanas līdzekļu barības vielas labāki

izmantojas. Mūsu apstākļos izmēģinājumu šinī vir-

zienā trūkst. Bet ja pielietā lauka aplaistīšanu
ar vircu, tad tas dod iespēju izšķīdināt viņā zi-

nāmu daudzumu minerālmēslu. Ar to pasti-

prināta pati vircas iedarbība un novērsta minerāl-

mēslu negatīvā puse, pasniedzot tos citā veidā.

Tāpēc ari dot laukam reizā ar vircu minerālmēslus
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ir saimnieciski izdevīgi, ja ar vircas izvešanu tam

pat laikā izsēj šos mākslīgos mēslus Tā ka virca

satur slāpekli un kāliju, tad varētu vajadzības

gadījienā vircai piejaukt tikai fosforskābes mēslus,

galvenā kārtā superfosfātu (pa saujai uz spaiņa),
kurš vircu ari neutralizē un tad nav nepieciešams
vircu atšķaidīt. Neatkarīgi no tā, šādai abu mēslu

kategoriju pasniegšanai vienā laikā, ari tā priekš-

rocība, ko apstiprina augšā minētais profesors, ka

aplejot laukus vienīgi ar vircu, novērota spēcīga

nezāju attīstība, kamēr lietājot abus mēslus kopā,
šo nezāļu ir jau mazāk.

lepriekš tiku minējis, ka izlaistot vircu pa

virsu, šādai izlaistīšanai ir savi trūkumi, kāpēc
ari tiek pielietāti jauni vircas iestrādāšanas pajē-
mieni. Tāpēc ari laistot vircu sakņaugiem un

cukurbietēm, to pa starprindām ievada tieši zemē.

Tam nolūkam pie mucas pakaļējā daļā piestiprina

īpašu vircas sadalītāju. Pēdējais sastāv no atse-

višķiem lemesīšiem, kuri apgādāti ar cauruļu no-

tekām uz tāda pat principa kā rindsējmašīnai.
Tā vircu tieši no mucas ievada lemesīša izartā

vagā un tūliņ sajauc ar zemi. Ar to panākts, ka

vircas barības vielas nokļūst tieši zemē, neizgaro
un nenokļūst uz augiem, kā tas notiek pie vien-

kāršas vircas izlaistīšanas. Tas dod ari augstākā
mērā vienmērīgu cukurbiešu rindu mēslojumu.
Bez tam, lietājot šādu pajēmienu, starprindas tiek

ari irdinātas, kāpēc šinī reizā rušināšana atkrīt

pilnīgi.

Vēja spēka izmantošanā, kā jaunākais, ar ļoti
radikāliem uzlabojumiem ir nākusi klāt K. Suttas

konstruētā un patentētā vēja turbīne (Skat. zīm.

Nr. 18.). Šīs turbīnes priekšrocības un īpatnības
sekošas: vispilnīgāki izmanto uztverto vēja spēku,
ko panāk ar diviem vēja spēka ratiem, kas no-

vietoti viens aiz otra uz vienas nekustošas vārpstas,
ar pretējos virzienos sagriestām vēja spārnu

lāpstām.
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Vēju, atsitoties uz pirmā vēja rata spārnu

lāpstām, saspiež un koncentrētā veidā vēl spē-

cīgāki iedarbojas uz otrā, aizmugurē . novietotā

vēja rata spārnu lāpstām, griežot pēdējo pirmām
ratam pretējā virzienā.

Spārnu ratu rumbām piestiprināti koniskie

zobrati, kas griež vienu un to pašu, spēka vārpstas

Zīm. Nr. 18. Vēja turbīne ar dubultlāpstu ratiem

galā piestiprinātu zobratu, katrs no savas puses,

samazinot lielā mērā caur to berzi un spēka
zudumu.

