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Preekšvārds otram izdevumam

Šīs grāmatas pirmais izdevums bija nedaudzās nedēļās izpārdots.
Tas leecina, ka šāda grāmata bija nepeeceešama. To apleecina ari dau-

dzee peeprasijumi pēc otrā izdevuma, kurus tomēr līdz šim nebija

eespējams apmeerinat. To eevērojot valsts statistiskā pārvalde sagata-

voja grāmatas otro izdevumu, kurā ir novērsti daudzi pirmā izdevuma

trūkumi. Vairākas nodaļas ir pilnigi no jauna uzrakstitas un viscaur

ir eevēroti jaunakee statistiskee dati. Tā grāmatas pirmo "izdevumu

drukājot, 1920. gada tautas skaitišanas materiālu apstrādāšana vēl nebija

nobeigta un tālab vairākās nodaļās (ticiba, nodarbošanās, tautas izglītiba,

ģimenes stāvoklis v. c.) bija jaleeto pilnigi novecojušees 1897. g. tautas

skaitišanas materiāli. Tagad šinīs nodaļās viscaur ir izleetoti jaunakee
statistiskee dati. Tāpat ari nodaļas par saimneecisko dzīvi ir pārstrādā-

tas, dodot veetu visjaunakam skaitļu materiālam.

Ari ārējā eetērpa ziņā šī grāmata spilgti atšķiras no pirmā izde-

vuma, jo pateicotees kultūras fonda pretimnākšanai bija eespējams to

bagatigi ilustrēt un eeveetot daudzās diagramas un kartogramas. Sevišķa

pateiciba man jāizsaka peelikumā minētām personām, kuras man bija

peepalīdzigas sakrāt .ilustrāciju izvēlei vajadzigo materiālu. Par nožēlo-

šanu kara laikā ir izputinātas daudzas vērtigas fotogrāfiju kolekcijas un

tālab ne viscaur bija eespējams atrast peeteekoši apmeerinošus uzņēmu-

mus. Visas autotipijas ir izgatavotas valsts papiru speestuvē.

Ceru, ka ari šīs grāmatas otro izdevumu latveešu grāmatu lasitaji

saņems tikpat labvēlīgi kā pirmo izdevumu.

M. Skujeneeks.

Rigā, 1922. g. martā.
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Preekšvārds pirmam izdevumam

Vēl veenmēr sastopami latveeši, kureem Latvija ir sveša, kureem

trūkst visnepeeceešamako zināšanu par mūsu dzimtenes apstākļeem.
Daudzkārt tam par eemeslu ir svešā skola, kura ar nolūku novērsa jau-
nās paaudzes vēribu no savas tautas un dzimtenes. Pārtautotaji itin labi

zināja, ka mīlēt un ceenit var tikai to, kas tuvi un labi pazīstams. Lai

latveešu jaunajai paaudzei Latvija nebūtu mīļa un dārga, ta nedrīkstēja
to pazīt, un tālab pārkreevinataji runāja par Latviju tikai kā par ko sīku

un nenozīmīgu. Šāda audzināšana nav palikuse bez ļauna eespaida. —

Tomēr daudz beežaki Latvijas nepazīšanas eemesli meklējami tanī

apstāklī, ka nav grāmatas, kurā būtu veegli pārredzamā veidā sakopoti
svarigakee materiāli par Latviju. Gan laikrakstos, žurnālos un vecākās

grāmatās atrodamas visai vērtigas monogrāfijas par visdažadakām Latvijas
dzīves nozarēm, bet tās plašākai publikai visai grūti peeejamas. Ari

vācu valodā drukāti vairāki eevērojami darbi par Baltijas apstākļeem,
bet ari tee pa leelakai daļai pārvērtušees par bibliografiskeem retumeem.

Tālab jau sen ir sajusta vajadziba pēc grāmatas, kurā būtu sakopotas

svarigakās ziņas par Latviju.

Šo robu latveešu grāmatneecibā šis darbs grib izpildit. Nevar būt

divu domu par to, ka šī grāmata būtu vērtigaka, ja atteecigās nodaļas

viscaur būtu sarakstījuši speciālisti pārrunājamos jautājumos. Bet jau
vairākkārt bija mēģinājumi kolektivi saraksti t mācibu par mūsu dzim-

teni. Bet šee mēģinājumi nav izdevušees, un tas veegli izskaidrojams
ar pēdējo gadu politiskeem notikumeem. Lai šādas tik ļoti nepeecee-

šamas grāmatas trūkumu kaut pa daļai novērstu, es šinī izdevumā sakār-

toju materiālus, kuri man bija sakrājušees pēdējos 10 gados. Sevišķu

pateicibu esmu parādā Valsts statistiskās pārvaldes agrārās statistikas

vaditajam J. Bokaldera kgm,, kurš šai grāmatai sarakstījis nodaļu

par lauksaimneecibu, un Dr. K. Kasparsona kgm., kurš pārbaudijis

nodaļas par ģeoloģiju, floru un faunu.

Šīs grāmatas klajā nākšanu nokavēja kara notikumi un ari tas, ka

es gribēju izleetot 1920. gada tautas skaitišanas iznākumus. Tas man

leelā mērā ari ir izdevees, kaut gan dažās agrāk uzrakstītās nodaļās,

izdarot saskaņā ar tautas skaitišanas iznākumeem pārgrozījumus un

papildinājumus, biju speests izjaukt agrāko darba uzbūvi, ar ko ari

izskaidrojami vairāki defekti. Dažās nodaļās man ari nebija eespējams
izleetot skaitišanas gala iznākumus, un tāpēc biju peespeests izleetot
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eepreekšejos savilkumus, kuri tomēr tikai ļoti neecigā mērā atšķiras no

galigeem rezultateem. Uz šādām nepilnibam pēc eespējas esmu aizrā-

dījis atteecigās peezīmēs. Bez tam šinī darbā nebija novēršamas dažas

kļūdas, kuras neizbēgamas, pirmo reizi apstrādājot beeži visai pretrunigo

materiālu, kurš uzglabajees dažādās valodās un dažādos laikmetos

savākts. Tālab būtu ļoti pateicigs, ja dažādu apvidu labi pazinēji man

aizrāditu uz nepilnibam un kļūdām, kuru izlabošana sevišķi nepeecee-

šama Valsts statistiskai pārvaldei.

Par nožēlošanu, karš ar Vāciju neatļāva šo grāmatu izdot peenācigā

eetērpā un ar nepeeceešamām ilustrācijām un kartēm. Tomēr ceru, ka

ari savā tagadējā veidā šis daibs būs daudzeem derigs un ka tas veici-

nās mūsu dzimtenes pazīšanu.

M. Skujeneeks.

Riga, 1920. g. decembrī.

Preekšvārds pirmajam izdevumam
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I

Stāvoklis, robežas, platiba un admi-

nistrativais eedalijums

Latvija atrodas Eiropas zeemeļos pee Baltijas juras austrumu pee-

krastes. Tur ta starp 55° 4030" un 58° 5' 22" zeemeļu platumā un

20° 58' 4" un 28° 14'30" austrumu garumā no Grenvičas eeņem apgabalu

gar abeem Rigas jūras līča un Daugavas krasteem.*)

Latvijā ir apveenota visa latveešu apdzīvotā zeme, kura sastādās

no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales. Peeturotees pee pirms-
kara administratīvā eedalijuma Latvija sastādās no

1) visas Kurzemes bez 100 kkm leelā Palangas novada.

2) Vidzemes 4 (Rigas, Cēsu, Valmeeras un Valkas) deenvidus

apriņķeem, bez dažām zeemeļu daļas pagastu daļām, uz ko

zemāk sīkāki aizrādits.**)

3) agrākās Vitebskas guberņas 3 zeemeļu reetrumu apriņķeem

(Daugavpils, Rēzekne, Ludza), kuri apveenoti zem senā vēstu-

riskā nosaukuma — Latgale.

4) Jaunrozes pagasta, kurš agrāk peedereja pee- Veravas apriņķa
Vidzemē.

5) agrākās Pleskavas guberņas Ostrovas apriņķa 3 (Višgorodas,
Tolkovas un Kačanovas) pagasteem, kuri tagad ir peeveenoti
Ludzas apriņķim un sastāda Pitalovas apgabalu.

6) Pridruiskas apgabala (agrakee Pridruiskas un Pustinas pagasti
Drisas apriņķī, Vitebskas guberņā).

7) Aknišas (Oknistes) pagasta, kurš agrāk peedereja pee Kauņas

guberņas un ķīlveidigi eespeedās starp Jaunjelgavas un Ilūkstes

apriņķeem Kurzemē. Bez tam regulējot Kurzemes un Leetavas

robežu, Kurzemei ir peeveenoti 194 kkm no agrākās Kauņas

guberņas, it sevišķi deenvidos no Bauskas (148,5 kkm).

*) Vistāļak zeemeļos atrodas Ipiķu pagasts, Valmeeras apriņķī, un deenvidos

Spirna, Demenes pagastā, Ilūkstes apriņķī. Galējais punkts austrumos ir Sapatņi
pee Zilupes, Ludzas apriņķī, un reetumos galējais punkts ir jūrmala Nīces pagastā,
Leepajas apriņķī.

**) Agrākas Vidzemes zeemeļu apriņķi (Terbata, Verava, Vilande, Pernava un

Sāmu sala) ir Igaunijas brīvvalsts sastāvdaļa.
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Latvijas robežu reetumos un pa daļai ari zeemeļos rada Baltijas

jūra un Rigas jūras līcis. Pavisam Latvijai ir 494 km gara jūras robeža,

t. i. 29,2% no visas robežas. Sauszemes robeža Latvijai ir kopiga ar

Igauniju, Kreeviju, Poliju un Leetavu.

Robeža ar Igauniju sākas zeemeļos no Ainažeem pee

Rigas jūras līča un no tureenes ta zeemeļu-austrumu virzeenā eet līdz

Plāterei pee Valkas —Pernavas dzelzsceļa. No tureenes ta pagreežas uz

deenvidus austrumeem un caur Valku un zeemeļos gar Alūksni tur-

pinās līdz veetai, kur agrākā Pleskavas guberņā Latvijas un Igaunijas
robeža sastopas ar Kreevijas robežu. Galvenos virzeenos Latvijas-

Igaunijas robežas sakrīt ar Valmeeras un Valkas apriņķu agrākām zee-

meļu un austrumu robežām.*)

Baltijas valstis

*) Latvijas-Igaunijas robežu nospraužot Igaunijai ir peeveenots viss Cores pa-

gasts ,un Plāteres pagasta leelakā daļa, un bez tam Ipiķu, Omuļu, Leel-Lugažu,

Valkas un Vec-Laicenes pagastu daļas un Valkas pilsētas daļa, bet Latvijai ir pee-

veenota Jaun-Rozes pagasta leelakā daļa.

Robeža ar Igauniju
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Latvijas robeža ar Kreeviju sākas pee Babinas*) un

Vimorskas ceemeem agrākā Pleskavas apriņķī un eet pa Glubicas,

Opočkas, Kuchvas, Ušas un Ludzas upēm un tāļak par agrāko Ludzas

apriņķa austruma robežu. Tādā kārtā Ludzas apriņķim ir peeveenotas

Pitalovas un Zogovas stacijas, kuras agrāk atradās Ostrovas apriņķī
Pleskavas guberņā. Austrumos no Daugavpils apriņķa agrākās admini-

stratīvās robežas Latvijai ir peeveenoti Pridruiskas un Pustinas pagasti,
kuri agrāk peedereja pee Drisas apriņķa Vitebskas guberņā. Latvijas
valsts robeža ar Kreeviju tālab izbeidzas dažus kilometrus uz austru-

meem no Pridruiskas.

Robeža ar Poliju sākas mazleet reetumos no Drisas un

steepjas gar Daugavu un tad gar Ilūkstes apriņķa deenvidus robežu,
kur poļu virskundzibai padotā teritorija sneedzas līdz Daugavpils—

Viļņas dzelzsceļa līnijai Turmonta. stacija ir pēdējais robežu punkts

starp Latviju un Poliju.**)
Robeža ar Leetavu sākas deenvidos no Ilūkstes apriņķa

un ar neleeleem izņēmumeem sakrīt ar Kurzemes agrāko deenvidus

robežu. Nospraužot Latvijas-Leetavas robežu, Latvijai ir peeveenoti

290,0 kkm agrākās Kauņas guberņas zemes un Leetavai 183,3 kkm

agrākās Kurzemes zemes. Galvenais Latvijas eeguvums, regulējot
robežu ar Leetavu, bija Aknišas apgabala peeveenošana Kurzemei.

Tanī pašā laikā Leetavai tika peeveenots Palangas pagasts un daļa no

Rucavas pagasta, pavisam 100 kkm. Līdz ar to Leetava sneedzas līdz

jūrai un šķir Latviju no Mēmeles apgabala (agrāk Prūsijas), ar kuru tai

bija 6V2 kilometrus kopiga robeža. Tagad Latvijas jūras robeža eesākās

apm. Ķ km uz zeemeļeem no Sventejas upes grīvas Baltijas jūrā.
Tautas Padome izsludināja Latviju par neatkarigu valsti latveešu

tautas apdzīvotās teritorijas robežās. Tagad visas Latvijas valsts ro-

bežas ir nospraustas***) un Tautas Padomes mērķis ir gandrīz visā pilnībā

sasneegts. Ārpus Latvijas valsts robežas ir palikuši apvidi ar kompaktu
latvisku vairākumu veenigi pee Baltijas jūras peekrastes ap Sventas

grīvu agrākā Rucavas pagasta deenvidus daļā un Palangas pagasta

zeemeļu daļā. Sinī apgabalā dzīvo apmēram 1000 latveešu zvejneeku
un zemkopju. Bez tam ārpus Latvijas robežām paleek Kuršu joma ar

apm. 1000 latveešeem un Igaunijas pārvalditā Lauru kolonija ar

apm. 5000 latveešeem. Visa pārejā Latvijas robeža ir nosprausta tā, kā

*) Babina atrodas apm. 15 kilometrus deenvidus-vakaru virzeenā no Izborskas,

**) Apgabals deenvidos no Ilūkstes apriņķa peeder pee teritorijas, kuru faktiski

pārvalda Zeļigovska valdiba Viļņā, bet uz kuru pretendē Leetava.

***) Vēl nav panākta galiga veenošanās starp Latviju un Igauniju par neleelo

Roņu salu Rigas jūras līcī un Lauru koloniju agrākā Pleskavas apriņķī. Kā Roņu

sala, tā ari Lauru kolonija atrodas zem Igaunijas virskundzības, bet Latvija tās dibi-

nātu eemeslu dēļ peeprasa sev.

Deenvidus un austrumu robeža
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Latvijas administratīvais eedalijums" ir sekošs :

Apriņķi. Platiba kkm.

Rigas 6,223,2

Cēsu 5,637,5

Valmeeras 4,937,6

Valkas 6,016,2

Vidzeme. . . . 22,814,5

Leepajas 2,072,9

Aizputes 2,513,3

Kuldīgas 3,272,1

Ventspils 3,136,8

Talsu 3,213,5
Kurzeme . . . . 14,208,5

viņpus šīs robežas latveeši

kompaktās masās nav sasto-

pami. Izņemot augstāk minē-

tos neleelos novadus, visa

latveešu etnogrāfiskā teritorija
ir apveenota Latvijas valsts

robežās.

Latvijas valsts robežas

garums ir 1,690 km, no

kureem

494 km rada Baltijas jūra,
347

„
ir kopigi ar Igauniju,

269
„ „ „ „ Kreeviju,

93
„ „ „ „ Poliju

487
„ „ „ „

Leetavu.

Tagad Latvija sadaļas če-

tros apgabalos un 17 apriņķos.

Apriņķi. Platiba kkm.

Tukuma 2,280,9

Jelgavas 2,882,2

Bauskas 2,245,3

Jaunjelgavas 3,487,1

Ilūkstes 2,282,6

Zemgale . . . . 13,178,1

Daugavpils 4,810,2

Rēzeknes 4,232,3

Ludzas 6,547,8

Latgale . . . . 15,590,3

Latvija 65,791,4

LATVIJAS
ROBEZAS GARUMS

Tādā kārtā Latvija ir 65,791,4 kkm leela, eeskaitot 897,6 kkm ar

leelakeem eekšejeem ūdeņeem apklāto zemi. Salīdzinot ar Kreeviju,

Latvija var izliktees neleela, bet piemērojot Vakar-Eiropas mērauklu,

salīdzinot Latviju ar valstim un zemēm Vakar-Eiropā, Latvija nebūt vairs

nav neleela, bet gan ir peelīdzinama vidēja leeluma valstim, kādas ir

Ungārija, Austrija, Dānija un citas. Tas redzams no sekošās tabeles:

Valstis pec Versaļas meera līguma:*)
Čeko-Slovakija 154,000kkm

Bulgārija 114,077 „

Portugāle 91,948 „

Ungārija 88,000 „

Austrija 78,000 „

Latvija 65,791
„

Dānija 44,319kkm

Igaunija 44,000 „

Šveice 41,298 „

Holande 34,186 „

Beļģija 29,452 „

Albānija 28,000 „

*) Leetavas robežas vel nav galigi_ nospraustas un tālab Leetavas platiba nav

zināma. Cik paredzams, tad ta bus apmēram tikpat leela ka Latvija.

Platiba un eedalijums
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Pirms pēdējā Balkanu kara ari Serbija (48,303 kkm) un Greeķija

(64,657 kkm) bija mazākas par Latviju. Francija ir astoņas reizes un

Anglija (bez Īrijas) ir tikai 31,h reizes leelakā par Latviju. Vācu valstu

starpā tikai Prūsija un Bavārija (75,870 kkm) ir leelakas par Latviju un

pat Virtemberga (19,507 kkm) un Saksija (14,993 kkm), šīs agrākās kara-

listes, ir 3 resp. 4 reizes mazākas par Latviju. No 26 vācu valstim 17

ir pat mazākas par vienu pašu Rigas apriņķi. Elzas-Lotringija (14,522 kkm),

par kuru sakarā ar kara notikumeem tik daudz runāts, ir mazleet mazāka

par Latgali.

Dažu Eiropas valstu platiba

Veens no otra visattāļakee punkti Latvijā ir Leepaja un Zilupes
(Rozanovas) stacija Ludzas apriņķī, kuras atrodas veena no otras gaisa

linijā 442 km atstātu. Šis attālums apmēram ir tikpat leels kā attālums

no Berlines līdz Holandes robežai, no Vīnes līdz Leipcigai, no Berlines

līdz Kopenhāgenai, no Rigas līdz Stokholmai v. t. t.

Kaut gan Latvija sastāda tikai trīs tūkstotdaļas no visas agrākās

Kreevijas valsts teritorijas, kaut gan Eiropas-Kreevijā bija 19 (no 50)

guberņas leelakas nekā visa latveešu apdzīvotā zeme, tad tomēr salīdzi-

not ar Vakar-Eiropas attālumeem un administrativi-politisko eedalijumu
leelumu, Latvija nebūt nav maza, — savas teritorijas platibas ziņā ta ir

pat leelakā par 11 Eiropas pirmskara valstim, bet visā Eiropā toreiz bija
25 valstis.

Platības salīdzinājums
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Latveeši apdzīvo agrākās Baltijas deenvidus daļu, kamēr Baltijas
zeemeļu puse ir igauņu apdzīvota. Visa Baltijas platiba bija sekoša:

Kurzeme 27,023,3 kkm

Latveešu Vidzeme*) .... 22,814,5 „

Igauņu Vidzeme 22,702,8 „

Igaunija . . 19,695,6 „

Kopā. . . 92,236,2 kkm

Tādā kārtā igauņi apdzīvo 42,398,4 kkm, kas iztaisa 46% no visas

Baltijas, kamēr latveeši apdzīvo 54% no visas Baltijas. Ārpus Baltijas
robežām Igaunijai vēl peeveenojas Narva ar tās apkārtni un Setukezija,
kura sastādās no Isborskas, Panikovas, Pečoras un Slabodkas novadeem

Pleskavas guberņā. Šos apvidus apdzīvo igauņi, kuri ļoti leelā mērā

pārkreevoti. Igaunija tādā kārtā ir 44,000 kkm leela, un Latvija 66,000 kkm.

*) Visa agrākā Vidzeme 45,517,3 kkm.

Latvija un Igaunija
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II

Fiziskā ģeografija
1. Orografija

Latvija ir Austrum-Eiropas zemā līdzenuma daļa. Šis līdzenums

zeemeļos paceļas iz Baltijas jūras ūdeņeem un sneedzas deenvidos līdz

Melnajai jūrai un Kaukazijas kalnajeem. Austrumos un reetumos to eero-

bežo Uralu kalnu grēdas un Volinijas-Podolijas augstumi resp. Karpati.

Šis zemais līdzenums peeder pee leelakeem pasaulē, jo tas aptver vairāk

nekā 4 miljonus kvadrātkilometrus leelu teritoriju, bet tanī sastopami
tikai nedaudzi paaugstinājumi, kuru galotnes paceļas vairāk nekā 300

metrus pāri jūras līmenim. Šī milzigā zemā līdzenuma zeemeļ-reetumu

stūrī atrodas Latvija.

Neskatotees uz to, mūsu dzimtenes leelakā daļā mainas krāšņā

dažadibā kalni un lejas, augligi līdzenumi un mūža mežeem apaugušl

purvi, dziļas gravas un zeedošas eelejas. Ainavai peešķir dzīvību sim-

teem leelu un mazu ezeru, leelās upes un mazee strautiņi, kuri daudz-

kārt klintīs izgrauzuši dziļas gravas.

Jaunākas formācijas musu dzimtene ir ledus laikmeta šļudo-

ņe c m nonestas.*) No Somijas un Skandināvijas nākdami, mūsu zemi ap-

*) Pamata nogulumi Baltijā ir zilura un devona formācijas, kuras tomēr nav

nogūlušās horicontali. Pateicotees tam, ka pirmatnējais granits Somijā pacēlās augstāk,

kam, domājams, sekoja Somijas jūras līča eedobuma izcelšanās, zilura un devona

kārtas Igaunijas zeemeļos paceļas augstāk un tikai pamazam noslīd deenvidus vir-

zeenā. Sākot no Somijas jūras līča uz deenvideem atrodas kambriskās formācijas

eeži (Igaunijas zeemeļu peekrastē), zilurs (Igaunijā), devona smiltakmens (Zeemeļ-
Vidzemē līdz Gaujas upei un Kurzemes pussalā) un jaunakee devona dolomīti (mag-

nēziju saturošee kaļķakmeņi — Vidzemes deenvidos, Latgalē un Kurzemē). Tikai

Kurzemes deenvidos sastopami vēl jaunāki eeži, kā, peemēram, Permas formācija,
kura galvenā kārtā sastāv no tā sauktā „cechsteina" (nosaukums cēlees Vācijā un

apzīmē tipisku kaļķakmeni, zem kura atrodas kapara rūda). Šī formācija pee mums

sasneedz 90 pēdu beežumu. Jurà formācija steepjas no Kuršaneem līdz Nigrandei.
Daži šīs formācijas slāņi bagāti pārakmeņojumeem. Krīta formācija līdz šim Latvijā

uzeeta tikai nedaudzās veetās, jo ta nesasneedz zemes virskārtu un apklāta ar smil-

šaineem un glūdaineem brūnogļu slāņeem. Vispārigi galvenā formācija Latvijā
ir vidējā devona nogūlumi, jo tee eeņem mūsu dzimtenes leelako daļu. Salacas,

Gaujas, Ventas un Abavas krastos sastopami leeliski greezumi caur devona smilts-

akmeni. Glūdas un merģeļa slāņi tajos mainas ar vidējās kārtas olu smiltsakmeni.
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klāja 1000—2000metrus beezi šļūdeņi, kuri līdz ar ledu atnesa no zeemeļu

zemēm dažādus saberstus eežus. Tā Kurzemē un Latgalē var sastapt

ledus laikmeta attīstijumos Igaunijas raksturīgo kaļķakmeni un no Somi-

jas un Skandināvijas atnestus granita bluķus (zemes akmeņi). Šee

ledus laikmeta leecineeki mūsu dzimtenē nereti ir milzigi leeli, bet šo

pelēko laukakmeņu skaits ar katru gadu eet mazumā un līdz ar to ari

teikas, kuras saistās pee šeem milžeņeem (velna akmeņeem). Eratiskee

bluķi leelā mērā izleetoti dažādām būvēm. Ledus saberstee un salaustee

eeži attīstijuši pakalnus un lejas un ledus ūdeņeem notekot un nogul-

dinot smiltis, granti un glūdu, radusees mūsu zemes tagadējā virskārta.

Visjaunākās formācijas (aluvija nogūlumi) attīstijušās pateicotees
ūdens, vēja un atmosfēras darbībai. Pee tādām peeder smilšu kāpas,

uogūlumi ezeru dibenos, upju uzplūdumu un straumes darbibas sekas,

purvu un tīreļu attīstijumi (kūdra, purvu dzelzs un pļavu merģelis).

Ceetzeme pee mums tikai pamazam paceļas iz jūras ūdeņeem un

zemais jūrmalas līdzenums sneedzas 5—40 kilometrus tāļu zemes

eekšeenē, un ja Rigas-Jelgavas līdzenumu uzskata par jūrmalas līdze-

numa turpinājumu, tad tas sneedzas pat 75 kilometrus tāļu zemes eek-

šeenē. Jūrmalas līdzenumā sastopami tikai nedaudzas augsteenes, kuras

sasneedz 20 metrus.

Jūras peekraste Kurzemē un Vidzemē ir visai maz robota. Par

eemeslu tam ir tas, ka mūsu jūrmalas pamatā atrodas smiltsakmens,
kurš veegli padodas jūras viļņu nolīdzinošam eespaidam. Tālab mūsu

jūrmalā ari nav dziļu līču un pussalu un nav ari salu. Veenigā sala,

kura atrodas Latvijas ūdeņos, ir Roņu sala,*) kura atrodas Rigas

jūras līča vidū un kuras bākai ir nozīme Rigas ostas kuģneecibā. Vis-

beežaki mūsu jūrmala ir šaura smilšu josla, kura uz zemes eekšeenes

Veetām smiltsakmenī sastopamas alas, sevišķi tur, kur akmens ceetaks nekā citur

un kur virs glūdaiņeem slāņeem tek strauti vaj avoti. Eevērojamakās no šīm alam

ir līvu upura ala pee Svētupes, Gutmaņa, Pētera un Velnaalas, pee Gaujas un Māras

kambaris uz Abavas krasteem. Tāpat kā augstāk minēto upju dziļajās gravās re-

dzams smiltsakmeņa profils — Daugavas izskalotos krastos redzams dolomi t s.

Sevišķi skaistus augšējā dolomitastāva greezumus var redzēt pee Jumpravmuižas un

Stopiņu tuvumā, kur dolomiti sasneedz 30—40 pēdas leelu beežumu un sastāv no

ģipša, kas satur glūdu un merģeli. Kurzemes un Vidzemes dolomiti dod labu būv-

materiālu un bez tam blakus dolomitos sastopameem ģipša nogūlumeem beeži atro-

das sēravoti. (Ķemeros, Baldonē, Stopiņos, Tukuma apkārtnē v. c).

*) Sala ir 7 verstes gara un 41 /2 verstis plata un apdzīvota no zveedreem,kuru

skaits tagad sasneedz 274 un kuri galvenā kārtā nodarbojas ar zveju un roņu medibam.

Sala agrāk peedereja pee Kurzemes, bet pēdējā laikā pee Sāmu salas apriņķa. Tagad

salu eeņēmuši igauņi, kaut gan Latvija uz to pretendē, jo šī neleelā sala ir nepee-

ceešama Rigas ostai, kupa pirms kara no radiostacijas uz salas saņēma ziņas par

ledus stāvokli Rigas jūras līcī, kas visai svarigi Rigas ostas kuģneecibai pavasara

un zeemas mēnešos.

Jaunākas formācijas
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Kāpa pee Ventspils

Rigas jūŗmal.

Kapās un ceļojošas kapās
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pusi paceļas smilšu kāpu veidā. Kāpas sevišķi beeži sastopamas tur,

kur leelaki strauti un upes līdz ar savu ūdeni eenes jūrā dažādas ceetas

veelas, it sevišķi smiltis. Cik leelu ceetu veelu daudzumu upes sanes

jūrā, ir redzams no ta, ka veena pati Daugava ikgadus aizskalo uz jūru
65—90 miljonu pudu ceetu veelu. Jūra šīs ar upju ūdeni atnestās smiltis

atkal izskalo, saule un vējš tās jūrmalā nosusina un vējš tās paceļ un

pamazam nes uz zemes eekšeeni. Daudzās veetās jūras izskalotās smiltis

paceļas jūrmalā augstu smilšu kalnu veidā. Šos jūrmalas smilšu

kalnus sauc par kāpām. Plašais Rigas līdzenums agrāk bija Rigas
jūras līča daļa un radees pateicotees upju atnesteem nogūlumeem un

jūras izskalotām smiltim. Tā Rigas apkārtnē sastopamās kāpas velkas

Ceļojoša kāpa pee Daugavas

vairākās paralēlās rindās un it kā viļņi eežogo jūras līča visdziļāko

eegreezumu un peešķir visai apkārtnei, kura pa leelakai daļai ir līdzens

purvājs, kalnaina apgabala raksturu. Pirmā kāpu rinda steepjas gar

pašu jūrmalu, otrā 2—4 km atstatu no pirmās — ta sākas Slokas ap-

kārtnē, dodas gar Leelupes deenvidus krastu līdz Daugavai un tai pāri.

4—5 km atstatumā steepjas trešā kāpu rinda gar Babita ezera deenvi-

dus krastmalu pāri Beberbeķeem, Nordeķeem un Iļģeceemam (Dzegužu

kalns) un tad pāri Daugavai uz zeemeļ-austrumeem (Grīziņkalns). Kur

smiltis pašā jūrmalas tuvumā neaiztur meži un ar zāli apaugušās kāpas,

tur izceļas ceļojošas kāpas, kuras reiz radušās, nemitigi peeaug un

veetām apber leelus preežu mežus, veselus zemneeku ceemus līdz ar

dārzeem un laukeem. Tā Nices jūrmalā (deenvidos no Leepajas) 17. gadu
simtenī ceļojoša kāpa apraka 18 zemneeku mājas un muižu. Ventspils

Kapās un ceļojošas kapās
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apriņķī valdiba pagājušā gadu simtenī izdevusi leelās zumas kāpu ap-

stādišanai ar preedem un zāli, jo veenigi šādā kārtā eespējams apturēt

kāpu tāļakvirzišanos zemes eekšeenē. Sevišķi leelu augstumu kāpas

sasneedz leelako upju eeteku tuvumā. Tagad mūsu visaugstākās kāpas

Ceļojoša kāpa Vidzemes jūŗmalā, kuŗa aizber ezeru

atrodas pee Buļeem un

Carnikavas jūrmalā. Ari

otrā un trešā kāpu rinda

sasneedz leelaku augstu-

mu un ir apaugusepree-

dem. Starp kāpām stee-

pjas simteem metru garu-

mā tikai nedaudzus me-

trus platās, purvainās un

arzāli apaugušās jomas.

Ja ari smilšainās un

ar preedem apaugušās

kāpas ir visbeežakisasto-

pamais jūrmalas veids,
tad tomēr mūsujūrmalai
daudzās veetās ir ari

Zema jūŗmala

citāds izskats. Veetām līdz pašai jūrmalai sneedzas tā sauktās jūr-
malas pļavas (peem. pee Salacas). Beežaki tomēr sastopami augligi,

zemkopju apstrādāti līdzenumi, kuri sneedzas līdz pašai jūrmalai un tad

Zema jūrmala
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stāva krasta veidā izbeidzas jūras viļņos. Stāvā seena ir no māieem,

kuri leelakā vaj mazākā daudzumā satur smiltis. Šāda izskata peekraste

sastopama kā Kurzemes, tā ari Vidzemes jūrmalā. Leelako augstumu

stāvā peekraste sasneedz Kurzemē starp Sakas un Ušavas upēm, bet it

sevišķi netāļu no Rīves upes grīvas pee Labraģes un Pilsberģes. Tur

krasts paceļas iz jūras ūdeņeem stāvas, 18—20 metrus augstas seenas

veidā. Vidzemes jūrmalā sastopams ari stāvs smilšakmena krasts.

Tur, kur jūras peekrasti rada stāvee krasti, kā ari zemes ragu tu-

vumā (Mērsrags, Roja, Kolkas rags, Velna rags) jūras peekraste apsēta

dažāda leeluma akmeņeem, kuru starpā atrodas milziga leeluma bluķi.

Stāva jūŗmala Kurzemē

Šee akmeņi nereti apslēpti zem ūdens un ļoti apgrūtina peekrastes kuģ-

neecibu, tāpat kā to dara daudzās smilšu sēkles. Ari pašā jūrā,

sevišķi jūras šaurumā starp Kurzemes pussalu un Sāmu salu, atrodas

daudzas sēkles, kuras leelakeem kuģeem apgrūtina eebraukšanu Rigas

jūras līcī.

Augstāk minēto apstākļu dēļ mūsu dzimtenes peekraste ir ari na-

baga ostam. Trūkst dabas raditu līču, kuros kuģi varētu atrast pa-

tvērumu vētras laikā. Tālab ari mūsu labākās ostas ir upju grīvas.
Tādas ostas ir Riga, Ventspils, Salacgrīva, Pāvilosta un Leepaja (ezera

eeteka jūrā). Tikai Rojas un Ainažu ostas ir mākslīgi viļņu lauzejeem
izbūvētas. Senāk osta atradusēs ari pee Sventajas grīvas, bet tagad ta

ir aizsērejuse. Tomēr ari citās neaizsargātās peekrastes veetās (Engure,

Mērsragaceems, Pabaži v. c.) peestājas kuģi, lai uzņemtu lādiņu.
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Jūrmalas zemais līdzenums zemes eekšeenē pamazam paceļas par

pakalnaiņu apvidu, bet veetām tas sneedzas tāļu zemes eekšeenē. Tā

tas ir Rigas jūras līča deenvidos, kur jūrmalas līdzenums gar Leelupes,

Daugavas un Gaujas krasteem izplešas vairāk nekā 5600 kvadrātkilo-

metrus leelajā Rigas-Jelgavas zemajā līdzenumā. Šinī līdzenumā

nav neveena pakalna, kurš paceltos vairāk nekā 100 pēdas virs jūras

līmeņa, kaut gan neleeli paaugstinājumi plašajā līdzenumā līdzinās kal-

neem. Tā pee Rigas atrodas Dzegužu un Grīziņa kalni un netāļu no

Jelgavas Ruļļu kalni. Jelgava atrodas tikai 12—15 pēdas virs jūras

Akmeņaina jūŗmala pee Leepupes

līmeņa un veeta, kurā celta Jelgavas ģimnāzija, pat tikai 8 pēdas. Rigā
eelas bruģis pee Pētera baznicas ir tikai 22,5 pēdas virs jūras līmeņa,

Šis zemes līdzenums aptver visu Dobeles apriņķi. Bauskas apriņķa
reetumu un vidus daļu un Rigas apriņķa reetumu trīsstūri (uz reetu-

meem no taisnās linijas, kura saveeno Ropažus ar Baldoni). Pats Rigas-

Jelgavas līdzenums zemes virspuses īpašibu ziņā spilgti sadaļas divās

daļās. Līdzenuma zeemeļu daļa, tā sauktais Rigas līdzenums, ir

smilšains, preežu mežeem apaudzis vaj purvains. Ceļineeks, kurš nāk

no Vidzemes puses, novēro, ka no Inčukalna sākot apstrādāto lauku

daudzums pamazinās, un kur druvas eeraugamas, tur tās nozūd sausa-

Rigas-Jelgavas līdzenums
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jās smiltīs un kūdru purvos. Leelo klajumu starp Jelgavu, Rigu un

Babiša ezeru eeņem plašais Tīreļa sūnu purvs, kurš sākas pee

Katlakalna Vidzemē un steepjas līdz Kalnceemam un Daibei Kurzemē

un tādā kārtā ir 30 km garš un 12 km plats. Tikai deenvidos no lini-

jas, kura vilkta no Kauguru ezera pee Rigas jūras līča gar Leelupi un

Eecavas upēm, ainava spilgti maina savu izskatu. Tur sākas Jelgavas

jeb Zemgales līdzenums. Meži kļūst veenmēr retāki, un kur tee

redzami, tur preežu veetā stājas egles, bērzi un apses. Dobeles apriņķī

ceļineeka acu preekšā atveras simteem kvadrātkilometrus plašs, augli-

Pakalnains apvidus Cēsu apriņķī

gām druvām apklāts līdzenums, kurā paceļas veenigi cilvēku mitekļi

vecajos dārzos un retas bērzu birstalas. Tikai pee Bēnes, Bauskas un

Eecavas parādās neleeli pakalni, kuri pamazam paceldamees pāreet

augstumos, kuri Zemgales līdzenumu eeslēdz no deenvideem, austru-

meem un vakareem.

Kad virzamees no Rigas zemā līdzenuma uz austrumeem, tad

zemes virspuse kļūst veenmēr pakalnainaka un pamazam paceļas veen-

mēr augstāki pāri jūras līmenim un Deenvidus Vidzemes augsteene
sasneedz Latvijas visaugstāko apvidu. Deenvidus Vidzemes augsteene

aptver visu Cēsu apriņķa vidus daļu un Rigas apriņķa austrumu daļu.
To zeemeļos un austrumos eerobežo Gaujas eeleja, deenvidos Aiveekstes

līdzenums un reetumos Daugava. Visa šī augsteene sastādās no ne-

skaitameem leelakeem un mazakeem pakalneem, kuru augstākā galotne

Deenvidus Vidzemes augsteene
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pārsneedz 1000 pēdas pāri jūras līmenim. Eelejās atrodas dziļi ezeri.

Pakalnu starpā strauti un upes izlauzušas dziļās gravās sev ceļu un

ēnaini meži, pārmaiņus ar augligām druvām, apklāj zemi. Daudzi

skaisti apvidi atrodas šinī augsteenē, tāpat kā plaši zemkopibai noderigi

apgabali. Šo augstumu augstākais, punkts ir Gaisiņa kalns (Bērzo-

nes draudzē), kurš paceļas 314 metrus (1029 kreevu pēdas) augsti. *)
Kalna virsotnei ir nekārtīgas piramides gala izskats un to apsedz bērzu

birstala. Skaidrā laikā, it īpaši rudenī, no kalna atveras plašs skats

pāri daudzeem kalneem, eelejam un mežeem. Vairāk nekā 3000 kvadrāt-

kilometrus skatitajs pārredz. Ir redzami Kalsnavas, Bērzones, Vesteenas,

Rauna

Ērgļu, Cesvaines un Lazdones baznicu torņi, daudzas muižas un mājas

un tālē izplešas milzīgais Lubanes ezera līdzenums. Daudzas vecas

teikas stāsta par notikumeem pee šī kalna. Augstāks par Gaisiņa kalnu

Baltijā ir veenigi Leelais Munamegi (324 metri) Anes augstumos, igauņu
zemē.**) Deenvidus Vidzemes augsteenē atrodas vēl vesela virkne citu

eevērojami augstu kalnu. Tā Nesaules kalns (287 m.) pee Oļu

muižas, Bākuža kalns (280 m.) pee Lubejas, Klēts kalns (274 m.)

*) Pēc Ruekera kartes un Kupfera 314 metri, pēc Grevingka kartes 1016 pēdas.

**) Gaisiņš peeder pee augstakeem kalneem Eiropas austrumu līdzenumā, jo

Munamegi Igaunija, Turmbergs (331 m. — augstākais kalns Vācijas zeemeļu austru-

mos pee Dancigas), Lisaja gora (1060 pēd.), Dubovas augsteenes (1048 pēd.) un

Valdaja augsteene (Popova gora 1080 pēdas augsta)tpaceļas tikai nedaudzus metrus

augstāk par Gaisiņu.

Deenvidus Vidzemes augsteene
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pee Medzules, Spiru kalns (266 m.) pee Vesteenes, Elka kalns (263 m.)

pee Ežeem, Slapjuma kalns (250 m.) pee Raunas v. c. Uz Klētskalna

atrodas zemneeku māja, kura ir visaugstākais apdzīvotais punkts mūsu

dzimtenē. Vispārīgi Peebalgas-Ergļu apvidus ir augstākais Latvijā, jo
viss apvidus viscaur ir 600—700 pēdas augsts.

Reetumos no Deenvidus Vidzemes augsteenes Rigas apriņķī zemajā

purvainā līdzenumā paceļas Kangaru kalni. Tee ir gari un šauri

dambveidigi kalni, kuri cēlušees ledus laikmetā no ūdens strāvām,
kuras tecēja pa ledus apakšu. Mazee Kangari atrodas Alažu draudzē,

Smiltene

ir 7 kilometrus gari un 90 metrus augsti. Leelee Kangari sneedzas no

Ropažeem līdz Suntažeem un ir 28 kilometrus gari un 78 metrus augsti,
bet Ogres Kangari steepjas līdzteku Daugavai no Rembates līdz Ikšķilei

un ir 25 kilometrus gari un 73 metrus augsti. Pa Leelajeem Kangareem
eet Lubanes leelceļš, bet pa Mazajeem Kangareem Pleskavas leelceļš.

Šee kalni caurmērā ir 100 soļu plati, bet veetām tikai leelceļa platumā.

Ceļš šo kalnu apgabalā eet pa tuksnešainu purvu un tālab agrāk

Kangaru kalni bija ceļineekeem bīstams ceļa gabals, jo tur teem beeži

uzglūnēja laupitaji.

Zeemeļ-austrumu virzeena Deenvidus Vidzemes augsteeni eerobežo

20—50 kilometrus platais un 60 —120 metrus augstais Gaujas auglīgais

Kangaru kalns



18

līdzenums, kurš austrumu virzeenā paceļas Austrumu Vidzemes

augsteenē, kura Alūksnes un Apes augstumos izvēršas par visai kal-

nainu un mūsu dzimtenes visgreznāko apvidu. Augstākais kalns tur ir

Dēliņa kalns (275 m.) pee Apekalna. No Dēliņa kalna atveras skats

šķeetami neaptveramā plašumā. Zilajā tālē, pāri kalneem, lejam, mežeem,

druvām, baznicam un mājam paceļas Munamegi virsotne igauņu zemē,
Pečora un Pleskava kreevu zemē un Alūksne ar savu ezeru mūsu

Ligates apkārtne

dzimtenē. Uz vakareem no Dēliņa kalna skats atveras līdz pat Raunas

kalnajeem. Netāļu no Dēliņa kalna atrodas Baznicas kalns, uz

kura atrodas visaugstākā baznica mūsu dzimtenē, un Pilskalns. Ja uz

pēdējā eekleedzas vaj izšauj, tad skaņa kā vētra šņākdama skan tuvējo
mežu galotnēs un tad peecas reizes atbalsojas apkārtējos kalnos.

Zeemeļos no Gaujas eelejas paceļas trīsstūra veidigā Limbažu

augsteene, kura reetumos pamazam izbeidzas Vidzemes jūrmalas zemajā

līdzenumā; zeemeļos to eerobežo Burtneeku ezera un Sala-

cas zemais līdzenums, kurš nekur nepaceļas vairāk kā 50 metrus

pāri jūras līmenim. Šis līdzenums, tāpat kā Limbažu augsteene, neska-

Austrumu Vidzemes augsteene
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totees uz daudzeem purveem Burtneeku ezera apkārtnē, ir veens no

augligakeem Latvijā. Limbažu augsteenes augstākās galotnes ir eevē-

rojami zemākas nekā Deenvidus un Austrumu Vidzemes augsteenes

kalni. Visaugstakee kalni te ir Cēsu kalns (124m.) un teiksmainais

Zilais kalns (129 m.). Kaut gan kalns pats par sevi nav augsts,

tad tomēr Burtneeku ezeru līdzenuma malā, zemā apvidū tas paceļas

augstu un redzams tāļu visā apkārtnē. No tāļeenes raugotees kalna

galotne izleekas zilos tvaikos tīta, no ka ari cēlees kalna nosaukums.

Senatnē Zilais kalns bijis plaši pazīstama upuru veeta, ap kuru vijas
daudzas teikas un kuru vēl tagad apdzeed dzeesmās (Imanta).

Salacas un Burtneeku līdzenuma zeemeļos paceļas neleelu pakalnu
veidā Vilandes augsteene.

Deenvidos no Vidzemes augsteenem atrodas mūsu dzimtenes vis-

leelakais līdzenums. Tas ir Lubanes ezera līdzenums. Tam ir zābak-

veidigs izskats. Zeemeļ-reetumos to eerobežo Deenvidus un Austrumu

Vidzemes augsteene, deenvidus-reetumu virzeenā tas sneedzas pāri

Daugavai (no Aiveekstes grīvas līdz Daugavpilij) un austrumos to eero-

bežo no Daugavpils uz Lubanes ezeru vilkta linija. Vēl tāļak uz

austrumeem līdzenums pamazam pāreet Pleskavas ezera līdzenumā.

Lubanes ezera līdzenumā tek Daugava, sākot no Daugavpils un beidzot

pee Stukmaņeem, visa Aiveekste, Pededze, Kūja, Sita, Iča, Maltas un

Rēzeknes upju lejgali, kā ari Dubna, Uša un daudzas citas Daugavas,
Aiveekstes un Lubanes ezera peetekas. Šis līdzenums Latvijas robežās

eeņem vairāk nekā 7500 kvadrātkilometrus leelu plašumu un ta vidū

atrodas Lubanes ezers. Līdzenums viscaur atrodas augstāk nekā 60

metrus virs jūras līmeņa, bet nekur tas nesasneedz 120 metrus leelu

augstumu virs jūras līmeņa.

Lubanes ezera līdzenums spilgti atšķiras no Vidzemes augsteenem
un ari no Zemgales un Rigas līdzenumeem. Ja ceļineeks nāk no zee-

meļeem un nostājas uz kāda Vidzemes augsteenes deenvidus nogā-
zes kalna, tad viņa preekšā atveras skats uz šķeetami bezgaligi plašo
Lubanes ezera līdzenumu. Ceļineekam aiz muguras paleek pakalnainā

augsteene, kura beeži apdzīvota, kur cilvēku mājokļus eeslēdz augligas
druvas, kur ik uz soļa manāmas cilvēka darba sekas. Savu acu preekšā,
pāri Aiveekstei un tāļi Latgalē, viņš redz līdzenumu, kurā, izņe-

mot mežu, nekas cits nav redzams. Un teešam mājas un sādžas tur

sastopamas tikai reti, jo reti atrodams peeteekoši leels sauszemes gabals,
uz kura cilvēki varētu apmestees uz dzīvi. Par eemeslu tam ir tas, ka

Lubanes ezera līdzenumā gandrīz pilnigi trūkst paaugstinājumu, vaj ari,

vislabākā gadijumā, tur sastopami tikai pavisam neecigi viļņveidigi

paaugstinājumi, kurus eelenc purvi. Ezera apkārtnē pārsvars ir purvai-
nām pļavām, kuras eeņem vairākus simtus kvadrātkilometrus leelu pla-

Lubanes ezera līdzenums
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šumu. Kur nav purvu, tur aug meži un cilvēku mitekļi sastopami tikai

reti kā oāzes tuksnesī. Tikai vasarā Lubanes ezera „klanos" rodas

neparasta dziviba. Ļaudis saronas leelā daudzumā, lai novāktu seenu,

kurš kaudzēs sakrauts stāv līdz zeemai, jo vasarā pļavas peeeetamas

tikai laivās vaj ari breenot pa muklajeem. Kad ezers un purvi aizsalst,

tad seenu noved uz 30—50 kilometrus atstātām sādžām, kuļ-as leetainā

vasarā nemaz nav peeejamas no ārpasaules un tālab tureenes eedzīvo-

taji ir ilgus mēnešus noslēgti no pārejās pasaules.

Volkenbergas pilskalns Latgalē

Domā, ka Lubanes ezera līdzenuma veetā senatnē atradees milzigs

ezers, kurā sakrājušees ūdeņi no visas apkārtnes. Tikai pamazam ūdens

izgrauzis sev ceļu tagadējās Daugavas gultngs veetā un atšķīris Deen-

vidus Vidzemes augsteeni no Augšzemes augsteenes. Samērā ar Dau-

gavas gultnes padziļināšanos kritis ari milzigā ezera ūdens līmenis un

tagad, kā senatnes milzigā ezera atleeka, palicis leelais Lubanes ezers,

kurš vēl tagad ir mūsu dzimtenē prāvākais. Līdzenums Daugavas pee-

krastes apvidos un ari gar Dubnas un Ušas upēm ir augligaks un bee-

žaki apdzīvots.

Līdzenuma deenvidus austrumos paceļas Latgales augsteene,
kura rada Vidzemes augsteenem līdzīgu ainavu. Veenigā starpiba ir ta,

Latgales augsteene
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ka Latgalē ir vēl vairāk ezeru. No daudzām kalnu galotnēm skatotees

var saskatit vairākus desmitus ezeru, kuru starpā feelakais ir Raznas

ezers, pee kura atrodas stāvais un 230 metrus augstais Volkenber-

gas pilskalns. Latgales augsteene pee Raznas ezera ir viscaur vai-

rāk nekā 180 metrus augsta un tur sastopami kalni, kuri sneedzas līdz

260 metrus leelam augstumam.

Lubanes un Zemgales līdzenumi pamazam paceļas par Augšzemes

augsteeni, kura eeņem Ilūkstes un Jaunjelgavas apriņķus, kā ari

Bauskas apriņķa zeemeļu daļu. Tikai Daugavas peekrastē, no Daugav-

pils līdz Krustpilij, steepjas 10—20 kilometrus plats līdzenums, kurš

uzskatams par Lubanes ezera līdzenuma turpinājumu. Augšzemes

augsteene ir daļa no Leetavas augsteenes, kura senatnē bij saistita ar

Latgales un Deenvidus-Vidzemes augsteenem, bet vēlāk tās šķīra Dau-

gavas eeleja. Augšzemes kalni, tāpat kā visi Kurzemes kalni, ir eevēro-

jami zemāki par Vidzemes kalnu galotnēm. Tāeepretim Aiveekstes grīvai

atrodas Tābora kalns (159 m.), kurš paceļas 100 metrus pāri Dau-

gavas ūdenim. Tālāk uz vakareem atrodas Grebļa kalns (137 m.),

ap kuru Daugava peespeesta mest leelu līkumu. No augstākām galot-

nēm minamas Sperjānkalns un Pilskalns (106 m.), abi 2—3 verstes no

Sunākstes baznicas, Zilais kalns pee Pliksteres, Sudrabkalns 3 verstes

no Sēlpils un Ormaņkalns (167 m.) pee Vec-Saukas baznicas. Zem-

gales līdzenuma malā paceļas vēl Cepliša jeb Šmugaulkalns (80 m.).
Ari Kurzemes visattāļakā augšgalā atrodas vairāki augsti kalni. Tā pee

Skrudelinas atrodas 192 metrus augsts kalns. Augšzemes pakalnainais

apvidus bija bagāts mežeem un Jaunjelgavas apriņķa robežās ii' samērā

maz apdzīvots. Ilūkstes apriņķī, kur mežu ari pirms kara bija daudz

mazāk nekā Jaunjelgavas apriņķī, un kur zeme daudz augligaka, eedzīvo-

taju skaits ir daudz leelaks.

Zemgales līdzenums reetumu virzeenā pamazam paceļas par

Lejas-Kurzemes augsteeni, kuru Ventas un Abavas upju eelejas
sadala Vidus-Kurzemes, Reetum-Kurzemes un Zeemeļ-Kurzemes aug-

steenēs. Lejas-Kurzemes augsteene ir, tāpat kā Augšzemes aug-

steene, Leetavas augstumu turpinājums. Ari Lejas-Kurzemes pakalni

eevērojami zemāki par Vidzemes kalneem.

Vidus-Kurzemes augsteene eeņem Tukuma, Talsu un

Kuldigas apriņķos apgabalu, kuru zeemeļos eerobežo Abava un Bērze,

bet reetumos Venta. Visleelako augstumu augsteene sasneedz Ceeceres

ezera apkārtnē, kura viscaur atrodas vairāk nekā 120 metrus virs jūras

līmeņa. Šo apvidu sauc ari par Saldus augsteeni, jo ta paceļas
vēl pāri visai Vidus-Kurzemes augsteenei. Tur paceļas ari visaugstakee
kalni Kurzemē. Tā Ķirmes kalns pee Lutriņeem (zeemeļos no

Saldus) paceļas 200 metrus virs jūras līmeņa un ir Kurzemes augstākā
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galotne. Zantes kalni Talsu apriņķa deenvidus stūrī sasneedz 150 met-

rus leelu augstumu, abi Lapsukalni uz Vadakstes krasteem 154 metrus

leelu augstumu un kalns pee Slakteres (deenvidos no Auces) paceļas

150 metrus. Vidus-Kurzemes augsteenes ārējais izskats līdzinās mūsu

dzimtenes pārējo augsteenu izskatam un ta ir deezgan beeži apdzīvota.
Reetum-Kurzemes augsteene steepjas šaurāku uzkalnu

veidā gar Ventas kreiso krastu un reetumos pamazam noslīd jūrmalas

līdzenumā. Ventas upes kalni nokrīt deezgan stāvi. Tā Sudrab-

kali! s pee Snēpeles paceļas 140 metrus augstu un Ventas virzeenā

5 kilometru tālumā nokrīt 110 metrus. Tālab ari upes, kuras tek uz

Ventu, ir straujas. Pee Aizputes paceļas 106 metrus augstais Misiņa

kalns, kurš sevišķi uzkrīt tādēļ, ka tas paceļas samērā zemā apkārtnē

Visleelako augstumu augsteene sasneedz pee Embotes, kur Kreevu

kalns, kuru beeži nepareizi uzskata par Kurzemes augstāko kalnu,

sasneedz 190 metrus leelu augstumu. Tomēr Embotes augsteene ir

Kurzemē viseevērojamakā, jo ta no leela augstuma samērā stāvi nokrīt

eelejās un tālab atver skatam plašas tāles.

Zeemeļ-Kur zemes augsteeni deenvidos un deenvidus-

vakaros eerobežo Abavas eeleja, bet zeemeļ-austrumos jūrmalas līdze-

nums. Augsteenes augstumos pee Tukuma paceļas 112 metrus augstais

Milzu kalns. Talsu apkārtnē augsteene sasneedz visleelako aug-

stumu. Kreevu kalns (175 m.) tur ir augstākā galotne. Rojas upes

eeleja atdala no Zeemeļ-Kurzemes augsteenes Dundagas aug-

steeni, kura, no Rojas eelejas pamazam paceldamās, sasneedz Zilajos
Slīteru kalnos 85 metrus leelu augstumu un tad stāvu nokrīt jūr-
malas līdzenumā, atklādama savā kraujā smilšakmeni, kurā atrodamas

daudzas alas. No Zilajeem kalneem pāri mežeem apaugušam jūrmalas
līdzenumam redzama jūra un pat Samu sala. Ari no jūras Zilee kalni

jau tālu redzami.

Deenvidos no Zilajeem kalneem atrodas Ventspils līdzenums,

jo tur jūrmalas līdzenums sneedzas tāļu zemes eekšeenē. Līdzenums

aptver Ventas lejgalu un Ušavas, Rindas, Irbes un Stendes upju apvi-

dus. Līdzenums ir purvains, mežeem apaudzis un ļoti maz apdzīvots.
Tāds pats ir Bārtas līdzenums, kurš kopā ar Leepajas ezera apvidu

apņem Grobiņas apriņķa leelako daļu. Leepajas ezera deenvidus pee-

kraste atgādina Lubanes ezera apkārtni. Ari tur staignajās pļavas mai-

nas ar plašeem mežeem, kuru starpā tikai reti sastopamas apdzīvotas
veetas.

Latvijas leelakā daļa tā tad ir pakalnaina. Atsevišķās augsteenes

parasti šķir veenu no otras upju eelejas. Eevērojamakā augsteene atro-

das Vidzemes deenvidos pee Gaujas avoteem. Ta ir Deenvidus-Vid-
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zemes augsteene. Bez tam Vidzemē vēl atrodas Austrumu-Vidzemes

(Apes un Alūksnes) un Limbažu augsteenes. Latgales deenvidus austru-

mos paceļas eevērojama augsteene, kuru Daugava deenvidos šķir no

Augšzemes augsteenes. Ari Lejas-Kurzeme ir pakalnaina. Latvijā ir

tikai divi leelaki līdzenumi — Rigas-Zemgales līdzenums un Lubanes

ezera līdzenums. Ari jūras peekraste ir zema un līdzena un veetām

sneedzas dziļāki zemes eekšeenē. Bez tam leelakās upes (Venta, Gauja,

Salaca) rada prāvākus līdzenumus, tāpat kā vairāku ezeru (Burtneeku,

Usmas) apkārtnē ir zemi līdzenumi.

Pakalnainee apvidi parasti ir augligi un beeži apdzīvoti. Līdze-

numu leelakā daļa ir vaj nu smilšaina (Rigas, Ventspils, Bārtas līdze-

numi) vaj ari purvaina (Lubanes līdzenums), un tālab maz apdzīvoti.
Tikai Zemgales līdzenums un daudzo upju zemās eelejas ir augligas un

beeži apdzīvota kultūras zeme.

2. Hidrografija

Latvija ir visai bagāta ūdeņeem. Ta atrodas peekrastes apgabalā,
kur jūras vējš atnes mitrumu no Atlantijas okeāna un Baltijas jūras.
Tālab ari pee mums līst leetus leelakā daudzumā un beežaki, nekā tāļak

zemes eekšeenē, peemēram Kreevijā. Bez tam pee mums uzglabajušēs
samērā leeli meži, kālab leetus un sneega ūdens nevar izgarot, bet

sakrājas ezeros un pa upēm notek jūrā.

Baltijas jūra,*) kura apskalo mūsu dzimtenes krastus, ir Eiropas

zeemeļu Vidus jūra, jo šī jūra apskalo ari Igaunijas, Kreevijas, Somijas,

Zveedrijas, Dānijas Leetavas un Vācijas krastus un jau senatnēradijuse ceļus,

kuri ļāva šīm tautām sastaptees. Ar Zundu, abeem Belteem un Kate-

gatu Baltijas jūra ir saistīta ar Atlantijas okeānu un tā mūsu peekrastes

jūras braucejeem atveras ceļš uz visu plašo pasauli. Bez tam ari ķei-

zara Vilhelma kanāls, kurš izrakts Jutlandes pussalas deenvidos, saveeno

mūsu jūru ar Zeemeļu jūru, tā saīsinādams ceļu no Baltijas jūras deen-

vidus austrumu peekrastes uz Vakar-Eiropu.

Baltijas jūra ir 431,000 kkm leela un kādreiz bijuse saistīta ar Balto

jūru (Ladogas un citi ezeri Kreevijas zeemeļos ir jūras atleekas). Vēl

tagad jūras zeemeļu peekraste pamazam paceļas (apmēram 3 pēdas ik

100 gados) un zvejneeku ceemi, kuri agrāk atradušees krastmalā, tagad
atrodas jau kreetni tāļu no jūras (peemēram pee Botnijas līča). Baltijas

*) Vēl nesen latveeši Baltijas jūru nosauca veenkārši par jūru, vaj ari par

„leelo jūru", lai to atšķirtu no Rigas jūras līča, kuru peekrastes eedzīvotaji sauca

par mazo jūru, tāpat kā lībeeši vēl tagad Baltijas jūru sauc par „mār" (jūfa)>

Rigas jūpas līci par „pischki màr" (mazā jūpa). Zveedri un dāņi mūsu jūru sauc

par Oster Sjôn (austrumu jūra), tāpat kā vāceeši (Ostsee).
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jūra steepjas no zeemeļu-austruineem uz deenvidus-vakareem un ir

1550 km gara (starp Svinemindi un Torneo), bet visšaurākā veetā tai ir

tikai 75 km. Jūras dziļums starp Ventspili un Gotlandi pārsneedz
200 metrus, bet dziļākā veeta (pee Stokholmas) pārsneedz 463 m. Patei-

cotees tam, ka Baltijas jūru saista ar okeānu tikai šaurais jūras šaurums

un ka jūrā eetek apmēram 250 upes, to starpā Ņeva, Visla, Nemana un

Daugava, kuras peeder pee Eiropas leelakajām upēm, Baltijas jūras
ūdens nav sevišķi sāļš un Somijas un Botnijas jūras līču peekrastēs tas

ir pat dzeršanai noderigs. Neleelais sāls saturs un stāvoklis zeemeļos

ir par eemeslu tam, ka jūra, it sevišķi jūras līčos, zeemā apklājas ar ledu

un ar to traucē kuģneecibu. Tā Kronštates osta (pee Peterpils) ir caur-

mērā 163 deenas gadā kuģeem nepeeeetama. Helzingforsas osta aizsalst

uz 139 deenam. Somijas labākā osta (Hangô) aizsalst ikgadus caurmērā

56 deenas, tāpat kā Revele un citas Igaunijas ostas, izņemot Baltišportu.

Vislabvēlīgākos apstākļos atrodas Leepaja un Ventspils, kuras tvaiko-

ņeem ir peeeetamas cauru gadu. Pat Klaipēdas osta (Mēmele) aizsalst

caurmērā uz 12 deenam gadā.*) Vētras salauž ledus kārtu un rada

ledus sablīvešanos, kas ari atklātā jūrā traucē kuģošanu. Vispārigi jūras

braucēji mūsu jūru peeskaita pee kuģošanai visbīstamakām. Kamēr

jūras peekraste zeemeļos un vakaros ir klinšaina un salam bagāta, tik-

mēr deenvidus peekrasti padara nedrošu daudzās sēkles. Bez tam

pavasaros un rudeņos mūsu jūrā plosās niknas vētras, vēji ir grozigi,

tā ka nereti 24 stundu laikā vējš ir pūtis no visām debess pusēm.

Samērā saldais ūdens veegli sabangojas un viļņi nāk nekārtigi un beeži

cits aiz cita. Ari beežās miglas traucē kuģu gaitu. Visvairāk upurus

jūra prasa rudeņos un pavasaros, kad vētras ir visbeežaki un kad tās

ir visniknākās. Ari peekrastei vētras dara postu ar tā sauktajeem
vētras plūdeem, kuri rudeņos, vējam ilgāku laiku no veenas puses

pūšot, sadzen peekrastēs leelu daudzumu ūdens, kurš appludina zemā-

kās veetas. Tādi plūdi 1874. un 1899. gados Rigā izdarija leelu postu, jo
ūdens Daugavā un Leelupē negaidot pacēlās vairāk kā 8 pēdas pāri

normālajam stāvoklim. Peterpils no tādeem plūdeem sevišķi ceetuse

1824. un 1903. gados. Ari Vācijas peekrastes pilsētās vētras plūdi beeži

nodarijuši leelu postu.

Tomēr jūra atnes daudzus un leelus labumus, kuri bagatigi atsver

tikko minēto postošo darbibu. Vispirms veenigi pateicotees jūrai varēja
rastees mūsu leelās un staltās tirdzneecibas un rūpneecibas pilsētas —

Riga un Leepaja, kuras pirms kara savu turibu un gaismu izplatija pa

visu zemi. Bez tam jūra Latvijā teeši uztur vairāk nekā 10,000 cilve-

*) Agrākos gadu simteņos aukstums, leekas, bijis leelaks, jo tad (peemēram

1460., 1657. un 1740. gados) jūra pavisam aizsaluse un no veena jūras krasta uz otru

braukuši zirgeem un uz ledus uzceltas patversmes ceļineekeem.
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kus, kuri nodarbojas ar zveju. Baltijas jūra gan nav zivim bagāta.
It īpaši tas sakāms par mūsu austrumu peekrasti, kur galvenā kārtā

zvejo reņģes un plekstes, bet ari lašus, zušus, stores, sīgas, zandartus,

līdakas un citas saldūdeņa zivis. Tāpat mcdi roņus un delfinus, mūsu

jūras leelakos dzīvneekus. Leelu svētibu peekrastes zemkopjeem atnes

rudens vētrās izskalotās pussatrūdejušās jūras zāles, kuras dēvē par

jūras mēsleem un leeto lauku mēslošanai. Jūras viļņi izskalo ari

dzintaru, šos aizvēsturiskā koka saceetejušos sveķus, kurus atron it

sevišķi leelā daudzumā jūrmalā starp Dancigu un Leepaju. Lejas-
Kurzemes jūrmalā apstrādā dzintaru (peem. pee Popes). Tāļak zeeme-

ļos un Rigas jūras līcī dzintaru atrod retāki un mazākos gabalos. Bei-

dzot jūra atnes bagatibu ari pateicotees tam, ka jūras peekrastē izcēlu-

šās daudzas peldu veetas, kurās meera laikos desmiteem tūkstošeem

pilsētneeku atrada atpūtu. It sevišķi eeceenita bija Rigas Jūrmala, kurā

ik vasaras saplūda daudzi peldu veesi no tāleem Kreevijas apvideem.
Tomēr atklātā jūra Kurzemes peekrastē ir nesalīdzināmi greznāka par

Rigas Jūrmalu, kur jūras ūdenī stipri sajūtams Daugavas un Leelupes

ūdeņu peejaukums. Krāsa Baltijas jūrai ir zaļgana un tāļak no leelo

upju grīvām ta ir koši zaļa. Veenigi pee Mērsraga, kur jūras dibenā

atrodas sarkanais māls, jūras ūdens izskatās sarkans.

A. Ezeri

Latviju, tāpat kā Somiju, var ar pilnām teesibam nosaukt par «tūk-

stošu ezeru zemi". Tā tikai Cēsu un Valkas apriņķos esot 540 ezeri.

Latgalē, sevišķi tās augsteenē, ezeru ir ap 300. Augšzemē to ir ap 150

un beidzot ari Lejas-Kurzemē, sevišķi Auces-Saldus augsteenē un Talsu

augsteenē, ir ļoti daudz ezeru. Tikai Zemgales līdzenumā nemaz nav

leelaku ezeru un tāpat ari Lubanes ezera līdzenumā, izņemot pašu Lu-

banes ezeru, plašos apgabalos nav citu eevērojamaku ezeru.

Atsevišķos apriņķos leelaki ezeri apklāj :

Rēzeknes .
. apr. 155,9 kkm Ilūkstes

.. . apr. 27,9 kkm

Daugavpils . „ 141,9 „
Valkas

... „ 25,7
„

Rigas ...
„

110.3
„ Jaunjelgavas . „ 17,7 „ •

Cēsu
... „ 77,2 „

Tukuma.
.
.

„
12,8

„

Grobiņas ..
„ 75,9 „ Ventspils . .

„ 10.1
„

Valmeeras .
„ 66,4 „

Aizputes . .
„

5,2
„

Ludzas
... „ 63,7

„
Dobeles

. . —

„

Talsu
... „ 62,3 „

Bauskas . .
„

—

„

Kuldigas
.
.

„
44,6 „

Tādā kārtā Latgale ir leelakeem ezereem visbagātākā. Tomēr ar

tur, tāpat kā visā pārejā Latvijā, neskatotees uz ezeru leelo skaitu un

uz to, ka tee apklāj no visas zemes virspuses, viņu saimneeciskā

nozīme tomēr nav sevišķi leela. Tikai leelako ezeru apkārtnē atrodas
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zvejneeki, kuri ar zveju nodarbojas kā ar arodu. Kuģneecibā pat Lat-

vijas leelakeem ezereem ir maza nozīme, jo tee vaj nu paši visai sekli,

vaj ari nav kuģojamām upēm saistiti ar leelakeem centreem. īstenibā

tikai Ķīš-ezeru, Juglas ezeru un Leepajas ezeru leelakā mērā

leeto kā satiksmes ceļus.

Latvijā ir 14 ezeri, kuri apklāj vairāk nekā 10 kkm leelu plašumu.

Šee ezeri ir :

Lubanes . . 88,3 kkm

Raznas . . 57,2 „

Engures . . 46.0
„

Leepajas . . 40,3 „

Burtneeku .
.

40,0
„

Zīveras . . 28,9 „

Usmas
.. . 39,7 „

Babits . . . 22,4 kkm

Ķīšezers . . 18,7 „

Rušonas . . 16,6 „

Kauguru . . 15,6 „

Alūksnes . . 15,0
„

Papes .. . 14,0 „

Ežu 10,3 „

Leelezers Valmeeras apriņķī

Lubanes ezers ir leelakais Latvijā.*) Tas ir 15 km garš un Bkm

plats un apklāj 88,3 kkm leelu zemes gabalu. Tas atrodas Cēsu apriņķa
deenvidos, pee kam ezera deenvidus un austrumu peekraste peeder pee

Rēzeknes apriņķa Latgalē. Pats ezers ir sekls. Caurmērā tas ir veenu

metru dziļš un tikai Vidzemes peekrastē tas ir gandrīz 2 metrus dziļš.

Ezera ūdens līmenis ir tikai veenu pēdu zemāks par apkārtējām pļavām,

*) Leelaks par Lubanes ezeru Baltija ir 3600 kkm plašais un 135 km garais
Peipusa ezers un 278 kkm plašais un 34 km gapais Vircjervs, kuri atrodas Igaunija.

Leelakee ezeri
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kuras, ezera ūdens līmenim paceļotees, applūst un tālab ir staignajās.
Šādu pļavu ezera apkārtnē ir ap200 kkm, jo veetām tās sneedzas vairāk

nekā 10 km zemes eekšeenē. Ezerā eetek 10 upes, bet iztek veena

pate Aiveekste, kura tālab no paša sākuma ir dziļa un plata. Ezera

apkārtnes eedzīvotaji nodarbojas ari ar zveju, kura, pateicotees leelajām

zivju daudzumam, ir eenesiga. Leelā daudzumā greež needras, kuras

izleeto jumtu klāšanai un pinumeem. Ezera bagatibas tomēr maz izman-

totas, jo leelo purvu dēļ peekraste gandrīz nemaz nav apdzīvota. Veetām

ezera zvejneeki uzcēluši sev uz pāļeem ēkas, zem kurām uzplūduma
laikā skalojas ezera ūdens. Šīs mājas atgādina senatnes pāļu būves.

Dzirnu ezers pee Limbažeem

Burtneeku ezers ir otrleelais Latvijā. Tas atrodas Valmeeras ap-

riņķa austrumos un ir 12 km garš, 6 km plats un 33 km apkārtumā.
Ezera reetumu un zeemeļu peekraste ir zema, bet austrumu un deen-

vidus peekraste ir veetām pat stāva. Ezers ir 10—12 metrus dziļš un

ļoti bagāts plaužeem, kuri ezerā sasneedz retu leelumu. Tālab zveja
tur eenesiga. Eevērojama ir ezera ledus plaisašana zeemā, kuru pavada

leelgabalu grāveeneem līdzigs troksnis. No ezera iztek Salacas upe,

kura kuģošanai nenoderiga. Senajās kronikās Burtneeku ezeru sauc par

Astijerw, t. i. igauņu ezeru, jo agrāk pee šī ezera sagāja latveešu ar

igauņu robežu, kura tagad atrodas eevērojami tāļak zeemeļos. Burt-

neeku ezera apkārtne peeder pee augligakām mūsu dzimtenē un bija

Lubanes un Burtneeku ezeri
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jau sirmā senatnē apdzīvota, par ko leecina pee Rinukalna mājam at-

rastās akmeņu laikmeta cilvēku nometnes atleekas. Burtneeku ezers ar

seno latveešu Burtneeku pili saista pee sevis vairāk teiku un senu no-

stāstu, kā jebkurš cits apvidus Latvijā.

Engures ezers ir leelakais Kurzemē. Tas atrodas Talsu apriņķī

pee pašas jūrmalas. Ezers ir 20 km garš un tikai 2—4 km plats un

apklāj 46 kkm leelu zemes gabalu. Šis ezers, tāpat kā Babits, Leepajas,

Papes un vairāki sīki mūsu jūrmalas ezeri, uzskatams par agrāku jūras

Usmas ezers

sastāvdaļu, kura vēlāk kāpām atdalijusēs no jūras. Ezers ir 4—5 pēdas

dziļš un tikai ezera vidū steepjas 7 pēdas dziļa joma. Ezera reetumu

peekraste ir dūņaina un apauguse needram, kuru tur ik gadus sapļauj
vairāk nekā 100.000 kūlišu un izleeto krēslu pīšanai. Ezerā vairākas

salas — leelakā 50 pūrveetas leela. Agrāk ezers bija zivim bagāts, bet

pēdējos gados pirms kara tur sazvejotas tikai par 2000 rbļ. zivis, kuras

pārdotas Rigā, Tukumā un tuvākā apkārtnē. Jūrmalas pusē peekraste
ir smilšaina, bet zemes eekšeenē purvaina un mežeem apauguse un maz

apdzīvota. Pirms 1843. gada ezers bija daudz plašāks, bet izrokot ka-

nālu un ūdeni jūrā nolaižot, tas eevērojami pamazināts un tanī pašā
laikā eegūtas 15 kkm pļavas.

Engures ezers
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Usmas ezers peeder pee mūsu krāšņakeem ezereem. Tas atrodas

Kurzemes pussalas vidū, ir 12 km garš un 6 km plats un apklāj

39,7 kkm leelu zemes gabalu. Ezers atrodas smilšainā apvidū un ta

krasti ir apauguši preežu mežeem. Totees pārsteidzošāku eespaidu

atstāj neparasti krāšņā veģetācija uz Morica salas, kura ir pus kkm

leela un peedereja Rigas clabab pētneeku beedribai. Uz šīs salas grib

uzglabāt Latvijas pirmatnējo dabu.

Leepajas ezers, tāpat kā Engures ezers, ir senā jūras joma.
Ezers ir 17 kilometius garš, tikai 2—3 kilometrus plats un apklāj

40,3 kkm leelu zemes gabalu. Tas ir tikai xķ—V~ķ metrus dziļš. Ezera

austrumu un reetumu krasti apauguši lapu koku mežeem, bet deen-

vidus peekraste, kā ari

mazākā mērā zeemeļu

peekraste, ir purvainu

pļavu apvidus. Ezerā

eetek vairākas upites, no

kurām eevērojamakā ir

Bārta, pa kuru no Lee-

tavas un Bārtas mežeem

leelā daudzumā pludina
kokus un pa kuru, lab-

vēlīgam ūdens līmenim

pastāvot, uztura satiksmi

neleels tvaikonits. Lēze-

nas leellaivas un motor-

laivas brauc pa Leepajas
ezeru un Bārtu līdz

Aluksnes ezers

Nīcei, Bārtai un reizēm pat līdz Skodai Leetava. Leepajas ezers ir

brīvezers un leelakā daudzumā tur ker zušus.

Alūksnes ezers peeder pee krāšņakeem Latvijas ezereem. Tas

ir 15 kkm plašs (572X4 klm) un tas atrodas 190 metrus virs jūras

līmeņa. Ezera krasti ir augsti. Uz ezera salas atrodas ordeņa

pilsdrupas.
Raznas ezers ir leelakais Latgalē. Tas ir 8,5 kilometrus plats un

9,5 kilometrus garš un apklāj 57,2 kkm leelu zemes gabalu. Ezers atrodas

skaistā kalnainā apvidū un ir bagāts zivim, kuras izveda pat uz

Peterpili.
Babiša (Babits) ezers, tāpat kā Engures un Leepajas ezeri, ir

agrākā jūras daļa, kuru tagad no jūras atdala šaura kāpa. Ezers atrodas.

Rigas jūras līča deenvidos un steepjas paralēli Leelupei no Slokas līdz

Majoreem. Tas ir 13 km garš, bet platākā veetā nesasneedz 3 km.

Ezers apklāj 22,4 kkm leelu zemes gabalu. Tas ir sekls, needram

Leepajas, Usmas v. c. ezeri
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aizaudzis un peekraste ir zema un purvaina, bet veetām to rada smilšu

kāpas. Ezera deenvidos sākas leelais Tīreļa purvs. Babiša ezers divās

veetās saveenojas ar Leelupi, no kuras pavasaros zivis sanāk ezerā

nārstot, kālab ezerā zveja ir izdeviga un leela daļa no saldūdens zivim,
kas parādās uz Rigas tirgus, nāk no Babiša.

Ķīšu ezers atrodas austrumos no Rigas un ir 8 km garš un

mazāk nekā 3 km. plats. Ezera apkārtums 26 kilometri. Ķīšezers ir

veenigais ezers Latvijā, kuram leela nozīme kuģneecibā. Ezeru ar

Daugavu saveeno Milgrāvis un otrā galā tas ar dziļo Melderu upi sa-

Juglas ezers

veenojas ar 5V2 km garo un 2 km plato Juglas ezeru, kurš ari ir

kuģojams. Šee abi ezeri atrodas Rigas nomalē un uz ezeru krasteem

uzceltas vairākas leelās fabrikas, kuras ar materiālu tika apgādātas pa

Ķīšezera un Juglas ūdensceļu. Tāļak Ķīšezeru saveeno kanāls ar

abeem Baltezereem, kuri savukārt ar kanālu saveenoti ar Gauju. Šis

kanāls un ezeri ir leelakais māksligais ūdensceļš Latvijā.
No pārejeem ezereem minami Kauguru (ari Kaugeru) ezers, kurš

5 kilometrus garš un 3 kilometrus plats, ar zemeem, purvaineem

krasteem, pee kam ezers satur tās pašas dzeedinošās dūņas, ar kurām

Arensburgas peldu un dzeedinašanas veeta slavena. Alaukstsir ezers

Peebalgas austrumos un, atrazdamees 203 metrus virs jūras līmeņa, ir

augstākais ezers mūsu dzimtenē. No šī ezera iztek Gauja. Papes ezers,

Ķīšu un Juglas ezeri
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Leepajas deenvidos, ir 16 kkm leels un ezera peekrastē atron dzintaru.

Durbes ezers, Grobiņas apriņķī, ir 5 kilometrus garš un 31/2 kilometrus

plats. Šis ezers ir ļoti dziļš un zivim bagāts un ir no senlaikeem,

tāpat kā Leepajas, Engures, Usmas, Ceeceres un Vilgāles ezeri, brīv-

ezers, kurā katrs kurzemneeks var netraucēti zvejot. Latgalē leelakee

ezeri ir Nerdzas, Peimaņu, Zīveras, Kušanas un Višķu ezeri.

Araižu ezers

B. Upes

Ari upju skaits Latvijā ir ļoti leels. Tā Vidzemes latveešu daļā
Binenstams atzīmē 214 upes. Kurzemē upju skaits ir vēl leelaks un

ari Latgalē tas nav daudz mazāks. Tomēr no vairāk nekā 500 upēm

(peeskaitot sīkākos strautiņus to ir ap 1000) tikai nedaudzām ir nozīme

kā kuģu ceļeem, bet totees tām ir leela nozīme kā koku pludinašanai
noderigeem ūdeņeem. Tālab Latvijas upes eeņem saimneeciskā ziņā
nesalīdzināmi svarigaku veetu nekā ezeri.

Izņemot dažas upes (Utroja, Kuchva, Kira, Lipna), kuras sākas

Latgalē un Alūksnes augsteenes austrumu nogāzē, un Mētru*) ar Pedeli

pee Valkas, visas Latvijas upes eegāžas Rigas jūras līcī vaj ari atklā-

tajā Baltijas jūrā. Pavisam Latvijas robežās jūrā eetek (nerēķinot
dažus pavisam sīkus strautiņus) 47 upes un upites.

Eeverojamakas upes ir: Salaca, Gauja, Daugava ar Aiveeksti,
Leelupe, Roja, Irbe, Venta ar Abavu, Saka un Bārta.

*) Metra (Embacha) ir igauņu leelakā upe, kura izceļas Pāhajerva ezerā, Vi-
landes apriņķī, un aizķerdama Valkas apriņķi tek caur Vircjervas ezeru un eetek

Peipusa ezerā. Uz Mētras krasteem atrodas Terbata.
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Vidus laikos, kad Latvijā bija daudz vairāk mežu, kuros sakrājās

leelakā daudzumā ūdens, ari eevērojamaku upju bija vairāk. Tā vēsturē

lasāms, ka daža tagad sīka upite vidus laikos bijuse kuģojama, kālab

tādas pilsētas, kā Aizpute un Limbaži, varēja nodarbotees ar jūras
tirdzneecibu.

Salaca ir 81 kilometrus gara un iztek iz Burtneeku ezera un

saveeno sevī Rujas, Iges, Sedas un Breedes (Līdece) ūdeņus. Upe ir

70—280 pēdas plata, bet vasarā ļoti sekla. Totees pavasarī ta ir ūde-

ņeem bagāta. Tad pa upi pludina kokus, jo Salaca visā savā garumā

ir plostojama. Ūdenskritums caurmērā ir 1/2 metrs uz kilometra. Salacas

grīva jau senlaikos minēta kā osta, kura tagad galvenā kārtā izved pa

Salaci nopludinātos kokus. Kronika stāsta, ka sāmsaleešu flote eebrau-

Salacgrīva

kuse Burtneeku ezerā un tad uzbrukuse Rujenes pilij. Upes krasti

daudzkārt ir stāvi un augsti un raditi no smilšakmena, kurā atrodas

alas (skat. pilsētu aprakstā Maz-Salaci un Salacgrīvu). Zvejai Salacā

peekrīt samērā neleelā loma. Galvenā kārtā tur zvejo nēģus.

Gauja ir leelakā upe, kura visā savā garumā tek caur latveešu

zemi. Ta sākas Alauksta ezerā Peebalgas augsteenē, un vispirms līdz

Lejasceemam tek austrumu virzeenā. Tur uzņēmuse Tirzas ūdeņus,

ta sametas uz zeemeļ-vakareem, uzņem Palci un Meln upi un apmē-

ram 10 km uz deenvideem no Valkas sagreežas deenvidus-vakaru vir-

zeenā un tek gar Valmeeru, Cēsim, Ligati, lai pee Ropažeem atkal

sagreestos zeemeļu-vakaru virzeenā; pēc tam ta drīz sasneedz jūru.

Austrumos no Cēsim Gaujā eetek Rauna un tāļak vēl Amata, Bra-

Salaca un Gauja
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si aun Ligate. Tādā kārtā Gauja, tecēdama 380 km, izmet gandrīz

riņķa līkumu un tek caur viseem četreem Vidzemes apriņķeem. Gau-

jai ir no visām Latvijas upēm, neizņemot ari Daugavu, visaugstakee

avoti. Alauksts atrodas 203 metrus virs jūras līmeņa un Gaujas

pirmās leelās peetekas — Tirzas avoti atrodas pat 260 metrus augsti

pee Klētskalna. Tādā kārtā upes ūdenim līdz eetekai jūrā jānokrīt
vairāk nekā 200 metrus. Ar to ari izskaidrojams, ka upe veetām ir ļoti

strauja un kuģošanai nenoderiga. Leelakā Gaujas krāce atrodas 15 kilo-

metrus augšpus Valmeeras, kur upe, tecēdama pa akmeņainu gultni

Gauja pee Siguldas

apmēram 200 soļus garā gabalā nokrīt 10 pēdas. Gauja šķir Deenvidus-

Vidzemes augsteeni no Austrumu-Vidzemes un Limbažu augsteenem.
Ta savu gultni nav izskalojuse veenigi irdenajā zemes virskārtā, bet gan

izgrauzuse sev dziļu gultni smilšakmena pamatos. Tādā kārtā upe radi-

juse savos krastos varenas klinšu seenas, gravas un alas, kuras Gaujas

eelejai starp Valmeeru un Inčukalnu peešķir burvigu skaistumu. Tā

Siguldas* apkārtnē Gaujas eeleja ir 80 un vairāk metrus dziļa. Upes
līmenis tur atrodas 16,5 metrus virs jūras līmeņa, bet Siguldas baznicas

pamati 100 metrus virs jūras līmeņa. Pēdējos 40 kilometrus līdz jūrai
Gauja tek pa zemo Rigas līdzenumu. Grauzdamās kalnainajā apvidū

Gauja
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Gauja pee Ligates

caur smilšakmeņa seenam,

upe noskalojuse daļu no

smilšakmeņa, kuru ta nes

sev līdz. Upes lejgalā lēni

tekošais ūdens nogulda

Hdzņemtās smiltis. Tā

rodas leelās sēkles, kuras

nepeelaiž kuģošanu šinī tik

eevērojami leelajā upē,
kaut gan ar samērā nelee-

leem izdevumeem būtu

eespējams no Gaujas radit

lētu un ērtu satiksmes

ceļu.*) Tagad Gauja ir

eevērojams Vidzemes mežu

bagatibas pārveetošanas

ceļš. Tā 1912. gadā pa

Gauju peevesti Rigai

245,714 baļķi, 369,546 slī-

*) Latveešu Indriķa kronika

ieecina, ka senatnē Gaujā varēja

eebraukt prāvi kuģi, kamēr

tagad upes grīva ir tikai 2—3

pēdas dziļa.

Gauja
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Gutmaņa ala

Klints pee Amatas

19 kilometrus garumā. Ari

vairākas citas Gaujas pee-

tekas pavasaru plūdu laikā

izleetoja kokupludinašanai.

Zveja Gaujā ir eenesiga.

Sevišķi plaši pazīstama ir

Gaujas (Carnikavas)

nēģu zveja. Ari Gaujas
raditee dabas skaistumi ir

Gaujas peekrastes eedzī-

votaju eenākumu avots, jo

Gaujas tuvumā, Siguldā,

Inčukalnā, Ropažos, Ligatē
v. c. ir izcēlušās vasarniču

nometnes, kuras peevelk
svešneekus.

peri un 2,229,850 stutes

malkas. Agrāk pa Gauju

pludinātos kokus vajadzēja
no Gaujas grīvas pa jūru

pludināt uz Rigu, kas bija

saveenots ar breesmam un

materielu risku,jo leelakam

vējam izceļotees plosti
beeži tika sajaukti. Tālab

jau 1662. gadā projektēja
kanālu no Gaujas uz Dau-

gavu, kuru tomēr atklāja
tikai 1903. gadā. 5,7 kilo-

metrus garais Gaujas-

Daugavas kanāls sākas

Gaujā netāj v no Ropažu sta-

cijas un eet caur Ķīšezeru

un Baltezereem un galvenā
kārtā kalpo koku pludina-
šanai. Gauja plostošanai
un pludinašanai noderiga

359 kilometrus garumā un

bez tam vēl pludinašanai

noderigas Amata 12 kilo-

metrus garumā un Brasla

Gauja
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Daugava ir mūsu dižākā upe. Ta sākas Dviņecas neleelajā ezerā,

Valdaja augsteenē, Tveras guberņā. 14 kilometrus atstāti no Daugavas
iztekas atrodas milzigās Volgas avoti un abas upes netāļu no savām

iztekam gandrīz satek kopā. Daugava ir mazleet garāka par 1,000 kilo-

metreem (940 verstes) un ar savām peetekam aptver 85,400 kvadrāt-

kilometrus leelu baseinu, kurā eetilpst leelakā vaj mazākā mērā Kur-

zeme, Vidzeme, Vitebskas, Pleskavas, bmoļenskas, Mogiļevas, Minskas,

Viļņas, Kauņas, Novgorodas un Tveras guberņas. Tādā kārtā Daugavā

gar Rigu plūst ūdens, kurš šinī upē satecejis no Latvijas, Leetavas un

8 kreevu guberņām. Samērā ar to pa Daugavu uz jūru plūstošais
ūdens daudzums ir ļoti eevērojams. Jūrā no Daugavas ikdeenas caur-

Daugava pee Aizkraukles pils drupam

mērā eeplūst 54,7 miljardi litri ūdens. Neskatotees uz savu leelo ūdens

bagatibu, Daugavas baseins samērā nav leels, jo pati Daugava viscaur

tek samērā šaurā eelejā un apkārtejee kalni nepeelaiž leelakām upēm

saveenotees ar Daugavu. Ar to ari izskaidrojams, ka Aiveekste ir lee-

lakā Daugavas peeteka. Sava baseina apkārtu ma ziņā Daugava Eiropā

eeņem 16. veetu, bet garuma ziņā 11. veetu. Volga, šī Eiropas leelakā

upe, kurai ar Daugavu kopiga iztekas veeta, ir 3,690 kilometrus gara

(3
x/2reizes garāka par D.), bet tās baseins aptver 1,460,000 kvadrātkilo-

metrus (17 reizes leelaks). Daugavas platums dažādās veetās ir dažāds.

Jau 30 kilometrus no savas iztekas Daugava ir 15 metrus plata, bet

tikai 1
,2

—

3/4 metru dziļa. Pee Vitebskas upe ir jau vairāk nekā 100

metrus plata un gandrīz 2 metrus dziļa. Pee Daugavpils ta ir 300

metrus plata un 3,3 metrus dziļa, bet pee Rigas šaurākā veetā jau 550

metrus (vecais dzelzstilts ir 709 metrus garš) bet savā platākā veetā,

Daugava
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lejpus Mil grāvi m, Daugava ir ap 1400 metrus plata un Rigas osta ir

22—30 pēdas dziļa. Caur latveešu apdzīvoto zemi Daugava tek 367

kilometrus, bet neskatotees uz savu leelo platumu un ūdens bagatibu,

ta Latvijas robežās pa leelakai daļai nav kuģojama. Par eemeslu tam

ir tas, ka upei, sākot no Aiveekstes grīvas un tāļak uz leju, jālauž sev

ceļš caur augsteeni. Augšzemes un Deenvidus Vidzemes augsteenes,

bez šaubām, bija saveenotas, un tikai Daugavas ūdeņi, gadu tūkstošeem

nemitigi veldamees uz jūru, ir izgrauzuši ceetajos dolomita eežos dziļo

upes gultni. Vispirms upe noskalojuse irdeno smilti un radijuse sev

platu gultni, kuru vēl tagad apzīmē līdz 5 kilometrus" platā Daugavas

Staburags

eeleja, bet vēlāk ta izskaloiuse ari ceetos kaļķakmeņa pamatus un tā

radijuse savu tagadējo romantiskās klintīs eeslēgto gultni. Veetām stā-

vee upes krasti paceļas 20—30 metrus augsti un nereti tee ir bagāti

apauguši kokeem, krūmeem un puķēm, bet citur tee parādās kailu

klinšu seenu veidā, kuras saplaisājušas un kurās sīki strautiņi un avoti

izgrauzuši dziļas gravas. Visskaistakee skati Daugavas peekrastē sasto-

pami starp Stukmaņeem un Koknesi, kur atrodas Staburags*) un

*) Staburags atrodas uz Daugavas kreisā krasta 11/2l 1/2 kilometrus no Stabes

(Viganta) muižas. Ta ir milzigā radze, virs kuras tek bagatigi kaļķi saturošs ūdens.

Tāpat pašā radzē ir daudzi avoti. Kaļķainais ūdens apklāj ar kaļķu kārtu sūnas un

citus stādus, kuri aug uz radzes, un tā klinšu rags pamazam aug un pārvēršas par

porainu akmeni, no kura nemitigi speežas ārā ūdens lāses. Tālab tautā šo klinti

sauc par raudošo radzi. Ap Staburagu saistās daudzas teikas. 1861. gadā šās veen-

mēr raudošās radzes gals nogāzāSj un tagad Daugavas ūdeņos pee radzes kājām guļ

milzigi klints bluķi. Ari kara laikā Staburags ceetis no leelgabalu lodēm, jo pasaules
kapa laikā Daugava šķīra vāceešus no kreeveem un tālab upe atradās uguns linijā.

Daugava
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reti greznā Perzes eeleja. Kamēr Gaujas krastos, pee Siguldas, ainavai

ir maigs, smaidošs izskats, tikmēr Kokneses apkārtnē Daugavas peekra-

stes stāvās klinšu seenas aizrauj ar savu spēka pilno un pirmatnējo

mežonigo skaistumu.

Savā klinšainajā gultnē Daugava sašaurinās un, kad eevēro, ka ta

no Aiveekstes grīvas līdz Stopiņeem krīt vairāk nekā 56 metrus, tad ir

saprotams, ka upe tur ir visai strauja. Visleelakais upes kritums ir

starp Aiveekstes eeteku un Koknesi (caurmērā 0,8 metri kilometrā), bet

atsevišķās veetas upe šaujas uz leju milzigā ātrumā, nokrizdama vairā-

kus metrus kilometrā. Kad eevēro, ka upe straujākās veetās ir sekla

Daugava pee Sēlpils

un akmeņaina, tad saprotams, ka kuģošana un plostošana tur ir bīstama.

Šīs straujās Daugavas sēkles sauc par kauleem vaj krācēm. Pāri

bīstamākām krācēm plosti un strūgas brauc tikai t. s. enkurneeku va-

dibā, kuri labi pazīst Daugavas ceļu un kuru arods ir plostu vadišana

pa Daugavas bīstamajām veetām.