Pateicoties diviem spārnu ratiem un ari tam.

ka vēja stūre novietota zem spārnu ratiem tieši

uz torņa jeb caurules galā (ja torni atvieto cau-

rule), panāk līdzsvaru pie vēja turbīnes galvas

nostiprināšanas.
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Regulēšana labi atrisināta slīdošām spārnu
lāpstām, kas pie stipra vēja un ātras vēja rata

griešanās slīdēdamas pa savu vārpstu izslēdzas no

vēja, panākot vienmērīgu gaitu.

Vēja turbīne nodota realizēšanai A. Zariņa
ūdens sūkņu un vēja turbīnu rūpniecībai, Indrānu

ielā 13, Rīgā, turpat apskatāms modelis.

Inž.R.Pāvels

Cik lieliem jabūt apbūves

gabaliem pilsētu nomalēs?

Tanīs pilsētu daļas, kas jau apgādātas vai

drīzumā būs apgādātas ar ūdensvadu un kanali-

zāciju, pārceļu platību nosaka būvnoteikumi, at-

karībā no zemes vienību izmēriem un apbūves

procenta.

Turpretim pārējās pilsētu daļās un attālākās

nomales,kur vel ilgi bus jāiztiek bez labierīcībām,—

jo pilsētām nebūs pa spēkam ieguldīt plašākus

līdzekļus, — pie gruntsgabalu saparcelēšanas jā-

pieturas pie galveniem sanitārtechniskiem notei-

kumiem, proti: katrai zemes vienībai jābūt tādai,
ka no tās varētu apgādāt iedzīvotājus ar lietājamu
ūdeni un uz tās pašas parceles varētu ilgstoši
pārstrādāt un izmantot visus atkritumus un netī-

rumus, neradot neveselīgus apstākļus. Šim mērķim

paredzēts, ka saimniecības noūdeņu (izlietnes,

vannas) un ateju satura novietošanai, kā arī pār-
strādāšanai uz paša gruntsgabala nepieciešama
attiecīga brīva zemes platība, mazākais 200 m

a
uz

katra iedzīvotāja, pie kam gruntsūdens līmenim

jābūt ne mazāk kā 1 m zem zemes virsas.
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Šim mērķim piemērotas zemes platības dod

iespējamību iedzīvotājiem pašiem iegūt sev saknes

un dārza augļus, kas no liela svara mūsu trūcīgos

apstākļos.
Turpretim mazākas parceles, kas neatbilst

uzstādītām prasībām, parasti nespēj kārtīgi izvērtēt

atkritumus un reizē ar to ir par iemeslu antisa-

nitāro dzīves apstākļu rašanai, kā: zemes slāņu

pieķepēšanai, mitruma pavairošanai, mājokļu bo-

jāšanai. Aiz zemes slāņu pieaugošās aizsērēšanas

tiek jemta iespējamība vienkāršiem līdzekļiem,

resp. ar nedziļām akām tikt pie lietājamā ūdens.

Atkarībā no zemes slāņu caurlaidības un

gruntsūdens līmeņa dzijuma, attiecīgā apvidu ne-

pieciešamā zemes platība ir dažāda: lielāka pla-
tība pie smagām gruntīm un pie augstāka grunts-
ūdens līmeņa, mazāka pie vieglam, caurlaidošam

gruntīm un pie dziļāka gruntsūdens līmeņa.

Tā kā radošais un pārstrādājamais atkritumu

daudzums atkarājas no iemītnieku skaita, tad pirms
pārceļu platību noteikšanas jāizšķiras par mājokļa
lielumu. Pieņemot koku kā galveno būvmateriālu,

mūsu apstākļos izmaksas ziņā izdevīgāk celt div-

stāvu dzīvojamās ēkas, bet lai gruntsgabali neiz-

nāktu pārāk plaši, t. i. lai dotu iespēju sadalīt

zemi sīkākas daļas, apmierinot lielāku dalu zemes

tīkotāju, praktiski būtu pielaist katrā ēkā tikai

divus dzīvokļus: vienu apakšā un otru augšā. Pie-

jemot uz katru dzīvokli pa 5 personām, iznāk 10

iedzīvotāju uz 1 pārcēli.

Attiecībā uz gruntsūdens līmeni apbūvējamos

gruntsgabalos Vakareiropā atzīts, ka visaugstākam
līmenim jābūt vēl 0,5 m zem mājas pamatiem
levedot šādu prasību, mūsu klimatiskos apstākļos,
kur pamatiem jāatrodas ne seklak kā 1 m. drīk-

stētu apbūvēt tikai tādus zemes gabalus, kur grunts-
ūdens līmenis būtu ne seklāk par 1,5 m; bet tādā

veidā daudz pilsētās no apbūves tiktu izslēgtas
lielas platības, kas atkal nebūtu lielderīgi mūsu

trūcīgos apstākļos.
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levērojot sacīto, mums jāapmierinajas ar

gruntsūdens dziļumu 0,80 m zem zemes virsas, kad

vēl nerodas migla un ari vēl neattīstās purva ve-

ģetācija. Pagrabu izbūve šādos apvidos būtu at-

ļaujama tikai ar noteikumu, ka pagraba klonam

jābūt minimums 0,20 m virs visaugstākā grunts-
ūdens līmeņa.

Piemērojot Vakareiropas vidējas normasmusu

apstākļiem, sastādītos sekoša tabele:

Ja pievestā tabelē izjēmuma gadījumā apbūve
pielaista ari pie vēl seklāka gruntsūdens līmeņa,

proti: tikai ar 0,60 m zem zemes virsas, tad šeit

') Liellopu ud cūku turēšana aizliegta; ateju saturs

jāaizved prom; parcele nfikotoe vairs nebūtu dalāma.

*) Ateju saturs kompostējams ar kūdru vai zemi, kas

sevišķi ērti pie kūdras pakaišu Mētāšanas parastās atejls.
3 ) „lenesiga" dārzsaimniecība, ar dziv. ēku tikai īpaš-

niekam un varbūtējam strādnieku personālam. — Platība
nav aprēķināta vairs tikai pēc sanitārām prasībām, bet

gan cenšoties radit patstāvīgas saimniecības
vienības.

s

Grunta ipaiibas
Gruntsūdens

Platība m*

Bez Īlei- Ar llel

lopiem lopiem

līmenis

" I. 2,5t m ud dzl|āw i)

Ļ|8 - 2.1x1 m 2..MK) 5.000

3.3O0 U.6O0

1,26 m un dzi|ākj 3.300 GRIMI

5.000 1 Ml

0.60 - 0JB0 m 15.000 i *W
Kūdra

. . .
0,60 — 0,80 m 20.000
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domātas tīras dārzsaimniecības, kur paredzēta tikai

viena dzīvojamā ēka, t. i. saimnieka ģimenei, ar

varbūtējo strādnieku personālu, bet ne pastāvīgai
izīrēšanai.

Visur, kur gruntsūdens līmenis seklāks par
1 m zem zemes virsas, parcelēšanas atļauja do-

dama tikai ar noteikumu, ka jāizdara gruntsga-

balu kārtīga nogrāvošana.
Vajadzīgās zemes platības aplēse izdarāma

pēc sekošiem piemēriem. Pieņemot, ka nebūs pla-
šākas vannu ietaises un ka ari nav skalojamās
atejas (bet parastās atejas, vislabāk t. s. kūdras

atejas, mēslu vieglākai kompostēšanai un izman-

tošanai), nepieciešams m
a
:

Atsevišķos gadījumos pie pārceļu minimālās

platības noteikšanas var pielaist līdz 10% tole-

rances. — Attiecībā uz iedzīvotāju sabiezinājumu

Kādām vajadzībām
Divām Vienai ģimenei

II. katēg. IVb. kateg. 0. kateg. .IVb. kaleg.

1 Mfijal, vleMt&vu ap .

divstāvu ap. .