Daugava ir kuģošanai noderiga no savas grīvas līdz Doles salai,

kura atrodas 10 kilometrus augšpus Rigas. Pee Doles salas Daugavā
sākas radzes pamats, saceļas leels ūdens straujums ar akmeņainām

sēklem un atvareem pa starpām. Ūdens ceļā stāvošee klints bluķi saceļ

putojošus ūdens mutuļus, kuru krākšana, līdzīgi ūdens kritumam, tāļu

Daugava
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sadzirdama un tādēļ radees latviskais nosaukums „krāce". Starp

Aiveekstes grīvu un Doles salu atrodas 20 leelakas krāces, no kurām

eevērojamakās ir Grube, Bebru un Dūņu leja, Krustlīkums pee

Sēlpils, Velna svari, Rumba pee Doles, Ulani, Preedulajs un

Ķegums pee Leelvārdes. Pēdējā krāce ir visbīstamākā. Neskatotees

uz enkurneeku leetpratibu un uz to, ka plosti un strūgas nāk pa Dau-

gavu uz leju pavasara augstajam ūdens līmenim pastāvot, tomēr ikgadus

teek sadragāti daudzi plosti, pee kam nereti ari cilvēku dzīvibas eet bojā.

Upē atrodas ari vairāki leeli akmeņi, kuri apdraud plostus. Veenu no

teem kreevu plostneeki sauc par „Razboiņik". Šo bīstamo akmeņu

leelakā daļa tagad ir saspridzināta.

Augšup Jēkabmeestam Daugava ir līdz Toropas upes grīvai

(180 kilometrus augšup Vitebskai) kuģojama. Tādā kārtā jau tagad

Daugava ir kuģojama 640 kilometrus augšup Jēkabmeestam un 23,3 kilo-

metrus no grīvas līdz Doles salai un tikai 156 kilometrus garā upes

daļa starp Rigu un Jēkabmeestu nav kuģojama. Tālab ari milzigā

Daugava zaudē ļoti daudz no nozīmes, kura tai varētu būt kā satiksmes

ceļam un preču pārveetošanas līdzeklim. Istenibā Daugavai tagad ir

nozīme veenigi kā koku materiāla pludinašanas ceļam. Ari agrāk, kad

pa Daugavu ikgadus Rigā peenāca tūkstošeem strūgu (lēzenu laivu) ar

precēm, leelās neērtibas sacēla tas, ka preces pa upi uz zemes eekšeeni

gandrīz nemaz nevarēja transportēt. Tālab jau Katrīnas 11. laikā tika

eerosinats projekts padziļināt Daugavu un padalīt to viscaur kuģojamu.

Vēlāk radās projekts saveenot Daugavu ar Dņepru. 1810. gadā nobeidza

Berezinas kanāla būvi. Šis kanāls saveeno 192 kilometrus garo

Daugavas peeteku U1 v ar Berezinu un Dņepru. Šī kanāla būve izmak-

sāja l milj. rubļus, bet kanāls bija neērts, to maz leetoja un pēdējā
laikā tas pamazam sagruva. 1842. gadā Daugavas-Dņepras ka-

nāla radišanu eekustinaja ridzineeks Haake un 19. g. s. beigās Rigas

biržas komiteja lika izdarit sīkus Daugavas krāču mērīšanas darbus.

1891. gadā beļģeešu inženeers Defos eesneedza kreevu valdibai Dauga-

vas-Dņepras kanāla projektu, kurš tomēr izrādījās par apstākļeem nepee-

mērotu un neizvedamu. Kreevu militarinženeers V. Ruktešels 1904. gadā

eesneedza ceļu ministrijai 2200 verstes gara Rigas-Chersonas kanāla

projektu. Šis projekts gribēja radit leeleem jūras kuģeem peeejamu

kanālu, pee kam bija paredzēta vesela slūžu zistema, kura savukārt

apgādātu visu kanāla apkārtni ar lētu elektrisku enerģiju. Šī projekta
izvešanai Ruktešels bija paredzējis 100 miljonus rubļus leelus izdevumus,
bet vēlāk izrādījās ka izdevumi, projektu realizējot, pateesibā būs 2—3

reizes leelaki. Pēdējos gados pirms kara Rigas-Chersonas kanāla ideju

veenmēr nopeetnaki cilāja. Ka kanāla būve vēl nav sākta, tad pa

eemeslu tam ir finansiela rakstura kavēkļi. Daugava, atrazdamās zee-
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meļos, pārklājas ar beezu ledus kārtu, kuru pavasara plūdi ar varenu

spēku nes uz leju. Lai slūžas un dambji varētu saturēt ūdens un ledus

speedeenu, visām būvēm ir jābūt ārkārtigi stiprām. Modernā technika

tagad gan var visus šķēršļus novērst, bet tomēr pastāv šaubas, vaj

kanāla būvē eegulditee kapitāli tiktu attaisnoti ar labumeem, kurus

kanāls atnestu. Tomēr nevar būt šaubu, ka reiz peenāks laiks, kad

Rigas-Chersonas kanāls būs nenovēršama nepeeceešamiba un kad tas

tiks būvēts. Sevišķi no svara visai Latvijai ir milzigais elektriskās ener-

ģijas daudzums, kuru varētu dot Daugavas krāces. Ir aprēķināts, ka

Daugava pee Milgrāvja

Rigai tuvākās krāces izmantojot var radit elektrisku spēku, kurš bagā-

tīgi apmeerinatu Rigas leelrūpneecibas vajadzibas pēc dzinēja spēka.
Tālab tagad Latvijas valdibu galvenā kārtā nodarbina Daugavas kritumu

izmantošana elektriskas enerģijas radišanai.

Daugava jau sirmā senatnē bija eevērojams satiksmes ceļš. Jau

Ptolemejs (150. g. p. Kr.) min Rudona upi, kuru daži pētneeki uzskata

par Daugavu. Nosaukums Dyna pirmo reizi sastopams 7. gadu simtenī.

Daugava kļuva sevišķi pazīstama vikingu laikmetā, kad pa šo upi gāja

parasti leetotais ceļš no Eiropas zeemeļeem uz deenvidus kultūras zemēm.

Kreevu kronisti Daugavu sauc par ceļu no Skandināvijas uz Greeķiju

(liyTb H3i> Bapnnb bt> TpeKii). Skandinaveešu teikas un dzeesmas

sauc Daugavu pēc lībiskā nosaukuma par Vina, Veina un Venu. Skan-
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dinaveeši brauca pa jūru līdz Daugavas grīvai, tad neleelās laivās

pa upi uz augšu un tāļak pa Dņepru uz leju līdz Melnajai

jūrai un Bicancei (Konstantinopolei). Otrs ceļš sākās ari Daugavā, bet

tad novirzijās pa Volgu uz deenvideem. No tureenes savukārt ceļš

virzijās vaj nu uz aizvēsturisko kalnrūpneecibas zemi Altajā, vaj ari uz

Kaspijas jūru, un tad tāļak uz Perziju un Indiju. Daugava un tās pee-

kraste bija ceļš uz visām šīm kultūras zemēm, un tālab ari Daugavas

peekrastes apdzīvotajeem nebija sveši ta laika kultūras eeguvumi. Mūsu

Daugava pee Jaunjelgavas

dzimtenē senatnes kapos, pilskalnos un apdzīvotu veetu atleekās atrasti

arabeešu, greeķu un perzeešu naudas gabali un tureenes metāla izstrā-

dājumi. Vidus laikos, austrumu zemju kultūrai sabrūkot, pamazinājās
ari Daugavas nozīme. Pēc Rigas dibināšanas pa . Daugavu veda uz

Rigu galvenā kārtā zvēru ādas, linus, vaskus un no Rigas izveda da-

žādus Vakar-Eiropas amatneecibas ražojumus, bet it sevišķi greznuma

leetas un sāli. Jaunākā laikā pa Daugavu strūgās sāka vest labibu.

Strūgas, kuras bija būvētas veenigi brauceenam pa straumi uz leju,

varēja uzņemt līdz 14,000 pudus labibas, turpretim laibas, kuras bija
mazākas un brauca ari pret straumi, varēja uzņemt 500—5000 pudus

preču. Vēl 1848. gadā Rigā peenāca 1240 precēm peekrautas strūgas,
bet pēc Rigas-Orlas dzelzsceļa būves strūgu skaits ātri mazinājās. Laikā

no 1866.—77. gadam caurmērā pa gadu peenāca 327 strūgas, 1901.—5. g.

vairs tikai 8. Pēdējos gados pa Daugavu peeved preces uz plosteem.
1913. g. pa Daugavu Rigā peenāca 2,885,373 pudi preču, to starpā

eevērojams daudzums linu un labibas. Sevišķi svarīga ir koku pludi-
našana pa Daugavu. 1913. gadā Rigā peenāca 3,3 miljoni baļķu, 1,9 mil-

joni slīperu un 3,8 miljoni dažādu citu koku. Pirms kara vasaras laikā

visa Daugava no Doles līdz pontona tiltam bija apklāta plosteem. Pret

straumi pa Daugavu pēdējā laikā preces nesūtīja. Koku pludinašana

ikgadus uz Daugavas nodarbināja 30—40,000 cilvēkus.
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Zveja Daugavā nav eenesiga, jo pēdējos gadu desmitos zivju dau-

dzums tur nemitigi mazinajees. Par eemeslu tam ir tas, ka ostu izbū-

vējot krasti eeslēgti granita seenās un līdz ar to iznīcinātas leelās, smil-

šainās un meldreem aizaugušās sēkles, kurās zivis nārstoja. Ari ūdens

bojāšana ar fabriku netīrajeem atkritumeem un bojateem ūdeņeem pa-

mazināja zivju skaitu. Vēl pirms 100 gadeem laši Rigā peedereja pee

visbeežaki sastopamām zivim, jo tos Daugavā zvejoja milzigā daudzumā,

bet tagad laši ir samērā reta zivs un tikai pēdējās vasarās pēc Rigas
fabriku evakuācijas zivju daudzums kļuvis leelaks.

Jau tagad Daugavas nozīme mūsu dzimtenē ir visai leela, bet no-

vēršot šķēršļus, kurus Daugavas kuģneecibai leek ceļā daudzās krāces,

un izmantojot milzigo spēka daudzumu, kuru rada upes kritumi, Dau-

gava var izvērstees vārda pilnā ziņā par savas peekrastes eedzīvotaju

apgādataiu-māmuļu.

Daugavas peeteku skaits

ir ļoti leēls, bet tikai augš-

gala peetekam ir leelakā

nozīme, jo tās ir garākas,

platākas un dziļākas par

mūsu dzimtenes upēm, ku-

ras sākas Latgales, Augš-

zemes un Deenvidus-

Vidzemes augsteenēs un

kā neleelas straujas upites
eekrīt Daugavā. Svarīgā-
kās Daugavas peetekas

Latvijā ir no labās puses:

Indr i c a, kura bija par

Perzes ūdenskritums

robežu starp Daugavpils un Drisas apriņķeem, Liksna, plosto-
šanai noderiga un 102 kilometrus garā un 2—15 pēdas dziļā Dubna

ar savu 34 kilometrus garo un pludinašanai noderīgo peeteku Neretu

un Preimaņu upi, Aiveekste (skat. zemāk), Perze, kura pee Kok-

neses izgrauzuse 30 metrus dziļu gravu, kuras klinšainās seenas veetām

paceļas 30 metrus augsti. Perze netāļu no eetekas rada 8 pēdas augstu
ūdenskritumu. Šīs upes grava ir veena no skaistākajām veetām mūsu

dzimtenē. Ogre izceļas Peebalgas augsteenē tuvu pee Gaujas avoteem,

bet tek Gaujai pretējā virzeenā. 65 kilometrus garā gabalā ta nokrīt

550 pēdas un tālab tai pa leelakai daļai ir straujas kalnu upes raksturs.

Ta ir 115 kilometrus noderiga koku pludinašanai. Milgrāvis ir Ķīš-

ezera (skat. to) kuģojamā izteka Daugavā un ir 95 un 85 kilometrus

garās Leelās un Mazās Juglas upju turpinājums. No kreisās puses

Daugavā eetek Dveete, Eglone, kura 35 kilometrus plostojama,

Daugavas peetekas
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Susēja, kura 84 kilometrus noderiga koku pludinašanai un plostošanai,

25 kilometrus garā Sece, Ķekava un Buļu pc, kura ir Leel-

upes turpinājums, 200 metrus plata, 2 1/2—3 metrus dziļa un tālab ku-

ģojama. Pa Buļupi braukā tvaikoņi, kuri uztura satiksmi starp Rigu,

Sloku un Jelgavu.

Aiveekste ir Daugavas eevērojamakā peeteka. Ta savus ūdeņus

saņem no vairāk nekā 10,000 kvadrātkilometrus plaša apgabala, kuru

eerobežo Deenvidus-Vidzemes, Austrumu-Vidzemes un Latgales aug-

steenes. Aiveekste iztek iz Lubanes ezera, kurā eetek 10 upes, bet

iztek veena pate Aiveekste, kura tāļak tecēdama pa Vidzemes Maleeni,

uzņem vēl vairākas upes. Aiveekste ir tikai 100 kilometrus gara, bet

22—140 metrus plata un I—V-j*1—V-j* metrus dziļa. Aiveekste viscaur tek

pa Lubanes ezera līdzenumu. Krasti pa leelakai daļai ir zemi un me-

žeem apauguši. 20 kilometrus līdz pat Lubanei upe tek pa neapdzī-

votu apvidu. Aiveekstes leelakā daļa kuģojama un pirms kara neleels

tvaikonits uzturēja satiksmi pa šo upi. Tomēr upē, kur ta izgrauzusēs

līdz klinšu pamateem, rādušees straujumi (peemēram pee Ļaudonas un

pee upes eetekas Daugavā), kālab kuģneecibai rādušees šķēršļi. To-

mēr pavasaros pa Aiveeksti izvadā uz Daugavu pa peelādetai leellaivai

un plostus pa Aiveeksti un tās peetekam ikgadus leelā skaitā pludina.
1907. gadā pa Aiveeksti aizgāja 447 plosti 324,000 rubļu vērtibā. No

upēm, kuras eetek Lubanes ezerā, svarigakās ir R e z e k ne, kura 101 kilo-

metru leelā garumā noderiga plostošanai, Malta (88 kilometrus plosto-

jama), Malmeta (15 kilometrus plostojama), Lisena (7 kilometrus plosto-

jama) un Teica (15 kilometrus plostojama). Aiveekstes prāvākā peeteka
ir Pededze, kura ir 133 kilometrus gara un sākas Veravas apriņķī,
igauņu zemē. Pavasaros pa Pededzi pludina kokus, sākot gandrīz no

pašas iztekas. Pededze bija agrāk slavena ar savām pērlēm, kuras

atrada šīs upes gleemežu vākos (Margaritana margaritifera). 18. gadu
simtenī kronis izdeva pērļu meklēšanu vairaksolišanā un tālab ātri veen

gandrīz pavisam izskauda gleemežus, kuri rādija vērtigās pērles. Lee-

lakās un skaistākās pērles bija jānodod Peterpils galmam. Tikai pašā

pēdējā laikā pērles atkal atrastas mazleet leelakā daudzumā. Ari Sedē

un dažās Gaujas peetekās atrod gleemežos pērles. Pededzes peetekas
ir Alūksne, Sita (130 kilometrus gara), Ludza un Kristaļica. Pededze

viscaur tek caur mežaineem un purvaineem apvideem. Pludinašanai

derigā Iča eetek teeši Aiveekstē, tāpat kā Kūja (40 kilometrus gara

un 32 kilometrus plostojama), Arona, Vesēte (pludin.), Aloksnite un

52 kilometrus plostojamā Lec de.

Aiveekstes izteka no Lubanes ezera ir samērā šaura, un tālab

nevar uzņemt plūdu un leelaku leetus gāžu laikā visu no Lubanes

ezeru izplūstošo ūdeni. Tālabjau 1849. gadā rakts Lubanes ezera-
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Aiveekstes kanāls. Rakšanas darbi prasija prāvus izdevumus,

bet aprēķini bija nepareizi izdariti un ūdens pa izrakto kanālu netecēja.

Tagad kanāls, kurš sākas Rēzeknes apriņķī, Lizenas upes zeemeļos, un

izbeidzas lejpus Meiraneem Aiveekstē, ir aizbiris un aizsīcis.

Leelupe ir blakus Daugavai Latvijā eevērojamakā upe. Ta izceļas pee

Bauskas Mūsai un Mēmelei saveenojotees. Mūsa izceļas zeemeļos no

Šauļeem, Leetavā, un leelu, 144 kilometrus garu likumu izmetuse, ta

pee Bauskas saveenojas ar Mēmeli (Nemani), kura ari izceļas

Leetavā un tāļak rada Jaunjelgavas apriņķa reetumu robežu. Mēmele

ir 150 kilometrus gara un ta uzņem Jaunjelgavas apriņķī pludinašanai
reti noderigo Susēju ar Zalvi, Sauku un Vēziti. Mūsa ar Mēmeli sa-

veenojas par Leelupi Zemgales līdzenuma deenvidus austrumu stūrī,

kur upes līmenis atrodas tikai 11 metrus virs jūras līmeņa. Tālab ari

Memeles upe

Leelupes ūdeņi plūst lēnam uz jūru. Vēl 25 kilometrus upe tek starp

augsteem krasteem, kuri pee Bornsmindes un Jumpravmuižas parādās
kailu klinšu veidā. Leelupe tur ir vēl sekla un strauja. Pee Emburgas

upe jau nonākuse pilnigā līdzenumā; ūdens rāmā gaitā plūst uz jūru.
Tālab ari sākot no Emburgas līdz pat jūrai Leelupe ir kuģojama, tādā

kārtā radidama 100 kilometrus garu, ērtu un lētu satiksmes ceļu, kuram

bijuse milzigā nozīme Zemgales līdzenuma saimneeciskā dzīvē. Starp

Jelgavu un Sloku upes gultne ir mālaina un dūņaina, kā ari akmeņaina

un pasekla. Tālab bija nepeeceešami daži neleeli upes padziļināšanas
darbi. No Slokas līdz savai grīvai Leelupe tek smilšainā gultnē un ir

dziļa. Starp Rigu un Jelgavu uztur satiksmi mūsu leelakee upju kuģi,
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bet no Jelgavas uz Emburgu brauc sīkāki tvaikoniši. Ari dažas

Leelupes peetekas ir kuģojamas. Tā Bērze, kura izceļas Vidus-

Kurzemes augsteenē, ir 93 kilometrus gara un pa leelakai daļai no-

deriga koku pludinašanai. Atstājuse Auces augsteeni, Bērze eetek

līdzenumā un tālab no Upes muižas sākot ir dziļa un lēni tekoša.

Bērze ir savā lejgalā kuģojama.*) Ari Bērzes galvenā peeteka, 42 ki-

lometrus garā Džūkste ir 8 kilometrus koku pludinašanai noderiga.
Svēte ir otrleelā Leelupes peeteka no kreisās puses. Ta sākas

Leetavā, zeemeļos no Kuršaneem, un, uzņēmuse vairākas peetekas

(Auci, Vilci), ta tek gar Jelgavas deenvidus pusi un lejpus Jelgavas
eetek Leelupē. Svētes lejgals ir kuģojams. Svēti ar Driksi saveeno

hercoga Jēkaba eerīkotais Jēkaba kanāls, kurš vēl pirms
35 gadeem apgādāja Jelgavu ar dzeramo ūdeni, bet kuram tagad nav

nekādas nozīmes. Turpretim jaunākā laikā no Klāšķinu kroga rakts

dziļš un plats kanāls, t. s. Jaun vp c, kurš saveeno Svēti ar Bērzi.

Bez Jaunupes apkārtnē rakti vēl vairāki citi kanāli (peem. Polene, kura

saveeno Auci ar Jaunupi). Tādā kārtā radita eevērojama, bet vēl ne-

izkopta ūdensceļu zistema. Svēte noderiga koku pludinašanai 76 kilo-

metru garumā. No labās puses Leelupes galvenā peeteka ir Eecava,

kura ir 155 kilometrus gara un izceļas Augšzemes augsteenes nogāzē,

Daudzevas purvos. Eecava pa leelakai daļai tek pa purvaineem

mežeem un ir 75 kilometrus leelā garumā plostošanai noderiga. Upes

lejas gals ir kuģojams apmēram 10 kilometrus leelā attāļumā no grīvas.
Eecavā eetek 95 kilometrus garā Misa, kura izceļas Taurkalna mežos

un ir noderiga koku pludinašanai. Pee Misas upes krasteem

1915.—17. gados atradās Rigas frontes linija, un tur notikušas daudzas

asiņainas kaujas. Ar Eecavu saveenojas pludinašanai noderīgā

Garoza, kurai tomēr ir ari sava eeteka Leelupē. Visas pārejās

Leelupes peetekas ir sīkas un nenozīmigas. Tomēr šo peeteku leelais

skaits pelna eevēribu, jo viss Zemgales līdzenums ir pārklāts daudzām

upitem, kuras, veena otrai paralēli tecedamas, apūdeņo šo līdzenumu.

Deenvidos no Leelupes tek Izlīce, Bērstele, Svitene, Leepare, Sesava,

Ogleja, Andruva, Vircava (reti noderiga pludinašanai), Sudrabe, Platone

(reti noderiga koku pludinašanai), Svēte, Tērvete, Auce, Džūkste,

Bērze un vēl vairākas citas pavisam sīkas upites. Šo upīšu leelakā

daļa vasarā izžūst. Dažas no tām tek tikai 2—3 kilometrus atstāti

veena no otras. Šīs upes, kur tās nonākušas Zemgales līdzenumā, tek

zemos krastos, un tikai pavasaros tāļu pārplūst. Tālab gar šīm upitem
ir visai eenesigas pļavas.

Tikai pateicotees Leelupes un tas kuģojamo peeteku raditam

ūdensceļam, varēja Jelgavas apkārtnē attīstitees eevērojama ķeeģeļu

*) Pēc kreevu ceļu ministrijas ziņām kuģojamā upes daļa ir 23 km gara (?).
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rūpneecibā. Ķeeģeļu izgatavošanai derigi māli Latvijā sastopami beeži

un prāvā daudzumā, bet tikai pee Leelupes, Bērzes un Eecavas ir

eespējams pagatavotos ķeeģeļus pee paša cepļa eekraut leellaivās un

novest uz Rigu. Tikai pateicotees lētajam ūdensceļam, varēja izceltees

Leelupes ķeeģeļrūpneecibas rajons. Tāpat ari Rigas jūrmalas peldu
veetas izcēlās tālab, ka tās atrodas pee Leelupes, jo vairākus gadu

desmitus starp jūrmalu un Rigu satiksmi uzturēja veenigi tvaikoņi. Bet

ari citu preču pārveetošanā Leelupei peekrīt eevērojama loma. Caur-

mērā pa gadu, laikā no 1906.—1910. gadam, pa Leelupi tika atvesti uz

Rigu 7,887,440 pudi ķeeģeļu, 5,504 pudi linu, 4,510 pudi labibas,

11,685 pudi eļļas raušu un vairāki miljoni koki. Tanī pašā laikā no

Rigas pa Leelupi aizveda 143,000 pudus māksligu mēslu, 221,000 pudus

kolonialpreču, 28,000 pudus petrolejas, 425,000 pudus akmeņogļu un

83,000 pudus citu preču. 1907. gadā pa Leelupes straumi uz leju aiz-

veda preces 6,692,000 rubļu vērtibā, bet pret straumi par

5,168,000 rubļeem. Pa Bērzi tanī pašā gadā vestas preces 119,000 rubļu

vērtibā, pa Svēti — 324,000 rubļu vērtibā, Eecavu — 135,000 rubļu

vērtibā. Pa Misu pludināja kokus 92,000 rubļu vērtibā un pa pārejām

pludinašanai noderigām upēm kopā — mazāk nekā par 100,000 rubļeem.
Kamēr Daugava galvenā kārtā peegādā Rigas eksportam koka

materiālu no tāļakeem Kreevijas apvideem, tikmēr Leelupe ir ūdens-

ceļš ar veeteju nozīmi. Tomēr savas apkārtnes saimneeciskās lab-

klājības pacelšanā Leelupei ir ļoti leela nozīme un ari Rigas tirdznee-

cibā ta eeņem redzamu veetu, jo pa Leelupi aizvesto un atvesto preču
vērtība pārsneedza ik gadu 12 miljonus rubļus.

Venta un tilts pee Kuldigas
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Venta peeder pee mūsu eevērojamakām upēm. Ta izceļas Telšu

augsteenē, Leetavā, kur upes avoti atrodas 213 metrus virs jūras līmeņa.
Ventas garums ir 200 kilometri, bet, eevērojot ļoti daudzos līkumus, upe

ir vairāk nekā 300 kilometrus gara un ar savām peetekam uzņem ūde-

ņus no 11,200 kv. kilometrus plaša apgabala. Kurzemē Venta laužas

caur Kurzemes augsteeni un tālab ir strauja un krācēm un kritumeem

bagāta. Kurzemē Venta katrā kilometrā caurmērā nokrīt 1,2 metrus.

Tomēr galvenee kritumi atrodas augšpus Kuldigas un pee pašas Kuldi-

gas, kur upes līmenis krīt no 15 uz 10 metreem virs jūras līmeņa.

Eevērojamakais kritums ir pee Kuldigas: 8 pēdas augstā Rumba, kuru

veegli var izmantot elektriskas enerģijas radīšanai. Lejpus Kuldigas

upe tek rāmi un savā lejgalā, Ventspils līdzenumā, ta ir dziļa un pavi-

Rumbas ūdens kritums

sam lēni tekoša. Ventas grīva ir 7—lo metrus dziļa un pat 20 kilo-

metrus augšpus Ventspils ta ir vēl 5V2 metrus dziļa. Lauzdamās caur

augsteeni, Venta veetām tek pa dziļi, pamatu eežos eegraustu gultni, un

upes krasti veetām paceļas 2—15 metrus stāvu klinšu seenu veidā.

Kurzemē Venta viscaur ir 50—150 metrus plata. Venta ir tikai lejpus

Kuldigas (75 kilometrus) kuģojama. Tur satiksmi starp Ventspili un

Kuldigu uzturēja neleeli, lēzeni tvaikoniši. Ari augšpus Kuldigas upe

būtu noderiga preču pārveetošanai paprāvās laivās, bet tas nav eespē-

jams nekārtigās plostošanas dēļ. Tā kā saseeti plosti neteek pāri Rum-

bas kritumam pee Kuldigas, kokus upes augšgalā nesaseen plostos, bet

tos nekārtigi pludina uz leju un tādā kārtā aizsprosto upi.
15 kilometrus garais kanāls, kurš saveeno Ventas augšgalu un

Dubisu (Nemanas peeteku) 1830. gadā netika nobeigts un tagad pilnigi

aizsērējis. Ari no citeem Ventas regulēšanas mēģinajumeem līdz šim

nekas nav iznācis, un tālab
L

šis eevērojamais Kurzemes ūdensceļš

Venta
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vel veenmēr atrodas pirmatnēja stāvoklī (skat. pilsētu apraksta

Ventspili).

Ventas eevērojamakā peeteka ir Abava, kura sākas Tukuma

apriņķa Jaunpils purvos un ir 124 kilometrus gara. Abava laužas caur

Vidus- un Zeemeļu-Kurzemes augsteenem, un tālab ta ir strauja un tās

krasti ir stāvi un klinšaini. Abavu uzskata par skaistāko Kurzemes upi.

Abava

nes eedzīvotaji zin stāstit

teikas. Pee Irlavas teesas

nama upes vidū atrodas

„

Abavas buks" (milzigs

akmens). Sākot no Ren-

das, upe ir ap 20 metrus

plata, bet sekla un tālab

pa to tikai pavasaros var

100kilometrus leelā gabalā

pludināt kokus. Pee Aba-

vas krasteem daudzās vee-

tās lauž kaļķakmeņus, bet

šī rūpneecibas nozare tur

nevar plašāki attīstitees, jo
trūkst lēta ūdensceļa. Aba-

vas peetekas ir sīkas.

It sevišķi krāšņi skati ir tur,

kur Abavas eelejā nelee-

lās peetekas eegrauzušas

dziļas gravas. Abavas ap-

kārtni dēvē par Kurze-

mes Š v"c i c i, tāpat kā

Gaujas peekrasti pee Sigul-
das par Vidzemes Šveici.

Uz Abavas krasteem krā-

šņā apvidū atrodas Kan-

dava un Sabile. Peeßendas

tai ir 7 pēdas augsts kri-

tums, un turpat atrodas ari

plaši pazīstamee „Māras

kambari" (alas smilts-

akmenī),parkureemapkārt-

Māras kambari Abavas krastos

Prāvāka ir 37 kilometrus gara Imuļupe, kura 28 kilometrus gara gabala

noderiga pludinašanai.
Bez Abavas Ventai ir vēl vairākas desmitas sīkākas peetekas, kuru

starpā eevērojamakās ir Vadakste, Vardava," Ceecere, Ede, Nabe un

Leitišu upe, kuras pavasaros parasti ir plostojamas.

Abava
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Bārta kā kuģojama upe pelna leelaku eevēribu. Ta izceļas Lee-

tavā, Telšu augsteenē, un uzņem sevī kā peetekas ūdeņus, kuri notek

no šīs augsteenes zeemeļu-vakaru nogāzes, kā ari no Embotes augsteenes

deenvidus-vakaru nogāzes. Tālab Bārtas peeteku skaits ir īsti prāvs.
No Skodas upe ir plostojama un savā lejgalā ta ir 15—25 metrus plata
un IV2 —2 metrus dziļa un tikai nedaudzās veetās atrodas sēkles (

Iļ2 m.).

Bārta eetek Leepajas ezerā. No Nīces cauru gadu brauc uz Leepaju
leellaivas ar lauksaimneecibas ražojumeem. Ari neleeli tvaikoņi uztur

satiksmi pa Leepajas ezeru un Bārtu, un ja šeem tvaikoņeem reizēm

ari ir jāpārtrauc savi brauceeni, tad par eemeslu tam nav ūdens trū-

kums Bārtā, bet gan Leepajas ezera seklums (skat. to). Jau sen bija

projektēts Leepajas ezerā padziļināt kuģošanai noderigu ceļu, lai tvai-

koņu satiksme nebūtu jāpārtrauc. Tagad Leepajas ezers un Bārta nor-

mālam ūdens līmenim pastāvot, rada 25—35 kilometrus garu ūdensceļu.

Bārtas eevērojamakās peetekas ir Erla, Lube, Apšupe, Vartaja un

Tosele. Erla ar kanālu ir saveenota ar Salantu, kura eetek Minjā (upe,

kura eetek Kuršu jomā), un Apšupe ir no dabas saistita ar Ventas

peeteku Leitišu. Pa Bārti Leepajā peeved gandrīz visu koku materiālu,

kā veetejām vajadzibam (būvei un kurināšanai), tā ari fabriku un

eksporta nolukeem.

No pārejām Latvijas

upēm, kuras teeši eetek

iūrā, vēl minamas Roja,
Talsu apriņķī, kura uzņem

Sasmakas ezera atteku un,

labvēlīgam ūdens līmenim

pastāvot, ir leelakām lai-

vām kuģojama līdz Rojas
ostai. Īre (Irbe) eetek jūrā

pašā Kurzemes pussalas

zeemeļu galā. Ta uzņem

Stendes upi, Dižupi, Lone-

stu un Rindu. Pavasaros

pa Iri un tās peetekam

pludina kokus no Dunda-

gas milzigajeem mežeem.

Zilupe uz Kreevijas robežas.

Kreevijas pusē kreevu robežsargs

Ires grīva 3 verstu garumā ir dziļa un būtu kuģojama, tikai pate eeteka

jūrā ir aizsērejuse un tālab kuģeem nepeeeetama. Ires un Rojas upes,

notecējušas līdz pašai jūrmalai, spēji sagreežas pa labo roku, tāpat kā to

Leelupe dara pee Slokas, un tad tek (Roja 10 un īre 20 kilom.) austrumu

resp. deenvidus-austrumu virzeenā. Šī parādiba izskaidrojama ar val-

došeem jūras vējeem, kuri no reetumu puses aizskalo upes izteku, kurai

Bārta — Roja — Ire
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tad jāmeklē sev jauna grīva tāļak austrumos resp. deenvidus-austrumos.

Saka ir Durbes upes un Tebras saveenojums. Abas sākas reetumu

Kurzemes augsteenē un saveenojas 5 kilometrus no jūrmalas. Sakas

Galvenās kuģojamās, plostojamās un pludinšanai noderigās upes

Numuri uz kartes un sarakstā sakrīt. Pee upju nosaukumeem „D" nozīmē

Daugavas baseinu, „G" — Gaujas baseinu, „S1" — Salaces baseinu, „A" — Aiveekstes

baseinu, „L" — Leelupes baseinu, „V" — Ventas baseinu, „I" — Irbes baseinu,

„S" — Sakas baseinu un „P" — Peipusa ezera baseinu.

Ko 56 Abava (V)

„
9 Amata (G)

„
31 Arona (A)

„
52 Auce (L)

„
65 Bārta

„ 53 Bērze (L)

„
26 Bolupe (A)

„
10 Brasla (G)

„
55 Ceecere (V)

„ 19 Dubna (D)

„
64 Durbe (S)

„
17 Dveete (D)

„ 45 Eecava (L)

„
18 Eglona (D)

„
11 Gaujas-Daugavas

kanals.

„
3 Ige (SI)

„ 16 Ilūkste (D)

„
59 Ire (I)

„
48 Izlice (L)

„
25 Ica (A)

„
12 Leelā Jugla ""(D)

13 Mazā Jugla (D)6Rausa(G)

„
38 Kovra (P)„ 24 Rēzekne (A)

„
37 Kuchva (P) „57 Rinda(I)

„
30 Kuja (A) „ 60 Roja

„
14 Lauce (D) „ 1 Rnja(SI)

„
29 Leede (A)„ 63 Saka (S)

„
15 Liksna (D) „43 Zalve (L)

„
40 Lipna (P)„ 2 Seda (SI)

„
35 Ludza (P)„ 27 Sita (A)

„
23 Malta (A)„ 58Stende (I)

„
7 Melnupe (G)„ 42Susēja(L)

„ 41 Mēmele (L) „51 Svēte (L)

„
46 Misa (L) „ 62 Tebra (S)

„
47 Mūsa (L) „ 4 Tirza (G)

„
22 Nereta (D) „ 21 Uša (D)

„ 34 Ogre (D) „ 61 Ušava

„
5 Palse (G) „ 36 Utroja (P)

„
28 Pededze (A)„54Vadakste (V)

„
20 Peimanka (D)„44Veesite(L)

„
33 Perze (D) „ 32 Veseta (A)

„
50 Platone (L)„49 Vircava (L)

„
8 Rauna (G)„ 39 Vjada (P).

N° 6 Rauša (G)

„
24 Rēzekne (A)

„
57 Rinda (I)

„
60 Roja

n
1 R«ja (Sl)

„ 63 Saka (S)

ļļ
43 Zalve (L)

„
2 Seda (Sl)

„
27 Sita (A)

„
58 Stende (I)

„
42 Susēja (L)

„
51 Svēte (L)

„
62 Tebra (S)

„ 4 Tirza (G)

„
21 Uša (D)

„
61 Ušava

„
36 Utroja (P)

„
54 Vadakste (V)

„
44 Veesite (L)

„
32 Veseta (A)

„
49 Vircava (L)

„
39 Vjada (P).

Galveno upju saraksts



grīvā atrodas Pāvila osta, kura izved pa Sakas upi un tās peetekam

sapludinātos kokus. Starp Saku un Ventu jūrā eetek vēl Rīve un

Ušava, pa kurām dažureiz pludina kokus, bet tā kā šo upju grīvās
nav ostas, tad koku eelādešana jūras kuģos ir apgrūtināta. Dažukārt

plostus vada pa pašu jūru līdz Ventspils, Leepajas vaj Sakas ostam.

Netāļu no Latvijas robežas jūrā eetek Sventaja (64 kilometrus gara

un 24 kilometrus plostojama), kura agrāk biju se kreetni prāva, bet tagad

neeevērojama. Vēl 17. gadu simtenī no Sventajas grīvas kāda angļu

tirgotāju sabeedriba uzturēja rosigu tirdzneecibu ar Leetavu. Agrāk

Sventajas grīva atradās Kurzemē, bet noteicot Latvijas-Leetavas robežu

Sventajas grīvu peešķīra Leetavai un tagad šī upe ir Latvijas-Leetavas
robežas upe, izņemot šīs upes grīvu, kuras abi krasti peeder Leetavai.

Vidzemes jūrmalā pelna eevēribu ar saveem skaistajeem krasteem pazī-
stamā Svētupe, pee kuras klintīs atrodas divas ap 40 metrus dziļas
alas. Svētupe ar neleelu kanālu (Jaunupi) saveenota ar Salaci. Mazno-

zīmīgas Vidzemes jūrmalā ir Vitrupe, Aģe un Peterupe.

Latvijas ūdensceļi vēl atrodas pirmatnējā stāvoklī. Tikai jūrmalas
ostās ir izdariti eevērojamaki upju padziļināšanas un regulēšanas darbi,

īstenibā pee mums atrodams veenigi Daugavas-Gaujas kanāls, kuram ir

leelaka saimneeciska nozīme. Un tanī pašā laikā Latvija ir ārkārtīgi

bagāta upēm un ezereem, kurus daudzkārt var ar samērā neeevēroja-

raeera izdevumeem pārvērst par visai noderigeem ūdens ceļeem. Tā,

peemēram, visu Zemgales augligo un beeži "apdzīvoto līdzenumu var

veegli apklāt ar kanālu tīklu, kurš visai zemei nāktu par labu. Tāpat

Gaujas lejas gals, Daugava ar Aiveekstu, Venta, Leepajas ezers un Bārta

un daudzas citas sīkākas upes un upites veltigi gaidījušas uz sēkļu un

krāču novēršanu. Tomēr jau tagad Latvijā plostošanai un koku pludi-
našanai noderigo upju kopējais garums pārsneedz 2950 kilometrus, bet

kad peeskaita Daugavu un tās peetekas ārpus Latvijas un tāpat ari

Mūsas, Mēmeles, Ventas un Bārtas plostošanai un pludinašanai noderī-

gās peetekas Leetavā, tad Latvijas upju grīvās jūrmalā peenāk koki,

kuri sapludināti pa 4000 kilometrus garu ūdensceļu. Tomēr vairāk vaj
mazāk netraucētai kuģošanai noderigi tikai 535 kilometri no mūsu upju

kopējā garuma. Kuģojamas ir:

Daugava no grīvas līdz Doles salai 23,3 km

„ „
Jēkabmeesta līdz Kreevijas robežai . . 160 „

Milgrāvis ar Ķīš- un Juglas ezereem 16
„

Leelupe no grīvas līdz Emburgai 100
„

Bērze no grīvas uz augšu 23 „

Svēte
„ „ „ „

14
„

Eecava
„

_

„
_

„ „
_

10
„

Buļupe visa sava garuma 9

Aiveekste ar pārtraukumeem 80 „

Venta no Ventspils līdz Kuldigai 75
„

Leepajas ezers un Bārta 25
„

Ūdensceļi
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Saimneeciskā nozīme un, pee tam vēl ļoti leela, ir veenigi Daugavas-

Leelupes ūdensceļu zistemai, kura aptver Daugavas lejgalu ar Milgrāvi,
Ķīšezeru, Melderupi un Juglu, Leelupi ar Buļupi, Eecavu, Bērzi un

Svēti. Šī kuģojamo ūdensceļu zistema ir 195 kilometrus gara un pa to

ikgadus pārveeto preces par vairakeem desmiteem miljoneem rubļeem.

Purvaina ezera mala

3. Purvi

Purvi Latvijā vēl veenmēr apklāj jo plašus zemes gabalus. Purvu

platiba nav mērita, bet peeņem, ka tee caurmērā apklāj 3 reizes leelaku

plašumu, nekā ūdeņi (ezeri). Zem leelakeem ūdeņeem Latvijā atrodas-

-897,7 kvadrātkilometrus leels zemes gabals, un tā tad purvu pee mums

būs ap 2700 kvadrātkilometru. Pēc J. Bokaldera sakopotām ziņām,

Kurzemē ir 210,000 desetinas purvu, Vidzemē 206,000 un Latgalē 181,000,.

t. i. kopā 579,000 desetinas, vaj apmēram 10°/o no zemes platibas.

Latvijā, kā zeemeļu zemē, ir izdevigi apstākļi purvu pastāvēšanai,,

jo purvi visbeežaki izceļas tur, kur daudz leetus un sneega, bet mazāk

saules un sausu vēju. Tālab deenvidus zemēs ir mazāk purvu. Purvus,

sadala sila, jeb. augstajos un zaļajos jeb lejas purvos.

Zemee purvi parasti izceļas pee aizaugošeem ezereem, vaj ari

vispārigi zemās veetās, kur pamata ūdens atrodas tik augsti, ka zemes

virskārta ir mitra, vaj ari avotaiņās veetās. Stādi, kuri šādās mitrās

Purvi
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Kūdras purvs

veetās aug, vaj nu vēja lausti vaj rudenī nokaltuši eeslīd ūdenī, kurš

aizkavē to pilnigu satrūdēšanu. Daudzu gadu laikā šāda pussatrūdejušu
stādu atleeku kārta peeņem eevērojamu beežumu. Ta ir peesūkusēs

ar ūdeni un noslēdz zemes virspusi pret gaisa eespaidu. Šee purvi ir

nederigi zemkopibai. Beeži kūdras purvos atrod cilvēku un dzīvneeku

līķu atleekas, jo humusa skābei ir īpašiba aizsargāt organiskas veelas

no satrūdēšanas. Mūsu purvos atrasti pat sumbra un ziloņa kaulu atlee-

kas un Beļavā atrasts zem beezas kūdru kārtas pilnigi uzglabajees sen-

deenās būvēts tilts.

Augstee sila purvi rodas no dažādām kūdru sūnu {Sphag-

num) sugām.
Šīs sūnas aug ceeši veena pee otras un apklāj zemi kā ar

beezu segu. Šo sūnu augšējās daļas zaļo un aug, kamēr apakšējās
daļās trūkst dzīvā olbaltuma. Totees sūnu apakšējā daļa līdzinās šva-

mei ar neskaitāmām sīkām porem. Sakņu šīm sūnām nav, bet galvenā
kārtā tās izleeto ūdeni, kurš sakrājees sūnu apakšējās daļās, kuras jau
nobeigušās, kamēr augšējās turpina augt. Pamirušo, ar ūdeni pildito
sūnas daļu kārta nemitigi paleelinas, jo stādu dzīvās daļas turpina augt.
Zemākās kārtas sāk trūdēt, bet ūdens trūdēšanas procesam neļauj nori-

sinatees pilnigi, un kūdru sūnas purvs aug augstumā. Pee tam augstee

purvi nav atkarigi no ūdens daudzuma zemē, jo tee paši sevī uzglabā

Zemee un augsteepurvi
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ūdeni. Šādi sila purvi pee mums sastopami līdz 10 metrus beezā

kārtā. Veetām ir novērots, ka purvs 30 gados peeaug līdz 4—6 pēdu

beezumam. Kā sila, tā ari zemajos purvos eegūst kūdru, kuru leeto

pakaišeem un kurināšanai.*) Pee mums kūdru purvos slēpjas milzigs

daudzums kurināšanai noderiga materiāla, kurš pēc mērena novērtējuma

satura 3—4 miljardus kubikmetrus kurināšanai noderīgas kūdras. Bet

kūdras purvi pee mums vēl veenmēr turpina augt. Kur mežos izceļas

sila purvi, tur koki (preedes) sāk nīkuļot un nereti izaug tikai dažu

pēdu augstumā un beidzot pavisam nozūd. Tomēr veetām purvi paši

mitējas augt, bet vēl beežaki cilvēki tos izdedzina, lai eegūtu zemko-

pibai noderigu zemi. Tā milzigo Cenas purvu, kurš sākas Rigas ree-

tumos, apkārtnes sīkee nomneeki nemitigi apkaro un atspeež tāļak uz

reetumeem.

Purva ezers

Musu augsteenes un Zemgales līdzenuma nav leelaku purvu. Tur-

pretim Rigas un Lubanes līdzenumi ir ārkārtigi bagāti milzigeem

*) Latvijā pirms kara ikgadus izleetoja no 80—100 miljoni pudus akmeņogļu,
kas apaļos skaitļos līdzinās 1,6 milj. tonam. Rigā akmeņogles par tonu pārdošanas
veetā maksāja 11—12 rbļ. un visā Latvijā tā tad ogles tika patērētas par vairāk nekā

15 miljoneem rubļeem. Tanī pašā laikā veena tona kūdras, pēc inženeera Rezevska

aprēķina, izmaksāja 425 kap. un attīstīja siltumu, salīdzinot ar ogļu cenu par

874 kap. Tādā kārtā kūdra Latvijā ir lētākais kurināšanas materiāls. Lai eegūtu to

siltuma daudzumu, kuru deva pirms kara Latvijā patērētais akmeņogļu daudzums,

ikgadus jāizmanto apm. 5,5 kkm kūdras purvu, un tādā kārtā kūdra Latvijā var dot

daudzeem gadu simteņeem kurināmo materiālu, bet it sevišķi noderiga kūdra var

būt kā kurināmais materiāls elektriskās spēku stacijās.

Purvi — Kūdra
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purveem. Starp Katlakalnu, pee Daugavas, un Kalnceemu, pee Leel-

upes, steepjas Tīreļa purvs, starp Bolveem un Baltinovu (Ludzas

apriņķī) atrodas desmitām verstem garais Stampas purvs. Lu-

banes purvs eeņem gandrīz visu apvidu starp Aiveekstes, Kūjas
un Leedes upēm. Alšvangā atrodas veens no leelakeem purveem

Lejas-Kurzemē, kurš steepjas 19 verstu garumā un 2 1/2 verstu platumā
un pāreet tikpat garā un 9 verstes platā purvainā mežā. Plaši purvaini

apgabali atrodas Valmeeras apriņķa zeemeļos, kur purvi šķir latveešus

no igauņeem, tā ka šinī agabalā abu tautibu peederigee nesastopas un

neprot veens otra valodu. Eevērojamakais purvs tur ir Sakal aura

purvs. Leeli purvi atrodas ari abpus Leelās Juglas upei, pee Burt-

neeku ezera, Tīreļa purvs ap Sēdes upi, leelais Idus purvs uz zee-

meļeem no Burtneeku ezera, starp Dubnu un Daugavu, Leepajas

apkārtnē, bet it sevišķi Bārtes līdzenumā, pee Stendes un Rojas upēm,

Kurzemes zeemeļos. Ari Augšzemes un Limbažu augsteenēs, pakalnu

starpā, sastopami prāvāki purvi, bet tee viscaur ir sīkāki par līdzenumu

purveem. Turpretim pārejās augsteenēs nav leelu purvu.

Kūdras izstrādāšana

Eeverojamakee purvi
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4. Klimats

Lai noteiktu kāda apgabala saimneeciskās un kulturelās attīstibas

spēju, sevišķi jaeevēro klimatiskee apstākļi. Vaj zemi un ūdeni ilgu

vaj īsu laiku apklāj ledus un sneegs, kādi kustoņi tur var dzīvot, kādi

stādi aug un nes augļus, vaj debesis veenmēr apklātas mākoņeem, vaj
karstā saule izdedzina stādus, vaj vētras un auksti vēji neposta cilvēka

darba augļus — viss tas atkarājas no katra apgabala klimata. Pat cil-

vēka raksturu eevērojamā mērā veido klimats, tāpat kā tas nosaka ta

darba spēju.

Vispirms katras atsevišķās veetas klimats atrodas atkaribā no šīs

veetas atstatuma no ekvatora. Jo vairāk attāļinamees no ekvatora un

jo vairāk tuvinamees poleem, jo mazāku siltuma daudzumu zemes virs-

puse eegūst no saules. Tālab ari zemes zeemeļu puslodē apgabali,
kuri atrodas . tāļak zeemeļos, ir aukstāki. Latvija atrodas starp 55°40'

un 58°05'. Tādā kārtā Latvija peeskaitama zeemeļu zemēm, jo starp
teem pašeem platuma gradeem atrodas Dānija, Skotija, Kamčatka, La-

bradora, Aļaska un pat ledainā Grenlande atrodas tikai pa 2° tāļak zee-

meļos. Zubarktiskā josla, tas ir josla, kurā mērenais klimats pāreet

polar apgabalu klimatā, atrodas starp 58° un 66°, un tādā kārtā Latvija
atrodas uz aukstās zubarktiskās joslas robežas, pat eesneegdamās ar

savu zeemeļu daļu šinī joslā.
Tomēr uz veena un ta paša platuma grāda var būt dažāds klimats.

Kamēr Labradora un Grenlande pa leelakai daļai ir ledus apklātas
un visai maz apdzīvotas zemes, tikmēr Dānijā un Skandināvijas deen-

vidus daļā zemi apklāj zeedošas druvas, meesti un pilsētas. Klimata

dažadiba uz veena un ta paša platuma grāda atkarājas no zemes virs-

puses īpašibam. Reālo klimatu nosaka kalnu daudzums un augstums,

jūras tuvums, mežu daudzums, siltas vaj aukstas jūras strāvas, no ka ari

atkarājas gaisa temperatūra, gaisa mitrums, nolijumu daudzums, vēji v. c.

Vispirms Latvijā, tāpat kā visā zeemeļu un reetumuEiropā, klimatu

padara maigāku siltā Golfa strāva. Turpretim Kamčatkas, Aļaskas un

Labradoras krastus apskalo aukstas ūdens strāvas. Otrkārt Latvijā valda

jūras (martimais) klimats, kaut gan ari Latvijā, attāļinotees no jūras pee-

krastes, novērojama pāreja uz kontinentālo klimatu.

Tā kā saule daudz ātrāki sasilda ceetzemi nekā jūru, tad peejūras

joslā ir vēsāki pavasari un vasaras nekā tāļaki ceetzemes eekšeenē. Bet

jūras ūdens ari atdzeest lēnāki nekā ceetzeme, un tālab jūrmalas apga-

balos rudens un zeema ir siltāki, nekā ceetzemes eekšeenē. Ari starp
deenas un nakts temperatūru jūrmalā ir mazāka starpība, nekā konti-

nentālos agabalos, jo jūras ūdens vēl uzglabā savu saules saņemto sil-

tumu, kamēr gaiss un ceetzeme jau paspējuši atdzist. Bez tam jūras

Klimats
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tuvumā ir beežaki miglainas un leetainas deenas un tur pūš stiprāki

vēji, nekā ceetzemē.

Latvija steepjas no austrumeem uz reetumeem gandrīz 450 kilo-

metru garumā un tālab novērojama eevērojama starpiba starp zemes

peejūras reetumu daļu un vairāk kontinentālo austrumu daļu. Tāpat

starpiba temperatūras ziņā ir starp zeemeļeem un deenvideem.

Caurmēra temperatūras dažadibu dažādās Baltijas veetās rak-

sturo sekoša tabele : *)

Šī tabele leecina par starpību, kura pastāv temperatūras ziņā starp

peejūras joslas un zemes eekšeenes apgabaleem. Rudens ir vissiltākais

jūrmalā un zemes deenvidos. Kamēr novembrī Leepajā vel ir caurmērā

3,2° silts, bet Ventspilī, kura atrodas tāļak zeemeļos, vairs tikai 2,6°, tik-

mēr Valmeerā (—o,2°) un Terbatā (—l,i°) caurmēra temperatūra, jau ir

zem nules, tāpat kā visā Latgalē. Decembrī Leepajā termometrs tikko

noslīd zem nules (—o,7°), bet Rigā, Valmeerā, bet it sevišķi tāļak

Vidzemes austrumos un Latgalē jau ir eevērojamas salnas. Ari zeemas

Lejas-Kurzemē ir eevērojami mīkstākas nekā Vidzemē, Augšzemē un

Latgalē. Janvars vispārigi ir aukstākais mēnesis gadā. Leepajā janvāra

caurmēra temperatūra ir —3,5°, Ventspilī —4,0°, Kuldigā —4,8°, Jel-

gavā —5,0°, Daugavgrīvā —s,i°, Rigā —5,2°, Valmeerā —6,6°, un Ludzā

pat —B,i°. Turpretim, pavasars eestājās zeemeļu-reetumos vēlāki, nekā

zemes eekšeenē. Kamēr ceetzeme jau sasiluse no pavasara saulites,
kamēr pļavas un koki jau sāk zaļot, jūrā vēl peld ledus blāķi un ūdens

ir ledaini auksts. Tālab maijā Ventspilī ir caurmērā tikai 7,8° silts,

*) Temperatūra apzīmēta grādos pec Celzija un mēneši pec Gregoriāņa (jaunā)
kalendāra.
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Leepajā 8,9°, bet Valmeerā jau 10,2° un Jelgavā, kura atrodas tāļu no

atklātas jūras un deenvidos, ir jau ll,o° silts. Ari vasaras jūrmalā vis-

caur ir vēsākas.

Deenu, kuras temperatūra noslīd, kaut ari uz īsu laiku, zem nules,

Leepajā caurmērā ir 100, Ventspilī — 108, Kuldigā — 116, Jelgavā —

118, Rigā — 120, Valmeerā — 132 un Terbatā — 143. To pašu liku-

mību uzrāda maksimālā un minimālā temperatūra. Visaugstākā tempe-

ratūra novērota Rigā 21. jūlijā 1858. gadā, kad termometrs rādija 38,2°

leelu karstumu ēnā un zemākā novērota Lubanē (— 37,5°). Leepajā tur-

pretim zemākā novērotā temperatūra bija — (26,4°.)

LATVIJASIZOTERMUKARTE

Temperatūras ziņā vislabvēlīgākos apstākļos tā tad atrodas Lejas-
Kurzemes deenvidus daļa un Zemgales līdzenums, *) visnelabvēligakos

apstākļos Latvijā atrodas Latgales un Austrumu-Vidzemes augsteenes un

Lubanes līdzenums, kur rudens un zeema eestājās apm. par 3 nedēļām

agrāk nekā Lejas-Kurzemē un kur pavasars eestājās vēlāk nekā Vidus-

Kurzemē.

Ari augsteenēs temperatūra ir zemāka, nekā līdzenumos. Pee

mums temperatūra krīt pa katreem 100 metreem, kurus paceļamees virs

jūras līmeņa, pa 0,59°, bet vasarā un pavasarī pat par 0,68°. Pateicotees

*) Kontinentālā un jūras klimatu visizdevīgākā krustošanās veeta ir Bauskas

un Dobeles apriņķu deenvidos. Tur pavasars eestājās visagraki, vasara ir vissil-

tākā un rudens samērā vēls. Tālab tur zemkopibai, bet it sevišķi augļkopibai, ir

visizdevigakee apstākļi. Tur nes bagātas ražas tādas augļu koku sugas, kuras nekur

citur. Latvijā nepadodas.

Temperatūra
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šim apstāklim, Deenvidus-Vidzemes augsteenē, Gaujas avotu plašākā
apkārtnē, vasarā temperatūra ir par 1,7° zemāka, nekā ta būtu, ja apga-

bals nebūtu augstāks par jūras līmeni. Gaisiņkalna galotnē augstuma

dēļ temperatūra ir par 2,i2° zemāka, nekā virs jūras līmeņa. Vispārigi
mūsu augsteenēs temperatūra ir par 1 —2° zemāka, nekā ta būtu, ja

zeme atrastos uz veena līmeņa ar jūru. Tālab ir parasts, ka pavasaros,

kad Zemgales līdzenums jau" sāk tērptees zaļā segā, Peebalgas un Lat-

gales augsteenēs vēl ir sneega apklātas. Augsteenēs klimatiskais

eespaids spilgti novērojams pee Gaisiņa kalna, jo uz deenvideem aug-

steenē tur nokrīt tik strauji, ka Vec-Kalsnavā pavasars eestājas par

6—lo deenam agrāk, nekā kalna apkārtnē.
Lai salīdzinātu temperatūras pārmaiņas un caurmēra gada tempe-

ratūru Latvijā un dažās citās zemēs, tad peeņemsim, ka vidējā tempera-

tūra Latvijā ir Rigā, jo šī pilsēta mūsu dzimtenē ari ģeogrāfiskā ziņā

eeņem centrālo stāvokli. Aukstākais mēnesis zemes zeemeļu puslodē ir

janvāris un karstākais, ar ļoti nedaudzeem izņēmumeem, ir jūlijs.

Sekošā tabele salīdzina Rigā novēroto temperatūru ar vairāku citu

veetu novērošanas stacijās atzīmēto caurmēra temperatūru :

Novērošanas Ca u rm ē ra t em p era tu ra

v e e t a. janvārī jūlijā gadā

Irkutska — 20,8 + 18,4 - 0,4

Hamerfeste — 5,2 + 11,8 + 1,3

Peterpils — 9,3 +17,7 +3,7
Maskava — 11,0 -f 18,9 + 3,9

Stokholma — 3,0 + 16,7 + 5,6

Riga — 5,2 + 18,0 + 6,0

Kopenhāgena — 1,0 -f- 16,0 -ļ- 7,9

Berline — 0,6 +19,2 +9,2
Londona +3,6 + 16,9 + 9,7

Parize +2,2 + 18,1 + 9,9

Konstantinopole .... +5,2 + 23,3 + 14,2

Malta + 13,0 + 26,2 + 19,0

Latvija tādā kārtā atrodas mēreni aukstajā peejūras joslā. Jūras

klimats atšķiras no kontinentālā klimata ar to, ka starp zeemas un vasa-

ras temperatūru nav leela starpiba. Leepajā šī diference ir 20,3, Rigā

jau leelaka 23,2, bet Peterpilī 27,0, Maskavā 29,9, Irkutskā 39,2, un Ver-

chojanskā (Sibirijas zeemeļos) pat 66,2. Turpretim mazāka šī diference

jau ir Stokholmā, proti 19,7, Berlinē 19,8, Parizē 15,9, Londonā 13,3,
Maltā 13,2 un Maršalu salās pat tikai 0,4.

Hamerfestē, šinī Eiropas vistāļak zeemeļos gulošā pilsētā, janvāra

temperatūra ir tāda pat kā Rigā, bet vasarā tDtees eevērojami vēsāka

un Reikiavikā (Islandē) zeema ir siltāka nekā pee mums, bet vasara ir

tik vēsa, ka tur pat labiba neaug. Tāpat Edinburgas apkārtnē, Skotijā,
zeemā temperatūra nenokrīt zem o°, bet Ungārijas līdzenumā ir bargas
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salnas, un tomēr Ungārijā, kā kontinentālā zemē, karstajās vasarās lee-

liski vārigais vīna koks, kamēr peejūras Skotijas vēsajās vasarās

pat mūsu. parastee augļu koki nevar augt. Zeemas pee mums ir samērā

bargas. Latvijas austrumos tās ir aukstākas nekā Norvēģijas tāļako zee-

meļu jūrmalā, bet vasaras ir pat siltākas nekāAnglijas deenvidos. Kopen-

hāgena atrodas tuvāki atklātai jūrai, un tur zeema tālab daudz siltāka,

bet vasara mazleet vēsāka. Leepajai un Stokholmai, šīm abām Baltijas

jūras peekrastes pilsētām, zeemas un vasaras temperatūra ir gandrīz

veenada. Janvārī Leepajā ,salst —3,e& bet Stokholmā —3,0°, bet jūlijā

Leepajā ir 16,8° silts un Stokholmā 16,7°.
Samērā augstā vasaras temperatūra atļauj mūsu dzimtenē augt

viseem mērenā klimata stādeem. Ari parastais nolijumu daudzums

ir peeteekošs stādu vajadzibam. Ja ūdens, kuru atmosfēra gada laikā

pee mums nogulda leetus, sneega, rasas, sarmas un krusas veidā, neiz-

garotu, neeesūktos zemē un nenotecetu, tad visa zeme pee mums būtu

apmēram 0,6 metrus augstu ūdens kārtu pārklāta, t. i. Latvijā ikgadus
nolīst ap 40 miljardu kubikmetru ūdeņa, bet Daugava ikgadus aiznes uz

jūru 6,3 miljardus kubikmetrus.

Nolijumu daudzums ne visur ir veenads. Jūrmalā un tās tuvumā

leetus parasti līst beežaki un ari vasarā un rudenī nolijumu pee mums

ir eevērojami vairāk nekā zeemā.

Sekošā tabele rāda nolijumu daudzumu milimetros:

Nolijumu daudzums

Visleelakais nolijumu daudzums tā tad ir Latvijas deenvidus-reetu-

mos (Lejas-Kurzemē un Rigas-Jelgavas līdzenumā). Nolijumu daudzums

pamazinās, jo vairāk virzamees uz austrumeem (Gulbene) un zeemeļeem

(Ventspils, Burtneeki, Idus muiža). Madleena leecina, ka ari mūsu aug-

steenu reetumu nogāzes ir bagātākas nolijumeem. Vasaras pusgads viscaur

Nolijumi

Zeema
Pava-

sarī

Va-

sara

Ru-

denī

Zeemas ļ Vas.

pusgada Gada
Novērošanas veetas.

Dec— I Marts—

febr. ļ maijs
Jun.— Zept. —

aug. nov.

Nov.— Maijs —

apr. okt.

laika.

Leepajā

Kuîdiga

133

136

110

117

186

218

217

210

261

268

385

413

646

681

Jelgava
Madleena

114 129 220 142 226 379 605

116 130 220 172 250 389 639

Ventspils 126 108 155 183 228 344 572

Riga 100 105 235 151 208 384 591

Burtneeki 88 104 211 143 177 369 546

Idus m. pee Rujenes . . 101 101 219 159 205 375 580

Gulbene 87 110 218 134 182 367 549



ir leetainaks nekā zeemas pusgads, bet jūrmalas tuvumā Lejas-Kurzemē
rudens mēnešos līst eevērojami vairāk leetus, nekā vasarā, turpretim zemes

eekšeenē vasara ir leetainaka par rudeni (Burtneeki, Gulbene v. c.).

Nolijumu daudzums pee mums ir pilnigi normāls. Islandē, kura

no visām pusēm peeeetama mitrajeem jūras vējeem, ikgadus nolīst

810 milimetri, Kristianijā — 670, Karalaučos — 630, Kopenhāgenā —

560, Peterpilī — 480, Maskavā — 540, Orenburgā un Archangeļskā —

400 un Austrumu-Sibirijā tikai 270. Tā tad ari šeit, tikai leelakā apmērā,

sastopama Latvijā novērojamā parādiba: nolijumu daudzums pamazinās

zeemeļu un austrumu virzeenā.

Vēju virzeens pee mums galvenā kārtā atkarājas no gaisa

speedeena Atlantijas okeānā un Āzijas ceetzemē. Tomēr ari mūsu pee-

krastē gaiss virs jūras ir vēsāks, nekā virs ceetzemes, un tālab virs

ceetzemes novērojams zemāks atmosfēras speedeens, nekā virs jūras.
Zeemā atteecibas ir otrādas. Tālab ari zeemā un naktī gaisam jāplūst

no ceetzemes uz jūru, jo tad virs ceetzemes ir vēsāki, nekā virs jūras.
Otrādi pūš vējš deenā un vasarā. Tomēr zeemā starp deenu un nakti

ir mazāka starpiba, un tālab tikai karstajā gada laikā pārmaiņus novē-

rojami jūras un ceetzemes vēji.
Visbeežaki pee mums pūš deenvidus-vakaru (silts un mitrs) vējš,

kurš uzskatams par caurmēra vēja virzeenu. Zeemā pārsvars ir deen-

vidus vējam, bet pavasarī nevar būt runa par dominējošu vēja virzeenu,

jo tad vējš ir visai grozigs. Vasarā galvenā kārtā novērots vakaru un

zeemeļu-vakaru vējš, kurš zeemā atkal pāreet deenvidus vējā. Pēdē-

jais vasarā atnes sausu un karstu laiku, bet zeemā aukstumu. Visstiprā-
kais vējš pūš deenas vidū un parasti sasneedz reizē ar temperatūru savu

maksimumu, t. i. ap pīkst. 2 pēc pusdeenas. Vispārigi vējš pa deenu

ir stiprāks nekā naktī.

Tā kā pee mums visbeežaki pūš vakaru un deenvidus-vakaru

vēji, kuri nāk no Atlantijas okeāna, tad līdz ar šeem vējeem teek atnests

mitrums, un debess pee mums beeži ir apmākusēs. Lai noteiktu, vaj
laiks ir apmācees vaj skaidrs, tad eedomajas debesis sadalītas 10 daļās

un nosaka, cik no šām daļām ir apklātas mākoņeem. Tādā kārtā ar

0 apzīmē pilnigi skaidras debesis, ar 10 pilnigi apmākušās debesis, bet

ar 5 pa pusei mākoņeem apklātas debesis v. t. t. Sekošā tabele rāda

vairāku gadudesmitu laikā novēroto mākoņu caurmēra daudzumu pee

debesim.

Leepajā Rigā Terbata

Junvaris . . 7,8 7,9 8,3

Februāris . 7,1 7,2 7,3

Marts
... 6,6 6,7 6,7

Aprilis . . 5,7 5,9 6,1

Maijs ... 4,9 5,5 6,4

Jūnijs
... 4,6 5,0 5,6

Leepajā Riga Terbata

Jūlijs ... 5,0 5,4 6,1

Augusts . . 5,2 5,7 6,2

Zeptembris 5,6 5,8 6,4

Oktobris
. 7,0 7,0 7,6

Novembris 7,7 8,2 8,4

Decembris
. 8,0 B,i 8,3

Caurmērā pa gadu: Leepajā 6,3, Riga 6,5, Terbata 6,9.
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Kaut gan pee mums debess gada leelakā daļā ir apmākusēs, tad

tomēr, sevišķi pavasarī un vasarā, mūsu debess ir skaidrāka, nekā

Kreevijā (izņemot Kreevijas deenvidus).

Mūsu dzimtene atrodas uz antarktiskās joslas robežas tāļu zeemeļos.

Tomēr jūras tuvums padara klimatu maigāku, kaut gan zeemas pee

mums nereti ir visai bargas. Debess daudzo rudens un zeemas mēnešu

laikā ir apmākusēs un ari vasaras ir leetainas. Tālab pee mums valda

mitrais un vēsais zeemeļu zemes peejūras klimats. Kaut gan zeemā

temperatūra pee mums reti noslīd visai zemi, tad tomēr jau neleels

aukstums mitrā gaisā ir grūtāki panesams, nekā leels aukstums (pee-

mēram Sibirijā) samērā sausā gaisā. Tomēr mūsu klimatu nevar saukt

par neveseligu.
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III

Flora un fauna

Augu un dzīvneeku sugu daudzums un īpašibas atkarājas no katra

apgabala klimatiskeem un zemes apstākļeem. Augu valstij ir sevišķi

no svara siltuma un mitruma daudzums. Zeemeļos un augstos kalnos

augu valstij ir citāds izskats, nekā siltajos deenvidos, un mitros apga-

balos tas atkal ir citāds, nekā sausos. Kur zemes virspusē ir kailas

klintis vaj neaugliga smilts, tur stādu valsts atkal ir citāda, nekā augligā
līdzenumā. No augu valsts īpašibam leelā mērā atkarājas kustoņu

valsts. Bet kā uz veenu, tā ari uz otru cilvēks atstājis leelu eespaidu,

izskauzdams daudzus augus un kustoņus un eevezdams un kopdams
atkal citus, kuru dzimtene meklējama citās zemēs. Tomēr kā stādi, tā

ari kustoņi var augt un dzīvot tikai tādos apstākļos, kuri daudz maz

līdzinās teem, kuros tee izcēlušees un kureem tee peemēroti. Tālab

ari cilvēks nevar pilnigi pēc savas gribas un eeskateem pārveidot stādu

un kustoņu valsti, bet tam veenmēr japeemērojas dabas doteem pamata

nosacijumeem.

1. Flora

Augu ģeogrāfija sadala zemes lodi vairākās augu (floras) valstīs,

kuras savukārt sadaļas apgabalos, provincēs, eecirkņos un novados.

Latvija atrodas zeemeļu ārpustropu augu valstī, kura sadaļas vairākos

apgabalos. Baltija un līdz ar to ari Latvijas leelakā daļa atrodas Vidus

Eiropas augu apgabala zeemeļu daļā.*) Šinī apgabalā pārsvars
ir lapu koku mežeem, kuru starpā aug leelakā daudzumā skuju koki

un atrodas pļavas. Tāļak austrumos šinī apgabalā atrodas stepes. Vidus-

Eiropas augu apgabalā galvenā kārtā atrodas augi. kuri peeteek ar

mazāku siltuma daudzumu (zem 14° kā vidējo temperatūru) un kuri,

*) Agrākā augu ģeogrāfija, eevērodamaveenigi temperatūras apstākļus, sadalija
zemes virspusi veģitacijas joslās. Pēc šāda dalijuma Latvijas leelakā daļa peedereja

pee aukstākās mērenās joslas, kura aptver apgabalu starp 45° un 58° zeemeļu platumā.
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atkaribā no mitruma daudzuma, ir lapu vaj skuju koki, vaj ari pļavu

un purvu stādi. Latvijas deenvidus austrumu daļa (Latgale) jau peeder

pee subarktiskā augu apgabala, pee kura ari peeder Peterpils,
Pleskavas un Vitebskas guberņas līdz ar pārējo Kreevijas zeemeļu daļu,

un ari Skandināvijas leelakā daļa un Islande. Šo apgabalu raksturo

skuju koku meži un lapu koki tur tikai reti sastopami (galvenā kārtā

bērzi un vītoli), jo bargo zeemu dēļ tur vairs nevar augt leellapainee

lapu koki. Mūsu dzimtene tā tad ari floras ziņā rada pāreju uz subark-

Egļu mežs

tisko apgabalu. To apstiprina ari tas, ka musu zeme ir arktiski-alpinas
floras elementu deenvidus robežu apgabals.

Kaut gan pee mums klimatiskā ziņā pāreja uz kaimiņu apgabaleem
ir maz sajūtama, tad tomēr ir vairāki augi, kuru izplatišanās robeža at-

rodas mūsu dzimtenē. Tā efeja (Hedera hélix) aug savvaļā apgabalos,
kuru vidējā janvāra temperatūra nenoslīd zem — 4°. Tāpat īves {Taxas

baccata) izplatišanās robeža sakrīt ar — 4,5° janvāra izotermu. Tālab

šee augi galvenā kārtā sastopami Baltijas peekrastes salās un gar pašu
jūrmalu Kurzemē. Dažu stādu izplatišanās robeža leecina, ka tee at-

karīgi no leelakā siltuma vasarā, un citi aug tikai jūrmalas tuvumā.

Tāpat Baltijā atrodas dažu stādu deenvidus robeža. Pee tādeem peeder
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kverpļa bērzs (Betula nand) un divkrāsainais vītols (Salix bicolor).

Latvijas flora ir eegātņu flora, jo ledus laikmetā mūsu dzimteni apklāja
simteem metrus beeza ledus kārta, kura nepeeļāva neveenai dzīvai

būtnei pastāvēt. Pēc ledus laikmeta Latvijas morēnas tērpa plaša tundra,

kuras atleekas vēl sastopamas sūnas purvos. Pee arktiskeem elemen.

teem mūsu florā skaita dažādus kverpļu bērzus, dzērvenāju, šķomenaju,

vāveraju, vistenaju, veenlapu, smiltenaju, brūklenāju, zilenaju, cūkpee-

neni un c. Pēc tam atvirzījās šurp un eeveesās purvu pļavās atgātņi

Lapu koku mežs zeemā

no Sibirijas. Pee šīs subarktiskās floras elementeem peeskaita leelu

daļu ašķu, paparžu, smilgu, grīšļu, zikomas spilvu, glīveņu, doņu un

kārkļu sugas. Tad atmetās siltāks un sausāks laikmets, kurā caur Vā-

ciju no Eiropas deenvid-reetumeem eeveesās ozols, leepa, osis, goba,

kļava, āra bērzs, irbenājs, lazda, zeltenajs, sausserdis, kazenājs v. c. augi,
kuri aug pasausos mežos un pļavās. Mūsu gāršu un gravu flora ir pa

leelakai daļai atleekas no ša siltā laikmeta. Vēlāk, tā sauktā subbare-

alajā jeb stepju laikmetā (ar gandrīz kontinentālu klimatu) eeradās eegātņi
no Kreevijas stepēm un eeveesās smiitzemē (smiltāju naglenes, dzeltenās

kaķu pēdiņas un c). Daudzi augi atvesti pa upju eelejam, sevišķi gar

Daugavu. Kad atkal eestājās mitrs (subatlantiskais) klimats, tad šee
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stepju floras elementi pa daļai atkal nozuda. Klimata pārgrozibas ne-

mitigi izsauca pārgrozibas floras sastāvā, un mūsu flora kopš ledus laik-

meta atnākuse no citureenes, sevišķi no Sibirijas, kura ledus laikmetā

nebija apklāta šļūdoņeem. Bez klimata pārgrozibam floras sastāvu

grozija ari tīri veeteja rakstura pārmaiņas. Tā, peemēram, neleelas

pārgrozibas ūdens daudzuma ziņā un pamatu ūdens līmeņa augstumā
izsauc leelās pārgrozibas augu valstī.*)

Ari Latviju senatnē ap-

klāja necaurejams mežu

beezoknis. Tā vidus laiku

kronikās minets, ka vāve-

rites varējušas nokļūt no

zemes veena gala līdz otra-

jam, nepeeskārušās pee

zemes. Mežu starpā atradās

purvi un tikai upju un

ezeru peekrastēs, kur plūdi
un ledus neatļāva augt

kokeem, atradās pļavas.
Ari vēl tagad Latvija ir

reti bagāta mežeem, kaut

Preedes

Preežu mežs

gan tagadējais mežu daudzums nevar

dot pat vāju attēlojumu no agrākās
mežu bagatibas. Latvija pirms kara

bija nepilni 2 miljoni hektāru mežu, bet

Dānijā tikai 324,200, Īrijā — 121,000,
Holandē — 260,900 un pat Anglijā bija
tikai mazleet vairāk nekā miljons hek-

tāru mežu. Vēl veenmēr vairāk nekā

veena ceturtā daļa (28°/o) no visas zemes

Latvijā ir apklāta mežeem. Mežus

izskauda cilvēks, pārvērzdams tos par

druvām. Protams, ka līdumi tika līsti

vispirms tur, kur mežs auga uz auglī-

gas zemes, un drīz veen ar mežu apau-

guse palika tikai neauglīgā smilšu un

purvu zeme, kura citādi grūti izleeto-

jama. Tikai nedaudzās veetās meži vēl

atlikuši uz pirmā labuma zemes un tikai

tur var pārleecinatees par mūsu dzim-

*) Latveešu konverzacijas vardnica, raksts Latveeši (Flora),
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Bērzu birze Kurzemē

tenes mežu pirmatnējo baga-

tibu un krāšņumu. Tādi meži

atrodasRucavā (deenvidos no

Leepajas), Šlotes mežmuižā

(Jaunjelgavas apriņķī), bet

it sevišķi krāšņa mūža meža

atleekas atrodas uz Morica

salas, Usmas ezerā. Smiltai-

najā vaj purvainajā zemē vis-

labaki aug peeticigā preede,
un tālab ta tagad mūsu me-

žos ir valdošais koks. Labākā

zemē tai peeveenojās vēl egle.
Tomēr ne veenmēr tā ir bijis.

Uzglabājušās ziņas, ka vēl

vidus laikos pee mums bijuši

plaši lapu koku meži, kuros

blakus ozoleem auga kļavas,

gobas, oši un lcepas. Tagad
Preežu mežs

visvairāk izplatitee lapu
koki Latvijā ir (sausā ne

pārak leesā zemē) apse

un āra bērzs. Mitrā zemē

aug vairākas alkšņu pasu-

gas (sevišķi melnalksnis)

un 17 kārkļu sugas. Skuju
koku mežos beeži sasto-

pams paeglis. Kur pārak

neaugliga zeme, vētras un

citi nelabvēlīgi apstākļi

netraucē, koki Latvijā aug

spēcigi un stalti. Sasto-

pamas egles un preedes ar

3,3 metrus leelu apjomu,
bērzi ar 3 metrus, leepas

ar 5 metrus, gobas ar 5,5

un ozoli pat 6 metrus leelu

apjomu. Šos kokus izleeto

dažādu koka rīku, trau-

ku un mēbeļu pagatavo-

šanai.
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Pēc mežeem dabigo augu formāciju starpā pļavas eeņem otro

veetu. Tās atrodas visur tur, kur zeme nav pārak mitra vaj sausa un

kur dažādu apstākļu dēļ nevar augt mežs. Tā pļavas atrodas upju

peekrastēs, kur plūdi un ledus eešana iznīcina meža kokus. Tāpat

pļavas atrodas tur, kur tuvu pee zemes virsas atrodas klintis vaj pamata

ūdens. Pēdējā laikā lauksaimneeki, nosusinādami purvus, radijuši jaunas

pļavas, uz kurām ari mežs varētu augt, ja ikgadus seenu pļaujot netiktu

iznīcināti jaunee kociņi. Nereti pļavās aug dažādi krūmāji. Pļavas

eeņem apmēram trešo daļu no visas zemes.

Pēc pļavām nāk purvi, kuros aug purva bērzs un kārkļu pa-

sugas, kurām kropls izskats. Blakus vairākām sūnu pasugām tur aug

virši, dzērvenes, lācenes v. c. Tomēr ari purvus cilvēka nemitigā dar-

biba nav atstājuse netraucētus. Daudzi purvi nosusināti un pārvērsti

par pļavām un laukeem. Pēdejee pārvēršas floras ziņā par interna-

cionaleem, jo veenados

klimatiskos apstākļos aug

veerii un tee paši kultūras

augi, kureem seko to pava-

doņi — daudzās nezāles.

Vēl līdz šim laikam mūsu

flora nemitigi kļūst bagā-
tāka, jo līdz ar kultūras

augeem teek eevestas ari

citu augu sēklas, un jau-
nus augus-eegātņus mūsu

zemē vispirms sastop ostu

pilsētu tuvumā.

Jauni bērzi

2. Fauna

Faunas ziņā Latvija maz atšķiras no kaimiņu apgabaleem, jo kustoņi,

pateicotees savai leelakai pārveetošanās spējai, ir mazāk saistīti pee

zināmas veetas. Latvija peeder (pēc Môbiusa), pee Eiropas-Sibirijas
faunas apgabala, kurš zeemeļos sneedzas līdz 70°, bet deenvidos to

eerobežo Balkanu kalni. Tomēr mūsu faunai ir zeemeļneecisks raksturs,

kas izskaidrojams ar zemes ģeogrāfisko stāvokli. Tā pee mums ir sa-

stopams baltais zaķis, gāga, baltā irbe un citi putni, kuri tāļak deenvi-

dos, peemēram, Vācijā, nav sastopami. Ari cilvēks atstājis leelu eespaidu
uz kustoņeem, izskauzdams daudzus kaitigus kustoņus, bet beeži ari

pilnigi nekaitīgus. Pee mums pilnigi trūkst milzigo zīditaju, kā ziloņu,

degunradžu, upes zirgu v. c, kaut gan pirms ledus laikmeta Latvijā

Pļavas — Purvi
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uzturējās mamuts un degunradzis. Vēl vidus laikos mūsu mūža mežos

dzīvoja sumbri, kuri pirms kara vēl bija sastopami Belovežas mežā,

Grodņas guberņā. Milzīgais taurs, kurš devis daudzām veetām nosau-

kumu (Taurupe, Taurkalns v. c), vairs nekur uz zemes lodes nav

sastopams.

Tomēr pee mums ir sastopami daudzi kustoņi, kuri Vakar-Eiropā

gandrīz viscaur jau pilnigi izskausti. Pee teem peeder lāči, lūši, vilki,

meža cūkas, breeži un citi kustoņi. Brūnais lācis tagad vēl ir uzgla-

bajees Pireneju kalnos, nedaudzos Alpu kalnu apvidos, Karpatos,

Skandināvijā un Kreevijas

mežainajos apvidos. Vēl

pagājušā gadu simteņa

sākumā lācis bija sasto-

pams daudzos Latvijas

apvidos. Ventspils apriņķī

pēdējais lācis esot nošauts

1810. gadā, bet Jaunjel-

gavas apriņķī tas bija sasto-

pams vēl pirms 50 gadeem.
Vidzemē un Latgalē lāči

ir uzglabajušees līdz šim

laikam. Pagājušā gadu sim-

teņa 80-tos gados tee vēl

bija sastopami visos Vidze-

mes apriņķos, kā, peem.,

Limbažu, Leepupes, Alojas

un M. Salacas draudzēs

Valmeeras apriņķī, Trika-

tes, Opekalna, Palsmanes,
Lūsis

Smiltenes, Velanu, Tirzas, Gulbenes, Alūksnes v. c. draudzēs Valkas

apriņķī, Raunas, J. Peebalgas, Lubanes, Cesvaines, Lazdones un Ļaudo-
nas draudzēs Cēsu apriņķī un Skultes, Lēdurgas un Peterupes draudzēs

Rigas apriņķī. Kopš pagājušā gadu simteņa 60-teem gadeem lāču skaits

ātri pamazinājās un jau 90-tos gados tas bija retums. Tagad lāči

Latvijā vēl mājo Ludzas apriņķa zeemeļu daļā un no tureenes izpla-
tidamees reti sasneedz Gulbenes, Lubanes un Cesvaines mežus. Lūsis,

kurš sasneedz 100—130 cm garumu, pirms 50 gadeem bija sastopams
visos leelakos Latvijas mežos, bet racionelai mežkopibai nodibinotees,

pamazam to izskauda, kaut gan vēl līdz šim lūsis ir pastāvigs eemītneeks

Dundagas un Popes mežos, kā ari Jaunjelgavas apriņķa mežos. Vidzemē

tas vēl apdzīvo Ainažu, Salacas un Valkas apriņķa deenvidus daļas

mežus, bet citur tas sastopams tikai visai reti. Tāpat Latgales zeemeļu

Lacis — Lūsis
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daļas mežos tas ir pastāvigs eemītneeks. It sevišķi pēc kara lūši no

jauna ir parādijušees apgabalos, kuros tee agrāk bija izskausti. Vilki

pirms kara bija Kurzemē un Vidzemē izskausti un tikai Latgales mežos

tee peedereja pee veetejās faunas. Bet pēc kara tee no jauna ir parā-

dijušees daudzos Vidzemes un Kurzemes apgabalos, izvērsdamees par

mocibu veetejeem eedzīvotajeem, kālab dažos apvidos ar kara spēka

palīdzibu bija jāsarīko vilku medibas. Vēl XIX. gadu simteņa vidū vilki

bija sastopami visos leelos mežos un zeemās tee eeklīda leelos baros no

Leetavas un Pleskavas me-

žeem. Kādu postu šee plēsi-

gee zvēri izdarija, ir redzams

no ta, ka 1822/23. gadā Vi-

dzemē vilki saplosījuši vairāk

nekā 30,000 mājas lopus, to

starpā3,64Bleellopus. Bebris

Latvijā vairs nav sastopams,

kaut gan agrāk tas ir bijis

stipri izplatīts kustonis, par

ko leecina daudzee veetu

nosaukumi, kuri ir atvasināti

no šī kustoņa vārda (Bebrene,

Bebrupe, Bebrukalns v. c).
Kurzemē bebris izzuda jau

Eevainots breedis

pirms simts gadeem. Pēdejee ir nošauti Dundagas mežos. Vidzemē

tee uzglabājās ilgāk. XVIII. gadu simtenī bebri leelakā daudzumā

mājoja pee Rujas, Gaujas, Ogres, Perzes, Pededzes, Salacas, Sēdes

un Leelupes (Salas pagastā). Visilgāk bebris pasargajees no cilvēku

iznīcināšanas dažās Gaujas un Aiveekstes peetekās. Pēdējais bebris

Vidzemē ir šauts Rauzas upitē netāļu no Smiltenes. Āpsis ir sasto-

pams viscaur Latvijā un tikai ļoti beeži apdzīvotos apvidos tas ir izzudis.

Pēc kara tas no jauna leelakos apmēros ir izplatijees. Breedis

(sasneedz 30 podu smagumu un 290 cm leelu augstumu) agrāk mājoja
visos leelajos mežos. 1752. gadā breežu starpā izplatījās sērga, kurai

par upuri krita šo stalto kustoņu leelakā daļa un tikai pamazam to skaits

atkal peeauga. Pirms kara Latvijā nebija neveena apriņķa, kurā nebūtu

sastopami šee mūsu mežu staltakee eemītneeki. Ap 1900. gadu breežu

skaits Kurzemē tika aprēķināts uz 1000, Vidzemē uz 1600— 1800 un ari

Latgalē tas būs bijis apm. 1500 leels. Tādā kārtā toreiz Latvijā rēķi-

nāja apm. 4000 breežus. Tagad šo kustoņu skaits ir stipri pamazinajees,

jo 1905. gadā un kara laikā tee daudzos apvidos bez saudzēšanas iznī-

cināti. Visbeežak breeži tagad ir sastopami Vidzemes austrumos un

Latgales zeemeļos. Meža cūka (līdz 200 kg smaguma un 180 cm

Vilks— Bebris — Āpsis — Breedis
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garuma) Latvijā bija izzuduse jau kopš vidus laikeem, kaut gan vēl

XVII. gadu simtenī ta veetām bija sastopama. Turpretim vidus laikos

kad Latvijā vēl auga milzigi ozolu meži, šis kustonis bija sastopams

ļoti leelā skaitā. Tā, peemēram, XIV. gadu simtenī aiz Lubanes pils

bija apdzīvota veeta, kuru sauca par Visagals, aiz kuras sākās milzigi

ozolu mežeem apauguši purvi, kuros dzīvoja tūkstošeem meža cūku.

Pēdējos gadu simteņos Latvijā ir nošautas dažas atsevišķas meža cūkas,

bet tās pee mums bija eeklīdušas no Leetavas. Kara laikā, kad eedzī-

votaju milzīgais vairākums bija atstājis plašus Kurzemes apvidus, šis

meža zvērs leelakeem bareem ir eeceļojis Kurzemē un tagad tur ir sasto-

pams leelā skaitā. 1921. gadā ari Rigas apriņķī ir parādijušās meža

cūkas. Šee kustoņi noposta apstrādātos laukus un tā izdara leelus zau-

dējumus, kālab tos nesaudzīgi izskauž. Tagad meža cūkas sastopamas

Polijā, Leetavā, Latvijā, Kaukazijā un dažos Kreevijas apvidos. Stirnas

Latvijāesot eeceļojušas tikai

XVIII. g. s. no deenvideem

un pagājušā gadu simtenī

tās bijušas retāk sastopa-

mas, turpretim tagad stir-

nas atrodamas visos leela-

jos mežos un daudzkārt

tās redzamas ari tāļu no

mežeem atklātā laukā (Do-

beles apr.). Stirnu skaits

ir ļoti leels, jo, peem.,

Dundagas mežos stirnu

skaitu 1908. aprēķināja uz

1500. Preekulē pirms kara

veenās medibās nošautas

32 stirnas v. t. t. Bez šeit

Meža cūka

mineteem zīditaju kustoņeem Latvijā vēl ir atrodamas lapsas (ari

polarlapsas), skudru lācis, ezis, kurmis, ūdenscirksnis,

cauna, seskis, sermu 1 i t s, žebeekste, dupu r s, ūdris,

vāvere, spārnainā vāvere, pelēkais un baltais zaķis, daudzas

sikspārņu, žurku un peļu pasugas. Jūrā dzīvo roņi, jūras
cūkas Ģiimmlef) un delfini.

Tāpat kā apstrādatee lauki iznīcinājuši staltos mežus, tāpat līdz ar

leelo mežu nozušanu izzūd ari mežu leelakee kustoņi un zvēri. Galvenā

kārtā uzglabajušees sīkee kustoņi, kuri sava neleelā auguma dēļ veeglaki

var noslēptees no medneeka. Latvijā vēl veenmēr ir 16 zīditaju kustoņu

ģimenes ar 60 sugām, bet puse no viseem šeem zīditaju kustoņeem ir

mazāka par mūsu mājas žurku. Tālab ari medneecibai pee mums nevar

Meža ciika — Stirna — Zīditaji
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peekrist saimneeciskā nozīme

Veenigi Maleenas -Latgales

milzigos mežos medneecibai

peekrīt leelakā loma un ari

veetām jūras peekrastē, se-

višķi Roņu salā, roņu medi-

bam ir leelakā nozīme saim-

neeciskā ziņā. Daudzām in-

zektu, rāpuļu, abineeku pasu-

gām ir nozīme tikai tiktāļu,
cik tee kaitigi vaj derigi

zemkopim. Latvijā atzīmētas

apm. 300 putnu pasugas,

tomēr no visas faunas vis-

svarigakā loma saimneeciskā

dzīvēpeekrīt zivim, un pēdējo

starpā jūras zivim. Reņģes,

mencas (dorši) un p 1 e k -

s t e s (butes) ir plašos apmē-
Laša svēršana

ros leetots pārtikas līdzeklis, kura eegušana nodarbina vairākus tūkstošus

cilvēku. Ari zveja upēs un ezeros ir svariga nodarbošanās nozare.

Kustoņu valstī vēl lee-

lakā mērā nekāaugu valstī

redzams cilvēka eespaids,

jo tagad laukos un pļavās
visuzkrītošakee kustoņi ir

internacionaleemājlopi, bet

mežu un lauku agrakee

apdzīvotāji veenmēr vairāk

nozūd.

Reņģes

Literatūra pirmajam trimnodaļām: K. Kupffer „Baltische Landeskunde"_.
A. Needra, „Latvju Tauta". VI. gram., 1. burtnica (Fiziskā ģeogrāfija). Jelgava
1893. g. K. Bormans, „Zeme", Cēsīs. 1917. „Latveešu Konverzacijas
vārdnīca". Hou, Handbuch der Klimalologie, Kôppen Klimalehre, 1899. Cra-

THCTHHecKiH côopHHKi. MciHHCTepcTßa LLyTeM cooômemfl (1909. un 1911. gadu izde-

vums par ūdens ceļeem). Rūck e r, Generalkarte v. Est-, Liv- v. Kurland, 1914.

M. Šiliņa Latvijas zemes kartes 1911. g. izdev. B i e n e n s t a m m, Geographischer
Abriss. Riga 1826., Poss a r t, Statistik und Géographie d. Gouv. Kurland. 1843,
Rathlef, Skizze der orographischen und hydrographischen Verhâltnisse Liv-, Est-

und Kurlands, 1852.v. c. K. v. Lôvis of Menar un Dr. F. Bieneman, Filhrer

durch_die Livlàndische Schweiz sowie Wenden und Wolmar. A. Melnalksnis.

Dzimtā zeme (Dzimtenes apraksti) 1921. K. Grevé, Sāugetiere Kur-, Liv-, Estlands 1909.
Dr. F. Mager Kurland. Eine allgemeine Siedeiungs-, Verkehrs- und VVirtschafts-

geographie. Hamburer, 1920. Latv ij a s statistiskā gada qrama t a 1920. g.

Fauna — Literatūra
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IV

Politiskā ģeografija
Administratīvā ziņā Latvija sadalās četros apgabalos : Vidzemē,

Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Vidzeme savukārt sadaļas četros ap-

riņķos, Kurzeme — peecos, Zemgale —

peecos un Latgale — trijos. Visa

Latvija tādā kārtā sadaļas 17 apriņķos. Atsevišķo apriņķu platiba un

apdzīvoto veetu skaits ir sekošs :

to -œ
3

t>
a ' ■ S ">

S % 4 3 'S J2 1 S S 3
°

Apgabali un apriņķi c
m E n ".tî ra > S oS

Rigas apr. .... 6,223,2 9 52 9,208 9,269 67 8,3
Cēsu 5.637,5 3 37 9,659 9,699 58 10,4

Valmeeras
.... 4,937,6 7 7 5,535 5,549 89 15,5

Valkas 6,016,2 6 15 7,636 7,657 78 12,4
Vidzeme

... 22,814,5 25 111 32,038 32,174 70 11,2

Leepajas apr. . . 2,072,8 5 82 5,017 5,104 42 8,4

Aizputes
.... 2,513,3 3 1 3,355 3,359 74 11,3

Kuldīgas .... 3,272,1 2 9 4,148 4,159 78 10,4

Ventspils .... 3,136,8 2 96 3,443 3,541 88 9,5
Talsu

...... 3,213,5 4 49 4,388 4,441 72 9,6

Kurzeme
.... 14,208,5 16 237 20,351 20,604 68 9,7

Tukuma 2,280,9 2 4 3,134 3,140 72 9,6

Jelgavas 2,882,2 2 1 5,267 5,270 54 8,4
Bauskas 2,245,3 5 — 3,383 3,388 61 9,7

Jaunjelgavas . . . 3,487,1 3 — 5,309 5,312 65 6,5

Ilūkstes 2,282,6 8 10 3,810 3,828 58 10,5

Zemgale .... 13,178,1 20 15 20,903 20,938 61 8,7

Daugavpils . . . 4,810,2 9 1,659 6,678 8,346 57 17,0

Rēzeknes
.... 4,232,3 7 1,092 6,804 7,903 53 15,4

Ludzas 6,547,8 9 1,530 8,711 10,250 63 16,3

Latgale .... 15,590,3 25 4,281 22,193 26,499 58 16,2

Latvija 65,791,4 86 4,644 95.485 100,215 65 11,7

Kurzemes apriņķi tādā kārtā ir 2—3 reizes mazāki par Vidzemes

un Latgales apriņķeem. Ar to ari izskaidrojas, ka Latgales 3 apriņķi
ir tikpat leeli kā Bauskas, Tukuma, Aizputes un Grobiņas
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Latveešu zemneeku māja (Zemgale)

Latveešu zemneeku māja (Kurzeme)

Latveešu zemneeku māja (Jaunjelgavas apriņķis)
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apriņķi kopā ņemti, un Vidzemes 4 apriņķi ir leelaki visu Kurzemi,

bez Ilūkstes un Jaunjelgavas apriņķeem. Protams, ka līdz ar apriņķu
neveenado leelumu, ari eedzīvotaju skaits apriņķos nav veenads. Tā

Daugavpils apriņķī uz laukeem bija pirms kara gandrīz 170,000 eedzī-

votaju un pārējos Latgales apriņķos ap 150,000 un Vidzemes apriņķos
vairāk nekā 100,000, bet Kurzemē ari pirms kara bija apriņķi ar mazāk

nekā 50,000 eedzīvotajeem (Tukuma, Bauskas, Ventspils). Vecās apriņķu
robežas ari nav peemērotas tagadejeem satiksmes līdzekļeem, kālab

Satversmes Supulce jau izstrādajuse apriņķu pārdališanas projektu.
Sīkākās pašvaldības un administrativās veenibas pee mums ir

pagasti.*)

Latgalē vēl ir novadi (selsk. obščestvo), kuri platibas ziņā līdzinās

pagasteem. Tādu lauku sabeedribu Latgalē ir 230 un caurmērā katra

ir 60 kv. kilometrus leela, ar 2250 eedzīvotajeem. Bez tam Vidzemes

latveešu daļā ir vēl 64 draudzes, kuras izpildija dažas pašvaldības
eestāžu funkcijas.