100 100

I šķūnim 60 «0 40 49

Pnpalmam un ceļiem. 150 150 140 140

KompoHtbodrSmu.taml. 50 4<i 10

5. Brīva, n<>,m.-nu etc.

pārstrādāšanai derīga

platība:

ik 125 m' 1 iedz.
. .

2500

625

Ik 250 m' 1 1 iedz. .
.

1250

-f 15 līdz 20V
0 BlUo-

ar Vakareiropu)kā ari

droAibaipi." noteikumu

nepildīšana* visi irtin-

grtba
v

320 ISO 15o

Kopi m> 1930 3290 1135 1K06

j<>h apn|o4 skaitļos m7 2000 ssoo 1200 1HOO
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no tabeles redzams, ka apvidos bez sanitārām

labierīcībām vislielākais iedzīvotāju skaits uz 1 ha

ir 65, bet pie nelabvēlīgiem grunts apstākļiem
noslīd līdz 10 un pat 5. Pēc iepriekš sacītā skaidrs,
ka tāda iedzīvotāju retināšana nepieciešama, lai

katra zemes vienība patstāvīgi varētu apmierināt
visas sanitārtechniskas prasības.

Tālāk ari skaidrs, ka iedzīvotāju sabiezina

šana tūlīt prasītu labierīcības, jo atsevišķi grunts-

gabali jau tiktu pārslogoti ar netīrumiem, — un

otrādi, dārgo labierīcību ievešana kāda apvidū
tūlīt prasītu iedzīvotāju skaita attiecīgo palielinā-
šanu, sacīsim, mazākais līdz 100 uz 1 ha, lai ie-

guldītais kapitāls (par ūdensvadu ap ls ;tt)00. —.

par kanālizāciju ap ls (501)0 ) nepārsniegtu ls 100 —

Uz gruntsgabaliem vispār, bet it sevišķi uz

tiem, kas plašāki par 1500 m-, ēkas jānovieto tā-

dējādi, ka vēlāk pie varbūtējas velreizcjas sada-

līšanas (pēc labierīcību ievešanas) celtnes atrastos

vienā rezerves zemes vienībā, netraucējot atda-

lāmās vienības brīvo apbūvi.

Atļauja turēt liellopus un barot cūkas būtu

dodama, ja attiecīgās parceles pietiekoši papla-
šinātas (apm. dubultotas, pārceļu ērtākai sadalī-

šanai nākotnē}, lai ari kūts mēslus pēc iespējas
izlietātu turpat saimniecībā, nepārvedot tālāk.

Gadījumos, ja dzīvokļus vēlas apgādāt ar

plašākām vannu ietaisēm vai ari skalojamām ate-

jām, noūdeņus vairs nav iespējams kārtīgi izman-

tot dārza laistīšanai vai taml. veidā, bet jāķeras
pie t. s. iesūcināšanas (iedrenēšanas) apakšzemes

slāņos, un izejot no tā jānoteic vajadzīgā zemes

platība.
Tāds pajēmiens, saprotams, iespējams tikai

apvidos, kur zemei piemīt caurlaidība (smilšu,

grants vai taml. slāņi) un kur gruntsūdens līmenis

nav seklāks par 2,50 m (ar 1,50 m vada se-

gums + 1 m iesūcināšanas dziļums līdz grunts-

ūdenim).
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lesūcināšanas ietaises dalās (akas, drenas)

novietojamas gruntsgabalu robežās tādējādi, ka

to atstatums no kaimiņu robežām vai pašu dzī-

vojamām ēkām nebūtu mazāks par 10 m, bet at-

statums no akām, kas rīkotas lietājamā ūdens

iegūšanai (dzeršanai vai ēdiena pagatavošanai) no

augšējiem gruntsūdens slāņiem, nebūtu mazāks

par 15 m.