Pagasti sava leeluma ziņā ir visai neveenadi. Visleelakee ir Lat-

gales pagasti, kur, peemēram, Višgorodas pagastā ir vairāk nekā

20,000 eedzīvotaju, Bolvu pag. ir 15,000 eedzīvotaju un Baltinovas, Michai-

lovas, Ušvoldes, Preiļu, Maļinovkas, Tolgovas, Rozenmuižas, Liksnas

un Kapiņu pagastos ir vairāk nekā 10,000 eedzīvotaju. Kurzemē 1920. g.

visleelakais eedzīvotaju skaits bija Dundagas pagastā — 7988 eedzīvo-

taji un vairāk nekā 3000 eedzīvotaji bija tikai 11 Kurzemes un Zem-

gales pagastos. Šee leelakee pagasti pēc Dundagas ir — Ezere ar

6428 eedz., Rucava — 5580, Nīce
— 5120, Sarkanmuiža — 5040,

Pope — 4375, Skrunda — 4016, Ārlava — 3710, Alšvanga — 3643,

Lutriņi — 3305 un Kursiši
— 3111. Visos pārējos Kurzemes un Zem-

gales pagastos ir mazāk nekā 3000 eedzīvotaju, pee kam pagastu lee-

lakā daļā eedzīvotaju skaits svārstās starp 1000.un 2000. Vidzemē

eelakee pagasti ir Jaun-Peebalga (4887 eedz.), Vec-Peebalga (4497) un

Lubane (4170). Bez tam vairāk nekā 3000 eedzīvotaju vēl ir sekošos

*) Pagastu skaits pēc stāvokļa 1920. g. 1. jūlijā un eedzīvotaju skaits 14. jūnijā
1920. g. Pirms kara katrā Kurzemes pagastā caurmērā bija 2578 eedzīvotaji
Vidzemē — 2384 un Latgalē — 10,350, bet visā Latvijā — 3292.

Pagastu
skaits

| Pagasia samērs

ļ leelums eedzīvotaju
1 kv. kilom. skaits

Pagasia samērs

Kurzeme
.

Vidzeme .

231

225

54

117,0

100,3

253,6

[l,517j
1,523

6.962Latgalē '. .

Ko a . 510 124,1 2,096
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Latveešu zemneeku māja (Durbe)

Latveešu zemneeku māja (Nīce)

Latveešu zemneeku māja (Kurzeme)

Apdzīvotas veetas
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pagastos : Ādažu, Pils-Raunas, Ramkas, Pāles, Rencēnu un Valtenbergas.

Turpretim Latgalē ir tikai 3 pagasti ar mazāk nekā 3000 eedzīvotajeem,
Vidzemē un Kurzemē tanī pašā laikā ir daudzi pagasti ar mazāk nekā

500 eedzīvotajeem, kā, peemēram, Dures pagasts Tukuma apr. ar 251 eedz.,

Briņģu pagasts Cēsu apr. ar 282 eedz. v. t. t.

Latvijā parasti izšķir septiņas dažāda veida apdzīvotas
veetas: 1) pilsētas, 2) meestus {Flecken, Hakelwerk) 3) ceemus un

sādžas (Dorf) f
4) muižas, 5) pus jeb blakus muižas, 6) zemneeku mājas

un 7) mazmājas, zaldātu mājas un citas apdzīvotas veetas ar neleelu

zemes platibu.

Apdzīvoto veetu leelakā daļa Latvijā ir zemneeku mājas un muižas,

jo Latveeši Kurzemē un Vidzemē jau kopš viduslaikeem dzīvo atsevišķi

stāvošās zemneeku mājās. Latveešu lauku māju leelakā daļa ir reti

celta pēc noteikta eepreekš izstrādāta plana. Ēkas pa leelakai daļai ir

celtas pēc vajadzibas veena pēc otras un tālab zemneeku mājas nevar

uzrādīt zināmu noteiktu plānu. Dzīvojamā ēka parasti atrodas augstākā

un sausākā veetā. Dzīvojamās ēkas veenā pusē mēdz atrastees augļu
dārzs, bet otrā pusē sēta, kuru eeslēdz klētis, vairākas kūtis, staļi un

vāgūzis. No dzīvojamās ēkas tāļak atstāti atrodas rija un pirts.
Muižas tāpat tikai ļoti retos gadijumos ir celtas pēc eepreekš

izstrādāta plana. Pēc vajadzibas un vadotees no acumirkligeem apstākļeem
ir celtas dažādās saimneecibas ēkas. Apstrādātās zemes daudzumam

peeaugot ir celtas jaunas saimneecibas ēkas un tālab leelās muižās ir

ļoti daudzas saimneecibas ēkas. Beeži bez dzīvojamās ēkas, kurai

daudzkārt ir pils izskats, ir desmit un vairāk staļu gan kungu zirgeem,

gan darba zirgeem, kumeļeem, govim, teļeem, kalpu zirgeem, cūkām

v. t. t. Blakus staļeem atrodas daudzas klētis un dzīvojamās ēkas gan

pārvaldneekam, uzraugeem, strādneekeem un amatneekeem, jo katrā

leelakā muižā atrodas vismaz kalēja un galdneeka darbnica. Bez tam

pee muižas atrodas dažādi rūpneeciski uzņēmumi, kā brūži, spirta dedzi-

nātava, moderneeciba, dzirnavas v. c. Muižas tuvumā parasti vēl

atrodas ārsta dzīvojamā māja, apteeka un krogs. Tālab muižas parasti
sastāda eevērojamu apdzīvotu veetu ar daudzām dzīvojamām un saim-

neecibas ēkam un ar vairakeem simteem eedzīvotajeem. Pēc agrārās
reformas izvešanas muižu apdzīvotāju skaits ir vēl leelakā mērā peeaudzis,

jo dažādās muižu ēkās ir apmetušees uz dzīvi bezzemneeki, kureem ir pee-

šķirta zeme, bet kuri vēl nav paspējuši uzcelt savas saimneecibas ēkas.

Pusmuižas pa leelakai daļai ir celtas jaunākā laikā un tālab tās ir

celtas pēc eepreekš izstrādāta plana noveetojot saimneecibas ēkas ap

četrstūraino sētu.

Mazmajas ir sastopamas daudzos Latvijas apvidos, bet it sevišķi
Kurzemē, kur XIX. g. s., bet it sevišķi min. gadusimteņa vidū ir parceletas
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Latveešu zemneeku māja (Vidzeme)

Latveešu zemneeku māja (Nītaure)

Latveešu zemneeku māja (Smiltene)
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vairākas muižas (1 —10 hekt.) un uz šeem neleelajeem zemes gabaleem

nometināti izkalpojuši zaldāti. Tā kā katras atsevišķās saimneecibas

zemes platiba ir ļoti neleelā, tad zaldātu mājas ir saceltas tuvu veena

pee otras un, nereti, atstāj neleelā ceema eespaidu. Ari vairāki muižu

īpašneeki savā laikā ir pārdevuši saveem kalpeem neleelus zemes

gabalus (I—s hekt.), tādā kārtā radidami mazsaimneekus, kuri izpilda
ari muižas strādneeku veetu. Tā, peem.,-ir izcēlees Pļaviņu ceems Talsu

apriņķī, kur gar ceļu ir saceltas 58 mazmājas.

Veca mežsargu māja Kurzeme

Ceemi un sādžas šī vārda parastā nozīmē Latvijā ir sastopamas

veenigi jūrmalā, jūras tuvumā, it sevišķi apvidos, kuros agrāk ir dzīvo-

juši lībeeši un Latgalē. Zvejneekus kopdarbiba jūrā ir peespeeduse
celt savus mājokļus tuvāki veenu pee otra. un tālab Leepajas, Ventspils

un Talsu apriņķos jūras tuvumā ir sastopams prāvs skaits ceemu.

Latgalē zemneeki līdz šī gadu simteņa sākumam viscaur dzīvoja

ceemos. Pirmās atsevišķi stāvošās saimneecibas Latgalē cēla Kurzemes

un Vidzemes izceļotāji, kuri Latgalē nodibināja savas fermas (folwerkas).
Tikai kopš 1905. gada sākās plašākos apmēros latgaleešu sādžu izdalī-

šanās veensētās, bet tagad tur veensētu skaits jau ir ļoti leels. Turpretim

Kurzemē un Vidzemē ceemi ir visai reta parādiba, pee kam ar vārdu
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„ceems" pee mums beeži apzīmē ari tādas apdzīvotas veetas, kur tuvu

veena pee otras uzceltas 3—4 lauku mājas, kamēr Latgalē parastajos

ceemos gar veenu eelu (ceļu) tuvu veena pee otras saceltas vairākas

desmitas zemkopju mājas.

Upmalu ceems pee Bārtas

Meesti atšķiras ne ceemeem ar to, ka meestos eedzīvotaju
vairākums nenodarbojas ar zemkopibu vaj zveju, bet gan ar tirdzneecibu

un amatneecibu. Kamēr ceemi sastādās no tuvu veena pee otra celteem

zemkopju mājokļeem, tikmēr meesti ir neleelas pilsētneeku nometnes.

Ceems Latgalē

= Apdzīvotas veetas
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Tā tad ceemus no meesteem neatšķir dzīvojamo ēku daudzums un

eedzīvotaju skaits, bet gan saimneeciskais uzdevums, kuru tee izpilda.

Nereti ceemi izvēršas par meesteem (kreeviski torgovoe selo) un

pilsētām (Ainaži, Mežragaceems) un pee mums dažkārt meestu nosau-

kumam peeveenots vārdiņš ceems (Lejasceems, Ažuceems). Pilsētas

parasti atšķiras no meesteem ar to, ka tās ir leelakas, ka tur dzīvo

leelaks cilvēku daudzums un ka tām ir pilsētu pašvaldibas eestādes.

Ari meesteem var būt savas pašvaldības eestādes, bet tās atšķiras no

pilsētu pašvaldibas eestādem ar leelaku veenkāršibu. Tomēr pēc šīm

Ceems Latgalē

juridiskām eezīmem ir visai grūti vilkt robežu starp meestu un pilsētu,

jo pee mums bija meesti ar vairāk nekā 10,000 eedzīvotajeem (Grīva,

Krāslava) un pilsētas ar nepilneem 1500 eedzīvotajeem (Piltene, Grobiņa).

Statistika par pilsētu uzskata katru apdzīvoto veetu ar vairāk nekā

2000 eedzīvotajeem. Ari ar saimneeciskām eezīmem šāds norobežojums

saskan, jo katru apdzīvoto veetu ar vairāk nekā 2000 eedzīvotajeem
leelakā mērā apdzīvo ari tirgotāji un amatneeki, un tālab tai ari saim-

neeciskā ziņā ir pilsētas raksturs. Meesti ir visas tās apdzīvotās veetas,

kur tuvu veena pee otras ir uzceltas dzīvojamās ēkas (tāpat kā pilsētās),
kur eedzīvotaju- vairākums nodarbojas ar tirdzneecibu, amatneecibu un

citeem pilsētneeku nodarbošanās veideem, bet ne ar zemkopību un zveju,

un kur tomēr ir mazāk nekā 2000 eedzīvotaju, neskatotees uz to, vaj šo

apdzīvoto veetu eemītneekeem ir savas pašvaldibas teesibas vaj nav.
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Pee mums, Latvijā, apdzīvoto veetu milzīgais vairākums ir atse-

višķas mājas un muižas, jo starp vairāk nekā 100,000 mūsu dzimtenes apdzī-

votām veetām pirms kara bija tikai 42 pilsētas ar vairāk nekā 2000 eedzīvo-

tajeem un meestu ari bija apmēram tikpat daudz. Turpretim daudzos Vakar-

Eiropas un Kreevijas apvidos eedzīvotaju vairākums dzīvo ceemos un mee-

stos. Latvijā iznāk mazāk nekā 1 kvadrātkilometrs zemes uz 1 apdzīvoto

veetu. Kurskas guberņā, turpretim, iznāk 6,2 kvadrātkilometri uz veenu

apdzīvotu veetu, Mogiļevas
— 5, Donas apgabalā un šī

apgabala Saļskas apriņķī

pat 780 kvadrātkilometri,

pee kam katrā apdzīvotā
veetā caurmērā dzīvo vai-

rāk nekā 4000 cilvēki,
kamēr pee mums tikai

nepilni 12. Vismazākais

„dvēseļu" skaits caurmērā

katrā apdzīvotā veetā ir

Zemgalē, kas izskaidrojams
ar kara eespaidu. Tā Jaun-

jelgavas apriņķī katrā ap-

dzīvotā veetā caurmērā

dzīvo tikai 6,5 cilvēki, Rigas

apriņķī — 8,3, Leepajas
— 8,4. Kurzemē visleela-

kais caurmēra eedzīvotaju
skaits uz veenu apdzīvotu

veetu ir Aizputes (11,3),

Kuldigas (10,4) un Ilūkstes

(10,5) apriņķos. Vidzemē

šis skaits sasneedz Valkas

apriņķī 12,4 un Valmeeras

apriņķī 15,5. Latgalē katrā

apdzīvotā veetā dzīvo caur-

mērā 16,2 cilvēki, kas

izskaidrojams ar ceemu

eespaidu.

Eela kreevu ceemā Latgalē

Mūsu pilsētas izcēlušās visdažādākos laikos un tāpat ari dažādi

apstākļi sekmējuši to izcelšanos. Pilsētu leelā daļa radusēs jau vidus

laikos. Jau pirms vācu krustnešu atnākšanas pee seno latveešu pilim
bija izcēlušās pilsētas. Apceetinatās pils tuvumā, pee tās sētas, uz ko

jau aizrāda pilsētas tīri latviskais nosaukums, beeži atradās prāvāks
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skaits dzīvojamo ēku, kurās uzturējās virsaišu pavadoniba, kareivji un

ļaudis, kuri gan nodarbojās ar zemkopibu, gan ar amatneecibu (kalēji,
sedlineeki v. c). Tādas pilsētas bija pee Mežotnes, Tervetenes, Dobeles,

Sidrabenes, Kokneses v. c.

pilim.*) Ari vidus laikos,

pēc ordeņa varas nostipri-

nāšanās, meestu un pilsētu
leelakā daļa izcēlās tādā

pat kārtā. Pee pilim, kuras

bija ari administratīvās pār-
valdes centri, apmetās
amatneeki un tirgotāji, un

ja šādi ļaudis pee kādas

pils bija saradušees leelakā

skaitā, tad izcēlās meests

un vēlāk: pilsētiņa. Vidus

laikos tikai trīs mūsu pil-

sētas — Riga, Leepaja un

Valka — ir izcēlušās kā

Apdzīvota tranšeja Kurzemē

pilsoņu nometnes, kuras neslēpās stipro piļu aizvējā. Tomēr Latvijā ir tikai

astoņas pilsētas, kuras dabūjušas pilsētas teesibas pirms 1500. gada un

līdz šim nepārtraukti pastāvējušas. Šīs ilsētas ir Aizpute, Kuldiga,

Limbaži, Piltene, Riga,

Valmeera, Ventspils un

Cēsis. 9 pilsētas izcē-

lušās līdz 1700. gadam.
18. gadu simtenī pilsētas
teesibas dabūjušas 2 pilsē-
tas (Sloka un Tukums),
bet visas pārejās pilsētas
un meesti rādušees tikai

19. un pat 20. gadu sim-

teņos. 1555. gadā, kad

ordeņa valsts vēl atradās

pilnos zeedos, latveešu

apdzīvotā zemē bija tikai

21 pilsēta vaj meests. Kāds

no vecakeem autoreem

Apdzīvota tranšeja Kurzemē

saka,**) ka toreiz bijušas sekošas pilsētas: Riga, Limbaži, Rauna, Smiltene,

Dzērbene, Peebalgā, Cesvaine, Gulbene, Alūksne, Koknese, Straupe, Pil-

*) J. Krodzneeks „lz Baltijas vēstures" I. 38. un 43. lpp.

**) Casparis von Ceumern Theatridium Livonicum. Riga, 1690.
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tene, Aizpute, Cēsis, Valmeera, Trikate, Rujene, Sigulda, Kuldiga, Ventspils
un Bauska. Bet šo pilsētiņu leelakā daļa izpostita nākošo gadusimteņu
karos un pēc Zeemeļu kara bija no zemes virsas nozudušas Rauna,

Smiltene, Dzērbene, Peebalgā, Cesvaine, Gulbene, Alūksne, Koknese,

Straupe, Trikate, Rujene un Sigulda. Daudzas no šīm pilsētām nekad

nav atjaunojušās, kamēr citas (Smiltene, Rujene, Alūksne) pēdējos gadu-
desmitos pirms pasaules kara vecajās veetās radās pilnigi no jauna.

Pirms kara Latvijā bija 85 pilsētas un meesti, no kureem 65 izcēlušees

pēdējos simts gados.

Ārkārtigi dzīvā meestu un pilsētu rašanās pēdējos 50 gados izskai-

drojama diveem apstākļeem. Vispirms, dzimtbūšanai pastāvot, zemnee-

keem bija aizleegts atstāt savu pagastu, un tālab tee nevarēja apmestees

uz dzīvi pilsētās un meestos, un pēdējos tālab nevarēja peeaugt eedzī-

votaju skaits un ari jauni meesti nevarēja izceltees. Kur 19. gadu

simteņa sākumā dibinajušees meesti, tur pirmee eemītneeki bija ebreji,
kā peemēram Sasmakā. Tikai 19. gadu simteņa otrā pusē, kad zemneeki

eeguva pārveetošanās brīvību, apstākļi grozījās un ļaudis pēc patikas

varēja apmestees, kur tas teem šķita izdevigaki. Otrkārt, saimneeciskais

uzplaukums, bet it sevišķi satiksmes līdzekļu attīstība, radīja veselu

virkni jaunu meestu un pilsētu. Kamēr vidus laikos pilsētu dibinašanos

noteica galvenā kārtā stratēģiski apstākļi (pils aizsardzība), tikmēr jaun-
radušos pilsētu un meestu dibināšanu un attīstibu noteica tīri saimneeciski

apstākļi. Jaunākā laikā pilsētas un meesti izcēlušees: 1) kā preču

izmaiņas punkti, a) pee dzelzsceļu stacijām, b) jūrmalā, c) pee vairāku

eevērojamu leelceļu krustošanās veetām un d) kuģojamām upēm; 2) kā

rūpneecibas centri; 3) kā peldu un vasarniču veetas un 4) kā admini-

stratīvās pārvaldes eestāžu sēdekļi.
Var teikt, ka tāpat kā agrāk pee pilim izcēlās meesti, tā tee pirms

kara radās pee dzelzsceļu stacijām. Dzelzsceļu staciju tuvuma dibināti,

vaj ari jau agrāk dibināti, bet sleežu ceļu atdzīvināti ir Vec-Auce,

Preekule, Strenči, Rujene, Krustpils, Eecava, Alūksne, Gulbene, Smiltene,

Birži v. c. Pee jūras kā ostas vaj ari kā kuģu būvēšanas veetas ir

radušās Pāvilosta, Ainaži, Salacgrīva, Roja v. c. Pee svarigaku ceļu

krustošanās veetām Ažu ceems, Saldus, Nītaure v. c. Upju radito ceļu

dēļ Jaunjelgava, Jēkabmeests un pa daļai ari Sloka. Rūpneecibas eestāžu

dēļ radusēs Ligate, Livani un pa daļai ari Bolderaja un Milgrāvis, kaut

gan pēdējo attīstibu sekmē ari Daugava. Kā peldu un vasarniču veetas

radušās Rigas Jūrmala, Sigulda, Ogre, Neibade, Ķemeri un Baldone.

Tikai retos gadijumos administratīvās pārvaldes eestāžu pārveetošana uz

veenu vaj otru veetu atstājuse leelaku eespaidu uz meesta attīstibu, kā

tas, peem., pa daļai ir Saldū, Biržos un Gulbenē.

Ap 1800. gadu vairāk neka 2000 eedzīvotaji bija tikai Riga, Jelgava

un Leepajā. Pavisam kopā šinīs 3 pilsētās bija 44,120 eedzīvotaji, bet

Pilsētas



visās pārejās pilsētās bija mazāk nekā 2000 eedzīvotaju. Ari pirms

nepilneem 100 gadeem Baltijas latveešu daļā bija tikai 6 pilsētas ar

vairāk nekā 2,000 eedzīvotajeem. Tās bija Riga (41,781 eedz.*) —

1819. g.), Jelgava (9,764 — 1816. g.), Leepaja (5852 — 1823. g.), Kuldiga,
Bauska un Tukums (2—3ooo**) — 1823. g.). Turpretim īsi pirms

pasaules kara visā Latvijā bija 42 apdzīvotas veetas ar vairāk

nekā 2000 eedzīvotajeem un, vairāk nekā 40 sīkāki meestiņi, kuri tomēr

nemitigi peeauga un mēģināja izvērstees par pilsētiņām. Eedzīvotaju
skaita peeaugšana pilsētās redzama no sekošās tabeles:

Eedzīvotaju skaits. l )

*) Mhhkbhitb. JlH(j)jiHHjicKaH ryôepHiH. (Cno. 1855).

**) Bienenstamm. Geographischer Abriss.

I—7)1—7) Skat. peezīmes nākošā lapas pusē.
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l800
P

g.
2)

xm-S-
3) 1863.g.

5) 1881. g.
6) 1897. g.6) 1914. g.

7) 1920. g.

Riga
Daugavpils . .
Leepajā . . .

Jelgava . . .
Ventspils . . .

Rigas Jūrmala
Rēzekne .

.
.

Valka
....

Grīva
....

Tukums . .
.

Kuldigā . . .

Krāslava . .
.

Bolderaja . .
Bauska

....

Jekabmeests .
Cēsis

Jaunjelg-va .
Ludza

....

Saldus
....

Krustpils . . .
Valmeera .

.
.

Talsi

Limbaži
.

.
.

Sloka
....

Aizpute . . .
Ilūkste

....

Rujene
....

Livani
....

Smiltene
.
. .

Pāvilosta . . .

Glazmanka . .

Preiļi ....

Kandava . . .

Subate
....

Varklaņi . . .
Alūksne . . .

Ainaži
....

27,813

4,506
9,395

1,167

500

1,221
1,276

945

1,448
1,035

372

59,960

11,361
10,992

20,321
1,873

1,091
870

2,804
4,053

1,3814)

2,248

3,316
1,732

1,279
4,414

77,467
22,825

9.970

22,735

3,701

3,371

2,617
2,633
3,398

4,618

4,021

4,201
2,426
3,459

3,234
261

169,329

29,611

28,531
5,872

4,200

6,151
8,072

6,113

5,512
4,269

5,820

282,230
69,975

64,489
35,131

7,127

12,000
10,795

10,922
7,996

7,555
9,720

7,825
2,345

6,544
5,175

6,356
5,829

5,140

3,585
4,142

5,050
4,200

2,412

2,114
3,340

3,652
3,496

2,614
1,484

520,000

105,700
94,000
45,700

26,000

24,100
22,800

21,500
12,800

12,600
11,700

10,500
10,500

8,300
8,200

7,400
7,300

7,100
6,000

5,300

5,200
5,100

4,700
4,600

4,200
4,100

4,000
3,600

3,500
3,000

2,700
2,400

2,300
2,300

2,100
2,100

2,100

181,443
28,938

50,311
19,364

8,000
9,965

9,965

4,362
4,815

3,564
2,040

2,855
3,459

6,315
1,577

5,026
2,373

1,862

6,848
2,954
2.501

1,974

2,596

2,350

570

600

932

2,300
877

525

2,312

1,000

1,138
1,485

1,134

2,406
3,150

2,293

2,508

3,407
1,814

1,360
3,6901,015

2,328

2,104
1,857

2,153
1,810

1,587
543

3,406

1,888

2,293
718

878

1,855

1,045
1,404

1,919
1,977

549

500

1,520
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Eedzīvotaju skaits. l )

Pavisam Latvijā pirms kara bija 22 pilsētas ar pilsētu pašvaldibas

teesibam, 15 meesti ar sašaurinātām pilsētu pašvaldibas teesibam un

43 meesti un apdzīvotas veetas ar meestu raksturu, bet bez pašvaldibas
teesibam. Latvijā ir 7 ostas (Riga, Leepajā, Ventspils, Pāvilosta, Ainaži,

Salacgrīva, Roja) un vairākas jūras tvaikoņu peeturas veetas (Engure,

Mērsrags, Neibade v. c), 9 peldu un vasarnīcu veetas (Rigas Jūrmala,

Ķemeri, Baldone, Ogre, Sigulda, Neibade, Pabaži, Vec-Aķi, Roja), veens

ceetoksnis (Daugavgrīva) veena apceetinata kara spēka noliktava

(Daugavpils), vairāki fabriku meesti (Ligate, Bolderaja, Livani, Milgrāvis

v. c.) un leels skaits sīku tirdzneecibas meestu.

Meesti un pilsētas Latvijā nav veenmērigi izdaliti. *) Ir apgabali,
kuros tuvu veens pee otra izcēlušees meesti un pilsētas un ir deezgan

plaši apgabali, kuros nav leelaku apdzīvotu veetu ar pilsētu raksturu.

Leela loma pilsētu un meestu izcelšanās vēsturē ir satiksmes ceļeem. Tā

uz Daugavas krasteem Latvijas robežās atrodas 15 pilsētas un prāvāki

J) Kur eedzīvotaju skaita veetā nodrukāta strīpiņa (—), tur man nebija peeeeta-

mas ziņas par eedzīvotaju skaitu.

2) Kurzemes pilsētas pēc Deršau un Keizerlinga „Beschreibung der Provinz

Kurland" un Vidzemes — pēc Afonkvica, Jln(ļ)jiHH,a;cKafl ryô'epHi.H (CEIB. 1855). Skaitļi

par Vidzemes pilsētām atteecas uz 1794. gadu.
3) Visām pilsētām skaitļi ņemti no teôjihulio cocroimin ropoAOBi»

PoccincKon Hainepin". CamcrneTepô. 1842. un Kurzemes meesteem pēc P. Possarta

„Die russischen Ostseeprovinzen. Kurland". Stuttgart 1843.

4) Bolderaja kopā ar Daugavgrīvu.
5) Kurzemes pilsētām un meesteem pēc 1863. g. skaitīšanas iznākumeem (Sta-

tistisches Jahrbuch fūr Kurland. 1863. g. izdev.). Vidzemei un Latgalei pēc BoeHHo-

CTaTHCTHHecKiâ c6opHHKi>. BtinycKi> IV. 1871 r.

6) Pēc 1881. un 1897. gadu tautas skaitīšanu iznākumeem.

"') Pēc eekšleetu ministrijas 1913. g. izdaritās anketas, pēc jaunākām tautas

skaitīšanām, kur tādas notikušas īsi pirms kara, pēc „CTaTHCTHHecKin E)Kero,iiHHKi>"

1914. g. izdevuma un Kreevijas Centrālās Statistiskās Komitejas izdevuma „ropo,na
Pocciii bt> 1910 r." C.-neTepôypnb 1914r. Skaitļi par Vidzemes meesteem uzskatami

kā novecojušees, jo 1914. g. dažos meestos bija vairāk eedzīvotaju, nekā šeit uzdots.

Ventspilī ar preekšpilsētam, kuras vēl nav pilsētai peeveenotas, pēc citām ziņām

eedzīvotaju skaits tuvojees 30,000.

*) Skat. karti peelikumā.
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P

g
2
)|l840. g.

3)|l863. g.
5)jl881. g.

6)[l897. g.6)ļl914. g.?)ļ 1920. g.

)agda .
.

)obele . .

'ridruiska

90-100 467 1,083

1,774|
1,594

1,380

1,516

1,721

1,832

1,490

1,509

2,000

2,000

2,000

2,000

1,400

1,400

1,142

905

509

950

1,354

893

lasmaka . 1,423

īrobiņa . 571 1,167 j
1,075 ļ

1,618

1,327'iltene
.
. 335
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meesti. Visvairāk pilsētu un meestu ir Rigas, Valmeeras, Talsu, Daugav-

pils uu Ilūkstes apriņķos. Šinīs 5 apriņķos atrodas leelā puse (46) no

visām pilsētām un meesteem. Vispārigi Kurzeme ir bagātāka pilsētām
un meesteem, jo tur, pateicotees ebreju apmešanās teesibam, meestu

izcelšanās bija agrāk eespējama nekā Vidzemē. Vismazāk pilsētu un

meestu ir Latvijas vidus daļā (Cēsu un Rigas apriņķu deenvidus-austrumu

daļās) un Jaunjelgavas-Bauskas apriņķos, kā ari Latgales austrumos

(Rēzeknes un Ludzas apr.).

Atsevišķos apriņķos atrodas sekošas pilsētas,*) eevērojamaki meesti

un vasarniču nometnes:

Rigas apriņķi:

R i ga, Neibade,

Sloka, Nitaure,

Bolderaja, Ogre,

Daugavgrīva, Pabaži,

Ķemeri, Pļaviņas,

Ligate. Rigas Jūrmala,

Madleena, Sigulda,

Milgrāvis, Skrīveri,

Vecāķis.

Jelgavas apr.:

Jelgava,

Dobele.

Tukuma apr. :

Tukums,
Vec-Auce.

Talsu apriņ ķ ī:

Talsi,

Engure,

Kandava,

Mērsragaceems,

Roja,

Sabile,

Sasmaka.

Daugavpils apriņķī:

Daugavpils, Krāslava.

Dagda, X ru s tp i 1 s,

Glazmanka, Li va n i,
Pridruiska.

Vidzeme.

Zemgale.

Bauskas apr. :

Bauska,

Baldone,

Eecava,
Šenberga.

Kurzemē.

Ventspils apr. :

Ventspils,
Piltene.

Cesu apriņķī:

Cēsis,

Birži,

P.-Rauna,

Ligrade.

Valkas apriņķī:

Valka, Ope,

Alūksne, Smiltene,

Lejasceems, Strenči.

Jaunjelgavas

apriņķī:

Jaunjelgava,

Jēkabmeests,
Āži.

X v 1 d i ga s apr.:

Xv 1 d i g a,

Saldus.

Aizputes apr.:

Ai z pu te,

Pāvilosta,
Vaiņode.

Latgale.

Rēzeknes apr. :

Rēzekne,

Varklaņi,

Vilaņi.

Valmeeras apr.;

Valme c r a,

Limbaži,

Ainaži,

Aloj a,

Maz-Salaca,

Matiši,
Ru j e n e,

Salacgrīva,

Ilūkstes apr. :

Ilūkste,

Griva-Zemgale,

Koplava,

Skrudalina,

Smelina,
Subate.

Leepajas apr.:

Grobiņa,
L e e p a j a,

Durbe,

Paurupe,
Preekule.

Ludze s apriņķī:

Ludza,

Kārsava.

*) Tās apdzīvotas veetas, kuram ir sava pašvaldība, sarakstā ir pastrīpotas.

Pilsētas un meesti
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A. Vidzeme

Vidzeme eeņem Latvijas zeemeļ-austrurou daļu un ir 22,814,5 kkm

leela. Zeemeļos to eerobežo Igaunija, deenvidus austrumos Latgale,
deenvidos Kurzeme un reetumos Rigas jūras līcis. Vidus laikos ar

vārdu Livonija (Livland) apzīmēja visu agrāko Baltiju (Kurzemes,

Vidzemes un Igaunijas guberņas), Latgali un Klaipēdas (Mēmeles apvidu).
Pēc Livonijas valsts sabrukšanas ar vārdu Vidzeme apzīmēja tikai agrāko
Vidzemes guberņu, t. i. Terbatas, Pernavas, Veravas, Vilandes, Valkas,

Cēsu, Valmeeras, Rigas un Sāmu salas apriņķus. 1917. gadā, kad ari

Kreevijā pirmo reizi sāka realizēt tautu pašnolemšanās teesibas, Vidzemi

sadalija divās daļās: agrākās Vidzemes zeemeļu daļa saveenojās ar

agrāko Igaunijas guberņu veenā Igaunijas provincē, un latviskā Vidzemes

deenvidus daļa kļuva par patstāvigu apgabalu. Gan vācu okupācijas
laikā šo sen gaidito un dabīgo dališanu atcēla, bet līdz ar Latvijas un

Igaunijas valstu neatkaribas izsludināšanu Vidzeme no jauna sadalījās,

jo abas valstis nodibinājās savu tautu etnogrāfiskās robežās.

Vidzeme sadaļas 4 apriņķos: Rigas, Valmeeras, Cēsu un Valkas.

Riga 1570. gadā

1. Rigas apriņķis

Rigas apriņķis atrodas Latvijas vidū. To eerobežo Rigas jūras līcis,
Valmeeras, Cēsu un Daugavpils apriņķi un Kurzeme (Tukuma, Jelgavas,
Bauskas un Jaunjelgavas apr.). Rigas apriņķis ir 6,223,2 kkm leels un

ir vidēji beeži apdzīvots, kaut gan kara notikumi šī apriņķa eedzīvo-

tajeem ir situši visai sāpigas brūces, jo apriņķa deenvidus daļā pasaules
kara laikā steepās kaujas linija, un tālab Daugavas peekrastes apdzī-
votāji stipri ceetuši no kara. Zeme labuma ziņā Rigas apriņķī ir vidēja.
Rigas līdzenumā zeme ir smilšaina un purvaina un tālab neauglīga.
Augligakee apvidi atrodas apriņķa vidējā daļā.

Vidzeme — Rigas apriņķis
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Rigas apriņķī atrodas 6 pilsētas un meesti ar savu pašvaldibu,

kuru starpā ir Latvijas galvas pilsēta, 1 ceetoksnis un 10 meesti un

vasarniču nometnes, 4 valsts muižas, 120 agrākās bruņneeku muižas,

6 patrimonial muižas, 54 pagasti un 22 lut. draudzes (bez Rigas).

Rigas apriņķī atrodas mūsu galvas pilsēta Riga. Ta atrodas uz

24°05' garumā un 56°57' platumā un uz Daugavas abeem krasteem

13,3 kilometrus no jūras (no Rolanda tēla uz Rātsnama laukuma Eekš-

Rigā līdz bākai pee Daugavgrīvas) un 6,8 metrus (bruģis pee Pētera

baznicas) virs jūras līmeņa.

Riga ir pirmā vācu dibinātā pilsēta Latvijā. Pirmā vācu tirgotāju

un garidzneeku nometne Latvijā atradās pee Ikšķiles, augšpus Doles

salas, kuru jūras kuģi nevarēja sasneegt. Tālab biskaps Alberts

1201. gadā eerīkoja Daugavas malā pee Rīdziņas upes (no šīs upes

nosaukuma cēlees Rigas vārds) eetekas Daugavā tirgu.*) No sākuma

tagadējās Rigas veetā atra-

dās tikai tirgus veeta, kuru

pārvaldija biskapa eecelts

eerēdnis. Veetabija teicami

izraudzita, un tālab tur tir-

gotāji drīz apmetās uz

pastāvīgu dzīvi. Bet Riga

kā pilsēta vēl nepastāvēja.
Pat nosaukums šim tirgum

nebija dots, un ari vēlāk,

kad Riga jau bija pārvēr-

tusēs par pilsētu, to sauca

par „dc stat tho der

Righe", t. i. pilsēta pee

Zāļu vakars Rigā XVIII. g. s.

Rigas upes. Pirmo sākumu Rigas pilsētas pārvaldibai rādija tirgotāju

ģilde. Tirgotāju skaitam un spēkam peeaugot, tee biskapa eerēdņa

eejaukšanos tirgus un ģildes darīšanās uzskatīja par necee-

šamu traucējumu un 1221. gadā Rigas tirgus apdzīvotāji, kopā ar lī-

beešeem un latveešeem, sacēlās pret biskapu. Cīņas iznākumi nāca

par labu Rigas pilsētai. Biskaps mitējās būt Rigas tirgus īpašneeks,
zeme pārgāja tirgotāju privātīpašumā, tirgus veenigais pārvaldneeks

kļuva ģilde un biskapa eerēdņa veetā teesu sāka spreest pašu pilsoņu
eevēleti teesneši. Pilsēta kļuva neatkarīga teesas leetās, pārzināja ceļus

un ostu, naudas kalšanu, mērus un svarus, eeguva teesibu slēgt poli-
tiskus līgumus, peeteikt karu un slēgt meeru. Pirmajā laikā Rigā no-

*) No vācu vēsturēm lasitajs beeži eegūst eespaidu, ka Rigas pilsētu īsā

laikā uzcēluši vāceeši. Tā nebūt nebija. Bez tam pēc J. Krodzneeka pamatotām
domam tagadējās Rigas veetā jau pirms vācu atnākšanas atradees lībeešu ceems.
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dibinājās demokrāti-

ska satversme. Visu

pilsoņu sapulce bija

augstākā eestāde pil-

sētā, kura vēlēja tees-

nešus un rāti, bet par

pilsoņeem uzņēma vi-

sus, kuri apmetās pil-
sētā uz dzīvi un apņē-

mās maksāt uzņem-

šanas naudu. Tālab

Rigas pilsoņos toreiz

uzņēma ari daudzus

lībeešus, latveešus,

igauņus un kreevus.*)

Pilsētneeku skaitam

peeaugot, Riga drīz

bija eevērojama ne

tikai kā saimneecisks

spēks, bet ari kā mili-

tāra vara. Katrs amat-

neeks un tirgotājs

tanīs nemeerigajos lai-

kos prata leetot zo-

benu un šķēpu tikpat
labi, kā savus amata

rīkus. Tirgotāji nekad

neatstāja pilsētu bez

eeročeem. 13. gadu

simteņa sākumā Riga

bija Livonijas viseevē-

rojamakais bruņotais

spēks. 1285.gadāRiga

eestājās Hanzas sabee-

dribā. Baltijā tanī

laikā jau sacensās

ordens un biskaps dēļ

noteicošās varas un

virskundzibas. Bet

blakus ordeņam un

biskapam izauga tre-

Riga

*) A. v. Bulmeringk. Die Verfassung der Stadt Riga. Leipzig 1898. S. 52.
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šais spēks — Rigas pilsoniba. Drīz ari Rigu eerāva biskapu un

ordeņa savstarpējās ķildās, pee kam kā veens, tā otrs gribēja dabūt

Rigu zem savas varas, lai tā savā labā varētu izleetot Rigas

bruņoto spēku un lai varētu sev nodokļu veidā peesavinatees

daļu no Rigas tirgotāju bagātās peļņas Kopš 1297. gada Riga atradās

atklātā cīņā ar ordeni, un 1330. gadā ordeņa kara pulki eeņēma Rigu

un pilsētai vajadzēja atzīt ordeņa un arķibiskapa virskundzibu, un tanī

pašā gadā tika likts pamats ordeņa pilij, tanī veetā, kur tagad atrodas

Rigas pils. Bet cīņa ar to neizbeidzās 1484. gadā ridzineeki nopostija

ordeņa pili pee Rigas, bet kaujā pee Ādažeem tos 1491. gadā sakāva

Valters Pletenbergs. . Bet jau 13. gadu simteņa beigās bija notikušas

eevērojamas pārgrozibas pilsētas eekšejā eekārtā. Pilsētai pašai un tās

bagatibai peeaugot veenmēr spilgtāki parādijās zocialās pretešķibas eedzī-

votaju starpā. Pilsoņi sadalijās divās leelās grupās: bagātajos {divites,

rike), pee kureem peedereja tirgotāji, kuri tirgojās ar aizjūras zemēm un

Lectavu-Kreeviju un nabagos (pauperes, arme), kuru leelakā daļa bija
amatneeki. Saskaņā ar šo dališanos nodibinājās divas ģildes: leelā —

tirgotāju un mazā — amatneeku. Tanī pašā laikā peeauga ari rātes vara,

kura izvērtās par augstāko lemjošo orgānu. To nevēlēja vairs tautas

sapulce, bet rātes locekļi kooptēja izbijušo rātes kungu veetā jauns.
Tā pamazam izcēlās 3 pilsētas pārvaldes eestādes: rāte un abas

ģildes, pee kam ģildēm peekrita apmēram tās teesibas, kuras agrāk izpil-

dīja tautas sapulce. Budžetus un jaunus nodokļus apstiprināja ģildes, bet

administratīvā un teesu vara atradās rātes rokās. Tomēr kā rāte, tā ari pā-

rejās pilsoņu organizācijas atradās stiprā atkaribāno arķibiskapa un ordeņa,

un tālab ari Rigā ar preeku apsveica Lutera mācibu, kura solija
zemi un pilsētu atsvabināt no saimneeciski leekās un toreiz stipri izvirtušās

katoļu garidzneeku virskundzibas. 1521. gadā Andréas Knepkens Pētera

baznicā sāka atklātu diskusiju ar katoļu mūkeem, un pēc Rigas reforma-

tora Zilvestra Tegetmeiera sprediķa Rigas eedzīvotaji sāka dauzit katoļu

svētbildes un padzina grēku peedošanas zīmju pārdevējus. Ordeņa mestrs

Valters Pletenbergs 1525. gadā atzina Rigai ticibas brīvību. 1559. gadā

Rigu eelenca 10,000 vīru leels kreevu kara spēks, kuru uzbrukumu atsita

5000 Rigas eedzīvotaji. 1561. gadā Vidzemi peeveenoja Polijai, bet stiprā

Rīga pretojās katoļticīgo poļu virskundzībai un 20 gadus pastāvēja kā

brīvpilsēta, kura atzina tikai vācu tautibas romeešu ķeizaru par savu

virskungu. Pēc tam, kad Polijas karalis bija atzinis luteraņeem ticibas

brīvību, Rīga 1581. gadā padevās Polijai. Bet karaļa Stefana Batorija

solījumus poļu administratori drīz peemirsa, un Vidzemē un Rigā sākās

visasakee ticibas spaidi : Rigā atvēra jezuītu kolēģiju, luterāņu baznicās

sāka sprediķot katoļi v. t. t. Vairākkārt izcēlās nemeeri, kuri izbeidzās

tikai pēc Rigas peeveenošanas Zveedrijai 1621. gadā, pee kam jau
1601. gadā Riga bija zveedru apsēsta. Zveedru valdibas laikā Riga
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pārdzīvoja zeedu laikus, jo pilsonibai labvēlīgā Zveedrijas valdiba visādi

sekmēja Rigas uzplaukšanu, gan noslēgdama izdevīgus līgumus ar

ārvalstīm, gan apveltidama pilsētu ar plašeem zemes gabaleem (skat.

Limbažus), gan sekmēdama izglītibu (Rigā atvērta pirmā ģimnāzija).
1710. gadā Rigu eelenca kreevu kara pulki feldmaršala Šeremetjeva
vadibā un pēc 9 mēnešu ilgas pretošanās, pa kuras laiku karš un mēris

bija prasījuši pilsētā 22,000 cilvēku dzīvibas, pilsēta 15. jūlijā zem goda

pilneem nosacijumeem pa-

devās. Laikmetā pēc Zee-

meļu kara pilsēta saimnee-

ciskā ziņā ātri uzplauka,
bet teesiskā ziņā zaudēja.

Kreevijā pilsonibas stāvo-

klis bija neapskaužams.
Kamēr Zveedrijā pilsoniba
bija brīva un ceenita kārta,
tikmēr Kreevijā tās stāvo-

klis gandrīz nemaz neat-

šķīrās no dzimtļaužu-zem-
neeku stāvokļa, un tālab

ari Rigas pilsoņi zaudēja
muižneecibai par labu

dažu labu no savām tee-

sibam. 18. gadu simteņa
vidū Riga bija pēc tagadējā

jēguma sīka pilsētiņa, jo
tai 1760. gadā bija tikai

14,028 eedzīvotaju*) t. i.

apmēram tik daudz cik

Tukumā bija pirms kara.

Bet 1812. gadā tikko atspir-

gusē pilsēta atkal stipri
ceeta no kara breesmam.

Kurzemi bija eeņēmis un

Rigai tuvojās franču-prušu
kara spēks. Pārsteidzīgais

Rigas ģenerālgubernators

Eeta Vec-Rigā

fon Esens 1812. gadā, naktī uz 12. jūliju, izdeva pavēli nodedzināt visas

Rigas preekšpilsētas, kuras ārpus ceetokšņa vaļņeem bija izcēlušās.

Nodega 4 baznicas, 35 sabeedriskas un 705!privatas ēkas, ar ko Rigas
eedzīvotajeem izcēlās 17 miljonu rubļu leeli zaudējumi, kas tanīs laikos

*) „Statistisches Jahrbuch f. d. Stadt Riga" I. 1891.
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bija milzigā zuma. Ari Krimas karā pilsētai tuvojās kara breesmas. Lai

aizkavētu angļu flotes eebraukšanu ostā, Daugavas un Leelupes grīvas
1854. gadā aizsprostoja saķēdeteem baļķeem un ar akmeņeem pilditām
kastēm. Rigas mūrus un vaļņus nostiprināja, jaunus leelgabalus uzstādīja
un Daugavā uzbūvēja leelgabalu laivu flotiliju. Bet angļi aprobežojās ar

peekrastes apšaudišanu, un

Riga ceeta veenigi saim-

neeciski, jo angļu blokāde

pārtrauca katru tirdznee-

cibu. Vēl līdz pagājušā

gadu simteņa vidum Riga

bija uzglabājušo savu vidus

laiku pilsētas raksturu.

Pilsētu eeslēdza mūri un

vaļņi. Eeeju atvēra stingri

apsargāti pilsētas vārti, un

aiz vaļņeem šaurajās eeli-

ņās atradās neleelee vecee

nami. Ārpus pilsētas vaļ-

ņeem varēja celt tikai koka

ēkas, lai tās aplenkšanas

Jūrneeku nams Rigā

gadījumā varētu nodedzināt, un tālab preekšpilsētās nebija ne vēsts no

tagadējām staltajām būvēm un fabrikām. Bet ari Eekš-Rigā aiz mūreem

viss bija tāpat kā pirms gadu simteņeem, jo no tagadējām staltajām ēkam ari

tur vēl nebija ne vēsts. Birža

sanāca rātsnama apakšējās

telpās, ģildes sapulcējās savās

vecajās, šaurajās un pussa-

gruvušās ēkās, bruņneecibas

nams bija no visām pusēm

spīķeru saspeesta, veca un

pelēka ēka, teātra izrādes

notika šaurā, zemā telpāu.t.t.

Bet 1857. gadā sākās Rigas ap-

ceetinajumu noplēšana, kuru

nākošos gados nobeidza, un

līdz ar to, kā ari sakarā ar

daudzajām reformām pilsētā
un uz laukeem, kuras notika

Operas nams

Kreevijas leelo reformu laikmetā, Rigai atvērās plašas attīstibas eespēja —

miba. 1852. gadā Rigā bija 65,413 eedzīvotaji, bet sakarā ar Krimas karu

eedzīvotaju skaits pamazinājās līdz 60,463, bet sākot no ta laika nemitigi
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peeauga līdz pasaules kara sakumam. 1867. gada Riga saskaitīja 102,590

eedzīvotajus, 1881. gadā — 169,329, 1897. gadā —282,230 un 1914. gadā —

520,000. Protams, ka tik strauja eedzīvotaju skaita peeaugšana varēja
notikt veenigi saskaņā ar pilsētas saimneeciskā spēka peeaugšanu, kura

parādījās vēl nepeedzīvotā tirdzneecibas uzplaukšanā un leelrūpneecibas
dzimšanā un augšanā. Rigas tirdzneecibas uzzelšanu veicināja daudzo

dzelzsceļu būve. 1861. gadā atklāja Rigas-Daugavpils dzelzsceļu, kuru

1866. gadā pagarināja līdz Vitebskai un vēlāk vēl līdz Orlai, 1868. gadā

atklāja Torņkalna-Jelgavas un 1873. gadā Jelgavas-Možeiku liniju, 1872.

gadā — Riga-Milgrāvis, 1873. g. — Riga-Ostasdambis, 1877. g. — Torņ-
kalns-Tukums un 1889. g. — Riga-Pleskava-Peterpils. Šee seši sleežu

ceļi atvēra Rigai plašus apgabalus, no kureenes ta varēja eevest ar katru

gadu peeaugošu preču daudzumu. Ari leelrūpneecibas nozīme peeaug

ātri. 1851. gadā Rigā bija 63 fabrikas, kuras ražoja preces par 2,3 milj.

rubļeem, bet 1900. gadā 240

fabrikas ar 87,8 milj. rbļ.
leelu ražojumu vērti bu un

1910. gadā 324 fabrikas ar

137,3 milj. rbļ. leelu ražojumu
vērtību. Strādneeku skaits

peeauga no 23,854 — 1884.

gadā, līdz 61,220—1910. gadā.

(Tuvāk skat. nodaļu par

tirdzneecibu un rūpneecibu.)

Eedzīvotaju skaitam pee-

augot pārvēršas ari pilsētas

ārējais izskats. Pēdējos peec-

desmit gados pirms kara

Riga no neleelas viduslaiku
Rigas birža

pilsētas pārvērtās par modernu, labeerīkotu ostas un rūpneecibas leelpil-
sētu. 1852. g. atklāja telegrāfu starp Rigu un Daugavgrīvu (pirmais

telegrāfs Kreevijā), 1853. g. atklāja tvaikoņu satiksmi ar Pārdaugavu
1855. g. telegrāfu starp Rigu un Daugavpili un uzcēla biržas ēku, 1858. g-

būveja Aleksandra un Marijas tiltus pāri kanālam, 1861. g. uzcēla leelās

ģildes ēku, 1862. g. atvēra pirmo gāzes fabriku, politechniku un eeraka

Rīdziņupi apakšzemes kanālā, 1863. g. atklāja jauno ūdensvadu Maska-

vas preekšpilsētā, nodibināja biržas banku, atvēra tagadējo pirmo pilsē-
tas teātri, kurš nodega 1882. g. un kuru 1887. g. no jauna uzcēla pēc
profesora Bonstedta plana, 1866. g. uzcēla mazās ģildes ēku, 1868. g. —

Ģertrūdes baznicu, 1869. g. — politechnikas, tagadējās Latvijas univer-

sitātes namu un latveešu beedribas ēku, kura 1907. g. nodega. 1872. g. —

2444 pēdas garo dzelzs tiltu pār Daugavu, 1874. g. — Baltijas vagonu
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fabriku, 1875. g. atvēra otro gāzes fabriku, 1879. g. — garigo zeminaru,

1882. g. atklāja zirgu eelu dzelzsceļu un telefonu, 1883. g. — pirmo reiz

leetoja apgaismošanai elektribu, 1884. g. — uzcēla pareizticigo katedrāli,

atklāja pilsētas tvaikoņu satiksmi pa Daugavu, 1893. g. nodibināja ele-

vatoru Andreja salā, 1894. g. — lopu kautuvi, laikā no 1894.—98. g.

plašos apmēros lika pamatus tagadējai kanalizācijai, 1895. g. uzcēla Pār-

daugavā pareizticigo baznicu un nodibināja „Feniksa" vagonu fabriku,

1896. g. atklāja pontona tiltu (izmaksāja 602,795 rbļ. un tas kara laikā

nozuda) un nodibināja «Tekstila" fabriku, 1901. g. — atklāja elektrisko

tramvaju un uzcēla saldētavu, 1902. g. uzcēlaļ jaunlaiku prasibam pee-

mēroto Aleksandra tirgu un otro pilsētas teātri, kurš izmaksāja 340,000 rbļ.,

1903. gadā — atklāja

Daugavas-Gaujas ka-

nālu un uzcēla cen-

trālo preču staciju,

1904. g. nodeva lee-

tošanai jauno ūdens-

vadu, kurš Daugavas

ūdeņa veetā pilsētu

apgādā ar visai tei-

camo Baltezera ūdeni,

1905. gadā sāka dar-

botees pilsētas elek-

triskā stacija un at-

vērta mākslas muzeja,
1906. g. ir uzcelta

jaunā Ģertrūdes baz-

nica, 1910. g. pee-

minekļi Barklajam

Satversmes Sapulces reprezentacijas telpas

de Toli un Pēterim Leelajām, Rigas Latveešu beedribas nams,

1911. — bezdrāts telegrāfa stacija Rigā, 1912. g. Rigā izgatavots pirmais

aeroplans. Ir pilnigi neeespējami uzskaitit visus tos jauninājumus un

pārgrozibas, kuras notikušas pēdējos 50 gados Rigā. Izņemot nedaudzas

vecas būves, kuru starpā pelna eevēribu Melngalvju nams (celts jau
1334. g. un tālab veena no Rigas vecākām ēkam), pils, kuru 1515. gadā
cēla vecās Rigas pils veetā Valters Pletenbergs,-rātsnams (celts 1750. g*

un pārbūvēts 1850. g.), eekšpilsētas baznicas, to starpā Jēkaba baznica,
kura celta pirms 1226. g. un kura kalpoja muižneecibas vajadzibam ;

Pētera baznica, kura 1491. g. celta koka baznicas veetā un kuras milzi-

gais tornis 1666. g. sagruva,- nosizdams cilvēkus, tagadējais tornis celts

no koka 1746. g.,*) Domu baznica uzcelta 1211. g. pirmās koka bazni-

*) Pētera baznicas tornis ir 110,5 metrus augsts, un musu augstākais kalns

(Gaisiņš) 314 metrus.
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cas veetā un peeder pee staltākām Rigas būvēm, it īpaši ar savu gotisko

gaņģi ap baznicas dārzu, pulvera tornis, kurš celts 1650. g. un ir 80

pēdas augsts — visa modernā, dzīvibas spējigā un darbigā Riga radu-

sēs tikai pēdējā pus gadusimtenī.

Rigas pilsētas teritorijas platiba līdzinās 90, i kvadratkilometreem,*)
bet Londona ar preekšpilsētam 1794 kvadrātkilometrus, Maskava

ar

preekšpilsētam — 180, Berline — 260, Hamburga — 77, Leipciga 57 v. 1.1. —

1910. gadā Rigā bija 17,000 dzīvojamās ēkas (Peterpilī — 23,988,
Maskavā — 38,553, Ķijevā — 14,624). Rigā ir pavisam 691 eela ar

383,8 verstes leelu kopigu garumu, bet bruģētas ir tikai 210,9 verstes (55,0%)

un ar trotuareem 280,7 verstes (73,i°/o)- Tā tad šinī ziņā Riga, salīdzinot

ar daudzām mazpilsētām, ir daudz sliktāki izkopta. Eelas 1910. g.

apgaismoja 43 elektriskeem, 2166 gāzes un 3674 petrolejas luktureem,
bet tagad eelu apgaismošana tikai neleelos apmēros teek atjaunota.

Rigā toreiz atradās 46 slimnicas ar 1837 gultam, 35 apteekas un 406

ārsti, 31,8 verstes garš elektrisks eelu dzelzsceļš, 6 telegrāfa stacijas,
telefons ar 5551 abonenteem, 11 luterāņu baznicas, pa veenai reformatu

un anglikāņu baznīcai, 18 pareizticigas un 3 katoļu baznicas, 3 baptistu,
1 vecticibneeku un 4 pārējo sektantu (adventistu, brāļu draudzes v. c.)

lūgšanas nami, 2 zinagogas un 2 klosteri, 138 bibliotēkas (to starpā
1524. g. dibinātā un 1920. g. 109,611 sējumus saturošā pilsētas biblio-

tēka, un politechnikas bibliotēka ar 45,000 sēj.), 58 (pirms kara 90) perio-
diski izdevumi, 45 drukatavas, 11 leelās zāles ar skatuvēm, 5 muzeji (pil-
sētas mākslas, Doma vēsturiskais un dabas zinību muzeji, kara un Latveešu

beedribas muzejs). 1919. g. nodibināta Latvijas augstskola un tagad

Rigā pastāv 35 vidus skolas un 299 elementarskolas, 45 (?) krediteestā-

des un 560 dažāda rakstura beedribas, to starpā 111 aroda beedribas,

119 kooperativi, 158 kulturelās beedribas, 97 palīdzibas beedribas, 37

sporta un 38 reliģiskas beedribas. Kara laikā ļoti daudz no Rigas lab-

eerīcibas ir izputināts un iznīcināts. Sevišķu krāšņumu pilsētai peešķir
daudzee parki un glītee apstādijumi. Pēdējās domneeku vēlēšanās pirms
kara bija 5000 personas ar vēlēšanu teesibam (l°/o no viseem eedzīvo-

tajeem) bet 1922. gadā demokrātiskās vēlēšanās bija vairāk nekā 150,000

vēlētāju. Pilsētai 1908. gadā peedereja 82,950 desetinas zemes 10,514,900

zelta rbļ. vērtibā un 719 nami 23,622,200 zelta rbļ. vērtibā un 2,402,400

zelta rbļ. leeli kapitāli, bet tanī pašā laikā 12,145,200 rbļ. leeli paradi.
Pilsētas eenākumi caurmērā pa gadu pēdējos 3 gados līdz 1910. g. bija

7,899,200 rbļ. leeli (vaj 21,3 rbļ. no katra eedzīvotaja) bet pēdējā gadā

pirms kara tee sarneedza 10 milj. rbļ.

*) 1215. gadā Rigas teritorija bija 28 hektārus leela, 1554. gadā—3s hektārus

un 1784. gadā — 470, bet jaunākā laikā teritorija 90,ikk. = 79,2 kvadrat verstem ==

9,014 hektareem.
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Kara laikā izpostitā leelrūpneeciba pamazam atjaunojas un 1922. gada

sākumā Rigā bija gandrīz 400rūpneeciski uzņēmumi ar vairāk nekā5 strād-

neekeem vaj mechanisku dzinēju, kuru starpā ir armijas apģērba darb-

nicas, Ilģeceema manufaktūra, akc. sabr. Lenta, Tekstils, vairākas

drukatavas un kartonažas fabrikas, daudzas koku zāģētavas, Latvijas dzelzs-

ceļu darbnicas ar vairāk nekā 1000 strādneekeem, stikla un trauku

fabrikas (Kuzņecovs — 417 str.), daudzas ādu ģēretavas, tabakas fabri-

kas, brūži, liķeeru fabrikas v. c.

Riga no kara ārkārtigi leelā mērā ceetuse. Rigas ostas tirdznee-

cibas pārtraukšana 5 gadu laikā un visu Rigas fabriku izpostišana un

mašinu evakuācija bija pārcirtuse pilsētas dzīvibas nervus. Eedzīvotaju
skaits pamazinājās pa

3/b, jo no 517,522 eedzīvotajeem 1913. gadā bija atli-

kuši tikai 212,797 — 1917. gada augustā. Tikai pamazam pilsēta atdzī-

Milgrāvja osta

vojas un 1922. gada sākumā Rigā bija jau 260,000 eedzīvotaji. Teeši

no kara darbibas Riga visvairāk ceeta 1919. gadā, jo minētā gada janvārī

pilsētu eeņēma leelineeki, maijā vāceeši, jūlijā latveešu zeemeļarmija,
bet vissmagaki Riga ceeta laikā no 8. oktobra līdz 11. novembrim, kad

Pārdaugavu bija eeņēmuši Bermonta vācu pulki un kad kara darbiba

veselu mēnesi norisinājās teeši pašā pilsētā.
Teritoriālā ziņā ar Rigu ceeši saistits ir iVlilgrāvis, kurš, būdams

Rigas preekšpilsēta, tomēr nav padots Rigas pašvaldibas eestādem, bet

atrazdamees uz Mangaļu pagasta zemes, to pārvalda šī pagasta valde.

Milgrāvis atrodas abpus Milgrāvim, kurš saveeno Daugavu ar Ķīšezeru
un atrodas 8 verstes no Rigas. Tagad Riga, pāri Sarkandaugavai, ir
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saveenoiusēs ar Milgrāvi, bet vēl pirms nedaudzeem gadu desmiteem

tas bija patstāvīga apdzīvota veeta. Vec-Milgrāvis atrodas uz Milgrāvja

zeemeļu krasta, bet Jaun-Milgrāvis uz deenvidus krasta. Vec-Milgrāvī
uz privatmuižas zemes atrodas 231 māja, kuras apdzīvo apkārtējo koku

fabriku strādneeki. Kara laikā izpostitas 73 mājas. Tāļi redzama staltā

„Zeemeļblāzmas" beedribas ēka, kuru pazīstamais filantrops A. Dom-

brovskis uzcēla 1905. gadā sodu ekspedicijas nodedzinātās ēkas veetā.

Vec-Milgrāvī atrodas vairākas fabrikas, to starpā A. Dombrovskim pee-

derigās, veikali, patērētāju beedriba, apteeka, skolas. Tuvu pee Vec-

Milgrāvja atrodas t. s. Baltā baznica, kura ir veena no vecākām Latvijā,
un kara laikā nopostitā tāļbrauceju jūrskola. Uz Jaun-Milgrāvi eet

1872. gadā atklātais 9 kilom. garais dzelzsceļš un Augsburga firmas

tvaikoniši. 1921. gadā projektēts Milgrāvi peeveenot Rigas pilsētai.

Ari Bolderaja (Bolderaa) ir uzskatama par Rigas preekšpilsētu.
Ta ir padota Rigas policijai, tāpat kā Milgrāvis. Šis meests atrodas pee

Leelupes (Buļupes) eetekas Daugavā, apmēram 1 kilom. no Daugavas

grīvas un 12 kilom. no Rigas. Meests izcēlees jau tūliņ pēc Zeemeļu

kara, pārbūvējot Daugavgrīvas ceetoksni. Atraki peeaugt tas sāka pēc

tam, kad 1873. gadā bija atklāts Rigas-Ostasdambja dzelzsceļš. Meests

ir būvēts uz privātās Bolderajas muižas zemes. Muiža meestiņa eedzī-

votajeem zemi iznomāja leelakais uz 60 gadeem, kālab meestā netika

celtas eevērojamakas ēkas. Pēdējos gadu desmitos Bolderajā celtas

vairākas leelakas fabrikas, sevišķi koku zāģētavas, kuras 1910. gadā

ražoja preces par 1,6 miljoneem. Ražojumu vērtibas un strādneeku

skaita ziņā Bolderaja, Latvijā eeņem pilsētu starpā peekto veetu. Tagad

Bolderajā eevērojamakā rūpneecibas eestāde ir Rigas biržas komitejas

kuģu un mašinu būvētava ar 165 strādneekeem. 1840. gadā Bolderajā

bija 1381 eedzīvotajs, 1914. gadā tuvu pee 10,000, bet 1920. gadā 2064,
kuri dzīvoja 574 koka mājās. Eedzīvotaju leelakā daļa ir strādneeki,

zvejneeki un jūrneeki. Starp Rigu un Bolderaju (Daugavgrīvu) uztura

satiksmi tvaikoņi. Bolderaja daudz ceetuse no kara notikumeem, jo ta

atrodas Daugavgrīvas ceetokšņa tuvumā.

Eepretim Bolderajai, otrpus Buļupei, atrodas Daugavgrīva {Dūna-

mūnde, kreeviski VcTb-JļBHHCK-i»), kuru agrāk sauca par Jūras pili
un Skansti. Daugavgrīva ir ceetoksnis un meests pee Daugavas

grīvas, kur Daugavā eetek Buļupe, radidama šauro, I—21 —2 verstes plato
salu starp jūru, Daugavu un Buļupi resp. Leelupi. Uz Buļupes labā

krasta atrodas Bolderaja, bet uz kreisā, tuvāk jūrai, Daugavgrīva. Agrāk

Daugava eeteceja jūrā tāļak uz austrumeem, kur tagad atrodas Vec-

Aķis. 1208. g. Daugavas labajā krastā uzbūvēja klosteri. 1228. gadā
latveeši (zemgaleeši un kurši) uzbruka klosterim un nogalināja visus

mūkus. Vēlāk mūki noceetinaja klosteri. Ordens redzēdams klostera

Bolderaja — Daugavgrīva
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leelo nozīmi, to nopirka par 4000 sudraba markam un izbūvēja to par

stipru pili, ar kuras palīdzibu tas varēja pēc patikas apturēt Rigas tirdz-

neecibu un tā cirst Rigas pilsoņeem brūces vissāpīgākās veetās.

1481. gadā ridzineeki 4 nedēļas eelenca pili un to pilnigi noslaucīja no

zemes virsus, bet pēc 10 gadeem ordens atkal eeguva Daugavgrīvu.
Vēlāk ta pārgāja zveedru un kreevu valdibas īpašumā. Katrīnas 11.

laikā to uzbūvēja uz Daugavas kreisā krasta, peemērojotees ta laika kara

technikas prasībām, un tā savā laikā peedereja pee visstiprakeem Kreevijas

ceetokšņeem. 1904. gadā ceetoksni no jauna pārbūvēja un beidzot

1914.—1916. g. to no jauna pastiprināja, pee kam galvenee apceetina-

Rigas Jūŗmala peldu sesonā

jumi tika vērsti pret jūru. 1917. gadā 3. zeptembrī kreevu kara spēks,

pēc Rigas krišanas, atstāja ceetoksni ar daudzeem leelgabaleem vācu

rokās, pee kam pats ceetoksnis gandrīz nemaz nepeedalijās Rigas kau-

jās. — Starp ceetoksni un jūru izbūvēta plaša zeemas osta, kurā agrāk

pārzeemoja desmiteem un simteem buru kuģu. 1788. gadā uzbūvēja
viļņu lauzēju, 1863. gadā uz granita pamateem no čuguna uzcēla 31,4

metrus augstu bāku, kura pēdējā kara laikā saspridzināta un kuras veetā

1921. gadā uzcelta jauna 33,5 metrus augsta bāka. 1873. gadā uzbūvēts

Rigas-Ostasdambja dzelzsceļš, kurš no Rigas stacijas līdz zeemas ostai ir

vairāk nekā 17 kilom. garš. Ar ši dzelzsceļa palīdzibu Daugavgrīva un

Daugavgrīva
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Bolderaja pārvērtās par Rigas preekšostam. 1865. gadā uzbūvēts slip-
doks un 1898. g. peldošs doks, kurš vareia uzņemt kuģus ar 2305 tonnu

leelu tilpumu. 1919. g. kara notikumos ceetoksnis gāja no rokas rokā.

3. janvārī to eeņēma leelineeki, 23. maijā latveeši, jūlijā igauņi, 11. oktobrī

Bermonta nodaļas, 15. oktobrī latveeši, pēc kam Bermonta nodaļas cee-

toksni un Bolderaju apšaudija līdz 5. novembrim.

Pirms kara Daugavgrīvā bija vairāk nekā 100 dzīvojamas ēkas

ar pāri par 2000 eedzīvotajeem, galvenā kārtā ostas strādneekeem un

zvejneekeem.

Rigas tuvumā atrodas

ari Rigas Jūrmala, kura

tagad gan ir patstāvīga

pilsēta, bet kura, satiksmes

līdzekļeem uzlabojotees,

var izvērstees
par Rigas

preekšpilsētu ar dārza pil-
sētas raksturu. Par Rigas
Jūrmalu sauc šauro zemes

joslu, kuru zeemeļos eero-

bežo Rigas jūras līcis un

deenvidos Leelupe, un

kura gar jūrmalu steepjas
25 kilom. garumā. Apdzī-
votās veetas, sākot no Leel-

upes grīvas, ir Buļi, Bul-

Eela Rigas Jūŗmalā

duri, Edinburga, Majori, Vec- un Jaun-Dubulti, Meluži (Karlsbade), Asari

un Kauguri. Kamēr Majori, Asari un Karlsbade peedereja Nurmuižas

īpašneekam baronam Firksam, tikmēr visas pārejās peldu veetas veenmēr

bija valsts un zemneeku īpašums. Pirmā apdzīvotā veeta Jūrmalā bija

Dubulti, kuri savu vārdu dabūja no kāda zvejneeka Dubelta, kurš tur

ap 1533. gadu dzīvojis. Pagājušā gadu simteņa pirmajā pusē Dubultos

sāka apmestees pirmee vasarneeki, bet rosigaka dzīvība Jūrmalā izcēlās

tikai pēc tam, kad 1844. g. uzsāka braukāt starp Rigu un Jūrmalu

pirmais tvaikonits un kad 1877. gadā atklāja Rigas-Tukuma dzelzsceļu.

Jūrmalas attīstibu veicināja ari tas apstāklis, ka koleera, kura 1848. gadā

Rigā plosījās un tur prasīja daudzus upurus, jūrmalā neparādījās, kālab

turp aizbēga daudzas turigo Rigas pilsoņu ģimenes. Jūrmala ar savu

smilšaino, seklo krastu aicināt aicināja uz peldēšanos, preedem apau-

gušās, veetām līdz 10 metrus augstās kāpas bija raditas meerigai at-

pūtai, un tālab ar katru gadu peeauga vasarneeku skaits. Pēdējos gados

pirms kara vasarneeku skaits pārsneedza 50,000, un kopā ar pastāvi-

geem eedzīvotajeem Jūrmalu vasarā apdzīvoja apmēram 65,000 cilvēki.

Rigas Jūrmala
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Ikdeenas uz Rigu un atpakaļ gāja 40 vilceeni, kuri dažu deenu noveda

vairāk nekā 20,000 cilvēkus, un Torņkalna stacija, gar kuru eet ari

Jelgavas un Daugavgrīvas dzelzsceļu linijas, Kreevijā eeņēma pirmo

veetu ikdeenas cauri braucošo vilceenu skaita ziņā. Majori, bet it

sevišķi Vec-Dubulti pamazam peeņēma pilsētas raksturu, jo tur uz dažām

eelam uzbūvēta māja pee mājas, kurās atradās veikals pee veikala un

cauru deenu plūda trokšņaina cilvēku straume. Tā ka Jūrmalā nebija

savas pašvaldibas eestādes, tad tik ļoti apmeklētās Rigas Jūrmalas peldu

veetas labeerīcibas ziņā stāvēja eepakaļ tamlīdzīgām veetām Vakar-

Eiropā. Majoros, Dubultos un Edinburgā uzcelti leeli kūrnami, jūras

paviljoni un koncertdārzi, kālab tur vasarā saplūda trokšņainā, izpreeces

meklējošā publika. Vasaras laikā Jūrmalā bija apmēram 60 ārsti, bet

zeemā 2, 3 apteekas (zeemā 2), 3 pasta un telegrāfa nodaļas, 2 pareiz-

ticigo baznicas, 1910. gadā uzcelta Dubultu luterāņu baznica (izmaksāja

40,000 rbļ.) un Bulduru meža baznica, mācitaja Šmitchena vīreešu un

seeveešu ģimnāzijas ar internātu, kuru veetā tagad stājusēs Jūrmalas

pilsētas reālskola, tirdznee-

cibas skola un vairākas

elementarskolas. Tagad

Jūrmalā atrodas 4 pirmmā-
cibas skolas, darbojas 6

beedribas, koku zāģētava

un veena krediteestāde.

Pastāvigā eedzīvotaju lee-

lakā daļa ir latveeši (87,i°/o)
un tikai sesonas laikā

sabrauc cittauteeši. Pēdē-

jos gados Jūrmalā novērots

leels ebreju saplūdums.
Pirms revolūcijas ebreji

drīkstēja tikai Dubultos

Rigas Jūŗmala

dzīvot, bet tagad viņu leelakā daļa dzīvo labākos apvidos. Jūr-

malas pastāvigee eedzīvotaji nodarbojas ar zveju, tirdzneecibu, dārz-

neecibu (it sevišķi Asaros, kur zemeņu dārzi ik gadus atlicināja

ap 15,000 zelta rubļu leelu peļņu, un no kureenes ogu vairumu

sūtija uz Peterpili), bet sevišķi ar vasarniču iznomāšanu. Pēdējos

gados Jūrmalu apmeklēja ļoti daudzi kreevi, pee kam sevišķi daudzi

atbrauca no Maskavas. Aprēķināts, ka peldu veesi ikgadus jūrmalā

atstāja ne mazāk kā 5—6 miljonus zelta rubļus. Kara notikumi leelā

mērā izpostija Jūrmalu, jo ta atradās vistuvākā frontes aizmugurē.
Dubultos plaši apgabali pilnigi nodedzināti un nopostiti, un tur, kur

agrāk stāvēja rūpigi izkoptos dārzos glītas vasarnicas, tagad ir tukšs

Rigas Jūrmala
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klajums, pa kuru vējš nes jūrmalas smiltis. Bet ari tur, kur mājas nav

noplēstas strateģiskeem nolūkeem, zaldāti ir tās tā demolējuši, ka veetām

atlikuši tikai ēku pamati. Pirms kara Jūrmalā bija 6139 dzīvojamas

ēkas, no kurām 3537 ir vaj nu pilnigi, vaj ari pa daļai nopostitas, bet

jau 1921. gada vasarā leela daļa nopostijumu, it sevišķi Rigai tuvākās

veetās (Buļos, Bulduros, Edinburgā un Majoros) bija izlaboti. Ari Leel-

upes dzelzstilts pee Preedaines ir saspridzināts, un tālab satiksme ap-

grūtināta un tikai 1922. gada vasarā ir paredzama tilta izlabošana. 1920. g.

Rigas Jūrmalu pārvērta par pilsētu, un tai tagad ir sava pašvaldiba.
Blakus Rigas Jūrmalai, Rigas apriņķī, atrodas vēl vairākas citas

peldu un vasarniču veetas. Eevērojamakās ir Vec-Aķis, Neibade, Pabaži

Ogre, Sigulda un pa daļai ari Ropaži, Ligate, bet it sevišķi Ķemeri.

Šis leelais vasarniču pilsētu un meestu skaits izskaidrojams ar Rigas

tuvumu, jo veenigā veeta Latvijā (izņemot neeevērojamo Poguļanku pee

Daugavpils), kur atrodas vasarniču nometnes, ir Rigas apriņķis.

Ķemeri (Kemmern) ir sērūdeņu ārstēšanās veeta, 44 km uz reetumeem

no Rigas un 6 kilometrus no Rigas jūras līča, pee Rigas-Tukuma dzelzs-

ceļa Ķemeru stacijas. Ķemeri atrodas uz Slokas, Tukuma un Kaln-

ceema pagastu zemes, un tādā kārtā atrodas pa daļai Kurzemē un pa

daļai Vidzemē. Sēravotu jau sen leetoja apkārtejee zemneeki, bet tikai

19. gadu simteņa sākumā to sāka izleetot plašākā publika. 1818. g.

avotu ūdens ķimiski izmeklēts. Drīz pēc tam valdiba izdeva 100,000 rbļ.

nepeeceešamo ēku celšanai. Ari 700 desetinas zemes valdiba deva no

kroņa mežeem parku eerīkošanai un ēku celšanai. Jau pagājušā gadu-

simteņa beigās Ķemeru sēravotus ikgadus apmeklēja vairāki tūkstoši

peldu veesi, kuru skaits ar katru gadu pavairojās. Peldu veetas lab-

eerīcibai izleetotas daudz pūles. īsi pirms kara atklāja elektrisku tram-

vaju no Ķemereem uz jūrmalu un ar to Ķemeros saveenoja sērūdeņa

dzeedinatavu ar jūras peldu veetu. Ķemeros atradās luterāņu, katoļu

un pareizticigo baznicas, pasta un telegrāfa kantoris un apteeka. No

619 dzīvojamām ēkam 495 ir galigi nopostitas. Par Ķemereem skat.

vēl šinī nodaļā rakstu par Baldoni. Ķemeri ir veena no pēdējā karā

visvairāk ceetušām pilsētām, jo no agrāk greznās peldu veetas ļoti maz

pāri palicis. Pilsētiņa (pilsētas teesibas Ķemeri dabūja 1920. g.) vairāk-

kārt apšaudita no abām karojošām pusēm, bet visleelakos postīšanas
darbus pastrādājuši kreevu zaldāti. 1920. g. Latvijas valdiba uzsāka

dzeedinatavas atjaunošanas darbus, izsneegdama pilsētiņai pabalstus.

Tagad atkal ir uzceltas plašas peldētavas, darbojas elektriskā stacija,
eerīkots kūrnams, kālab tur ikgadus ārstējas simteem slimneeku, pirmā
kārtā mūsu armijas kareivji, kuru veseliba bojāta kara gados. 1920. g.

pilsētā bija 865 eedzīvotaji, to starpā 797 latveeši, bet tagad eedzīvotaju
skaits pārsneedz 1000.

Ķemeri
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Vec-Aķis (Vezhaken) ir peldu veeta Rigas apriņķī, netāļu no Rigas,
veenu versti uz austrumeem no Daugavas grīvas, veetā, kur Daugava

agrāk eeteceja jūra. Veco Daugavas grīvu tur 1855. gadā aizdambeja
un 1898. gadā tur aiz augstajām kāpām cēla pirmo vasarniču. No Vec-

Aķu jūrmalas atveras krāšņs skats uz jūru: reetumos līdz Tukuma aug-

stumeem un austrumos līdz Neibadei. Ap 50 glītās vasarnīcās tur ik

vasaras uzturējās līdz 500 peldu veesu. Ar Vec-Āķi uzturēja satiksmi

sevišķs tvaikonits, vaj ari Milgrāvja linijas kuģīši. Salīdzinot ar Rigas

jūrmalu Vec-Aķis maz ceetis no kara posta. Tāļak Vidzemes jūrmalas
zeemeļu austrumos atrodas Neibade (Neubad), kura ir peldu veeta pee

Rigas jūras līča, kur Peterupe eetek jūrā, 45 verstes uz zeemeļeem no

Rigas. Ar nosaukumu Neibade pēdējā laikā mēdz apzīmēt kā Neibades,

tā ari Pabažu un Peter upes peldu veetas kopā ņemtas. Neibades

peldu veeta nodibināta jau 1823. gadā, bet satiksmes līdzekļu trūkuma

dēļ ta tikai gausi attīstijusēs. Peldu veetā apm. 50 dzīvojamās ēkas un

150 pastāvīgi eedzīvotaji. Kopš 1905. gada starp Rigu un Neibadi uztur

satiksmi tvaikonis. Ūdens Neibadē ir sāļāks nekā Rigas Jūrmalā, jo
leelo upju grīvas ir atstātakas. Gaiss Neibadē ir ļoti labs, jo sākot no

augstajām kāpām preežu mežs steepjas jūdzēm dziļi ceetzemē. Pagā-

jušā gadusimteņa sākumā un vidū Neibade bija Vidzemes aristokrātijas

peldu veeta. Neibadē atrodas apteeka, sezonas laikā ārsts, siltas vannas,

pasta nodaļa un pirms kara Rigas pilsētas teātra muziķu grupas kon-

certi. .Pee Neibades atrodas Pabaži (Pabbasch), kuri kā peldu veeta

pastāv jau ilgus gadus un bija pazīstama zem
Katrīnas peldu veetas

{Ķatharinenbad) nosaukuma. Tikai kopš 1898. gada valdiba sāka pār-
dot jaunus zemes gabalus apbūvešanai, līdz ar ko peldu veetas nozīme

peeauga. Pabažu jūrmala ar milzigo sauso preežu mežu, kurš sākas

jūrmalas kāpās, ir klusākā peldu veeta Rigas tuvumā. Pastāvigo eedzī-

votaju ir 150.

Eevērojamakās vasarniču veetas Latvijā, kuras neatrodas jūrmalā,
ir Ogre un Sigulda. Ogre (Oger) ir meests, kurš 1920. g. dabūja savu

pašvaldibu, un vasarniču veeta Rigas apriņķī, pee Daugavas un Ogres

upēm, 34 kilometrus no Rigas, pee Ogres dzelzsceļa stacijas uz Rigas-

Daugavpils dzelzsceļa. Ogres veetā, domājams, atradees seno lībeešu

politiskais centrs. Jau 1862. gadā Daugavpils dzelzsceļa pārvalde pee

Ogres stacijas uzcēla paviljonu (Bellevue), uz kuru svētdeenās un svētku

deenās nobrauca ekstrā vilceeni ar zaļumneekeem. Paviljons pēc diveem

gadeem nodega un netika vairs atjaunots. Mežkungs Suites līdz

1883. g. uz zemes, kuru tas no pilsētas bija nomājis, uzcēla 18 vasar-

nicas, kuras tas ar peļņu iznomāja un pārdeva. Pirms kara Ogrē jau

bija uzceltas ap 300 vasarnicas, pee kam par pēdējā laikā pirkto zemi

Riga, kurai peeder Ogres muiža, ņēma, samērā ar agrakeem laikeem,

Peldu un vasarniču veetas Rigas apriņķi
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leelu maksu. Tagad Ogrē atrodas 113 dzīvojamās ēkas, bet 283 ir

kara nopostitas. Ogrei, tāpat kā visām mūsu dzimtenes peldu un va-

sarniču veetām, nebija savas pašvaldibas. Sigulda (Segezvold) ir va-

sarniču nometne Rigas apriņķī, 53 kilom. uz zeemeļ-austrumeem no

Rigas, pee Gaujas upes. — Jau pagājušā gadusimteņa vidū Sigulda bija

pazīstama kā dabas skaistumeem bagatigi apVeltits zemes stūrits, bet

tikai pēc Rigas-Valkas dzelzsceļa atklā-

šanas 1889. gadā, Sigulda sāk izvērstees

par vasarniču nometni. Pirms kara Siguldā

bija vairāk nekā 100 vasarnīcas un bez

tam apkārtējās zemneeku mājās apmetās

pa vasaru uz dzīvi daudzi Rigas eedzīvo-

taji, kuri meklēja atpūtu skaistā apvidū.

Pastāvigu eedzīvotaju tur bija 891, bet

vasarā dažkārt bija vairāk nekā 3000

eedzīvotaju. Gaujas augstajos krastos,

Siguldas tuvumā, atrodas bez Siguldas

pils drupām vēl Turaidas un Kri-

muldas pilsdrupas, daudzas skaistas

gravas, alas (Gutmaņa, Velna, Pētera v. c.)

un daudzas citas ceļotāju un zaļumneeku

labprāt apmeklētas veetas, pee kurām

saistiti daudzi vēsturiski notikumi un

teikas.

Turaidas pilsdrupu tornis

Tāpat saveem dabas jaukumeem peevelk Koknese {Kokenhuseri),
kura vidus laikos bija eevērojama pilsēta. Ta atrodas uz Daugavas
labā krasta pee Perzes upes eetekas Daugavā. Jau pirms vācu atnāk-

šanas Latvijā pastāvēja Kokneses pils, kurā uzturējās Polockas kņazu

eerēdnis. 1208. g. Koknesi eeņēma vācu krustneši, kuri pili drīz izbū-

vēja par stipru apceetinajumu, pee kura mūreem izauga pilsētiņa, kuru

jau 1277. g. min. Vidus laikos Koknese bija veena no stiprākām pilim
mūsu dzimtenē, un tur parasti rezideja Rigas arķibiskapi. Pils un pil-
sēta atradās uz pussalas veidigā, augstā trīstūra, kuru rada Daugavas

un Perzes dziļās gravas. Ap Koknesi daudzkārt bangojušas kara

vētras. 1625. gadā pilsētu eeņēma zveedri Gustava Ādolfa vadibā,

1637. gadā. Koknesi vēl min kā ceturto Livonijas apriņķa pilsētu

(pēc Rigas, Pernavas un Terbatas), bet 1656. g. cars Aļeksejs Michai-

lovičs pilsētu nopostija. Ta mēģināja vēl reiz atdzīvotees, bet 1701. g.

Zeemeļu karā ta galigi nopostīta un peelīdzinata zemei. Tagad Kok-

nese pelna eevēribu kā veens no skaistakeem mūsu dzimtenes apvideem,
kuru pirms kara leelā skaitā apmeklēja zaļumneeki, un normaleem ap-

stākļeem pastāvot Koknese būtu izvērtusēs par vasarniču pilsētu. Kok-

Sigulda — Koknese
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nese eeverojamakas veetas iz Kokneses pilsdrupas, Perzes grava ar

ūdenskritumu, Staburags un daudzi kalni, gravas, drupas v. t. t.

Veenigā apdzīvotā veeta, atskaitot Rigu, kurai jau pirms kara

Rigas apriņķī bija pilsētas teesibas, ir Sloka (Schlock). Šī pilsēta atrodas

uz 23°36' austr. garumā un 56°56' platumā un uz Leelupes kreisā

krasta tanī veetā, kur upe 3 kilom. attāļu no jūfas sagreežas uz austru-

meem un rada pussalu, uz kuras atrodas Rigas Jūrmalas peldu veetas.

Slokā pcetur tvaikoņi, kuri no 1844. gada braukā starp Rigu un Jelgavu
un kopš 1877. g. gar Sloku eet Rigas-Tukuma dzelzsceļš. Slokas pilsēta

Kokneses pilsdrupas

savu vārdu dabujuse no mazās, jau 1255. gadā minētās Slokas upites,
kura netāļ no pilsētas eetek Leelupē. Jau 12. un 13. gadu simteņos

tagadējās Slokas veetā esot atradusēs seno zemgaleešu nometne, kurā

peekopta tirdzneeciba. Agrāk Sloka ar novadu peedereja pee Kurzemes,

bet Peters Birons, Kurzemes pēdējais hercogs pārdeva Slokas muižu

un baznicu kreevu kronim. Līdz 1783. gadam Sloka politiskā ziņā pee-

dereja pee Kurzemes leelkungu valsts, bet minētā gadā izdaritā robežu

nokārtošanā Sloku ari politiskā ziņā peeveenoja Kreevijai, resp. Vidzemei.

1785. gadā Sloka dabūja pilsētas teesibas, kaut gan vēl 1820. gadā pil-

sētiņā bija tikai 294 eedzīvotaji, pee kam vācu pilsoņi nodarbojās ar

Sloka



107

sīktirdzneecibu un kroģešanu, bet latveeši ar zvejneecibu tuvajā jūrā

un Leelupē. 1812. g., Napoleona kara laikā Sloku eeņēma prūšu kara

spēks un pilsētas apkārtnē notika vairākas kaujas starp kreevu un prūšu

kaya spēka nodaļām. Pēdējos gados pirms kara pilsēta ātri attīstījās, jo

pilsētā un tās apkārtnē nodibinājās vairāki rūpneecibas uzņēmumi, to

starpā leelā Slokas celulozes fabrika. Pilsētas tuvumā atrodas vairākas

akmeņu laustuves, kurās eegūst materiālu krīta, kaļķa un ģipša izgata-

vošanai. Slokas tuvumā pee jūras līča atrodas Kauguru ceems, kuru

vasarās apmeklē peldu veesi. Slokā ir 567 dzīvojamās ēkas, bet kafā

bojātas 456, to starpā daudzas ir pilnigi nopostitas. Pilsētā bija 52 eelas,

kuru kopgarums līdzinājās 18,0 verstem, bet tikai 8 verstes bija bru-

ģētas un tikai 4,5 verstem bija trotuāri. Pilsētu pirms kara apgaismoja
ar petroleju, ūdeni dabūja no artēziskām akam. Kanalizācijas sākums

t/i verstes garumā bija eerīkots. Pilsētā atrodas luterāņu baznica

(1567. g. pirmo reizi celta, tagadējā baznica eesvētita 1854. g.), ebreju

lūgšanas nams, lopu kautuve, drukatava, kuriī vasarā kreevu valodā

peldu veeseem drukāja avizi, skola, 2 beedribas, slimnica un apteeka.
Sloka peeder pee vislatviskakām pilsētām, jo jau 1897. g. no

viseem pilsētas eedzīvotajeem bija latveeši. Tālab jau 1893. gadā eevē-

leja latvisku pilsētas domi. Tā Sloka bija otrā pilsēta, kurā pilsētas pār-

valde nāca latveešu rokās (pirmā Jaunjelgava). Pilsētai 1910. gadā pee-

dereja 30 desetinas zemes, 12,000 rubļu vērtībā un 7 ēkas 25,300 rbļ.

vērtibā, un tai bija 13,300 rbļ. leels kapitāls. Pilsētas budžets caurmērā

laikā no 1907.—1910- g. bija 14,900 rubļus leels. 1920. gadā Slokā bija
1974 eedzīvotaji, to starpā 1917 latveeši, 21 vāceetis, 13 kreevi un 10 ebreji.

Kā fabrikas pilsēta un vēlāk ari kā vasarniču nometne radusēs

Ligate (Ligat), kura atrodas Siguldas draudzē, pee Ligates upes, kura

netāļu no meesta eetek Gaujā, 64 kilometrus no Rigas un 6 kilometrus

no Ligates stacijas uz Rigas-Valkas dzelzsceļa linijas. 1858. gadā Ligates

papira fabriku eeguva Rigas papira fabriku akciju sabeedriba, kujra jau

kopš pagājušā gadu simteņa sākuma pastāvošo uzņēmumu eevērojami

paplašināja. 1910. gadā fabrikā strādāja 700 strādneeki un ražoja preces

par 2,246,956 rbļ. Fabrikas tuvumā izcēlees meests, kūju apdzīvo fabrikas

strādneeki. Pavisam tur bija 1750 eedzīvotaji, apteeka, slimnica, lopu

kautuve, konzumbeedriba, saveesiga beedriba un fabrikas skola (200

bērni). Ļoti daudz par meesta labeerīcibu irrūpejusēs fabrikas admini-

strācija. Ligates stacija strādāja gandrīz veenigi fabrikas vajadzibam, ik

gadus transportēdama gandrīz 2 miljonus pudus papira. 1917. gada
rudenī fabrika un meests atradās frontes joslā, un tālab fabrika un meests

no kafa darbibas stipri ceetuši, bet 1920. gadā fabriku atkal atjaunoja
un tagad ta strādā ar 500 strādneekeem. Ligate atrodas krāšņā Vidzemes

Šveices apvidū un pirms kara turp devās ari vasarneeki.

Sloka — Ligate
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Eevērojams meests ar savu pašvaldibu Rigas apriņķī vēl ir Pļa-

viņu meests (Stockmannshof). Tas atrodas Kokneses draudzē, 112

kilom. no Rigas, kur Daugavas tuvumā Gulbenes dzelsceļš sastopas ar

Rigas-Daugavpils dzelsceļu. Savu nosaukumu tas dabūjis no Pļaviņu

mājam, uz kur/v zemes tas izcēlees. Meesta attīstibu līdz 1905. gadam

kavēja dažādi aprobežojumi ; tā nebija brīv uz Va pūra veetas zemes

būvēt vairāk nekā veenu māju, atvērt tirgotavas v. t. t. Meestā pirms
kara bija 181 dzīvojamā ēka ar vairāk nekā 2000 eedzīvotajeem. Bet

1920. g. bija 1125 eedzīvotaji, kuru starpā 947 latveeši, 59 vāceeši, 40

ebreji, 36 kreevi v. t. t. Meesta eedzīvotaji pārtika no preču apgrozības,
kura rodas pee to pārveetošanas no šaursleežu dzelzsceļa uz Rigas-
Orlas dzelzsceļu, no tirdzneecibas un amatneecibas. Sevišķi rosiga bija
linu tirdzneeciba. Meestā atrodas luterāņu baznica, pasts un telegrāfs,

vairākas beedribas, apteeka, veena vidus un veena elementarskola,

slimnica, liķeeru fabrika (pa leelakai daļai pārveetota uz Jēkabmeestu)
un stiklu fabrika, kura pēc kara nedarbojas. Meests kara laikā stipri

ceetis, jo ir nopostitas 43 dzīvojamās ēkas.

Sīkāki un maznozīmigaki meesti Rigas apr. ir Madleena, Nītaure

un Skrīveri. Madleenas {Sissegal) meestiņš atrodas 80 kilom. uz

austrumeem no Rigas un 28 kilom. uz zeemeļeem no Skrīveru stacijas
uz Rigas-Daugavpils dzelzsceļa. Madleenas baznica celta jau 1250.

gadā par peemiņu līvu nodevēja Kaupo meitai Magdalēnai (tālab — Mad-

leena), kura apglabāta tagadējās baznicas veetā. Tagadējais meests

izcēlees tikai pagājušā gadusimteņa 90. gados un tanī apmēram 40 mājās

dzīvoja apm. 400 eedzīvotaji. Pēc Rigas krišanas meests bija kaujas

limjas tuvumā. Ni taure (Nitaa) ir meestiņš Rigas apriņķī, pee Nitau-

res muižas, uz Ligates upes krasta, 75 kilom. no Rigas un 20 kilom.

no Ligates stacijas. Jau vidus laikos pee 1277. gadā celtās Nītaures

pils atradās meestiņš, bet 17. gadu simteņa karos tas līdz ar pili pilnigi

nopostits. 1613. gadā visā Nitaures draudzē no 150 zemneeku mājam

bija apdzīvotas tikai 40. — Tagadējais meestiņš dibināts 1887. gadā tanī

veetā, kur pee Nitaures krustojas leelceļi, kuri ved uz Rigu, Cesvaini,

Peebalgu, Siguldu un Skrīvereem. 1897. g. 36 mājās dzīvoja 560 eedzīvotaji,

no kureem 234 bija pagastskolas skolneeki. Meestā atradās vairākas bodes,

krogi un amatneeki, zirgu pasts, pareizticigo baznica, ārsts, 4 skolas, 6 beedri-

bas un tvaika dzirnavas ar vērptuvi. Nitaure pēc Rigas krišanas 1917.

gadā atradās uz frontes linijas un tālab izpostita. Skrīveri (Rotners-

hof) ir meests Rigas apriņķī, pee Daugavas labā krasta, 72 kilom. no

Rigas, eepretim Jaunjelgavai, kura atrodas uz Zemgales krasta. — Skrī-

veri kā meests izcēlees tikai 1882. gadā, kad satiksme starp
Jaunjelgavu, kūjas stacija ir Skrīveri, pee šīs stacijas rādija dzī-

vāku kustibu. Pirms kara tur dzīvoja 140 namos ap 1000 eedzīvo-

Rigas apriņķa meesti
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taju, bet 1915. g. rudenī meests nopostīts. Skrīveros nebija savas

pašvaldības.
Bez tam Rigas apriņķī ir leels skaits prāvu ceemu, pee kam ir

raksturīgi, ka šee ceemi atrodas agrāk lībeešu apdzīvotos novados.

Visvairāk prāvu ceemu ir Ādažu, Salas, Slokas un Mangaļu pagastos.

Rigas apriņķī ir daudzas pasaules kāja tranšeju atleekas, kūjas beeži

veen ir varenas betona būves. Ari senlaiku pilsdrupas, kā ari klosteru

un baznicu drupas atrodamas Rigas apriņķī leelakā skaitā, kā jebkurā
citā Latvijas apgabalā, kas

leecina, ka ari senatnē Dau-

gavas peekrastes tuvākā

apkārtne bijuse vairāk

apdzīvota. Tā bez Kokne-

ses, Siguldas, Turaidas un

Krimuldas drupām atro-

das pilsdrupas Aizkrauklē,

Jaunpilī, Ropažos, Salaspilī,

Mālpilī, Leelvardē, (eepre-
tim pilsdrupām Daugavā
atrodas sala, zem kūjas,
kā sena teika stāsta, atro-

das Lāčplēsis) v. c. Senču

kapi un apceetinajumu at-

leekas atrodas Bebreenē,

Krapē, Alažos, Krimuldā,

Dolē, Siguldā un Turaidā.

Kā vēsturisku veetu vee-

tejee eedzīvotaji atceras

soda veetu Bebreenē, kur

soditi 1830.—40. g. zem-

neeku kustibas dalibneeki,
un Dinamindes klostera

veeta pee Skanstneeku

Ikšķiles baznicas eekšeene

mājam Mangaļos. Ikšķilē atrodas vecākā baznica Latvijā, kura ir

celta 1186. gadā. Kā eevērojamas dabas parādibas atzīmējams sēr-

avots pee Kuiļu mājam Dolē, vēl neizpētits mineralavots pee Kūkiņu
mājam Alažos, Beeriņu muižas parka ozoli, Jaunpils milzīgais ozols, kurš

4 pēdas no zemes ir 24,5 pēdas resnis, un 11 pēdas augstais ūdenskri-

tums Ropažos (Juglā). Mājrūpneeciba sastopama Ikšķilē (vāģi, ragavas,
koka trauki, mēbeles), Siguldā (ratiņi, mālu trauki), Morē (podneeciba,
ādminiba), Mālpilī (koka izstrādājumi) v. c. Ar zveju nodarbojas visos

jūrmalas un Daugavas peekrastes pagastos, pee kam tur ari attīstita

Rigas api iņķis
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tīklu un murdu izgatavošana. Pēdējā gadā Rigas apriņķī ir atjauno-

jušās vairākas leelakas rūpneeciskas eestādes. Bez Ligates papira

fabrikas Dreiliņu pagastā darbojas Brunsa papira fabrika ar 59 str.,

vesela rinda koku zāģētavu, kūju starpā Mūlmaņa zāģētava Ādažos

nodarbina 255 strādn., Berlina un Šalit (Dubultos) — 171 v. c.
Meņ-

ģeles pagastā darbojas leelaka stikla fabrika. Slokas apkārtnē, Piņķu,

Katlakalna, Siguldas v. c. pagastos leelos apmēros greež kūdru, nodar-

binot vairākus simtus cilvēkus.

2. Valmeeras apriņķis

ir 4937,6 kkm leels un eeņem Vidzemes zeemeļu daļu. To zeemeļos

eerobežo Igaunija (Pernavas un Vilandes apr.), austrumos Valkas apriņķis,
bet deenvidos Cēsu un Rigas apriņķi.

Valmeeras apriņķa deenvidus un austrumu daļa peeder pee augli-

gakeem Latvijas apgabaleem. Apriņķa reetumu daļā ir smilšaina un

akmeņaina zeme un ta ir visai bagāta mežeem. Valmeeras apriņķī
atrodas visleelakās zemreeku mājas un tālab tur ir leels bezzemneeku

skaits, ar ko ari izskaidrojams, ka tur Satversmes Sapulces vēlēšanās

zocialdemokratija dabujuse abzolutu balsu vairākumu.

Valmeeras apriņķī atrodas 3 pilsētas un 7 meesti, 7 valsts muižas,

3 patrimonialmuižas, 101 bijušās bruņneeku muiža, 57 pagasti un 16

luterāņu draudzes.

Eevērojamakā pilsēta apriņķī ir Valmeera, kura peeder pee tām

nedaudzajām Latvijas pilsētām, kur/as no kafa gandrīz nemaz nav ceetušas.

Vāciski pilsētu sauc Wolmar, igauniski Wolmari Linn, un kreevi vidus

laikos to sauca par Vladimitec. Pilsēta atrodas pee Gaujas, uz 25°25'

austr. garumā un 57°32' platumā, 13/él 3/é kilometrus no Rigas-Valkas dzelzs-

ceļa, 121 kilometru no Rigas un 62 kilometrus no jūras. Valmeeras

nosaukums esot cēlees no vārda Vladimir, kāda kreevu kņaza, kujš ap

1214. gadu padzīts no Pleskavas dzīvoja līdz ar latveešeem Autinē,

kūja toreiz peedereja Rigas biskapam un, domājams, atradusēs tagadējās

Valmeeras tuvumā. 1285. gadā ordeņu mestris Villekins fon Endorps lika

celt Valmeeras pili un baznīcu. Valmeeru kā pilsētu pirmo reizi min

1323. gadā un vidus laikos ta bija eevērojama, vaļņeem, grāvjeem un

mūreem apceetinata pilsēta. Valmeera ilgus gadus bija pilsēta, kur/a

atradās Livonijas valsts serdē, un kur tālab sanāca landtāgi un pilsētneeku

preekšstāvju sapulces (Stadtetage no 1385. līdz 1500. gadam 32 reizes),

kufos peeņemti daudzi Livonijas vēsturē svarīgi lēmumi. Kaja breesmas

pilsēta pārdzīvoja sākot ar 1562. gadu, kad to nesekmigi eelenca kreevu

kara spēks. Līdz 1622. gadam, kad Valmeeru galigi eeņēma zveedru

karaļa Gustava Ādolfa kaja pulki, poļi pilsētu 5 reizes eekaroja, bet bija

Valmeeras apr. — Valmeera
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peespeesti to vairākkārtīgi atstāt zveedreem un kreeveem. Divdesmit

kara gados pilsēta bija galigi izpostita, lauki bija neapstrādāti, tirdznee-

ciba un amatneeciba bija izputejuse un 1623.—25. gados visam uzlika

kroni mēris, kujš iznīcināja vēl atlikušo. Gustavs Ādolfs dāvāja Val-

meeru savam kancleram Oksenšerna, kufš par savu īpašumu rūpējās,

un tālab pilsēta pamazam atdzima. Tomēr 1689. gadā nodega visa

pilsēta, kas apturēja tās tāļako attīstibu. 4. zeptembrī 1702. gadā kreevi

eeņēma Valmeeru un pilsēta, baznica un pils pilnigi nodega. Eedzīvo-

tajus spaidu kārtā aizveda uz Kreeviju gūstneecibā, no kureenes tos

Skats uz Valmeeru no Gaujas puses.

atlaida tikai 1721. gadā. Tā tad pilsēta divus gadu desmitus bija drupu

kaudze. 1772. un 74. gados no Zeemeļu kaya breesmam vēl neatspirgusē

pilsēta atkal nodega. 1785. gadā to eecēla par apriņķa pilsētu un ta no

jauna eeguva savas pašvaldibas teesibas. Tomēr vēl ilgu laiku Valmeera

nevarēja atpūstees no kara sistām brūcēm. No vidus laikos eevērojamās

pilsētas ta bija noslīdejuse par neecigu lauku meestiņu, kura eedzīvotaji

ar pūlēm eeguva sev pārtiku kā sīktirgotāji un amatneeki. Pirms simtu

gadeem Valmeera bija tikai 674 eedzīvotaji, bet pagājušā gadu simteņa

beigās pilsēta ātri uzplauka un attīstijās.

Tagad Valmeera peeder pee glītākām Latvijas pilsētām. Ta ari ir

vislatviskākā pilsēta, jo jau pirms kara tur 85°/o no viseem eedzīvotajeem

bija latveeši, bet 1921. g. novembrī tur bija 7722 eedzīvotaji, kuru starpā

Valmeera
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bija 7364 (95,4°/o) latveeši, 94 vāceeši, 90 kreevi, 116 ebreji un nedaudzi

citu tautibu peederigee. Ari kā latveešu skolotāju audzināšanas veeta

Valmeera bija eevērojama, jo Valmeeras skolotāju zeminarā (dibin. 1839. g.)

eeguvuši savu izglītibu daudzi eevērojami latveešu sabeedriski darbi-

neeki. Tagad pee Valmeeras krustojas Rigas-Valkas un Smiltenes-

Ainažu dzelzsceļi, pee kuru peestātnem izauguse jauna Valmeeras preekš-

pilsēta — Karlovka. Ari

uz Gaujas kreisā krasta,

pilsētai eepretim, izauguse

preekšpilsēta, tā sauktā

Jaunpilsēta (Pār-

gauja), kura atrodas uz

Kauguru muižas zemes.

Pilsēta atrodas pee diveem

dzelzsceļeem, visai augligā

apgabalā, un tālab ta ir

rosigas lauku tirdzneecibas

centrs. Tirdzneeciba un

rūpneeciba pilsētā ātri

uzplauka, kaut gan tikai

apmēros, kup peemēroti
neleelai lauku pilsētai.
1920. g. Valmeerābija 6848

eedzīvotaji, kuri dzīvoja
633 dzīvojamās ēkās (92

mūra). Pilsētā ir elektrība,

ūdensvads un kanalizācija,
kaut ari tikai pilsētas cen-

trā. Pilsēiā ir 2 slimnīcas,

pareizticigo un luterāņu

baznicas, zektantu un

ebreju lūgšanas nami,

bibliotēka, drukatavas, 2

vidusskolas un 7 pirmmā-
cības skolas. Tagad Val-

meerā stiādā linu vērptuve
Komponista Baumaņa peemineklis Limbažos.

(Petersona) ar 58 strādneekeem, čuguna leetuve ar 19 strādneekeem.

Valmeeras peevedu dzelzsceļa darbnica un vairākas sīkākas darbnicas,

kuru starpā ir vairākas koku zāģētavas (Lūciņa 36 str.). Pilsētai peeder

92 desetinas zemes 35,000 zelta rbļ. vērtibā un 7 ēkas 40,000 zelta rbļ.

vērtibā. Jau 1897. gadā pilsētas domneeku vēlēšanās uzvarēja latveešu

vēlētāju grupa. Pēc 1907. gada bija tikai 3 vācu tautibas domneeki.

Valmeera
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No kara pilsēta nav ceetuse, izņemot visa Latvija parasto zaldātu

izdarito dzīvojamo telpu bojāšanu.
Pēc Valmeeras pee vecākajām pilsētām apriņķī peeder Limbaži

(Lemsal). Ta arodas uz 24°43' austr. gājumā un 57°31'

20 kilom. no jūrmalas, 88 kilom. no Rigas un 55 kilometrus no Val-

meeras. Tuvākā dzelzsceļu stacija ir Ozoli uz Ainažu-Valmeeras dzelzs,

ceļa. Pilsēta atrodas pee Limbažu ezera, kūja līmenis atrodas 50 metrus

virs jūjas līmeņa.

Limbažu veetā senatnē atradās lībeešu pils, kuru biskaps Alberts

jau 1223. gadā izbūvēja un apceetinaja. Jau 1362. gadā Limbažus min

kā pilsētu un 1369. g. kā Hanzas locekli. Limbaži beeži mainijuši savus

virskungus. Brīžeem pils un pilsēta peedereja ordenim, brīžeem Rigas

arķibiskapam. Vēlāk pil-
sētu pārmaiņus eeņēma

kreevi, poļi un zveedri.

1602. gadā zveedri to

eeņēma un nodedzināja.
1621. g. zveedru karalis

Gustavs Ādolfs atdāvināja
mazo Limbažu pilsētiņu

leelajai Rigai „kā atalgo-

jumu par viņas sirdigo

un dūšigo aizstāvēšanos".

Limbažos toreiz bija tikai

12 personas ar pilsoņu tee-

sibam, kūjām bija Rigas

Limbažu pilsdrupas.

pilsētai jāzvēr uzticība. 1747. gadā Limbaži nodega no jauna un pilnigi, jo
atlika tikai 4 nami. Bet pilsētiņa tomēr atspirga un 1783. gadā ta no jauna

eeguva patstāvīgas pilsētas teesibas, kaut gan šīs teesibaspilsētneekeem

dārgi maksāja, jo teem bija daudzkārt jasūdzās Peterpilī. par apspeeša-
nam un netaisnibam, kūjas teem bija jaceeš no Rigas rātes. Daudzi ta

laika advokāti dzīvoja no Rigas-Limbažu prāvas. Tanī laikā ari šķīra

no Limbažeem Lādes un Limbažu pilsmuižas, kūjas vēl līdz šim laikam

ir Rigas pilsētas īpašums. Vidus laikos Limbaži peekopa deezgan rosigu

jūjas tirdzneecibu pa Svētupi, kūja tagad, tāpat kā vairākas citas Lat-

vijas upes, vairs nav kuģojama. Eevērojot pilsētiņas nelabvēligo stāvokli

tāļu no satiksmes līdzekļeem, tirdzneeciba un rūpneeciba tur ir neeevē-

rojama. Pilsētiņa pastāv kā tirdzneecibas centrs ar šaurāku veeteju
nozīmi (rudenī tirdzneeciba ar zivim) un kā vairāku valsts eerēdņu,

baznicu, skolu, ārstu v. t. t. dzīves veetu. Pilsētiņas zeemeļos atrodas

arķibiskapa pils atleekas. Līdz šim uzglabajusēs pils austrumu daļa ar

pils galveneem vārteem, kūju tagad nepārbūvētu izleeto kā klēti. Līdz
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16. gadu simtenim Limbažos bija franciskaneešu, augustinu un mūķeņu

klosteri.

Namu Limbažos ir 215 ar 2501*) eedzīvotaju (1920. g.), kuru

starpā 2264 ir latveeši, 94 ebreji, 86 vāceeši un nedaudzi kreevi un

igauņi. Pilsēta apgaismota ar petroleju, kanalizācijas nav un ūdeni smeļ

no akam. Pilsētā ir slimnica, apteeka, 3 ārsti, pareizticigo un luterāņu

baznicas, lopkautuve, bibliotēka, 2 drukatavas un 3 skolas, to starpā

vidusskola.

No kara notikumeem pilsēta nav ceetuse, izņemot to, ka apstājušās

rūpneecibas eestādes. Tā pilsētā pirms kara darbojās Beļģijas akciju
sabeedribas cepuru fabrika un vērptuve, kura nodarbināja ap 200 strād-

neekus. Tagad fabriku izlabo, lai darbus atjaunotu.
Pee Latvijas jaunajām un strauji uzplaukstošām pilsētām peeder

Rujene (Rūjen), kura atrodas apriņķa zeemeļu austrumos, 48 kilom. no Val-

meeras, pee Valkas-Pernavas peevedu dzelzsceļa un pee Rujas upes.

Rujene izcēlās 1872. gadā un tagad tai ir pilsētas teesibas un 570 dzī-

vojamas ēkas. 1897- g. Rujenē bija 3496 eedzīvotaji, bet kara laikā

eedzīvotaju skaits vēl peeauga. 1920. g. jūlijā saskaititi 3406 eedzīvo-

taji, bet zeemā, kad darbojas skolas un daudzee eedzīvotaji atgreezušees

no laukeem, eedzīvotaju skaits peeaug līdz 4500. Sv. Bartolomeja baz-

nica celta pirms 1270. gada. — Rujenes leelajā muižā mājas par dzimtu

pārdeva agrāk nekā citur, un tālab Rujenes apkārtnē eedzīvotaji samērā

turīgi un izglītoti. Rujenē ir vidus skola un 2 pamatskolas un projek-
tēta ir ari zemkopibas skola, 9 beedribas, to starpā 2 krediteestādes, 4 ārsti,
slimnica un apteeka. Pirms kaja Rujenē atradās dažādas kroņa eestā-

des, dažas leelakas rūpneecibas eestādes (nažu fabrika, zāģu dzirnavas,

konfektu un limonades fabrikas), bet tagad darbojas tikai daži zāģu gateri.

Rujenes tirdzneeciba bija eevērojama, jo pirms kara no Rujenes ikdeenas

izveda 100 vagonus dažādu veetejo ražojumu. Kaut gan Rujenē no

3406 eedzīvotajeem 3243 ir latveeši un 27 igauņi, tad tomēr Igaunija
savā laikā pretendēja uz Rujeni un tās apgabalu.

Bez tam Valmeeras apriņķī pelna eevēribu divas ostas : Ainaži

un Salacgrīva. Ainažu (vāciski Haynasch, igauniski Ainaste) osta eeņem

ceturto veetu Latvijas ostu starpā un Ainažu meests ir pēdējā apdzīvotā
veeta Vidzemes jūrmalā, kur eedzīvotaju vairākumu sastāda latveeši.

Agrāk Ainažu apkārtnē dzīvoja lībeeši. Vārds „ainagi" lībiski nozīmē

„veentuļš". Ainažu meests dibināts 1869. gadā, bet osta izbūvēta tikai

1903. gadā. Pirms kara Ainažos bija apm. 1000 eedzīvotaju, kuri dzīvoja
74 mājās. Ainažneeki, atrazdamees veentuļi plašas, gandrīz neapdzīvo-

*) Zeema, kad skolas darbojas un daļa eedzīvotaju atgreezuses no lauku dar-

beem, eedzīvotaju skaits pilsētā pārsneedz 3500.

Rujene — Ainaži



115

tas postažas nomalē („ainagi"), bija no dabas speesti jau no laiku laikeem

eegūt sev peļņu un pārtiku jūrā. Tee tādēļ attīstijušees par teicameem

jūrneekeem un eeņem pirmo veetu latveešu jūras braucēju starpā. Ainaži

uzskatami par latveešu jūrneecibas šūpuli, jo tur būvēti 50 jūras kuģi,
kuri peeder latveešeem, un tur atrodas pirmā jūrskola Latvijā, kura saga-

tavoju se vairākus simtus jūrneekus. Ainažu osta izveda (1907. g.) labibu

(44,000 pudi), baļķus (6000), malku un dažādas preces (80,000 pudi),

kujru swpā eevērojama daļa nāca no Staiceles papiru fabrikas. Ostā

Ainažu osta.

eeveda sāli (11,000 pudi), ogles (97,000 pudi) un dažādas preces (82,000

pudi). Ostā eebrauca 1907. g. 67 kuģi. Tagad Ainažus saveeno šaur-

sleežu dzelzsceļš ar Valmeeru un Smilteni. Dzelzsceļš eevērojamā mērā

paplašinās Ainažu eespaida aploku, bet kara dēļ dzelzsceļš vēl nav

paspējis atstāt savu svētigo eespaidu uz ostu. Ainažos atradās 7 rēderi,
tvaika dzirnavas, 1864. g. dibināta jūrskola, elementarskolas un vairākas

beedribas.

Salacgrīva {Salis mandé) ir osta pee Salacas upes grīvas, kura ir

3—4 metrus dziļa un 200 metrus plata. Tālab ari leelaki jūras kuģi

varētu eebraukt Salacgrīvas ostā, ja jūras sēkles (1—l metri) neaiz-

Ainaži — Salacgrīva
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sprostotu eeeju ostā. Jau 1870. gadā projektēts ar divu viļņu lauzēju

palīdzibu aizsargāt ostu no aizsērēšanas, bet šim darbam vajadzigos

300,000 rbļ. nebija eespējams sadabūt, vēl vairāk tālab, ka valdiba tuvo

Ainažu ostu izbūvēja par glābšanas ostu. Salacgrīva kā osta minēta jau
14. gadu simtenī, bet tagadējais meests tur izcēlees tikai pēdējos
40. gados. Pirmā tirgotava tur atvērta 1860. gadā. Tagad Salacgrīvā
atrodas apmēram 70 dzīvojamās ēkas un 40 spīķeri. Eedzīvotaju ir

apm. 700. 1907. gadā ostā eebrauca 160 kuģi. Galvenā kārtā izveda

labibu (200,000 pudi), slīperus (60,000), baļķus, brusas un malku (4000

asis). Eeveda galvenā kārtā sāli (25,000 pudi) zivju sālišanai un

akmeņogles (10,000 pudi). Meesta un apkārtnes eedzīvotaji nodarbojas

Maz-Salacas meests.

ar jūrneecibu, zvejneecibu un tirdzneecibu. Tvaikoņu satiksmi ar Rigu,
labam laikam pastāvot, uzturēja Rigas-Pernavas linijas tvaikoņi. Tomēr

leelaki kuģi peespeesti izmest enkuru 2 kilometrus no peekrastes ārpus
sēra. Salacgrīvā atrodas vidus skola un tvaika zāģu dzirnavas. Salacgrīvā

pagājušā gadusimteņa vidū dzīvoja pēdejee lībeeši Vidzemē.

Bez tam Valmeeras apriņķī vēl atrodas vairāki sīkāki meesti,
kuru starpā eevērojamakee ir Maz-Salaca, Matiši, un Aloja Maz-

Salaca {Salisburg) atrodas uz Salacas upes krasta, 11 kilometrus no

veetas, kur šī upe iztek no Burtneeku ezera. Meests atrodas 48 kilo-

metrus no Valmeeras, tas ir izcēlees pēc 1870. gada un tur bija 110

dzīvojamās ēkas ar 861 eedzīvotaju (1897. g. — 600). Maz-Salacai ir

kopš 1921. gada meesta pašvaldības teesibas. Tur darbojas privāta

Valmeerasapriņķa meesti
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realģimnazija. Meests atrodas veenā no dabas bagatibam visvairāk apvelti-

teem Vidzemes apvideem. Salacas krastos lejas un gravas apaugušas
birzēm un mežeem, kuros atrodas ezeriņi un tek strauti. Kreisais upes

krasts paceļas meestam eepretim kā stāva klints seena. Pus versti no

„

Velna pagraba" atrodas 35 metrus augstā un pilnigi stāvā klints seena,

kūju sauc par Skaņo kalnu, pee kura novērota reti skaņa atbalss.

Turpat atrodas romantiskā Lapu leja. Maz-Salaca atrodas visaugligakā
Vidzemes daļā, un tālab ari meestā attīstijusēs tirdzneeciba ar lauksaim-

neecibas ražojumeem un ari kā linu tirgus meests plaši pazīstams. Tur

atrodas ari vilnas vērptuve, austuve un krāsotava (tvaika). Pee meesta

atrodas Sv. Marijas baznica, kūja celta 14. g. s. un kurā agrāk glabāja

miroņus. Maz-Salacas draudzes mācitajs Guleke (mir. 1844. g.) tur

nodibināja sātibas beedribu, kura ir veena no pirmajām beedribam, kufā

peedalijās ari latveešu zemneeki. Šo beedribu tomēr drīz slēdza.

Mat i š i {Sankti Matthiā) ir meestiņš, kurš atrodas 29 kilometrus

uz zeemeļeem no Valmeeras un 16 kilometrus no Ozolu stacijas, uz

Ainažu dzelzsceļa. Meests pastāv kopš 1890. gada. Meestā ir apm.

30 dzīvojamās ēkas ar 200 eedzīvotajeem. Meestā atrodas baznica,

apteeka, kopmoderneeciba, daži amatneeki, tirgotāji, bodes un krogi.

Alojas {Allendorf) meests atrodas uz Ungurpils pagasta zemes, 51

kilometru no Valmeeras, zeemeļ-austrumos no Arceema stacijas, uz

Ainažu-Valmeeras dzelzsceļa. Meestiņš 1897. gadā dibināts uz Alojas

mācītajā muižas un Ungurpils muižas zemes. 1920. gadā meestā bija
30 dzīvojamās ēkas ar 310 eedzīvotajeem. Alojā darbojas kopmoder-
neecibas sabeedriba un Alojas lauksaimneecibas beedriba, kur/ai peeder

izrīkojumeem derigs nams (450 veetas). Rencēnu meestā 25 mājās
dzīvo 151 eedzīvotajs, kujri nodarbojas ar amatneecibu un peļņā eešanu.

Meestā atrodas ārsts un apteeka. Staiceles meestā (Rozēnu pagastā)

atrodas Staiceles papiru fabrika, kupa no kar/a maz ceetuse un kūja

1920. g. vasarā strādāja ar 80 strādneekeem, izleetodama Salacas ūdens

un tvaika spēku. Bez tam Valmeeras apriņķī vēl atrodas sīkee Dikļu
un Oleru meesti.

Valmeeras apriņķī atrddas vairākas pilsdrupas un senču pilskalni.
Tā pee Vaidavas ezera atrodas pilskalns ar veceem vaļņeem, pee Vec-

muižas (Rozbeķos) pilsdrupas un kara kapi no Jāņa Breesmigā laikeem,

pee Ternejas bruņneeku pilsdrupas, Beveriņas pilskalns (?) Kauguru

pagastā un pilskalni. Augstrozē, Umurgā, Mujānos (ar drupām), Unguros,

Maz-Straupē, Raiskumā (Sotekla), Ungurpilī, Dikļos, Rujenē, Vainižos,

Salacgrīvā un Skulberģē. Valmeeras apriņķī atrodas vēl apdzīvota
vidus laiku pils — Straupe un visvecākā atrastā apdzīvotā veeta

mūsu dzimtenē — Rinu (Riņņu) kalns, kurā atrastas akmeņu laikmeta

cilvēku nometnes atleekas. Rinu kalns atrodas uz Bauņu un Vec-Attes

Valmeeras apriņķa meesti
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pagastu robežas. Eevēribu pelna ari līvu upuru ala Zvejceema pagast-

nama tuvumā uz Svētupes krasteem, Jumeras upes leja (pēc Rīmju
kronikas „ļauna upe dziļā gravā", pāri kurai „latveeši zin ceļus"). Koku

pagastā, Zilais kalns Mujānu pagastā, veci kapi uz 60 pēdas augstā

Burtneeku ezera krasta, kurā atrodas ala, milzigee ozoli Burtneeku

apkārtnē un apm. 900 gadus vecs ozols Sēļu pagastā. Mājrūpneeciba

apriņķī agrāk bija stipri attīstita, bet tagad ar to nodarbojas tikai nedau-

dzās mājās Kauguru un Vaidavas pagastos (krēslu izgatavošana) un

Steenes pagastā, kur izgatavo lauksaimneecibas peederumus (ratus,

ragavas, ecēšas v. t. t.). Bez Staiceles papira fabrikas apriņķī ir vēl

vairāki sīkāki rūpneecibas uzņēmumi, kuru starpā minama P. Raiskas

vilnas un linu vērptuve Maz-Salacā ar 43 strādneekeem.

Straupes pils.

3. Cēsu apriņķis

Cēsu apriņķi visapkārt eerobežo latveešu apdzīvotā zeme. Tas ir

5637,5 kkm leels un atrodas starp Rigas, Valmeeras un Valkas apriņ-

ķeem Vidzemē, un Latgali. Cēsu apriņķis atrodas visaugstākā Latvijas

apvidū un ir vidēji augligs. Tomēr zeme ir rūpigi apstrādāta, jo Cēsu

apriņķī pārsvars ir sīksaimneecibam. Kaut gan apriņķis peeder pee

leelakajeem Latvijā, tad tomēr pilsētu un meestu ir ārkārtigi maz, jo
visā apriņķī ir tikai veena pilsēta, bet meestu, kureem ir savas pašval-

Cesu apriņķis
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dibas, nav nemaz. Apriņķī atrodas 16 valsts muižas, 98 agrākās bruņ-

neeku muižas, 4 patrimonial muižas, 64 pagasti un 19 draudzes.

Cēsis (vāciski Wenden, igauniski Wannu linn) atrodas uz 25°16'

austr. gafumā un 57°19' platumā, 93 kilometru uz zeemeļu austrumeem

no Rigas, pee Rigas-Valkas dzelzsceļa, 2 kilometrus uz deenvideem no

Gaujas, 100 metrus (baznicas sleegsnis) virs jūras līmeņa un 78 metrus

virs Gaujas upes līmeņa pee pilsētas.

Cēsis dibinātas ap 1200. gadu. Veetā, kur tagad atrodas Cēsu

pilsdrupas, jau atradusēs mūsu senču pils, un, domājams, ka ta ir vendu*)
celta. 1208. gadā, dalot Baltiju starp zobeņbrāļeem un biskapu, Cēsis

peekrita pirmajeem, kujri tūliņ ķērās pee apstiprinātās pils celšanas. Jau

Cēsis.

1218. gadā minēta ordeņa pils Cēsīs, kura kļuva par ordeņa mestru

galveno sēdekli. Sakarā ar to pili pastāvīgi paplašināja un izgreznoja,

jo Cēsīs uzturcjās ne mazāk kā 44 ordeņa mestru galmi. Pee bruņ-
neeku pils jau 1224. g. izcēlās meestiņš, bet Cēsis kā pilsētu pirmo
reizi min tikai 1383. gadā. Cēsis bija stipreem mūreem un 3 leeleem

torņeem eeslēgta pilsēta, uz kuyu eeeju atvēra 4 vārti. Pirmajos pastā-
vēšanas gadu simteņos Cēsis varēja netraucēti attīstitees, bet 1577. g.

pilsēta pirmo reizi ceeta no kara breesmam. Minētā gadā pilsētu

eeņēma kreevu cara Jāņa Breesmigā kar/a pulki, kuri izkāva pilsētas

eedzīvotajus un eelenca pili, kurā bija patvērumu meklējuši ap 300 cil-

*) Vendu cilts agrāk dzīvojuse Ventas lejgalā, bet 12. gadu simteņa beigās
kurši tos izspeeduši un tee apmetušees vispirms tagadējās Rigas veetā un vēlāk

pee Cēsim.
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veku. Kad pils mūri bija leelgabalu sagrauti, pils eemītneeki sapulcē-

jās telpās virs pulvera pagraba un kāds karavīrs peelika uguni pee

pulvera mucām un daļa no pils ar viseem tās eemītneekeem tika uzspri-
dzināta. Pēc tam Cēsis vairākkārt eeņēma poļi un zveedri. 1626. g.

Cēsis eeņēma zveedru karalis Gustavs Vaza, kufš pilsētu atdāvināja
savam kancleram Akselam Oksenšerna. Tomēr pilsētai nebija lemts

atdzīvotees un uzplaukt. 1671. gadā pilsēta gandrīz pilnigi nodega.

1700. gadā to eeņēma zakšu kara pulki, 1701. gadā zveedri un 1703. gadā.

kreevi, kup izpostija nedaudzo, ko agrakee eebruceji vēl bija atstājuši.
Cēsis pārvērtās par nožēlojamu sādžu, kufu 1747. g. kā dāvanu no ķei-

zareenes Elizabetes saņēma kreevu grafs Bestuževs. 1748. gadā pilsēta,
baznica un pils no jauna un pilnigi nodega. Pēc šī ugunsgrēka pils-

kungs peesavinajās ari visu pilsētu, un atļaudams pilsētneekeem no

jauna uzcelt savas mājas, pilsētas eelas tomēr izsludināja par savu īpa-

šumu un lika tās auzām

apsēt, kuras, peedraudot
nāves sodu, neveens ne-

drīkstēja aizskārt vaj bojāt.
Šāds stāvoklis pastāvēja
17 gadus. Pilsēta vēl ilgi

nīkuļoja. 1816. gadā, tā

tad pirms 100gadeem, visa

Cēsu pilsēta bija 900olektis

gara un 300 olektis plata
ar 295 vīreešu un 311

seeveešu dzimuma eedzī-

votajeem (pēc Bienen-

stamma
„ Geographischer

Ordeņa pils drupas Cēsīs.

Abriss"). 1777. g. pili eeguva grafs Zīvers, kujrš lika atjaunot veenu

daļu no izpostitās pils, kura vēl tagad apdzīvota. Par apriņķa pilsētu
Cēsis eeceltas 1785. g.

Pēdējos gadu desmitos pilsēta ātri uzplaukuse. 1889. g. atklāja

Rigas-Valkas dzelzsceļu, kuyš atvēra ceļu deezgan rosīgai tirdzneecibai

ar apkārtejeem lauku eedzīvotajeem, pee kam jaeevēro, ka Cēsis, sevišķi
deenvidus virzeenā, saista pee sevim prāvus lauku apvidus, jo apkārtnē
nav citu pilsētu un meestu. Pilsētas tuvumā, sevišķi Gaujas malā,
izcēlās prāva vasarniču nometne, kura peevilka zaļumneekus kā no

Rigas, tā ari no Kreevijas. Eedzīvotaju skaits ātri peeaugaun 1921. gada
novembrī Cēsīs bija 7403 eedzīvotaji, to starpā 3260 vīreeši un 4143

seeveetes. Pilsēta ir labi kopta; glītee nami parasti atrodas dārzos,
eelas ir samērā labi bruģētas un tīras. Cēsis ir ari veena no vislatvi-

skakām pilsētām, jo 1920. g. no 6315 pilsētas eedzīvotajeem 5608 bija
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latveeši, 272 vāceeši, 240 ebreji, bet pārējo tautibu peederigo bija mazāk

nekā 100. Pilsētā jau pirms kafa bija kanalizācija, ūdensvads, elektriska

apgaismošana un lopu kautuve. Tagad Cēsīs atrodas slimnica, telefons,

telegrāfs, 2 baznicas, vairāki lūgšanas nami, bibliotēka, lasītava, 3 vidus-

skolas, skolotāju zeminars Bērzonē pee Cēsim un 4 pirmmācības skolas

(1910. g. 17,i°/o no viseem eedzīvotajeem apmeklēja skolas), beedribas

ar stalteem beedribu nameem, kuros beeži noteek teātra izrādes. Stal-

tais latveešu beedribas nams (800 veetas) 1919. g. Cēsu kauju laikā ir

vācu nodedzināts.

Cēsu pilsdārzs.

Pilsēta ar savu samērā leelo labeerīcibu, glītajām eelam un

nameem, baznicu (būvēta 1283.—87.), kurā atrodas vairāku ordeņa mestru

un biskapu kapu peeminekļi un citi peeminekļi, to starpā ari mestra

Valtera Pletenberga peemineklis, kā ari ar savām pilsdrupām, bet it

sevišķi ar savu dabas jaukumeem bagāto apkārtni, teek dēvētapar pērli
mūsu pilsētu starpā. Līdz 1879. gadam pilsētu pārvaldīja rāte, kuras

veetā minētā gadā nāca pēc Kreevijas likumeem vēlētā pilsētas dome,

kupī jau 1897. gadā latveeši eeguva vairākumu. Tā tad Cēsis ir veena

no pirmajām Latvijas pilsētām, kufas pārvaldē vairākums ir latveešu.

1908. gadā pilsētai peedereja 782 desetinas zemes 164,000 zelta rbļ.
vērtibā un 22 nami 164,500 zelta rbļ. vērtibā un 9200 rbļ. leels kapitāls.
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1910. gada pilsētas eenakumi un izdevumi bija 46,100 zelta rbļ. leeli

un pilsētas paradi 61,700 zelta rbļ. leeli.

Pasaules kara notikumi nonāca līdz pašeem Cēsu vārteem.

pate pilsēta teeši no kar/a notikumeem nav ceetuse, kaut gan eedzīvotaji

brīžeem sajuta kā smagu nastu milzīgo zaldātu un kara eestāžu skaitu,

kurš uzturējās Cēsīs, kā tuvākās aizmugures un vēlāk frontei vistuvākā

pilsētā. No otras puses, leelais svešneeku skaits atvēra pilsētneekeem
ari prāvākus peļņas avotus. Visvairāk pilsēta ceeta 1919. g. vasaras kaujās.

Vasarnicas pee Cēsim

Birži (Modohri) ir eevērojamakais meests Cēsu apriņķī. Tas atro-

das 91 kilometru uz deenvideem no apriņķa pilsētas, pee Pļaviņu-
Valkas dzelzsceļa, uz Lazdones un Sarkanmuižas pagastu zemes. Meests

dibināts 1900. gadā, un apmēram 60 dzīvojamos namos tur uzturas

vairāk nekā 600 pastāvīgu eedzīvotaju. Meestā atrodas dažādas valsts

eestādes, apteeka, privāta vidusskola, izglītibas beedriba un vairāk tir-

gotāji un amatneeki. Raunas meestiņš atrodas 22 kilometrus no Cēsim.

Raunas pils celta 1262. gadā un pee pils izcēlās pdsēta, kura vidus

laikos eeņēma redzamu veetu Livonijas pilsētu starpā. Zeemeļu karā

pili un pilsētu izpostija un tikai pēdējā laikā izcēlees neleelais Pilsrau-

nas meestiņš, kurā 21 mājā dzīvo 194 eedzīvotaji. Tur atrodas luterāņu

baznica, skola, apteeka -un ārsts. Li g rades meestiņš atrodas Ļau-

Cēsis — Birži
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dones draudzē, 11 kilometru no Marceenes stacijas. Meests savu kree-

visko vārdu dabūjis no muižas agrākā īpašneeka fon Meinersa, kurš to

nosaucis pēc savas seevas — Lia — vārda. Meests pastāv kopš 1840.

gada, bet tanī pirms kafa bija tikai 23 dzīvojamas mājas ar apmēram

200 eedzīvotajeem Ligradē pcetureja tvaikonitis, kufš braukāja pa

Aiveeksti. Meestā atrodas pareizticigo baznica, vairāki tirgotāji un

amatneeki. Tādi pat sīki meestiņi ir: Lubane (27 mājas), Ļaudona

un Veet alva. Bez tam ceemi atrodami trijos apriņķa pagastos: Iršu

pagastā, Ļaudones-Odzeenes un Skujenes pagastos. Eevēribu pelna

Preekuļu lauksaimneecibas skola pee Cēsim un Cesvaines

pils, kufa peeder pee staltākām Latvijā.

Lubanes senā pils.

īpatnēju stāvokli Latvijā eeņem Iršu kolonija. Ar nolūku

eepazīstinat latveešu zemneeku ar Vakar-Eiropas zemkopibas techniku

ķeizareene Katrina 11. 1763. gadā pavēlēja nodibināt vācu zemneeku

nometni. 1763. gadā tika atvesti vācu zemneeki, kup rādija noslēgto
Iršu koloniju. Tagad Iršu kolonijā dzīvo 1979 cilvēki, to starpā 1685

vāceeši un 279 latveeši. Pavisam Cēsu apriņķī ir 2530 vāceeši, no

kureem 272 dzīvo Cēsu pilsētā. Atskaitot šo pilsētu un Iršu koloniju,
visā pārejā apriņķī atleek tikai 573 vāceeši. 1916. gada martā visus

kolonistus izraidīja uz Permas guberņu, no kureenes tee pamazam atgree-

zušees. Viņu prombūšanas laikā viņu saimneecibas ir ļoti ceetušas.

Cesu apriņķis
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Cēsu apriņķī atrodas daudzas senču un viduslaiku piļu atlee-

kas un drupas. Tā pilsdrupas atrodas Aražos, Ērgļos, Raunā un

Cesvainē. Pilskalni atrodas Leezerē, Marceenā, Ramkā, Sāveenā,

Vesteenā, Vec-Peebalgā un Prauleenē. Prauleenes pilskalna tuvumā

atrodas Upuru kalns un Baznicas kalns, pee atrasti akmeņu un

bronzas laikmetu atleekas. Eevēribu pelna ari zveedru laiku apceeti-

najumi Baiškalna pagastā un Kronvalda peemineklis Vec-Peebalgā.
Cēsu apriņķis ir bagāts skaisteem dabas skateem. Starp daudzeem

citeem minamas Patkules grava, Raunas ūdenskritums Baiškalna pagastā,
Aiveekstes un Leedes kritumi Lubanes pagastā, Saltupes avots ar 5

pēdas augsto kritumu, Ilziņ ezers Vesteenē ar salu, kura dažkārt pace-

ļas iz ezera ūdeņeem, lai tanī atkal nogrimtu, un milzīgais akmens pee

Ivanu mājam, Patkules pagastā, kufu veetejee eedzīvotaji sauc par velna

sēdekli un kurš senatnē esot bijis upuru altars (?).
Leelaku rūpneecisku eestāžu apriņķī ļoti nedaudz. Darbojas vai-

rākas vilnas kāršanas un vērpšanas eestādes, linu vērptuve, koku zāģē-

tava, tvaika dzirnavas v. c. neleelas rūpneecibas eestādes. Totees māj-

rūpneeciba daudzos apriņķa pagastos ir eevēribu pelnoša.

4. Valkas apriņķis

Valkas apriņķis ir 6016,2 kkm leels un atrodas Latvijas zeemeļu-

austrumos. Zeemeļos un austrumos to eerobežo Vilandes, Terbatas un

Veravas apriņķi Igaunijā un Pleskavas apgabals, deenvidos Ludzas

apriņķis un reetumos Cēsu un Valmeeras apriņķi.

Apriņķī atrodas 3 pilsētas, 7 meesti, 4 valsts muižas, 104 bijušas

privātas muižas, 49 pagasti un 16 lut. draudzes.

Valka (vāciski Walk, igauniski Walga linri) ir šī apriņķa senā

apriņķa pilsēta. Ta atrodas uz 26°01' austr. garumā un 57°47' pla-

tumā, 168 kilometrus uz zeemeļ-austrumeem no Rigas. Vidus laikos

pilsētu sauca pēc upes, uz kuras krasta ta atrodas, par Peddel. Valka

kā meests pastāvēja jau 1334. gadā un ta nekad nav bijuse apceetinata
un pee Valkas ari nav atradusēs bruņneeku pils, un tādā kārtā Valka

peeder pee tām ļoti nedaudzajām pilsētām, kuras jau viduslaikos pastā-

vējušas veenigi kā tirgotāju un amatneeku nometnes. Valka atrodas

senās Livonijas centrā, un tālab tur, blakus Valmeerai, beeži sanāca

landtāgu un pilsoņu deputātu sapulces. Kopš 1369. gada Valku sauc

par prāvu meestu un 1424. gadā par mazu pilsētiņu, kaut gan tikai

1584. gadā tai peešķirtas pilsētas teesibas. Jau no saveem sirmajeem

pastāvēšanas gadeem Valka daudz ceetuse no kaja posta. 1345. gadā

to izlaupa un noposta leišu kunigaišķis Oļģerts. 1627. gadā (zveedru-

poļu kafā) pilsētu galigi noposta un tur atleek tikai 3 pilsoņi un māci-

Valka
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tajs. 1626. gadā zveedru karalis atdāvina panīkušo pilsētiņu līdz ar

apkārtējām muižām kādam no saveem kara vīreem, un 1678. gadā pil-
sētneekeem jāzvēr uzticiba zveedru pulkvedim Andrepam, kūja īpašumā

pilsēta bija pārgāj use. Zeemeļu kafā (1708. gadā) pilsētu galigi noposta,

un ta vairākus gadus nemaz nav apdzīvota. Tikai 1718. gadā ta atjau-

nojas un 1790. gadā ta kļūst par Valkas apriņķa pilsētu, kaut gan 1819. g.

tur 72 namos dzīvoja tikai 451 cilvēks — pat sava mācītajā Valkai

toreiz nebija. Pilsētas eedzīvotaju skaits peeaug ļoti lēnam un tikai pēc
Valkas peeveenošanas dzelzsceļa tīklam, ta ātri atspirga. Tagad Valka

ir 5 dzelzsceļu izejas punkts un tālab, blakus Rigai, Daugavpilij un

Jelgavai, leelakais dzelzsceļu mezglis mūsu dzimtenē. No Valkas eet

kopš 1889. gada sleežu ceļi uz Rigu, Pleskavu un Terbatu, kopš 1897. g.

uz Pernavu, Vilandi un Veisensteinu un kopš 1903. gada uz Alūksni

un Gulbeni. Valka celta uz pilsētas, vairāku muižu un zemneeku māju

zemes. 1910. g. tur bija 855 ēkas (to starpā 55 mūra), kūjās dzīvoja

(1914. g.) 18,500 eedzīvotaji. Pilsētas domneeku vēlētāju pēdējās vēlē-

šanās pirms kara bija 482, bet 1917. g. 8930. Pilsētas domē līdz tam

bija igaunisks vairākums, bet 1917. g. bija apmēram 670 latveešu vēlē-

tāju vairāk nekā igauņu.

Valka atrodas uz pašas latveešu un igauņu robežas un tālab tur

apmēram veenadā daudzumā dzīvoja igauņi un latveeši. Pirms kara

latveešu bija neleels vairākums, bet 1919. g. igauņu valdiba darija visu,

lai pilsētu padaritu par igaunisku. 1919. g. 1. augustā tur tika saskaititi

7705 igauņi, 6560 latveeši, 481 kreevs, 337 vāceeši, 784 ebreji un 310

dažādu citu tautibu peederigee. 1920. g. jūlijā sevišķa starptautiska šķīrēju

teesa, ar angļu pulkvedi Talentu preekšgalā, nokārtoja Latvijas un

Igaunijas robežu strīdu, pee kam Valkas leelakā daļa tika peeveenota

Igaunijai un Latvijai palika tikai pilsētas reetumu preekšpilsēta ap

Lugažu laukumu. Uz šo neleelo Valkas daļu tagad ir pārceltas visas

apriņķa eestādes un tur 1920. g. oktobrī bija 2,658 eedzīvotaji. Tādā

kārtā tagad ir nodibinātas divas Valkas pilsētas: Latvijas Valka un

Igaunijas Valka, kur/as abas ceeš no robežas linijas, kura pārdalijuse
dzīvo pilsētas organismu. Abas Valkas savu eksistenci turpina veenigi

pateicotees savu valdību pabalsteem.
Pēc Valkas sadališanas Valkas apriņķa leelakās pilsētas ir Smiltene

un Alūksne, kuras tikai Latvijas pagaidu valdības laikā dabūjušas savu

pašvaldibu.
Alūksne (Marienburg, igauniski Maria linri), pilsēta Valkas apriņķa

deenvidos, 92 kilometrus no Valkas, pee Pļaviņu-Valkas dzelzsceļa un

5,5 kilometrus garā Alūksnes ezera (191 m. virs jūras līmeņa). Ap 1350.

gadu ordens lika uz prāvā Alūksnes ezera salas uzbūvēt pili, kuras

uzdevums bija aizsargāt Vidzemi pret kreevu eebrukumeem. 1560. gadā
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kreevi eeņēma Alūksni, pee kam ordeņa kara vīri nemaz nepretojās.
Līdz 1582. gadam Alūksne peedereja kreeveem. Jau vidus laikos

eepretim pilij uz ceetzemes bija izcēlees meests, kuyu saveenoja tilts ar

salu un pili. Vēl pagājušā gadu simteņa vidū bija redzamas ši tilta

atleekas. 17. gadu simtenī pili vairākkārt eeņēma poļi, zveedri un kreevi.

1701. gadā pils zveedru garnizons sekmigi atsita zakšu uzbrukumu,
bet 1702. gadā kreevu kara vadoņa Šeremetjeva pulki to eelenca un uz

plosteem tuvojās leelgabaleem sašautai pilij. Pils pavēlneeks padevās
un kreevi apsolījās atļaut pils eemītneekeem brīvi aizeet. Bet kāds

zveedru virsneeks uzspridzināja pili ar eemītneekeem. Saniknots par šo

līguma neeevērošanu, Šeremetjevs lika aizvest gūstneecibā visus dzīvi

Aluksne.

palikušos pils eemītneekus, to starpā ari mācītāju Glūku un Martu

Skavronsku, Višķu (Latgalē) zemneeka Zamueļa Skavronska meitu,

vēlāko ķeizareeni Katrinu 1., kura toreiz dzīvoja mācitaja ģimenē.

Zeemeļu kaja cīņās Alūksnes meestu pilnigi iznīcināja. Tagadējais
meests pastāv kopš 1888. gada. Meestā ir 305 dzīvojamas ēkas ar

mazleet vairāk nekā 2000 eedzīvotajeem (1920. gada jūnijā — 1976).

Meestā atrodas vairākas valsts eestādes, pareizticigo un luterāņu baznicas,

ebreju lūgšanas nams, vairākas skolas, to starpā vidus skola, 6 beedribas,

krājaizdevu kase, vairāki tirgotāji un amatneeki, tvaika dzirnavas ar zāģu

gateru (Alūksnes draudzē pirms kara bija 10 koku zāģētavas) un leelakas

vilnas un linu vērptuves, trikotāžas fabrika un citi sīkāki rūpneeciski
uzņēmumi. Leelakā rūpneecibas eestāde ir R. Šlosa dzirnavas ar 66

Alūksne
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strādneekeem, kura apgādā pilsētu ar elektrisku gaismu. Meests kopš
1903. gada atrodas pee dzelzsceļa, kurš sekmēja un eerosinaja dzīvu

tirdzneecibu ar lauksaimneecibas ražojumeem, kujus no Alūksnes

apkārtnes pa dzelzsceļu leelā mērā izveda ari uz Peterpili.
Smiltene {Smilien) atrodas 48 kilometrus no Valkas, 32 kilometrus

no Valmeeras un 89 metrus virs jūras līmeņa. Smiltenes pils celta

1370. g. un 1577. g. Jāņa Brecsmigā cebrukuma laikā to nopostija.

Jau vidus laikos pee pils bija izcēlees paprāvs meests, jo Smiltene bija

veena no Rigas arķibiskapa vasaras rezidencēm. 1560. gadā šo meestiņu

nopostija kreevi, bet 1601. gadā tas atkal izcēlās, bet tur bija tikai 18

nami — visi krogi. Zeemeļu karā meestu atkal izpostija. 1702. g.

kreevi nodedzināja baznicu, mācītājmuižu, skolu, 204 mājas un aizveda

Smiltene.

sev līdz 23 cilvēkus, 143 zirgus un baznicas zvanu. Pārejee eedzīvotaji

slēpās mežos. Tikai 1882. g. meestu no jauna dibināja un tas ātri

attīstijās par mazu pilsētiņu, kujrai 1920. gadā peešlpra pašvaldību-

Sevišķi pēc Smiltenes-Valmeeras-Ainažu dzelzsceļa atklāšanas Smiltene

ātri uzplauka. 1897. g. tur bija 1484 eedzīvotaji, bet 1920. g. 2295, to

starpā 1967 latveeši, 272 ebreji, 20 vāceeši un 3 kreevi. Pilsētā atrodas

201 dzīvojams nams (46 mūra), luterāņu un pareizticīgo baznicas, ebreju

lūgšanas nams, veena vidusskola, 3 pamatskolas, slimnica, 5 ārsti, apteeka,
bibliotēka ar 1800 sējumeem, 10 beedribas, to starpā zemkopibas bee-

driba, kufai peeder stalts nams ar zāli, kurā 750 sēdveetas. 2 kredit-

eestādes, leelaka vilnas apstrādāšanas eestāde un daudzi amatneeki.

Pilsētas eedzīvotaji nodarbojas ar peļņā eešanu un tālab zeemā Smiltenes

eedzīvotaju skaits pārsneedz 3000.

Bez augšā minētam 3 pilsētām savas pašvaldibas eestādes ir

Strenčeem, Apei un Lejasceemam.

Lejasceems (Aahof) atrodas 78 kilometrus deenvid-austrumos no

Valkas un 24 kilometrus no Vec-Gulbenes stacijas. Meestiņš atrodas

Smiltene
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pee Tirzas eetekas Gaujā. No kronim peederigās Lejasmuižas atdalitā

zeme sadalita parcelēs, uz kurām uzbūvētas apmēram 106 dzīvojamās

ēkas, kurās dzīvo (1920. g.) 431 eedzīvotajs, to starpā 425 latveeši.

Meestiņš pastāv kopš 1867. g. Meestiņa eedzīvotaji pavasaros nodarbojas
ar koku pludinašanu pa Gauju uz Tirzas upēm. Meestiņā pirms kara

bija 30 amatneeki, vairāki tirgotāji, apteeka, ārsts, skola, luterāņu baznica,

ebreju lūgšanas nams un zirgu pasts. 1920. gada rudenī atvērta

6 klasiga vidusskola.

Strenči (Stakkeln) ir meests ar savu pašvaldibu. Tas atrodas

27 kilometrus uz deenvid-vakareem no Valkas, pee Strenču stacijas,

pee kufas, pateicotees rosigai tirdzneecibai, sevišķi ar koka materialeem,

1895. gadā nodibinājās meests. Meests atrodas uz triju pagastu zemes

un tam kopš 1920. gada ir pašvaldības eestādes un tanī 375 mājās
dzīvo 1255 eedzīvotaji (1079 latv.). 1907. gadā uzcelta luterāņu baznica.

Pee Strenčeem atrodas visā Vidzemē pazīstamā un valsts uzturētā vāj-

prātīgo dzeedinatava ar 150 gultam. Skolas ir kopējas ar apkārtejeem

pagasteem.

Ape {Hoppenhof) ari Ope, meests ar savu pašvaldibu, kurš atrodas

pa dzelzsceļu 60 kilometrus no Vec-Gulbenes. Jau ap 1908 gadu Apē

bija 47 dzīvojamās ēkas ar 571 eedzīvotaju, bet 1920. gadā 114 ēkas ar

736 eedzīvotajeem. Tur pirms kara atradās pasts, telegrāfs, apteeka,

ārsts, vairākas tirgotavas un amatneeki, patērētāju beedriba un lauk-

saimneecibas beedriba. Meestu pārvaldija Apes muižas pārvaldneeks,

jo meests atrodas uz šīs muižas zemes un tikai pagaidu valdibas laikā

tur eevesta meesta pašvaldiba. 1919. g. 17. februārī pee Apes notika

kaujas starp leelineekeem no veenas puses un someem un igauņeem

no otras puses. 28. maijā tur notika kauja starp leelineekeem un

latveešu Valmeeras pulku.

Kā sīkāki meestiņi Valkas apriņķī atzīmējami Cerstu meests Smil-

tenes pagastā, Dzeņu meests Palsmanē, Jaun-Annas (Vārnas) meests un

Ērģemes meests. Kā vēsturiskas veetas minamas Ērģemes, Gauienes

un Smiltenes pilsdrupas. It sevišķi labi drupas uzglabājušās Ērģemē.
Valkas apriņķī atrodas vairākas leelakas rūpneecibas eestādes.

Sevišķi minama Litenes papira fabrika, kufa 1922. gada sākumā strādāja
ar 139 strādneekeem un leetoja ūdens un tvaika spēku. Jaun-Laicenes

papes fabrika ar 27 strādneekeem, Manteļa un Cennera papes fabrikas

Gaujenē, „Svandorfa" sērkociņu steebru fabrika Jaun-Gulbenē ar

132 strādneekeem, leelakas koku zāģētavas Smiltenē un Vec-Gulbenē,
vairākas linu un vilnas vērptuves un austuves un Vec-Gulbenes dzelzs-

ceļu mezgla remonta darbnīcas.

Valkas apriņķis
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B. Kurzeme un Zemgale

Ar vārdu Kurzeme līdz pēdējam laikam apzīmēja visu Latvijas
deenvidus daļu, kura kopš hercogu laikeem sastādīja veenu politisku
veenibu un kura līdz 1915. gadam bija veena no Kreevijas guberņām.

Kurzeme šinī plašākā vārda nozīmē eeņem Latvijas reetumu un deen-

vidus daļu. Šī apstākļa dēļ, kā ari augligās zemes dēļ, Kurzeme veen-

mēr ir bijuse bagātākais Latvijas apgabals. Kurzemi reetumos eerobežo

no Falangas līdz Kolkas ragam 270 km gafa jūras robeža un no Kolkas

raga līdz Vidzemes robežai pee Kauguru ezera 100 km gaya jūjras
robeža. Rigas jūfas līcis un atklātā Baltijas jūja rada prāvo, trīsstūra

veidigo Kurzemes pussalu, uz atrodas Ventspils, Talsu un

pa daļai Kuldigas apriņķi. Tāļak Kurzemi eerobežo Rigas un Daugav-

pils apriņķi, pee kam robežu starp šeem apriņķeem un Kurzemi ar

neleeleem izņēmumeem (it sevišķi pee Rigas) rada Daugava, kuras

deenvidus resp. reetuma krasts peeder pee Kurzemes, bet zeemeļu resp.

austrumu krasts pee Vidzemes vaj Latgales. Deenvidos Kurzemi eero-

bežo Leetava. Agrāk Kurzemei bija 6 kilometrus gara kopiga robeža

ar Prūsiju, bet nospraužot robežu ar Leetavu, Palanga tika peešķirta

pēdējai un tālab kopš 1921. gada Kurzemi no Prūsijas, resp. Klaipēdas

apgabala šķir Leetava.

Agrāk Kurzemes teritorija bija eevērojami leelaka. Pee Kurzemes

peedereja ari Klaipēdas apgabals, kurš vēlāk peeveenots Prūsijas ordeņa

zemēm. Ari Telšu apgabals peedereja pee Kurzemes, tāpat kā plašs

apgabals Mūsas un Mēmeles un to peeteku apvidos (deenvidos no

Bauskas). Savas tagadējās robežas Kurzeme dabūja hercogu laikos un

tikai Palangas apvidus Kurzemei peeveenots 1819. gadā. Ordeņa laikos

tagadējās Kurzemes veetā pastāvēja trīs apgabali : īstā Kurzeme, Zem-

gale un Sēļu zeme (Selonien). Pirmais eeņēma visu Kurzemes pussalu
un Ventas apgabalu līdz jūjrai, otrs atradās tagadējā Vidus-Kurzemē

(Bauskas-Dobeles apgabals) un trešais Augš-Kurzem ē (Jaunjel gavas-

Ilūkstes apvidus). Zemgale toreiz sneedzās tāļu tagadējā Leetavā. Her-

cogu laikos tagadējā Kurzeme sadalijās Kurzemē un Zemgalē un her-

cogi saucās par „Fūrst und Herr m Liefland, zu Kurland and Semgallen,

wie auch in Schlesien zu Sagan Herzog etc, etc(l. Pēc hercoga Gotharda

nāves valsti sadalija viņa dēlu starpā tā, ka veenam peekrita Kurzeme

un otram Zemgale. Kreevu laikos Zemgales nosaukums praktiskā
dzīvē bija iznīcināts, kaut gan Kreevijas ķeizara tituli Zemgales nosau-

kums bija uzglabajees.*) Pēdējā laikā Zemgale* kā atsevišķs apgabals
atkal atjaunota. Uz to pamudināja Latvijas valdibu praktiskā nepeecee-

*) Pilna ķeizara tituli lasām pec Polijas, Somijas, Vidzemes ari khh3ī> Kyp-
h CeMHrajītcKiā v. t. t.

Kurzeme un Zemgale
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šamiba, jo 1919. gada vasarā un rudenī, kad Bermonta karaspēks atradās

Jelgavā un Vidus-Kurzemē, teešā satiksme ar Kurzemes reetumu daļu

bija pārtraukta un tālab Leepajā nodibināta atsevišķa Kurzemes pārvalde

un, vēlāk, Jelgavā Zemgales pārvalde. Ari Satversmes Sapulces vēlē-

šanās Kurzeme un Zemgale bija atsevišķi vēlēšanu apgabali, pee kam

katrs no šeem apgabaleem sadaļas 5 apriņķos. Kurzemē ir Leepajas

(agrāk Grobiņas), Aizputes, Kuldigas, Ventspils un Talsu apriņķi un

Zemgalē — Tukuma, Jelgavas (agrāk Dobeles), Bauskas, Jaunjelgavas
un Ilūkstes apriņķi. Kurzeme ir mazleet leelaka par Zemgali, jo pee-

skaitot ūdeņeem apklāto zemi, Kurzeme ir 14,208,5 kkm leela, bet Zem-

gale 13,178,1 kkm leela. Turpretim eedzīvotaju skaits abos apgabalos

pirms kara bija gandrīz veenads, jo Zemgalē bija (1897. g.) 334,189 eedzī-

votaji, bet Kurzemē — 339,845. 1920. gadā Kurzemē bija 282,453 eedzī-

votaji, bet Zemgalē — 220,785.

Jelgavas pils 1659. gadā.

5. Jelgavas (Dobeles) apriņķis

Jelgavas apriņķi sauc ari par Dobeles apriņķi, kaut ganjau sen visas

apriņķa eestādes atrodas Jelgavā un nosaukums uzglabajees no laikeem,

kad šo apriņķi pārvaldija Dobeles komturi un hauptmaņi. Šis apriņķis
atrodas Zemgales līdzenumā, tas ir 2882,2 kkm leels un to eerobežo

Rigas, Tukuma un Bauskas apriņķi un Leetava. Jelgavas apriņķis atro-

das vislabāk apūdeņotā Latvijas daļā, kur ari zeme ir visauglīgākā un

pastāv visizdevigakee klimatiskee apstākļi. Tālab Jelgavas apriņķis,
blakus Bauskas apriņķim, ir visauglīgākais un bagātākais Latvijas apga-

bals un pirms kara tas peedereja pee visbeežaki apdzīvoteem Latvijā.

Kurzeme un Zemgale
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Jelgavas apriņķī atrodas tikai veena pilsēta un veens meests ar

savu pašvaldibu. Apriņķī atrodas 57 valsts muižas, 54 bijušās bruņ-

neeku muižas un 32 pagasti.

Apriņķa pilsēta ir Jelgava,*) kura ne tikai savā apriņķī, bet ari

visā Latvijā eeņem eevērojamu veetu. Jelgava hercogu laikos bija
Kurzemes galvas pilsēta un vēlāk guberņas un Dobeles apriņķa pilsēta.
Ta atrodas uz 23°36' austr. garumā un 56°39' platumā, 43 kilometrus

no Rigas, uz Leelupes krasteem.

Jelgava.

1265. gadā ordeņa mestrs Konrāds fon Manderas cēla tagadējās

Jelgavas veetā pili, kura toreiz sauca par Mitovi (Mytowè). Drīz pils
tuvumā izcēlās meestiņš, kura 1577. gadā pirmo reiz min kā pilsētu,
kaut gan ir eemesli domāt, ka tam pilsētas teesibas jau agrāk ir bijušas.

Jelgava, tāpat kā visas Latvijas pilsētas, ir daudz ceetuse no kafa posta.
1345. gadā Jelgavu izpostija leiši, kunigaišķa Oļģerta vadibā. Ari

*) Vāciski Mitau, kreeviski Mitawa. A. Bielensteins domā, ka vārds Jelgava
atvasināts no lībeešu jelgab = pilsēta, bet par Jelgavas rosaukuma izcelšanos ir

vairākas hipotēzes.
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1361. un 1376. gados leiši uzbruka pilsētai, bet 1621. gadā to eeņēma

zveedru karalis Gustavs Ādolfs, 1622. gadā poļi un 1625. gadā atkal

zveedri. Pilsēta daudz ceeta šinīs kafa gados. — Par Kurzemes galvas

pilsētu Jelgava kļuva tikai 1596. gadā un par tādu ta palika līdz

1795. gadam. Pilsēta sevišķi uzplauka hercoga Jēkaba un viņa pēc-

nācēju laikā. Plercogs Jēkabs lika saveenot ar kanālu Driksi un Svēti;
līdz ar to Jelgava tika apgādāta ar labāku dzeramūdeni. Vēl tagad
šis kanāls Jelgavā redzams. Pilsētu hercogs lika vaļņeem un grāvjeem

Eela Jelgavā.

nostiprināt un apgādāja to bagatigi ar artilēriju. Tomēr šee Jelgavas

nostiprināšanas darbi nevarēja atturēt zveedrus, kuji 1638. gadā eelauzās

pilsētā, to izlaupija un hercogu sagūstija. 1659. gadā pilsētu eeņēma

Brandenburgas kafa spēks un 1660. gadā poļi. Zeemeļu karā atkal

zveedri, poļi un kreevi vairākkārt eeņēma pilsētu, pa daļai to nodedzi-

nādami, uzlikdami kontribūcijas un laupidami, pee kam pat hercogu
zārki netika taupiti. 1710. gadā mēris nonāvēja prāvu eedzīvotaju daļu

un 1706. g. kreevi uzspridzināja pilsētas apceetinajumus, un no ta laika

Jelgava vairs nav ceetoksnis. — Daži Kurzemes hercogi turēja visai

plašu galmu, iztērēja milzigas naudas zumas dažādām izpreecam un

greznuma leetam, kālab Jelgavas pilsoņi, sevišķi amatneeki, varēja pār-
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tikuši dzīvot. Hercogs Erasts Birons lika slavenajam italeešu archi-

tektam grafam Rastreli, Peterpils zeemas pils būvētajam, celt tagadējo

Jelgavas pili, kura ar savām 300 plašajām istabām un zālēm bija lee-

lakā pils Latvijā. Peters Birons 1775. gadā nodibināja Jelgavā akadē-

miju ar univerzitatei līdzigu programu, *) kura tur pastāvēja līdz

1806. gadam un tad pamazam izvērtās par klasisku ģimnāziju. Pee aka-

dēmijas pastāvēja observatorija un bibliotēka, kufa ar saveem 50,000 sēju-

meem bija otrleelā Latvijā. Pēc leelās franču revolūcijas franču karalis

Jelgavas pils pirms nodedzinašanas.

Ludvigs XVIII. līdz ar savu galmu vairākus gadus dzīvoja Jelgavā.
Ari pašā Jelgavā atskanēja dažas franču revolūcijas atbalsis. 1790. gadā

nodibinājās tā sauktā „pilsoņu ūnija", kura gribēja eekarot pilsonibai
teesibas sūtit savus preekšstāvjus uz Kurzemes landtāgu, kūjā bija repre-

zentēti veenigi muižneeki. 1795. gadā Kurzeme peeveenojās Kreevijai
un ūnijas darbiba izbeidzās.

Vēl pirms 100 gadeem Jelgava bija pēc ta laika apstākļeem leela

un bagāta pilsēta. 1800. gadā Jelgavā bija 9395 eedzīvotaji, bet Leepajā
uz pusi mazāk (4506) un Rigā tikai trīs reizes vairāk (27,813). Amat-

neeki Jelgavā daudz pelnija no izšķērdigā galma; pilsētā dzīvoja daudzi

*) Hercogs bija nodomājis Jelgavā Ptvert univerzitati, bet to nepeeļāva

pāvests, no kura Kurzeme, kā katoļticigās Polijas vasaļu valsts, bija atkariga.
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bagāti muižneeki un literāti (akadēmiski izglītoti pilsoņi). Ari kā tirdz-

neecibas pilsētai Jelgavai bija leela nozīme, jo visa linu un labibas

tirdzneeciba ar Leetavu atradās Jelgavas tirgotāju rokās. Hercogs

Jēkabs pat gribēja pilsētu pārvērst par jūras ostu, izrokot kanālu no

Leelupes uz jūru, Slokas zemes šauruma veetā. Kara notikumi šim

nodomam neļāva peepilditees. Līdz ar Rigas-Jelgavas-Možeiku (1873. g.)

un Leepajas-Romnas (1871. g.) dzelzsceļu atklāšanu Jelgavas nozīme

kā vidutājai starp Rigu un Leetavu nozuda. Gan Jelgavā nodibinājās
vairākas leelrūpneeciskas
eestādes (3633 strādneeki

ar 5,9 miljonus rubļu leelu

ražojumu kopvērtibu 1910.

g.), bet rūpneecibai Jel-

gavā tomēr nav īstā pamata

— jūras ostas vaj leel-

rūpneeciskai apstrādāšanai

noderīgu materiālu. Tālab

ari Jelgavā eedzīvotaju
skaits peeauga ļoti lēnam.

Pirms kara Jelgava pārtika

galvenā kārtā no daudza-

jeem eerēdņeem, kuri tur

kā guberņas pilsētā dzī-

voja, un no skolām. Pēdējā
laikā Jelgava eeguva ari

nozīmi kā svarīgu dzelzs-

ceļu liniju mezgls. No Jel-

gavas dzelzsceļš ved uz

1) Rigu, 2) Tukumu un

tāļak uz Ventspili, 3) Mo-

žeikeem un tāļak uz Lee-

paju un Leetavu un Poliju,

4) uz Krustpili un Maskavu,

Latveešu beedribas nams Jelgavā.

5) uz Šauļeem ar 'zara liniju uz Bausku. Bez tam Leelupe, sākot no

Jelgavas, ir kuģojama paprāveem kuģeem, un tāļak uz augšu, līdz

Emburgai, mazakeem tvaikoņeem.

Jelgava atrodas zemajā Zemgales līdzenumā. Pilsētas tuvākā

apkārtne uzskatama pa Latvijas augligako apgabalu, kas ari veicināja
tirdzneecibu pilsētā. Pate pilsēta-pastāv pa leelakai daļai no I—2 stāvu

koka nameem, kaut gan pēdējos gados pirms kara celtas ari vairākas

staltas mūra ēkas. 1910. gadā pilsētā bija uz 59 eelam 2000 dzīvojamās
ēkas, kurās dzīvoja 45,700 eedzīvotaji, bet 1921. g. decembrī bija

Jelgava
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1637 apdzīvotas ēkas ar 23,691 eedzīvotajeem. Tā tad Jelgava, pēc

Rigas, Daugavpils un Leepajas, eeņem eedzīvotaju skaita ziņā ceturto

veetu Latvijas pilsētu starpā. Eelu kopigais' garums — 34 verstes,

bet bruģētas tikai 19 verstes un trotuāri ir tikai 16 verstem. Pilsētu

apgaismo pa daļai ar gāzi un elektribu, bet visvairāk ar petroleju.
Ūdensvads pastāv kopš 1879. gada, un ari kanalizācija ir eerīkota.

Tagad Jelgavā ir 5 slimnicas, 5 apteekas, 18 ārsti, lopu kautuve, telefons,

5 luterāņu, 1 reformatu, 2 pareizticigo un 1 katoļu baznicas, zinagoga,

baptistu, ebreju un vecticibneeku lūgšanas nami, vairākas drukatavas,

4 bibliotēkas (to starpā Kurzemes provinces muzeja ar 20,000 sējumeem

un ģimnāzijas, bijušās akadēmijas, ar 50,000 sējumeem), 4 leelas izrī-

kojumu zāles, 2 vidusskolas, skolotāju zeminars un 7 elementarskolas,

7 krediteestādes un 22 bee-

dribas, kuru starpā Lat-

veešu beedriba (dibināta
1866. gadā) ar savu stalto

beedribas namu uz Katoļu

eelas. Leelakārūpneeciskā
eestāde Jelgavā un veena

no visleelakām Latvijā ir

Hofa linu un pakulu dzijas
fabrika, kura 1921. g. ru-

denīnodarbināja 1050strād-

neekus. Tāļak ir minamas

Dumpfa krāsota va (62 str.),
Freidensteina atslēgu fa-

brika, Lankovski & Likopa
Ģimnazija Jelgavā.

šokolādes fabrika, brūži, vairākas kokrupneeciskas, adu apstrādāšanas,
mālu podu v. c. eetaises.

Jelgavas pilsētu līdz 1877. gadam pārvaldija vācu maģistrāts, kura

veetā tad stājās pilsētas dome. Pilsētas domē pirms kara vāceešeem

veenmēr bijis vairākums, kaut gan pilsētā latveešu eedzīvotaju bija vairāk

nekā puse, bet vāceešu 20°/o. Pēc kara latveešu skaits Jelgavā ir stipri

peeaudzis, jo 1921. g. decembrī Jelgavā bija 17,566 (74,i%) latveešu,

2307 (9,7°/o) vāceešu, 1835 ebreju, 931 kreevs, 692 leišu, 196 poļu un

nedaudzi igauņi, čigāni un citi. Pilsētai peeder 921 desetina zemes

536,000 rbļ. vērtibā (1907. g.) un ēkas 1,043,600 rbļ. vērtibā. Paradi

1910. gadā — 99,400 rbļ., bet kara laikā paradu zuma jau eevērojami
peeauguse. Pilsētas eenākumi caurmērā par 1907.—1910. gadeem

590,300 rbļ. un izdevumi 583,300. Ar 16,9 rbļ. leeleem eenākumeem

uz veenu eedzīvotaju Jelgava (pēc Rigas) Latvijā eeņēma otro

veetu.
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Jelgava no kara stipri ceetuse, it sevišķi tālab, ka eedzīvotaju lee-

lakā daļa to 1915. gada rudenī atstāja. No vairāk nekā 45,000 eedzī-

votajeem bija pēc vācu eenākšanas atlikuši tikai 8105, bet pēc Rigas

eeņemšanas eedzīvotaju skaits ātri peeauga un 1918. gada vasarā pār-
sneedza 20,000, t. i., tikpat daudz kā to bija 1840. g. Visleelako postu

pilsētai tomēr izdarija vācu zaldātu atkāpšanās 1919. gada novembrī.

Tee nodedzināja pilsētas staltākās ēkas, to starpā pili, ģimnāziju ar veco

bibliotēku, reālskolu, un citas ēkas.

Otra eevērojamā un apdzīvotā veeta Jelgavas apriņķī ir Dobele

(Doblen), kura atrodas uz — 23°17' austr. gājumā un 56°38' platumā,
uz Bērzes kreisā krasta, 23 kilometrus no Jelgavas, 10 kilom. no Jelga-
vas-Možeiku dzelzsceļa Krimūnu stacijas un 75 metrus virs jūras līmeņa.
Dobele peeder pee vecākām apdzīvotām veetam mūsu dzimtenē. Taga-

dējo pilsdrupu veetā senatnē atradās latveešu (zemgaleešu) pils, kura

bija veens no visstiprakeem senču nostiprinajumeem. Jau pee šīs zem-

galeešu pils atrodas noceetinats meests. Ar eeroču varu ordenim neiz-

devās eeņemt stipro Dobeles pili, bet totees ordeņa kareivji pastāvīgi

izpostija zemgaleešu druvas un mājas un beidzot 1289. gadā bads pee-

speeda zemgaleešus atstāt savu pili, to eepreekš izpostot. Tikai 1334.

gadā ordens uzcēla savu pili uz senās pils drupām. Dobeles pili 1620.

gadā eeņēma zveedri un ari Zeemeļu karā ta stipri ceeta. Līdz 1730.

gadam pils vēl bija apdzīvota, bet tad to atstāja un ta pamazam sagruva,

pārvērzdamās par tagadējām drupām.

Pilsētiņā 1800. gadā bija 21 dzīvojamā ēka 1897. gadā — 77 un

1910. gadā 110 ēkas ar 1973 eedzīvotajeem. Tagad atlikuši 905 cilvēki

162 mājās. Meestā atrodas luterāņu baznica, ebreju lūgšanas nams,

apteeka, slimnica, bibliotēka, skolas un 6 beedribas. Dobeles pilsētiņa
ceeta no kara galvenā kārtā tālab, ka 1915. gada rudenī eedzīvotaju
leelakā daļa aizbēga un tur atlika tikai 375 eedzīvotaji.

Atskaitot abas minētās pilsētas, Jelgavas apriņķī nav eevērojamaku

apdzīvotu veetu. Sīks meestiņš ir izcēlees uz Džūkstes-Peenavas pa-

gasta zemes. Džūkstes meestiņā 60 dzīvojamās mājās 1920. g. dzī-

voja 312 cilvēki, kup pelnās pee apkārtejeem saimneekeem, vaj nodar-

bojas ar amatneecibu. Veenigais ceems apriņķī bija Butkunu ceems,

Leel-Sesavas pagastā. Sis ceems, līdzigi Ķoniņu ceemam Kuldigas

apriņķī, bija brīvceems, un tas atradās uz Leetavas robežas un pa leela-

kai daļai tanī dzīvo leiši, kālab to 1921. gada vasarā, regulējot robežu

ar Leetavu, peešķīra pēdējai. Zaļeneekos atrodas Jelgavas apriņķa
vidus skola. — Jelgavas apriņķī darbojas vairākas koku zāģētavas un

tvaika un ūdens dzirnavas.

Jelgavas apkārtne atrodas vairākas eeverojamas pilis. Ta Kro ņ a

Vircavā atrodas Kurzemes hercogu eemīļotā pils ar 40 pūrveetas leelo

Dobele — Jelgavas apriņķis



137

veco parku. Šo stalto pili kreevu laikā izleetoja kā kazarmu un 1919. g.

bermonteeši to nodedzināja. Hercogu laiku pilis atrodas ari Svētē un

Zaļā muižā. Kalna muižas pagastā atrodas senās Tērvetes pils-
kalns un vācu bruņneeku celtās Kalna muižas pilsdrupas. Ari Leel-

Platonē un dažās citās apriņķa veetās atrodas seni pilskalni uū Em-

burga pazīstama kā veeta, kurā hercogs Jēkabs bija eerīkojis vairākas

rūpneecibas eestādes. Veena no eevērojamakām vēsturiskām veetam

atrodas Kalnceema pagastā — tā sauktais Ložmetēju kalns, ap

kuru 1916. g. decembrī un 1917. g. janvārī norisinājās asiņainas cīņas

starp latveešu strēlneeku pulkeem un vāceešeem.

6. Tukuma apriņķis

Tukuma apriņķa leelakā daļa orografiskā un hidrogrāfiskā ziņā

jau peeder pee Kurzemes pussalas, jo šinī apriņķī atrodas Lejas-Kur-

zemes augsteenes daļa un ari apriņķa upju leelakā daļa (Abava) peeder

pee Kurzemes pussalas upēm, bet administrativā ziņā šo apriņķi jau pee-

skaita Zemgales apgabalam. Tukuma apriņķis ir 2280,9 kkm leels un

to reetumos eerobežo Kuldigas un Talsu apriņķi, austrumos Jelgavas

apriņķis, deenvidos Leetava un zeemeļu austrumos Rigas apriņķis un

Rigas jūras līcis (5 km gara robeža ar jūju). Ari ši apriņķa leelakā daļa
ir visai augliga, bagāta un pirms kapa ta bija beeži apdzīvota.

Tukuma apriņķī atrodas tikai divas pilsētas, pee kam veena no

tām pilsētas teesibas dabujuse tikai 1920. g., 3 ceemi, 30 pagasti, 56

bijušās privātās muižas un 15 valsts muižas.

Apriņķa pilsēta Tukums {Tuckum) atrodas uz 23°09' austr. garumā
un 56°59' platumā, 57 kilometrus no Jelgavas un 68 kilometrus no Rigas

pee Rigas-Ventspils dzelzsceļa linijas. Jau 1253. gadā min Tukumavārdu,
kaut gan ordeņa pils tur uzcelta tikai ap 1300. gadu. Ir eemeslis domāt,

ka pee Tukuma pastāvejuse seno latveešu noceetinats meests (pils). Ta-

gadējās pilsētas tuvumā 13. gadu simtenī norisinājušās daudzas cīņas

starp kuršeem un ordeni. Tukums kā meests pee pils pirmo reizi mi-

nets 1445. gadā. 1605. gadā meestu un pili izlaupija zveedri, kuri kuģos

bija atbraukuši līdz jūjmalai pee Tukuma. Ari turpmākos kajos pils
tika eeņemta un 1653. gadā uz hercoga Jēkaba pavēli pili izlaboja, bet

pēc 1730. gada ari Tukuma pili, tāpat kā gandrīz visas viduslaiku pilis

Latvijā, atstāja savam liktenim un ta pamazam sagruva. Par eemeslu

tam bija tas, ka kaja technika bija tiktāļu attīstijusēs, ka mūrētām pilim
vairs nebija pretošanās spējas. Meesta eedzīvotaji sāka pils drupas izlee-

tot savu namu celšanai un tagad atlicis tikai veens pils tornis un apakš-
zemes telpas, kūju eeejas 1857. gadā aizmūrētas, kad pils pagrabos un

apakšzemes gaņģos bija bērni apmaldijušees. 1798. gadā meests dabūja

Tukuma apriņķis
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pilsētas teesibas. 1812. gadā tas daudz ceeta no toreizejeem kara notiku-

meem. 1905. gadā pilsētu, kurā atradās apbruņojušees revolucionāri,

apšaudija ar leelgabalu kreevu ģenerāļa Chorunšenko kāja spēka nodaļa.

1863. gadā Tukumā bija 3398 eedzīvotaji, 1877. gadā atklāja Zasulauka-

Tukuma dzelzsceļu un 1881. gadā Tukumā bija 6151 eedzīvotajs, 1897.

gadā — 7555, 1904. gadā atklāja Jelgavas-Tukuma dzelzsceļa liniju

un 1914. gadā Tukumā bija 12,600 eedzīvotaji, bet 1915. gada rudenī,

pēc bēgšanas, tur atlika tikai 1221 eedzīvotajs. 1920. g. jau bija 4362

eedzīvotaji, to starpā 3353 latveeši, 297 vāceeši un 595 ebreji. Pilsēta

atrodas ļoti skaistā apvidū. Pašā pilsētā vēl tagad rāda ordeņa mestra

Tukums.

Valtera Pletenberga stāditu leepu. 1920. gadā Tukumā bija 783 dzīvo-

jamās ēkas, 36 eelas (15 verstes garas, bet tikai 7,5 verstes bruģētas).
Pilsētā atrodas slimnica, 2 apteekas, pareizticīgo un luterāņu baznicas,

zinagoga, baptistu lūgšanas nams, 4 bibliotēkas ar 2600 sējumeem, 4 izrī-

kojumu zāles, to starpā Tukuma Veesigās beedribas zāle ar 1000 vqetam,
2 vidusskolas un pamatskolas, kredit eestādes, leprozorija (6 verstes

no pilsētas). Pilsēta atrodas skaistā apvidū un tās deenvidus pusē ir

nepārtraukti dārzi, kuyi pa daļai terašu veidigi nolaižas uz aizdambeto

Slocenes upi. Pilsēta atrodas turigā apvidū un ir dzelzsceļu krustoša-

nās veeta, kālab tur ari bija visai rosiga saimneeciska dzīve un pilsēta
ātri uzplauka. Pilsēta ļoti ceetuse no kara, kaut gan mazāk teeši no

kāja darbeem, bet gan tālab, ka eedzīvotaji to atstāja un tālab, ka katra

saimneeciskā darbiba bija pamiruse. Kara gados pilsētā mainījušās
7 dažādas pārvaldes.

Vec-Auce (Alt-Auz) kopš 1890. gada pastāv kā meestiņš pee

Jelgavas-Možeiku dzelzsceļa līnijas. Pilsētiņā 1920. g. bija 1541 eedzī-

votajs, to starpā 1280 latveeši, 37 vāceeši, 138 ebreji un 33 leiši.

Aucē ir 190 dzīvojamās mājas (leelā puse ir mūra), luterāņu baznica,

ebreju lūgšanas nams, 2 pamatskolas, J. Kleina tvaika dzirnavas ar gateri

Tukums
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un elektrisko staciju, 2 izrīkojumu zāles, slimnica, apteeka un ārsts.

Kafa laikā vāceeši Aucē bija eerīkojuši lidotāju skolu un leelisku aero-

dromu ar plašām darbnīcām un peevedu dzelzsceļu.

Apriņķī vēl atrodas sīkais Bēnes ceems, Klopkolu un Apšu ceemi, kuyi

atrodas jūjmalā un ir zvejneeku ceemi, un Pasaiņu ceems Praviņu pagastā,

kurš īstenibā ir 38 tuvi veena pee otras sabūvētas zaldātu mājas. Kā

stalta būve eevēribu pelna Vec-Auces pils un vairāki beedribu nami.

Pilskalni atrodas Leel-Auces un Tukuma pagastos, kā ari pee Inceneem,

kur atrodas Dobes pilskalns un pee Skares muižas, kur atrodas Sidra-

benes pilskalns. Leelaku rūpneecisku uzņēmumu apriņķī nav. Darbo-

jas vairāki ķeeģeļu un kaļķu cepļi.

7. Bauskas apriņķis

Bauskas apriņķis ir 2245,3 kkm. leels un tas atrodas Leelupes

augšgalā un to eerobežo zeemeļos un deenvidos Vidzeme un Leetava,

bet reetumos Jelgavas apriņķis un austrumos Jaunjelgavas apriņķis.
Bauskas apriņķis pa daļai atrodas augligajā Zemgales līdzenumā un kli-

matiskā ziņā šī apriņķu deenvidus daļa eeņem vislabvēligako veetuvisā

Latvijā. Apriņķī ir tikai veena pilsēta un 3 meestiņi. Apriņķis sadaļas

22 pagastos un tanī atrodas 40 bijušās privātās muižas un 22 valsts muižas.

Apriņķa pilsēta ir Bauska (Bausk), kūja atrodas uz 24°12' austr.

gājumā un 56°25' platumā, uz trīsstūra, kur Mūsas un Mēmeles upes

saveenojas par Leelupi un 46 kilometrus no Jelgavas.
Laikā starp 1443. un 1456. gadeem ir celta Bauskas ordeņa pils

un drīz pils tuvumā, abu upju saveenošanās veetā izcēlās pilsētiņa, kūja

1511. gadā eeguva pilsētas teesibas. 1559. gadā Bauska, kopā ar Augš-
Kurzemi un Latgali, tika atdotas Polijai, kūja Kurzemes daļu savukārt

atdeva Brandenburgas Vilhelmam, no kūja hercogs Gothards Ketlers to

1662. gadā eeguva Kurzemei. Šinī laikā uzplauka pilsētiņa, kūja atro-

das augligā un bagātā apvidū. Pilsētā bija divas luterāņu baznicas,
vairākas amatneeku saveenibas un tirgotāji peekopa rosigu tirdzneecibu

ar Rigu un ārzemēm. No savas pirmatnējās veetas peeaugušo pilsētu

pārcēla uz tagadējo pilsētas veetu. Hercogu laikos Bauskā beeži sanāca

Kurzemes landtāgi. 1638. gadā hercogs apstiprināja Bauskas zeltkaļu cunftes

nosacijumus, un tā ka toreiz pilsētiņā bija 4 zeltkaļi, tad no ta var

spreest par toreizējo labklājību. 1625. gadā pils caur nodevibu nāca

zveedru rokās un izlaupot pili un pilsētu, uz katru zaldātu iznāca

simteem un pat tūkstošeem dālderu leels laupijums. No 1628. g. līdz

Zeemeļu kara beigām pili un pilsētu daudzkārt eeņēma un izpostīja gan

poļi, gan zveedri un kreevi. 1706. gadā kreevi uzspridzināja pili un

tās apceetinajumu leelako daļu. Tomēr pils veenas daļas atleekas vēl
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samērā labi uzglabājušās. Drupu zeemeļu daļā uzglabajees mūris ar

logu rindu un reetumos stāv masivee mūri ar apceetinajumeem un

diveem torņeem. Zem mūreem un torņeem atrodas plaši pagrabi un

apakšzemes gaņģi, no kujeem veens sneedzotees 6 verstes tāļu līdz

Jumpravas muižai un Bornsmindei. 1821. gadā, kad ķeizars Aleksandrs I.

uzturējās Bauskā, apakšzemes telpas aizmūrēja. 1812. gadā pilsētu

eeņēma ar frančeem sabeedrotee prūšu kaja pulki. Pēc Zeemeļu kaja

pilsēta panīka. Kāja laikā bads un mēris nonāvēja gandrīz visus eedzī-

votajus un pirms 100 gadeem Bauskā bija tikai 1600 eedzīvotaju. Bet

līdz ar labklājības peeaugšanu augligajā pilsētas apkārtnē, atdzīvojās

Bauska 1659. gadā.

ari pilsēta, kuras eedzīvotaji apgādāja apkārtējos laukus ar pilsētu ražo-

jumeem. Ari pašā Bauskā nodibinājās leelrūpneecibas eestādes (vilnas

vērptuve, koku zāģētava, zeepju fabrika un brūzis), kūjas ražoja preces

par vairāk nekā miljonu rubļeem. Bauska un tās apkārtne pelna ari

eevēribu ar saveem augļu dārzeem, kujus jau pirms vairāk nekā 100

gadeem iznomāja kreeveem, kuri dārza ražu pārdeva Rigā un citās

pilsētās.

1914. gadā Bauskā bija 8300 eedzīvotaji, bet 1920. gadā vairs tikai

2852, kuri dzīvoja 331 dzīvojamā ēkā, no kurām puse bija no akmeņeem
celta. Bauskā ir slimnica, luterāņu, katoļu un pareizticigo baznicas,

zinagoga, ebreju un baptistu lūgšanas nami, bibliotēka, 3 vidusskolas un

pamatskolas.

1915. gadā pee pilsētas notika kaujas un 18. jūlijā pilsētu eeņēma
vācu kaja spēks. Pilsētneeku leelakā daļa jau pirms tam tika izraidīta,
kālab pilsēta daudz ceeta. 1918. gada novembrī Bauskā nodibinājās

Bauska
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Latvijas valdibas eestādes, bet 7. janvārī 1920. gadā pilsētu eeņēma

leelineeki, kuri tur palika līdz 22. martam. 5. oktobrī 1920. gadā pil-
sētu eeņēma Bermonta nodaļas, kūjas 17. novembrī izdzina Latvijas
karaspēks. Kaja laikā vācu kāja pārvalde uzbūvejuse no Jelgavas uz

Šauļeem dzelzsceļu, kurš no Meitenes stacijas saveenots ar Bausku, un

kujš turpmāk pilsētai atnesīs leelus labumus.

Pārejee apriņķa meesti ir sīki un nenozīmigi. Veenigi Baldone

{Baldori) ir plašāki pazīstama. Baldone atrodas apriņķa zeemeļu daļā,

15 kilometrus no Ikšķiles stacijas un 17 kilometrus no Doles tvaikoniša

peestātnes, pee neleelās Ķekavas upites. Sērūdeņa avoti mūsu dzim-

tenē nav retums. Tomēr dzeedinašanas nolūkeem pirms kaja leelakos

Bauska.

apmēros leetoti veenigi Baldones un Ķemeru avoti. Ķemeru avots sēr-

ūdeņraža gāzu satura ziņā ir mazleet bagātāks par Baldones avotu. Bal-

donē šīs gāzes uz 100 kubikcollam ūdeņa ir 0,776 kub. collas, bet

Ķemeros uz 16 uncēm 0.403 kubikcollas. Ķemeru avots ir ari daudz

ražigaks, jo tas stundā izdod 494 kubikpēdas ūdeņa, bet Baldones avots

7873 kubikpēdas (1 litru zekundē). Baldones sēravota tuvumā atrodas

ari dzelzsūdeņa avots. Pate Baldone atrodas košākā apvidū nekā

Ķemeri: apgabals sauss, pakalnains (270 pēdas augstais Ceplits) un skuju
mežeem apaudzis. Baldones meestiņš pastāvējis jau 17. gadu simtenī.

1648. gadā hercogs Jēkabs Baldonē lika eerīkot dzelzsāmuru, kujš paga-

tavoja dzelzi no Baldones apkārtnē leelā daudzumā sastopamās purvu

rūdas. Baldonē eegūto dzelzi izstrādāja eeročos un kuģu peederumos.

Ilgajos kāja gados šee dzelzsāmuri izpostīti un līdz ar teem nozuda ari

Bauska — Baldone
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Baldones meestiņš. — Vēlāk meestiņš no jauna radās kā peldu veeta.

1795. gadā ķeizareene Katrina 11. lika avota ūdeni ķimiski izmeklēt un

atvērt dzeedinatavu. Jau 1799. gadā Baldonē uzturējās 102 peldu veesi.