Pieturoties pie minētiem atstatumiem un pie-

jemot iesūcināšanas tīkla garumu un platumu
tikai 10 m X 10 m, dabonam, ka nepieciešamie
izmēri divģimeņu parcelei ir 30 m X 50 m, kas

dod 1500 m-; ja lietājamo ūdeni iegūtu neatkarīgi
no gruntsgabala virsējiem ūdeni nesošiem slāņiem,
tad gruntsgabala garumu varētu saīsināt līdz 40 m.

kas tad dotu 1200 m'2 lielu pārcēli.
Bet rīkojot iesūcināšanas ietaises, jārēķinājas

taču ar to, ka laiku pa laikam būs jāpārkārto
iedrenēšanas tīkla daļas (kas pakāpeniski aizsē-

rējas) un ka, jo tālāk, jo vairāk būs apgrūtināta
lietājamā ūdens iegūšana, — galu galā būs jāap-
mierinās ar nepieciešamību, rīkot ūdenstvertni

dziļāki, no vietējiem augšējiem zemes slāņiem

neatkarīgu ūdens iegūšanu, — vai iegūt ūdeni no

centrālā ūdensvada. Bet pieslēgšanai pie ūdens-

vada parasti seko bagātīgāka ūdens lietāšana un

līdz ar to pavairojas iesūcināmiē noūdeņi. Tas

savukārt spiež pēc iespējas drīzāk apgādāties ar

kārtīgu kanālizāciju, ieguldot plašus līdzekļus un

uzliekot gruntsgabaliem pārāk smagas nastas.

Līdzīga parādība vērojama ari tanīs gadīju

mos, kur gruntsgabalu platība vispār neatbilst

sanitārtechniskām prasībām.
Tā tad beigās jāsaka, ka visdrošākais līdzeklis

paglābt iedzīvotājus no neveselīgiem dzīves ap-

stākļiem ir tas, ka izdalāmo zemes vienību platību
pilsētu nomalēs nepielaist pārāk mazu, jo vēlāk

šādu kļūdu izlabot būs loti grūti.



55

Piezīmējam, ka grāmatas nolūkos sniegt pār-
skatu par dažādiem jautājumiem ūdens apgādā-
šanas lietā. >ic jautājumi, kā to pierādījuši sūkņu
un tamlīdzīgu rūpniecības iestāžu vadītāju prak-
tiskais darbs, nodarbina plašas nojēmēju aprindas:

lauksaimnieki, vasarnīcu īpašnieki visā visumā

dzīvo lielā nezināšanā par šiem jautājumiem.
Mums šķiet, no svara zināt ikvienam, kas cenšās

padarīt ērtāku, patīkamāku un labāku dzīvi laukos,
bieži apdzīvotās vietās, kur vispār sajūtams lab-
ierīcību trūkums. Apzinādamies, ka mūsu darbā

nav iespējams sniegt izsmeļošas atbildes, pasvī-
trojam, ka mūsu nolūkos griezt pircēju (vasarnīcu,
lauksaimnieku v. c J vērību ko pirkt, lai šinīs grū-
tajos laikos iegādātos kādus sūkņus v. c, piemē-
rotus katras saimniecības apstākļiem. Ar to, mēs

ceram, sekmēsies darbs un panākumi vispārējas
saimnieciskas labklājības interesēs.

Nākoša- grāmatas musu izdevniecībā

Kāpēc jāierīko seklās kūtfs?

Cena 40 sant.

Vold. Ķ ii ii ka

Kā 1 cilvēkam iespējams

apkopt un pabarot 600 cūkas?

Autors grāmatā atstāsta savus pieredzējumus
Dānijā cūkkopības saimniecībās. Grāmatā apm.
20 ilustrācijas. Cena Ls I —

ladealecffea «Lopkopība»
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Izgatavo:

r V i H \ Logus, durvis,

/ I II i trepes,

v
/ P IVi klozetu vākus,

ļļj koka dzenripas,

flfr ,
*■ kanu laivas,

J.MINKAD

Brivīb«/^i*l«N!l7l
Tl|runi8 91685

Rīgas drāšu pinumu fabrika

„Z O G S"
Rīgā, Karlines Ielā 36. TI|runls 94515

Paat* tek. rēķ. 138

Dabūjami dallda veida drliu pinumi: ailju toliem, aug|u un putnu
dārziem,tenisa laukumiem, puķu dobēm, braucamiem krēsliem, elenu

apmetumiem (stukatural), kl ari eperlall lzatrldI|oml, miltu sieti,

durvju paklljl u. t. t.