Pagājušā gadusimteņa sākumā Baldonē bija kūrmāja, apteeka un 10—12

dzīvojamās ēkas. Savus zeeda laikus Baldone pārdzīvoja pagājušā gadu-

simteņa vidū, kad Baldone bija Rigas turigako tirgotāju eeceenita atpūtas

veeta. 1877. gadā Ķemerus ar Rigu saveenoja dzelzsceļš, un kopš ta

laika Baldones nozīme slīd uz leju. Pirms kaja Baldonē bija 47 dzīvo-

jamee nami, no kureem 8 kara laikā nopostiti, jo 1915. gada 10.oktobrī

meestu eeņēma vāceeši, un 8 kilometrus no meesta atradās kaujas linija.
No 8. janvāra līdz 22. maijam 1919. gadā, meestā valdija leelineeki, vēlāk

bermonteeši un 11. novembrī 1919. gadā to eeņēma Latvijas kara-

spēks.
Neleels meestiņš uz Leetavas robežas ir Šenbergā (Schonberg),

kurš atrodas 32 kilometrus no Bauskas, uz Mēmeles krasta un Leetavas

robežas. Šenbergas muižas īpašneeki, *) kup bija cītīgi katoļi, 1658. g.

uzcēla staltu katoļu baznicu un 1677. g. katoļu klosteri, kūjā apmetās

jezuiti. Pēdejee prata Šenbergu pārvērst par eeceenitu svētceļotaju

saplūšanas veetu. Sevišķi Marijas debesbraukšanas deenā vēl tagad

turp saplūst tūkstošeem ļaužu no apkārtējām katoļu draudzēm. Bez

tam 8 gada tirgi notika Šenbergā un ari tad turp saplūda leeli ļaužu

pulki. Citādi Šenberga ir panīcis meestiņš, kurā 39 dzīvojamās ēkās

dzīvo 520 eedzīvotaji. Šenbergā atrodas pasts un telegrāfs, telefons,

katoļu baznica, (klosters pārvērsts par baznīckungu dzīvojamu [ēku),

zinagoga, krājkase, patērētāju un atturības beedribas. Beidzot Bauskas

apriņķī vēl atrodas sīkais Eecavas (Eckau) meestiņš pee Ventspils-

Krustpils dzelzsceļa Eecavas stacijas,' kuras tuvumā atrodas vairākas

rūpneecibas eetaises. Pašā meestā atrodas 43 dzīvojamās ēkas ar 139

eedzīvotajeem 1920. g. Meestiņš divus gadus bija kaujas linijas tuvākā

aizmugurē un tālab ļoti ceetis no kara. Pirms kara Eecavā atradās visā

pasaulē pazīstama liķeeru fabrika.

Eevērojamas; būves un vēsturiskas veetas apriņķī ir sekošas: seno

zemgaleešu Mežotnes pils veeta, kur atradās grafu Livenu

staltā 1797. g. būvētā pils, Rundāles pils, kura hercogu laikā celta

pēc italeešu] architekta Rastreli" plāna, kaujas veeta Vec-Saules

pagastā, kur pee Saulv p e s 1263. gadā zemgaleeši, kopā ar leišeem,
sakāva leelu ordeņa karapulku. Senču pilskalns atrodas Baldonē.

*) Pirmais muižas īpašneeks bija Heinrichs Schônbergs un meesta nosaukums

cēlees no īpašneeka vārda.
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8. Jaunjelgavas apriņķis

Jaunjelgavas apriņķis ir 3487,1 kkm leels un atrodas Kurzemes

Augšzemē, kūjai peeskaita ari Ilūkstes apriņķi. Senatnē abi Augšzemes

apriņķi bija apveenoti zem nosaukuma Sēļuzeme („Selonija
ft), kurš cēlees

no latveešu cilts ~sēļi" vārda. Tagad šis cilts vārds vēl uzglabajees

Sēlpils nosaukumā. — Jaunjelgavas apriņķis zeemeļos un austrumos ir

Daugavas eerobežots (Rigas un Daugavpils apr. robeža), deenvidos to

eerobežo Leetava un Ilūkstes apriņķis, bet reetumos Bauskas apriņķis.

Jaunjelgavas apriņķis ir visleelakais apriņķis Kurzemē un tanī pašā laikā

tur ari visleelakais mežu daudzums, kaut gan vācu okupācijas laikā tur

meži daudz ceetuši. Līdž ar to šis apriņķis veenmēr ir bijis maz ap-

dzīvots. Apriņķī atrodas divas pilsētas un veens meestiņš, bet ceemu,

tāpat kā visā Zemgalē un Augšzemē, ari Jaunjelgavas apriņķī nav nemaz.

Apriņķī atrodas 33 agrākās privātas un 27 valsts muižas un tas sadaļas

22 pagastos.

Apriņķa pilsēta bija Jaunjelgava (Friedrichstadt), kūja atrodas

25°05' austr. garumā un 56°37' platumā, uz Daugavas kreisā krasta,

eepretim 31/* verstes tāļai Skrīveru stacijai, 73 kilometrus no Rigas un

100 kilometrus no Jelgavas.

Kurzemes hercogs Fridrichs īsi pirms 1600. gada nodibināja šo

pilsētu, kuru toreiz sauca par Jaunpilsētu {Neastadtchen). Šo pilsētu
dibinot ņēma vērā, ka pee Jaunjelgavas Daugavas krāces jau mazāk

kavē kuģneecibu, un ka tālab šī pilsēta varēs būt par vidutāju starp

Rigu un Augšzemi, izvedot lauksaimneecibas ražojumus uz Rigu. Tomēr

jau 1600. gadā zveedru-poļu kara notikumi pilsētiņu noslaucīja no zemes

virsus. Tikai 1646. gadā hercoga atraitne lika pilsētiņu atjaunot un

savam mirušam vīram par peemiņu nosauca to par Friedrichstadt. Jauno

pilsētu apdāvināja leeleem zemes īpašumeem un pilsētneekeem peešķīra
daudzas privilēģijas, kālab Jaunjelgava ātri atjaunojās. 17. un 18. gadu
simteņos Jaunjelgava bija rosiga un zeedoša pilsētiņa, kuras eedzīvotaji

kļuva turigi kā linu un labibas tirgotāji, kuji prata izmantot Daugavas

kuģneecibu. Visas preces, kūjas no Rigas sūtija pa Daugavu uz

Jaunjelgavā pārkrāva vezumos, lai tās pa zemes ceļu vestu uz Augš-
zemi vaj Leetavu un Jēkabmeestu, jo Daugava starp sīm abām pilsētām
nav kuģojama pret straumi. Ari visas strūgas un plosti, kuji nāca no

Kreevijas, peetureja Jaunjelgavā, lai tur atstātu enkurneekus. Dažu gadu

no Jaunjelgavas uz Jēkabmeestu sūtija vairāk nekā 8000 preču vezumus.

1710. gadā ari Jaunjelgavā, tāpat kā visā Kurzemē, plosijās mēris, 1743.

un 1773. gados pilsētiņu nopostija plūdi, jo ta atrodas zemā Daugavas

eelejā. 1750. g. Jaunjelgavā izcēlās pilsoņu nemeeri, kuri bija vērsti

pret maģistrātu, kurš bija nekārtīgi darbojees. 1812. gada karā pilsēta

Jaunjelgava
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beeži gāja no rokas rokā, un ikreiz to izlaupija. 1861. gadā, atklājot

Rigas-Daugavpils dzelzsceļu, Jaunjelgavas saimneeciskā nozīme izzuda

un pilsētiņa, kurā bija saradušees visai daudzi ebreji (63,2°/o — 1897. g.),

pamazam panīka. Jaunjelgava ir veenigā pilsēta Baltijā, kurā ebreji

pirms kāja sastādīja eedzīvotaju abzoluto vairākumu. Ari pēdējā kajā

pilsēta ļoti ceetuse, jo ta atradās uz pašas kaujas linijas, un tur nopostitas
vairāk nekā 1000 ēku. Ir jāšaubās, vaj ta jel kad atžirgs. Jaunjelgavā
ir 466 dzīvojamas ēkas ar 1577 eedzīvotajeem 1920. gada vasarā, kuru

starpā bija 1005 latveeši un 447 ebreji. Pilsētā atradās luterāņu, pareiz-

ticigo un katoļu baznicas, 3 zinagogas, vecticibneeku lūgšanas nams un

elementarskolas. Leelrūpneecisku uzņēmumu pilsētā nemaz nebija. Tā

ka ebrejeem pēc agrākā vēlēšanu likuma nebija vēlēšanu teesibas, tad

pilsētā jau 1892. gadā pilsētas domē latveeši eeguva vairākumu. Vēl

tagad Jaunjelgava, savas teritorijas plašuma ziņā, ir pēc Rigas visleelakā

pilsēta Latvijā. Pilsētas zeme aptver 2830 desetinas, bet bruģētas, tā

tad teeši apbūvētas, ir tikai 6792 kv. asis (nepilnas 3 desetinas).

Jekabmeests {Jakobstadt) ir otra pilsēta Jaunjelgavas apriņķī. Ta

atrodas uz 25°51' austr. gājumā un 56°30' platumā, uz Daugavas kreisā

krasta, eepretim Krustpilij, kuras stacija atrodas 2 kilometrus no Jēkab-
meesta. Tāpat kā Jaunjelgava, ari Jēkabmeests izcēlees tās peļņas dēļ,
kuru atmet Daugava. Jau 16. gadu simtenī pee Salaspils kroga izcēlās

meests, kūju galvenā kārtā apdzīvoja enkurneeki un kreevu vecticib-

neeki-bēgļi. Pee Jēkabmeesta sākas Daugavas krāces, un tālab tur

peetur strūgas un plosti, lai uzņemtu enkurneekus, šos Daugavas ločus,

kuji plostus un strūgas novada pa bīstamām krācēm un akmeņaino upi
līdz Jaunjelgavai. Tāpat pee Salaskroga pārkrāva kuģos preces, kūjas

no Jaunjelgavas bija pa zemes ceļu atvestas. Salaspils meestiņa pee-

augšanu paātrināja kreevu emigrantu nometnes izcelšanās. Vecticibneeki,
kurus Kreevijā vajāja, bēga uz Latgali, Vidzemi un Kurzemi, kur tee

netraucēti varēja peekopt savu ticibu. Ari pee Salaskroga apmetās uz

dzīvi daudzi šādi kreevu bēgļi, un 1670. g. hercogs Jēkabs šai nometnei

peešķīra pilsētas teesibas un tagadējo nosaukumu. Jau 1703. gadā tur

bija kreevu baznica. Zeemeļu kajā pilsētu pilnigi izpostija, laikā no

1769.—1880. gadam ta 4 reizes gandrīz pilnigi nodega, 1710. gadā tur

plosijās mēris, 1831. un 1848. gados koleera un 1835. un 1892. gados
baku epidēmijas, kas ikreizes eevērojamā mērā pamazināja eedzīvotaju
skaitu. 1708. gadā pilsētu izlaupija poļi, 1812. gadā to eeņēma franču-

prušu karaspēks un tur noveetoja armijas štābu, un beidzamā karā

pilsēta ārkārtīgi leelā mērā ceetuse, jo ta atradās zem artilērijas uguns,

tālab ka pilsētā atradās vācu pirmās eerakumu linijas. Leela pilsētas
daļa nodeguse (no 736 nameem nopostiti 257) un atlikušās ēkas

izpostitas.

Jekabmeests
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Ar dzelzsceļu būvi Daugavas kuģneecibas nozīme ar katru gadu

pamazinājās, bet Jēkabmeesta eedzīvotaji atrada citus peļņas avotus.

Pilsētiņai bija leela nozīme kā administrativam centram, jo tur atrodas

apriņķa pārvaldes un teesu eestādes. Pēdējos gadu desmitos tur nodi-

binājās vairākas prāvākas rūpneecibas eestādes, kūjas ražoja preces

(1910. g.) par vairāk nekā 800,000 rbļ. Pilsētā 1920. gadā bija 3459 eedzī-

votaji, to starpā 2132 latveeši, 49 vāceeši, 664 ebreji un 473 kreevi.

Ūdensvada, elektribas un kanalizācijas pirms kāja nebija, bet tagad
eiektribu leeto apgaismošanai. Pilsētā atrodas luterāņu, pareizticigo, un

katoļu baznicas, zinagogas, vecticibneeku un ebreju lūgšanas nami,

vidusskola un vairākas beedribas. Starp Krustpili un Jēkabmeestu

satiksmi uzturēja tvaikonits. Darbojas leelakā koku zāģētava (P. Luk-

stiņa — 165 str.).

Veenigais meests apriņķī ir Āžu meests {Eckengraf jeb Asche)
y

kufš atrodas deenvidu reetumos no Jēkabmeesta, uz Eķengraves muižas

zemes. Meestiņš pastāv kopš 1890. gada un pirms kāja tur bija 115 dzī-

vojamas ēkas ar 462 eedzīvotajeem, kup nodarbojās ar amatneecibu un

sīktirdzneecibu. Eedzīvotaju vairākums bija ebreji. Meestā atrodas

visas Eķengraves pagasta eestādes, pagasta krāj-aizdevu sabeedribas

nams ar izrīkojumu zāli, ebreju lūgšanas nams, apteeka, krājkase, tvaika

dzirnavas un eetaise vilnas apstrādāšanai. 1915. gadā visus eedzīvo-

tajus izraidija un tikai 1918. gadā tee sāka atgreestees. Meestā kaja

laikā nopostitas 12 dzīvojamās ēkas.

Bez tam pirms Zeemeļu kara ari Sēlpils bija pilsēta. 1207. g.

ordens uzbūvēja Sēlpili, kura 1627. g. dabūja pilsētas teesibas, bet

kūju zveedri 1704. g. galigi nopostija un tagad atlikušas tikai neecigas

drupas, kūjas leecina par šo pilsētu. Pilskalni atrodas vēl Varenbrokas,

Lindes un Biržu pagastos. Jaunjelgavas apriņķa robežās atrodas ari

visā Latvijā pazīstamais Staburags, kurš kara laikā ari ir ceetis no

leelgabalu šāveeneem un kuya avoti izsīkst, jo apkārtejee purvi ir no-

susināti (skat. 37 lapp.). Sunākstes pagastā atrodas 1796. g. mirušā Vecā

Stendera kaps ar raksturigo uzrakstu: „Še aprakts G. F. Stenders, Latvis."

Pasaules kāja laikā Jaunjelgavas apriņķa robežās uzbūvēti vairāki

šaursleežu dzelzsceļi, gan vācu frontes vajadzibam, gan mežu izman-

tošanas nolūkeem. Leelaku rūpneecisku eestāžu Jaunjelgavas apriņķī

nav, tāpat kā visā Zemgalē.

9. Ilukstes apriņķis

Ilūkstes apriņķis ir 2282,6 kkm leels un tas eeņem Latvijas deenvidus

stūri. Zeemeļos to eerobežo Jaunjelgavas apriņķis, austrumos un zeemeļ-

austrumos Daugava resp. Daugavpils apriņķis un deenvidu reetumos

Jaunjelgavas apriņķis
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Leetava (agrākās Kauņas un Viļņas guberņas). Šis apriņķis ir augligs un

rūpigi apstrādāts. Tur pārsvars ir visai sīkām saimneecibam. Ilūkstes

apriņķis, it īpaši apriņķa deenvidus daļa ir veens no visskaistakajeem Latvijā.

Augsto, kokeem apaugušo kalnu starpā atrodas daudzee ezeri un visur

atklājas jo krāšņi dabas skati. Ilūkstes apriņķa zeemeļu daļa ir tīri

latviska, bet deenvidos no Kalkunu-Eglaines dzelzsceļa linijas dzīvo

leelā skaitā leiši un poļi un apriņķa austruma daļā — baltkreevi. Ari

ticību ziņā apriņķa eedzīvotaju sastāvs ir visai raibs. Blakus luterti-

cigeem un katoļticigeem latveešeem, leišeem un poļeem, tur dzīvo vec-

ticigi leelkreevi, katoļticīgi baltkreevi un mozusticigi ebreji.

Apriņķī nav neveenas pilsētas, jo ari pirms kaja apriņķa pilsētas
veetu izpildīja Ilūkstes meests, kuram gan bija sašaurinātas pašvaldības
teesibas. Tagad Ilūkste ir galigi nopostīta. Totees apriņķī ir visai

daudz meestu. Apriņķis sadaļas 19 pagastos.

Subate {Subbath) tagad ir eevērojamakais meests apriņķī, kurš

īsāku laiku ari izpildīja apriņķa pilsētas veetu. Meests atrodas uz

25°55 <
austr. gājumā un 56°00' platumā, 27 km uz zeemeļu reetumeem

no Ilūkstes, 10 verstes no Daugavpils-Šauļu dzelzsceļa un pee Subates

ezera, uz kūja reetumu krasta 1550. g. dibināts Vec-Subates meests

un uz austrumu krasta 1685. gadā Jaun-Subates meests. 1571. gadā

Vec-Subatē bija 25 eedzīvotaji, bet abos meestos kopā 1819. gadā bija
350 eedzīvotaji. 1894. gadā abi meesti saveenoti par veenu paš-
valdības veenibu ar sašaurinātu pilsētas pašvaldibu. 1914. g. tur bija
2300 eedzīvotaji, galvenā kārtā ebreji, kuri nodarbojās ar tirdzneecibu

un amatneecibu, bet it sevišķi ar linu tirdzneecibu. 1920. gadā bija
atlikuši 1404 eedzīvotaji, to starpā 268 latveeši, 179 leiši, 533 ebreji,
146 leelkreevi un 22 vāceeši. 1920. gadā meestā bija 289 dzīvojamās
ēkas. Meestā atrodas katoļu un luterāņu baznicas, zinagoga,
vecticibneeku lūgšanas nams, apteeka, slimnica, vidusskola, pasts un

vairākas tirgotavas un amatneeki.

Pirms kaja apriņķa pilsētas veetu izpildija Ilūkste (Illuxt), kūja

bija meests ar sašaurinātām pilsētas teesibam. Meests atradās uz

26°17 <
austr. gājumā un 55059' platumā, 3 kilometrus no

Daugavpils-Poņevežas dzelzsceļa linijas. Ilūkste atradās uz Šlosber-

gas muižas zemes un ta pastāvēja jau ordeņa laikos, bet refor-

mācijas laikā Ilūkstes un apriņķa eedzīvotaji peeņēma luterāņu

ticibu. Vēlāk, pēc Latgales peeveenošanas Polijai, ari Šlosberģas

īpašneeks Zibergs, tāpat kā visi Latgales vācu muižneeki, atgreezās pee

katoļu ticības, un kad 1635. g. bija miris Ilūkstes pēdējais luterāņu

mācitajs, muižas īpašneeks pārvērta, neraugotees uz Kurzemes hercoga,

teesu eestāžu un pārējo muižneeku pretestibu, Ilūkstes baznicu par

katoļu deevnamu. 1770. gadā tur uzcēla staltu, diveem torņeem grez-

Subate — Ilūkste
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notu katoļu katedrāli, kura bija leelakā un staltākā katoļu baznica

Baltijā. No šīs baznicas izejot, pamazam visa Ilūkstes apriņķa deenvidus

daļa nonāca zem katoļu un poļu eespaida. 1865. gadā atkal uzcelta

neleela luterāņu baznica. Ilūkstē 1910. gadā bija 435 dzīvojamās ēkas

un 4100 eedzīvotaji, kuri gandrīz veenlīdzigā mērā sadalījās starp lat-

veešeem, leišeem, poļeem, ebrejeem un kreeveem. Meestā atradās

katoļu mūķeņu klosteris ar apkārtējos apriņķos plaši pazīstamo meiteņu
skolu un internātu. Ilūkste ilgāku laiku atradās uz pašas kaujas linijas,
vairākkārt gāja no rokas rokā, un tālab pilnigi nopostita. Tagad agrāko
namu un stalto deevnamu veetā rēgojas drupu kaudze, kūjā veltigi
meklē patvērumu no tāleenes atgreezušees bēgļi.

Ilukste pēc kaŗa.

Jau pirms kara eedzīvotaju skaita ziņā Ilūkstes apriņķī meestu

starpā pirmo veetu eeņēma Grīva (ari Griva- Zem g a 1 c), kūja
atrodas uz Daugavas kreisā krasta, teeši pretim Daugavpilij. Jau tūlit

pēc Zeemeļu kaja eepretim Daugavpilij izcēlās meestiņš ar nosaukumu

,Jeruzaleme", bet 1818. gadā, kad ceetokšņa vajadzibam cēla Daugav-
pils tilta gala apceetinajumu, šo meestiņu iznīcināja. Bet drīz izcēlās

divi jauni meestiņi Grīva un Zemgale, kuri drīz sakusa par veenu,
Kurzemē visprāvāko meestu. Meests steepjas divas verstes gajūmā gar

Daugavas krastu un īstenībā ir Daugavpils preekšpilsēta. Pee Kalkunu

stacijas pašā pēdējā laikā izcēlees Kalkunu meests, kuru galvenā

Gnva-Zemgale
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kārtā apdzīvo dzelszceļa eerēdņi. Grīvā eedzīvotaju vairākums (42%)

ir ebreji un kreevi — vecticibneeki. Ebreji nodarbojas ar tirdzneecibu

un amatneecibu, bet vecticibneeki ir dārzneeki, kūju sakņu lauki snee-

dzas tāļu pāri meesta robežām. 1910. gadā Grīvā 636 namos dzīvoja

12,800 eedzīvotaji. Meestā bija 16 eelas, kopā 9 verstes garas, bet bru-

ģētas bija tikai 3 verstes. Nedz ūdensvada, nedz kanalizācijas, nedz

elektriskas apgaismošanas Grīvai nebija. Tāpat ari trūka slimnicas, bet

totees turatradās pareizticigo, katoļu un luterāņu baznicas, 1 vecticibneeku

un 6 ebreju lūgšanas nami. Meesta caurmēra budžets pirms kaja —

5200 zelta rbļ. tas ir 40 kap. uz katru eedzīvotaju, un tā tad visneeci-

gakais visā Latvijā. Pārvalde atrodas kreevu vecticibneeku rokās. Kaja

laikā meests ļoti leelā mērā nopostits.

Bez tam apriņķī vēl atrodas vairāki sīki meestiņi, kūju stārpā

eevērojamakee ir Kopl o v a (Koplau), kujš atrodas Kurzemes pašā

deenvidus-austrumu stūrī pee Daugavas, 13 kilom. no Krāslavas sta-

cijas. Luterāņu baznica tur nodibināta 1567. gadā, bet tagad apkārtnes

eedzīvotaju leelakā daļa ir katoļi. Meestā 52 mājās dzīvoja apmēram

400 eedzīvotaji. Skrudo 1 i n a, ari Skudelina (vāciski Skrudalina),

kūja atrodas 16 kilom. uz deenvidu-austrumeem no Grīvas, pastāv

jau kopš 1790. gada. Pirms kaja tur bija apmēram 100 ēkas un

500 eedzīvotaji. Tur atrodas pareizticigo baznica, tirgotavas un dzīvo

daži amatneeki. Eedzīvotaju vairākums ir ebreji. Janovka (vāciski

Janowka, kreeviski Fabianowo, bet tautas mutē tāpat kā latviski), ir

meests, kujš atrodas 12 verstes uz deenvideem no Daugavpils, uz

Briģu muižas zemes. Tur atradās pareizticigo baznica un baznicas

skola, kūju tomēr gandrīz nemaz neapmeklēja apkārtējo katoļticigo

eedzīvotaju bērni. Moderni eerīkotas ūdensdzirnavas ar vērptuvi. Smē-

li n a (Smeliri) ir meestiņš, kujš atrodas 18 verstes uz deenvidus-

vakareem no Grīvas. Meestā ap 600 eedzīvotaju un katoļu baznica.

Okniste (ari Akniša) ir meests, kujš pirms kaja peedereja pee

Kaunas guberņas. Tas atrodas uz šaurās joslas, kūja starp Jaunjelgavas
un Ilūkstes apriņķeem ķīļveidigi eespeedās Kurzemē un peedereja pee

Kauņas guberņas. Okniste tagad peeveenota Ilūkstes apriņķim.
Tur 34 namos dzīvo 245 eedzīvotaji, kūju starpā 194 ir ebreji, 22 lat-

veeši un 25 leiši (1920. g.).
Ilūkstes apriņķa deenvidus austruma stūri Varnovicas muižas

robežās 1812. gadā Napoleona kaja spēki pārgāja pāri Daugavai. Ru-

beņu pagastā atrodas dzejneeka Raiņa dzimtene.

Savu eedzīvotaju nacionālā sastāva ziņā Ilūkstes apriņķis ir visnelat-

viskākais visā Latvijā. Šī apriņķa deenvidus daļā sastopas latveešu,
leišu un baltkreevu tautu etnogrāfiskās robežas, pee kam šīs robežas

nav noteiktas asām pārejam, bet tur daudzos pagastos dzīvo minēto

Ilūkstes apriņķis
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tautibu peederigee raibā juceklī. Bez tam Ilūkstes apriņķī prāvā skaitā

dzīvo vēl poļi, leelkreevi un ebreji. Poļi tur galvenā kārtā ir pārpoļoti

latveešu un baltkreevu zemneeki, bet leelkreevi ir vecticigi, kuji tāpat
kā Latgalē, ir apmetušees tur laikos, kad Kreevijā vajāja dažādos zek-

tantus. Ilūkstes apriņķa deenvidos un austrumos neveenas tautibas pee-

derigee nesastāda eedzīvotaju abzoluto vairākumu un Latvijai šī terito-

rija peešķirta (profesora Simpsona komisija 1921. g.) aiz saimnee-

ciskeem motiveem, jo Ilūkstes apriņķis ir nepeeceešams Daugavpils ek-

sistencei. Ilūkstes apriņķa deenvidus daļas eedzīvotajus beeži sauc par

„muchobrodeem", domājams tālab, ka tee leelakos pulciņos gāja peļņā.

Rubeņu baznica un skola.

10. Leepajas (Grobiņas) apriņķis

Leepajas-Grobiņas apriņķis atrodas Kurzemes lejgalā. Tas sākas

mazleet zeemeļos no Sventajas grīvas uz Leetavas robežas un to eero-

bežo Baltijas jūra (93 km), Aizputes apriņķis un Leetava. Agrāk šo

apriņķi sauca par Grobiņas apriņķi, jo visas apriņķa pārvaldes eestādes

atradās Grobiņā, bet Leepajai peeaugot tās pārveetojās uz tureeni. Tas notika

jau kreevu laikos, bet neskatotees uz to, apriņķi turpināja saukt par Gro-

biņas apriņķi. 1920. g. to pārdēvēja par Leepajas apriņķi. Sis apriņķis
atrodas mazaugligā un mežainā apvidū, bet pateicotees tam, ka saim-

neecibas tur caurmērā ir neleelas un ka daudzeem eedzīvotajeem jūra

Ilūkstes un Leepajas apriņķi
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un Leepajas pilsēta sneedz blakus peļņu, šis apriņķis ir samērā beeži

apdzīvots.

Leepajas apriņķī atrodas 3 pilsētas, 2 meesti un 69 ceemi, vaj

sādžveidigi māju sakopojumi. Šee ceemi atrodas Dunikas pagastā —13,

Grobiņas — 17, Nīces — 11, Pērkones — 4 un Rucavas — 25.

Leepajas apriņķis sadaļas 23 pagastos un tur atrodas 36 agrākās privat-
muižas un 14 valsts muižas.

Leepaja.

Leepaja (vāciski Libauļ kreeviski Libava) ir pēc Rigas Latvijas

eevērojamakā pilsēta. Gan Daugavpilī pirms kaja bija mazleet vairāk

eedzīvotaju nekā Leepaja, bet saimneeciskā un kulturelā ziņā Leepaja
to tāļi pārsneedza. Leepaja atrodas uz 20°39 <

austr. garumā un 56°30'

platumā. Pilsēta tagad atrodas uz 1,5 —4 km platā zemes šauruma

starp Baltijas jūru un Leepajas ezeru, 230 kilometrus no Rigas.
Kur Leepajas ezers pee Pērkones rada dziļu līci, jau senatnē atradās

zvejneeku ceems un osta, kuru izleetoja skandinaveešu un kuršu jūras

braucēji. Šis ceems pirmo reizi rakstos minets 1253. gadā un ap 1300. g.

tur apmetušees pirmee vācu tirgotāji. Pirmais Leepajas nosaukums

(latinisks) bija Lywa portas, vēlāk to sauca par „Liba" un tikai jaunākā
laikā to sauc par Libau un Leepaja. Kurši un leiši beeži uzbruka neaiz-

sargātam ceemam un 1418. gadā leiši to pavisam nodedzināja. 1625. gadā

Leepaja eeguva pilsētas teesibas. No 1560. līdz 1608. gadam Leepaja
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peedereja līdz ar visu Grobiņas apgabalu pee Prūsijas, kura to Kurzemes

hercogam Vilhelmam atdeva līdz pūrā, kad tas precēja kādu Branden-

burgas princesi. Laikā no 1655. līdz 1716. gadam Leepaja daudz ceeta

no kara breesmam, no ugunsgrēkeem un mēra. 1710. gadā veenā.pašā

Leepajas Latveešu draudzē mēris esot prasijis 5000 upurus. Zeemeļu

kara laikā pilsētai bija jāmaksā 100,000 guldeņu kontribūcijas naudā un

tikpat daudz naturālijās. Agrākai ostai aizsērējot, Leepaja palika bez

ostas, kaut gan kuģi tur peestāja un tirdzneeciba turpinājās. No 1697. līdz

1703. g. izbūvēja ostu, apmēram tādā veidā, kādā to tagad redzam.

Ķuģi apstājās pee pilsētas kanālā, kurš saveeno Leepajas ezeru ar jūru.

Jau pirms tam Leepajas tirdzneeciba redzami uzplauka. 1739. gadā
ostā eenāca 146 kuģi, 1780. gadā — 304. Labklājības peeaugšanu
raksturo tas, ka pilsētā izcēlās 3 jaunas baznicas un ka 1784. gadā

atklāja komēdiju namu.

1795. gadā pilsētā bija 456

dzīv. mājas (ēkas) un 4548

eedzīvotaji. Polijai sabrū-

kot, Leepaju pārmaiņus

eeņēma poļu konfederati

un kreevu kaja spēks un

katrreiz pilsētai bija jā-
maksā leelas kontribūcijas.
Jau 17. gadu simtenī esot

bijušas tirdzneecibas fir-

mas, kuras pa gadu apgro-

zījušas vairāk, nekā miljonu

rubļus. 1795. gada maijā

eedzīvotaji zvērēja uzticibu

Kreevijai, bet 1812. gadā

Graudu eela Leepajā.

pilsētu eeņēma franču-prušu kajaspēks, kas pilsētai atkal dārgi izmaksāja.
Kaut gan Krimas karā angļu flote bloķēja Leepajas ostu, tad tomēr torei-

zējā kajā Leepajas eedzīvotaji daudz pelnija. Visas Kreevijai nolemtāspreces

sūtija uz tuvējām neitrālajām Prūsijas ostam (Klaipēdu, Karalaučeem) un

no tureenes pa zemes ceļu pāri Palangai uz Leepaju, no kureenes tās

izsūtīja uz Rigu un Kreeviju. Rigas-Daugavpils dzelzsceļa atklāšana

(1861. g.) bija smags siteens Leepajai, jo Rigai varēja pa dzelzsceļu
ērtāki peevest preces, nekā Leepajā pa zemes ceļu. Leepajā uz īsu

laiku pat pamazinājās eedzīvotaju skaits no 10,992 — 1840. g. uz

9970 — 1863. g. Bet 1871. gadā Leepaju ar Možeiku-Košedaru dzelzs-

ceļu peeveenoja Kreevijas dzelzsceļu tīklam un pēc tam pilsēta uzplauka
necerēti ātri un spilgti. No mazas ostas pilsētiņas ar nepilneem 10,000

eedzīvotajeem, Leepaja 50 gadu laikā izvērtās par modernu leelpilsētu
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ar apmēram 100,000 eedzī-

votajeem. Visās dzīves no-

zarēs attīstijās rosiga dar-

biba, pilsēta izauga pla-
šumā un tika raditas jau-
nas labeerīcibas eestādes.

1823. g. Leepajā nodibina

pirmo drukatavu, nākošā

gadā sāk iznākt vācu nedē-

ļas avize, 1830. gadā nodi-

bina slimnicu, 1861. g. —

ģimnāziju, 1869. g. — tele-

grāfa kabeli uz Kopenhā-

genu, 1872. g. atver valsts

bankas filiāli, 1875. g.

Jūŗmalas pirtis apstādījumos

atklāj kurnamu, 1877. g. — jūrskolu, 1878. g. ostā pirmo reiz ecbrauc

vairāk nekā 1000 kuģu gada laikā, 1880. g. nodibina biržu un gāzes

fabriku, 1881. g. atver reālskolu, 1883. g. — dzelzs ostas tiltu, 1885. g. —

Nikolaja ģimnāziju, 1899. g. atklāj elek-

trisko eelas dzelzsceļu (pirmais Baltijā),
1899. g. un 1900. g. — Aizputes peevedu

dzelzsceļu, 1900. g. — komercskolu un

1908. g. paplašina pilsētas teritoriju,

peeveenojot tai daļu no Saules muižas

un Pērkones pagasta zemes un 1911. g.

uzcelti divi elevatori. Sevišķi daudz

darba izleetots Leepajas ostas izbūvei.

1868. g. ostas būvei izdeva 2 miljonu
rbļ. Ostu padziļināja līdz 18 un 20

pēdām. 1877. g. un nākošos gados

turpinājās ostas izbūve, to padziļinot un

paplašinot viļņu lauzējus. Šee darbi

izmaksāja gandrīz 5 miljonus. 1890. g.

atkal bija nolemti 8,8 miljoni rbļ. ostas

izbūvei. Leepaja pārvērtās par plašu
modernu ostu ar zeemas ostu un preekš-
ostu. Tagad osta ir 5,7 metrus un

preekšosta 8 metrus dziļa un ostas

kanāls 85 metrus plats. Leepaja,

Gulbju dīķis Leepaja.

blakus Ventspilij, no visām agrākām Kreevijas ostam Baltijas jūrā
aizsala uz visīsāko laiku. Daudzus gadus kuģneeciba netraucēti

turpinājās visu zeemu, un caurmērā Leepaja nav peeeetama tikai
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2 deenas pa gadu. Tālab ari visas tās preces, kuras parasti būtu sūtitas

caur Rigu, Pernavu, Reveli un Peterpili, bet ātri bojājas, zeemas laikā

sūtija caur Leepaju. Pirms kaja Leepaja caurmērā ikgadus eeveda

80,000 vagonus ar precēm un izveda 30,000 vagonus, un tur pastāvēja
vairāk nekā 2000 tirdzneciski uzņēmumi. Leepajas ostā zeemas laikā

bija sevišķi rosiga kustiba ari tālab, ka kreevu labiba, it īpaši zemneeku

saimneecibās ražotā, ir mitra un nav ilgi uzglabājama. No Leepajas
labibu veenmēr varēja izvest, kamēr Rigā, Revelē un Peterpilī tai dažreiz

bija zeemas laikā ilgi jāgaida uz ledus izeešanu. 1906. g. no Leepajas

atklāja teešu satiksmi ar Ameriku (Ņujorku). Peeci milzigi tvaikoņi:

„Kstonia" un „Lituania", katra 2700 reg. tonnas, „Rossia" — 4844,

Rožu laukums Leepajā.

„Kurska" un „Birma" 4658 reg. tonnas, ik nedēļas brauca uz Ameriku

ar emigranteem un precēm, un tā visa Kreevijas transatlantiskā tirdz-

neeciba koncentrējās Leepajā, jo no pārejām ostam uz Ameriku sūtitās

preces tika Hamburgā, Londonā un citās ārzemju ostās pārlādētas, kas

sadārdzināja transportu. Bez Ņujorkas Leepaja uzturēja teešu un kārtigu

tvaikoņu satiksmi ari ar Londonu, Hullu, Kopenhāgenu, Hamburgu,

Stetinu, Peterpili, Ventspili un Rigu. Ari tagad starp Leepaju un Ame-

riku pastāv teeša tvaikoņu satiksme, kūju uztur tvaikoņi „Estonia",

„Lituania", „Rossia" (tagad „Latvia"), un „Kursk" (tagad „Polonia").
1890. gadā, 2 verstes uz zeemeļeem no Leepajas, uzsāka kaja ostas

un ceetokšņa būvi. Eerīkoja aizsargātu ostu kaja kuģeem, stipru jūjas
ceetoksni un visu Leepaju eeslēdza vaļņu nn grāvju zistemā. Kaja osta
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stipri traucēja tirdzneecibas ostas darbibu, aizkavēja pilsētas peeaugšanu

un rūpneecibas leeluzņēmumu dibināšanu, kālab leepajneeki ar preeku

apsveica vēsti, ka ceetoksnis 1908. g. 1. novembrī tiks likvidēts. Kaja

ostu sauca par „ķeizara Aleksandra 111. ostu". Pasaules karam izce-

ļotees, visi vēl atlikušee ceetokšņa vaļņi, betonetee forti, tilti, darbnicas

un citas kara ostas eestādes tika vaj nu saspridzinātas, vaj sadedzinātas.

No Leepajas kaja ostas 1904. gadā izbrauca kreevu flote, kūja pee

Tsusimas nogremdēta un 1915. gada pavasarī pēc neecigas sadursmes

ar neleelu vācu zemes sargu nodaļu, krita vācu rokās cikkārt varenais

ceetoksnis, kūja izbūve Kreevijai bija maksajuse simteem miljonu.
1919. g. pirmajā pusē Leepajā bija Latvijas pagaidu valdibas sēdeklis

un 1919. g. novembrī ta sekmigi aizstāvējās un kļuva par svarigu izejas

punktu cīņā ar vācu okupācijas-spēkeem.

Leepaja pelna eevēribu ne tikai kā ostas un tirdzneecibas pilsēta,
bet ari kā peldu veeta, jo pee Leepajas atklātā jūrā ūdens satura daudz

vairāk sāls, nekā Rigas jūrmalā, kur jūras ūdens ir maisits ar Daugavas,

Leelupes un Gaujas saldajeem ūdeņeem. Leepaju dara peevilcigu ari

greznee jūrmalas apstādijumi, kuri Vec-Leepajā sākas no ostas un steepjas

platā joslā gar visu pilsētu. Apstādijumu vidū atrodas staltā peldu

eestāde, kurā ārsta pārraudzibā slimneeku leetošanā-atrodas visi modernee

ūdens un gaismas ārstneecibas līdzekļi. Kūrmājas dārzā vasarā koncer-

tēja pirmklasigs zimfonisks orķestrs. Neskatotees uz visām šīm peldu
veetas labeerīcibam, peldu veesi Leepaju tomēr maz apmeklēja. Par

eemeslu tam ir tas, ka šī ostas un rūpneecibas pilsēta nedod vajadzigo
klusumu un atpūtu, un ka zeemeļu vējeem pūšot no ostas un Jaun-

Leepajas vējš atnes fabriku dūmus uz parku un vasarniču eecirkni.

Pēdējais atrodas pee parka, jūrmalā, un tanī ir atļauts celt tikai divstāvu

ēkas, pee kam tikai veena daļa zemes apbūvējama, bet pārejā atstājama
dārzam. Šinī vasarniču eecirknī atrodas pārmaiņus skaistee pilsētas

apstādijumi, to starpā glītais gulbju dīķis un privāto vasarniču dārzi.

Osta Leepaju dala divās daļās: deenvidos atrodas Vec-Leepaja ar

47,278 eedzīvotajeem 1911. g. un 30,309 eedzīvotajeem 1920. g., kurā ir

veikalneeciskais centrs un jūjas peekrastē vasarniču nometne, kur

atrodas turigās eedzīvotaju daļas dzīves veeta; ostas kanāla zeemeļos
atrodas Jaun-Leepaja ar 36,372 eedzīvotajeem 1911. g. un 16,980 eedzī-

votajeem 1920. g. Jaun-Leepaja ir fabriku pilsēta. Vec-Leepajā galvenās
eelas (Tirgoņu, Graudu, Kūrmājas prospekts v. c.) atstāj leelpilsēt-
neecisku eespaidu. Graudu eelas galā, uz agrākā tirgus laukuma,
eerīkoti rožu apstādijumi (Rožu laukums). Jaun-Leepaja, turpretim, ir

daudz mazāk izkopta un tur, pa leelakai daļai neleelos koka namos,

dzīvo apkārtējo fabriku strādneeki. Pilsētas apkārtne, ja neskaita jūju
un plašo ezeru, ir reti veenmuļiga, jo pate pilsēta atrodas smilšainā
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apvidu. Veenigi ezera mala atrodas dažas krāšņas berzu birzes (Fridricha

un Reiņa birzes).

Leelrūpneeciba Leepajā ātri uzplauka. 1900. gadā tur bija 32 fabri-

kas, kuras ražoja preces par 13,5 milj. rbļ., bet 1910. g. — 52 fabrikas ar

22,3 milj. rbļ. leelu ražojumu vērtibu. Kā leelrūpneecibas pilsēta Leepaja

Latvijā eeņem otro veetu. 1910. gadā Leepajā bija 7810 leelrūpneecibā
nodarbināti strādneeki, no kujeem 3440 bija nodarbināti metalrūpneecibā,
1353 — ķimiskā rūpneecibā, 971 — kokrūpneecibā un 781 — ēdamo

Leepajas ostas elevatori.

veelu izgatavošanā. Mazākā skaitā bija reprezentēti pārējo rūpneecibas
nozaru strādneeki. Bet kaja laikā šī zeedošā rūpneecibā izputināta,
kaut gan leelo rūpneecibas uzņēmumu veetā ir stājušās daudzas sīkas

rūpneeciskas eestādes. Tā 1920. g. jūnijā Leepajā bija 162 rūpneeciski

uzņēmumi ar 2433 strādneekeem. Eevērojamakā rūpneecibas eestāde

Leepajā tagad ir kaja ostas darbnīcas, kūjās atrodas kuģu būvētava,
verfts ar diveem sauseem dokeem un veenu peldošu doku. Sausajeem
dokeem ir 45,000 kubikmetru ūdens tilpums. 1921. g. beigās tur strā-

dāja 608 strādneeki. Bez tam pelna eevēribu Zeem. Vakaru met.
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mechaniskā un kuģu būv. fabrika ar 674 strādneekeem, satiksmes mini-

strijas (635 str.) un Leepajas-Aizputes dzelzsceļa (152 str.) darbnicas,
akc. sab. Lapšin sērkociņu fabrika, vairākas tabakas, čaulišu, liķeeru

un konfešu fabrikas, brūži, koku zāģētavas (leelakās Hiršfelda, Kāna

un Hillmana), ādas fabrikas (Korona), eļļas fabrika (Kielera) v. c. Bez

tam labā stāvoklī atrodas bijušā Bekera un komp. drāšu fabrika, kura

var nodarbināt apm. 1500 strādneekus un Vikandera un Larsona linoleuma

fabrika, kūja bija eevērojamakā Kreevijā un veenigā Latvijā, kura var

nodarbināt 300 strādneekus. Leelrūpneecibas sašaurināšanai sekoja pilsēt-
neeku pāreešana uz citām nodarbošanās nozarēm. Tā 1920. g. vasarā

pee mežu un lauku darbeem bija nodarbināti ap 2000 leepajneeku.
Kulturelās dzīves attīstibas ziņā Leepaja mūsu dzimtenē eeņem

veetu tūlit pēc Rigas. Leepajā iznāk 5 avizes: 3 latveešu, 1 kreevu

un 1 vācu, atrodas 2 pastāvīgi teātri (latveešu un vācu).

1911. gadā Leepajā saskaititi 83,650 eedzīvotaji, bet skaititi netika

kara ostas eedzīvotaji, kā ari apdzīvotās veetas ārpus pilsētas teritorijas,
kurām pilnigi pilsētas raksturs. Peeskaitot kaja ostu, Leepajā rēķināja
1914. gadā vairāk nekā 100,000 eedzīvotajus. 1910. gadā • Leepajā bija
5200 dzīvojamee nami (3200 mūra) un 203 eelas ar 80,2 verstes leelu

kopigu garumu, 67,6 verstes bija bruģētas. Leepajā elektriska apgaismo-

šana ari pirms kara bija stipri izplatijusēs. Eelas apgaismo ar

gāzi un pa daļai ar elektribu. Bija eerīkots deezgan plašs kanalizācijas
vadu tīklis (1920. gadā peeslēgti 2337 īpašumi), bet ūdensvads trūkst

vēl līdz šim, jo pilsētas tuvākā apkārtnē nav dzeršanai deriga ūdens,

kuru varētu uz pilsētu vadit; tālab pilsētā eerīkotas daudzas artēziskas

akas, bet preekšpilsētās leeto ari slikto veenkāršo aku ūdeni. Leepajā
ir 2 lopu kautuves, 4 slimnicas, 10 apteekas, 52 ārsti, 10 verstes garš
elektrisks eelu dzelzsceļš, 2 luterāņu, 3 pareizticigo un 1 katoļu baznicas,

zinagoga, vecticibneeku un 8 zektantu (galvenā kārtā baptistu) lūgšanas

nami, 18 bibliotēkas, to starpā pilsētas bibliotēka ar 20,000 sējumeem,
4 lasitavas, 5 avizes un vairāki specieli žurnāli, 12 drukatavas, 24 izrī-

kojumu zāles, to starpā 6ar vairāk nekā 500 veetam Un greznais pilsētas
teatrs (810 veetas), 8 vidusskolas un 27 pirmmācības skolas, 9 kredit-

eestādes, pilsētas muzeja un 114 dažādas beedribas.

Pēc evakuācijas un bēgšanas 1915. gada rudenī (30 zept.) Leepajā
saskaititi 11,814 vīreeši, 19,617 seeveetes un 12,189 bērni. Pavisam

kopā 43,620 eedzīvotaji — tā tad puse no meera laika eedzīvotajeem.
1920. gada vasarā Leepajā bija 50,311 eedzīvotaji, to starpā 26,031 lat-

veetis, 5721 vāceetis un 9671 ebrejs. 1922. gada zeemā, kad daļa eedzī-

votaju atgreezās no lauku darbeem un kad darbojās skolas, Leepajas
eedzīvotaju skaits svārstijās ap 70,000. No Kurzemes un Daugavas pee-

krastes pilsētām Leepaja vismazāk ceetuse no kara, jo pilsētas apšau-
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dišana kara otrā deenā, kā ari vēlākās apšaudīšanas, izdarijušas tikai

veegli labojamus bojājumus. Ari leelrūpneeciskās eestādes nav evaku-

ētas, kālab Leepajā leelrūpneecibu varēs visveeglaki atjaunot.

Leepajas apriņķa vecākā pilsēta un agrākais administratīvais centrs

ir Grobiņa (Grobiri), kura atrodas uz 21°10' austr. garumā un 56032' pla-
tumā un 11 kilometrus uz austrumeem no Leepajas, pee Leepajas-

Aizputes dzelzsceļa. — 1245. gadā ordenis nodibināja Grobiņas pili,
kuru drīz eeņēma kurši. 1290. gadā, ordenim nostiprinotees, pili atjau-

noja, un drīz pee pils mūreem nodibinājās meestiņš, kujš 1695. gadā

dabūja pilsētas teesibas. Pēdējais ordeņa mestrs eeķīlaja Grobiņu un

visu apkārtni par 50,000 guldeņeem Prūsijas hercogam Albrechtam.

1659. gadā zveedri eeņēma pili un nodedzināja meestu. Grobiņā pastā-

vēja 16. gadu simtenī pirmā skola Kurzemē. Ari pēdējos gadu simteņos

Grobiņas tuvumā norisinājās kaja darbiba. 1794. gadā Grobiņas tuvumā

tika sakauti poļu dumpineeki, 1812. gadā to eeņēma franču-prušu kaja-

spēks un 1915. g. vācu kaja pulki. Visniknākās kaujas pilsētas

tuvumā norisinājās 1919. gada rudenī Bermonta uzbrukuma laikā. Pili

vēl līdz 1812. gadam apdzīvoja; tur atradās ari apriņķa pārvaldes
eestādes, bet vēlāk to neizlaboja un ta sagruva. Tagad pee dzirnavu

ezera redzamas staltās pils drupas. Vidus laikos Grobiņa bija eevēro-

jama tirdzneecibas pilsēta — Prūsija no Grobiņas apgabala eeguva
l/s no

viseem saveem eenākumeem no tirdzneecibas. Leepajai peeaugot, kaju

izpostitā Grobiņa veenmēr vairāk panīka. Vēlāk ari apriņķa pārvaldes

galvenās eestādes pārveetojās uz Leepaju. Pilsētas eedzīvotaju skaits

tālab pastāvigi mazinās. 1863. gadā bija 1618 eedzīvotaji, 1881. g. —

1594, 1897. — 1490, 1910. — 1359 un 1920. g. — 1354. Eedzīvotaju
leelā puse ir latveeši (pārejee ebreji un vāceeši), kuji nodarbojas ar

dārzneecibu Leepajas tirgum. 1915. gada rudenī, pēc tam, kad pilsētu

bija eeņēmis vācu kaja spēks, tur bija 1025 eedzīvotaji. Pilsēta īstenibā

pastāv tikai no veenas apm. 2 kilometrus gajas eelas, gar kūju uzceltas

184 dzīvojamās ēkas, luterāņu baznica, zinagoga, baptistu lūgšanas
nams un 3 skolas.

Durbe (Durberi) pirms kaja bija mazākā pilsēta Latvijā. Ta atrodas

uz 21023' austr. gājumā un 56°35' platumā un 3 kilometrus no Lee-

pajas-Aizputes dzelzsceļa Leeģu stacijas, pee prāvā Durbes brīv-

ezera.

Ap 1263. g. (?) ordens uzcēla Durbes pili, peekūjas 1451. gadā būvēja
baznicu. 1260. g. 13. jūlijā pee Durbes notika nikna kauja starp leišu-

latveešu un ordeņa kaja pulkeem, kūjā pēdejee tika pilnigi sakauti un

kaujā krita mestrs Hornhauzens, Prūsijas un Livonijas maršali, zveedru

hercogs Kārlis, vairāk nekā 150 bruņneeki un daudzi kristīto kajavīri.
Vidus laikos pilsētiņa bija deezgan prāva, jo 16. gadu simtenī tur bija
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30 amatneeki un 18. gadu simtenī 13 dažādu amatu meistari. Zee-

meļu karā (1701. g.) Durbes pili izpostīja un pagājušā gadusimteņa

sākumā tur bija tikai 260 eedzīvotaji, bet 1920. g. — 447. Pirms Lec

pajas-Aizputes dzelzsceļa atklāšanas pilsētiņa nepeeauga,bet tuvā dzelzs-

ceļa eespaids to atdzīvināja. Durbes eedzīvotaji nodarbojās ar tirdz-

neecibu, zemkopību, dārzkopību Leepajas tirgum un zveju brīvezerā.

Durbe ir sīkākā apdzīvotā veeta Latvijā ar pilsētu pašvaldibu. Eedzī-

votaju starpā ir 397 latveeši, 9 vāceeši un 30 ebreji. Durbē atrodas

baznica, apteeka, 2 beedribas, pilsdrupas un vairākas tirgotavas. Pil-

sētiņas tuvumā atradās Durbes proģimnazija. No kaja Durbe maz cee-

tuse. 1915. g. rudenī pilsētiņu atstāja tikai 1
/5 eedzīvotaju. 1919. g.

aprilī peeDurbes notika kauja starp veetejo latveešu garnizonu un vācu

sazvērneekeem.

Bez minētām 3 pilsētām Leepajas apriņķī vēl atrodas Preekules

un Paurupes meesti. Prec k v 1 c (Preekuln) atrodas pee Leepajas-
Romnas dzelzsceļa un 30 kilom. no Grobiņas. Preekules muižā (1 kilom.

no stacijas) krustojas 7 leelceļi un tur izcēlees meests, kurā pirms kaja

atradās vairākas skolas, slimnica, ārsts, apteeka, tvaika ķeeģelnica (6 mil-

jonu ķeeģeļu gadā), zāģu sudmalas, vilnas vērptuve, dzelzsleetuve, krāj-

aizdevu kase un vairākas beedribas. Tagad leelakā daļa no šīm eestā-

dem ir izputinātas. Tagad meestā atrodas V. Riges prāvā ķeeģelnica,

kura pa laikam nodarbina vairāk nekā 100 cilvēkus. Kara laikā Pree-

kule ar dzelzsceļu ir saveenota ar Klaipēdu, un līdz ar to šī

stacija ir izvērtusēs par svarigu satiksmes ceļu mezgla punktu, jo caur

Preekuli ved taisnākais dzelzsceļš no Latvijas uz Vāciju. 1920. g. Pree-

kulē bija 904 eedzīvotaii, to starpā 798 latveeši, 35 vāceeši un 30 ebreji.
Preekulei nav savas pašvaldibas, tāpat kā Paurupei, kura atrodas uz

Rucavas pagasta zemes, 50 kilometrus no Leepajas. Pirms kaja Paur-

upē 40 dzīvojamās ēkās dzīvoja 375 eedzīvotaji. Ari Sventaja (Hei-

ligenaa), kura tagad ir zvejneeku ceems Palangas pagastā, agrāk bija

meests ar savu baznicu, kūjā dzīvoja vācu tautības amatneeki un tirgo-

tāji, bet 18. g. s. šis meestiņš iznīka. Tagad ceems peeder Leetavai.

Leepajas apriņķī pagājušā gadu simteņa sākumā notikušas daudzas

cīņas starp kreeveem un Napoleona kaja spēku, un tālab daudzās vee-

tās veetejee eedzīvotaji zin stāstit par franču kareivju kapeem v. t. t.

Tā, peemēram, Bārtas pagastā atrodas veeta, kūjā esot aprakti franču

kareivji, kuji atkāpdamees nosaluši vaj badā nomiruši. Šos kapus
neveens nekopj, bet zemkopji ari neapstrādā kapu veetu. — Sens pils-
kalns atrodas Tadaiķu pagastā, kūju sauc par Elku kalnu. Vēsturiskā

ziņā sevišķu eevēribu pelna pilskalns, kujš atrodas pee Tosmaras ezera

zeemeļu krasta, kur senatnē bijuse ezera izteka uz jūju. Netāļu no ši

pilskalna, Kapsēdas muižā, Medzes pagastā, atrastas romeešu ķeizaru
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naudas un skandinaveešu rotas leetas. Daži pētneeki domā, ka turatra-

dusēs senā Jūras pils {Seeburģ), kuru jau 853. gadā min kronists

Rimberts.

Falanga, kura līdz 1921. gadam atradās Leepajas apriņķī, tagad ir

peeveenota Leetavai.

11. Aizputes apriņķis

Šis apriņķis atrodas starp Ventspils un Kuldigas apriņķeem, no vee-

nas puses, un Leepajas apriņķi, no otras puses, un starp jūru (40 km)

un Leetavu. Apriņķis ir ar augligu zemi un apriņķa deenvidus daļa,

Embotes augsteene, ir bagāta skaisteem dabasskateem. Apriņķī atrodas

veena'pilsēta, divi meesti, 27 pagasti, 81 agrākā privatmuiža un 7

valsts muižas*.

Apriņķa pilsēta ir Aizpute (Hasenpoth), kura atrodas uz 56°43'

zeemeļu platumā un 21009' garumā, 48 kilometrus no Leepajas un 145

kilometrus no Jelgavas, pee Tebras upes, kura ir Sakas upes peeteka
un vidus laikos esot bijuse kuģojama, pee kam Aizputes osta atradusēs

Sakas grīvā. Tagadējās baznicas veetā 13. gadu simtenī atradās seno

latveešu (kuršu) pils. 1248. gadā ordens lika celt pili, bet 1258. gadā
latveeši un leiši sacēlās un kari turpinājās divu cilvēku mūžus. Pēc

Durbes kaujas (1260. gadā) latveeši eeņēma ari Aizputi, un Kurzemes

biskapi, kuji Aizputi 1253. gadā bija eeguvuši, tur varēja apmestees
tikai 1295. gadā, un no ši laika Aizpute kļuva par Kurzemes biskapu

un, vēlāk, Piltenes valstiņas galvas pilsētu. Līdz 1819. gadam Aizpute

bija sevišķā Piltenes novada landratu kolēģijas sēdeklis. Pils mūru

apsardzibā drīz izcēlās pilsētiņa, kura 1378. gadā eeguva pilsētas teesibas.

Vidus laikos Aizpute, pateicotees savai tirdzneecibai, bija eevērojama un

ceenita pilsēta. Beidzamais Kurzemes bīskaps Johans Mūnchhauzens

pārdeva savus īpašumus dāņu karalim, kujš Kurzemē eegūtās zemes

atstāja savam brālim, Holšteinas hercogam Magnusam. 1583. gadā Aiz-

puti un Pilteni nopirka Polija, vēlāk šīs pilsētas ar apkārtējām zemēm

eeguva Zveedrija. Tikai 1795. gadā Aizpute ar pārejām Piltenes novada

daļām tika saveenota ar Kurzemi. Daudzajos kajos un nemeera gados

Aizputes pilsēta pavisam panīka, sevišķi tāpēc, ka saskaņā ar Olivas

meera nosacijumeem (1660. g.). Sakas ostu aizbēra akmeņeem. Zeemeļu

kara un mēra laikā pilsētiņas eedzīvotaji gandrīz visi izmira. Ap 1820.

gadu tur bija tikai 765 eedzīvotaji, kūju leelakā daļa bija ebreji, kureem,
sākot ar 1795. gadu, bija atļauts apmestees Kurzemes pilsētās. Ēkas

pilsētiņā bija neecigas un salmeem klātas. Izgājušā gadu simteņa vidū,

uzplaukstot lauksaimneecibai, ari Aizpute atdzīvojās, kaut gan gadu

simteņa beigās eedzīvotaju skaits pamazinājās no 3690 — 1881. gadā uz

Aizpute
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3340 — 1897. gadā. Tikai pēc Leepajas-Aizputes šaursleežu dzelzsceļa

atklāšanas pilsēta atdzīvojās, peeaugot pilsētneeku labklājibai. Aizpute

bija minētā dzelzsceļa gala punkts, bet 1916. g. vācu kara eestādes

pagarināja Leepajas-Aizputes šaursleežu dzelzsceļa liniju līdz Saldum.

Pilsētā pastāv leelakā kartonažas fabrika (Lindenberga), zāģu dzirnavas

un vairākas sīkākas rūpneeciskas eestādes. Agrāko ordeņa pili tagad

izleeto kā muižas kalpu dzīvokli. Pirms kara Aizputē bija 4200 eedzī-

votaji, bet 1920. g. bija palikuši tikai 2596 eedzīvotaji, kuri dzīvo 248

dzīvojamās ēkās. Eedzīvotaju starpā ir 1766 latveeši, 207 vāceeši un

578 ebreji. No kara notikumeempilsēta maz ceetuse. Vācu kara spēks,
virzidamees no deenvideem, ātri sasneedza Ventas liniju un pilsēta kara

notikumu joslā nemaz netika eerauta. Tālab bēgļus Aizpute raidija

pasaulē tikai neleelā skaitā un ari zem leelneeku kundzibas pilsēta nav

ceetuse.

Eevērojamakais meests apriņķī ir Pāvila osta (Paulshafen), ari

Aķugals, bet visbeežaki leetotais nosaukums ir Sakas osta. Sakas

osta atrodas pee Sakas upes eetekas Baltijas jūrā, 59 kilometrus uz

zeemeļeem no Leepajas un 68 kilometrus uz deenvideem no Ventspils.
Tuvākā dzelzsceļa stacija ir 26 kilometrus tālā Dunalkas stacija, uz

Aizputes-Leepajas dzelzsceļa. Meests dibināts 1879. gadā, bet tikai kopš
1890. gada, kad ostu padziļināja līdz 9 pēdām un jūrā eebūveja 100

metrus garu viļņu lauzēju, osta sāka ātri attīstitees. Vēl 1889. gadā ostā

eenāca tikai 5 zēģelneeki ar 88 tonnām preču, 14 zēģelneeki ar balastu

un 17 tvaikoņi, bet 1894. gadā jau eenāca 70 zēģelneeki ar 2520 tonnām

preču, 135 zēģelneeki (11,540 tonnas) ar balastu. Leelais skaits tukšo

kuģu izskaidrojams ar to, ka Pāvila osta galvenā kārtā ir eksportējoša
osta. Agrāk leelā daudzumā izveda spirtu un akmeņus Leepajas vaja-

dzībām, bet vēlāk kokus, kurus cērt Aizputes, Grobiņas un Ventspils
mežeem bagātos apvidos un pludina uz ostu pa Durbes, Tebras un

Sakas upēm, vaj ari pa atklāto jūru. 1907. gadā izveda 15,000 baļķus

un 3000 slīperus. Zēģeļkuģi un mazakee tvaikoņi eebrauc ostā, bet

leelee tvaikoņi peetura ārpus viļņu lauzēja un preces peeved bugseer-

tvaikoņi. Pāvila ostas eedzīvotajeem pirms kaja peedereja 20 tāļbrau-

ceju un kabotažas kuģi un 100 zvejas laivas, to starpā vairākas motor-

laivas. Zveja ostas eedzīvotajeem ikgadus eenesa 40—50,000 rbļ. leelu

peļņu. Ostā ir 174 dzīvojamās ēkas ar vairāk nēkā 718 eedzīvotajeem
(1920. g.). 1913. gadā meestam peešķīra sašaurinātas pilsētas pašvaldī-
bas teesibas, bet pilsētas labeerīcibas tur nav nekādas un ari pašvaldī-
bas teesibas nav izleetotas. Pat eelas ir nebruģetas. Ostā atrodas

apteeka, elementarskola, 3 baptistu lūgšanas nami, 11 tirgotāji un vai-

rāki amatneeki. Oficieli Sakas grīvas osta Kurzemes bijušā gubernatora
Paula fon Lilienfelda vārdā nosaukta par Pāvila ostu. Eedzīvotaju vai-

Pāvila osta
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rakums ir latveeši, kuji sadalijušees dažādas zektes, pee kam baptisti
sastāda eedzīvotaju vairākumu.

Otrs meests apriņķī ir Vaiņode, kura ir izcēlusēs pee Vaiņodes

dzelzsceļa stacijas. Leepajas kara ostu būvējot, Vaiņodes apkārtnē izda-

rīja leelus meža ciršanas, akmeņu spridzināšanas un kalšanas darbus.

Bez tam tur atradās leela ķeeģelnica, kura tagad galigi nopostita un

nestrādā. Meestā ir 86 dzīvojamās mājas, kurās 1920. g. vasarā dzīvoja
589 eedzīvotaji (500 latveeši, 19 vāceeši, 35 ebreji). Agrāk eedzīvotaju
skaits bija leelaks, bet tagad meesta eedzīvotaji izklīduši pee lauku dar-

beem. Vāci kara laikā pee Vaiņodes bija eerīkojuši gaisā kuģu

peestātni ar milzigeem šķūņeem un darbnicam. Beidzot apriņķī vēl

atrodas neeevērojamais Alšvangas meests, bet ceemu apriņķī

nav nemaz.

Eevērojamas veetas apriņķī ir Embotes pilskalns, kuru eeslēdz

vēl tagad redzami no zemes uzmesti vaļņi un ap kuru vijas upite ar tā

saukto Joda dambi. Ap Embotes pilskalnu saistās teika par Induli un

Āriju. Pilsdrupas atrodas ari Valtaiķos, Alšvangā un vairākās citās

apriņķa veetās. 4 km uz zeemeļeem no Sakas grīvas atrodas Sakas

pils, kura 1290. g. celta un no kuras cēlusēs baronu Osten-Zaken ģimene.

Bīskapu laikos ir celtas tagadējās Cīravas un Embotes pilis. īpatnēju

veetu Latvijā eeņem Alšvangas un apkārtējo Pilsberģes, Gudeneeku un

Basu pagasta eedzīvotaji, kuri apveenoti Alšvangas katoļu drau-

dzē un kujrus sauc par suiteem. Reformācijas laikā Alšvangā spre-

diķoja luterāņu garidzneeki, bet 1573. g. muiža pārgāja kāda fon. Šverina

īpašumā, kura dēls apprecēja poleeti Barbaru Konarsku, zem kuras

eespaida muižas īpašneeks pats peeņēmis katoļu ticibu un nodibinājis

katoļu baznicu, rūpejees par to, lai katoļu mācibas tiktu izplatitas ari

zemneeku starpā. Katoļu ticiba nošķīra Alšvangas latveešus no pāre-

jeem apkārtnes latveešeem, un tālab Alšvangā radušās daudzas īpatnības
un uzglabājušās senas eerašas (peem. tautas apģērbu valkāšana), kūjas

citur sen nozudušas. Nosaukums suiti cēlees no lībiskā suoi = purvs,

suoisti = purva ļaudis, jo Alšvangas apgabals peeder pee purvainakeem

apvideem Lejas-Kurzemē.

12. Kuldigas apriņķis

Kuldigas apriņķis atrodas Kurzemes pussalas vidū, un to deenvidu

reetumos eerobežo Aizputes apriņķis un Leetava, zeemeļos Vents-

pils apriņķis un austrumos Talsu un Tukuma apriņķi. Apriņķī atrodas

2 pilsētas un 9 ceemi, to starpā 7 brīvceemi. Apriņķis sadaļas 23 paga-

stos, kufos atrodas 63 bijušās privātās muižas un 33 valsts muižas.
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Eevērojamakā pilsēta apriņķī un ari plašā apkārtnē ir Kuldiga

(Goldingen), kūja atrodas uz 21°57' austr. garumā un 56°43" platumā,

141 kilometrus no Jelgavas, 45 kilometrus no Stendes stacijas (pate Kul-

diga nav pee dzelzsceļa) un uz Ventas upes kreisā krasta.

Kuldiga ir visvecākā Kurzemes pilsēta. Ordens Kuldigas pili cēla

1242. gadā un jau pirms 1300. gada pee pils mūreem bija izcēlusēs

amatneeku un tirgotāju nometne, kura 1277. g., bet pēc citām ziņām
1355. g., saņēma pilsētas teesibas. Kuldigas pils bija stiprākā Kurzemē.

Ta bija kvadratveidiga, ar 60 metrus gareem sāneem, 2 metrus beezeem

un 30 metrus augsteem mūreem. Ari pilsētu 1413. gadā sāka vaļņeem

nostiprināt. Kuldigu dibinot, to nosauca par Jezuspili (Jesusburg), bet

šo nosaukumu drīz izspeeda kuršu nosaukums Kuldiga. Pilsēta vairak-

Kuldiga 1800. gadā

kārt ir bijuse Kurzemes galvas pilsēta. Sevišķi labprāt tur uzturējās

hercogs Jēkabs. Hercogu laikā, pateicotees galma izšķērdigai dzīvei un

ari hercoga Jēkaba rūpibai par pilsētu labklājibas pacelšanu, ari Kuldiga

pārdzīvoja savus zeedu laikus. 16. un 17. gadu simteņos Kuldiga pee-

kopa rosigu jūras tirdzneecibu. Tā ap 1621. g. Kuldigā dzīvoja tirgo-

tājs Johans Gass, kujš ar saveem 12 kuģeem sekmigi uzturēja tirdz-

neeciskus sakarus starp Kurzemi no veenas puses un Spāniju, Holandi

un Franciju, no otras. Ari Kuldigā būvēja jūjas kuģus, kaut gan īste-

nibā Kuldigas osta bija Ventspils. Kuldiga, tāpat kā visas Latvijas pil-

sētas, daudzkārt ceetuse no kaja breesmam. 1438. g. Kuldigu eeņēma

Livonijas ordeņa mestrs, jo Kuldigas komturs peekopa mestram naidigu

politiku. 1658. un 1702. g. zveedri eeņēma un izlaupija kā pili, tā pil-

sētu, un 1659. g. poļi darija to pašu. 1702. g., baididamees no zvee-
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dreem, hercogs evakuēja visu Kuldigas pils inventāru uz Klaipēdu, un

kopš ta laika pils nav apdzīvota un ir pamazam sabrukuse. Pilsētas

eedzīvotaji savu ēku celšanai lauza akmeņus no pils drupām, no kūjām

tagad nekas nav atlicis.

Pilsēta atrodas vairāk nekā 40 kilometrus no tuvākās dzelzsceļa

stacijas un tikai neleels tvaikonits nekārtīgi uzturēja satiksmi ar Vents-

pili. Pilsētas eedzīvotaju skaits gandrīz nemaz nepeeaug. 1881. g. tur

bija 8072 eedzīvotaji, 1897. g. — 9720 un 1914. g. — 11,700, bet 1920. g.

bija atlikuši tikai 4815, kuru starpā 3273 latveeši, 877 vāceeši, 18 kreevi

un 558 ebreji. Pilsēta atrodas daiļā veetā, uz augstā, 100 metrus platās
Ventas upes krasta. Pee pilsētas upe rada 1,5—3,5 metrus augsto Rum-

bas ūdens kritumu. Mājas atrodas plašos dārzos. Pilsētas eedzīvotaji

Eela Kuldigā.

parteek no valsts eestādem, kuras Kuldigā atrodas kā ari no skolām

un neleelas lauku tirdzneecibas.

Pilsētā ir 686 dzīvojamās ēkas (kara laikā 53 izpostitas), 35 eelas —

kopā 10,8 kilometru gayas. Kaut gan Kuldiga bija kreetni prāvāka par

Vidzemes mazpilsētām, tad tomēr tai trūka tureenes labeerīcibas. Pirms

kara tikai kanalizācijas darbi bija eesākti un elektriskā apgaismošana
eevesta tikai kara laikā. Pilsētā atrodas slimnica, pareizticigo, katoļu un

2 luterāņu baznicas, 2 zinagogas, vairāki baptistu un citu zektu lūgša-
nas nami, 2 bibliotēkas, drukatava, 2 leelas izrīkojomu zāles, 2 vidus-

skolas, elementarskolas, 8 fabrikas ar apm. 400 strādneekeem (pirms
kara 8 fabrikas ar 714 strādneekeem un 1,1 miljonu leelu ražojumu
vērtibu). Leelakā fabrika tagad ir akc. sab. Lapšin (agrāk Hiršman) sēr-

kociņu fabrika, kurā strādā 252 strādneeki. Bez tam pelna eevēribu

Vintelera tūku fabrika (63 str.), Švarca un bdr. adatu fabrika (46 str.) un
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koku zāģētavas. Pilsēta teeši no kara samērā maz ceetuse, kaut gan

1915. g. vasarā un 1919. g. pavasarī gar Ventas upes krasteem gāja

kaujas linija. Vairāk nekā 2/3 no viseem eedzīvotajeem bija bēguļojuši.
1918. g. vasarā ugunsgrēks izpostīja prāvu pilsētas daļu.

Otra pilsēta Kuldigas apriņķī ir Saldus (Frauenburg), kura atrodas

uz 22°40' austr. garumā un 56°39' platumā, 43 kilometrus uz zeemeļ-
vakareem no Vec-Auces stacijas. Tagad Saldu saveeno 65 kilometru

gajš sleežu ceļš ar Aizputi. 1341. g. uzcelta Saldus pils. Vēl 1701.—2. gados
Saldū bija zveedru karaļa Kārļa XII. galvenais miteklis, un pee pils
atradās meests, bet kā veena, tā otrs nākošos kara gados nozuda un

tikai pagājušā gadu simteņa vidū no jauna izcēlās tagadējā pilsēta. Vēl

1863. g. Saldū bija tikai 261 eedzīvotajs, bet 1897. g. jau 3585. 1920. g.

tur dzīvoja 318 namos(pa leelakai daļai mūra) 2373 eedzīvotaji, to starpā
1841 latveetis, 200 vāceeši un 257 ebreji. Pilsētā bija 15 eelas, kuras

tagad apgaismo ar elektribu, lopu kautuve, apteeka, 4 ārsti, luterāņu

un pareizticigo baznicas, zinagoga, baptistu lūgšanas nams, pirmmācibas

skolas, 10 rūpneecibas eestādes, kuru starpā leelakā ir Splinta sērkociņu

skaliņu fabrika ar 75 str. Saldus ātri peeauga un attīstijās par paprāvu

pilsētiņu kā plaša un deezgan turiga lauku apvidus centrs, kaut gan teeši

dabas apstākļi un satiksmes līdzekļi neveicināja pilsētas rašanos. Tuvākās

kaimiņu pilsētas ir Tukums,

Kuldiga un Aizpute, bet

katra no tāmir vairāk nekā

45 kilometrus atstāta no

Saldus, un tālabapkārtejee
laucineeki savus eepirku-

mus labprāt izdara tuvējā

Saldū, vēl vairāk tālab, ka

tur atrodas valdības eestā-

des. Ari pirms kaja vairāk

nekā 70°/o no Saldus eedzī-

votajeem bija latveeši, un

tā Saldus bija vislatviskākā

pilsēta Kurzemē. Pilsētas

pārvalde pastāv kopš
1894. gada.

Kuršu koniņu ceems ap 1860. g.

Kuldigas apriņķa ceemu leelakā daļa (7 no 9) ir brīvceemi.

Šee ceemi ir Koniņi, Zeemeļi, Kalejceems un Pliķi, Turlavas pagastā,

Draguņu ceems Griķu pagastā, un Veesgaļu un Sausgaļu ceemi Kuldigas

pagastā. Šo ceemu eedzīvotajeem vidus laikos ordeņa mestri dāvājuši
dažādas privilēģijas uz zemi, kuru tee varēja leetot līdzigi citeem ordeņa

vasaļeem — muižneekeem. Šo brīvceemu eedzīvotajus sauc par kon i ņ e e m

Saldus — Koniņu ceemi
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vaj ari kuršu koni ņe e m (karische Ķonige), Koniņi savas privilēģijas

pirmo reizi dabūjuši 1320. gadā, un vēlākā laikā tās daudzkārt atkārtotas.

Neskatotees uz priviliģēto stāvokli, koniņu ceemos nav saimneecibu,

kuras ar savu bagatibu atšķirtos no apkārtnes. Brīvceemu eédzïvotaji

ir lepni uz savām preekšrocibam un dodas laulibā veenigi ar sev

līdzigeem. 1703. un 1777. g. tee izslēdza no sava vidus visus tos, kuri

nebija cēlušees no ģimenēm, kuras apbalvotas ar lēņu grāmatām.*)

Kuldigas apriņķī Usmas ezerā atrodas Morica sala, kuj as nosau-

kums cēlees no Polijas karaļa Augusta Stiprā dēla Morica vārda. Pēdējais,

pretendēdams uz Kurzemes troni un bēgdams no kreevu karaspēka, uz

Usmas ezera salas eerikoja savus apceetinajumus. Skrundas pagastā
atradās Skrundas ordeņa pils, kūja nopostita Zeemeļu kajā. Šinī pagastā
ari 1919. g. notikušas niknas kaujas ar leelineekeem, kurās kritis pirmais
latveešu nacionālās armijas vadonis pulkvedis Kolpaks.

Kuldigas apriņķis, it sevišķi Ventas un Abavas peekrastes, ir bagātas
dabas skaistumeem. Tur atrodas plaši pazīstamee Māras kambari, Reežu

upes 8 pēdas augstais ūdenskritums un vairāki ūdenskritumi Rendes

pagastā, kuji veegli izmantojami elektriskās enerģijas ražošanai

13. Ventspils apriņķis

Ventspils apriņķis eeņem Kurzemes pussalas zeemeļu daļu. To

eerobežo Baltijas jūra un Rigas jūjas līcis, kopā 157 km gājumā, un

Aizputes, Kuldigas un Talsu apriņķi. Šī apriņķa leelakā daļa ir smil-

šaina, purvaina un mežeem apauguse. Šee meži peeder pee leelakeem

Latvijā, un tālab šis apriņķis visā Latvijā ir visretaki apdzīvots. Neska-

totees uz visu to, Ventspils apriņķī neleelos apvidos atrodas vislabākā

un eenesigakā zeme. Neleela josla vislabākās mālu zemes atrodas pee

Zūras muižas uz Ventas krasta, kur kveeši padodas vēl labāki nekā

Zemgales līdzenumā. Eevērojot plašo, smilšaino un preežu un egļu

mežeem apaugušo jūjmalas joslu, Ventspils apriņķis mūsu dzimtenes

zvejneecibā eeņem pirmo veetu.

Apriņķī atrodas 2 pilsētas un 102 ceemu, kūju leelakā daļa atrodas

pašā jūjmalā vaj ari tās tuvumā.**) Apriņķis sadaļas 13 pagastos, kujos
atrodas 23 agrākās privātās muižas un 5 valsts muižas.

*) Vidus laikos brīvzemneeki bija sastopami visos Latvijas apgabalos, un tikai

vēlākos kara un nemeeru gados privilēģiju dokumenti daudzeem bija nozuduši, un

tālab apkārtejee muižneeki tos nospeeda līdzigi citeem zemneekeem. Bez kuršu

koniņeem uzglabajušees brīvzemneeki vel Salaspils novadā, Vidzemē — Koniņi un

Vedmeri, Tukuma apriņķī — Buguļi un Muižneeki, kuri savas privilēģijas dabūjuši
1464

:
un 1494. g. Ari Liberti Abavas muižā, Dumpiši — Mežotne un Butkunu ceema

eemītneeki, kuri līdz 1921. gadam peedereja pee Leel-Sesavas, ir brīvzemneeki.

**) Dundagas pagastā ir 38 ceemi, Sarkanmuižas — 24, Zūras
— 15, Ušavas —

5, Vārves — 5, Piltenes — 6 un Širas — 1.

Kuldigas un Ventspils apriņķi
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Apriņķa pilsēta ir Ventspils (Windau), kura atrodas uz 21°32' austr.

garumā un 57°24* platumā, 176 kilometrus no Rigas. Pilsēta atrodas uz

Ventas kreisā krasta, pee pašas upes eetekas Baltijas jūjā. Savā lejgalā

upe ir 150—200 metrus plata un 8 metrus dziļa, un tādā kārtā rada

15 kilometrus gāju un plašu dabigu ostu. Bez tam 6 kilometrus no

jūras, kur Packules upe eetek Ventā, pate daba radijuse 9—lo metrus

dziļu baseinu, kurā var ērti eetilpt ap 100 leelu kuģu. Bez tam Ventas

grīva aizsalst tikai visbargākās zeemās, bet parasti kuģneeciba tur tur-

pinās bez pārtraukumeem visu gadu.
13. gadu simteņa vidu nodibināta ordeņa pils līdz ar Rigas pili ir

veenigās, kuras mūsu pilsētās kopš vidus laikeem ir uzglabājušās līdz

Ventspils.

mūsu deenam. Ap to pašu laiku ari nodibinajees meestiņš pee upes

grīvas, kurā jau 1341. g. eebraukuši leelaki ārzemju kuģi. 1378. gadā

Ventspils dabūja pilsētas teesibas, un līdz 18. gadu simteņa beigām ta

bija Kurzemes eevērojamakā osta, bet vēlāk Leepaja to pārauga. Her-

coga Jēkaba laikā pee Packules grīvas bija eerīkota kuģu būvētava,

kurā pagatavoti 44 kara kuģi (to starpā tādi ar 32—70 leelgabaleem),
75 tāļbrauceju tirdzneecibas kuģi un leels daudzums sīkāku kuģu. 17. gadu
simtenī Ventspils daudz ceeta no kara breesmam, jo zveedru kara pulki
to 4 reizes (1603., 1617., 1659. un 1701. g.g.) eeņēma, izlaupija un

izpostīja. 1710. gadā mēra laikos pilsētneeki izmira tik leelos apmēros,

ka pee dzīvības palika tikai 7 pilsoņu ģimenes. Pēc peeveenošanas

Kreevijai, bija nodomāts Ventu ar kanālu saveenot ar Nemanu Leetavā,

un tā atvērt Ventspils ostai plašus Kurzemes un Leetavas apgabalus.

Ventspils
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Jau 1825. g. sāka šo plānu izvest dzīvē. Tūkstošeem cilvēku strādāja

pee kanāla darbeem, un par miljoneem rubļu bija peegādati kalti akmeņi,
bet 1831. g. izcēlās poļu dumpis, un Peterpils valdiba negribēja aplaimot

„polisko" Leetavu ar svētību nesošo kanālu, un tālab būves darbus

pārtrauca. Savestee materiāli stāvēja bez uzraudzības gadu desmiteem

ilgi un pamazam veetejee eedzīvotaji tos izleetoja ceļu un ēku būvēm.

Tādā kārtā no pašas dabas eerīkotai ostai bija jāturpina nīkuļot. Vēl

1823. gadā Ventspilī bija tikai 1049 eedzīvotaji un 1897. gadā ari tikai

7127. Bet pēc Ventspils-Maskavas-Ribinskas dzelzsceļa atklāšanas

pilsēta kā uz burvja zižļa mājeenu atmodās un uzplauka. Pilsētā

eedzīvotaju skaits ātri peeauga, jo Ventspils izvērtās par modernu ostu.

Tur ir uzcelti divi 1500 un 2000 metrus gāji viļņu lauzēji, kuji izmaksāja
3 miljonus rubļus un aizsargā ostu no aizsērēšanas, uzbūvēts elevators,

kurā eetilpst 50 miljoni kilogramu labibas un saldētava, kurā var eeveetot

50,000 sveesta mucas.

Kamēr 1890. g. Ventspilī
eeveda un izveda preces

par 1 miljonu rbļ. un 1891.

gadā pat par 0,8 miljoneem,
tikmēr 1912. g. Ventspils

apgrozija preces par 122,8

milj. rbļ. 1911. gadā pašā

pilsētā skaititi 18,000 eedzī-

votaji, bet peecos ceemos,

kup gan neatrodas uz pil-
sētas zemes, bet saimnee-

ciski ir tās daļa, dzīvoja
Ventspils osta.

8000 eedzīvotaji, un tādā kārtā jau 1911. gadā Ventspilī bija 26,000

eedzīvotaji un eedzīvotaju skaita daudzuma ziņā ta eeņemdama jau 5.

veetu mūsu dzimtenes pilsētu starpā. Ventspils milzu soļeem mēģināja

pāraugt Jelgavu. Bet kara notikumi to nepeeļāva, un 1915. g. zeptembrī

Ventspilī saskaititi tikai 2431 eedzīvotajs, pee kam pašu pilsētu un

ostas eerīkojumus bija leelā mērā sapostījis aizejošais kreevu karaspēks.
1920. g. Ventspilī saskaititi 8000 eedzīvotaji, to starpā 6197 latveeši, 733

vāceeši, 57 kreevi un 840 ebreji.

1920. gadā Ventspilī bija uz 62 eelam (kopigais garums — 20 kilo-

metri) 1863 dzīvojamas ēkas (to starpā 407 mūra). Pilsētā pastāv kana-

lizācija un elektriskās apgaismošanas pirmee sākumi bija jau pirms kaja.

Pilsētā atrodas luterāņu, katoļu un pareizticigo baznicas, baptistu un

adventistu lūgšanas nami, zinagoga, 2 bibliotēkas ar 5124 sējumeem,

drukatavas, 3 izrīkojumu zāles, 2 vidusskolas un pirmmācibas skolas,

bet pirms kara Ventspilī bija reālskola, seeveešu ģimnāzija, tirdzneecibas

Ventspils
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skola, jūrskola, pilsētas skola, zīmēšanas skola un 10 elementarskolas.

Pilsētā atrodas vairākas kokrūpneeciskas eestādes, 4 krediteestādes,

9 beedribas, daudzas apriņķa pārvaldes, teesas, ostas, dzelzsceļa un

muitas eestādes. Ari kā peldu veeta Ventspils sāka attīstitees. 1922.

gada sākumā Ventspils osta atdzīvojās, jo Ventspili ar Rigu saistija ar

kreevu platuma sleežu ceļu, kas Rigas ostai aizsalstot novadija uz Vents-

pili kreevu tranzita preces.

Jau pirms pasaules kara rūpneecibā un zveja bija eevēro-

jamas pilsētneeku peļņas avots. Ari tagad, kad ostas darbiba ir sašau-

rinajusēs un rūpneecibā apstājusēs, zveja ir eevērojams peļņas avots

Kolkas raga bāka

1920. gada vasarā ar zveju Ventspilī nodarbojās ap 1500 cilvēku, un

Ventspilī zvejotās zivis leelakos apmēros sūtija uz Rigu un citām pil-
sētām.

Karš Ventspils pilsētai un ostai ir atnesis visai leelu postu. Pēc

vairākkārtīgas pilsētas apšaudišanas no jūras puses vāceeši 1915. g.

5. jūlijā eeņēma pilsētu. Aizejošais kreevu karaspēks nopostija ostas

malas izbūves un milzigo krānu. Tāpat sapostita saldētava un elevators.

1919. g. 30. februārī pilsētu eeņēma leelineeki, kuri tur sagūstija apm.

100 vācu kareivjus, kurus tee tanī pašā deenā nošāva. 24. martā ar

kauju pilsētu eeņēma t. s. landesvēra nodaļa, kura savukārt atreebās

leelineekeem un to līdzjutejeem. It sevišķi pilsēta ceeta no ta, ka dau-

dzajos kara gados pilsētas tirdzneeciba bija pilnigi pārtraukta.
Bez tam apriņķī vel atrodas maza Piltenes {Pilten) pilsētiņa, kura

atrodas uz 21°49' austr. garumā un 57°14' platumā, netāļu no Ventas

Ventspils
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upes un 23,5 kilometrus no Ventspils. Kaut gan Piltenei ir pilsētas tee-

sibas, tad tomēr tai tagad ir mazāka saimneeciska un kulturela nozīme,
nekā dažam labam sīkam meestiņam. Istenibā Piltene ari nav nekas

cits, kā meestiņš, kura vārds mūsu dzimtenes vēsturē tomēr paliks, jo

ap to grozās vairāki deezgan eevērojami vēsturiski notikumi. — Piltenes

pils celta 13. gadu simteņa sākumā un bija Kurzemes biskapu sēdeklis.

1330. gadā meestu pee pils izpostija leiši, bet pili tee nespēja eeņemt,

bet zveedru-poļu karos to izpostija. Pirms peeveenošanas Kreevijai
Piltenes novads bija neatkariga muižneeku republika. 1818. g. Piltenē

dzīvoja tikai 634 cilvēki, to starpā 351 ebrejs. 1897. gadā pilsētā saskai-

titi 1509 eedzīvotaji, 1910. gadā vairs 1355 un 1920. g. 893, to starpā
843 latveeši, 34 ebreji un 13 vāceeši. 1920. gadā Piltenē bija 165 dzī-

vojamās ēkas. Istenibā Pil-

tenē ir tikai veena V-ķ —2

verstes gara eela. Pilsētā

atrodas luterāņu baznica,

zinagoga un baptistu lūg-
šanas nams un pirmmācības
skola. Parasto pilsētas lab-

eerīcibas eestāžu Piltenē

trūkst. Piltenei peeder vēl

no hercogu laikeem 1082

desetinas zemes, 37,800 rbļ.

vērtibā, un 5 nami, 9100

rbļ. vērtibā.

Vēsturisko veetu starpā

apriņķī pelna eevēribu

Ēdoles pils, kura

Dundagas pils XIX. g. s. vidū.

būvēta pirms 1267. gada un 1905. g. pa daļai izdedzināta, Piltenes

pilsdrupas un Dundagas muiža. Šī muiža ir leelakā Latvijā. Dun-

dagas muižai peedereja 185,000 pūrveetas zemes, t. i. 690 kkm. Tādā

kārtā šī muiža ir leelakā par 4 patstāvigām valstim Eiropā un ari lee-

lakā par vairākām Vācijas valstiņām. Kurzemes pussala izbeidzas Vents-

pils apriņķī ar aso zemes ragu, kuru sauc par Kolkas ragu (Domesnās).

Šī zemes raga turpinājums sēkles veidā sneedzas tāļu jūrā un ir jūr-
neekeem visai bīstama veeta. Tālab sēkles galā 5 km no krasta uzcelta

19,5 metrus augsta bāka, kuras uguns redzama 9 jūras jūdzes tāļu. Pee

bākas atrodas ari glābšanas stacija. Agrākā bāka, kura atrodas uz

Kolkas raga krasta, pirms kara bija novērošanaspunkts, no kūja ikdeenas

vairākas reizes telegrafēja uz Rigu par laika un ūdens stāvokli Irbes

jūras šaurumā starp Kolkas ragu un Sāmu salu. Apriņķī atrodas vai-

rākas pilsdrupas. Pee Usmas ezera, uz Usmas pagasta zemes atrodas
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milziga veca leepa, kuru apkārtnē sauc par Elku leepu, zem kūjas pat
vēl pēdējos gadu simteņos upurēts senču deeveem. Pirms kaja Vents-

pils apriņķī bija attīstita zivju rūpneecibā, kaut gan tur konzerveto

kilo leelakā daļa tirgū parādijās zem Révèles kilo nosaukuma.

14. Talsu apriņķis

Šo apriņķi eerobežo Ventspils, Kuldigas un Tukuma apriņķi, kā

ari Rigas jūras līcis (65 km). Šis apriņķis ir mežeem bagāts un tālab

samērā mazāk apdzīvots, kaut gan zeme tur vispārigi ir auglīga, kas it

sevišķi sakāms par apriņķa deenvidus daļu.

Apriņķī atrodas 4 pilsētiņas un 48 ceemi. Pavisam apriņķī ir

30 pagasti un 12 pagastos atrodas ceemi, kuru vairākums atrodas jūr-
malā vaj ari jūras tuvumā. Talsu apriņķī ir 68 agrākās privātās muižas

un 11 valsts muižas.

Talsi.

Eevērojamakā pilsēta apriņķī ir Talsi (Talsen), kuri atrodas uz

22035' austr. garumā un 57°15 t platumā, 52 kilometrus no Tukuma un

82 kilometrus no Ventspils. Jau 1291. gadā minets Talsu meestiņš pee

ordeņa pils, bet 1658. g. zveedri to izpostija un 1710. gadā mēris nonā-

vēja gandrīz visus eedzīvotajus, un tālab 1819. gadā tur bija 25 namos

tikai 200 eedzīvotaji, bet pirms kara 1914. g. — 5100 eedzīvotaji, no

kureem 1915. g. zeptembrī bija atlikuši tikai 1143. 1920. g. Talsos bija
2954 eedzīvotaji, to starpā 2205 latveeši, 223 vāceeši un 451 ebrejs.
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1905. g. Talsos apmetušos revolucionārus kreevu kajaspēks apšaudijaar

artilēriju, pee kam vairāki desmiti nami nodega. Talsi, tāpat kā Kan-

dava un Sabile, atrodas t. s. Kurzemes Šveicē. Apgabals ir pakalnains
un eelas eet kalnā un lejā; pilsētas tuvumā atrodas t. s. Klostera kalns

un Baznicas kalns, kā ari divi ezeri. Netāļu no . pilsētas atrodas lat-

veešu senču pilskalns, ap kūju, tāpat kā ap Klostera kalnu un citām

vēsturiskām veetam, vijas dažādas teikas. 1920. g. Talsos bija 429 dzī-

vojamās ēkas, kuras atradās uz 18 eelam. Pilsētā atrodas slimnica,

luterāņu un pareizticigo baznicas, katoļu un baptistu lūgšanas nami,

zinagoga, vidusskola un pirmmācības skolas, krāj-aizdevu kases, elek-

triska apgaismošana, leprozorija (4,5 kilometrus no pilsētas), vairākas

beedribas un daudzas tirgotavas un amatneeki. Pilsēta no kara ir maz

ceetuse.

Bez tam savas pašvaldibas teesibas ir Kandavai, Sasmakai un

Sabilei. Kandava {Ķandau), atrodas uz 22°46* austr. garumā un 57°02.

platumā, 30 kilometrus no Tukuma un 6 x/2 kilometrus no Cēres stacijas,

Kandava atrodas uz plostojamās Abavas abeem krasteem. Jau pirms
vācu eenākšanas 12. gadu simtenī uz Klostera kalna, pee tagadējā Kan-

davas meestiņa atradās latveešu pils, kuras valdneeki padevās ordenim.

1254. g. cēla ordeņa pili, kuru 1659. un 1703. gados eeņēma zveedri un

izpostija meestu, kujš jau vidus laikos bija izcēlees'pee pils. 1710. g.

mēris nonāvēja gandrīz visus eedzīvotajus, kālab hercogu laikos fzee-
došā pilsētiņa pilnigi panīka un ap 1820. gadu tur bija tikai 450 eedzī-

votaji. Pili jau 1750. gadā kā apdzīvošanai nederigu atstāja un pamazam

pils mūri sagruva. Pils drupas leelā mērā izleetotas Kandavas mee-

stiņa namu celšanai. Kandava atrodas ļoti skaistā apgabalā, jo tur

eesākas Kurzemes Šveice, kūja no Kandavas sneedzas līdz Sabilei.

Meesta eedzīvotaji nodarbojas ar amatneecibu un tirdzneecibu, pee kam

koku tirdzneeciba pa Abavu uz Ventspili bija eenesiga. 1920. g. Kan-

davā bija 92 mūra, 46 koka un 19 jauktas dzīvojamās ēkas, kūjās dzī-

voja 1045 eedzīvotaji, to stārpā 902 latveeši, 88 vāceeši un 44 ebreji.
Kandavā no visām Latvijas pilsētām ir visleelakais akmeņu ēku pro-

cents, kam par eemeslu agrāk beežee ugunsgrēki, pret kureem eedzī-

votaji mēģina nodrošinatees mūra ēkam. Kandavā atrodas apteeka, lute-

rāņu baznica, ebreju lūgšanas nams, pirmmācibas skolas, 2 krediteestādes,
4 beedribas. 1915. g. rudenī 3

/4 no viseem eedzīvotajeem aizbēga.
Sasmaka {Sassmacken) atrodas uz 22°35' austr. garumā un

57°22' platumā, apmēram pusceļā starp Talseem un Dundagu, pee

Sasmakas ezera, un 32 kilometrus no Stendes stacijas. Meests pee baz-

nicas izcēlees pagājušā gadu simteņa sākumā. Ap 1805. g. tur apme-

tušees daži ebreju tirgotāji, bet līdz 1820. gadam meests nepeeauga.

1897. g. Sasmakā saskaititi 1832 eedzīvotaji, no kureem puse bija lat-

Talsi — Kandava — Sasmaka
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veeši un
1/b ebreji. 1920. gadā pilsētiņā bija 956 eedzīvotaji, to starpā

754 latveeši un 168 ebreji. Rojas upe, kura iztek no Sasmakas ezera,

ir tiktāļ kuģojama, ka pa to var izvest veetejos ražojumus uz 25 kilo-

metrus tāļo Rojas ostu, kūja uzturēja kārtīgu tvaikoņu satiksmi ar Rigu.
Sasmakā 1920. gadā bija 147 dzīvojamas ēkas un 8 eelas. Meestiņā
atrodas 2 baznicas, zinagoga un baptistu lūgšanas nams. Līdz šim

pilsētiņā ir uzglabajees Krišjāņa Valdemāra nams. Sasmakā sašaurinātā

pilsētu pašvaldiba eevesta 1894. gadā.

Sabile.

Sabile (Zabeln) atrodas skaistā apvidū, pee Abavas upes (Kur-

zemes Šveice), uz 22°35 <
austr. garumā un 57°02' platumā, 13 kilometrus

no Stendes stacijas un 102 kilometrus no Jelgavas. 1326. g. celta

Sabiles pils, kura jau 1563. g. bija tik tāļu sagruvuse, ka baidījās tās

tuvumā uzstādīt leelgabalus. Kad pee pils izcēlees meests, nav zināms,

bet 1819. g. tur bija 25 dzīvojamās ēkas ar 200 eedzīvotajeem. Ordeņa
laikā Sabiles apkārtnes pakalnes bija apstāditas vīna stādeem, un tur

eegūtais vīns Kurzemē plaši leetots. 1920. g. Sabilē bija 143 dzīvo-

jamās ēkas (to starpā 115 mūra) ar 926 eedzīvotajeem (1897. g. —1680).
Sabilē atrodas slimnica, apteeka, ārsts, luterāņu baznica, 2 zinagogas,

baptistu lūgšanas nams, vairākas izrīkojumu zāles, pamatskola, pasts,
2 beedribas un leelaks skaits tirgotāju un amatneeku. Sabilē atrodas

„Alfa" tvaika moderneeciba, kura pirms kara ikgadus izstrādāja

700,000 stopus peena, brūzis un „Alfa" vilnas kārstuve un vērptuve.

Tagad Sabiles tuvumā darbojas sērkociņu fabrika„„Stara.s a

.

Sabile un

Sasmaka ir veenigās pilsētas Latvijā, kufām nav savu nekustamu īpašumu.

Sasmaka — Sabile
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Daudzo jūrmalas ceemu starpā ir vairāki, kuri ir izvērtušees par

prāveem meesteem. Eevērojamakee jūrmalas ceemi ir Roja, Mērsrags

un Engure. Roja (Rojen), ari Rojasceems, ir osta un' peldu veeta

Talsu apriņķī, Kurzemē, pee Rigas jūjas līča. Roja atrodas pee Rojas

upes, kūja iztek no Sasmakas ezera un pa kūju eespējams pludināt

preces, kuras Rojā pārlādē kuģos. Pee Rojas ar diveem viļņu lauzejeem
izbūvēta osta, kura tomēr techniskā ziņā nepilniga un nav droša. Starp

Rigu un Roju pastāvēja kārtiga tvaikoņu satiksme (2 reizes nedēļā).

Rojā, kā ari tuvējā Kaltenē, Ilmatē un Upesgrīvā uzbūvēti 116 latveešu

jūjas braucēji kuģi ar 22,897 neto reg. tonnu leelu tilpumu. Rojā atradās

jūjskola. Eedzīvotaji nodarbojas ar jūrneecibu un zveju. 1915. g. rudenī

visus eedzīvotajus izraidīja no jūjmalas peekrastes un tukšās, atstātās

mājas ļoti ceetušas, tāpat zvejas rīki un kuģi pa leelakai daļai izputējuši.

Mērsrags {Markgrafen jeb Margrawen) ir zvejneeku ceems pee

Rigas jūjas līča. Tas atrodas Engures ezera zeemeļu galā un 49 kilo-

metrus atstāti no Tukuma. Meests atrodas 4 kilometrus uz deenvideem

no 21,2 metrus augstās bākas, kūja uzcelta uz Mērsraga, kur jūja ir

pilna sēklem un akmeņeem, kuji veetām slēpjas zem ūdens, bet citur

paceļas virs ta līmeņa. Jūjmalā rokot beeži atrod dzintaru, un tālab

1853.—55. gados tur leelakos apmēros raka dzintaru, kaut gan rakšanas

izdevumi neatmaksājās. 1880. gadā, tur uzbūvēts pirmais jūjas kuģis

(„Maria" — 125 reg. ton.), bet pavisam tur uzbūvēti 22 kuģi. Mērsraga

eedzīvotaji nodarbojas ar jūjneecibu un zveju. Tur atrodas glābšanas

stacija, vairākas tirgotavas, bibliotēkas beedriba un luterāņu baznica.

Mērsragā pirms kaja divas reizes nedēļā peetureja tvaikonis, kujs brau-

kāja starp Kolkas ragu un Rigu. Engure {Angerri) ir par meestu pār-

vērtees zvejneeku ceems, kujš atrodas uz Engures muižas zemes, pee

Baltupes eetekas jūjā, 26 kilometrus no Tukuma un gaisa linija 54 kilo-

metrus no Daugavas grīvas. Hercoga Jēkaba laikā Engures ezera zeemeļ-

galā atradās dzelzsāmurs, kujš izstrādāja purvu rūdu. Engure jau
1866. gadā sāka būvēt jūjas kuģus. Pamazam Engure izvērtās par

meestiņu, kūjā atradās baznica, apteeka, jūjskola, elementarskola un

vairāki amatneeki un tirgotāji. Pirms kaja starp Rigu un Enguri uztu-

rēja kārtigu tvaikoņu satiksmi. Engure atrodas smilšu kāpu apvidū, un

eedzīvotaju vairākums tālab nodarbojas ar zveju, kuģu būvi un jūr-
neecibu.

Talsu apriņķī atrodas vairāki pilskalni, kūju starpā pazīstamakee ir

Valgales, Strezdes, Pūres, Līselgu un Aizupes pagastos un Matkules

pilskalns uz Imulas krasteem. Uz Imulas un Amulas upēm atrodas

vairāki ūdenskritumi.

Talsu apriņķī, tāpat kā visā Kurzeme, uz laukeem nav eevēro

jamu rūpneecibas eestāžu un tāpat nav sastopami mājrūpneeki.

Talsu apriņķa meesti
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C. Latgale

Latgale atrodas Latvijas austrumos. To zeemeļu reetumos eerobežo

Vidzeme, deenvidu reetumos Kurzeme, bet austrumos Pleskavas guberņa
un Vitebskas guberņas Drisas un Sebežas apriņķi. Latgale ir seno lat-

veešu zeme, jo par latgaleešeem vaj latveešeem senatnē sauca visus

latveešus, kuji dzīvoja uz zeemeļeem un austrumeem no Daugavas. Tā

tad ari Vidzemes deenvidus daļas eedzīvotaji bija latgaleeši. Ordens,
eekarodams Vidzemi un Kurzemi, eekajoja ari Latgali, un tur jau 13.

gadu simtenī nodibināja daudzas stipras pilis (Daugavpili, Rēzekni, Vol-

kenbergu, Ludzu, Viļaku, Krustpili). Ari nākošos gadu simteņos Latga-
les un pārejās Latvijas vēsture bija kopiga un tikai zveedru karalis Gu-

stavs Vaza, satreekdams Polijas varu Baltijas jūras peekrastē, atspeeda

poļus no jūjas, bet noslēdzot meeru, poļu rokās palika agrākās Vidze-

mes deenvidus daļa, kuru sauca par poļu Vidzemi (Inflanty Polskie), un

no šī sakropļotā vāciski-politiskā Vidzemes nosaukuma(Liefland-Liflandya-

Inflanty) cēlees ari agrākais, latveešu valodā leetotais nosaukums „Inflan-

tija", kujš tagad gan pilnigi nozudis un atstājis veetu senajam, latviska-

jam nosaukumam.

Kopš 1660. g. Vidzemes zeemeļu daļu pārvaldija Zveedrija, bet

deenvidus daļa līdz Polijas pirmai sadališanai (1772. g.) palika *pee Poli-

jas. Kopš 1660. gada Latgales vēsture ir pilnigi šķirta no pārejās Lat-

vijas vēstures. 250 gadu laikā, t. i. apmēram 10 paaudžu laikā, Latgalē

valdija citi likumi, citas politiskas strāvas un mērķi. Galvenais bija tas,

ka Polijas valdiba gribēja visu Polijas valsti pārvērst par polisku un

katolisku. Līdz zināmam mēram tas Latgalē ari izdevās. Reformācija

Latgalē nebija laiduse dziļas saknes, un tālab Latgales vācu muižneecibu

bija veegli atgreest pee katoļu baznicas, it īpaši, ja tai par to solija vis-

dažādākās privilēģijas, kūju preekšā nobālēja Baltijas baronu teesibas.

Zemneeki vispārīgi neka nezināja no kristigās ticibas, un tālab tos veen-

līdzigi labi varēja saukt par katoļeem vaj protestanteem, jo pirmā baznica

Latgalē celta tikai 17. gadu simtenī. Latgale kļuva par katolisku zemi

un valdošā muižneeciba pārpoļojās, un veenigi Latgales poļu muižneeku

vārdi (Plater, Tizenhauzen, Manteufel, Borch un t. t.) leecina, ka tee

cēlušees no vāceešeem. Pārpoļoteem vācu muižneekeem peeveenojās
īstee poļu muižneeki, un visā Latgalē valdija poļu kungi, jo līdz pašam

pēdējam laikam neveens nezināja un negribēja zināt, kas ir „poļu Inflan-

tijas" tumšee un bezgala apspeestee zemneeki. Poļu šļachtai peeveenojās
tās neizbēgamais pavadonis — ebreji, un Latgales pilsētas un meesti

drīz pārvērtās par ebreju nometnēm. Pārpoļošanās sekas bija ari tās,
ka daudzi latveeši, nespēdami eemācitees poļu valodu, tomēr zaudēja
savu latvisko valodu un pamazam pārvērtās par katoļticigeem baltkree-
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veem. Bez tam Latgalē apmetās vēl leelkreevu zektanti, un vēlāk kreevu

valdiba Latgalē nometināja prāvu skaitu Pleskavas guberņas leelkreevus,

lai Latgalē, šinī politiski neuzticigā poliskā provincē, raditu sev uzti-

camu eedzīvotaju slāni. Tā radees Latgales eedzīvotaju raibais nacio-

nālais sastāvs.

Salīdzinot Latgali ar Baltiju, varam pārleecinatees par to milzigo

starpibu, kūja ir starp Vakar-Eiropas kultūru, kūja Baltijā atstājuse savu

eespaidu, un kreeviski-polisko kultūru. Kamēr Vidzeme un Kurzeme,

kura no sākuma, pateicotees tureenes vāceešeem un jaunākā laikā patei-
cotees pašu latveešu gādibai, ir uzturejuse ceešus sakarus ar reetumu

kultūru, ir zemes, kūjas peelīdzinamas Vakar-Eiropai, tikmēr Latgale,
kura samērā neilgu laiku atradusēs zem pusaziatiskā slāvu eespaida,
ir saimneeciskā un kulturelā ziņā maz attīstita zeme. Tikai pašā pēdējā

laikā, nodibinot veenmēr ceešakus sakarus starp Latgali un pārējo Lat-

viju, šī starpiba attīstības līmeņa augstumā pamazam nolīdzinās, kaut

gan paees vēl dažs labs gadu desmits, kamēr Latgale varēs nostātees

apmēram uz tās pašas attīstības pakāpes, uz kuras atrodas Kurzeme un

Vidzeme. Bez tam nevar šaubitees par to, ka Latgale veenmēr dau-

dzējādā ziņā atšķirsees no pārejās Latvijas, jo nav līdzekļu, ar kuyu palī-
dzibu varētu izdzēst iz Latgales vēstures 250 gadus gayo īpatnējas attī-

stibas posmu.

Latgale atšķiras no pārejās Latvijas trīs īpatnēju apstākļu dēļ.

Vispirms Latgales eedzīvotaju vairākums, bet it īpaši tureenes latveeši,

ir katoļticigi, kamēr pārejā Latvijā eedzīvotaju vairākums ir protestanti.

Otrkārt, Latgalē zemneeki ir atsvabināti no dzimtbūšanas tikai 1861. gadā,

kopā ar kreevu zemneekeem un uz līdzigeem nosacijumeem un tālab

tur agrārā eekārta ir citāda, nekā Kurzemē un Vidzemē. Latgalē vēl

veenmēr pastāv ceemi, zeme sadalita šņorēs, kuras, tēvam mirstot, sadala

dēlu starpā, un tālab Latgales zemneeku saimneecibas ir visai sīkas.

Treškārt, Latgalē nacionālās atteecibas ir visai sarežģītas, jo blakus lat-

veešeem Latgalē prāvā skaitā dzīvo poļi, ebreji, katoļticigi un pareizti-
cīgi baltkreevi un pareizticigi un vecticigi leelkreevi. Beidzot Latgale

atšķiras no pārejās Latvijas ar savu eedzīvotaju zemo kulturelās attīstī-

bas līmeni.

Latgales eedzīvotaju sastāvu padara vēl raibāku tas apstāklis, ka

slēdzot meeru ar Kreeviju, Latvijai, resp. Latgalei ir peeveenots plašs
zemes gabals uz austrumeem no Ludzas apriņķa, kujš agrāk peedereja
pee Pleskavas guberņas Ostrovas apriņķa, un daļa no Drisas apriņķa,

Daugavpils apriņķa austrumos. Japeezīmē, ka Latvijai peeveenotā Ostro-

vas apriņķa daļa ir sena latveešu zeme, kūja tomēr nekad nav peede-
rejuse pee Livonijas valsts. Tureenes latveeši ir no Pleskavas saņēmuši

kristigo ticibu, veenmēr bijuši pareizticigi, tee ģērbjas pēc kreevu para-
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šas, audzē bārzdas un ar svešneekeem runā kreeviski, un tikai nedaudzi

veci ļaudis savā starpā vēl leeto latveešu valodu. Uz A. Bielensteina

etnogrāfiskās kartes*) viss apgabals starp Ludzas apriņķa austrumu

robežu un robežu upēm ir atzīmēts kā latveešu apdzīvots.
Visa Latgale ir 15,590,3 kkm leela (Zaksija — 14,993, Elzasa-Lotrin-

gija — 14,522 kkm), tas ir vairāk nekā veena peektā daļa no visas Lat-

vijas teritorijas, bet tā kā Latgale ir beeži apdzīvota, tad eedzīvotaju
skaita ziņā ta eeņem vēl redzamāku veetu, jo Latgalē dzīvo gandrīz

veena trešā daļa no viseem Latvijas eedzīvotajeem un bez tam Latgalē

eedzīvotaju skaita peeaugšana ir daudz ātrāka, nekā pārejā Latvijā.

Tagad Latgale sadaļas trijos apriņķos : tee ir Daugavpils, Rēzeknes

un Ludzas apriņķi.

Daugavpils vidus laikos.

15. Daugavpils apriņķis

Daugavpils apriņķis ir 4810,3 kkm leels un tas atrodas Latgales
deenvidu reetumos. Zeemeļos to eerobežo Rigas un Cēsu apriņķi, ree-

tumos, kur robežu rada Daugava, to eerobežo Jaunjelgavas un Ilūkstes

apriņķi, austrumos Rēzeknes apriņķis un deenvidos Kreevija.

Daugavpils apriņķis ir visbeežaki apdzīvotais visā Latvija. Zeme

viscaur ir vidēji augliga un, pateicotees sīksaimneecibam, eedzīvotaju

:) „Atlas der Ethnologischen Géographie Lettenlandes. St. Petersburg 1892.
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skaits ir leels. Daugavpils apriņķa zeemeļdaļa eespeežas ķīlveidigi starp

Kurzemi un Vidzemi un tur (Krustpils un Ungurmuižas pagastos) leelā

skaitā dzīvo luterticigi zemneeki un visa dzīves eekārta tur līdzinās vai-

rāk Baltijā parasteem apstākļeem, nekā pārejai Latgalei. Tagad Daugav-
pils apriņķim ir peeveenota Drisas apriņķa daļa (apmēram 250 kkm) ar

Pridruisku. Šī apriņķa daļa senāk esot bijuse latviska, bet pārpoļošanas

politikas sekas bijušas par eemeslu tam, ka eedzīvotaji pamazam pār-
vērtušees par baltkreeveem un tagad, izņemot dažus ceemus, tikai

vecakee ļaudis prot latviski.

Daugavpils apriņķī ir deviņas pilsētas, pee kam Daugavpils ir sena

pilsēta, bet pārejās pilsētas pirms kara bija meesti ar pašvaldibas teesi-

bam, tāpat kā Talsi, Saldus un citas Kurzemes pilsētiņas. Daugavpils

apriņķī ir 18 pagasti.

Eevērojamakā pilsēta visā Latgalē ir Daugavpils apriņķa pilsēta

Daugavpils, kuru vāciski sauc par Dūnaburg un kreeviski Dwinsk, pee

kam kreevu valdiba savā laikā, peedraudot sodu, noleedza pilsētu citādi

saukt, kā par Dvinsku, bet neskatotees uz to, latveešu zemneeku starpā

galvenā kārtā leetoja veco latvisko nosaukumu, kaut gan Rigā ari

latveeši daudzkārt leetoja kreevisko vaj vācisko nosaukumu. Daugavpils
atrodas uz 26°29' austr. garumā un 55°53' platumā, 219 kilometrus no

Rigas, uz Daugavas labā krasta, tanī veetā, kur krustojas Rigas-Orlas

un Peterpils-Varšavas dzelzsceļi. Vidus laikos Daugavpils atradās apm.

20 kilometrus augšup, pee tagadējā Vecpils ceema. Pēc 1264. g.

līguma starp ordeni un leišeem pili dabūja ordens līdz ar visu pārējo
Latgali. Ordens pili stipri noceetinaja, tomēr vēlākos karos leiši Daugav-

pili eeņēma četras reizes, — pēdējo reizi to eeņēma Vitauts 1418. gadā.
Ari kreevi Daugavpili vairākkārt eeņēma. Ordenim sabrūkot, ari Dau-

gavpils, kopā ar pārējo Latgali, nāca poļu rokās. 1582. g. poļu karalis

izpostīto Daugavpili pārveetoja pilsētas tagadējā veetā, kur pēc kreevu

vēsturneeku domam Jānis Breesmigais jau 1577. g. esot uzcēlis apcee-

tinajumus, kālab tagadējā Daugavpils esot kreevu dibināta. Sakarā ar

šeem problematiskeem pētijumeem pārkreevošanas laikmetā, 1893. gadā,
izdeva pavēli saukt Daugavpili par Dvinsku (tāpat Daugavgrīvu par

Ustj-Dvinsku). Ari jaunajā veetā pilsēta daudz ceeta no kara breesmam,

jo poļi un kreevi to pārmaiņus vaj nu aizsargāja vaj aplenca. 1626. gadā

pili eeņēma cars Aļeksejs Michailovičs un pārdēvēja pilsētu par Boriso-

Gļebsku. 1795. gadā poļu konfederanti nodedzināja Daugavpili. 1812. g.

vēl nepabeigto Daugavpils ceetoksni eeņēma franču-prušu karaspēks.
1823. g. nobeidza būvēt ceetoksni, kurš ar laiku tomēr novecojās, un

pēdējā laikā pirms pasaules kara to pārvērta par apceetinatu noliktavu.

Daugavpils atrodas uz zemes, kūja visapkārt ceešās masās latveešu

apdzīvota, kaut gan otrpus Daugavai drīz sākas leišu un baltkreevu
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apdzīvotā zeme. Daugavpils eedzīvotaju skaita ziņā bija otrleelā Latvijas

pilsēta, bet sava saimneeciskā svara ziņā ta stāv tāļu aiz Leepajas,
kurai bija tikai mazleet mazāk eedzīvotaju. Tagad Daugavpils sastādās

no 4 daļām, pee kam ari Grīvas-Zemgales meests, kurš gan peeder pee

Kurzemes, saimneeciskā un ari administrativā ziņā ir Daugavpils

preekšpilsēta upes kreisajā krastā.

Pirms kaja pilsētas eedzīvotaju leelā puse (55,7%) bija ebreji;
kreevu un poļu bija mazāk par 20°/o un latveešu bija ap 2°/o. Daugav-

pils ilgus gadus nebija saistita ar Baltijas latveešu kulturelo dzīvi un

Daugavpils ceetokšņa vārti.

tālab katoļticigee Latgales latveeši Daugavpilī pārpoļojās un Augš-
zemes mazāk izglītotee luterticigee latveeši pārvācojās. Tikai pašā

pēdējā laikā pirms kaja ari uz Daugavpili pārgāja Latgales latveešu

nacionālās atmošanās kustibas eespaids, tomēr ari tagad Daugavpilī ir

tikai s°/o latveešu, jo no 28,938 pilsētas eedzīvotajeem (1920. g.) 11,824 ir

ebreji, 8170 poļi (to starpā ļoti daudzi pārpoļoti latveeši), 4568 leel-

kreevu un 2162 baltkreevu.

Daugavpils ātri uzplauka pēc tam, kad to peeveenoja dzelzsceļu

tīklam. Tagad Daugavpilī saveenojas 5 dzelzsceļi. 1860. gadā atklāja

liniju uz Pleskavu-Peterpili, 1861. gadā — uz Rigu, 1862. gadā — uz

Varšavu un 1866. gadā uz Vitebsku un tāļak uz Orlu. Bez tam no

Daugavpils dzelzsceļš eet uz Poņevežu un Šauļeem. Daugavpilī ir

4238 dzīvojamas ēkas (1914 mūra), no kurām 633 kaja laikā ir izpo-
stītas. Pilsētā bija 80 eelas ar 58,2 verstes leelu kopgarumu, bet tikai

Daugavpils
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19,4 verstes bija bruģētas un tikai 32,6 verstem bija trotuāri. Tādā kārtā

jau pilsētas ārējais izskats spilgti atšķiras no Baltijas leelakām pilsētām.

Elektriskas apgaismošanas pilsētai pirms kara nebija, tāpat ari trūka

kanalizācijas. Ūdensvads bija tikai veenai pilsētas daļai. Pilsētā ir

slimnica, pareizticigo, katoļu un luterāņu baznicas, 30 zinagogas,

ebreju un vecticibneeku lūgšanas nami, 2 bibliotēkas, 17 skolas

(to starpā 4 vidus skolas un skolotāju zeminars). 1910. g.

pilsētā bija 35 fabrikas ar 3370 strādneekeem, kuri ražoja preces par

5,3 milj. rubļeem, bet tagad tur darbojas tikai neleelas darbnicas.

Daugavpils pastāvēja kā tirdzneecibas pilsēta, kaut gan eedzīvotaju

milzigais vairākums trūcigi eeguva pārtiku kā amatneeki un sīktirgotāji.
Ari leelrūpneecisko uzņēmumu leelakai daļai peemita mājrūpneecibas

un manufaktūras raksturs, izmantojot ebreju lēto darba spēku. Tagad

pilsētā darbojas daži neleeli rūpneeciski uzņēmumi. Pateicotees kreevu

un leišu robežas tuvumam pilsētā zeļ kontrabanda. Tagad izlabo kajā

saspridzināto Daugavas dzelzstiltu, pēc kam caur Daugavpili ees teešais

ceļš uz Poliju, kas paredzams atdzīvinās pilsētu. 6 kilometrus no

Daugavpils, uz Daugavas krasta, atrodas vasarniču nometnePoguļanka,
kuru ik vasaras apmeklēja vairāki tūkstoši vasarneeku. Pilsēta kaja

laikā ir stipri ceetuse. 1915. gadā eedzīvotaju leelako daļu izraidija un

pilsētā palika tikai daži tūkstoši eedzīvotaji. 1918. g. 18. februārī pilsētu

eeņēma vācu kara spēks, 9. decembrī 1918. g. leelineeki un 3. janvārī
1920. g. latveešu un poļu kara pulki.

Otrleelā pilsēta apriņķī ir Krāslava (vāciski Ķreslau, kreeviski

Kreslawli vaj Kreslawka). Ta atrodas netāļu no Krāslavas upes eetekas

Daugavā, 262 kilometrus no Rigas un 42,7 kilometrus no Daugavpils.
Krāslava pirms kaja bija otrleelais Latvijas meests, jo tur dzīvoja vairāk

nekā 10,000 eedzīvotaju. Jau sirmā senatnē Krāslava bija eevērojama

pilsēta. Ap 1000 gadu pēc Kristus Krāslavā valdija Ragņeeda, kura

vēlāk bija Vladimira Svētā seeva. Vēlāk Krāslava bija Latgales biskapu
sēdeklis un 1676. gadā tur nodibinājās jezuītu ordeņa nodaļa, kura 1757. g.

atvēra katoļu zeminaru, kuru 1842. gadā pārcēla uz Mogiļevu. Krāslavā

atrodas katoļticigā Latgalē plaši pazīstama stalta katoļu baznica, kurā

atlaidu un leelo svētku deenās saplūst svētceļotaji no visas Latgales.
Pee baznicas ir bijušā seeveešu klostera ēkas. Eedzīvotaji, kuru vairums

ir ebreji, nodarbojas ar rosigu linu, linsēklu un citu lauksaimneecibas

produktu tirdzneecibu. Krāslavā pirms kara atradās vairākas kokrūp-

neecibas, tekstilrūpneecibas un ēdamas veelas apstrādājošas rūpneecibas

eestādes, kuras 1910. g. ražoja preces par vairāk nekā 200,000 rbļ.

Tagad tur atrodas 1 katoļu, 2 pareizticigo un 1 vecticigo baznicas un

6 ebreju zinagogas un lūgšanas nami, apteeka, 2 ārsti, 1 vidus un

3 pirmmācibas skolas un prāva ādu fabrika. Meestā atrodas 806 dzīvo-

i=== Daugavpils — Krāslava
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jamas ēkas, no kurām kara laikā nopostitas 121. Eedzīvotaju skaits

samazinajees līdz 3569, kuru starpā ir 372 latveeši, 1446 ebreji, 500 poļi,.
794 baltkreevi un 343 leelkreevi. Uz austrumeem no Krāslavas sākas

baltkreevu apdzīvotā zeme.

Krustpils, (vāc. Ķreutzburg) atrodas uz Daugavas labā krasta,

eepretim Jēkabmeestam, 129 kilometrus no Rigas un 74 kilometrus no

Daugavpils. Meests pastāv jau sen. 1914. g. tur bija vairāk nekā

5000 eedzīvotaju (vairums ebreju), kuri nodarbojas kā sīktirgotāji, amat-

neeki un enkurneeki. Meestā atrodas luterāņu un katoļu baznicas,

ebreju lūgšanas nami, 2 skolas, tvaika un ūdens dzirnavas. Meests ātri

peeauga pēc Ventspils-Maskavas dzelzsceļa atklāšanas, kurš pee Krust-

pils krustojās ar Rigas-Orlas dzelzsceļu. Netāļu no Krustpils, pee

Zil a ņ v stacijas, izcēlās jauns meestiņš, kuju galvenā kārtā apdzīvoja

dzelzsceļa kalpotāji un remonta darbnicas strādneeki. Kara notikumos

Krustpils ļoti ceetuse, jo ta ilgu laiku atradās leelgabalu uguns joslā,

un kreevu karaspēks atkāpdamees, meesta leelako daļu nodedzināja,
iznīcinādams apm. 600 būves, to starpā 265 dzīvojamas ēkas.

1920. gadā bija 1862 eedzīvoaji, to starpā 462 latveeši un 1195]ebreji.

Livani {Lievenhof) ir fabrikas meests (dibināts 1533. gadā) pee

Dubnas eetekas Daugavā un pee Rigas-Orlas dzelzsceļa linijas 154]kil-

ometrus no Rigas. 1897. gadā tur bija jau 2614 eedzīvotaji, kaut gan

toreiz tur vēl nebija nodibināta leelā stiklu fabrika (dib. 1904. g.) ar

500 strādneekeem un apm.
xķ milj. leelu ražojumu vērtibu. Vēlāk

Livanos nodibināta vēl korķu fabrika. Tur pastāvēja kokrūpneeciska

eestāde, atradās katoļu baznica, apteeka, pasts un pirms kara apm.

4000 eedzīvotaji. Meests un fabrikas atradās 2 1/* gadus vācu leelgabalu

uguns joslā un tālab no 419 dzīvojamām ēkam 155 un katoļu baznica

ir pilnigi izpostitas un eedzīvotaju skaits 1920. g. bija samazinajees līdz

1888, kuru starpā bija 1101 latveetis un 632 ebreji. Livani tādā kārtā ir

veenigā pilsēta visā Latgalē, kūjā latveeši sastāda abzoluto vairākumu.

Brest-Ļitovskas meera līgumā Livani bija apzīmēti kā punkts, no kura

toreiz projektētā Vidzemes robeža gāja Lubanes ezera virzeenā.

Uz Daugavas krasta, kur sastopas Vidzemes, Kurzemes un Latgales

robežas, atrodas Glazmanka (saukta ari Trentelberga un Gostiņu

meests, vāciski Trentelberģ). Meests atrodas pee Aiveekstes eetekas

Daugavā, netāļu no Pļaviņu stacijas Vidzemē. Meests izcēlees uz

Krustpils īpašneeka barona Korfa zemes un peedereja tam. 1897. g.

meestā bija 2328 eedzīvotaji, 1920. g. — 878, kuru starpā 314 latveeši

un 544 ebreji. Eedzīvotaji nodarbojas ar amatneecibu un sīktirdzneecibu.

Latveešu starpā bija daudzi enkurneeki, kup vadija plostus pa Daugavas
krācēm. Meestā atrodas apteeka, pasta un telegrāfa nodaļa un 3 zina-

Krustpils — Livani— Glazmanka
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gogas. Meests kara notikumos ir ļoti ceetis. No 192 meesta nameem

152 bija nopostīti, jo kreevu kaja spēks atkāpdamees meestu izlaupija
un nodedzināja. Meestā pēc tam mainijās vācu, leelineeku, igauņu un

latveešu valdibas.

Mazāk nozīmigas ir pārejās pilsētiņas. Tā Preiļi atrodas 63 kilo-

metrus uz zeemeļeem no Daugavpils, veetā, kur krustojas septiņi leel-

ceļi. Tālab tur jau kopš vairāk nekā 100 gadeem pastāv meests, kurā

1920. g. 314 dzīvojamās ēkās dzīvoja 1854 eedzīvotaji (1910. g. — 2500),
kuru starpā 332 bija latveeši, 995 ebreji un 315 leelkreevi. Meestā

atrodas katoļu un vecticigo lūgšanas nami, 3 zinagogas, 3 pirmmācibas
skolas, naglu fabrika un koku zāģētava, kūja apgādā meestu ar elektribu,
slimnica un dažas beedribas. Dagda (Dagda) atrodas 69 kilometrus uz

austrumeem no Daugavpils, pee Dagdas ezera. Meests atrodas netāļu

no baltkreevu robežas.

Dagdā atrodas katoļu un

pareizticigo baznicas un 3

zinagogas. 1897. g. bija
1516 eedzīvotaji, bet 1920.

gadā viņu skaits bija 1144,

to starpā 101 latveetis, 727

ebreji un 206 poļi. Eedzī-

votaji nodarbojas ar tirdz-

neecibu un amatneecibu,

pee kam jaunā valsts

robeža pamazinajuse Dag-
das tirdzneecibas nozīmi.

Preiļu pils.

Sīkākais meests, ar savām pašvaldības teesibam Daugavpils apriņķī ir

Višķi. 1914. g. Višķu meestā bija 1200 eedzīvotaji, bet 1920. g. meestā

atradās 125 mājas, kurās dzīvoja 832 cilvēki, to starpā 81 latveetis un

567 ebreji. Meests kopš 17. g. s. atrodas pee Dubnas upes un Daugav-

pils-Ludzas leelceļa. Meestā atrodas katoļu baznica, skola un apteeka.

Višķi esot Katrinas I. dzimtene.

Daugavpils apriņķim peeskaitama ari Pridruiska, kura agrāk

peedereja pee Drisas apriņķa, bet saskaņā ar Latvijas-Kreevijas meera

līgumu paleek Latvijai. Pilsētiņa atrodas uz Daugavas labā krasta,

eepretim Drujai (apriņķa pilsēta Viļņas guberņā, 288 kilometrus no Rigas.
Pridruisku dibināja 1618. g. Jans Sapega, pee pils, kuru jau viduslaikos

bija uzcēluši Polockas valdneeki. 1906. g. Pridruiskā dzīvoja 137 mājās

1017 eedzīvotaji (to starpā 706 ebreji), bet 1920. gadā tur bija tikai ne-

pilni 600 eedzīvotaji. Pats meests steepjas apm. 2 kilometrus gar Daugavu.

Sevišķu eevēribu Latgales dzīvē pelna Aglona (latgaleešu izloksnē

Aglyuna, kas vidus izloksnē būtu Eglaina). Aglonā ir dominikāņu mūku

Daugavpils apriņķa meesti
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baznica ar klosteri. Ta atrodas Kapiņu pagastā, BV2 kilometrus no

Rušanu peestātnes, uz Daugavpils-Rezeknes dzelzsceļa. Klosteri dibināja

muižneece Eeva Žastovska, kura 1699. g. šim nolūkam dāvāja 17 latveešu

ceemus ar 90 zemneeku mājam „tā atdodama", kā tas dāvāšanas rakstā

Aglonas klosteris

teikts, „Deevam par godu un latveešeem par labu kādu daļu no savas

mantas, ko Deevs devis". Pirmais klosteris bija no koka, bet tas nodega
1766. g. un ta veetā mūki ir uzcēluši jaunu mūra baznicu un klostera

Romas pāvesta raksta lasišana Aglonā.

ēkas. Aglonas baznica ir veena no skaistākām katoļu baznicam visā

Latvijā. Tai gan trūkst bagātu izrotājumu, bet taisni ar savām veen-

kāršajām linijam ta atstāj cēlu eespaidu. Ta greznojas ar diveem torņeem.

Klostera ēka ir leels divstāvu mūra nams, kurš celts burta T formā, ar
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gareem koridoreem un mūku kambareem. Baznica un klosteris atrodas

skaistā apkārtnē, uz pakalna starp diveem ezereem (Egles un Ciriša)

un tos eeslēdz klostera mūri, aiz kureem atrodas vecs dārzs (augļu
dārzs ir 18 pūrveetas leels). Agrāk klosterī dzīvoja dominikāņu mūki,

kup uzturēja augstāku klostera skolu, kūja sagatavoja nākošos mūkus

un baznickungus. Bez tam pee klostera pastāvēja sērūdeņa dzeedinatava,

kura pagājušā gadusimteņa sākumā bija tāļi pazīstama un ikgadus pee-

vilka daudzus slimneekus. Tagad avota ūdens ir savu sastāvu grozijis

Sviniga procesija.

un vēl veenmēr saturēdams sēru, tas dzeedinašanas nolūkeem ir kļuvis

mazvērtigs. Ari pats klosteris ir izbeidzees, jo kreevu laikos bija no-

leegts klosterī uzņemt jaunus mūkus un vecee pamazam izmira. Vēlāk

klosteri pārvērta par veetu, kurā par sīkakeem, galvenā kārtā politiskeem,

nozeegumeem sodīti garidzneeki izceeta
savu sodu. Savu tāļo slavu

visā Latgales katoļticigā pasaulē Aglonas baznica ir eeguvuse ar savu

Deeva Mātes bildi, kuras izcelšanās vēsture nav zināma, bet kura, pēc

leetprateju domam, ir gleznota 17. gadusimtenī Ta ir gleznota uz ozolu

galda, un pēc austrumneeku parauga apklāta ar sudraba cauraustu

šķidrautu. Jau no seneem laikeem šo bildi daudzināja par tādu, kura

darot brīnumus. Tālab ari Aglona ir daudzu svētceļotaju gala mērķis,
kuri ikdeenas leelakā vaj mazākā skaitā tur eeronas. Aglonas eespaids
ir sevišķi redzams 15. augustā (v. st.), Marijas debessbraukšanas deenā,

Aglona
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kad pee klostera saplūst no malu maļam desmiteem tūkstošeem cilvēku.*)
Klostera leelās popularitātes dēļ to ari izraudzīja par veetu, kurā 1920. g.

svinigā cermonijā, peedalotees apm. 50,000 cilvekeem, eesvētija pirmo

Latvijas katoļu biskapu. Aglona pagaidām ir ari biskapa rezidence.

Daugavpils apriņķī atrodas daudzu vēsturisku veetu atleekas. Tā

Maļinovkas pagastā Vec-Pils (Staro-Zamkovo) novadā, netāļu no

Jezupovas stacijas, atrodas (apm. 12 kilometrus no Daugavpils) senās

Daugavpils {Dttnaburģ) pilskalns. Ari Trepu novadā atradās vecs pils-
kalns. Pee Cargrades (Šlosbergas pagastā, pee Daugavas) atradās senā

Gercik a s pils, kūja minēta jau 1203. gada dokumentos. Gercikas

karaļeem {rex) bija padoti plaši apgabali līdz pat Cesvainei un Cēsu

apvideem. 1209. gadā vāceeši eekaroja Gerciku, kuras kara pulki vai-

rākkārt bija uzbrukuši Rigai.

16. Rezeknes apriņķis

Rēzeknes apriņķis eeņem Latgales vidus daļu. To zeemeļos eero-

bežo Cēsu apriņķis, reetumos Daugavpils un austrumos Ludzas apriņķi.
Rēzeknes apriņķa zeemeļu daļa atrodas Lubanes ezera līdzenumā un ir

maz apdzīvota. Turpretim apriņķa vidējā daļa, Rēzeknes pilsētas

apkārtnē, ir jo beeži apdzīvota un, neskatotees uz eedzīvotaju raibo

nacionālo sastāvu, ir latgaleešu kulturelās dzīves centrs. Rēzeknes

apriņķī nav daudzas pilsētas. Izņemot apriņķa pilsētu, visas pārejās ir

nenozīmīgi meesti. Rēzeknes apriņķī ir 20 pagasti.

Rēzekne (vāciski Rositten, kreeviski Rjeschiza) atrodas uz 27°20'

austrumu garumā un 56030' platumā, pee Rēzeknes upes un Peterpils-
Varšavas un Ventspils-Maskavas dzelzsceļu krustošanās veetas. Rēzekni

dēvē par Latgales centru, par tās galveno pilsētu. Ģeogrāfiskā ziņā

Rēzekne ari teešam atrodas pašā zemes vidū un ar starveidigi uz reetu-

*) Jau dažas deenas pirms 15. augusta sabrauc tūkstošeem svētceļotaju. Kad

eestājas vakars, visur ir pilns ļaužu : tuvējās mājās, baznicas šķūņos, klostera korido-

ros. Neveens neatrod leelas ērtibas, bet guļ kur var. Cilvēki guļ uz plikeem

pleeņeem, daudzi mirkst ratos zem klajas debess vaj nostaigā visu nakti negulējuši.
Gaismai austot ļaužu straume plūst uz baznicu, lai tur eeņemtu veetas grēku sūdzē-

tāju rindās, kur jau vairāki 10 baznickungi strādā nenogurdami. Pee baznicas durvim

pilnā kaklā kleedz savus pātarus no tāļas, jo tāļas apkārtnes sanākušee übagi : akli,

kurli, klibi, veci un slimi. Baznica ir bāstin peebāsta. Ta tikai mazu ļaužu daļu var

uzņemt, bet cilvēku leelakā daļa, cepures noņēmuši, lūdz Deevu ārā uz plašā klajuma
baznicas preekšā. Gaiss baznieā ir saspeests, nepanesami karsts. Sabeezejušee

izgarojumi tek gar seenam un pil no greesteem uz galvām; bet no ļaužu lūpām

plūst dziļa lūgšana kā vēsma un eet šalkdama pa visu baznicu. Un kad baznickungs

paceļ vissvētāko zakramentu, lūgšanas pārvēršas stiprā saukšanā. Atskan vaimanas,
redz raudošus cilvēkus.
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meem un austrumeem, zeemeļu austrumeem un deenvidu vakareem

virziteem dzelzsceļeem un septiņeem leelceļeem saistita ar visām Latga-
les daļām. Rēzeknē ari uzturas prāvs pulciņš Latgales latveešu sabee-

drisko darbneeku, un tur ari sanāca visas sapulces un kongresi, kuri

spreeda par visai Latgalei kopigām leetam. Pašai pilsētai no ārpuses

tomēr ir ebrejisks raksturs, kā tas parasts visās senās Polijas pilsētās.

Eedzīvotaju starpā pārsvars ebrejeem (1913 latveeši, 4144 ebreji, 2467

leelkreevi, 1225 poļi). Latveešu skaits ātrāki peeaudzis tikai pēdējā gadu
desmitā. Rēzekne, tāpat kā Latvijas pilsētu leelakā daļa, izcēlusēs pee

ordeņa pils mūreem. 1285. gadā ordeņa mestrs Endrops lika celt

Rēzeknes pili kādas senas latveešu pils veetā. Vairākkārt tai bija jaceeš

Galvena eela Rezeknē ar manifestaciju pee latgaleešu kongresa.

no leišu un kreevu uzbrukumeem un poļu-zveedru karā (1656. —60.) to

nopostija. Tagad uz augstā pilskalna, kuru no veenas puses aizsargā

straujā Rēzeknes upe un no otras puses dziļais pilsgrāvis, atrodas stal-

tās pils masivo mūru atleekas. 1561. gadā pils pārgāja poļu rokās un

1772. gadā to līdz ar pārējo Latgali peeveenoja Kreevijai, un kopš
1802. g. ta ir apriņķa pilsēta. Rēzekne peeder pee pilsētām ar ātri pee-

augošu eedzīvotaju skaitu. 1840. gadā tur bija tikai 1091 eedzīvotajs,
1897. g. — 10,795 un 1914. g. — 22,800, bet 1920. g. -9965. Pilsētas

eedzīvotaji pārtika no deezgan rosigas tirdzneecibas ar zemkopības ražo-

jumeem, kujus tee uzpirka visā Latgalē, lai tos Peterpilī, Rigā un Dau-

gavpilī pārdotu. Uz Rēzeknes upes labā krasta, aiz pilskalna, kurš

pārvērsts par parku un kurā bija vasaras teatrs, atrodas pilsētas glītākā
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daļa: gar platām eelam atrodas dziļi dārzos noslēpušās glītas vasarniču

stilā būvētas mājas, kūjas vasarā izīrēja peterpileešeem, kuri meklēja

atpūtu klusajā pilsētiņā. Turpretim pilsētas deenvidu daļā mazās nebrū-

vētās eeliņās veena pee otras peeslējušās atrodas pussagruvušās ēkas,

kuras pilditas visnabadzigakeem ebrejeem. Eelas tiy līdzīgas netīrumu

kaudzēm, mājas un paši eedzīvotaji izdēdējuši un netīri.

1920. g. pilsētā bija
1608dzīvojamas ēkas,kuras

atradās uz 45 eelam, kuru

kopgarums — 16,8 verstes.

Bet tikai 7,3 verstes bija

bruģētas un trotuāri bija

4,5 verstem. Pilsētā ir slim-

nīca, 2 apteekas, pareizti-
cīgo, katoļu (staltākā būve

pilsētā) un luterāņu baznī-

cas, 4 zinagogas, 1 vecti-

cibneeku un 5 ebreju lūg-
šanas nami, drukatava, tau-

tas nams, 5 vidusskolas,

elementarskolas un 15 bee-

dribas, to starpā saveesigā
beedriba ar izrīkojumu zāli.

Leelakee meesti Rēze-

knes apriņķī ir Vilaņi un

Varklaņi. Varklaņi atro-

das apriņķa zeemeļu daļā,

starp Lubanes ezeru un

Krustpils-Rezeknes dzelzs-

ceļa liniju, 36,5 kilometrus

Rezeknes katoļu baznica

no Rēzeknes. Varklaņu meests pastāv jau kopš seneem laikeem un

tanī atrodas 317 dzīvojamas mājas, kurās dzīvo (ly2o. gadā) 1919

cilvēki (436 latveeši, 1402 ebreji un 39 poļi). Meestā atrodas

slimnica, ārsts, apteeka, valsts reālskola, 3 pamatskolas un vai-

rākas beedribas. * Meestā atrodas stalta katoļu baznica. 1920. g. 9. jan-
vārī latveešu kareivji ar kauju peespeeda leelineekus atstāt pilsētu.

Vilaņi (kreeviski Veļioni) atrodas pee Maltas upes, deenvidos no Krust-

pils-Rezeknes dzelzsceļa un 30 kilometrus no apriņķa pilsētas. Meestā

ir 1078 eedzīvotaji (473 latveeši, 344 ebreji un 215 kreevi), kuri apdzīvo
208 mājas. Meestā atrodas 3 skolas, katoļu baznica, slimnica, apteeka,
ārsts un dažas beedribas. Sīks meestiņš ir 1902. g. dibinatee Kaunati,

kuri atrodas netāļu no Raznas ezera, 27 kilometrus no Rēzeknes. Kau-

Rēzekne — Varklaņi — Vilaņi =
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Vilaņu meests.

natos 26 koka namos dzīvo 175 cilvēki, (67 latv., 66 ebreji un 28 kreevi).

Meestā atrodas katoļu un pareizticigo baznicas, slimnica un skola.

Maltas meestiņš atrodas uz Maltas upes krasteem, 27 kilometrus no

Rēzeknes. Tur 82 koka namos dzīvo 377 cilvēki (211 ebreji, 50 latveeši,

90 kreevi). Eedzīvotaji

nodarbojas ar sīktirdznee-

cibu un amatneecibu.

Pavisam sīks meestiņš ir

Andrupina (132 eedzī-

votaji, to starpā 46 latveeši).

Ribeniški ir prāvāks

meests (1300 eedzīvotaji
1910. g., bet 446 — 1920.

g.), kujš atrodas 48 kilo-

metrus uz deenvidu ree-

tumeem no Rēzeknes, Silo-

jaņu pagastā.

17. Ludzas apriņķis

Vistāļak austrumos atro-

das Ludzas apriņķis. To

zeemeļos eerobežo Cēsu

un Valkas apriņķi, reetu-

mos Rēzeknes apriņķis,
bet austrumos un deenvi-

dos Kreevija. Tas ir lee-

lakais apriņķis Latgalē un

steepjas no zeemeļeem uz Deevkalpošana Andrupinas baznicā.

Rēzeknes apriņķa meesti
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deenvideem vairāk nekā 160 kilometrus garumā. Apriņķis, it sevišķi

ta zeemeļu daļa, ir bagatigi mežeem apaudzis, un tālab tas ir visretaki

apdzīvotais Latgales apriņķis. Visā apriņķī nav neveenas eevērojamas

pilsētas, bet gan vesela rinda sīku meestu un leelaku sādžu. Apriņķis
sadaļas 21 pagastā.

Veenigā pilsēta visā Ludzas apriņķī ir Ludza (vāciski Ludseri).

Ta atrodas uz 27°44' austrumu garumā un 56°33' platumā, pee Ventspils-
Maskavas dzelzsceļa, austrumos no Rēzeknes. 1399. g. ordeņa mestrs

Brigenoje lika uzcelt Ludzas pili, lai ar tās palīdzibu aizsargātu Livoniju

pret kreevu eebrukumeem. Pili vairākkārt eeņēma kreevi, poļi un

Eela Ludzā.

zveedri. 1557. gadā kreevi eeņēma Lūdzi un nogalināja visus tās eemīt-

neekus un 1577. g. visus eedzīvotajus aizveda gūstā uz Pleskavu. Kopš
1802. gada Ludza administrativā ziņā bija peeskaitita Vitebskas guberņai.
1920. gadā Ludzā bija 5026 eedzīvotaji, to starpā 610 latveeši, 2048 ebreji,
1547 baltkreevi, 479 leelkreevi un 284 poļi. Pilsēta ļoti lēnam peeaug,

jo jau 1844. g. tur bija 4414 eedzīvotaji, un tādā kārtā 70 gadu laikā

pilsētas eedzīvotaju skaits nav vairojees, kamēr daudzās citās Latvijas

pilsētās tas minētā laikā bija 10—20 kārtigi pavairojees. Ari tuvējā
Rēzeknē eedzīvotaju skaits minētā laikā peeauga vairāk nekā div-

desmitkārtigi. Pēdējā laikā Ludzā, kā pēdējā Latvijas pilsētā pee

Kreevijas robežas, sāk attīstitees maiņas tirdzneeciba. 1920. g. Ludzā

bija 645 dzīvojamās ēkas (tikai 18 mūra). Ludzā ir 22 eelas,

Ludza
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kuras kopā ņemtas ir 13,6 verstes garas. Pilsētā atrodas slimnica,

apteeka, lopkautuve, pa veenai katoļu, luterāņu un pareizticigo baznī-

cai, zinagoga un vecticibneeku lūgšanas nams, pareizticigo vīreešu klo-

steris, bibliotēka ar 5000 grāmatām, drukatava, 4 elementarskolas un

2 vidusskolas. Tagad Ludza izvēršas par ādrūpneecibas centru, tur

tagad darbojas 8 ādu fabrikas, kuras apstrādā gadā 15,000 leellopu ādas

un 35,000 sīklopu ādas. Apmēram puse eedzīvotaju ir ebreji. Pee pil-

sētas atrodas divi prāvi ezeri un staltās bruņneeku pils drupas.

Veenigais eevērojamais meests Ludzas ap riņķī ir Kārsava, kura

atrodas pee Daugavpils-Pleskavas dzelzsceļa. Meestā 252 dzīvojamās

Ludza. Ezers un pilsdrupas.

ēkās dzīvo 1755 cilvēki (puse ir ebreji), kuri nodarbojas ar amatneecibu

un sīktirdzneecibu. Meestā atrodas pareizticigo, katoļu un ebreju deevnami.

Pastāv nodoms radit no Ludzas apriņķa zeemeļu daļas un Jaunlatgales

(Pitalovas) apgabala jaunu apriņķi, par kūja pilsētu tad būtu Kārsava.

Pārejee meesti apriņķī ir visai sīki un nenozīmīgi. Agrākos gadu-

simteņos leela nozīme bija Viļakai (Marienhausen). Jau 1293. gadā

Rigas arķibiskaps uzcēla uz Viļakas ezera 5 pūrveetas leelās salas

stipru mūra pili, kuras uzdevums bija sargāt valsts austrumu robežu.

1577. g. kreevi eeņēma pili un 1559. g. ta pārgāja poļu rokās. Līdz

šim ir uzglabājušās pilsdrupu atleekas uz ezera salas. Tagad meestā

ir 152 dzīvojamas ēkas (21 nopostitas karā ar leelineekeem), kurās dzīvo

834 cilvēki (256 latveeši un 506 ebreji). Meestā atrodas stalta katoļu

Ludzas apriņķa meesti
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baznica, skola, slimnica, apteeka un 3 beedribas. Pirms kara meesta

eedzīvotaji nodarbojās ar eenesigu linu tirdzneecibu. Bolvi ir meests

Ludzas apriņķa zeemeļos, kurā 101 dzīvojamā ēkā dzīvoja 1920. g.

811 eedzīvotaji. Bolvos atrodas veena vidus skola, katoļu, luterāņu un

pareizticigo baznicas un zinagoga. Eedzīvotaji nodarbojas ar sīktirdz-

neecibu un amatneecibu. Darbojas 4 beedribas, to starpā Bolvu lat-

veešu beedriba, kuras īpašumā atrodas nams ar izrīkojumu zāli. — Bez

tam Ludzas apriņķī vēl atrodas Rozanovas meests ar 674 eedzī-

votajeem (30 latv.), Poliščina — 486(47), Balti no va — 379(179),

Staraja Sloboda un Rundane. Bez tam pee Zilupes stacijas
kara laikā izcēlees neleels

meestiņš, kurš pagaidām

gan pastāv no karaspēka
celtām ēkam, bet tā kā

Zilupe ir pēdējā peestātne

uz Latvijas teritorijas pee

Kreevijas robežas, tad pare-

dzams, ka meests peeaugs,

tāpat kā tas paredzams pee

Jaunlatgales (Pitalovas),
kur saveenojas Gulbenes

un Rēzeknes dzelzsceļi, un

pee Rītupes (Žogovas),
kura ir pēdējā dzelzsceļa

peestātne uz Latvijas teri-

torijas Pleskavas virzeenā.

Ludzas katoļu baznica.

Ludzas apriņķī atrodas vairākas 1812. gada kareivju kapu veetas,

kā ari 1920. g. celtās tranšejas. Janovolas pagastā pee baznicas 1850. g.

notika kauja starp zeraneekeem, kuri bija sacēlušees pret muižneekeem.

Avoti : Ādolf Richter— Baltische Verkehrs- und Adressbūcher. B. I. Livland,
B. II Kurland und Rigasches Adressbuch; Latveešu Konverzacijas vārdnica, A. Spariņa
Adrešu grāmata preekš Kurzemes, Vidzemes un Igaunijasi

K. Kupffer—Baltische Landes-

kunde, Kreevijas Centrālās Statistiskās Komitejas izdota Topoja Poccin bi> 1910 rojry,
M. Šiliņa — Latvijas zemes karte 1911. g. izd., Rūcker — Generalkarte v. Ēst-, Liv-

und Kurland (sept, izd.), Tirdzneecibas un rūpneecibas ministrijas CnncoKi> (jmôpHK'B
h 3aBOAOBï> 3a 1910. r., H. v. Bienenstamm — Geographischer Abriss der drei deu-

tschen Ostsee-Provinzen Russlands (1826), Beitràge zur Geschichte der Industrie

Rigas (Riga 1910, Heft I), B. v. Schrenck — Beitràge zur Statistik der Stadt Riga,
Baltische Būrgerkunde (T. I, Riga, 1908), A. v. Bulmeringk. Die Verfassung der Stadt

Riga (Leipzig 1898), Kreevijas eekšleetu ministrijas CTaTHCTHHecKië EH{ero,nHHKi>
Poccin, 1914. g. izdevums ; Possart, Die russischen Ostsee-Provinzen 1843; A. f. Richtera

Baltijas vēsture. F. Ķempa — Latgaleeši. Vitebskas guberņas statistiskās komitejas
CnncoKT> HacejieHHßixi> Mkenb Bhtcôckoh ryôepmn 1906 r.; 1897. g. skaitišaDas

iznākumi. Valsts adresu_ kalendārs 1922. g. Latvijas statistiska gada grāmata 1920. g.
A. Švabes Latvijas vēsture. Mémorandums par Latgales sadališanu apriņķos.
A. Melnalkšņa — Dzimtā zeme un vairāki citi avoti.

Ludzas apriņķa meesti
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V

Eedzīvotaji

1. Daudzums, beežums un peeaugums pirms kaŗa

Svarigaks par zemes platibu ir zemes eedzīvotaju skaits.

Var būt plaši apgabali, leelas valstis, bet ja plašā zeme nav beeži

apdzīvota, tad nevar būt runa par intenzivu kulturelu darbibu. Tā, pee-

mēram, Grenlande ir vairāk nekā 2 milj. kvadrat kilom. leela, t. i. eevē-

rojami leelakā par visām Eiropas valstim, neskaitot Kreeviju, bet uz šīs

milzigās zemes dzīvo tikai nepilni 13,000 cilvēki, t. i. apmēram tikpat

daudz, kā veenā otrā Latvijas draudzē. Tāpat Kreevijas peederumi

Āzijā bija gandrīz divas reizes leelaki par visu Eiropu, bet eedzīvotaju
skaits tur ir divdesmit reizes mazāks nekā Eiropā.

No ta, cik daudz cilvēku dzīvo uz zināma noteikta zemes gabala,

var spreest par to, cik atteecigā zeme augsti attīstita saimneeciskā un

vispār kulturelā ziņā. Apgabalos, kufos cilvēki pārteek no medibam

vaj ari pirmatnējās ganu saimneecibas, atsevišķam cilvēkam nepee-

teek ar 1 kvadrat kilometru zemes. Tā, peemēram, neatkarīgajā
Āfrikā, kufā Eiropas kultūras eespaids vēl tiklab kā nemaz nav sajūtams,
dzīvo uz 10 kv. kilometreem veens cilvēks. Turpretim apgabalos ar

attīstitu zemkopibu, ar audzeligu klimatu un it sevišķi ar eevērojamu
leelrūpneecibu, dzīvo vairāki simti cilvēki uz veena kvadrātkilometra.

Pirms kara (1. janv. 1914. gadā) Latvijā bija 2,552,000 eedzīvo-

taji.*) Salīdzinot Latvijas platibu un eedzīvotaju skaitu ar dažām citām

valstim, Latvija peelīdzinama vidēja leeluma pirmskaja valstim, kādas bija

Dānija, Greeķija, Norvēģija, Serbija, Šveice v. t. t. Latvijas eedzīvotaju
skaits bija daudz leelaks nekā Eiropas sīkajās valstīs (Melnkalne,

Luksemburga, Lichtensteina un daudzās mazās valstiņas Vācijā v. c).

*) CTaTHCTim. Poccin. 1914. r. Kreevijas centrālās statistiskās

komitejas izdevums. Japeezīmē, ka Kreevijas statistiskās komitejas aprēķins par

eedzīvotaju skaitu nav visai pareizs, jo tas operē tikai ar eedzīvotaju dabigo pee-

augšanu un ziņām par pilsētneeku skaita peeaugšanu, neeevērojot, ka pee mums

leelā mērā notika bēgšana no laukeem, kālab uz laukeem eedzīvotaju skaits ne tikai

nepeeauga,bet gan gāja mazumā, un tālab Latvijā nekad nav bijuši 2,5 miljon. eedzīv.,
bet gan par apmēram 250,000 cilvekeem mazāk. Tomēr Kreevijas centrālās stati-

stiskās komitejas skaitļi pēdējā laikā daudzkārt leetoti, un tālab ari šeit eedzīvotaju

skaits pirms kara apzīmēts pēc minētā avota, vēl vairāk tālab, ka par minēto laiku

nav peeeetamas citas pareizas ziņas.
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Sekošs eedzīvotaju skaits pirms kara*) bija Eiropas valstīs, kurās

bija vairāk nekā veens miljons eedzīvotaju un teritorijās, uz kurām tagad
ir nodibinājušās patstāvigas valstis :

v , Eedzīvotaju Uz 1 kkm
valsts- skaits. dzīvoja

Igaunija . . 1,143,600 25,8
Norvēģija . 2,357,790 7,6

Latvija . . 2,552,000 40,3

Greeķijā . . 2,631,952 40,7
Dānija . . . 2,757,076 70,7
Serbija . . 2,911,701 60,3

Somija . . . 3,115,197 8,4

Voio+c Eedzīvotaju Uz 1 kkm
Valsts
- skaits. dzīvoja

Šveice
.. . 3,765,123 91,1

Bulgārija . . 4,337,513 45,0
Īrija .... 4,374,805 52,0
Portugāle . 5,423,132 58,5
Zveedrija . 5,604,192 12,6
Holande . . 6,022,452 176,2
Beļģija

..
. 7,423,784 252,0

Pirms kara Norvēģijā bija pat mazāk eedzīvotaju nekā Latvijā un

Dānijā, Greeķijā, Serbijā un Somijā tas bija apmēram tikpat leels kā

Latvijā. Teritorijas platibas un eedzīvotaju daudzumu ziņā Latvijai vis-

vairāk līdzibas bija ar Greeķiju un Dāniju. Turpretim Holandē un Beļ-

ģijā, kuru teritorijas ir uz pusi mazākas par Latviju, dzīvo eevērojami
vairāk eedzīvotaju.

No vācu valstim leelaks eedzīvotaju skaits nekā Latvijai bija

Prūsijai (40,2 miljoni), Bavārijai (6,9 miljoni) un Zaksijai (4,8 miljoni), bet

visās pārejās Vācijas valstīs eedzīvotaju skaits ir mazāks par 2,5 miljo-
neem. Japeezīmē, ka Zaksijas karaliste ir vairāk nekā četras reizes

mazāka par Latviju, bet eedzīvotaju tur ir gandrīz divas reizes vairāk.

Elzas-Lotringijā ir 1,874,014 eedzīvotaju.
Kara laikā dažādo valstu eedzīvotaju sastāvā ir notikušas leelas

pārgrozibas. Daudzām valstim ir peeveenotas plašas teritorijas (Greeķijā,

Serbija, Rumenija v. c.) un līdz ar to šo valstu eedzīvotaju skaits ir stipri

peeaudzis. Turpretim Latvijā eedzīvotaju skaits ir pamazinajees, jo Eiropā

nav otras zemes, kurai karš būtu prasijis tik leelus upurus kā Latvijai.

Eedzīvotaju skaits vidēja leeluma Eiropas valstīs (ar I—lo mil-

joneem eedzīvotaju) pēc pasaules kara ir sekošs:**)

*) Pēc Otto Hûbnera Geographisch-statistische Tabellen un Hickmaņa sta-

tistiskā atlasa 1913. g. izdev.

**) Pēc „The siatesman's Year-book" 1921. gada izdevums.

Eedzīvotaju skaits vidēja leeluma Eiropas valstis

Skaitiša- Eedzīvotaju Skaitiša- Eedzīvotaju
Valsts Valsts

nas gads skaits nas gads skaits .

gaunija . .

. .

1921 1,162,442 Zveedrija . 1919 5,847,037

Sforveģija .

1922

1920

1,813,000 Greeķijā .

Austrija . .

1920

1920

6,100,000

6,139,197

6,450,000

6,831,231

7,577,027

2,691,855

1.eetava .
.

Dānija
.

. .

Somija . .
Šveice . .

1921

? Portugāle .

Holande 19193,268,807

1918 3,331,814 Beļģija . . 1919

19211920 3,861,508

5,000,000

Ungārija 7,840,832

3ulgarija . 1920
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Daudzkārt ir apgalvots, ka Latvija ir mazapdzīvota zeme un ka

tālab šeit atveras plašs lauks kolonizatoriskai darbībai. Šāds apgalvo-

jums nav pamatots. Tas redzams, salīdzinot Latvijas eedzīvotaju

beežumu ar eedzīvotaju beežumu Latvijas kaimiņu apgabalos. Uz

1 kkm bija eedzīvotaju 1914. gadā:

Kurzemē 29,5 Vidzemē 49,1

Latgalē 47,1 Visā Latvijā .... 40,3

Ir teesa, ka Eiropā ir ļoti daudzi apgabali ar eevērojami leelaku

eedzīvotaju beežumu. Tā Beļģijā uz 1 kkm dzīvo 252,0 cilvēki,

Zaksijā — 320,6, Vācijas Reines provincē — 263,7, Vestfalē — 204,6,

visā Vācijā — 120,0, Anglijā (bez Īrijas un Skotijas) — 238,0 v. t. t.

Dibinotees uz šeem skaitļeem, ir pat aprēķināts, ka veenā pašā Kurzemē

vēl varot apmestees pāris miljoni cilvēku. Tā kādā vācu okupācijas
laikā drukātā brošūrā ir lasāms, ka „Vācijā caurmērā ir 120,0 eedzī-

votaju uz veena kvadrātkilometra. Kurzeme ir 27,000 kkm leela. Tādā

kārtā Kurzemē var eeceļot vēl miljoni cilvēku, un tikai tad Kurzeme

būs tikpat apdzīvota kā Vācija."
Peevesto aprēķinu taisot ir aizmirsts, ka ne visā Vācijā ir veenads

eedzīvotaju beežums, un ka Kurzemē ir citādi ģeografiski-klimatiski

apstākļi, nekā daudzos beeži apdzīvotos Vācijas apvidos, un ka Kurzemē

ari saimneeciskai dzīvei ir citi pamati, nekā, peemēram, Vestfales,
Zaksijas un Reines provinču industrijas novados. Ja neeevēro ģeogrā-
fisko stāvokli, klimatiskos apstākļus un saimneeciskās dzīves raksturu,
bet operē tikai ar zemes platibu un eedzīvotaju skaitu, kā dara augstāk

peevestā citāta autors, tad varētu teikt, ka Zveedrijā un Norvēģijā, ar

kopā 770,000 kkm leelu teritoriju, varētu vēl dzīvot 85,000,000 eedzī-

votaju, tas ir daudz vairāk, nekā tagad ir visā Vācijā, bet Skandināvijā
dzīvo tikai 8 milj. eedzīvotaju. Tāpat varētu teikt, ka Sibīrijā, ja tur

dzīvotu 120 cilvēki uz 1 kkm, varētu eeceļot vēl kreetni vairāk nekā

2 miljardi eedzīvotaju, tas ir par pus miljardu vairāk, nekā dzīvo uz

visas zemes lodes ļaužu.

Bet šāda rēķināšana ir acimredzami aplama. Nevar prasit, lai

agrārai zemei, kura atrodas deezgan tāļu zeemeļos, būtu tāds pat

eedzīvotaju beežums kā deenvidos attīstitam industrijas rajonam. Par

to, vaj eedzīvotaju beežums kādā apgabalā ir normāls, varam spreest
tikai tad, kad salīdzinām šo apgabalu ar kaimiņu apgabaleem. Kad

eevēro Latvijas ģeografiski-klimatiskos apstākļus un saimneecisko eekārtu

un kad salīdzina eedzīvotaju beežumu Latvijā ar eedzīvotaju beežumu

kaimiņu apgabalos, norobežojot, no veenas puses, tos apgabalus, kuri

atrodas zeemeļos un zeemeļ-austrumos no Latvijas un, no otras puses,

tos apgabalus, kuri atrodas Latvijas deenvidos un deenvidu reetumos,

tad redzam, ka Latvija ir pilnigi normāli apdzīvota.

Eedzīvotaju beežums
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īsi pirms pasaules kara dzīvoja uz 1 kv. kilometra*)

Latvijā: 40,3 cilvēki.

Latvijas zeemeļos un

austrumos:

Igaunijā 27

Peterpils gub.**) 23

Deenvidus Somijā 23

Novgorodas gub 18

Vologdas gub. . ' 6

Oloņecas gub 5

Zeemeļu Somijā***) 5

Archangeļskas gub 1

Latvijas deenvidos un

reetvmos:

Austrumu Prūsijā ....... 56

Kauņas gub 60

Reetumu Prūsijā 67

Grodņas gub 72

Pozenē 72

Galicijā 102

Ķijevas gub 122

Bohemijā 130

Pirms kara uz 1 kv. kilometra dzīvoja

Šee skaitļi leecina, ka pastāv visceešakā sakariba starp katras

zemes ģeogrāfisko stāvokli un tās eedzīvotaju beežumu. Eiropas zee-

meļos, kā ari valstīs ar mazattīstitu leelrūpneecibu (Vācijas austrumu

provinces, Francija, Ungārija, Kreevija, Balkanu valstis v. c.) zeme ir

maz apdzīvota, kurpretim vecajos rūpneecibas apvidos ar leelām indu-

strijas pilsētām un kalnraktuvem (Anglijā, Beļģijā, Vestfalē un c.) un

ari deenvidus apgabalos, ar maigāku klimatu un ražigu zemi, eedzīvotaji

*) Skaitļi par Kreevi] as sastāvdaļām pēc CtaThcthhecKië EjKerojrHHK'B 1914 r.,

par Vāciju pēc Statistisches Jahrbuch fūr das deutsche Reich 1913. g., par Austrijas

provincēm pēc Otto Hubnera statistiskām tabelem un par Somiju pēc Statistik

Ârsbok for Finland 1912. g. izd.

*■*) Peterpils gub. bez galvas pilsētas.
***) Zeemeļu Somijai peeskaititas Kuopio, VVaza un Uleaborgas provinces, bet

pārejās irpeeskaititas deenvidus Somijai.

Eedzīvotaju beežums
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dzīvo daudz ceešaki veens pee otra. Latvija ar saveem 40,3 eedzīvo-

tajeem uz veena kvadrātkilometra eeņem pārejas veetu no zeemeļu un

austrumu mazapdzīvoteem apgabaleem uz deenvidu un reetumu beeži

apdzīvotām zemēm.

Japeezīmē, ka ari Vācijā ir apgabali, kuri ir vēl retāki apdzīvoti
nekā Latvija.Tā Meklenburgā-Strelicā uz 1 kkm dzīvo tikai 36,0 cilvēki

un Meklenburgā-Šverinā — 46,2. Raksturigi ir tas, ka Baltijai savas

saimneeciskās un ari pirmskara politiskās eekārtas ziņā visvairāk bija
līdzības ar Meklenburgu. Eevērojot peevestos salīdzinošos datus, jāatzīst,
ka mūsu dzimtene pirms kara bija normāli apdzīvota. Ar to nebūt nav

sacits, ka Latvijā nav veetas eedzīvotaju skaita peeaugšanai. Bez

šaubām, ari Latvijā, pateicotees zemkopības un rūpneecibas technikas

progresam, kā agrārās eekārtas reformai, veenmēr leelaks cilvēku skaits

varēs dzīvot uz zināma zemes gabala. Ari kulturelā un saimneeciskā

dzīve Latvijā pee tagadējā eedzīvotaju skaita var būt intensīva, ko ap-

leecina jau tas, ka ir zemes (Norvēģija, Somija) ar daudz mazāku

eedzīvotaju beežumu, bet neskatotees uz to, ar eevērojami augsti

attīstītu kulturelu dzīvi.

Kaja notikumi ir eevērojamā mērā pamazinājuši Latvijas eedzīvo-

taju skaitu un tagad Latvija teešam ir samērā maz apdzīvota, kālab

peegreežama visleelakā vēriba eedzīvotaju politikai.

Jau tagad eedzīvotaji dzīvo beežaki tur, kur zemkopibai labvēligaki

apstākļi un kur attīstijusēs leelrūpneeciba. Latvijas atsevišķo apriņķu

eedzīvotaju skaits īsi pirms kara (1914. g. 1. ianv.) bija sekošs:

(Skat. tabeli 196. lp. p.)
Pilsētām peeskaititas tikai tās apdzīvotās veetas ar pilsētu raksturu,

kurām ir ari juridiski pilsētu teesibas. Tādā kārtā ari Grobiņa un

Piltene ar mazāk nekā 2000 eedzīvotajeem peeskaititas pilsētām, bet

Saldus, Grīva, Rujene un cītas leelakas apdzīvotas veetas ar pilsētu

raksturu, bet bez pilsētu teesibam,*) peeskaititas lauku apvideem.
Kad pilsētām peeskaita visas apdzīvotās veetas ar vairāk nekā

2000 eedzīvotajeem,**) tad, pēc 1897. g. dateem, Latvijas apriņķi pēc

eedzīvotaju beežuma nāca veens pēc otra sekošā kārtā: Daugavpils —

33,8 lauku eedzīvotaju uz 1 kkm, Rēzeknes — 30,8, Ludzas — 23,7,
Ilūkstes — 23,7, Jelgavas — 23,3, Cēsu — 21,6, Leepajas — 21,i, Bau-

*) Vairākām pilsētām, kurām pirms kara nebija pilsētu teesibas, tagad tādas

ir peešķirtas.

**) Pilsētām peeskaititi sekoši meesti: Saldus, Palanga, Subate, Grīva, Talsi un

Ilūkste — Kurzemē ; Rigas Jūrmala, Bolderaja un Rujene — Vidzemē un Krāslava,

Krustpils, Livani, Glazmanka un Preiļi — Latgalē, jo visos šinīs meestos 1897. g.

bija vairāk nekā 2000 eedzīvotaji. Nav peeskaititas Grobiņa un Piltene, kurām bija

mazāk nekā 2000 eedzīvotaji.

Apriņķu eedzīvotaju skaits
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skas — 21,0, Valmeeras — 20,8, Rigas — 20,6, Aizputes — 19,9, Tu-

kuma — 19,3, Talsu — 18,i. Valkas — 18,3, Kuldigas — 16,4, Jaunjel-
gavas — 15,4 un Ventspils — 13,2. Visā Latvijā caurmērā uz 1 kkm

dzīvoja 24,4 lauku eedzīvotaji.

Tādā kārtā pirms kara Latvijas austrumu daļa bija visvairāk apdzī-
vota. Austrumos no Daugavpils un Rēzeknes apkārtnē dzīvoja vairāk

nekā 80 lauku eedzīvotaji uz veena kvadrātkilometra. Vismazāk apdzī-
votee apgabali Latvijā bija mežeem un purveem bagatee Ventspils, Jaun-

jelgavas un Valkas apriņķi. Vispārigi Vidzeme un Latgale uz laukeem

bija beežaki apdzīvota nekā Kurzeme, kur veenigi Jelgavas, Leepajas,
Bauskas un Ilūkstes apriņķos bija vairāk nekā 20 lauku eedzīvotaji uz

1 kvadrātkilometra, bet pārējos apriņķos mazāk nekā 20 eedzīvotaji.

Apriņķu eedzīvotaju skaits 1914. g.

Apriņķi un apgabali.
Eedzīvotaji

uz laukeem

Eedzīvotaju skaits.u skaits.

pilsētās

Pavisam
—

eedzīvotaju

Uz 1 k

uz lauk.

m dzīvoja

uz lauk. pavisam

Jelgavas . .

Bauskas

74,600 47,700 122,300 26,2 43,o

47,900 8,300 56,200 22,8 26,8 ■
Tukuma 47,500 12,600 60,100 21,o 26,6

Jaunjelgavas .
Ilūkstes

59.600

70,800

15,500

3,600

75,100

74,400

17,1

31,9

21,5

33,5

Zemgale . . 300,400 87,700 388,100 23,3 30,o

Leepajas .
\ 52,400 98,000 150,400 25,o 71,7

Aiputēs .

Kuldigas .
53,100

62,000

4,200 57,300 21,2 22,9

11,500 73,500 19,2 22,8

Ventspils . 44,600 17,500 62,100 14,3 19,3
Talsu 62,500 4,400 66,900 19,8 21,1

Kurzeme . 274,600 135,600 410,200 19,5 29,i

Kurzeme un Zemgale
798,300 29,5kopa . 575,000 223,300 21,3

Rigas . . .

Cēsu

129,000 562,900 691,900 21,1 113,2

129,900 7,400 137,300 23,4 24,7

Valmeeras .

ValKas .

123,000

125,900

8,800

20,700

131,800

146,600

25,i

21,o

26,9

24,4.

Vidzeme . 507,800 599,800 1,107,600 22,5 49,i

Daugavpils
Rēzeknes .

211,700 100,900 312,600 48,2

37,5

71,2

152,800 20,800 173,600 42,6

Ludzas . 153,000 6,900 159,900 29,2 30,5

Latgale . . 517,500 128,600 646,100 37,8 47,i

Latvijā . . 1,600,300 951,700 2,552,000 25,3 40,3



197

Peevestee skaitļi leecina, ka eedzīvotaju beežumu Latvijā
nosaka 1) lauksaimneecibai noderīgās zemes daudzums, 2) zemes

īpašuma veids un 3) leelu pilsētu tuvums. TāDaugavpils apriņķis aram-

zemes daudzuma ziņā eeņem Latvijā veenu no pirmām veetam, bet

Ventspils apriņķis pēdējo. Ari eedzīvotaju beežuma ziņā šee apriņķi

eeņem tādas pat veetas. Visauglīgākais apvidus Latvijā ir Dobeles apriņ-

ķis, kurš ari eedzīvotaju beežuma ziņā Kurzemē eeņemotro veetu, kamēr

Baltijā pirmo veetu eeņem Ilūkstes apriņķis, kurā ari aramzemes daudz,

bet kufā eedzīvotaju beežumu paleelina zemes īpašuma veids. Visur,

kur redzamāku veetu eeņem sīksaimneeciba, ari eedzīvotaju beežums ir

leelaks. Tāpat Vidzemes latveešu daļā, Cēsu apriņķī, ir vissīkākās zem-

neeku saimneecibas, un tanī pašā laikā šis apriņķis ari eeņem eedzīvotaju

beežuma ziņā pirmo veetu Vidzemē. Tas pats sakāms ari par Latgali
un Grobiņas apriņķi.

Eedzīvotaju skaits Latvijā ir daudzkārt grozijees. 13. gadu simtenī

visā Baltijā bija tikai daži simti tūkstoši eedzīvotaji (apm. 300,000), kuru

skaits gan vairojās, bet breesmigos 16. līdz 18. gadu simteņu karos

eedzīvotaju skaits ļoti pamazinājās, un daudzos pagastos palika dzīvi

tikai daži atsevišķi cilvēki. Bet tomēr karu, mēra un bada sistās brūces

ar laiku sadzija un eedzīvotaju skaits nemitigi vairojās. Par eedzīvotaju
skaita peeaugšanu mums ir drošākas ziņas sākot no 18. gadu simteņa

pēdejeem gadeem.

Eedzīvotaju skaita peeaugšanu Latvijas atsevišķās sastāv-

daļās raksturo sekoši skaitļi:

Ap 1800. gadu Baltijas latveešu daļā bija 568,300 eedzīvotaji un

Latgalē ap 151,500 un visā Latvijā 19. gadu simteņa sākumā bija gandrīz

720,000 eedzīvotaji. Tā tad 113 gadu laikā visas latveešu apdzīvotās
zemes eedzīvotaju skaits pavairojees 3x/2 reizes. Tik leelu peeaugumu

var uzrādit tikai ļoti nedaudzas zemes. Pēdējos 50 gados pirms kara

(1863. līdz 1914. g.), Latvijas eedzīvotaju skaits pavairojees ikgadus caur-

l
) Derschau v. Keyserling. „Beschreibung der Provinz Kurland", Mitau 1805.

• 2)_H. Storch „Materialien zur Kenntniss des Rnssischen Reiches". Izdota 1798. g.
Leipciga 11. daļa, 1. tab. Skaitlis atteecas uz 1794. gadu.

3) M. v. Reibnitz. „Ergebnisse der Kurlāndischen Volkszâhlung v. 29./XII. 1881.
4) „CTaTHCTHHecKiā BpeMeHHiiKTb PocciëcKOH Hamepiii" 1866, 1. daja.
5) Visparigās tautas skaitišanas iznākumi.
6) E/KeroflHHKi. Poccia", 1914. g.

Eedzīvotaju skaita peeaugšana

Gadi
Eedzīvotaju skaits

Kurzeme Vidzeme Latgale Kopa

1800

1863

18975)

19146)

307,28o1 )

462.8183)

674,034

798,300

260,986
2
) '

516,8474)

753,730

1,107,600
'

151,500

261.3234)

501,623

646,100

apm. 720.000

1,240,988

1,929,387

2,552,000
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mērā par 1,03
o/o. Šāds peeauguma procents uzskatams par pilnigi nor-

mālu, ko peerāda dati par eedzīvotaju skaita peeaugšanu visās valstīs

(laikā no 1850. līdz 1900. g). Tā Vācijā ikgadus eedzīvotaju skaits

peeauga par l,ia°/o, Austro-Ungarijā — 0,96, Anglijā — 1,04, Itālijā — 0,74,

Spānijā — 0,60, Beļģijā, Portugālē, Zveedrijā un Dānijā — 1,00 v. t. t.

1,596,131 eedzīvo-

tajs un 24,6 cilvēki

uz 1 kmm.

2,552,000 eedzīvo-

taji un 40,3 cilvēki

uz 1 kmm.

1,240,988 eedzīvo-

taji un 19,6 cilvēki

uz 1 kmm.

720,000 eedzīvotaji
un 11,5 cilvēki uz

l kkm.

Eedzīvotaju skaita peeaugums Latvijā pēdējos 120 gados
(Uz 1 kv. kilometra dzīvoja.)

Ja kara un revolūcijas notikumi nebūtu pārtraukuši eedzīvotaju

peeaugšanas normālo gaitu, tad pēc 80 gadeem, t. i. ap 2000 gadu Lat-

vijā būtu 6,610,000 eedzīvotaju, t. i. tikdaudz, cik tagad ir Zveedrijā,

vaj uz pusi mazāk, nekā pirms 100 gadeem bija Prūsijā, kad šo valsti

uzskatija par leelvalsti.

Nav neinteresanti salīdzināt Latvijas eedzīvotaju skaita peeaugšanu
ar eedzīvotaju vairošanos valstīs, kuras atrodas apmēram līdzigos ģeo-

Eedzīvotaju skaita peeaugšana
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grafiskos apstākļos. Eedzīvotaju skaita peeaugšana pedeja gadu simtenī

Latvijā, Somijā un Dānijā bija sekoša:

Eedzīvotaju skaits *)

Gadi. Latvijā. Somijā Dānijā
1800 720,000 832,659 929,001
1863 1,240,988 1,797,421 —

1897 1,929,387 2,600,033 —

1901 — — 2,449,540
1911 — — 2,757,076 *

1914 2,552,000 3,269,401 —

See skaitļi leecina, ka Latvijā eedzīvotaju skaits ir peeaudzis tikpat
ātri kā Dānijā un tikai mazleet lēnāk nekā Somijā. 19. gadu simteņa
sākumā Latvijā eedzīvotaju skaits gan peeauga lēnāk nekā Dānijā un

Somijā. Par eemeslu tam būs bijis latveešu zemneeku sliktais stāvoklis

pagājušā gadu simteņa sākumā, bet 19. g. s. otrā pusē Latvijas eedzī-

votaju skaits peeaudzis mazleet ātrāk nekā valstīs.

Atsevišķās Latvijas daļās eedzīvotaju skaits veenadi ātri

peeaudzis. Sekošā tabele rāda kāda daļa (°/o) no viseem Latvijas eedzī-

votajeem dzīvoja katrā atsevišķā Latvijas sastāvdaļā:

See skaitļi leecina, ka eedzīvotaju skaits Kurzemē peeaudzis lēnāk

nekā Vidzemē un Latgalē. īsi pirms kara veena ceturtā daļa no viseem

Latvijas eedzīvotajeem dzīvoja Latgalē, mazleet mazāk par trešdaļu

Kurzemē, un vairāk nekā divas peektdaļas Vidzemē. Eedzīvotaju skaita

peeaugšanas ātrumu visspilgtaki raksturo sekošā tabele, kurā eedzīvo-

taju skaits 1863. gadā apzīmēts ar 100 un tāļakos gados skaitļi apzīmē

peeaugumu, salīdzinot ar stāvokli 1863. gadā.

*) Skaitļi par Dāniju pēc Danmarks statistisk Aarbog 1921. g. izd., par Somiju
pēc Statistisk Arsbok for Finiand — 1920. g. izd. un par Latviju — skat. avotus

197. lp. p.

Eedzīvotaju skaita peeaugšana

Eedzīvotaju procents

Gadi

Kurzeme Vidzeme Latgale Kopa

ap 1800

1863

42,7

37,3

36,2

41,7

21,i

21,o

26,o

25,3

100,o
'

,
100,o

"400,0

100,0

1897 34,9 39,i

1914 31,3 42,4

Eedzīvotaju skaits

Gadi

Kurzeme Vidzeme Latgale Kopa

1863

1897

100,0

145,6

170,3

100,o

145,8

214,3

100,o

191,9

247,2

100,o

155,4

205,61914
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Visā Latvijā eedzīvotaju skaits pēdējos 50 gados pirms kara ir

dubultojees. Tur, kur pagājušā gadu simteņa vidū dzīvoja 100 cilvēki,

tur pirms kara dzīvoja vairāk nekā 200. Tomēr atsevišķos Latvijas

apgabalos eedzīvotaju skaits peeaudzis daudz lēnāk, vēl vairāk, dažos

lauku apvidos tas gājis pat mazumā. Jau pēdējās tabeles rāda, ka

Kurzemē eedzīvotaju skaita peeaugšana notika lēnāki, nekā pārejā
Latvijā? Pirmā kārtā tas izskaidrojas ar to, ka Kurzemē ir maz leelu un

ātri peeaugošu pilsētu. Veenigā apdzīvotā veeta ar leelpilsētas raksturu

tur ir Leepajā, bet ari tās eedzīvotaju skaits tikko bija sasneedzis 100,000.

Tomēr ari Kurzemes lauku eedzīvotaju starpā, tāpat kā visā pasaulē, bija

novērojama laucineeku teekšanās uz pilsētām. Visā civili-

zētā pasaulē pirms kara bija novērojama ātra un nemitiga pilsētneeku
skaita peeaugšana, un tā kā pilsētneeku skaita peeaugšana neatrodas

nekādā sakaribā ar pilsētneeku dabigo vairošanos, tas ir dzimstibu pār-

svaru pār mirstibu, *) tad pilsētneeku skaita ātrā peeaugšana var notikt

veenigi pateicotees tam, ka ikgadus veena daļa lauku eedzīvotaju atstāj

laukus un nometas uz dzīvi pilsētās. Sevišķi ātri pilsētneeku skaits

peeauga pēc tam, kad pilsētās sāka dibinatees leelrūpneeciskas eestādes,

kuras pee sevis saistija tūkstošeem un desmiteem tūkstošeem strād-

neeku — pa leelakai daļai agrākos laukstrādneekus un saimneeku jau-
nākos dēlus. Protams, ari uz laukeem eedzīvotaju dabigā vairošanās

eerobežota un tur, kur laukus atstāj vairāk ļaužu, nekā dzimstibu pār-

svars paleelina eedzīvotaju skaitu, novērojama lauku eedzīvotaju skaita

mazināšanās. Ari Latvija šinī ziņā nav izņēmums. Pagājušā gadu simteņa

beigās, sevišķi deviņdesmitos gados, dibināja daudzas leelas fabrikas un

līdz ar to pilsētneeku skaits peeauga ļoti ātri.

Pilsētneeku skaita peeaugšanu Latvijas atsevišķās sastāvdaļās
raksturo sekoši skaitļi:**)

*) Rigā laikā no 1881—1897. g. dzima vairāk nekā mira 19,024 cilvēki, bet

eedzīvotaju skaits tanī pašā laikā pavairojās par 112,901, tas nozīmē, ka minētos

15 gados Rigā eeceļojuši 93,877 cilvēki.
' **) Pilsētneekeem peeskaititi visu juridiski par pilsētām atzīto apdzīvoto

veetu eedzīvotaji un divu apriņķu meestu (Ilūkstes un Talsu) eedzīvotaji.

f) Kurzemē 1881. g. bez Ilūkstes apriņķa, kurā tautas skaitišana toreiz nenotika.

Pilsētas un lauki

Skaiti- Kurzeme Vidzeme Latgalē Kopā
šanas

Pavisam o/o Pavisam o/ogadi Pavisam o/o Pavisam o/o

1863.

1881. f)

62,198

112,346

115,761

223,300

12,o

17,6

23,i

28,o

87,189

183,480

309,084

599,800

15,8

29,5

41,i

54,2

34,413

?

85,610

128,600

11,7

?

17,i

19,i

183,800

?

550,455

951,700

14,8

?

28,5

37,3

1897.

1914.
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Pilsētneeku skaits sevišķi ātri peeaudzis Vidzemē (Rigas eespaids),
lēnāki tas peeaudzis Kurzemē un Latgalē, kaut gan ari tur pilsētneeku

abzolutais skaits vairojees četrkārtīgi, bet eevērojot ātro lauku eedzīvo-

taju skaita peeaugšanu, pilsētneeku relativais skaits peeaudzis mazāk

uzkrītošā ātrumā.

Kad par pilsētām uzskata visas apdzīvotās veetas ar vairāk nekā

2000 eedzīvotajeem, tad 1800. gadā Baltijas latveešu daļā bija tikai 3

tādas pilsētas kopā ar 41,714 eedzīvotajeem (7,3% no viseem zemes

eedzīvotajeem),*) bet 1914. g. Latvijā bija 41 pilsēta ar vairāk nekā

veenu miljonu eedzīvotajeem, kuri sastādija 40,3% no viseem

eedzīvotajeem. Kamēr Latvijā pilsētneeku bija 40,3%, tikmēr visā

Kreevijā tādu bija 14,4%, Polijā — 24,7% un Somijā — 15,5%. Tādā

kārtā Latvija peedereja pee teem Kreevijas apvideem, kuros pilsēt-
neeku visvairāk. Ari salīdzinot ar Vakar-Eiropu, Latviiā pilsētneeku

Pilsētneeku procents Latvijā

bija samēra daudz. Ta Anglija pirms kaja pilsētneeku bija 78,0%,

Vācijā — 56,i%, Francijā — 41,2%, Dānijā — 38,2%, Itālijā — 26,4%,

Zveedrijā — 21,i% un Ungārijā — 18,8%.
Visā Latvijā pilsētneeku procents pēdējos 115 gados pirms kaja

paleelinajees no 7,3 līdz 40,3 un vispār pilsētneeku skaits peeaudzis par

vairāk nekā veenu miljonu cilvekeem. īsi pirms kaja Latvijas pilsētās

dzīvoja vairāk cilvēku, nekā pirms simtu gadeem pilsētās un uz laukeem

kopā. Ja pilsētneeku skaits vispārigi ātri peeaudzis, tad tomēr nevar

teikt, ka visas pilsētas veenlīdzigi ātri augušas. Ari pee mums, Latvijā,
ir dzīvibas pilnas pilsētas, kūju eedzīvotaju skaits peeauga straujā, ne-

pārtrauktā gaitā, un ir mirušas pilsētas, kuyas labākā gadijumā turpināja

pastāvēt savos agrākos apmēros, bet ir ari tādas, kuras nīkuļoja un kuru

eedzīvotaju skaits pamazinājās līdz ar šo pilsētu saimneeciskā svara

mazināšanos. Ir ari pilsētas, kūjas savā laikā uzrādijušas dzīvibas spēju,
bet vēlāk nomāktas no kaimiņu pilsētas, kuru stāvoklis uzlabojees vaj

nu pateicotees jauneem satiksmes ceļeem, vaj ari citu eemeslu dēļ.

*) Tanī pašā laika Anglijā bija 21,3°/o pilsētneeku, Prūsijā — 7,a°/o, Francijā —

9,5°/o, Austrijā — 4,4°/o un Zveedrijā — 3,9°/o.

Pilsētas unlauki
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Pee strauji un nemitigi peeaugošām pilsētām peeder Riga, Leepaja,

Ventspils, Valka, Rēzekne, Daugavpils un vairākas sīkākas pilsētas.

Turpretim. Jelgava peeaug visai lēnam. Vēl 1840. g. Jelgava Latvijā

bija otrleelā pilsēta, bet tagad ta eeņem ceturto veetu. Pirms 100 gadeem

Jelgava bija tikai trīs reizes mazāka par Rigu, bet pirms kara Riga bija

jau divpadsmit reizes leelakā. Pirms 100 gadeem Leepaja bija divas

reizes mazāka par Jelgavu, bet pirms kaja Leepajā dzīvoja divreiz

vairāk eedzīvotaju, nekā Jelgavā. Tāpat lēnam peeaug Kuldiga, Bauska,

Jekabmeests, Jaunjelgava, Aizpute, Piltene un Grobiņa, pee kam pēdējās

pilsētiņas jāuzskata par mirušām, jo tur eedzīvotaju skaits ir pat mazumā

gājis. Kamēr dažas pilsētiņas pat iznīkst un zaudē kūpu katru nozīmi

(Piltene un Grobiņa), tikmēr citur rodas jauni meesti, kuri strauji aug-

dami peeņem pilsētu raksturu. Tādas jaunas pilsētas ir Saldus, Auce,

Smiltene, Rigas Jūrmala v. c. Vispārigi Latvijas pilsētas peeaugušas

ļoti ātri un īsi pirms kara 2/s no viseem Latvijas eedzīvotajeem dzīvoja

pilsētās un prāvākos meestos.

Tanī pašā laikā eedzīvotaju skaits uz laukeem gājis pat mazumā.

Tā laikā starp abām preekšpēdejām vispārējām tautas skaitišanam

(1881.—1897. g.) Baltijas latveešu daļā (bez Ilūkstes apriņķa) lauku

eedzīvotaju skaits pamazinajees par 34,915 cilvekeem, no kureem 19,123

iztrūka Rigas apriņķī. Trijos Rigai vistuvākos apriņķos (Rigas, Dobeles

un Bauskas) eedzīvotaju skaits pamazinajees gandrīz par 30.000. Tikai

no satiksmes ceļeem tanī laikā visatstātakos apriņķos (Valkas, Kuldigas

un Ventspils) lauku eedzīvotaju skaits peeauga.