PastitTjumus Izpilda i ekavējotl, plestltot toa mljla — provincē daī-

voioeiem ua tuvāko dzelsce|u staciju

Fabrika .Zog** uigcmai uzcelt ari pilnīgi gatavua /ogu», betoaa vil

koka staboa ar dzelta vtrtiem.



Metāllietuve

J. voss
Brīvības ielā Nr. 176. Tālrunis Nr. 92430

Izgatavo dažādus

metāla lējumus no

bronzas, fosforbron-

zas, aluminija (piem.:

virzuļus automobi-

ļiem), misiņa, kapara

un c.

Pasūtījumus izpilda apzinīgi visdrīzāk!

laiki un par bezkonkurences canlm



(jļf^T.HAMMERA

]ĒWl\ F4BRiKfl

Jaunu un lietotu dzelžu, mašīnu un

techn. piederumu tirgotava

Kārlis Plēsums
R I 8 I. sarkanB spīķeri Nr. 9 pie Centrāltirgus
Tfijruņl: 30559, prlv. ds. 92820 Pasta tek. rēķins 10358

Piedāvā: Dažādas mašīna» un mailnn dajas, katlus,
sūkņus, motorus, caurules, brjvapkalumus un t. t.

Pērk : Čugunu, dzelzi, svinu, kaparu, misiņu un dažādus
citus metālos

ED. ROZITS
KRASAS

■ T g i, Lāčplēša ielā 52 34



Latvijas pretūdens preparēts

..Antihidrat"
praksē rūpīgi pārbaudīts, oflclf II alsīls,

lits blīvējois līdzeklis

1.
a
A o t i h i d r a t" aptura ūdens ieplūšanu

un novērš katru mitrumu telpās, kādēj

pielietojams:
s) pagraba telpu izbūve un remontam;

b) centrālā» apsildīšana» Ierīču izbtlve:

<-) mflju pamatu i/.olC4anā (papes jeb asfalta vieti);
d) atklātu balkonu grīdu izbūve:

<•> grīdu flTzo. trepju kāpņu, cementa dakstiņu
u. c. pagatavoftanl;

f) eementa-betona ūdens tvertņu izbūve;
g) vannas istabu grīdu un sienu izbūve o.t t.

2. „A n t i h i d r a t* novērš skābju postošo
iedarbību uz cementa-betonu, kādēļ pie-
lietojams :

a) skābbarības torņu vircas bedru un klozetu

b) pienotava grīdu Izbūve;

c) cementa-betona kesonu izbūvē papīru u. c fa-

brikās, kur ražojami tiek pārstrādāti ar skābju

palīdzība.

3. n t i h i dr a t* ar labām sekmēm pielieto-
jams krāsošanas darbos, kā: ar un bez apme-
tumu sienām, kalku, mālu kleķiem u.t t., caur

ko sienas tiek pasargātas no sasprēgāšanas.

,,Antihidrat" pieprasiet būvmateriālu, dažādu

precu un krāsu tirgotavās, jeb tieši firmā

Tirdzn.-ROpn. S-bā Pilards & b-dri,
Rīgā, Slokas ielā 47, tālrunis 41820

Pielietošanas norldljomus un tuvākus pa-

skaidrojumos firma izsūta pret pasta izdevumu samaksu

Pirms uzņemas Izvest jeb Ieteic uzņēmējus, kuri ar

gsrsntiju velc visus būvdarbus, saistītus ar,.antihidrat"

pielietošanu



Komanditsabiedriba

iesili", Duner 8 B-dri
Rīga* — Tāļr. 20886, 27406

N o I i k t a v'a: L. Kalēju ielfi Nr. 72

Kantoris: 13. janvāra iela Nr. 19 (bij. Kārļa iell)

Visi piederami

ūdensvadiem, kanalizācijai,
tvaika- un ūdensapkurināšanai

un vannu istabām

Pirmā Latvijas rakstāmo

spalvu fabrika

„Latpen"
CT &Q ipasn. J. Llepiņi Rīgā.