Lauku eedzīvotaju skaita mazināšanos atsevišķos apriņķos laikmeta

starp divām vispārējām tautas skaitišanam raksturo sekošee skaitļi:

*) un **) Skat. peezīmes nākošā lappusē.

Lauku eedzīvotaju skaita samazināšanas

Lauku ee

skai
dzīvotāju
its*)

+, vaj —

ļPeeauguma
o/o

Apriņķi

1881. gada 1897. gada
Laikmetā

no 1881.—1897. g.

Jelgavas . .
Bauskas

. .
.

Tukuma . . .

Talsu
....

Kuldigas . .
Ventspils .

.

Aizputes . .
Leepajas . .
Jaunjelgavas
Ilūkstes . . .

Rigas ....

Valmeeras

Cesu
....

Valkas .
.
.

69,832

48,609
43,137

55,661
51,114

39,184

50,261
43,648

53,844

130,880

107,220

122,505
106,387

64,458

43,374
43,521

51,651
53,030

39,639
49,869

42,388
53,791

52,660
111,757

105,374
117,852

109,663

— 5,374
— 5,235
+ 384
— 4,010
+ 1,916
+ 455
— 392
— 1,260
— 53

- 7,7
- 10,7
+ 0,9
- 7,2
H- 3,7
+ 1,2
- 0,7
- 2,8
- 0,1

??
— 19,123
— 1,846
— 4,653
+ 3,276

- 14,6
- I,7

- 3,9
+ 2,9
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Kaut gan eedzīvotaju skaits Latvijā uz laukeem mazinajees, tad tomēr

visas zemes kopīgais eedzīvotaju daudzums nemitigi peeaudzis, pateico-
tees pilsētu peeaugšanai.

Eedzīvotaju skaita vairošanās vaj mazināšanās atkarājas: 1) no

dzimstibu un mirstibu daudzuma resp. no dzimstibu skaita pārsvara par

mirstibu skaitu un 2) no izceļošanas un eeceļošanas samēreem. Pee

tam uz pirmo faktoru atstāj visai jūtamu eespaidu izceļotāju zocialais

sastāvs un vecums.

Latvijā dzimstibu un mirstibu skaits ir neleels. Latvija un

Igaunija peedereja pee Kreevijas apgabaleem ar vismazāko dzimstibu

un mirstibu skaitu. Eiropas Kreevijā uz 1000 eedzīvotajeem caurmērā

pa gadu dzima 48, ibērni, bet daudzos Kreevijas apvidos dzimstiba bija
vēl eevērojami leelaka. Tā atteecigais skaitlis Kreevijas austrumu gu-

berņās (Samaras, Saratovas, Ufas v. c.) pārsneedza 55 un Orenburgas un

Voroņežas guberņās dzima pa gadu pat vairāk nekā 60 bērni uz 1000

eedzīvotajeem. Vismazākā dzimstiba Kreevijā bija Baltijā. Kurzemē

dzima uz 1000 eedzīvotajeem 26, ibērni, Vidzemē — 26,8 un Igaunijā —

28,9.f) Visnoteiktākās ziņas par eedzīvotaju skaita dabigās peeaugšanas
relativo leelumu var dabūt, eepazīstotees ar dzimstibas un mirstības

samēreem laikmetā ap pēdējo tautas skaitišanu. Latvijā pēdējā vispārējā
skaitišana pirms karā notika 1897. gadā.

Dzimstiba, mirstiba un eedzīvotaju dabīgais peeaugums Latvijā

tagadējā gadu simteņa sākumā uzskatams par pilnigi normālu.

*) Vidzeme lauku eedzīvotajeem peeskaititi ari meestu eedzīvotaji, bet Kurzemē

tee atskaitīti.

**) Ilūkstes apriņķī 1881. g. eedzīvotaji pretojās skaitišanai, un ta nevarēja

notikt. 1863. g tur tika saskaititi 50.561 lauku eedzīvotaji.

t) Par Kreeviju un Baltiju, kur nav minēti citi avoti, skaitļi ņemti pēc „Ora-
THCTHKa PoccincKOH Hianepin. JlßHjKeme Hacejieniii bt> EsponencKon Poccin"

Cn6. XLVIII. un tāļak.

Dzimstība un mirstība

Eedzīv.
Laika

no 1897.—1903. g.

Laikan )_18_97.— 1903.g.
ierā pa gadu

Uz

ca-

OOOe

rmerā

gadu

edziv.

i par
caura

skaits

1897. g. dzima mira

dzima

vairāk

nekā

mira

dzima mira

dzima

vairāk

nekā

mira

S

'n

cd

B

dzinu

vairai

nekā

mira

Kurzemē.

ridzemē.

,atgale .

674,034

753,730
501,623

132,897 91,685 41,212

160,807 112,940 47,867
122,915 73,486 49,429

18,985

22,972
17,559

13,098

16,134
10,498

5,887

6,838
7,061

28,2

30,5
35,o

19,4

21,4
20,9

8,8
9,i

14,i

Kopa . . 1,929,387 416,619ļ 278,111 138,5081 59,516 | 39,730 19,786 | 30,8 20,6 10,2
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Uz 1000 eedzīvotajeem :*)

dzima mira vairāk nekā mira

Eiropas Kreevijā 49,0 31,0 18,0

Austrijā 36,6 24,0 12,6

Vācijā 33,9 20,0 13,9

Somijā 32,5 20,6 11,9

Latvijā 30,8 20,6 10,2

Beļģijā 29,7 17,2 12,5

Dānijā 29,3 14,6 14,7

Anglijā 28,6 16,4 12,2

Norvēģijā 28,6 14,8 13,8
Šveicē 27,7 17,6 10,1

Zveedrijā 26,4 15,4 11,0

Īrijā 23, i 17,5 5,6

Francijā 21,6 19,5 2,i

Mazkulturelās zemēs novērojams leels dzimstibu un mirstibu skaits.

Eiropā visleelakais dzimušo un mirušo procents ir Kreevijā un Balkanu

valstīs, kur dzimušo skaits pārsneedz 40 un mirušo 25 uz 1000 eedzīvo-

tajeem. Latvija eeņem Eiropā vidus stāvokli un eedzīvotaju sastāva dabīgās

pārgrozibas ziņā visvairāk līdzinās Skandināvijai, Vācijai un Anglijai.

Pēc 1905. gada Latvijā eevērojamā mērā pamazinājās dzimušo skaits,
kas galvenā kārtā izskaidrojams ar leelo emigrāciju pēc 1905. gada re-

volūcijas, ar straujo pilsētu peeaugšanu un teem zocial-psicholoģiskeem

motiveem, kuru dēļ visā civilizētā pasaulē nemitigi pamazinās dzimušo

skaits.

Kara notikumi atstājuši dziļas pēdas uz Latvijas eedzīvotaju sa-

stāvu. Vispirms nelabvēligee dzīves apstākļi paleelinaja mirstibu visās

eedzīvotaju grupās, bet it sevišķi pamazinajees spēka gados stāvošo

vīreešu skaits, jo asiņainajās kaujās krituši daudzi desmiti tūkstoši jauni
vīreeši. Tomēr visleelakā pļauja nāvei bija bērnu starpā. Bet tanī

pašā laikā nemitigi gāja mazumā laulibu un dzimstibu skaits. Tā Rigā

pēc pilsētas statistiskās komisijas ziņām 1913. g. laulāti 4835 pāri, bet

1916. g. vairs tikai 789 un 1917./18. g. laulibas bija Fgandrīz neparasta

parādiba. Visu kara laiku nepārtraukti ir dzimstibas un mirstibas

reģistrētas veenigi Rigā. Tureenes skaitļi spilgti raksturo kara noti-

kumu eespaidu uz eedzīvotaju vairošanos.

*) Skaitļi par ārvalstim ņemti no Statistisches Jahrbuch fūr das deutsche

Reich 1905. gada izdevuma un atteecas uz 1901. un 1902. gadeem, bet par Kreeviju
uz 1899. gadu. Ari Vakar-Eiropā tagadējā gadu simteņa sākumā novērota spēja dzim-

stibu skaita pamazinašanās un līdz ar to eedzīvotaju skaita peeaugšanas pamazina-
šanās. Tā desmit gadus vēlāk, t. i. 1911. līdz 1912. g., uz 1000 eedzīvotajeem dzima

vairāk nekā mira: Anglijā — 9,8 (pirms 10 gadeem 12,2), Zveedrijā — 10,0 (ll,o),

Beļģijā —8,5 (12,5), Šveicē — 8,4 (10,i), Austrijā — 9,5 (12,6), Vācijā —11,3 (13,9) v. t. t.

Dzimstība un mirstība
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Rigā : *)

Gadi Dzimušo skaits. Mirušo skaits. Dzima vairāk (+) vaj
mazāk (—) neka mira.

1911. 10,457 7,715 4- 2,742
1912. 11,180 8,393 + 2,787

1913. 11,178 8,683 + 2,495

1914. 11,448 9,675 + 1,773

1915. 6,803 8,687 — 1,884

1916. 2,600 7,247 — 4,647

1917. 2,202 9,043 - 6,841

1918. 1,957 8,875 — 6,918

1919. 2,352 12,844 - 10,492

1920. . 2,490 3,851 — 1,361

1921. 4,167 3,550 + 617

Kopš Latvijas neatkaramibasRigā dzima vairāk (+) vai mazāk (—) neka mira :

Mēneši 1918. g. 1919. g. 1920. g. 1921. g.

Janvāris — — 547 —373 —22

Februāris — —1,106 —251 — 2

Marts — —1,176 —229 —28

Aprilis — —1,720 —104 +32

Maijs - —1,529 —21 +23

Jūnijs — —1,471 —12 +101

Jūlijs . — -r1.092 —32 +98

Augusts — — 820 —84 +73

Zeptembris
....

— — 225 —16 +85

Oktobris — — 308 —28 +102

Novembris
....

—699 — 324 —75 +83

Decembris
..
. . -678 — 274 —136 +70

Caurmērāpa mēnesi —576 — 874 —113 +51

Līdz kara desmitam mēnesim dzimstibu skaits vēl bija normāls. Tā

kara devitā mēnesī (1915. g. aprilī) vēl dzima 111 bērnu vairāk nekā

mira, bet desmitā mēnesī (maijā) jau mira 112 vairāk nekā dzima. Kara

laikā dzimstiba pamazinajusēs apm. peeckārtigi un mirstibu skaits pa-

leelinajees dažos mēnešos (relatīvi) pat desmitkārtīgi. Vismazākais

dzimušo skaits bija 1917. g. beigās un 1918. g. sākumā, kad ikmēnešus

dzimušo skaits svārstījās ap 150. Visbagātākā pļauja nāvei Rigā bija
leelineeku laikos, kad, atskaitot varmācīgā nāvē nogalinātos, mirušo

relativais skaits bija B—9 kārtigi leelaks nekā pirms kara (1919. g.

aprilī — 90 no 1000 eedzīvotajeem).
Kamēr 1913. gadā Rigas eedzīvotaju skaits dabigi pavairojās par

2440 cilvekeem, tikmēr 1919. g. tas pamazinājās par 10,255. It sevišķi
leela bija bērnu mirstība bēgļu ģimenēs. Tā pirms kara uz 100 bēr-

neem, kuri jaunāki par 5 gadeem, bija 95,8 bērni s—lo gadu vecumā,
bet bēgļu starpā bija uz 100 pirmās grupas bērneem 131,2 otrās grupas

*) Neleela nesaskaņa starp skaitļeem, kuri šeit nodrukāti un teem, kuri ir

lasāmi pirmā izdevumā
— izskaidrojas ar to, ka šeit leetotigaligi pārbaudīti materiāli-

Dzimstība un mirstība
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bērnu, kas raksturo bērnu mirstibas apmērus. Uz 100 seeveetem, kuras

20—50 gadus vecas, Kurzemē pirms kara bija 102,7 bērni līdz 12 gadus
leelam vecumam, bet bēgļu ģimenēs 1916. g. bija atlikušees tikai 86,2

bērni. Tanī pašā laikā Kurzemē bērnu relativais skaits gan bija palee-
linajees, jo beeži aizbēga peeaugušee, atstādami bērnus veena cilvēka

uzraudzībā. Ar to ari izskaidrojas, ka pirms kara Kurzemē vecumā

līdz 14 gadeem bija 26,5°/o no viseem eedzīvotajeem, bet 1915. gada
30. zeptembrī 28,8°/o.

Kopš 1920. gada mirstibu skaits eevērojami pamazinajees, noslīdē-

dams līdz parastam skaitam. Ari dzimstibu skaits lēnam peeaug un

1921. gads jau var uzrādit neleelu eedzīvotaju skaita dabigu peeaugšanu.

Kopš 1915. gada maija Rigā eedzīvotaju skaits nemitigi mazinajees un

tikai kopš 1921. gada apriļa, tas ir pēc 71 mēneša, tas atkal sācis dabigi

peeaugt.*)
Ari pārejā Latvijā kara laikā nāvei bija bagatiga pļauja, pee kam

pelna eevēribu, ka daudz mazākā mērā miruši veci un nespēcīgi cilvēki,
bet gan bērni. Vēl 1920. gadā visā Latvijā bija leelakā mirstiba nekā

dzimstiba, jo minētā gadā Latvijā dzimuši 24,037, bet miruši 31,973,
t. i. mirstibas pārsvars — 7936.**) 1921. gads daudzos Latvijas apga-

balos jau uzrāda eedzīvotaju peeaugumu. Pēc ziņām, kuras eenākušas

no 80% Latvijas draudzēm 1921. g. pirmā pusē dzimuši 15,276 bērni,
bet miruši 12,399 un tādā kārtā 1921. g. pirmā puse jau uzrāda

2877 leelu peeaugumu. Pee tam tomēr jāaizrāda, ka luterāņu draudzes

ari 1921. g. uzrāda, kaut ari neleelu, mirstibu pārsvaru, kamēr pārējo
ticību peederigo starpā — it sevišķi katoļu un vecticigo draudzēs — ir

leels dzimstibu pārsvars. Tālab ari Latgale uzrāda eevērojamu eedzī-

votaju dabigo peeaugumu, kamēr Kurzemē un Vidzemē eedzīvotaju
skaits vēl turpina pamazinatees un Rigā un Zemgalē dzimstibu skaits

tikko pārspēj mirstibu skaitu.

Eevēribu pelna leelais puisēnu pārsvai s dzimušo starpā.***) Kamēr

pirms kara Latvijā uz katrām 100 dzimušām meitenēm bija 105—106

puisēni un ari 1920. g? visā Latvijā uz 100 dzimušām meitenēm dzima

tikai 106,9 puisēni, tikmēr 1921. g. uz 100 dzimušām meitenēm bija

112,02 puisēni. Vidzemē uz 100 dzimušām meitenēm dzima pat 120,3

puisēni.

*) Kara gados Rigā vairāk nomiruši nekā dzimuši 32,143 cilvēki.

**) Skaitļi par 1920. g. īstenibā ir mazleet leelaki, jo 1920. g. dabigas pārgro-

zības eedzīvotaju sastāvā daudzkārt netika kārtigi reģistrētas.

***) Ari pēc agrakeem kareem ir novērots, ka pēckara dzimušo bērnu starpā

ir leels puisēnu pārsvars. Tā tas, peem., novērots Vācijā pēc 1871. g. kara.

Dzimstība un mirstiba
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2. Eedzīvotaju skaits pēc kaŗa

Pasaules kara laikā Latvijas eedzīvotaju sastāvā ir notikušas leelas

pārgrozības. Pirmkārt pamazinājās eedzīvotaju skaits un, otrkārt, pamatu

pamatos pārgrozījās eedzīvotaju vecuma uzbūve un dzimumu sastāvs.

Eedzīvotaju skaita pamazinašanās nav notikuse visā Latvijā veen-

līdzigi leelos apmēros. Visvairāk ir ceetuse Latvijas vidus daļa —■

Zemgale un Daugavas peekrastes apgabali, bet daudz mazākos

apmēros austrumu un reetumu apriņķi (Grobiņas, Aizputes, Ventspils,

Kuldigas Rēzeknes, Ludzas, Cēsu, Valkas un Valmeeras apriņķi).

Atsevišķos Latvijas apriņķos 1920. g. dzīvoja: (*) skat. nak. lapp.)

Eedzīvotaju skaits pec kara

Apriņķi un apgabali

Eedzīvotaju skaits.

ļ pilsētās ar

uz laukeem!2000u.vairāk
I eedzīvotaj.

Eedzīvotaju skaits.

Pavisam

eedzīv.

Uzlkk

uz lauk.

Uz 1 kkm dzīvoja:m dzīvoja

pavisam

Jelgavas apriņķī 45.058 19.640 64.698 15,83 22,72

Bauskas
„ 32.869 2.902 35.771 15,70 17,06

Tukuma
„

31.721 4.433 36.154 14,02 15,98

Jaunjelgavas
„

Ilūkstes
„

36.704 3.558 40.262 10,53 11,55

42.968 2.458 45.426 19,3 20,45

17,21Zemgale 189.320 32.991 222.311 14,66

Leepajas apriņķī 47.023 51583 98606 22,42 47,02

Aizputes
„

Kuldigas „

39.199 2.680 41.879 15,64 16,71
43.116 7.348 50.464 13,36 15,63

Ventspils „ 34.591 8.205 42.796 11,06 13,69
Talsu

„
45.730 2.978 48.708 14,51 15,46

Kurzeme 209.659 72.794 282.453 14,86 20,02

Kurzeme un Zemgale 398.979 105.785 504.764 14,76 18,63

Rigas apriņķī
Cēsu

80.644 199.308 279.952 13,19 45,80

101.899 6.452 108.351 18,32

18,06

16,26

19,49
Valmeeras

„
87.959 12.981 100.940 20,72

Valkas
„

97-424 7.350 104.774 17,05
Vidzeme 367.926 226.091 594.017 16,33 26,36

Daugavpils apriņķī 150.418 32.567 182.985 32,22 39,62

Rēzeknes
„ 125.854 9.997 135.851 30,87

26,58

33,33

27,36Ludzas
„

172.346 5.044 177.390

Latgale 448.618 47.608 496.226 29,47 32,58

Aktiva armija ar nezin.

1.124 1.124dzīves veetu

Visa Latvijā 1920 g.

Latvija 1. janv.1921. g.

1.216.647 379.484 1.596.131

1.727.500

18,76 24,6

26,3

Latvija 1. janv. 1922.g. 1.813.000 27,5
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Šee skaitļi leecina, ka eedzīvotaju skaits visvairāk ir mazinajees
Kurzemē un vismazāk Latgalē. Latgalē eedzīvotaju skaits kopš pagā-

jušā gadu simteņa sākuma ir relativi nemitigi peeaudzis. Pagājušā gadu
simteņa sākumā Latgalē dzīvoja 21,i°/o no viseem eedzīvotajeem,
1897. g. — 26,0 un tagad 31,b°/o. Kurzemē, turpretim, pirms 50 gadeem

(1863. g.) dzīvoja 37,4°/o no visas Latvijas eedzīvotajeem, bet tagad
tikai 25,0°/o. Izrādās, ka ari kara laikā Kurzeme

un Zemgale ir

visvairāk ceetušas, bet Latgale vismazāk.

Atsevišķos apriņķos uz laukeem notikušās pārgrozibas raksturo

sekoša tabele :

Šee skaitļi leecina, ka Latvijas austrumos (Rēzeknes un Ludzas

apr.) un reetumos (Grobiņas-Leepajas apr.) lauku eedzīvotaju skaits

kopš 1897. g. ir pat peeaudzis. Ari Valkas, Valmeeras un Ventspils

apriņķos tas kara laikā nav mazinajees, jo jaeevēro, ka laikā no 1897. g.

līdz 1914. gadam lauku eedzīvotaju skaits minētos apriņķos eevērojamā
mērā bija mazinajees un tālab ir eemeslis peeņemt, ka tagad minētos

trīs apriņķos eedzīvotaju skaits ir pat leelaks nekā 1914. g. Visvairāk

eedzīvotaju skaits ir mazinajees Vidus-Kurzemē un Daugavas abos

*) Sastādot šo tabeli šīs grāmatas pirmām izdevumam tautas skaitīšana vēl

nebija izdarita tanīs Valkas un Valmeerasapriņķu daļas, kurās Igaunija 1920. g. vēl bija

okupejuse, tāpat ari leišu un poļu okupētā Ilūkstes apriņķa daļā un saskaņā ar meera

līgumu Latvijai peeveenotās agr. Drisas un Ostrovas apriņķu daļās. Tālab šīs grā-

matas 1920. gada izdevumā un šinī otrā izdevumā starp minēto apriņķu skaitļeem ir

diference. Tomēr starpiba ir ļoti neleela, jo aprēķins bija izdarits ar visai labeem

rezultateem. Tā pēc eepreekšejā aprēķina Valmeeras apr. vajadzēja būt 100,942 cil-

vēki, bet pateesibā izrādijās 100,774, Valkas apr. 104,774 un 104,738, Ilūkstes apriņķī
— 47,187 un 45,426 v. t. t. 1920. gadam aprēķinātais Latvijas eedzīvotaju skaits bija

1,596,573, bet tautas skaitīšanas iznākumi bija — 1,596,131.

Eedzīvotaju skaitapamazinašanaskara laika

Apriņķi un apgabali

Uz 100 lauku

eedz. 1897. g.

bija 1920. g.

Apriņķi un apgabali

Uz 100 lauku

eedz. 1897 g.

bija 1920. g.

Jelgavas apr. .68,1 Kurzeme un Zemgale 77,o

Bauskas
.
.

. 74,7 Rigas apr

Cēsu

75,8

Tukuma . . . 72,9 86,5

Jaunjelgavas 68,2 Valmeeras 83,5

Ilūkstes .
.
. 68,4 Valkas 99,i

Zemgale . .

Leepajas apr.

70,o Vidzeme 82,7

104,7 Daugavpils apr. . . .
Rēzeknes

83,8

Aizputes . .

Kuldigā s . .

78,6 100,2

76,2

87,3

Ludzas 109,2

96,3Ventspils . . Latgale
Talsu .... 80,3

LatvijāKurzeme
.
. 84,6 88,2



IEDZĪVOTĀJU BIEZUMS.

(Uz 1 kvadrātkilometra ir iedzīvotāju.)

DAŽĀDO TICĪBU PIEDERĪGIE LATVIJĀ.
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krastos, un tagad Ilūkstes, Jelgavas, Bauskas, Jaunjelgavas, Rigas un

Tukuma apriņķi ir tee, kuros, salīdzinot ar 1897. g., ir vismazākais

eedzīvotaju skaits. Tomēr pēdējos gados eedzīvotaju skaits Latvijā

nemitigi peeaug, pateicotees bēgļu atgreešanās kustibai. Tā Kurzemē,
neskaitot Bauskas, Jaunjelgavas un Ilūkstes apriņķus, 1915. g. 30. zep-

tembrī, tas ir tūlit pēc leelās bēgšanas un vācu okupācijas nodibinā-

šanās, saskaititi kā pilsētās, tā ari uz laukeem — 249,535 eedzīvotaji,*)
bet 1920. g. vasarā minētos 7 apriņķos saskaititi 383,305 cilvēki.

1921. gada 1. janvārī tur dzīvoja 419,800 un 1922. gada janvārī vairāk

nekā £56,300. Tādā kārtā Kurzemes eedzīvotaju skaits pēdējos peeci

gados ir gandrīz dubultojees. Ari uz eedzīvotaju beežumu dažādos

Latvijas apgabalos karš ir atstājis savu eespaidu. To spilgti rāda karto-

grama pee šīs lapas puses. Ar zilo krāsu ir apzīmēti vismazāk apdzī-

votee apgabali. Mazāk nekā 10 eedzīvotaju uz 1 kvadrātkilometra ir

visā Ventspils apriņķa zeemeļu un austrumu daļā un veenigi pašas

Ventspils tuvākā apkārtnē ir leelaks eedzīvotaju beežums. Tāļak ļoti

mazapdzīvota ir visa Kurzemes peekraste pee Rigas jūras līča un

plašais Rigas līdzenums, kurā ari pa leelakai daļai ir mazāk nekā

10 cilvēku uz 1 kvadrātkilometra. Teeši kara eespaids ir tas, ka

Daugavas peekraste kā Kurzemē tā Vidzemē ir ļoti maz apdzīvota.

Arkārtigi reti apdzīvota ir Jaunjelgavas apriņķa reetumu daļa (L. Zalves

apkārtne). Bez tam mazāk nekā 10 eedzīvotaju uz kvadrātkilometra

ir ari Valkas deenvidos, kur, tāpat kā Ventspils un Jaunjelgavas

apriņķos, atrodas plaši mežeem apauguši vaj purvaini apgabali, kuros

cilvēku mājokļi tikai reti sastopami. — Visbeežaki apdzīvotais apgabals

Ļatvijā ir Latgale un Ilūkstes apriņķa austrumu daļa. Krustpils —

Varklaņu — Bolvu — Viļakas apvidi, tas ir Lubanes ezera līdzenums, ir maz

apdzīvoti. It sevišķi Lubanes ezera tuvākā apkārtnē ir plaši mazap-

dzīvoti apgabali. Visbeežaki apdzīvota ir Rēzeknes apkārtne un Daugav-

pils apriņķa austrumu daļa, kur dažos apvidos dzīvo vairāk nekā

80 cilvēki uz kvadrātkilometra, t. i. apm. desmit reizes vairāk nekā

mūsu dzimtenes vismazāk apdzīvotos apvidos Ventspils, Rigas, Jaun-

jelgavas un Valkas apriņķos.
Pilsētās eedzīvotaju skaits kara laikā ir leelakā mērā pamazinajees,

nekā uz laukeem. Tā, peemēram, Grobiņas-Leepajas apriņķī lauku

eedzīvotaju skaits kopš 1897. g. ir paleelinajees par apmēram s°/o, bet

kad peeskaita Leepaju, tas ir, ņem visu apriņķi, tad eedzīvotaju skaits

minētā laikā ir pamazinajees par ll°/o. Peeaugumu var uzrādit veenigi
Vidzemes zeemeļu un austrumu mazpilsētas.

Vispārigi kara notikumu sekas ir pilsētneeku skaita abzoluta un

relatīva pamazinašanās. Tā pirms kara Latvijā bija vairāk nekā veens

*) 11. Verwaltungsbericht der deutschen Verwaltungfur Kurland. Januar 1916.

Eedzīvotaju beežums pec kara
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miljons pilsētneeku, bet 1920. g. vasarā bija atlikuši tikai 377,700. No

pirmskara 40,3°/o pilsētneekeem tagad atlikuši tikai 23,6°/o. Tas izskai-

drojas ar to, ka pilsētu leelrūpneeciskās eestādes ir evakuētas, kālab

pilsētneeki, kuri atgreežas no Kreevijas ir speesti meklēt darbu un pār-

tiku uz laukeem. Pateicotees agrāko pilsētneeku atplūšanai uz laukeem,

lauku eedzīvotaju skaits ne tikai peeaug ātrāki nekā pilsētu eedzīvotaju

skaits, bet tas dažos apvidos kļūst pat leelaks, nekā tas bija pirms kara.

Bēgļu atgreešanās kustiba vēl veenmēr turpinās. 1920. un

1921. gados no Kreevijas ir atgreezušees 197,114 bēgļi.*) Bēdigee poli-
tiskee un saimneeciskee apstākļi Kreevijā sekmē atgreešanās kustibu

un 1. janvārī 1922. gadā Latvijā bija vairāk nekā 1,815,000 eedzī-

votaju. Nākošos gados, blakus dabigai peeaugšanai, sagaidāma vēl

bēgļu atgreešanās un līdz ar to eedzīvotaju skaita ātra peeaugšana, kaut

gan nav paredzams, ka Latvijas eedzīvotaju skaits tuvākā nākotnē pār-

sneegs divus miljonus.

3. Dzimums un vecums

Abu dzimumu peederigo skaita ziņā Latvija pirms kara maz atšķīrās

no pārejām Vidus- un Zeemeļu Eiropas zemēm. 1897. gadā Latvijā bija:
Uz

Vīr. Seev. 1000 vir.

bija seev.

Kurzemē un Zemgalē . . 326,252 347,782 1,066

Vidzemē 369,256 384,474 1,041

Latgalē 250,528 251,095 1,002

Kopā 946,036 983,351 1,039

Uz 1000 vīreešeem bija seeveetes: Norvēģijā — 1099, Dānijā — 1061,

Anglijā — 1068, Zveedrijā — 1046, Šveicē — 1034, Austrijā — 1036,

Vācijā — 1026, Somijā — 1014, Eiropas Kreevijā — 1038 un Fran-

cijā — 1035. Salkanu valstīs vīreešu ir vairāk nekā seeveešu. Tā,

peem., Serbijā uz 1000 vīreešeem ir 937 seeveetes, Bulgārijā — 966,

Rumenijā — 974 v. t. t.**)

Pate daba cenšas uzturēt līdzsvaru starp abeem dzimumeem un ja
kādā zemē veenam vaj otram dzimumam skaita ziņā ir pārsvars, tad tas

izskaidrojas ar saimneeciskeem un politiskeem apstākļeem. Seeveešu

pārsvars ir visās tanīs zemēs, kuras raida pasaulē daudzus izceļotājus.

*) Šeit ir runa par bēgļeem, kuri uz robežas ir reģistrēti, bet kara laikā

atgreezās prāvs skaits bēgļu, kurus neveens nav reģistrējis, un tālab eedzīvotaju

peeaugums, pateicotees bēgļu atgreešanās kustībai, ir leelaks.

**) L. V. Bortkiewicz. Bevôlkerungswesen. S. 18.

Dzimums un vecums
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Turpretim jaunajās kolonijās un leelpilsētās ir vīreešu pārsvars. Ari pee

mums leelpilsētās bija vīreešu pārsvars. Tā 1897. g. bija:

Vīr. Seev.

Rigā 143,304 138,926
Daugavpilī 38,268 31,407

Leepajā 34,396 30,094
Jelgavā 17,776 17,355

Kopā 233,744 217,782

Tādā kārtā minētās 4 pilsētās bija uz 1000 vīreešeem tikai 931 seeveete.

Tomēr pēdējos gadu desmitos seeveeti veenmēr vairāk eerāva saimnee-

ciskā dzīvē, izcēlās daudzas fabrikas, kurās nodarbināja tūkstošeem

seeveešu un līdz ar to ari seeveetes sāka leelakā daudzumā plūst uz

pilsētām, un tālab ari leelpilsētās seeveešu skaits ātri peeauga un star-

piba starp abu dzimumu peederigo skaitu izlīdzinājās un beidzot daudzās

leelpilsētās radās pat seeveešu pārsvars. Tā Leepajā 1911. g saskaititi

39,640 vīreeši un 44,010 seeveetes, t. i. 1110 seeveetes uz 1000 vīree-

šeem. Ari Rigā 1913. g. vīreešu pārsvars bija pavisam neecigs: uz

258,803 vīreešeem bija 258,623 seeveetes. Ari Vakar-Eiropas pilsētu
leelakā daļa novērojama tāda pat parādiba.

Kurzemē bija leelaks seeveešu procents nekā Latgalē un Vidzemē,

kas galvenā kārtā izskaidrojams ar to, ka no Kurzemes izceļoja leelaks

cilvēku skaits un ka Latvijā, tāpat kā visur, izceļotāju milzīgais vairums

bija vīreeši. Latgalē mazais seeveešu pārsvars izskaidrojams, vispirms

ar Daugavpils eespaidu, jo atskaitot šīs pilsētas eedzīvotajus, Latgalē uz

laukeem, mazpilsētās un meestos kopā ņemtos bija uz 1000 vīreešeem

1034 seeveetes un otrkārt, ar to, ka latgaleeši pagājušā gadu simtenī

mazāk izceļoja nekā balteeši.

Seeveešu pārsvars Latvijā būtu vēl leelaks, kad atskaititu aktivā

kara deenestā stāvošās personas. 1897. gadā Latvijas robežās saskai-

titi 32,496 kareivji, kuri nepeedereja pee veetejeem eedzīvotajeem,

bet paleelinaja vīreešu skaitu. Tanī pašā laikā tomēr 17—18,000 Latvi-

jas jauno vīreešu izpildija kara klausību*) ārpus Latvijas, un tādā kārtā

vīreešu skaits Latvijā bija mākslīgi paleelinats pa 14—15,000.

Starp dažādo tautību peederigeem vīreešu un seeveešu samērs

nebija veenads. Latvijā 1897. g. bija starp latveešeem:

Uz

Vīr. Seev. 1000 vīr.

bija seev.

Kurzemē un Zemgalē
. . 239,879 266,115 1,109

Vidzemē 268,547 290,284 1.081

Latgale 124,526 129,266 1,037

Kopā 632,952 685,665 1,083

*) Kamēr no Latvijas meera laika atradās aktivā kara klausibā 17—18,000 vīreešu,
tikmēr Dānijas armija sastāvēja no (1911. g.) 14,193 vīreem. Kara laikā kara dee-

nestā bija eesaukti 11,07°/o no viseem latveešeem, kas iztaisa apm. 195,900 cilvēkus.

Vireešu un seeveešu skaits
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Tādā kārtā jau pirms kara Latvijā bija 52,713 latveešu seeveešu

vairāk, nekā latveešu vīreešu. Šīs parādibas galvenais cēlonis bija tas,

ka izceļojošo latveešu starpā bija eevērojami vairāk vīreešu nekā see-

veešu. Latgalē izceļošanas kustiba sākās tikai pagājušā gadu simteņa

beigās, un tālab tur starp abu dzimumu peederigo skaitu nebija tik

leela starpiba. Skaitliskais samērs starp latveešu vīreešeem un seevee-

tem bija Latvijā apmēram tāds pats kā Norvēģijā un Dānijā. Tikai

Portugālē seeveešu ir vēl vairāk — 1107 uz 1000 vīreešeem. Tādā kārtā

latveeši jau pirms kara bija peeskaitami tautām ar leelu skaitlisku pār-

svaru seeveešu pusē, kas katrā ziņā leecina par nenormālu dzīves eekārtu.

Pārējo Latvijā eevērojamako tautibu peederigo starpā bija uz 1000

vīreešeem seeveešu :
Starp gtarp Starp

vaceešeem kreeveem leišeem

Kurzemē un Zemgalē . . 1,140 360 872

Vidzeme 1,204 736 595

Latgale . . . 870 892 —

Kopā 1,178 792 789

Leelais vīreešu pārsvars kreevu un leišu starpā izskaidrojams ar

to, ka šo tautibu peederigee bija jaunākā laika eeceļotaji, un ka vīreeši

kā uzņēmigakee, eeceļojuši leelakā skaitā, nekā seeveetes. Bez tam

nedrīkst aizmirst, ka Latvijā meera laikā stāvošais kara spēks galvenā
kārtā sastādijās no kreeveem.

Kara notikumi pilnigi pārgrozījuši skaitlisko samēru starp abu

dzimumu peederigeem. Kamēr pirms kara Latvijā bija uz 1000 vīreešeem

1039 seeveetes, tikmēr 1920. gadā to bija 1211. Vīreešu skaits pamazi-

najees galvenā kārtā tālab, ka kara notikumi tos daudz leelakā mērā

nekā seeveetes, peespeeda atstāt savu parasto darbu un dzīves veetu.

Visi vīreeši, kuri daudz maz bija noderigi kara gaitām, bija eesaukti

kara deenestā un sakarā ar Kreevijas armijas izjukšanu tos izklīdi-

nāja pa visu plašo Kreeviju —sākot no Archangeļskas pee Baltās jūras,
līdz Kaukazam un Perzijai un no Rumenijas līdz Klusajam okeānam.

Visur bija sastopami latveeši, kuri peespeesti vaj labprātigi cīnijās dažā-

dās Kreevijas frontēs. Turpretim šo vīreešu peederigee : seevas, mātes,

māsas, līgavas — palika Latvijā, jo 1915. gadā izbēgušo starpā vīreešu

skaits bija daudz leelaks.*)

*) Kurzemē (neskaitot Bauskas, Jaunjelgavas un Ilūkstes apriņķus), pēc bēg-
šanas bija palikuši 69,942 vīreeši un 107,510 seeveetes, kuri vecāki par 14 gadeem.
Tādā kārtā 1915. g. rudenī Kurzemē bija uz 1000 vīreešeem 1537 seeveetes, kas lee-

cina, kā Kurzemē bija milzigs seeveešu pārsvars un ka izbēgušo starpā vajadzēja

būt leelam vīreešu pārsvaram. Bet pateesibā ari starp bēgļeem bija ārkārtigi leels

seeveešu pārsvars. Uz 1000 vīreešu dzimuma bēgļeem Vidzemē 1916. g. bija

1437,5 seeveetes. (Pe3yjiī>TaT£i nepenucn āimeimeßī» oti> anpkjiH 1916 r.) Tik

leels seeveešu skaits izskaidrojams ar to, ka vīreeši bija eesaukti kara deenestā un

ka tee peļņu meklēdami bija aizbraukuši uz Kreeviju.

Vīreešu un seeveešu skaits
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Bez tam daudzās kaujas prasījušas daudzus desmitus tūkstošus Lat-

vijas vīreešu dzīvibas. Daudzos karos kritušo latveešu skaitu nav eespē-

jams pilnigi pareizi noteikt, jo latveeši krituši visās Eiropas un Sibirijas
frontēs. Tikai veens ir skaidrs: nāves pļauja Latvijas vīreešu starpā
ir bijuse leela, pat ļoti leela.*)

Šo divu eemeslu dēļ Latvijā vīreešu skaits ir eevērojami pamazina-

jees. 1897. g. Latvijā bija 37,515 seeveešu vairāk nekā vīreešu, bet

1920. gadā — 152,277, kaut gan eedzīvotaju skaits bija par vairāk

nekā 300,000 pamazinajees. Tomēr ne visu Latvijā dzīvojošo tautibu

peederigo starpā pārgrozības ir notikušas veenados apmēros, 1920. g.

uz 1000 vīreešeem bija:

Vāceešu starpā 1462 seeveetes Latveešu starpā 1216 seeveetes

Poļu „
1261

„
Leelkreevu

„
1126

„

Ebreju „
1224

„
Baltkreevu

„
1095

„

Arkārtigi mazais vācu vīreešu procents izskaidrojams ar to, ka

vāceeši taisni pēdējos kara gājeenos (kauja pee Cēsim un Bermonta

uzbrukums) ir visvairāk ceetuši un kā uzvaretee peespeesti, vaj ari

labprātigi emigrējuši uz Vāciju. Ebreju vīreešu skaitu pamazina tas ap-

stāklis, ka daudzus veetejos ebrejus peevilka Kreevijā, kurā teem pirms

revolūcijas nebija teesibas dzīvot, bet kurp tos tagad velk gan politiskā,

gan saimneeciskā karjera. Kreevu starpā seeveešu relativais skaits ir

paleelinajees pateicotees tam, ka kreevu vīreeši, t. i. kareivji un eeredņi,

Latviju ir atstājuši un ka tagad Latvijas kreevu leelakā daļa ir zemneeki,
kuri dzīvo Latgales austrumos un tālab kreevu starpā skaitliskais samērs

starp abeem dzimumeem ir gandrīz normāls. Ari latveešu vīreešu

skaits, kaut gan mazākos apmēros nekā vācu vīreešu skaits, ir mazina-

jees. 1897. g. bija 52,713 latveešu seeveešu vairāk nekā vīreešu, bet

1920. g. 113,712. Salīdzinot 1920. un 1897. gadu skaitišanu iznākumus,

izrādās, ka latveešu vīreešu skaits kopš 1897. g. ir pamazinajees par

100,000 un seeveešu skaits par 50,000. Bet kad eevērojam, ka laikā

no 1897. g. līdz 1914. g. latveešu skaits ir nemitigi peeaudzis, tad jā-
nāk pee slēdzeena, ka kara laikā latveešu vīreešu skaits Latvijā ir

pamazinajees par apmēram 180,000, bet seeveešu skaits tikai par

apmēram 90,000.

*) Milzigo kareivju skaitu, kuru latveeši radījuši pasaules karā var redzēt no

1916. g. Rigā izdotās bēgļu skaitišanas rezultateem. („Pe3yjißTaTßi nepenncn 64tfveH-

iieBt b-b Pht-e" Baltijas bēgļu apgādāšanas komitejas statistiskā biroja izdevums

Tab. VII.)] Toreiz Rigā reģistrēti 49,473 bēgļi, kuru starpā bija, eeskaitot bērnus,
20,297 vīreeši, bet kara klausibā atradās 7540 šo bēgļu ģimeņu peederigee. Tas

ir — uz katreem 100 reģistreteem vīreešu dzimuma bēgļeem bija 37, i viņu ģimenes
locekļi kara deenestā.

Vīreešu un seeveešu skaits
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Us 1000 vīreešeem ir seeveešu:

Rigas apriņķī 1293 Talsu apriņķī 1213

Ventspils
„

1258 Aizputes „
1193

Cesu
»

1251 Bauskas
„

1181

Jelgavas „
1248 Rēzeknes

„
1175

Valmeeras
„

1246 Daugavpils „ 1163

Kuldigas
„

1243 Jaunjelgavas,, 1155
Valkas

» 1242 Ilūkstes
„

1128

Tukuma
„

1224 Ludzas
„

1124

Leepajas „
1220 Latvijā 1211

Vīreešu skaita pamazinašanās nav notikuse veenlīdzigos apmēros
visos Latvijas apgabalos. Kamēr caurmērā visā Latvijā uz 1000 vīree-

šeem ir 1211 seeveešu vairāk nekā vīreešu, tikmēr Latgales apriņķos

seeveešu relativais skaits ir daudz mazāks. Tā uz 1000 vīreešeem

Ludzas apriņķī ir tikai 1124 seeveetes, Rēzeknes apriņķī — 1175 un

Daugavpils apriņķī — 1163. Dažos apriņķos ir uz 1000 vīreešeem pat
tuvu pee 300 seeveešu vairāk nekā vīreešu. Tā Rigas apriņķī uz

1000 vīreešeem ir 1293 seeveetes. Ventspils apriņķī 1258 un Cēsu

apriņķī 1251. Izrādās, ka Latvijas austrumu daļā, t. i. Latgales un

Kurzemes Augšzemē skaitliskais samērs starp vīreešeem un seeveetem

ir kara gados mazāk grozijees nekā pārejā Latvijā.
Uzkrītoša starpiba starp abu dzimumu peederigo skaitu ir ari da-

žādās vecuma grupās, kas redzams no sekošās tabeles.

No 1000 eedzīvotaieem bija 1897. gadā:

Latvijas pilsētās:
Vecuma grupas Vīr. Seev. Kopā

Jaunāki par 20 gadeem 367 393 379

20—60 g. veci 571 511 542

60 gadus un vecāki 62 96 79

Latvijā uz laukeem:

Jaunāki par 20 gadeem 432 414 422

20—60 g. veci 465 477 472

60 gadus un vecāki 103 109 106

Visā Latvijā:
Jaunāki par 20 gadeem 413 408 410

20-60 g. veci 496 487 492

60 gadus un vecāki 91 105 98

Abu dzimumu peederigee kopā, Latvijas atsevišķās sastāvdaļās

sadalijās vecuma grupās sekošā kārtā:

Vecuma grupas Vidzemē Latgalē Latvijā

Jaunāki par 20 gadeem 403 383 459 410

20—60 g. veci 484 520 461 492

60 gadus un vecāki . 113 97 80 98

Vecuma grupas
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Kā visur Eiropā, tā ari Latvijā seeveešu pārsvars bija sevišķi leels

starp vecajeem ļaudim. Uz 1000 vīreešeem bija seeveešu vecumā līdz

20 gadeem 1027, bet starp ļaudim, kuri vecāki par 60 gadeem — 1202.

Bērnibas gados ir pat vīreešu dzimuma skaitlisks pārsvars, jo puisēni

ari pee mums dzimst leelakā skaitā nekā meitenes. Seeveešu pārsvaru

vecuma gados parasti izskaidro ar to, ka seeveešu dzīve ir meerigaka,
mazāk saistita ar breesmam (arodneeciskām) un uztraukumeem. Tas

izskaidro ari to, ka uz laukeem ir vairāk vecu ļaužu nekā pilsētās, kur

dzīve ir daudz intenzivaka un nehigieniskaka. Tomēr veco ļaužu rela-

tīvo skaitu uz laukeem paleelinaja ari tas, ka tur bija mazāk ļaužu

spēka gados (20—60 g. veco). Pēdējo bija it sevišķi daudz pilsētās un

pee tam uzkrītoši daudz starp vīreešeem, kurus pilsētas uzsūkušas no

laukeem.

No 1000 eedzīvotajeem bija:*)

Raugotees no saimneeciskā redzes stāvokļa pilsētās eedzīvotaju
sastāvs bija labvēligaks nekā uz laukeem, jo darba spējigā vecumā tur

atradās eedzīvotaju leelā puse (54,2%), kamēr uz laukeem tādu bija

eevērojami mazāk (47,2%). Totees uz laukeem bija vairāk bērnu un vecu

ļaužu. Ari Vidzemē bija vairāk ļaužu spēka gados nekā Kurzemē, bet

Latgalē to bija vismazāk (46,1%), bet totees tur bija visleelakais bērnu

skaits, kas sola nākotnē paleelinat ražojošo spēku daudzumu.

Latvijā eedzīvotaju sadališanos vecuma grupās pirms kara varēja
uzskatit pa labvēligu, jo Latvijā bija gandrīz puse no viseem eedzīvo-

tajeem spēka gados. Vecumāstarp 20 un 60 gadeem bija 1,254,221 cilvēks,

*) Latvija pec 1897. g. skaitišanas iznākumeem un ārvalstīs pec

CnpaßoiHHKi>", pee kam šee skaitļi atteecas uz laikmetu ap 1895. g.

Vecuma grupu uzbūve pirms kapa

V a 1 s t i s
Jaunāki par

20 gadeem

20—60 gadus 60 un vairāk

veci gadus veci

Latvijā

Francijā
Šveicē

410 492 98

349 525 126

415 491 94

Austrijā

Beļģijā

Anglijā

Somijā

436 485 79

446 477 97

452 473 95

454 466 80

Zveedrija 423 463 114

Vācijā

Dānijā

Polijā vīreeši

449 461 80

437 460 103

486 454 60

„ seeveetes .... 497 439 64

Eiropas Kreevijā vīreeši 490 442 68

„ „
seeveet. 483 445 72
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kuru starpā bija 628,085 vīreeši un 625,136 seeveetes. Leelā spēka

gados stāvošā eedzīvotaju procenta ziņā Latvija pat eeņēma veenu no

pirmajām veetam Eiropā. Tas redzams no tabeles 215. lapp.

Šādas skaitļu rindas novērojot Konrāds saka: „Tautas spēks slēpjas
15—60 gadus veco grupā (mūsu tabelē 20—60 gadus vecajos): jo leelaks

šīs grupas peederigo procents, jo leelaks samērā būs tautas spēks."
Tālab Latvijā no saimneeciskā redzes stāvokļa eedzīvotaju sadališanās

vecuma grupās pirms kara bija visai labvēliga.

Labvēligu vecumu sastāvu rada 1) samērā ilgs caurmēra vecums,

kuru ļaudis sasneedz, 2) maza mirstiba un, 3) samērā neleela dzimstiba.

Latvijā darbojušees visi trīs minetee faktori. Latvijā ir samērā leels

veco ļaužu skaits: 98 pret 70 Kreevijā, 62 Polijā, 80 Vācijā un Somijā.
Tas norāda uz samērā mazu mirstibu, kura savukārt iztek no labakeem

dzīves apstākļeem un augstāka izglītibas līmeņa. Līdz ar to caurmēra

vecums ir leelaks. Bez tam leela loma peekrīt mazajam dzimstibu pro-

centam, kas relativi paleelina spēka gados stāvošo skaitu. Latvijā jauno

ļaužu (līdz 20 gadeem) skaits bija apmeerinoši leels. Tas (410) gandrīz

līdzinājās Šveicē (415), Zveedrijā (423), Austrijā (436) un Dānijā (437)

novērotam skaitam, un tāļi pārsneedza Franciju (349). Daudz nelabvē-

līgāki apstākļi nekā Latvijā bija Kreevijā un Polijā, kur bērnu skaits gan

bija ļoti leels, bet dažādās slimibas tikai mazākai daļai no teem atļauj

sasneegt produktīvu vecumu.

Samērā augstais kultūras līmenis atļāva Latvijas eedzīvotajeem

sasneegt leelaku vecumu un ari mirstibu skaita mazināšanās paleelinaja

spēka gados stāvošo ļaužu skaitu. Bet tanī pašā laikā pamazinājās
ari dzimstibu skaits, pee kam veetām tas pamazinājās ātrāki, nekā mir-

stibu skaits. Ar to gan uz īsu laiku uzlabojas vecuma grupu sastāvs,

jo bērnu skaitam pamazinotees relativi peeaug vidējās grupas pee-

derigo skaits. Bet tikko dzimstibu skaita pamazinašanās izvēršas par

ilgstošu parādibu, tad draud no jauna izceltees saimneeciskā ziņā nelab-

vēligs eedzīvotaju sastāvs. Nemitigi peeaug veco, neproduktivo ļaužu

skaits, kurš jāuztur spēka gados stāvošeem, kuru abzolutais skaits

eet mazumā, jo trūkst atjaunošanai nepeeceešamā peeauguma.

Šādu nelabvēligu vecuma uzbūvi karš radijis Latvijā.

Arkārtigi leelā bērnu mirstiba pilsētās un bēgļu ģimenēs, kā ari spēka

gados stāvošo vīreešu skaita pamazinašanās relativi paleelinajuse veco

ļaužu skaitu un pamazinajuse abu pirmo grupu peederigo skaitu.

No 1000 Latvijas eedzīvotajeem bija :

1897. g. 1920. g.

Jaunāki par 20 gadeem . . . 410 379

20—60 gadus veci 492 489

60 gadus un vecāki
.... 98 132

Vecuma grupu uzbūve pirms kara
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Tādā kārtā eevērojamā mērā ir pamazinajees bērnu skaits, kas

vairākus gadu desmitus visai nelabvēlīgi atsauksees uz Latvijas eedzī-

votaju sastāvu, un ir peeaudzis neproduktivo veco ļaužu skaits. Spēka

gados stāvošo cilvēku skaits, samērā ar abām pārejām grupām, ir tikai

mazleet pamazinajees, un varētu izliktees, ka ari tagad, raugotees no

saimneeciskā redzes stāvokļa, Latvijas eedzīvotaju sastāvs ir labs. Bet

tā tomēr nav. Ļaunums ir tas, ka taisni spēka gados stāvošo

personu starpā ir milzigs pārsvars seeveetem, kuras

saimneeciskajā darbā, galvenā kārtā lauksaimneecibā un rūpneecibā, ir

mazāk ražigas nekā vīreeši. Starp 1000 vīreešeem un seeveetem bija
1920. g. atteecigās vecuma grupās:

vīree§. Seeveetes

Jaunāki par 20 gadeem 412 352

20—60 gadus veci 463 511

60 gadus un vecāki 125 137

Visnelabvēlīgākais ir tas, ka vismazāk vīreešu ir vecumā starp

20 un 40 gadeem. Kamēr Latvijā visās vecumu grupās kopā saņemtās

uz 1000 vīreešeem ir 1211 seeveetes, tikmēr uz 1000 vīreešeem,

kuri ir 20—30 gadus veci ir 1841 seeveete tanī pašā vecumā, un uz

1000 vīreešeem, kuri 30—40 gadus veci — 1383 seeveetes tanī pašā
vecumā. Vecumā starp 40 un 60 gadeem diference starp vīreešu un

seeveešu skaitu pamazinās, lai vecākos gados atkal paleelinatos. Tā

vecumā starp 60 un 70 gadeem jau ir 1434 seeveetes uz 1000 vīreešeem.

Kā visur, tā ari Latvijā visvecāko ļaužu starpā seeveešu pārsvars ir

visai leels, un sirmgalvju starpā, kuri sasneeguši 100 mūža gadu,
seeveešu skaits ir divas reizes leelaks nekā vīreešu skaits. Veenigā

desmit gadu vecuma grupa, kura uzrāda vīreešu pārsvaru, ir pirmā, tas

ir bērni, kuri ir jaunāki par 10 gadeem, jo šinī grupā uz 132,371 pui-
sēnu nāk 131,821 meitene, un jau nākošā desmit gadu grupā (10—20 g.)
uz 167,185 vīreešu dzimuma bērneem ir 179,290 seeveešu dzimuma.

Vecums un dzimums:

1920. gadā 1897. gadā
Vecuma grupas Vīreeši Seeveetes Vīreeši Seeveetes

Līdz 5 gadi 52,031 50,694\ oan hh* onQßfit-

-- 9 80,340 81,127/
207>446 208'685

10-14 92,532 90,422) Ift97fil Ip9nn2
15—19 /74,653 88,868' 182t7ol 19^.0U<5

20-24 37,566 75,910\
m«B*ļ lfiB Qofi

25—29 35,989 60,843 i I'd
»
Ma >

30-34 36,564 54,854\ 19P1R7
35—39 46,115 57,953/ "y

>
l»<

40-44 44,186 "53,7181 p,
™, qq 207

45—49 53,071 52,117/
9ï,aBï> yVd/

50-54 39,431 45,719\ 71 qp, ?q
55—59 38,150 42,414/

a'yJD 'y''

60 un vecāki
'

91,299 119,565 85,872 103,355

*) Nenormalibas eespaidu atstāj tas, ka vecuma starp 20 un 30 gadeem ir

vairāk vīreešu nekā seeveešu, bet tas izskaidrojams ar to, ka 1897. gadā skaititi ari

Vecuma grupu uzbūve pec kara
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Kara postošo eespaidu uz Latvijas eedzīvotaju vecumu grupu

uzbūvi spilgti redzam, kad salīdzinām eedzīvotaju sadališanos vecuma

grupās 1897. gadā un 1920. g. Zemē, kuras eedzīvotaji dzīvo normālos

apstākļos, visvairāk ir bērnu, pee kam visvairāk ir tādu, kuji ir jaunāki

par veenu gadu. Bērnu starp 1 un 2 gadeem ir jau mazāk v. t. t.,

kamēr sasneedzam visvecākos ļaudis, kuru ir vismazāk. Ja grafiski

atzīmējam katru atsevišķo vecuma grupu, tad eegūstam zīmējumu,
kurš atgādina piramidi. 1897. gada skaitišanā konstatētā vecumu grupu

piramide uzskatama par pilnigi normālu. Relativi visvairāk bija bērnu

zem 10 gadeem un ar katru nākošo vecumu grupu šīs grupas peederigo
skaits pamazinājās. No 1897. gadā konstatētās piramides spilgti atšķiras

piramide, kuru dod 1920. gada skaitišanā. Vispirms uzkrīt neecigais

pamats, uz kura šī piramide balstās, t. i. mazais bērnu skaits. Tagad

Eedzīvotaju vecums un dzimums pirms un pēc kaŗa

Latvijā ir daudz vairāk bērnu, kuri ir 10—20 gadus veci, nekā to, kuri

ir jaunāki par 10 gadeem. Šee skaitļi leecina par ārkārtigi mazo

dzimstibu kara gados un neparasti leelo bērnu mirstibu tanī pašā laikā.

Abas šeit .attēlotās piramides ir sadalitas divās daļās. Piramides

kreisajā pusē ir atzīmēts vīreešu skaits un labajā pusē seeveešu skaits.

Kamēr 1897. g. piramidei abas puses ir gandrīz veenadas, t. i. starp

vīreešu un seeveešu skaitu nav leelas starpibas, tikmēr 1920. gada

piramide spilgti leecina par kara sistām brūcēm. Piramides kreisā puse,

tas ir vīreešu grupas, ir acim redzami sakropļota. Skaidri redzams

robs, kuru karš ir sitis spēka gados stāvošo vīreešu rindās. Tikai

sākot ar ļaudim, kuri ir vecāki par 50 gadeem, 1920. g. piramide atkal

kareivji, kuru skaits Latvijā bija deezgan prāvs, un kuri, pa leelakai daļai, nebija
veetejee eedzīvotaji, bet gan kreevi, kuri tādā kārtā māksligi paleelinaja jauno

vīreešu skaitu.

Vecuma grupas pirms un pec kara
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peeņem normālu izskatu. Pee tam jau tagad parādās dzimstibu skaita

pamazinašanās ļaunais eespaids uz eedzīvotaju sastāvu, jo izrādās, ka

Latviiā jau lagad ir, pat abzolutos skaitļos rēķinot, vairāk vecu ļaužu

nekā 1897. g.

Kara sisto brūču milzigo nozīmi varam noskārst no tam, ka nor-

maleem apstākļeem pastāvot Latvijā 1920. gadā būtu apmēram

2,500,000 eedzīvotaju, un ka šo eedzīvotaju starpā būtu vismaz

780,000 cilvēku, kuri ir 20—40 gadus veci, bet 1920. g. Latvijā bija

383,000 tādu cilvēku, un tādā kārtā Latvijā tagad trūkst gan-

drīz 400,000 vislabākos spēka gados stāvošo cilvēku,
kuru vairākums (245,000) ir vīreeši. Tanī pašā laikā veco

cilvēku skaits ir pat peeaudzis,*) un tālab atlikušam neleelajam spēka

gados stāvošam cilvēku skaitam ir jāuztur daudz leelaks neproduktivu
cilvēku skaits nekā pirms kara.**)

Veenā ziņā neproduktivo cilvēku skaita pamazinašanās notikuse

ari Latvijā. Proti, ir pamazinajees bērnu skaits, jo bērnu līdz 10 gadeem,
normaleem apstākļeem pastāvot, Latvijā vajadzēja būt 535,000, bet

pateesibā bija mazāk nekā 250,000, un tādā kārtā bērnu iztrūkums

Latvijā pārsneedz ceturtdaļu miljona. Sākot ar 1920. gadu
bērnu mirstiba ir eevērojami pamazinajusēs un ari dzimstibu skaits

paleelinajees, bet kara gados pamazinajees bērnu skaits jo nelabvēlīgāki
atsauksees uz Latvijas eedzīvotaju sastāvu nākošos gadu desmitos.

Tagadējā nenormālā vecumu piramide lēnā gaitā uzlabojas. Tas

noteek galvenā kārtā pateicotees tam, ka līdz ar bēgļeem no Kreevijas

atgreežas prāvs skaits vīreešu (Imantas un Troickas pulki, sarkanar-

meeši).***) Tomēr kara sistās brūces būs eedzīvotaju sastāvā sajūtamas

vēl vairāk nekā 50 gadus.

4. Ģimenes stāvoklis

Eedzīvotaju vairošanās ātrums atrodas leelā atkaribā no ta, cik

leela eedzīvotaju daļa ir precejusēs un kādā vecumā eedzīvotaji parasti
slēdz laulibas.

*) 1897. gadā Latvijā bija tikai 189,000 cilvēku, kuri ir vecāki par 60 gadeem,

bet 1920. g. tādu bija 211,000. Tādā kārtā vecee ļaudis kara notikumus ir vislabāk

pārceetuši.

**) Šis apstāklis ir par eemeslu tam, ka veenigi leelā mērā paleelinata darba

intenzivitate var noturēt sabeedribu uz tā paša labklājibas līmeņa, kā pirms kara.

Katram, kurš ir spējigs strādāt produktīvu darbu, tagad ir jāstrādā eevērojami
vairāk un intenzivaki, lai uz katru eedzīvotaju ražoto vērtibu caurmēra daudzums

nebūtu mazāks nekā pirms kara.

***) 1922. gadā uz Latviju ir atgreezušees 10,930 bijušee sarkanarmeeši.

Kaj-a eespaids uz eedzīvotaju sastāvu
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1920. gada vasara Latvijas eedzīvotaji pec ģimenes stāvokļa sada-

lījās sekošā kārtā :

Vīreeši Seeveetes

Neprecejušees 410,477 456,474

Precejušees 274,000 289,468

Atraitņi (nes) 26,575 114,974

Šķirti 1,459 2,150

Nezināms ģimenes stāvoklis . 9,416 11,138

Kopā .. . 721,927 874,204

Precējušos relativo skaitu vislabāk noteikt, ja ņemam tikai tos ļaudis,
kuri sasneeg-uši vecumu, kurš peeļauj laulibas noslēgšanu. Mūsu civil-

likumi peelaiž laulibu vīreešeem sākot ar 18. gadu un seeveetem ar 16.

gadu. Ja ņemam visus vīreešus, kuri ir vecāki par 18 gadeem un see-

veetes, kuras ir vecākas par 16 gadeem, tad eegūstam sekošus skaitļus

par eedzīvotaju ģimenes stāvokli pirms un pēc kara. %,%
1897. gadā. 1920. gadā.

Vīreeši Seeveetes Vīreeši Seeveetes

Neprecejušees 38,7 35,3 33,5 36,5

Precejušees 56,9 50,i 60,3 45,2

Atraitņi (nes.) 4,3 14,4 5,9 17,9

Šķirti o,i 0,2 0,3 0,4

1920. skaitļos atspoguļojas kara eespaids. Neskatotees uz

nedrošajeem politiskeem apstākļeem, kuri eevērojamā mērākavēja laulibu

noslēgšanu, izrādās, ka 1920. gadā bija leelakā daļa vīreešu precejusēs nekā

pirms kara, pee kam precējušos vīreešu procents Latvijā ari pirms kara

bija augstāks nekā daudzās ārvalstīs. Neskatotees uz to, ka neprecējušos
vīreešu procents ir pamazinajees, tomēr precējušos seeveešu procents
ir paleelinajees, kas ari turpmākos gadu desmitos būs nenovēršami, jo
seeveešu skaits tagad ir eevērojami leelaks nekā vīreešu skaits un pat

tanī gadījumā ja visi peeaugušee vīreeši apprecētos, gandrīz veselai

trešdaļai seeveešu būs japaleek neprecētām, jo Latvijā tagad ir gandrīz

150,000 seeveešu vairāk nekā vīreešu.

Leelajai mirstībai kara un leelineeku valdīšanas laikā neizbēgami

bija japaleelina atraitņu skaits. Jau pirms kara seeveešu starpā atraitņu

bija vairāk nekā vīreešu starpā. Tas galvenā kārtā izskaidrojas ar to,

ka vīreeši noslēdza laulibas leelakā vecumā nekā seeveetes un ka, bez

tam, eevērojot mazāku mirstibu seeveešu starpā, laulibas beežaki izbei-

dzās ar vīra nāvi, nekā ar seevas nāvi. Bez tam otrreizējās laulibas

vīreešu starpā ir beežaki sastopamas nekā seeveešu starpā. Eevērojamu
skaitu atraitņu ir radijis karš, jo 1920. gadā uz katrām 1000 seeveetem

bija 35,6 atraitņu vairāk nekā pirms kara.

Salīdzinot Latvijas eedzīvotaju ģimenes stāvokli ar eedzīvotaju grupe-

šanos pēc ģimenes stāvokļa citās Eiropas valstīs, jāatzīmē, ka Latvijas

Ģimenes stāvoklis
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eedzīvotaji ari šinī ziņā visvairāk līdzinās eedzīvotajeem Skandinā-

vijas valstīs.

Neprecējušos relativais skaits (°/o) pirms kara bija sekošs:*)

Vīreeši Seeveetes

Īrijā 514 483

Skotijā 407 440

Somijā 400 485

Šveicē 392 399

Zveedrijā 387 421

Latvijā 387 353

Holandē 359 393

Beļģijā 352 369

Austrijā 350 354

Anglijā . 349 390

Norvēģijā 348 420

Vācijā 341 347

Francijā 293 270

Kreevijā 223 241

Rumenijā 221 194

Serbijā 201 189

Šee skaitļi leecina, ka Latvija spilgti atšķiras no Kreevijas un Bal-

kanu zemēm un ka vecums, kurā cilvēki parasti noslēdz laulibas, ir

apmēram tāds pats kā pārejā Zeemeļ-Eiropā. Samērā leelais nepre-

cējušos procents leecina ka Latvijā laulibas teek noslēgtas vēlu. Kamēr

Kreevijas deenvidos vīreeši jau ap 20. mūža gadu precas, tikmēr Latvijā

pirms kara vīreešeem caurmēra vecums precotees bija 26 gadi. Ari

pārejās zeemeļu valstīs laulibas noslēdz samērā vecāki ļaudis.

Atsevišķos Latvijas apgabalos precēto un neprecēto ļaužu skaits

bija sekošs :

Precējušos

1897. gadā 1920. gadā
Vīreeši Seeveetes Vīreeši Seeveetes

Zemgalē * 400 349

Kurzemē /
396 369

393 343

Vidzemē 362 342 400 336

Latgalē 334 324 340 310

Neprecējušos %.n

1897. gadā 1920. gadā
Vīreeši Seeveetes Vīreeši Seeveetes

Zemgalē \ 545 492

Kurzemē /
575 527

555 511

Vidzemē , 610 547 547 504

LatgaLē 637 592 610 565

*) Skaitļi par Kreeviju atteecas uz 1897. gadu, bet par V.-Eiropas valstim uz

1910. gadu.

Ģimenes stāvoklis
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Visos Latvijas apgabalos precējušos skaits pēc kara ir paleelinajees.

Ja Latgalē neprecējušos procents ir mazāks nekā Kurzemē un Vidzemē,

tad tas izskaidrojas ar leelaku bērnu skaitu Latgalē, jo peevestee skaitļi

atteecas uz viseem eedzīvotajeem, ari bērneem.

5. Tautiba

Gadu simteņu laikā Latvijas eedzīvotaju nacionālais sastāvs ir

nemitigi grozijees. Mūsu rakstitās vēstures laikmeta sākumā latveeši

apdzīvoja gandrīz visu to zemi, kurā tee tagad dzīvo. Veenigi lībeeši,
kuri tagad ir pārlatvoti, apdzīvoja visu tagadējā Rigas un Valmeeras

apriņķu reetumu daļas. Kad velkam taisnu liniju no Burtneeku ezera

Tautibas Latvija XII. gadu simteni.

uz Leelvardi, Daugavas peekrastē, tad Vidzemē reetumos no šīs linijas

dzīvoja lībeeši. Bez tam lībeeši apdzīvoja Kurzemes pussalas zeemeļu

peekrasti un bija sastopami izkaisiti starp kuršeem Lejas-Kurzemē. Visu

pārējo tagadējās Latvijas daļu apdzīvoja latveešu ciltis. Visu Latvijas

daļu, kūja atrodas uz zeemeļeem un austrumeem no Daugavas, tas ir

Latgali, Valkas un Cēsu apriņķus, kā ari Valmeeras un Rigas apriņķu

austrumu daļas, apdzīvoja latgaleeši, kuji bija skaita un apdzīvotās

teritorijas leeluma ziņā stiprākā un leelakā latveešu cilts, un vēlāk

devuši visai latveešu tautai vārdu. Augš-Kurzemē (Jaunjelgavas un

Ilūkstes apr.) dzīvoja sēļi un visā Vidus-Kurzemē (Jelgavas un Bauskas

apriņķos, kā ari Tukuma apr. deenvidus daļā) bija zemgaleešu

Tautas Latvija XII. g. s,
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apdzīvota. Visu Lejas-Kurzemi, tāļu līdz Kuršu jomai, apdzīvoja kurši.*)

Latgaleeši, zemgaleeši, sēļi un kurši bija četras galvenās ciltis, kuras

sakuzdamas un uzņemdamas sevī lībeešus, radījušas latveešu tautu, kura

sastāda Latvijas eedzīvotaju milzigo vairākumu. Sākot ar 12. gadu
simteni Latvijā eeceļoja vāceeši. Poļu virskundzības laikā teem sekoja

poļi ar saveem pavadoņeem — ebrejeem, kuri leelakā skaitā Latvijā

apmetušees tikai pēdējos 150 gados. Pagājušā gadu simteņa beigās

eeceļoja kreevi un leiši, un tā radees tas raibais nacionālais sastāvs,

kuru tagad redzam Latvijā.
1920. gada vasarā izdaritā tautas skaitišanā visā. Latvijā ir saskai-

titi 49 dažādu tautu peederigee. Sekošā tabele rāda kā Latvijas eedzī-

votaji 1920. gadā sadalijās nacionālā ziņā:

Latvijas eedzīvotaji sadaliti pēc tautibam 1920. gadā

Bez tam 1920. gadā Latvijā vēl saskaititi 1040 ukraineeši, 1023

čigāni, 131 soms, 160 franči, 313 zveedri, 236 dāņi, 151 anglis un 115

tatāri. Pārējo tautibu peederigo ir mazāk nekā 100*

Kopš 1897, gada, kad Latvijā pirms kara pēdējo reizi ir izdarita

tautas skaitišana, ir notikušas eevērojamas pārgrozības. Tās redzamas

salīdzinot 1897. un 1920. gada skaitišanu iznākumus, kuri leecina, ka,

neraugotees uz visa eedzīvotaju skaita pamazinašanos, latveešu skaits

relativi ir peeaudzis. No kara un revolūcijas notikumeem ir ceetušas

visas tautas, kuras dzīvo Latvijā, bet visleelako pretošanās spēju tomēr

ir uzrādijuse latveešu tauta, kuras peederigo procents ir peeaudzis
no 68 uz 75.

*) Agrāk kuršus nepareizi peeskaitija somu ciltim. Profesors Endzelins savos

pētijumos ir peerādijis, ka ari kurši ir bijuši leišu-latveešu cilts. Viņš raksta, ka

„kurši bijuši ne lībeeši, un ari ne leiši, ne latveeši, bet sevišķa baltu cilts, kas runa-

juse pārejas izloksni starp leišu un latveešu valodu un vēlāk peeņēmuse deenvidos

leišu tautibu, zeemeļos — latveešu." Druva 1912. 5. „Par seno kuršu tautibu un

valodu."

Latvijas eedzīvotaju nacionālais sastāvs

Tautiba
Vidzeme

0.
pavisam '

Zemgale 0.
pavisam '

Kurzeme
0,

pavisam '
Latgale 0.
pavisam '

Kopa o/o

Latveeši 486.934 81,97

5,97

174.011 78,27 234.558 83,04

5,90

265.901 |53,46 1.161.404 72,76

Vāceeši 35.458 5.199 2,34 16.676 780 0,lo 58.113 3,64

Leelkreevi 13.652 2,3o; 10563 4,75 2.146 0,76 98.385 119,78 124.746 7,82

Baltkreevi 3.136 ļ 0,53 4.813 2,17 700 0,25 66.981 13,47 75.630 4,74

Ebreji 29.090 4,90 5.827 2,62 14.396 5,io 30.331 6,io

6,io

0,24

0,07

79.644 4,99

Poļi
Leiši

9.249 ļ l, 55 11.256 5,06 3.749 1,33 30.313 54.567 3,42

6.002 1,01 9.765 4,39 8636 3,06, 1.185 . 25.588 1,60

Igauņi

Pārejee

7.836 1,32 125 0,06 466 0,16 342 8.769 0,55

2.006 ļ 0,34 347 0,16 868 0,31 620 0,12 3.841 0,24
Nez. taut. 654 i 0,ii 405 0,18 258 0,09 2.512 0,50 3.829 0,24
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Tautiba 1897. g. 1920. g. *)
Pavisam °/o Pavisam ū/o

Latveeši
. . . • ... 1,318,112 68,3 1,159,396 74,9

Vāceeši 120,191 6,2 58,097 3,7

Leelkreevi 152,681 7,9 91,477 5,9

Baltkreevi 79,523 4,i 66,194 4,3

Poļi 65,056 3,4 52,244 3,4

Ebreji 142.315**) 7,4 79,368 5,i

Leiši 26,033 1,4 25,538 1,6

Igauņi 17,990 0,9 8,701 0,6

Pārejee un nezin. taut. 7,486 7.041 0,5

Kopā: 1,929,387 100,0 1,548,056 100,0

Visvairāk Latvijā ir pamazinajees vāceešu, ebreju un leelkreevu

procents, bet vismazāk latveešu, leišu un baltkreevu. Nedrīkst aizmirst,

*) 1920. gadam skaitļi ņemti veenigi par Latviju sastādošo 17 apriņķeem

pirmskara robežās, nepeeskaitot Pitalovas un Pridruiskas apgabalus, par kuru

eedzīvotaju sastāvu 1897. g. trūkst datu, kālab šos apgabalus peeskaitot nebūtu

eespējams izdarit salīdzinājumu ar 1897. g. skaitļeem. Ar to ari izskaidrojama dife-

rence starp šo un eepreekšejo tabeli.

**) 3897. gada tautas skaitišanā eedzīvotaju peederibu pee veenas vaj otras

tautibas noteica pēc atsevišķo cilvēku mātes valodas. Bet pee mums leelā skaitā

dzīvo ebreji, kuri, bez šaubām, ir tauta, bet kurai tomēr nevar būt mātes valodas, jo

ebrejeem nav savas valodas. Parasti ebreji runā tās tautas valodu, kuras vidū tee

dzīvo. Tā Francijā ebreji runā franciski, Anglijā — angliski, Spānijā — spāniski un

tā tāļak. Tikai Kreevijā un Polijā ebreju vairums runā savā valodā (žargonā —

idisch), kura tomēr ir tikai līdz neeespējamibai sakropļota vācu valoda ar kreevu'

poļu un citu valodu atsevišķu vārdu peemaisijumu. Tādā kārtā radees ebreju žar-

gons. Tomēr inteliģentā ebreju daļa ari pee mums runā savā ģimenē un savstar

pigā satiksmē kādu veeteju valodu. Vispārīgi ir novērots, ka prāvākā ebreju daļa-
valodas ziņā peeslejas valdošai tautibai. Tālab ari pirms pārkreevošanas laikmetam

Baltijas ebreju vairākums parasti leetoja vācu valodu. Vēlāk, līdz arpārkreevošanas

laikmetu, ebreju starpā sāka dominēt kreevu valoda un ebreju jaunā paaudze bija

tikpat kreeviska, kā vecā paaudze vāciska. Tomēr ebreji, ar ārkārtīgi neecigeem

izņēmumeem, nemitējas būt ebreji, neskatotees uz to, kādā valodā tee parasti runā.

Tālab ari augšējā tabelē, sadalot Latvijas eedzīvotajus pēc tautibam, visi Mozus ticī-

bas peederigee ir peeskaititi ebreju tautibai, neskatotees uz to, kādā valodā tee

parasti runā. Ebreju milzigais vairākums (86,5°/o) bija uzdevuši kā savu mātes valodu

žargonu, bet atlikušee pēc valodas sadalijās sekošā kārtā :

Kurzeme Vidzeme Latgale Kopā

Vācu . . . 12,691 4,389 41 17,121

Kreevu
. . 320 1,240 351 1,911

Latveešu . 450 46 9 505

Poļu .... 12 16 4 32

Leišu
... 7 13 — 20

Visi šee vāciski, kreeviski, latviski v. t. t. runajošee ebreji, kur ir runa par

1897. gada skaitišanu, ir peeskaititi ebreju tautibai. Tagad ir eevērojami leelaks

skaits latviski runājošu ebreju.

Tautibas pirms un pec kara



Tautības
Latvijā

1920.
g.
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ka kara gados, it sevišķi pēc leelineeciskās revolūcijas Kreevijā, Latvijā
ir sabraucis leels skaits bēgļu no Kreevijas, kuri tagad Latvijā dzīvo un

paleelina cittauteešu procentu. Bet Latvijas politiskā un kulturelā dzīvē

svars ir veenigi Latvijas pilsoņeem, tas ir ļaudim, kuri ir cēlušees no

Latvijā eetilpstošeem apgabaleem, vaj ari tādi

ļaudis, kuri Latvijā ir ilgāku laiku nodzīvojuši.
Ja ņemam veenigi Latvijas pilsoņus, tad

Latvijā ir: latveešu — 76,68°/o, vāceešu

— 3,ob°/o, leelkreevu — 7,53°/o, baltkreevu —

4,63°/o, ebreju — 4,u°/o, poļu — 2,84°/o, leišu

— o,6i°/o, igauņu — 0,82°/o un pārējo un nezi-

nāmas tautibas peederigo — 0,28°/o. Tādā kārtā

vairāk nekā divas trešdaļas no Latvijas pilso-

ņeem ir latveešu. *)

1897. un 1920. gada skaitišanas rezultāti

nebūt neraksturo pilnā mērā tās milzigās pār-

grozibas, kuras ir notikušas kara laikā Latvijas

eedzīvotaju nacionālā sastāvā. Latvijas leelrūp-
neecibai attīstotees, kopš 1897. g. Latvijā bija

saplūduši ļoti leelā skaitā kreevi, leiši un poļi,
kuri draudēja novilkt sev līdz uz zemāka kul-

turela līmeņa visu zemi. Visvairāk karš ir

pamazinājis šo tautibu peederigo skaitu, jo kā

jaunākā laika eenāceji, kuri vēl nebija zaudē-

juši sakarus ar savu dzimteni, tee kā pirmee

Latvijas eedzīvotaju nacionalais sastāvs 1920. gadā.

atstāja kara apdraudēto Latviju. Kamēr 1897. gada Kurzeme un

Vidzemē bija 88,854 kreevu (1913. gadā veenā pašā Rigā bija

99,603),**) tikmēr 1920. g. tur bija atlikuši tikai 34,000 kreevi, kuru

*) Kad neskaita Latvijai peeveenotos Pitalovas un Pridruiskas apgabalus, tad

Latvijas pilsoņu starpā ir 79°/o_latveešu.

**) Kurzeme un Vidzeme 1914. g. bija ne mazāk ka 165,000kreevu.

Latvijas pilsoņu tautiba
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starpā dominē vecticigee kreevi, kuru preekšteči šeit apmetušees jau
17. un 18. gadu simteņos un kuri tālab Latviju uzskata par savu pastā-

vīgu dzīves veetu. Turpretim neskaitamee kreevu 'eeredņi ar savām

ģimenēm, kreevu karaspēks un strādneeki — peļņā gājēji ir atstājuši

Latviju. Tāpat ir ari ar poļeem un leišeem.

Vidzemē un Kurzemē, izņemot Ilūkstes apriņķi, ir notikušas trīs

vispārējas tautas skaitīšanas. Šo skaitišanu iznākumu salīdzinājums

spilgti rāda, kādā virzeenā Latvijā pārgrozās eedzīvotaju nacionālais

sastāvs.

Eedzīvotaju nacionālais sastāvs Vidzeme un Kurzeme, bez Ilūkstes apriņķa

Galveno tautibu peederigo pro-
cents 1881. un 1920. gadā.

Šee skaitļi nepārprotami leecina, ka

Latvija nemitigi kļūst latviskāka un ka

latveešu relativā skaita peeaugšana
notikuse sevišķi strauji pēdējos gados,

kaut gan politiskee apstākļi latveešeem

beeži ir bijuši daudz nelabvēligaki,

nekā pārejām tautibam, kufas dzīvo

Latvijā. Pagājušā gadusimteņa otras

puses sākumā Baltijas latveešu daļā bija

apmēram 70°/o latveešu, bet pēc viseem

kaya notikumeem latveešu procents

peeaudzis līdz 83,4. Tik ātra latveešu

procenta peeaugšana ir notikuse patei-

cotees tam, ka visu pārējo tautibu

peederigo pretošanās spēja dažadeem

nelabvēligeem apstākļeem ir bijuse daudz mazāka, nekā latvee-

šeem, un tālab it sevišķi vācu un kreevu skaits ir ārkārtīgi leela

mērā mazinajees. Kamēr latveešu skaits ir relativi peeaudzis, tikmēr

pārējo tautibu peederigo skaits ir abzoluti un relativi mazinajees. Vis-

Pārgrozības eedzīvotaju nacionāla sastāva

1881. g. taut;

tišan;

,s skai- 1897. g. taut;

tišam

s skai- 1920. g. tauti

tisan;

,s skai

Tautiba

Pavisam o/o Pavisam o/o Pavisam o/o

.atveešu 925,350

135,120

77,o 1,045,374 76,9 878,520

57,137

83,40

raceešu . 11,3 114,103 8,4 5,43

kreevu
. 48,236 4,o 67,549 4,9 21,842 2,07

Ibreju .

'ārējo .

66,534

26,169

5,5 71,708 5,3 47,972

47,884

4,55

2,2 62,569 4,5 4,55

Kopā ļ 1,201,409 100,o I 1,361,303 ļ 100,o I 1,053,355 1100,oo
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vairāk ir mazinajees kreevu skaits, jokreevu Vidzemē un Kurzemē ir gandrīz

trīs reizes mazāk nekā 1897. g. Vāceešu tagad taisni divas reizes mazāk

nekā eepreekšejā skaitišanā, pee kam vāceešu skaita mazināšanās kopš

pagājušā gadu simteņa vidus noteek nepārtraukti. Vēl 1881. g. Kur-

zemē un Vidzemē bija 11,3% vāceešu, bet tagad tikai 5,5°/o. Ari ebreju

skaits un procents ir mazinajees, kaut gan Latvijas leelpilsētās — Rigā
un Leepajā viņu relativais skaits ir peeaudzis.

Neskatotees uz leelo latveešu procentu, Latvija tomēr ir zeme,

kurā veeni otreem blakus dzīvo daudzu tautu peederigee, pee kam

katrai tautai savi mērķi un centeeni, katra tauta grib dzīvot savu dzīvi.

Latvija peelīdzinama nāciju valstim, kurām pretim nostāda nacio-

nālās valstis, kurās dzīvo tikai veenas tautas peederigee. Tomēr

nacionālu valstu vārda šaurākā nozīmē gandrīz nemaz nav. Tikai Skan-

dināvijas valstīs, Itālijā un Portugālē dzīvo tikai veenas tautas peede-

rigee. Ari Franciju un Vāciju var peeskaitit nacionālām valstim, jo tur

cittauteešu ļoti nedaudz. Vācijā bija vāceešu pirms kara 51,900,000

(92,2°/o), poļu — 3,300,000 (6,07°/o), franču — 223,500 (o,4i°/o), dāņu

— 141,060 (0,25%), čecbu — 107,400 (o,ai°/o), leišu — 106,300 (o,ai°/o)

un vēl daži desmit tūkstoši holandeešu, vendu un italeešu. *) Francijā

bija pirms kara 1,132,700 ārzemneeku un bez tam vēl flāmi un baski.

Kreeviju sauc par leelkreevu valsti, bet tanī bija tikai 44,3% leelkreevu

un 66,8% leelkreevu, baltkreevu un ukraineešu ņemtu. Polijas
caristes robežās, starp 9,4 miljoneem eedzīvotajeem 1897. g., bija tikai 7,9

miljoni poļu. Kauņas guberņā, Leetavas visleitiskakajā daļā no 1,544,564

eedzīvotajeem leišu bija 1,019,774, Beļģijā 43,0% no viseem eedzīvo-

tajeem ir flāmi, Bulgārijā bulgāru ir 79,5%, Šveicē 69% n0 eedzīvota-

jeem ir vāceeši, 21% franči un 8% italeeši. Somijā ir 82% somu, 11%
zveedru un 7% pārējo tautu peederigee. Ari Greeķijā un Serbijā

līdzigs nacionālais sastāvs. Latvija nacionālā sastāva ziņā eeņem lab-

vēlīgāku stāvokli, nekā daudzas minētās Eiropas valstis.

Lauku eedzīvotaju nacionālo sastāvu raksturo sekošā tabele, kurā

atzīmēts lauku eedzīvotaju nacionālais sastāvs 1920. g., peeskaitot pilsē-
tām visas apdzīvotās veetas ar pāri par 2000 eedzīvotajeem. Pēdējais
darīts tālab, ka pee mums ir prāvi meesti, kureem pilnigi pilsētu rak-

sturs un kuros eedzīvotaju vairākums ir ebreji, kreevi un citi. Šee

meesti peeskaititi pilsētām, bet laukeem ir peeskaititi tee meesti un pil-
sētas, kurās mazāk par 2000 eedzīvotajeem.

*) |Arvalstim pēc Justus Perthesa „Taschen Atlas" un Kreevijas ķeizara valsts

sastāvdaļām pēc Djadičenko „Ct&tvlctīvi. CnpaßOIīHHKi>
ft
.

Nacionālas un nāciju valstis
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Kad eevēro, ka šeit laukeem ir peeskaititas visas mazās pilsēti-

ņas un meesti (Sloka, Grobiņa, Piltene, Dobele, Alūksne, Krustpils,
Livani v. t. t.), kuros mazāk nekā 2000 eedzīvotaju, bet kuros blakus

latveešeem dzīvo prāvs skaits cittauteešu, tad saprotams, ka Kurzemē

un Vidzemē uz laukeem latveešu vairāk nekā 95,0% no viseem eedzī-

votajeem.

Kamēr Vidzemē un Kurzemē uz laukeem dzīvo gandrīz veenigi

latveeši, tikmēr Ilūkstes apriņķī un Latgalē ari uz laukeem dzīvo prāvs

skaits cittauteešu.

:= Latvijas lauku eedzīvotaju nacionālais sastāvs

T a u t i b a

Apriņķi un apgabali
Lat". Vāceeši Leel ". ,Balt\ Ebreji
veeāi Kreevi kreevi

Poļi LeiSi Igauņi Pārejee

Ligas . . .
esu

.
. .

96,16

96,24

1,30

2,23

0,40

0,45

1,03

0,59

0,86

0,83

0,17

0,15

0,33

0,20

0,39

0,19

0,30

0,14

0,22

0,10

1,78

4,06

0,10

0,16

0,io

0,u

almeeras . 96,48 0,13 0,03 0,18 0,04

alkas . . 93,95 O.io 0,23 0,17 0,io

Vidzeme: 95,62 1,13

I
*

0,83 0,14 0,20 0,24 0,14 1,58 0,12

Leepajas 92,50 1,69 0,38 0,06 0,38 0,59 4,22 0,04 0,14

Aizputes

Kuldīgas

88,79

91,56

7,26 0,24 0,03 0,63

0,27

0,45

0,17

2,51

2,36

0,02 0,07

0,135,28 0,16 0,04 0,03

0,52Ventspils 96,22 2,26 0,15 0,03 0,25 0,24 0,15 0,18

Talsu . . 94,26 3,71 0,95 0.13 0,08 0,26 0,18 0,15 0.28

urzeme :
. 92,60 4,04 0,39 0,06 0,32 0,34 1,95 0,14 0,16

Jelgavas 93,79 1,27 0,40 0,ii 0,05 0,43 3,63 0,03 0,29

Bauskas .
. 92,55 0,94 0,46 0,19 0,70 9,55 4,28 0,07 0,26

Jaunjelgavas 92,89 0,26 0,80 0,19 0,26 0,47 5,06 0,03 0,04

Ilūkstes
.
. 39,46 0,41 17,22 10,36 2,75 21,66 8,06 0,02 0,06

Tukuma. . 93,65 2,88 0,41 0,05 0,io 0,42 2,33 0,07 0,09

Zemgale : 80,64 1,15 4,33 2,46 1,20 5,28 4,74 0,04 0,16

Daugavpils
Rēzeknes ,

58,52

65,87

54.22

0,ii

0,04

0,04

14,92

18,91

15,10

10,76

3,45

0.24

7,53

3,87

2,32

0,30

0,14

0,13

0,oi

0,02

0,16

0,06

0,15

Ludzas
.
. 25.85 15.48 1,73 0,07

Latgale: . 58,58 0,07 20,13 13,96 2,42 4,49 0,19 0,07 0,09

Visā Latvijā : 78,9i 1,25 8,45 5,57 1,30 2,61 1,25 0,53 0,13
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1920. g. Latgale*) uz laukeem bija latveešu:

Daugavpils Rēzeknes Ludzas
Latgalē

apr. apr. apr. '
B

1897- gadā 63,2°/o 63,v°/o 67,40/o 64,7°/o
1920.

„ 64,4> 65,5ū/o 71,0°/o 67,0°/o

Kamēr visā Latvijā visu tautu peederigo skaits, neizslēdzot ari

latveešus, pamazinajees abzoluti, tikmēr latveešu skaits Latgalē kopš
1897. g. ir peeaudzis ari abzolutos skaitļos. 1897. gadā visā Latgalē
saskaititi 253,792 latveeši, bet 1920. gadā 263,756. Pee tam jaeevēro,
ka Daugavas joslā, kurā pasaules kara laikā norisinājās kara darbiba,

latveešu skaits ir eevērojami pamazinajees, bet totees pārejā Latgalē tas

ir peeaudzis. Latveešu bija:

Tomēr latveešu skaits Latgalē ir vairojees tikai tad, kad salīdzinām

1920. gada skaitišanas iznākumus ar 1897. gada skaitišanas rezultateem,

un neeevērojam to, ka laikā no 1897. g. līdz 1915. gadam Latgales lat-

veešu skaits bija eevērojami peeaudzis, un ka 1915. gadā tālab Latgalē
bija daudz vairāk latveešu nekā 1897. gadā. Pēc ziņām, kuras

1910.—11. gados eevākuse katoļu baznica,**) 60 Latgales katoļu draudzēs

toreiz bija 326,400 latveešu. Luterticigu latveešu toreiz skaitīja ap

50,000 un pareizticīgo latveešu ap 5000. Tādā kārtā ap 1910. gadu

Latgalē bija apm. 380,000 latveešu, bet visā Latgalē skaitīti 601,800 eedzī-

votaji.***) Tādā kārtā līdz ar visu eedzīvotaju skaita pamazinašanos

kara laikā ir pamazinajees ari latveešu skaits. Vēl leelakā mērā pama-

zinajees citu tautu peederigo skaits.

*) Lai 1920. g. skaitļus varētu salīdzināt ar 1897. g. skaitļeem, apriņķi ir ņemti

pirmskara robežās, nepeeskaitot tagad peeveenotās Drisas un Ostrovas apriņķu daļas.

**) Skat. Vēstnesi" N° 302, 1911. g.

***) EmerojļHHKi. Poccin 1910. gada izdevums.

Tautibas Latgalē

Apriņķi 1897. g. 1920. g.

Latveešu skaits

kopš 1897. g. ir

vairojees (-(-) vaj
mazinajees (—)

Uz 100 latvee-

šeem 1897. g.
bija 1920. g.

•augavpils .
.ezeknes .

,udzas . . .

92,527

78,960

82,305

89,204

83,093

91,459

— 3,323

-f 4,133

+ 9,154

96,4

105,2

lll,i

Latgalē jļ 253,792 263,756 + 9,964 103,9

Tautibas Latgale

Eedziv. skaits
TT „ , _

laikā no
Uz 1°°

1897.-1920. g.
18

iQ 9n

g-i>lja

mazinajees (—) g.

Kreevi .

Ebreji .

Poļi . .

— 25,119

— 33,850

— 3,752

82,3

46,9

87,9
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Neskatotees uz cittauteešu skaita pamazinašanos un latveešu skaita

peeaugšanu, Latgale tomēr vēl veenmērir ta Latvijas daļa, kurā ir daudz

cittauteešu. Latgales zeemeļu un reetumu daļa, tas ir visa Latgales

daļa, kura atrodas uz zeemeļeem no Daugavpils-Rezeknes-Pitalovas

dzelzsceļa, ir tīri latviska, jo tur ir pagasti, kuros ir vairāk nekā 95,0°/o

latveešu, un vispārigi latveešu procents tur ir viscaur leelaks par 80.

Visā Latgalē ir tikai 11 pagasti, kuros latveešu ir mazāk par pusi no

viseem eedzīvotajeem. Nelatviskee pagasti rada Latgalē trīs cittauteešu

salas. Pirmā atrodas Rēzeknes deenvidos un reetumos un sastādās no

Ozolmuižas (37,6% latveešu), Rozenmuižas (46,8%), Rušinās (46,8%),

Salojaņu (44,8%) un Kapiņu (43,4%) pagasteem. Otrā veeta Latgalē,
kur latveeši nesastāda eedzīvotaju vairākumu, atrodas Ludzas apr. deen-

vidos. Tee ir Rundanu (15,2% latv.), Istras (17,i%), Posinas (0,8%) un

Janovales (32,4%) pagasti. Bez tam Daugavpils apriņķī, austrumos no

apriņķa pilsētas, latveeši atrodas mazākumā Maļinovkas (18,9%) un

Izabelinas (34,6%) pagastos. Visos pārējos Latgales pagastos eedzīvotaju
leelo pusi sastāda latveeši un uz pašas Kreevijas robežas ir pagasti

(peem. Ošunas ar latv.), kuros eedzīvotaju milzīgais vairākums

ir latveeši. Tanīs pagastos, kuros latveeši nesastāda eedzīvotaju leelako

daļu, parasti dzīvo raibā juceklī dažādu tautibu peederigee un abzoluto

vairākumu nesastāda neveenas tautibas peederigee.*)

Saskaņā ar Latvijas-Kreevijas meera līgumu Latvijai ir peeveenoti
trīs agrākā Ostrovas apriņķa pagasti un divi Drisas apriņķa pagasti,
kuros eedzīvotaju vairākumu sastāda leelkreevi un baltkreevi. Šee

pagasti ir beeži apdzīvoti — tanīs ir vairāk nekā 50,000 eedzīvotaju, un

šee pagasti Latgalē pamazina latveešu procentu no 67,4 uz 58,6. Tomēr,

peeskaitot ari šos pagastus, Latgalē latveeši sastāda vairākumu, vēl vai-

rāk tālab, ka 1920. g. tautas skaitišanā notika nenormālos apstākļos un

daudzi tumšāki latveešu zemneeki sevi uzdeva par baltkreeveem un

poļeem.
Visu teikto eevērojot, jānāk pee slēdzeena, ka Vidzeme, Kurzeme

un Zemgale uz laukeem ir gandrīz veenigi latveešu apdzīvotas, jo tur

vairāk nekā 95% no viseem lauku eedzīvotajeem ir latveeši. Ari Latgale
ir latviska zeme, jo tur uz laukeem vairāk nekā % no viseem eedzīvo-

tajeem ir latveeši, un tikai nedaudzās veetās ir māksligi raditas kreevu

kolonistu salas.