Biķernieku ielā 31. tājr. !»247l3

Izgatavo dažādas šķirties

rakstāmās spalvas

Da I | krSsatālJs

Jūlijs Poguls
Amata meistars

Darbnīca Bruņinieku ielā 20. Ti|r. 92791
Dzīvoklis Putnu ielā 2a Tālrunis 33211

Pieņem dažādus krāsotāju darbus, kā

jaunbūves, fasādes, dzīvokļu remontus,
dekoratīvus un reklāmu darbus, kā

Rīgā, tā provincē.
Izpildījums glītu un izturīgs. Pieletamikā» cenas.

Izdevīgi maksāšana* noteikumi



Iežogojumu pinumus,

drāšu sierus,

skārda sierus

katrai vajadzība*> piegana*

A. Jakobsona

drfliu un skārdu sietu rūpniecība Rīgā

Fabrikai Svarcmuižaa lell 14. tl|r. 41265

Noliktavai Mazi Monētu lell 7. tfijr. 21348

T'atta tek. rēķinu 10527

Vairumi Mazumā

Cepuru rūpniecība

A. Kotello
RTgl, Avotu Ielā 23-a. Tā|r. 29191

Dainu un kungu cepures vislielākā izvēlē.

Kungu žokeju, sporta, cietas cepures. Skolnieku

cepures. Modistu piederumi. Nozīmes. Pastāvīgi

jaunumi un mode|i damu cepurēm un garni-

tūrām. Ražojumi labākās kvalitātes

Vairumā Mazumā



Neviens lauksaimnieks
nav tik bagāts, ka viņam nevajadzētu

lietot SUPERFOSFĀTU savu lauku

mēslošanai

0. >

� y *

MILGRĀVĪ

SUPERFOSFĀTU FARBIKA
MTIgrfivT pie Rīgas A. S.

Tekoli rēķini: T I \ r u 9 I:

Latvijas BankI .V 3045 Hls.kant.MM82848,21755

Pasta tekois M 52 Fabr.
.

MM87170,37123

Liepājas nod Vaksales ielā 8 Liepājas kait. tālrunis Ik Z51



Brāļi HIIDEGI
Rīgā, Brīvības lell Nr. 75. Tālrunis 92068

Drogos, krāsas, ķimikālijas, parfimērijas

un saimniecības piederumi
Labākie līdzekļi sejas kopšanai: krēmi, ziepes, smaržas,

BmaržOdeņi n. 1.1. Dažādi patentlldzek}! matu kopšanai

un blaugznu iznicināšanai, kfi ari reimatisma, nervu, pa*

krfltes. māgas kaitēm u. t t. .Visfidi lopu pulveri un e]]as

dažSd. kaitēm. Lopbarības kajķis. Vīna raugs nn rau-

dzēšanas piederumi līdz ar pamācību. Visādas krāsotāju

krāsas: pulverī un a||fl berstas, lakas, pernica un mašīnu

eļļa; trfintt, deguts u. 1.1. Labākās drānu krāsas: Heit-

maņa, Ozolzīles un Stara Cenas lētas

Drāšu audumu,

.a*mM
%\ Pinumu un

i #T\ 1 caurumotu

skārdu fabrika

RĪGU

Aug. Kurau
Tērbataa ielā Nr. 78. Tālrunis 92227

Noliktava: Tērbatas ielā Nr. 24. Tālrunis: 27620

Tekoši rēķini:.

Latvijas Bankā Nr. 342

Rīgas Pils. Savatarp. Kredltbiedr. Nr. 1

Vairumā Mazumā
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