Ja Latvijas lauku apgabalos, ar neleeleem izņēmumeem, latveeši

sastāda eedzīvotaju milzīgo vairākumu, tad pilsētās apstākļi ir citādi.

Mūsu leelakām pilsētām ir stipri internacionāls raksturs. Leelakajās

*) Peemēram Kapiņu pagastā, Daugavpils apriņķī, ir 43,42°/o latveeši, 24,67ū/o

leelkreevi, 16,48°/o baltkreevi, 14,52°/o poļi, 0,65°/o ebreji un 0,26°/o citu tautibu

peederigee.

Tautibas Latgalē
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Pārgrozības Rigas eedzīvotaju nacionāla sastāva

1867.

gada

1881.

gada

1897.

gada

1913.

gada

1917.

gada

1919.

gada

1920.

gadā

Tautibas

3.

martā
1
)

29.

decembrī
2
)

28.

janvārī
3
)

5.

decembrī
4
)

1.

augusta

2.

februārī

14.

jūnija

Pavisam

o/o

Pavisam

o/o

Pavisam

o/o

Pavisam

o/o

Pavisam

o/o

Pavisam

o/o

Pavisam

o/o

Latveeši

24,199

23,6

49,974

29,5

127,046

45,0;

218,097

42,2

114,379

54,3

109,660

51,5

99,580

54,89

Vāceeši

43,980

42,9

66,775

39,4

67,286

23,8

69,016

13,3

30,141

14,3

36,812

17,3

28,571

15,75

Kreevi

25,772

25,1

31,976

18,9

45,452

16,i

99,603

19,3

18,320

8,7

15,152

7,i

12,125

6,68

—

Ebreji

5,254

5,i

14,222

8,4

16,922

6,i

33,651

6,5

21,522

10,3

28,719

13,5

24,721

13,63

—

—

Igauņi

872

0,8

1,565

0,9

3,702

1,3

9,020

2,081

0,i

2,185

1,2

1,616

0,89

—
i

Poļi

3,197

1,9

13,415

4,8

47,595

9,2

10,945

5,2

9,544

4,5

7,859

4,33

—

Leiši

2,513

2,4

ļ

1,620

1,0

6,362
ļ

2,3

35,156

6,8

11,604

5,5

6,371

3,0

5,303

2,92

Pārejee
un

2,045

0,7

5,384

1,0

1,598

0,8

4,054

1,9

1,668

0,91

nezinamee Kopa

102,590

100,o

169,329

100,o

282,230

100,o

517,522

100,o

210,590

100,o

212,797

100,o

181,443

100,o
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pilsētās līdz karam pat nebija neveenas tautibas, kurai veenai pašai būtu

peederejis abzolutais vairākums eedzīvotaju starpā.

Tagad latveeši sastāda abzoluto vairākumu kā lauku, tā ari pilsētu

eedzīvotaju starpā, bet vēl nesen tas tā nebija. Līdz 19. gadu simteņa

otrai pusei zemneeku pārveetošanās brīviba bija eerobežota, un tālab

pilsētas tikai lēnam peeauga. Latvijas pilsētu leelakajā daļā vāceeši

sastādija eedzīvotaju relativo un veetām pat abzoluto vairākumu. Tikai

dažās Kurzemes mazpilsētās un prāvajos meestos bija eevērojamā mērā

reprezentēti ebreji un Augš-Kurzemes un Latgales pilsētās bez ebrejeem
ari kreevi un poļi. Pēdējos peecdesmit gados pilsētās leelā skaitā eece-

ļoja latveeši un drīz tee daudzās pilsētās eeguva vairākumu. Pēdējos

gadu desmitos, kad leelrūpneecibas peeaugošās prasibas pēc darba spēka
vairs nevarēja apmeerinat ar veetejeem strādneekeem, pilsētās saplūda
leiši un kreevi, pee kam pēdējo vairošanos pārkreevošanas laikmetā veici-

nāja Peterpils valdiba, peeņemdama kroņa darbos gandrīz veenigi kreevus.

Pārgrozības Rigas eedzīvotaju nacionalā sastāvā

Pārgrozības pilsētneeku nacionālā sastāvā raksturo Rigā izdarito

tautas skaitišanu iznākumi (Skat. tab. 231 lapp.).
Šee skaitļi leecina, ka Riga ari pirms 50 gadeem jau bijuse inter-

nacionāla pilsēta. Veeni otreem blakus dzīvoja dažādu tautibu peederi-

gee, pee kam abzolutais vairākums nebija neveenas tautas peederigeem,
kaut gan vāceešeem līdz 80 gada vidum peedereja relativais vairākums.

Bet pamazam pārsvaru eeguva latveeši, kuri leelā skaitā eeceļoja no

laukeem. Tā laikā no 1881.—1897. gadam Rigas eedzīvotaju skaits

pavairojees par 112,901 cilvēku, kaut gan tanī pašā laikā Rigā dzima

vairāk nekā mira tikai 19,024 cilvēki. Tādā kārtā minēto 15 gadu laikā

eeceļojuši 93,877 cilvēki, kuri pa leelakai daļai bija latveeši, jo minētā

Pilsētneeku tautiba
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laikā latveešu skaits pavairojees 2 1ji reizes. Bet 20. gadu simtenī vēl

leelakus apmērus peeņēma leišu-poļu un kreevu eeceļošana. Kaut gan

latveešu skaits no 1897.—1913. gadam gandrīz dubultojees, leišu-poļu
skaits tomēr paleelinajās četrkārtigi, un tālab latveešu relatīvais skaits

pēdējos gados pirms kara gāja mazumā. 1917. gada skaitišanas iznā-

kumi raksturo kaja laikā notikušās pārgrozibas. Visu tautibu peederigo
skaits leelos apmēros gājis mazumā. Tā kā Rigas kreevi pa leelakai

daļai nebija veetejee eedzīvotaji vārda šaurākā nozīmē, bet šurp atsūtiti

eeredņi, tad līdz ar kreevu kroņa eestāžu evakuāciju kreevu skaits pa-

mazinajees seškārtigi. Mazākā mērā pamazinājās vāceešu un latveešu

skaits, pee kam pēdējo skaitu vēl paleelinaja Rigā saplūdušee bēgļi.

Vismazāk pamazinajees ebreju skaits. Bēgšanas laikā Rigas ebreji ne-

drīkstēja pilsētu atstāt, un prāva daļa Kurzemes ebreju, kurus 1915. g.

no tureenes izraidīja, apmetās Rigā. Visvairāk ebreju Rigā bija leeli-

neeku laikā, bet ari tagad Rigā ebreju relativi daudz vairāk, nekā

pirms kara, jo 1913. gadā Rigā bija 6,5% ebreju, bet 1920. g. — 13,e°/o.

Kopš 1915. g. latveeši Rigā sastāda eedzīvotaju abzoluto vairākumu, un

tādā kārtā Riga ir pirmā leelpilsēta ar latvisku eedzīvotaju vairākumu.

Tautas skaitišanu iznākumu salīdzinājums leecina, ka Rigā jau
pirms kara nemitigi peeauga latveešu skaits, kamēr vācu skaits gandrīz
nemaz negrozījās, bet tā kā pilsētas eedzīvotaju kopskaits ātri peeauga,

tad vācu relativais skaits nemitigi gāja mazumā (no 42,9°/o līdz 13,3°/o).
Tikai pēc 1915. gada vācu relativais skaits peeauga, jo vācu eedzīvotaju
daļa pamazinājās lēnāk nekā visas pilsētas eedzīvotaju skaits. 1913. gadā
vācu bija 13,3%, 1917. gadā 14,b°/o, 1919. gadā — 17,3°/o, bet pēc Cēsu

kaujam vācu procents Rigā atkal pamazinājās uz 15,75.
Ari Leepajā rāda līdzigu ainu :*)

*) 1863. gadam pec „Statistisches Jahrbuch fūr Kurland" 1863. g., 1881. g. —

M. v. Ergebnisse der Kurlàndischen Volkszâhlung v. 29./XII. 1881.;
1897. gadam pec oficiela skaitišanas iznākumu publicējuma, 1911. g. pec policijas
skaitišanas iznākumeem, 1915. g. pec „11. Verwaltungsbericht der deutschen Ver-

waltung inKurland" un 1920. gadā pēc pirmās Latvijas tautas skaitišanas iznākumeem.

Tautibas Riga un Leepaja

1863. g. 1881. g. 1897. g. 1911. g. 1915. g. 1920. g.

Tautibas
Pa-

visam
o/o ! Pa-

ļvisam
o/o

Pa-

visam
o/o

Pa-

visam
o/o

Pa-

visam
o/o

Pa-

visam
o/o

Latveeši 9,344 31,6

2,470 8,3

9,803 33,i

6,651 22,5

528 1,7

497 1,6

318 1,2

20,869 47,8l,627ļ 16,3 24,918 38,6 35,947

8,244

43,o 26,031 51,74
Kreevi

.
320 3,2 7,492 11,6 9,9 2,347 5,4

5,957 13,7

7,163 16,4

3,003 6,9

4,275 9,8

6 0,o

1,731 3,45
Vāceeši .

}7,892 79,2
11,627 18,o 9,617 11,5 5,721 11,37

Ebreji . .

Leiši
. . 0,i

9,461 14,7 110,308 12,3 9,671 19,22

11 3,587 5,6 |l7,657 21,1
3,738 7,43

Poļi . . .

Pārejee .

114 1,2 6,007 9,3

ļ 1,877 2,2

2,843 5,65

6 0,o 1.397 2.2 576 1,"

Kopa L 9,970ļl00,0 || 29,61lļlOO,o |ļ 64,489|lOO,o |83,650|lOO,o ļļ43,620|l00,0 50,311 100,oo
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Ari Leepajā latveešu procents nemitigi peeaug, 1915. g. skaitišanu

izdarija 30. zeptembrī, tas ir gandrīz pus gadu pēc tam, kad Leepaju

bij eeņēmis vācu kara spēks. Tālab 1915. g. skaitļi rādaLeepajas eedzī-

votaju nacionālo sastāvu pēc bēgšanas laikmeta. No Leepajas visvairāk

bēguši kreevi un leiši-poļi, kamēr ebreju relativais skaits tāpat kā Rigā

ir pat peeaudzis.
Kamēr Vidzemes mazpilsētās kara notikumi pilsētu eedzīvotaju

nacionālo sastāvu maz pārgrozījuši, tikmēr Rigā un Kurzemē notikušas

leelas pārgrozibas. Rigā un Leepajā notikušās pārgrozibas šeit jau at-

zīmētas. Kurzemes mazpilsētās, izņemot Aizputi, 1915. g. rudenī tika

Pilsētu leelums un latveešu procents tanīs.

izraidīti visi ebreji un tālab jau šī apstākļa dēļ veen dažās pilsētās

eedzīvotaju skaits pamazinājās pa 20—50%. Vēlāk ari latveeši, kreevi

un daļa vāceešu atstāja Kurzemi un tālab pilsētu eedzīvotaju skaits

eevērojamā mērā pamazinajees. Tomēr šo pārgrozibu rezultāts ir tas,

kāpēc bēgšanas un ebreju izraidišanas latveeš'u

relativais skaits Kurzemes pilsētās bija leelaks

nekā pirms kara.

Tabele 235. lapp. nepārprotami leecina par latveešu svara pee-

augšanu Latvijas pilsētās. Tanī pašā laikā visu pārējo tautibu peederigo
skaits un svars pilsētās ir gājis mazumā. Pilsētu un meestu ar vairāk

nekā 1000 eedzīvotajeem 1920. gadā Latvijā bija 40 un 28 pilsētās lat-

veeši veeni paši sastādija eedzīvotaju vairākumu. 3 meestos eedzīvo-

= Latveešu skaits pilsētas
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taju leelo pusi sastādija ebreji, bet atlikušās 7 pilsētās neveenai

tautibai pašai par sevi nepeedereja vairākums. Latvijas pilsētas

un lauki savā visumā ir latviski. Tīri latviska ir Vidzeme (izņe-
mot Rigu), jo tur kā pilsētās, tā ari uz laukeem ir vairāk nekā 90°/o

latveešu, un visvairāk cittauteešu eespaids ir sajūtams Latgalē, kur pil-
sētu ar latvisku vairākumu vēl ir ļoti nedaudz.

Latveešu procents Latvijas pilsētās un meestos, kuros vairāk nekā

1000 eedzīvotaju :

1897. g.
1) 1915. g.

2) 1920. g.

Sloka 79,5 — 97,i

Rujene — — 95,2
Valmeera 76,5 — 92,7

Limbaži 74,4 — 90,5
Cēsis 65,5 — 88,8
Valka3) 40,8 — 88,4

Jūrmala4) — — 86,8
Kandava — 77,8 86,3

Strenči — — 86,0
Smiltene —

— 85,8

Pļaviņas —
— 84,2

V.-Auce —
— 83,i

Alūksne — — 81,3

Grobiņa 54,6 75,4 81,2

Bolderaja —
— 80,2

Ventspils 58,0 70,8 77,6

Saldus — 86,6 77,6
Tukums 52,2 74,6 76,9
Talsi 49,7 76,0 74,7

Jelgava 45,7 48,3 71,5

1897. g.
1) 1915. g.

2) 1920. g.

Aizpute 47,3 59,9 68,0

Kuldiga 50,7 71,6 68,0
Bauska 45,6 — 65,9

J.-Jelgava 28,4 — 63,7

Jēkabmeests 32,3 — 61,7

Livani — — 58,3

Riga 45,0 — 54»9

Leepajā 38,6 47,8 51,7

Vilaņi — — 43,9

Kārsava —
— 30,7

Krustpils —
— . 25,0

Varklaņi — — 22,7

Rēzekne 7,7 — 19,2

Subate — — 19,i

Preiļi — — 17,i
Ludza 4.6 — 12,i

Krāslava — — 10,4

Dagda — — 8,8

Daugavpils 1,8 — 5,i

Latvijas pirmeedzīvotaji ir latveeši, kuri vēl 13. g. s. sadalijās
četrās ciltīs un lībeeši, kuri sakuzdami radijuši tagadējo latveešu

tautu. Latveeši peeder pee baltu tautām, kuras indo-

eiropeešu tautu saimē uzskatama par patstāvīgu veenibu, kālab ir pilnigi

aplami uzskati, itkā latveeši būtu slāvi.*) Baltu jeb aisteešu valodu no-

1 ) 1897. g. skaitišanas rezultātu publicējumos uzdotas zinas par eedzīvotaju
tautibu veenigi pilsētās un apriņķu meestos, bet pārejee meesti ir peeskaititi laukeem.

2) 1915._g vācu okupācijas eestādes izdarija skaitišanu veenigi Lejas- un

Vidus-Kurzeme.
3) Skaitli par Valku 1897. g. atteecas uz visu agrāko Valkas pilsētu, bet

1920. g. skaitļi veenigi uz to Valkas daļu, kura ir peeveenota Latvijai.
4) Skaitļi par Rigas Jūrmalu atteecas veenigi uz veetejeem_ Jūrmalas eedzī-

votajeem. Kad peeskaita peldu veesus, kuri skaitišanas deena (14. jūnija) tur

dzīvoja, tad latveešu procents pamazinās uz 57,64.

*) Kara sākumā daži laikraksti aplami apgalvoja, ka latveeši esot slāvi. Ari

dažos vācu izdevumos tas bija lasāms. Eevērojamakee valodneeki pret to ir cēluši

noteiktus eebildumus, aizrādīdami, ka zinātne par latveešu peederibu pee slavu

cilts neko nezin.

Latveešu procenta peeaugšanapilsētas
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Latveeši XVIII. g s. vidū.

zare pastāv no 1) izmirušās senprūšu, 2) leišu un 3) latveešu valodām. Bez

tam pee tās pašas tautu saimes ir vēl peederejušas mazāk pazīstamas un

senāk izmirušas ciltis : zudeņi, galindi un jatvegi, kamēr latveešos ir

pārgājušas leišu-latveešu starpciltis : kurši, zemgaleeši un sēļi. Senprūši

galigi atmeta savu valodu 17. g. s., pāreedami austrumu Prūsijas vācee-

Latveeši Latgalē XVIII. g. s. beigās.
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šos, kuri vēl tagad leeto dažu retu senprūšu vārdu. Nav šaubu, ka

senprūšu valoda ir agrāki atdalijusēs no baltu pirmvalodas, kamēr leišu

un latveešu senči vēl kādu laiku runājuši veenu kopēju valodu, bet

9. g. simtenī kā vērojams, ari leiši un latveeši bijuši šķirti.*)

Latveešu apdzīvotā teritorija ar neecigeem izņēmumeem

sakrīt ar Latvijas valsts robežu. Agrāk, turpretim, latveešu apdzīvotās
zemes robeža veetām bija eevērojami citāda nekā tagad. Tā Drisas

apriņķis Vitebskas guberņā agrāk bija leelā mērā latvisks, bet pēdējos

Seeveetes pee baznicas (Kurzemē).

gadu simteņos tureenes latveeši pārpoļoti un, galvenā kārtā, pārbalt-
kreevoti. Vēl pirms pasaules kara 6 Drisas-Sebežas dekanāta draudzēs

prāva eedzīvotaju daļa bija latveeši. Vēl tagad tur Saveiķu draudzē

veseli ceemi runā latviski, bet pa leelakai daļai Drisas apriņķī tikai

vecakee ļaudis vēl prot latviski. Ari Ilūkstes apriņķa leelakā daļa

agrāk bija tīri latviska (skat. zemāk par baltkreeveem) un ari Leetavas

zeemeļos plaši agrāk latviski apvidi tagad ir leitiski, jo Kurzemes deen-

vidus robeža savu tagadējo veidu ir dabujuse tikai 1586. gadā. Ir

:) P. Šmidta levads valuodnieciba. Rigā 1921. —31 lapp.

Latveešu apdzīvotā teritorija
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eemesli domāt, ka toreiz Kurzemei zudu-

šee apgabali bija latveešu apdzīvoti, jo
ordeņa valsts robežas parasti sakrita ar

latveešu, resp. igauņu tautu robežām

(Bielenstein, Die Grenzen 11. 1. p.). Ir

zināms, ka 18. g. s. sākumā Kauņas gu-

berņā bijušas prāvas latveešu draudzes,*)

kuras sastādījušās no tureenes latveešu

pirmeedzīvotajeem un jauneem eenācejeem.

Tāpat latveeši kopš sendeenam apdzīvoja

apgabalu Ostrovas apriņķī Pleskavas

guberņā, starp Ludzas agrāko austrumu

robežu un Utrojas upi. Sis apgabals nekad

nav peederejis pee Livonijas valsts vaj

Latgales, tureenes latveeši ir saņēmuši

kristīgo ticību no Pleskavas un tālab ir

no sendeenam pareizticigi (skat. karto-

gramu pee 208 lp. p.) un tagad pilnigi

pārkreevoti. Tādā kārtā Latvijas austru-

mos, pateicotees pārpoļošanas un pārkree-

Nīceete.

vošanas eespaidam, daži agrāk latviski apgabali ir zuduši latveešu tautai.

Latvijas deenvidos ir runa par kuršeem, kuri Leetavā ir pārvērtušees

par leišeem. — Veenigi Lat-

vijas zeemeļos un zeemeļu

austrumos, pilnigi pretēji vis-

pārīgi peeņemteem eeska-

teem, latveešu tautas terito-

rija ir paplašinājušās, jo vēl

vidus laikos Valmeeras ap-

riņķa zeemeļu daļa (Burt-

neeku ezera zeemeļos) un

tagadējā Valkas apriņķa daži

austrumu daļas pagasti bija

igauniski, bet tagad tee ir

tīri latviski.

Par „latveešu" vārda

celšanos un nozīmi pētneeki
un valodneeki ir izteikuši

dažādas domas. Domājams,
ka latveešu vārds ir cēlees

*) Schlôzer, AUgemeine nordi-

sche Geschichte, 1771, 391. lp. p,

Latveešu apdzīvota teritorija
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no latgaļu cilts nosaukuma, jo 13. gadu simtenī ar vārdu Latvija —

latīniski Lettia — apzīmēja tikai toreizējo Latgali, tas ir tagadējās Vidze-

mes deenvidus daļu un Latgali kopā ņemtas. Latiņu vārdu Lettia vāci

12. gadu .simtenī aizņēmuši no lībeešeem, kuri mūs, tāpat kā igauņi,

sauc par „letti a} jo vāceeši vispirms eepazinās ar lībeešeem.*)

Latveeši ir uzskatami par visai leela auguma cilvekeem. Tā mērot

vairākus desmitus tūkstošus rekrūšus ir izrādijees, ka 21 gadu veci

latveešu vīreeši ir 169,4 cm leeli, 22 gadus veci — 170,0 cm un

Latveešu zemneeki Latgales
austrumos.

Rucaveete.

23 g. veci — 171,0 cm. Šee skaitļi leecina, ka latveeši auguma ziņā
ir peeskaitami Eiropas leelakām tautām,**) pee kam ir peezīmejams,

*) A. Švabe. Latvijas vēsture. 1. daļa 6. lp. p.

**) Pēc Bollingera dažādu tautu peederigo augums centimetros ir sekošs :

Patagoneeši . . . 180,3 Latveeši
.... 170,4 Ķīneeši 162,5

Z.-Amerikas S. V. Zveedri 170,2 Bavareeši
.... 162,0

reetumos
.. . 177,0 Belgeeši .... 168,6 Italeeši 162,0

Z.-Amerikas S. V. Zeemeļvāceeši , 168,0 Malaji 157,0

austrumos . . . 173,0 Austrijas vāceeši 167,0 Lapi 152,4
Lībeeši 173,6 Igauņi 164,2 Bušmeņi .... 137,2

Angļi 172,7 Deenv. franči . . 163,0

Šee skaitļi pēdējā laikā vairākkārt ir laboti. It sevišķi igauņi ir eevērojami

leelakā auguma, nekā Bollingera tabelē minets.

Latveešu augums
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ka Latvijas eedzīvotaji, izņemot ebrejus, vispārīgi ir leela auguma.*)
Caurmērā auguma ziņā visleelakee cilvēki Latvijā ir Ventspils, Leepajas,

Aizputes un Valmeeras apriņķos, bet ar minimālo caurmēra augumu

Latgales apriņķos. Meesas būve latveešeem ir stipra un labi samēriga.
Druknums ir tikai reti sastopams, meesas krāsa balta, matu spalvu pee

meesas pamaz. Galvas mati ir gludi vaj veegli, reti stipri krūzaini.

Vairāk nekā 80°/o latveešu ir gaišmataini ar zilām, pelēkām vaj pelēk-
zilām acim. Bārda vīreešeem ir vidēji kupla. Par latveešu galvas
kausa garumu pētneeki izsakās dažādi. Lisauers Karalaučos to nosauc

Latveešu zvejneeki.

par vidēji garu, O. Vebers saka, ka latveešu galva ir mēreni gara un

puslīdz plata, bet Wirchovs par garenu. — Latveešu seja ir eegareni

apaļa, reti plata vaj stūraina (lībeešu peemaisijums). Sejas krāsa

veseliga — seeveetes beeži sārtām skaistām sejām. Peere augsta,

deguns taisnis un pagarš, bet sastopami ari īsi un plati deguni.
Latveešu valodā izšķir trīs izloksnes : 1) vidus izloksni,

2) tāmneeku izloksni un 3) augšzemneeku izloksni. Vidus izloksnē

runā latveeši Latvijas videenē no Maz-Salacas un Ērģemes, uz deen-

*) 1921. gada rudenī Latvijā eesaukto 20 gadus veco rekrūšu starpā bija
latveešeem 169,7 cm leels caurmēra leelums, igauņeem — 169,6 cm, leišeem —

169,1 cm, vāceešeem — 168,8 cm, poļeem — 168,5 cm, kreeveem — 168,3 un ebre-

jeem — 164,3 cm.
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videem par Valmeeru, Cēsim, Jel-

gavu un Dobeli līdz leišu robežai.

Vidus izloksne ir kļuvuse par latveešu

rakstu valodu, pee kam vistu-

vaki rakstu valodai stāv Dobeles un

Jelgavas izloksnes. Par tāmnee-

keem mēdz saukt latveešus, kas

dzīvo apmēram starp Kuldigu, Tal-

seem, Dundagu, Ventspili; bet valo-

das ziņā tā var saukt ari latveešus

starp Skulti, Limbažeem, Leel-Salaci,
kas runā ļoti līdzigi Kurzemes tām-

neekeem. Eevērojamakas tāmneeku

īpatnibas ir šādas: īsee galotņu pat-

skaņi izzūd (peem. „mās māc brāl"_r=

māsa māca brāli), un garos galotņu

patskaņus mēdz saīsināt; seeveešu

kārtu izskauž vīreešu kārta (peem.

„tee cūks ir dārg" = tās cūkas

ir dārgas) ; konjugācijā leeto pee

Latveešu zemneeki (Kurzeme).

visām personām trešās personas formu (peem. „es sit", „mes sit", „jus

sit"). Tāmneeku izloksnē runā ļaudis tanīs apvidos, kuri agrāk bija

Pee pajūga (Vidzeme)

lībeešu apdzīvoti. Tālab peeņem, ka tāmneeku izloksnē novērojams
lībeešu valodas eespaids. Augšzemneeku izloksnē runā Augš-

Kurzemē, Latgalē un Vidzemes Maleenē, t. i. 25—45 kilometrus plašā
joslā gar Vidzemes deenvidus austrumu robežu. Galvenās augšzemneeku

Latveešu valoda
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īpatnibas ir šādas: lejzerrmeeku a zināmos gadijumos pārvēršas par tīru

(vācu vaj kreevu) o (peem.
„
gol va

"
— galva) ; garais a pārvēršas par

tīru (vācu) o (peem. „broļi — brāļi) un dažādās izloksnēs tāļak par div-

skani oa („broaļi"); platais c pārvēršas par a (peem. „vacs" = vecs,

„tāvs" = tēvs) ; garais i pārvēršas par ci (peem. „veirs" = vīrs), un

garais a par dažādās izloksnēs dažādi izmantotu divskani (peem. „couka"

jeb „ceuka" jeb „ciuka" = cūka); cc pārvēršas par garu i (peem.

„mīgs" = meegs) un o par garu a (peem. „zūbs" = zobs); steeptā
akcenta veetā eestājas krītošais; šk un žģ izrunā kā šk un žg\
k pārvēršas par č un ģ par dž. Šīs trīs izloksnes nav stingri veena

no otras šķirtas, bet caur pārejas izloksnēm pamazam pāreet veena otrā *.)
Vidus izloksne pārvērtusēs par rakstu valodu un līdz ar rakstītā vārda

Latveešu kareivju grupa (Bermonta kaujas ar franču

kaŗa medali apbalvoti).

izplatišanos tautā, pamazam izskauž izloksnes, un daudzos apvidos vecee

ļaudis runā citādi, nekā jaunā paaudze, kura skolās un avizēs mācijusēs
vidus izloksni. Ari latgaleešu izloksne, kuru beeži aplami nosauc par

valodu, tikai maz atšķiras no maleneešu un augšzemneeku izloksnēm,

un tāpat kā Baltijā, augšzemneeku izloksnes runātāji bez kādām grū-
tībām peeraduši pee vidus izloksnes, tāpat ari latgaleeši pee tās peeradīs.
Ar to nebūt nav teikts, ka vidus izloksne Latgalei spaidu ceļā uzspee-

žama. Taisni otrādi. Skolās, sevišķi zemākās klasēs, mācama ari

izloksne, bet peegreežot tanī pašā laikā nopeetnu vēribu rakstu valodai.

Jaeevēro, ka latgaleešu izloksne atšķiras no rakstu valodas daudz mazākā

mērā nekā, peemēram, Bavārijas vaj citas Vācijas deenvidus daļas eedzī-

*) J. Endzelina un K. Mūlenbacha latveešu gramatika, Riga, 1907. g. 7. lp. p.

Latveešu valoda
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votaju izloksne no vācu rakstu valodas. Ja vācu tautai pastāv tikai

veena rakstu valoda, kur izloksnes daudz leelakā mērā atšķiras no rakstu

valodas, tad nav šaubu par to, ka latveešu tautā izloksnes neradīs

šķēršļus veenotas kultūras radišanai. Tagad augšzemneeku izloksne

(latgaliski) ir izcēlusēs neleela literatūra, kurā ir pārsvars reliģiska un

lauksaimneeciska satura raksteem. Izņemot Latgali, visā Latvijā jaunā

paaudze runā ari vidus izloksnē.

Par latveešu skaitu trūkst pilnigi neapstrīdamu ziņu. Tomēr

veens ir skaidris. Neskatotees uz pēdējā gadu desmitā novēroto

dzimstibu skaita mazināšanos Baltijas luterāņu draudzēs, visi peeeetamee

statistiskee dati nepārprotami leecina, ka latveešu skaits līdz karam ir

nepārtraukti un leelā mērā peeaudzis. Tas redzams, peemēram, no

sekošeem skaitļeem :

1820. g. 1897. g.

Latveešu skaits*) Kurzemē
. . 332,651 505,994

„
Vidzemē

. . 251,014 563,829

Kopā 583,665 1,069,823

Tā tad Baltijā 76 gadu laikā latveešu skaits paleelinajees par

83,3%, tas ir vairāk nekā par 1% caurmērā pa gadu. Tik leelu pee-

augumu var uzrādit tikai ļoti nedaudzas tautas. Pee tam vēl jaeevēro,
ka šeit nav peeskaititi tee daudzee desmiti tūkstoši latveeši, kuri līdz

1897. g. bija izceļojuši.
Ari pēdējos gadu desmitos pirms kara latveešu skaits ir turpinājis

peeaugt. Tā Baltijas latveešu daļā, bez Ilūkstes apriņķa,**) bija latveešu

1881. g. — 925,350, 1897. g. — 1,045,374.
Ari Latgalē latveešu skaits ir ātri, varbūt vēl ātrāki nekā Baltijā,

peeaudzis. Tomēr Latgalē ir grūtāk izdarit salīdzinājumus, jo tur notikuse

tikai veena tautas skaitišana. 1858. g. Latgalē esot bijuši 140,000 lat-

veeši,***) bet 1880. g. A. Bielensteins Latgales latveešu skaitu aprēķina

uz 217,000, to starpā 189,000 katoļu un 28,000 protestantu, f) 1897. g.

Latgalē tika saskaititi vismaz 253,783 latveeši un pēc baznicas ziņām
1910. g. tur bija 380,000 latveešu. Tā tad latveešu skaitļu peeaugšanu
raksturotu sekoši skaitļi. Latveešu bija Latgalē 1858. g. — 140,000,
1880. g. — 217,000, 1897. g. — 253,783, 1910. g. — 380.000.

*) Skaitļi par 1820. g. ņemti no Vidzemes kameralpalatas un citēti pēc
H. v. Bļenenstamm. Geographischer Abriss der drei deutschen Ostsee-Provinzen.

1826. g. un 1897. g. skaitļi pēc tautas skaitišanas iznākumeem, skaitot visus

Vidzemes latveešus, bet ne tikai toreizējās Vidzemes deenvidus puses, jo ari 1820. g.

skaitļi atteecas uz visu Vidzemi.

**) Ilūkstes apriņķī 1881. g. nenotika skaitišana, jo eedzīvotaji tai pretojās.
***) J. Eckards pēc „Atlas ethnographique des provinces habitées en totalité ou

en partie de Polonais. St. Ptbg. 1863.

F) A. Bielenstein. Die Grenzen S. 23.

Latveešu skaits
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Kaut gan neveens no šeem skaitļeem nav uzskatams par pilnigi

drošu, tad tomēr šee skaitļi leecina, ka latveešu skaits ari Latgalēīir
ātri peeaudzis.

Pēc 1897. g. visā Kreevijā izdaritās tautas skaitišanas iznākumu

oficieleem publicejumeem bija latveešu:

Kurzemē 505,544

Vidzemē 558,785

Latgalē 253,783

Latvijā 1,318,112

Kauņas guberņā 35,188

Pleskavas
„

11,127

Vitebskas
„

bez Latgales ■ 10,270

Peterpils
„

10,251

Pārejā Eiropas Kreevijā 31,570

Polijā 5,064

Sibīrijā 6,714

Kaukazijā un Vidus-Azijā 2,138

Kuršu jomā, Prūsijā*) 1,200

Pārejās Eiropas valstīs un Amerikā**) 35,000

Ārzemēs 148,522

Pavisam 1,466,634

Kad eevērojam, ar kādu paviršibu 1897. g. daudzos Kreevijas

apvidos izdarīta tautas skaitišana, tad neizdarīsim kļūdu, ja peeņemsim,
ka 1897. g. bijuši 1,5 miljoni latveešu. Ja peeņemam, ka latveešu skaits

pēc 1897. g. vairojees ikgadu tikai par l°/o, tad 1914. g. vidū bija
vismaz 1,770,000 latveešu.

Apaļos skaitļos ņemot latveešu skaita peeaugšana bija sekoša:

1720. gadā apmēram 200,000***)

1820.
„ „ 695,000t)

1881.
„ „ 1,230,000ff)

1897.
„ „ 1,500.000

1914.
„ „ l,800,000ftt)

*) A. Bielensteins pēc V. Didrichsa aizrāda, ka Kuršu jomā 1871. g. bijuši
1926 eedzīvotaji un 1885. g.

— 2744 un ka veena trešā daļa no teem runajuse lat-

viski (Die Grenzen S. 4). A. Becenbergers („Austrums" Nr. 1. 1896.) aizrāda, ka

toreizējais latveešu skaits Kuršu jomā pārsneedzis 1000.

**) Skat. manu rakstu ~Eeceļošana un izceļošana Latvijā", „Domas" 1913. g.
***) Spreežot pec dzimstibu un mirstibu skaita 18. g. s. un atrodot skaitli, kurš

sakarā ar to varēja peeaugt 1820. g. līdz 695,000.

f) Baltijas Jatveešu daļā 583,000 + 112,000 Latgalē,

tf) 1881. g. saskaititi 925,350, kureem peeskaititi 217,000 latgaleeši un apm.

90,000 izceļojuši latveeši. A. Bielensteins 1881. g. aprēķina latveešu skaitu uz 1,225,823.

Tomēr izceļojušo latveešu skaitu Bielensteins peeņēmis mazāku, nekā tas toreiz

pateesibā bijis.

tff) Laikmetā starp 1905. g. un 1914. g. latveešu skaits pašā Latvijā peeauga

visai lēnam, jo minētā laikā peeņēma leelus apmērus latveešu izceļošanas kustiba.
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Tā tad par latveešu izmiršanu ir aplami runāt, kaut gan pēdējā

gadu desmitā pirms kara un kara laikā dzimstibu skaita mazināšanās ari

Latvijā ir peeņēmuse apdraudēšanas apmērus.
Kara laikā latveešu skaits, bez šaubām,

ir eevērojamā mērā pamazinajees. 1920. g.

visā Latvijā ir saskaititi 1,159,396 latveeši, tas

ir tikpat daudz kā 1881. g.,

kad Latvijā bija 1,150,000
latveešu. Pirms kara Lat-

vijā bija vismaz 1,400,000
latveeši (1897. gadā —

1,318,112,

Latveešu skaita peeaugšana.

un tādā kārtā latveešu skaits Latvijā 1920. g. vasarā bija par 250,000 mazāks

nekā 1914. g. Tomēr 1920. g. latveešu skaits Latvijā atkal bija pee-

audzis, jo 1918. g. sākumā Latvijā bija tikai mazleet vairāk nekā 900,000

latveešu, bet kopš Brest-Ļitovskas meera ir uz Latviju atgreezušees jau

apmēram 430,000 latveešu bēgļu. Latveešu skaitu visā plašajā Kreevijā

un Sibirijā nav eespējams pareizi noteikt. Ir tikai zināms, ka vēl veen-

mēr latveeši sastopami katrā leelakā Kreevijas pilsētā, pee kam daudzās

veetās ir vēl tūkstošeem latveešu, un tālab izleekas pareizi apgalvojumi,
ka Kreevijā ir vēl vairāki desmiti tūkstoši latveeši. Nav ari zināms

kara laikā bojā gājušo latveešu skaits. Cik daudzi ir kaujās krituši,

Pēc dažu autoru domam ari skaitlis 1,800,000 ir pārak mazs. Salīdzinot 1897. g.

skaitišanas iznākumus ar skaitišanas iznakumeem 1920. gadā Latgalē un Ilūkstes

apriņķī, ir jānāk pee slēdzeena, ka tee galvenos vilceenos bija pareizi un tālab ir

grūti peerādit, ka latveešu 1914. g. bija vairāk par augstāk mireto skaitli.
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cik miruši vācu gūstā, cik bēguļodami miruši no bada un aukstuma un

cik nokauti revolūcijas gados gan no leelineekeem, gan vāceešeem?

Juku un pārgrozibu laikā neveens šos notikumus nav reģistrējis, un ja
tas ari veetām ir noticis, tad reģistrācijas dati ir izputējuši. Nāves

pļauju kara laikā latveešu starpā nav eespējams skaitļos izteikt. Bet

skaidrs ir tas, ka ta bijuse ļoti leela. Tomēr ir skaidrs, ka pēc kara

latveešu skaits vēl veenmēr pārsneedz 1,500,000 un ka jau nākošos gados

Latvijā atkal būs tikpat daudz latveešu kā šī gadu šimteņa sākumā.

Lībeete no Žaunragceema Lībeetis no Žaunragceema.

Pee Latvijas pirmeedzīvotajeem ir peeskaitami ari lībeeši, kuri

sakuzdami ar latveešeem ir zināmā mērā kļuvuši par tagadējo latveešu

senčeem. Lībeeši 12. gadu simtenī dzīvoja gar Vidzemes jūrmalu līdz

Ainažeem un gar Daugavu līdz Aizkrauklei. Sigulda, Krimulda un

Turaida bija lībeešu pilis. Ari Kurzemes pussalas peekrastē tee dzīvoja.
Līdz 16. gadu simtenim dokumentos beeži sastopams lībeešu vārds,

bet tad ta veetu eeņem nenoteiktais „Undeutsche". Tikai pēdējos gadu

simteņos atkal sāka leetot šīs tautas nosaukumu, bet tad lībeešu ap-

dzīvotās zemes robežas bija jau ļoti sašaurinājušās. Vēl 18. gadu
simtenī lībeešu skaits bija deezgan leels, kaut gan viņu iznīkšanas

process bija jau skaidri noskārstams. Hupels saka ap 1770. gadu:

„ Tagad lībeešus vairs neuzskata par patstāvīgu tautu; šī tauta pamazam
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iznīkst un sajaucas ar latveešeem, igauņeem un kuršeem."*) Bet 12. gadu

simtenī lībeeši bija pazīstamākā Baltijas tauta. Viņi pat devuši visai

Baltijai savu vārdu (Livonia — Livland). Tagad, turpretim, no šīs

tautas atlikušas tikai neecigas drumstalas. Ir nepareizi domāt, ka lībeeši

ir izmiruši. Jau pirms vāceešu eenākšanas 12. g. s. lībeešu nebija daudz.

Bet viņu zemes ģeogrāfiskais stāvoklis pee leelako upju eetekam jūrā

bija labvēligs un tālab viņi kulturelā ziņā stāvēja augstāki par saveem

kaimiņeem, bet savas turības dēļ teem ari bija daudz jaceeš no leišu,

latveešu un igauņu uzbrukumeem. Ari vēlākos karos taisni lībeešu

apdzīvotā zeme vairākkārt bija kara lauks, kuru izpostija un izlaupija.
Atstātās lībeešu mājās meera laikā apmetās latveeši, baznīcās sprediķus

Lībeešu māja ar lubu jumtu (Mazirbe).

lasija latviski un mazā lībeešu tauta pamazam pārlatvojās. Istenibā

lībeešu tautu iznīcināja leelais Zeemeļu karš, jo vēl 17. g. s. beigās
lībeeši apdzīvoja Rigas un Valmeeras apriņķu reetumu daļas. Tā 1690.

gadā puse no Siguldas draudzes baznicas vecakecm vēl bija lībeeeši,

bet 18. g. s. visi bija latveeši. Vēl 1846. g. pee Salacas dzīvoja 22 šīs

vecās tautas pēdigee peederigee Vidzemē,**) bet pēdējais lībeetis Vid-

zemē bija savā laikā plaši pazīstamais būvuzņēmējs Mārcis Sārums,
kurš mira 1859. gadā un līdz ar viņu Vidzemē izbeidzās līvu tauta.

*) A. V. Hupel. Topographische Nachrichten von Liv- und Estland. Bd. I. S.

135. Riga 1774.

**) n. CejieHOßi.. cjiOßapt PoccincKofi Hjtnepin.
1866. t. 111. Raksts

b
Jlhbbi".
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Kurzemē, turpretim, maza saujiņa lībeešu uzglabajusēs vēl līdz šai

deenai. Pēc A. Bielensteina ziņām*) lībeeši apdzīvoja šauru zemes

strēmeli gar jūrmalu pee Kolkas raga. Lībeešu apdzīvotā jūrmala toreiz

steepās 60 kilom. gar atklāto Baltijas jūru un 13 kilom. gar Rigas

jūras līci. Tur uz 73 kilom. garās peekrastes atrodas 14 ceemi, kuros

1846. g. dzīvoja 2052 cilvēki,**) 1852. g. (pēc Bielensteina) 136 mājās

dzīvoia 2324 cilvēki un 1881. g. Ventspils apriņķī saskaitija 2374 lībeešus.

1897. g. skaitišanā lībeeši netika vairs atdaliti no latveešeem. Kurzemē

lībeešu tautu aizsargāja plašee meži, purvi un kāpas, kas jūrmalas
lībeešus šķir no latveešeem. Bet ari paši lībeeši līdz pašam pēdējam
laikam bailigi izvairijās no laulibam ar latveešeem. Tagadējā karā

lībeeši daudz ceetuši, jo viņi 1915. g. rudenī bija peespeesti atstāt savus

ceemus. Lībeešu skaits jau pats par sevi nemitigi mazinājās un kara

notikumi vēl paātrināja šīs tautiņas iznīkšanas procesu. 1920. g. visā

Latvijā saskaititi tikai 831 lībeetis.***) 802 lībeeši dzīvoja Dundagas

pagastā, 14 pārejās Ventspils apriņķa daļās un atlikušee ir izkaisiti pa

visu Latviju. Tā kā lībeešu apdzīvotā zeme ir neaugligas smilšu kāpas,
tad viņi visi ir zvejneeki un jūrneeki un paši sevi sauc par „kala mied"

t. i. zvejneekeem, vaj „randa mied" t. i. jūrmalneekeem. Tee ir leela un

spēciga auguma cilvēki, kurus cīņa ar jūru ir norūdijuse un padarijuse

izturīgus un enerģiskus. Lībeeši ir somu tautu grupas peederigee un

viņu valoda vistuvaki rada kareļu valodai, f) Visi lībeeši prot latviski

un ari apģērba un eerašu ziņā neatšķiras no apkārtejeem latveešeem.

Baznicās un skolās leeto latveešu valodu un veenigā lībeešu valodā

drukātā grāmata ir Mateja evaņģēlijs. Plašos Vidzemes un Kurzemes

jūrmalas apvidos lībeeši ir pārlatviskojušees un tālab lībeešu vēsture

uzskatama ari par latveešu vēsturi. Vēl tagad uzmanīgs novērotājs atrod

Talsu un Ventspils apriņķu, kā ari Vidzemes jūrmalas un Daugavas

peekrastes (Ikšķiles, Leelvardes) v. c. eedzīvotaju sejās īpatnibas, kuras

leecina, ka šo ļaužu dzīslās tek lībeešu-somu asinis.

Pee tautām, kuras latveeši, līdzīgi lībeešeem, sevi uzņēmuši, peeder
ari kreeviņi, kuru atleekas vēl izgājušā gadu simteņa pirmajā pusē

bija sastopamas Bauskas tuvumā, pee Mēmeles upes. Kamēr lībeeši ir

peeskaitami mūsu dzimtenes pirmeedzīvotajeem, tikmēr kreeviņi ir

eenāceji. Ap 1445. g. Livonijas ordeņa kara pulki Novgorodas zemēs

*) A. Bielenstein. Die Grenzen etc. 2- Ipp.
**) 11. Kennemt. 06œ> 3THorpa<j)HH. KapTi ĒBpon. Poccin. Cn6. 1852. 19.

***) Lībeešu starpā 1920. g. bija 355 vīreeši un 476 seeveetes. 296 lībeeši bija

jaunāki par 20 gadeem, 374 bija 20—60 gadus veci un 191 bija vecāki par 60 gadeem.

Jau šee skaitļi leecina, ka lībeeši ir izmirstoša tauta, jo gandrīz 25°/o no viseem

lībeešeem ir vecāki par 60 gadeem, kamēr tautā ar normālu vecumu grupu uzbūvi

ir apmēram tikai 10°/o šādu vecu ļaužu.

f) Kareļi tagad apdzīvo Somijas austrumu daļu un ir someem radneeciga tauta.
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sagūstija leelaku skaitu someem un igauņeem radneecigās votu tautas

peederigos, kuri dzīvoja Ingermanlandes zeemeļreetumos. Šos votus,

kā no Kreevijas atvestus, apkārtejee latveeši sauca par kreeviņeem.

Ordens tos nometināja Bauskas tuvumā un nodarbināja pee Bauskas

pils celšanas. Vēl 18. gadu simteņa beigās esot bijuši kādi 3000 kreeviņi,
bet vēl agrākos gadu simteņos viņu skaits bijis vēl leelaks. 1) Bielen-

steins saka, ka vēl ap 1820. gadu bijuši 1600 kreeviņi. Viņš zem teem

būs sapratis cilvēkus, kuri ar savu apģērbu un eerašam atšķiras no

apkārtejeem latveešeem, jo Posorts saka, ka ap 1840. g. Kurzemē bijuši
vairs tikai 15 kreeviņi. 2

) Tagad šī mazā tautiņa bez vēsts nozuduse.

Viņa nav izmiruse, bet pamazam sakususe ar apkārtejeem latveešeem.

Igauņu visā Latvijā 1920. g. saskaititi tikai 8700; to starpā

Valkas apriņķī 4146 igauņi, Valmeeras apr. 1639 un Rigas apriņķī 1915 un

tādā kārtā visā pārejā Latvijā bija tikai 1000 igauņu. Tomēr agrāk bija
daudz plašāki apvidi igauņu apdzīvoti. Ilzenē vēl 1883. g. leetoja mājas
dzīvē igauņu valodu, 3

) bet tagad tur šo valodu prot veenigi vecakee

ļaudis. Tāpat ari Kalnamuižas un Zeltiņu pagastos vēl pagājušā gadu

simteņa 50. gados runāja igauniski, bet tagad veenigā leetotā valoda ir

latveešu valoda. Ari Gaujene reiz bija igauniska, un vēl 19. g. s. 60. gados

Gaujenes un Zeltiņu draudzēs dzīvoja ap 2000 igauņu. Bielensteins

domā, ka ari Mārceenā dzīvojuši igauņi, jo šī apgabala eedzīvotaju apģērbi
un eerašas līdzinājušās igauniskām, bet tur igauņi katrā ziņā bija eece-

ļotaji. Vidus laikos viss tagadējais Valmeeras apriņķis, uz zeemeļeem no

Burtneeku
ezera,

4
) bija tīri igaunisks un pirms 60—70 gadeem tur

bijušas kādas 40 leelakas igauņu nometnes.5) Pat Latgalē igauņi apdzī-

voja vairākus ceemus. Ludzas apriņķī, Pildas un Nerzas pagastos, igauņi

jau no sendeenam dzīvo kādās 6 sādžās, 6
) divās kroņa muižās —

Michailovā un Janovolē šo igauņu skaits sasneedza pagājušā gadu simteņa
vidu 3000, 7 ) bet 1897. g. tur bija mazāk nekā 500 igauņu un 1920. g.

visā Ludzas apriņķī saskaititi tikai 205 igauņi. Ja Latgales zemneeki

vispārīgi ir ļoti tumši un neizglītoti, tad Pildas igauņi divkārt nekul-

x) J- J' Wiedemann. Ūber die Sprache und Nationalitât der Krewinen in

Kurland. 114. lpp. (Skat. de l'académie impériale des sciences de

St-Petersbourg. VI série. Tome XVI).
2 ) A. Bielenstein. Die Grenzen des lettischen Volksstammes. S.-Pet. 1892. S. 19.

3) BcTji.HHjjcKiH c6opHHKT>. Peßejiß 1870. 110. lpp. Pēc Bielensteina (Grenzen,
19. lpp.) veenā pašā Gaujenē bijuši 1820. g. apm. 700 igauņi.

4) Lībiski Burtneeku ezeru sauca par Astijerw, kas nozīmētu „Igauņu ezers",

ļo_Asti = igauņi, jerw — jārw —
ezers. 12. g. s. pee Burtneeku ezera ari bija latveešu

(tālaveešu), igauņu un lībeešu robežas apgabals.
5 ) BoeHHO-CTaTHCTHHecKoe 0603p-feme PoccincKoâ Hiunepin. T. VII, 11,

CTp. 271.

6 ) Fr. Ķemps. Latgaleeši.- 46. lpp.
7 ) A. Bielenstein. Die Grenzen etc. 46. lpp.
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tureli.*) Tas ari saprotams, jo šee igauņi dzīvoja pilnigi atšķirti no

pārejās igauņu tautas, bet ar latveešeem tee vēl nebija sakusuši, lai

varētu ar teem dzīvot kopigu garigu dzīvi. Turpretim igauņi Valkas un

Valmeeras apriņķu peerobežu novados prot latveešu valodu un leelā

mērā dzīvo kopigu kulturelu dzīvi ar pārejeem igauņeem. Visas igauņu

nometnes, kuras neatrodas uz pašas Igaunijas robežas, ir jau pilnigi pār-

latvojušās. Domājams, ka igauņu nometnes Vidzemes latveešu daļā un

Latgalē izcēlušās dzimtbūšanas laikos, kad muižneeki, kureem bija

īpašumi Igaunijā un Latvijā, pārveetojuši igauņu zemneekus uz savām

muižām Latvijā.

Apgalvojums, ka Valkas un Valmeeras apriņķos igauņi izspeestu

latveešus, nav pamatots. Tā Valkas un Valmeeras apriņķu lauku apvidos
1881. g. bija 7531 igaunis, bet 1897. g. — 8766, t. i. igauņu skaita pee-

augšana sakrīt ar dabigo vairošanos. Ari 1920. g. skaitišanā leecina, ka

par apdraudošu igauņu vairošanos peerobežas apgabalos nevar būt runa,

jo pēc valsts robežu nospraušanas 1920. g. oktobrī Valkas un Valmeeras

apriņķos bija tikai 5785 igauņi. Vēsturiskos laikos latveešu-igauņu robeža

ir grozijusēs latveešeem par labu un pretejee apgalvojumi dibinājās uz

atsevišķeem novērojumeem, kuri neraksturo vispārēju procesu.

Igauņu valoda, tāpat kā lībeešu un kreeviņu valodas, peeder pee

somu-ugru saimes, pee kuras peeder ari somu, ungāru, votjaku, mordvinu

un Kreevijas pārējo somu tautiņu valodas. Kopā ar mongoļu, japāņu, turku-

tataru un dažām citām valodām tās sastāda ural-altaisko valodu grupu,

kura eevērojamā mērā atšķiras no indoeiropeešu valodām, pee kurām

peeder slāvu, ģermāņu, romāņu, baltu v. c. valodas.

Igauņu valoda sadaļas divās izloksnēs: Révèles un Veravas. Pirmā

ir kļuvuse par rakstu valodu. Tālab ka ar latveešeem ir sakusis prāvs
skaits lībeešu, kreeviņu un igauņu, ari Jatveeši antropoloģiskā ziņā

daudzos apgabalos līdzinās somu tautām. Vismazāk ar citām tautām

sajaukti latveeši ir Maleenā, Augš-Kurzemē, Vidus-Kurzemē (izņemot
Bauskas apkārtni) un Lejas-Kurzemes deenvidu austrumu daļā.

Vāceeši Latvija galvena kārta ir pilsetneeki. Visa Baltija pec

1897. g. skaitišanas iznākumeem bija 148,347 vāceeši,* 1") no kureem

76,859 dzīvoja Vidzemē, 38,326 — Kurzemē un 16,037 — Igaunijā.

Latgalē bija 5006 vāceeši, bet visas Latvijas robežās toreiz dzīvoja

120,191 vāceetis.

*) Drywa Nr. 48. 1911. g-

**) Pavisam Baltijā 1897. gadā saskaititi 165,627 cilvēki, kuri bija uzdevuši kā

savu mātes valodu vācu valodu, no kureem Kurzemē 12,691 un Vidzemē 4589 bija

Mozus ticigi un kuri tālab kā ebreji šeit viscaur ir atskaititi.
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1897. gadā 4
/5 visu Latvijas vāceešu dzīvoja pilsētās. Vāceešu bija:
Rigā 63,322

Leepajā 11,627

Jelgavā . . 7,079

Trijās pilsētās kopā . . 82,028 = 68,3% visu vāceešu.

Pārejās Vidzemes pilsētās 3,038

„
Kurzemes

„
7,474

» Latgales
„
. . . . . 3,168

Visās Latvijas pilsētās 95,708 == 79,6% visu vāceešu.

Kurzemē uz laukeem 12,146

Vidzemē
„ 10,499

Latgalē
„ „ .... .. . 1,838

Uz laukeem 24,483 = 20,4% visu vāceešu.

Pavisam . . 120,191

Kara gados un, leekas,
ari pirmskara laikmetā vā-

ceešu skaits daudzos Lat-

vijas apgabalos ir stipri
pamazinajees. 1920. gadā

Latvijā bija 58,113 vāceeši,

no kureem 29,533 dzīvoja

Rigā, 5864 — Leepajā un

2428—Jelgavā. Tādā kārtā

ari tagad trijās minētās

pilsētās dzīvo 65,2°/o no

viseem Latvijas vāceešeem,
bet visās Latvijas pilsētās
dzīvo 74,8% visu Latvijas
vāceešu. Citeem vārdeem :

ari tagad vāceeši Latvijā ir

pilsētneeki, jo % visu

Latvijas vāceešu dzīvo pil-
sētās. Tomēr vairāk nekā

10°/o vāceešu 1920. gadā
Vācu kolonisti.

bija tikai 5 pilsētās: Kuldigā—lB,7%, Rigā — 16,0°/o, Jelgavā — 12,4%,

Leepajā — 11,4% un Rigas Jūrmalā — 10,5%. Latvijā ir pavisam 75 pil-

sētas un meesti, kuru starpā ir 5 ar vairāk nekā 10%8lvāceešu, 11 ar

5—10% vāceešu, 4 ar 3—5%, 30 ar 3% un 25 ar mazāk nekā

x
/2% vāceešu.

Uz laukeem vāceeši galvenā kārtā sastopami Latvijas reetumu daļā

(skat. kartogramu 252. lpp.). Austrumos no linijas, kura ir vilkta no

Valkas uz Jēkabpili, vāceešu gandrīz nemaz nav. Visleelakais vāceešu

skaits uz laukeem atrodams Kuldigas un Aizputes apkārtnē, kā ari
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Tukuma, Talsu, Ventspils un Aizputes apriņķos. Tur vāceeši leelakā

skaitā ir eevesti kā kolonisti pēc 1905. gada. Tee nav nākuši teeši no

pašas Vācijas, bet ir dzimuši Peevolgas vācu kolonijās un tamdēļ ir

atnesuši sev līdz daudz kreeviska. Tomēr uz laukeem vāceešu ir ļoti

nedaudz. Latvijā 1920. gada vasarā bija 521 pagasts. Vāceešu procents

šinīs pagastos bija sekošs:

Nemaz nebija vāceešu
.... 74 pagastos

Mazāk nekā V 2O/0 vāceešu bija 210
„

V2-l% » „ 85
„

1-3% „ „
94

„

3- 5% „ „
26

5-10% „ „
11

„

10-20% „ „
13

„

20-50% „ „
6

50 unvairāk% „ „
2

„

Kopā 521 pagasts

Vāceešu procents Latvijā.

Vairāk nekā 20% vāceešu ir 8 pagastos: Iršu kolonijā 85,0°/o
(Cēsu apr.), Zantē— 55,0°/o (Talsu apr.), Kurmalē

— 42,9% (Kuldigas apr.),
Cērē — 36,6°/o$(Talsu apr.), Tašu-Padurē — 34,80/

o (Aizputes apr.),

Virgā — 34,3% (Leepajas apr.), Kazdangā — 31,4% (Aizputes apr.) un

Planicā — 29,3% (Kuldigas apr.).
Uz laukeem vāceeši peedereja pee muižu īpašneeku ģimenēm un

bez tam tee bija mācitaji un muižu eeredņi. Ilgu laiku Baltijā bija tikai

veena vācu zemneeku kolonija. 1766. g. Iršu un Altenes muižās nome-

tinātas 86 vācu ģimenes (321 cilvēks), kurus atveda no Virembergas un
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Bavārijas. Šee vācu zemneeki atvesti, lai veicinātu latveešu zemneeku

saimneecibu attīstibu. Teem vajadzēja latveešu zemneekus eepazīstinat

ar ārzemju zemkopibas paņēmeeneem. Bet kolonija savu nolūku nesa-

sneedza, jo kolonisti drīz veen peeņēma veetejo latveešu zemneeku

zemes apstrādāšanas paņēmeenus. 321 pirmo eeceļotaju veetā 1836. g.

jau bija 2751.*) Sāds daudzums kolonistu tur bija ari pirms kara.

Pēc 1905. gada vācu kolonistu skaits Latvijā eevērojamā mērā

paleelinajās. Nodibinājās sevišķa vācu beedriba, kuras preekšgalā atra-

dās Silvio Brôdrichs, Kazdangas barons Manteufcls un Virgas barons

Nolde, kuri ar leelu enerģiju organizēja vācu kolonistu pārveetošanu no

Polijas, Volinijas un Volgas apgabaleem uz Latviju. Pavisam laikā no

Vecticigi leelkreevi Latgalē.

1907.—1912. gadam Kurzemē eevestas 1028 vācu zemneeku ģimenes ar

5200 peederigeem, **) kuras galvenā kārtā nometinātas Kuldigas un

Aizputes apriņķos, jo kolonizatoru nolūks bija Lejas-Kurzemi vispirms

pārvācot un no tureenes virzitees tāļak uz austrumeem. Vācu kolonistu

leelakā daļa Kurzemē ir pārdzīvojuse kara un revolūcijas gadus un

pamazam pārlatvojas. Jau pirms kara vāceešu skaits Latvijā nekur

*) 0603p-EHie P. H. T. LU., h. 11.. crrp. 303.

**) 3eMerri.. Ka3eHHHjî HM-EHiji bt> . KypjiHHjicKOH ryôepHin h Bonpocß o

pyccKoâ KOjiOHH3an,in Ha3BaHHOH ryôepmn. BiuitHa 1913. Dr. T. Magers savā grā-
matā „Kurland", kura drukāta Hamburgā 1920. gadā, aplami saka, ka Kurzemē eevesti

līdz 20,000 vācu kolonistu. 1920. gadā visāLatvijā uz laukeem bija tikai 14,721 vācee-

tis, no kureem Kuldigas apr. uz laukeem dzīvoja 2273 un Aizputes apr. — 2769.
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nevairojās, bet daudzkārt gan gāja mazumā. Tas novērots Vidzemē uz

laukeem un visās Kurzemes pilsētās. Tālab 1914. g. vāceešu Latvijā
nekādā ziņā nebija vairāk nekā 1897. g., bet 1914. g. Latvijā bija

2,552,000 eedzīvotaju, no kureem, leelakais, 120,000 bija vāceešu, un

tādā kārtā pirms kara Latvijā bija tikai 4,8°/o vāceešu, bet pēc Ber-

monta vāceešu padzīšanas, vācu procents Latvijā vēl pamazinajees, un

1920. g. vasarā visā Latvijā bija tikai 3,6°/o vāceešu, pee kam Vidzemē

un Zemgalē uz laukeem to bija tikai mazleet vairāk par 1 proc. un ja
skaita veenigi Latvijas pilsoņus — vāceešus, tad viņu Latvijā ir tikai 3,05°/o.

Kreevi Latvijā uzskatami par jau-
nākā laika eenācejeem un Baltijas latveešu

daļā, izņemot Ilūkstes apriņķi, viņu bija

ļoti nedaudz. Vēl līdz 18. gadu simteņa

beigām tur kreevi bija sastopami veenigi

Rigā kā tirgotāji. Ap 1790. gadu tur bija

3443 kreevi*) un
2/s no teem bija

vīreeši, kas leecina, ka kreevi ari toreiz

bija eeceļojuši uz īsāku laiku. Tomēr jau

Katrīnas 11. laikā sākās Baltijas pārkree-
vošanas mēģinājumi. Šī ķeizareene rak-

stija ģenerālprokuroram Vjazemskam :

„
Vidzemi, Igauniju un Kurzemi vajaga

novest līdz tam, ka tās pārkreevojas un

beidz izskatitees kā vilki mežā." Tomēr

pārkreevošanas nodomeem, izņemot pašus

pēdējos gadu desmitus pirms kara, nav

bijuši itin nekādi panākumi. Kreevu

skaits, izņemot Rigu un Latgali, Latvijā

nekad nav bijis leels, un sakarā ar kara

notikumeem tas vēl eevērojamā mērā

samazinajees.

Katoļticigs baltkreevs Latgalē

1897. g. Latviju sastādošos 17 apriņķos bija 232,678 kreevi, no

kureem 144,324 dzīvoja Latgalē un 21,625 Ilūkstes apriņķī, bet pārējos
13 apriņķos bija tikai 66,729 kreevi. No pēdejeem 57,417 dzīvoja mūsu

trijās leelakās pilsētās — Rigā, Jelgavā un Leepajā un 2456 Valkā un

Jēkabmeestā, kur ari bija vairāk nekā 1000 kreevu katrā. Atskaitot šīs

5 pilsētas, atlikušos 14 apriņķos pilsētās, meestos un uz laukeem bija
tikai 6856 kreevi, kas iztaisa 0,79°/o no viseem eedzīvotajeem. Un

šinīs kreevos eeskaititi kā zaldāti, tā ari eeredņi, kuri nav peeskaitami

*) W. Ch. Friebe. Phisisch-ôkonomische und statistische Bemerkungen von

Liv- und Estland. Riga, 1794. S. 69.
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veetejeem eedzīvotajeem. Kad pēdējos atskaita, tad kreevu procents

Kurzemes un Vidzemes apriņķu vairākumā svārstijās starp 0,0—0,2. Bet

kara notikumi bez tam vēl eevērojamā mērā pamazinājuši kreevu skaitu

Latvijā. Tā 1915. g. beigās Kurzemes 7 reetumu apriņķos saskaititi

tikai 3944 kreevi (1,6 °/°)> no kureem 2347 dzīvoja Leepajā, un tā tad

visā pārejā Kurzemē atlikuši tikai 1597 kreevu. Ari Rigā no 99,603

kreeveem 1913. g. bija 1917. g. augustā atlikuši tikai 18,320 un 1920. g.

pat tikai 12,112. Tālab Kurzemē un Vidzemē kreevu tagad ir visai

nedaudz. Latgalē, turpretim ari vēl tagad ir ļoti daudz kreevu. Tur

vairākus ceemus un pagastus apdzīvo leelkreevi-vecticibneeki, balt-

kreevi-katoļi un pēdējos gadu desmitos eeceļojušee pareizticigee leel-

kreevi.

Leelakā vecticibneeku daļa eeceļoja Lat-

galē un Kurzemē 17. gadu simtenī, kad Maska-

vas caru valdiba nežēligi apspeeda dažādus

pareizticigo baznicas zektantus (vecticibneekus,

duchoborus, chļistus v. c). Katoļticīgā Polijā
un protestantiskajā Baltijā šos vajāto ticibu

peederigos labprāt uzņēma. Latvijā kreevi

galvenā kārtā eeceļoja no Valdajas augsteenes

un Tveras guberņas. Bet vēlāk Peterpils val-

diba pate sāka pabalstit kreevu zemneeku eece-

ļošanu Latgalē. Jau pirms 1863. g. valdiba

nometināja vairākus tūkstošus kreevus Daugav-

pils apriņķī, ceetokšņa tuvumā, lai raditu šinī

politiski neuzticamajā (poliskajā) zemē uzti :

camu kreevu zemneecibu. 19. gadu simteņa

vidū veenā pašā Ušvaldes kreevu nometnē

bijuši jau 3034 cilvēki. Tomēr līdz 1850. g.

Kreeveete.

Latgalē bija vēl maz kreevu — apmēram 15—20,000. *) Daudz mazākā

mērā Latgalē eeceļojuši baltkreevi. Vidzemē un Kurzemē (bez Ilūkstes

apriņķa) ir bijušas tikai divas leelakas kreevu kolonijas: Peebalgā un

un Jēkabmeestā. Peebalgas muižu cars Peters I. dāvāja grafam P. A.

Šeremetjevam, kurs uz tureeni atsūtija no Jaroslavas guberņas kreevu

zemneekus, jo kara notikumi un mēris bij iznīcinājuši Peebalgas zem-

neeku leelako daļu.**) Atvestee kreevi tomēr ātri pārlatvojās, un tagad

tikai nenoteikti nostāsti un dažas parašas leecina, ka peebaldzeni ne

veenmēr ir dzīvojuši veenados apstākļos ar apkārtejeem latveešeem.

*) J. Eckards pec „
Atlas ethnographique des provinces habitées en totalité

ou en partie de Polonais. St.-Ptbg. 1863.

**) Fr. v. Keussler. Zur Géographie Alt-Livlands. Skat. „Mitteilungen aus

der livlàndischen Geschichte". Band. 111. S. 332. Rigā, 1893.
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Jēkabmeests izcēlās 16. gadu simtenī kā kreevu sloboda, un tur jau
1703. g. bijuse kreevu baznica un meests, galvenā kārtā kreevu apdzī-
vots. Vēl līdz kara sākumam kreeveem Jēkabmeestā peekrita leela loma.

Latvijā dzīvo baltkreevi un leelkreevi, bet ukraineešu (mazkreevu)
ir ļoti maz. Pēdējo bija tikai daži simti, kuri izkaisiti starp pārejeem

eedzīvotajeem, un patstāvīga loma teem mūsu dzimtenē nekad nav pee-

krituse. Baltkreevu Latvijā turpretim ir daudz. Latgalē to ir 66,981,

Zemgalē (Ilūkstes apr.) — 4813, Vidzemē — 3136 un Kurzemē —700.

(skat. etnogrāfisko karti). Baltkreevi ir slavu tauta, kura apdzīvo pilnigi

vaj pa leelakai daļai Mogiļevas, Minskas, Grodņas, Smoļenskas, Čer-

ņigovas un Vitebskas guberņas. Baltkreevija peeder pee vistumšakeem

un saimneeciskās kultūras ziņā viszemaki stāvošeem apvideem zeemeļu-

austrumu Eiropā. 1897. g. bija 5,885,547 baltkreevi. Lasit prašana tur

ir reti sastopama māksla, zemkopibā valda 2—3 lauku zistema un spīļu

arkļi un koku ecēšas. Jau pēc apģērba baltkreevi ir pazīstami. Tee

parasti valkā zila audekla bikses, zilu vaj sarkanu kreklu un zeemā kā

vasarā aitādu kažoku. Ar savu zemo kulturelo līmeni tee nomāc Lat-

galē un Ilūkstes apriņķī ari savu apkārtni. Leelkreevi Baltijā galvenā
kārtā bija reprezentēti kā kroņa eeredņi, bet Latgalē un Ilūkstes apriņķī

galvenā kārtā kā zemkopji. Latgalē tee ir pa leelakai daļai vecticib-

neeki, kuri saimneeciskā ziņā ir uzņēmigaki par baltkreeveem, bet kuru

izglītibas līmenis ari ir visai zems. Pēdējos gadu desmitos kā leelkreevi,

tā ari baltkreevi Latvijā bija leelā skaitā sastopami kā peļņā gājēji
amatneeki. It sevišķi pee būvju un zemes darbeem tos kā lētāku darba

spēku leelā mērā izleetoja. Ari tagad Rigā un citās ; Latvijas pilsētās
šee kreevi kā lētāks darba spēks sastopami pee zemes un būvdarbeem.

Baltkreevi sastāda eedzīvotaju vairākumu 9 Latvijas pagastos:
Bornas pagastā, kurš sastāda Zemgales galējo austrumu daļu, viņu ir

50,7°/o, Pridruiskas un Pustinas pagastos Daugavpils apr. — 86,i% un

63,4%, Rušinās pagastā, Rēzeknes apriņķī 66,i% un Ludzas apriņķa Istras

(93,4%), Janovoles (66,2%), Posinas (81,6%),Rundanu (52,0%) un Tolkovas

(77,3%).*) pagastos — Leelkreevisks eedzīvotaju vairākums ir tikai 4 Latvi-

as pagastos: Daugavpils apriņķa Maļinovkas pagastā (65,7%), Rēzeknes

apriņķa Ozolmuižas pagastā (58,0%) un Ludzas apriņķa Kočanovas

(81,6%) un Višgorodas (96,7%) pagastos. Abi pēdejee pagasti agrāk

peedereja pee Pleskavas guberņas.
Leiši Latvija pirms kara bija sastopami visas leelpilsetas, galvena

kārtā kā strādneeki un apkalpotāji, un Kurzemē, Leetavas robežas tuvumā

*) Tolkovas pagasta eedzīvotaji, man šķeet, ir aplami peeskaititi baltkreeveem,

jo šis pagasts atrodas uz leelkreeviskās Pleskavas guberņas robežas un abos kai-

miņu pagastos (Višgorodas un Kočanovas) galvenā kārtā dzīvo leelkreevi un tālab

Tolkovas eedzīvotajus pareizāki būtu peeskaitit leelkreeveem.
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kā laukstradneeki. Beeži grūti atšķirt leišus no poļeem, jo daudzkārt

leiši paši sevi peeskaita, vaj ari pret savu gribu ir peeskaititi poļeem.

Poļu Latvijā 1920. g. bija 54,567 un leišu 25,588, bet 1897. g. 65,056 un

26,033. Leelais skaits poļu izskaidrojas ar to, ka visas Latvijas daļas

īsāku vaj ilgāku laiku atradušās zem Polijas virskundzibas. Visīsāko

laiku Vidzeme peederejuse peepoļu valsts un tālab tur poļu vismazāk.

Tee poļi, kuri pēc Vidzemes peeveenošanas Zveedrijai tur palika, ir

pēdējos trīs gadu simteņos pārvācojušees un pārlatvojušees, un tagad
tikai daudzu latveešu un vācu ģimeņu vārdi leecina, ka to senči bijuši

poļi. 18. g. s. beigās Vidzemē poļi dzīvoja tikai Rigā un tur to bija
tikai 2491. Kurzemē, kura atradās ilgāku laiku Polijas atkaribā, poļu
skaits un eespaids veenmēr bijis leelaks, bet Latgale atradās veselus

210 gadus teeši zem Polijas virskundzibas, un tālab tur poļu eespaids
ir līdz pašam pēdējam laikam visai leels. Baltijā poļi ir pārvācoti, bet

Latgalē taisni otrādi — tur daļa veetejo eedzīvotaju pārpoļota. Ari

Latgalē, tāpat kā visā Livonijas ordeņa valstī, muižneeciba bija vāciska,

bet pēc Latgales peeveenošanas Polijai, tureenes vāciskā muižneeciba

ātri pārpoļojās, un tagad tikai vārdi leecina, ka tagadejee Latgales poļu
aristokrāti cēlušees no vāceešeem (peem. fon der Borg, Ziberg, Korf,

Plater, Engelhardt v. t. t.). Šee pārpoļotee magnāti atveda uz Latgali

prāvu daudzumu sīkās šļachtas peederigo un ari nedaudzos poļu zem-

neekus. Poļu skaitu līdz pašam pēdējam laikam paleelinaja ari latveešu

pārpoļošanās. Tomēr, neskatotees uz to, poļu skaits pēdējos gadu
desmitos ir pamazinajees, jo daudzas muižas, kuras agrāk peedereja

poļeem, ir sadalitas zemneekeem, vaj ari pārgājušas kreevu, latveešu un

vāceešu īpašumā, un līdz ar to izzūd sīko poļu saimneeciskais pamats.

Tagad poļi sastopami leelakā skaitā tikai Latgalē, Ilūkstes apriņķī,

Rigā un Leepajā, bet leiši Rigā, Leepajā, Ilūkstes un Grobiņas apriņķos,
kaut gan ari visā Leišmalē pēdējos gados pirms kara bija visai daudz

leišu. Leišu un poļu bija:
Leiši Poji

1897. 1920. 1897. 1920.

Rigā 6,362 5,303 13,415 7,859
Leepajā 3,587 3,738 6,015 2,843
Daugavpilī . . 190 205 11,420 8,170
Jelgavā 498 616 845 257

Rēzeknē
....

3 37 895 1,225

Tā tad šinīs pilsētās dzīvo gandrīz puse no viseem leišeem un

poļeem mūsu dzimtenē. Kamēr vāceeši un kreevi Kurzemē un Vidzemē

ir gandrīz veenigi pilsētneeki, tikmēr poļi un leiši sastopami leelakā

skaitā ari uz laukeem. Tā leišu Grobiņas apriņķī uz laukeem bija

1801*) un Ilūkstes apriņķī — apm. 5000. Latgalē, Ilūkstes apr., Rigā

*) Ar Palangas peešķiršanu Leetavai, leišu skaits Grobiņas apriņķī ir samazi-

najees par pusi.
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un Leepajā dzīvoja 93 °/o no viseem Latvijas poļeem, un tālab visa

pārejā Latvijā tee sastopami, tāpat kā leiši, tikai kā atsevišķas personas.

Leiši, kopā ar latveešeem, peeder pee

baltu tautu saimes. Tā kā abas valodas ir

visai tuvu rada, leiši Latvijā dažos mēnešos

eemācas latviski. Vispārigi var teikt, ka gan-

drīz bez izņēmumeem visi Baltijā dzīvojošee

leiši prot latviski, un ja tos katoļu ticiba

nešķirtu no protestantiskeem latveešeem, tad

tee visai ātri pārlatvotos, kaut gan ari tagad

leišu pārlatvošanās noteek visai ātri un plašos

apmēros. Leišu nacionālā atmošanās notika

eevērojami vēlāk nekā pee latveešeem. Leišu

avizes un grāmatas atļāva drukāt tikai kopš

1904- g-, un tālab leiši ir neizglītotāki par

latveešeem. Latvijas pilsētās tee ir nekvalifi-

cēti strādneeki, tāpat kā uz laukeem. Tikai

pēdējā gadu desmitā leišu starpā sākusēs

rosigaka kulturela darbiba un tee atšķiras no

Latgales polis.

poļeem, ar kureem tos poliska katoļu garidzneeciba viseem līdzekļeem

mēģināja saistit.*)

īstu poļu Latvijā nav gandrīz nemaz.

Latvijas poļu vairums ir vairāk vaj mazāk

pārpoļoti leiši, bet poļu inteliģence, izņe-

mot Latgali, pa leelakai daļai ir pārkree-
vinata vaj pārvācota. Ta leišu daļa, kura

sevi sauc par poļeem, ir mazākā mērā

padota latveešu eespaidam. Istee poļi ir

slāvi, un kā tādi kreeveem valodas un

rakstura ziņā radneecigi.**)

*) Leišu nav daudz vairāk par latvee-

šeem. 1897. gadā Kreevijā saskaititi 1,658,532leiši,
kureem peeskaitami 106,000 leiši Prūsijā (1900.

gadā) un ap 150—200,000 leišu Amerikā. Tādā

kārtā pēc pēdējo skaitišanu dateem ir mazleet

mazāk nekā 2 miljoni leišu. Dr. V. Gaigalats

aprēķinājis, ka kara sākumā Kreevijā bijuši

1,909,295 leiši un Amerikā 689,786 leiši, bet pavi-
sam leišu esot 2,857,000 (skat. „Litauen", Frank-

furt 1917. S. 31.). Amerikā leiši, pēc baznickunga

J. Tumasa ziņām, ātri pārtautojotees, kaut gan

Ebrejs

tur dzīvojot veena ceturta daļa no viseem leišeem. Klaipēdas apgabalā leišu skaits

pirms kara nepārtrauktā gaitā gāja mazumā.

**) Kreevijā 1897. g. saskaititi 7,931,307 poļi, Prūsijā (1900. g.) — 3,300,000 un

Leiši an poļi
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Poļus viscaur pavadīja ebreji. Pašā Polijā jau sen ebreju skaits

ir visai leels, jo kopš 1349. gada, kad visā Vakar-Eiropā norisinājās

breesmigi ebreju slaktiņi, ebreji leeleem pulkeem eeceļoja Polijā un

vēlāk ari mūsu kaimiņos — Leetavā. Polijā ebrejus un ari vāceešus

labprāt uzņēma, jo tur trūka sapratigu tirgotāju un amatneeku. Tālab

Polijas pilsētas vēl tagad beeži ir galvenā kārtā ebreju apdzīvotas. Līdz

ar poļu eekarotajeem uz Latviju atnāca ari ebreji, kaut gan teem

vairākkārt noleedza eeceļošanu. Vidzemē, kura visīsāko laiku atradusēs

zem Polijas, ebreju ir vismazāk, bet Latgalē visvairāk. Ilgu laiku

Ebreju skaits Latvijas pilsētās pirms un pēc kara.

Vidzemē ebreji bija sastopami tikai Rigā. Tur 1824. gadā bija
513 ebreji,*) bet pēc akadēmiķa Kôpena ziņām visā Vidzemē

1834. gadā bijuši tikai 532 ebreji. Ari tagad ebreji Vidzemē uz laukeem

un mazpilsētās ir reti redzami. Turpretim Kurzemē un Latgalē vairākās

pilsētās un meestos ebreji pirms kara sastādija eedzīvotaju vairākumu.

Kurzemē ebreji sāka eeceļot 18. gadu simtenī. Leelos apmēros ebreji

eeceļoja kopš 1797. gada, kad teem atļāva apmestees pilsētās uz dzīvi.

Tā kā latveešeem-dzimtscilvekeem lauku atstāšana bija noleegta un

vācu skaits uz laukeem veenmēr bijis neleels, tad pilsētas drīz peeņēma

ebrejisku raksturu. 1834. gadā Kurzemē bija 23,486 ebreji, 1897. gadā —

51,169 un 1920. — 19,686. Pēc izraidīšanas 1915. gadā ebreji palika

Austrijā (1910. g.) — 4,967,984. Tāda kārtā poļu bija ap 16 miljoni, bet tagad poļu
skaits pārsneedz 20 miljonus.

*) Bienenstamm. Abriss S. 188.

Ebreji
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tikai Grobiņas un Aizputes apriņķos, kuri ebreju izraidišanas laikā bija
vācu eeņemti. Tālab 1915. gadā Kurzemē saskaititi tikai 9891 ebrejs,

no kureem 7163 dzīvoja Leepajā, 644 Aizputē un 513 Palangā. Dobeles

apriņķī toreiz bija atlicis tikai veens ebrejs, Ventspils apriņķī —

3 ebreji v. t. t. Ari tagad Kurzemes ebreju leelā puse dzīvo Leepajā,

jo Leepajas-Grobiņas apriņķī 1920. gadā saskaititi 10,598 ebreji, bet

visā pārejā Kurzemē tikai 9097.

Visvairāk ebreju ir Latgalē. Tur poļu saimneekošanas rezultāti

parādās visā spilgtumā: muižneeciba veenmēr bija izolēta un nodevusēs

savām intrigām un veeglprātigai dzīvei. Zemneeki, turpretim, bija

izsūkti un pagrimuši bezgaligā nabadzībā un gara tumsibā un pilsētās

pilnigi trūka īstas pilsonibas. Tur visa tirdzneeciba un amatneeciba

atradās ebreju rokās, bet paši ebreji atradās bezteesibu stāvoklī un

tālab nevarēja pilsonibas stāvokli vakareiropeiskā vārda nozīmē eeņemt.

Ebreju apmešanās teesibas bija eerobežotas, bet tanī pašā laikā viņeem

peemīt leela vairošanās spēja. Tālab izcēlās amatneeku un tirgotāju

pārprodukcija. Izgājušā gadu simteņa vidū Latgalē bija 15—20,000 ebreju,
bet 1897. gadā jau 64,256. Tagad ebreju milzigais vairums Latgalē ir

pagrimis galigā nabadzibā. Kara laikā, bet it sevišķi pēc revolūcijas,

ebreju leelā puse ir Latgali atstājuse, jo tagad Latgalē ir tikai

30,000 ebreju, kamēr pirms kara viņu bij ap 80,000. Pirms kara ebreji

sastādija eedzīvotaju vairumu visās Latgales pilsētās, kā ari Jaunjel-

gavā un Jēkabmeestā, bet tagad tas vairs tā nav.

Kā kartograma 259 lp. pusē rāda, kara laikā ir notikuse eevē-

rojama pārgroziba ebreju dzīves veetās. Kamēr pirms kara (baltās

ripas) ebreji galvenā kārtā dzīvoja Latgalē un Kurzemes pilsētās, tikmēr

tagad ebreju vairākums ir saplūdis Latvijas leelajās ostas pilsētās.
Gandrīz bez izņēmuma visās Latvijas pilsētās ebreju skaits ir pamazi-
najees, it sevišķi tas ir noticis Latgales pilsētās, — bet peeaudzis tas ir

Rigā, Leepajā un Ventspilī. Ar to ari izskaidrojas, ka Rīga un Leepaja
draud pārvērstees par ebreju pilsētām, kaut gan pašu ebreju skaits

kara gados Latvijā ir eevērojami samazinajees.

Latvijā eedzīvotaju nacionālais sastāvs nemitigi mainijees. Atse-

višķo leišu-latveešu cilšu un lībeešu veetā radusēs veena latveešu tauta.

Tad peenāca klāt neleels vācu skaits, vēlāk poļi, un līdz ar teem

ebreji, zveedri un somi, kuri bez izņēmuma pārvācojušees un pārlatvo-

jušees. 19. gadu simtenī leelā skaitā saplūda ebreji un kreevi un

pašos pēdējos gadu desmitos leiši-poļi. Tanī pašā laikā nemitigi notika

asimilešanās. Veenas tautibas peederigee pārvēršas veenas vaj vairāku

paaudžu laikā par citas tautibas peederigeem. Šinī meerigajā un kultu-

relajā pārtautošanās gaitā latveeši izrādijušees par izturigeem. Kamēr

Baltijā ir tikai daži 1000 pārtautotu latveešu, tikmēr latveeši sevī uzņē-

Ebreji



261

muši eevērojami leelaku skaitu cittauteešu. Beidzot jāatzīmē, ka kara

notikumi padarījuši Latviju latviskāku, nekā ta bija pirms kara, jo cit-

tauteeši Latviju atstājuši samērā vēl leelakā skaitā nekā paši latveeši.

Neatkarīgās Latvijas valsts dibināšana, latveešu kultūras nostiprināšana
un latveešu saimneeciskā un politiskā svara peeaugšana sekmēs cittau-

teešu skaita samazināšanos un ātrā gaitā padara Latviju veenmēr

latviskāku.

6. Reliģija

Latvijas tautas skaitišanas atzīmēti gandrīz visu Eiropā sastopamo

ticibu peederigee, bet leelakā skaitā Latvijā dzīvo luterāņi, katoļi, ebreji,

vecticigee un pareizticigee. Pēc 1920. g. tautas skaitišanas iznākumeem

Latvijā bija:

Rigā Vidzemē*) Kurzemē Zemgalē Latgalē Kopā

Luterāņi 125,439 363,021 231,697 163,199 31,053 914,409

Katoļi 16,422 3,956 22,960 39,182 292,707 375,227

Pareizticigee 12,974 35,387 5,385 5,470 79,587 138,803

Mozus ticigee 24,887 4,223 14,368 5,823 30,325 79,626

Vecticigee 3,647 483 308 7,467 61,405 73,310

Pārejee un nez. 1,768 1,810 7,735 1,170 2,273 14,756

Kopā . . 185,137 408,880 282,453 222,311 497,350 1,596,131

Latvijas eedzīvotaju konfesija.

Salīdzinot ar eepreekšejo tautas skaitišanu 1897. gada mes redzam

sekošas pārgrozibas :
Latvijas eedzīvotaji sadalīti pēc ticibam

(procentos)

1897. gadā 1920. gadā

Luterāņi 59,i 57,29

Pārejee protestanti . . 0,5 0,6i

Katoļi 20,2 23,5i

Pareizticigee 8,6 8,70

*) Vidzeme bez Rigas pilsētas.

Latvijas eedzīvotaju konfesija
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1897. g. 1920. g.

Vecticigee 4,i 4,59

Pārejee kristigee ... 0,0 0,07

Mozus ticigee 7,4 4,99

Pārejee nekristitee . . o,i o,oi

Nezināma ticiba .... 0,0 0,23

Tādā kārtā Latvijā dominē luterāņu un katoļu baznicas, jo kopā
šo abu baznicu peederigee sastāda vairāk nekā 80°/o no viseem eedzī-

votajeem. Kara laikā katoļu procents ir mazleet paleelinajees, tāpat
kā citu Latgalē leelakā skaitā sastopamo ticibu peederigo skaits. Tas

izskaidrojams ar to, ka Latgale ir samērā mazāk ceetuse no kara.

Kurzeme un Vidzeme ir protestantiskas zemes, jo Vidzemē ir 88,8°/o lute-

rāņu (bez Rigas), Kurzemē — 82,0% un Zemgalē 73,4 °/o. Latgalē,

turpretim, pārsvars ir katoļu baznicai, kuras peekriteji tur sastāda

58,8 °/o no viseem eedzīvotajeem, kamēr Kurzemē to ir tikai B,i3°/o un

Zemgalē 17,6% (Ilūkstes apr.). Vidzemē ir tikai neecigs procents katoļu.

Eedzīvotaju reliģiozās peederibas ziņā Latvija spilgti sadaļas divās

daļās (skat. kartogramu pee 209. lp. p.). Latvijas centrālā un reetumu

daļas ir protestantiskas, bet deenvidu austrumu daļa (Latgale un Ilūkstes

apriņķis) ir katoliski. Salu protestantu starpā rada katolisku suiti Aiz-

putes apriņķī un katoliskee latveeši zeemeļos no Šenbergas Bauskas

apriņķī. Pareizticigee sastāda eedzīvotaju vairākumu Ludzas apriņķa

zeemeļu austrumu daļā, kura šim apriņķim ir peeveenota no Ostrovas

apriņķa un Mārceenas-Vesteenas apvidū Cēsu apriņķī. Bez tam prāvas

pareizticīgo baznīcas atrodas Rigas apriņķa

austrumos, Cēsu apriņķa deenvidos un Ai-

nažu-Salacgrīvas apvidū, kā ari daudzos

Latgales apvidos. Rēzeknes apriņķa cen-

trālā daļā vecticibneeki sastāda eedzīvotaju

vairākumu, tāpat kā Michailovas pagastā

Daugavpils apr. Ari Ilūkstes apriņķī viņu

ir kreetni daudz.

Latveeši ir luterāņi, katoļi un mazākā

skaitā pareizticīgi. Šo ticibu peekriteju
1920. g. bija Latvijas atsevišķos apgabalos:

Latveeši sadalitipēc ticibam

Latveeši sadaliti pec ticibam 1920. g.

Rigā Vidzemē Kurzemē Zemgalē Latgalē Latvijā

Luterāņi ,94,262 351,539 214,514 157,574 28,122 846,011

Katoļi 2,592 1,975 10,255 14,711 229,261 258,794

Pareizticigee 4,109 30,048 2,677 880 4,870 42,584

Pārejee 831 1,478 7,112 846 1,640 12,007

Kopā 101,894 385,040 234,558 174,011 263,893 1,159,396

Latveeši sadaliti pēc ticībām
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Tādā kārtā 73,0°/o no viseem latveešeem ir luterāņi, 22,3°/o katoļi,

3,7°/o pareizticigee un 1,0% visu pārējo ticibu peederigo. Pēdējo starpā

galveno veetu eeņem baptisti un dažādi citi zektanti, kuru leelakā daļa

atrodas Leepajā un tās apkārtnē. Bez tam latveešu starpā bija vēl

933 vecticigee un 35 Mozus ticigee.*) Ari nedaudzi muhamedāņi un

budisti bija uzdevuši, ka tee peeder pee latveešu tautibas.

Luterticigee latveeši dzīvo viscaur Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē,

bet Latgalē, izņemot Krustpils un Ungurmuižas pagastus Daugavpils

apriņķī, luterāņi ir kolonisti, kuri eeceļojuši tur no Baltijas. Pareizticigee

latveeši**) galvenā kārtā apdzīvo Cēsu apriņķa deenvidus daļu un Rigas

apriņķa austrumu daļu. Vispārigi Vidzeme ir veenigais Latvijas apga-

bals, kurā pareizticigee latveešu starpā sastāda redzamāku daļu, jo

80,2°/o no viseem pareizticigeem latveešeem dzīvo Vidzemē, kamēr Kur-

zeme un it sevišķi Zemgalē pareizticigu latveešu ir ļoti maz. Ari

Latgalē viņu nav daudz.

Katoļticigi ir milzigais vairums (86,9%) Latgales latveešu ; Vidzemē

katoļticigi latveeši sastopami tikai Maleenā un Rigā kā eeceļojuši latga-

leeši un kurzemneeki. Kurzemē ir gandrīz 25,000 katoļticigu latveešu,

kuru leelakā daļa dzīvo Aizputes apriņķī Alšvangas draudzē (9017),

Ilūkstes, Bauskas un Jaunjelgavas apriņķos, kā ari Leepajā, bet visās

pārejās Kurzemes pilsētās un 6 apriņķos kopā ir tikai nedaudz katoļti-

cigu latveešu. Alšvangas draudze ir leelakā latveešu katoļu draudze

Kurzemē. Reformācijas laikā ari Alšvangas eedzīvotaji, tāpat kā visi

kurzemneeki, atmeta katoļticību, bet vēlāk Alšvangā pārgāja kāda

fon Šverina īpašumā, kurš precēdams poleeti, pats peeņēma katoļticību

un ari baznicā (1634. g.) lika sprediķot katoļu garidzneekeem. Katoļ-

ticigos Alšvangas, Feliksbergas, Gudeneeku un Basu pagastu latveešus

sauc par suiteem. Zemgalē katoļticiba pēc reformācijas izplatījās no

Ilūkstes
un Senbergas, (skat. šos meestus politiskās ģeogrāfijas nodaļā).

Vāceeši Latvijā ir gandrīz viscaur luterāņi, jo 1920. g. tautas skai-

tišanā 96,i5°/o visu vāceešu bija luterāņi, 1,50°/o katoļu, 0,76% pareizticigo,

1,38% pārējo protestantu un 0,2i% pārējo ticibu peederigo.

Latvijas kreevu starpa leelakā daļa ir vecticigee, pareizticigee un

katoļi. Pēc ticibam kreevi Latvijā 1920. gadā sadalijās sekošā kārtā:

*) 1897. gada tautas skaitišanā 505 Mozus ticigee un 7 karaimi bija uzdevuši

ka savu mātes valodu latveešu valodu. Mēdz teikt, ka par kultūras tautu var saukt

tadu tautu, kurai ir „savi" ebreji.

**) Pareizticibā latveeši pārgāja pēc pagājušā gadu simteņa 40 gadu zemneeku

nemeereem. No veenas puses latveešu zemneeki cerēja, ka pārgājuši „„caraa
a ticibā

viņi eegūs materielus labumus (zemi), bet no otras puses tee, atmetot luterāņu ticibu,

gribēja protestēt pret muižneeku patvaribam.
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Pareizticigee. Vecticibn. Katoļi Pārejee Kopa

Leelkreevi 32,961 55,984 1,880 652 91,477

36,0 30/0 61,20% 2,050/ 0 0,720/o 100,00%
Baltkreevi 23,579 15,987 26,407 221 66,194

35,620/p 24,16% 39,890/0 0,330/0 100,00%,

Kopā 56,540 71,971 28,287 873 357,671

35,85 0/0 45,65 0/0 17)55o/o 0)55o/o 100,00%

Ebreju tautibas peederigee ar pavisam neecigeem izņēmumeem

(0,2°/o) ir Mozus ticigi, tāpat kā poļi un leiši ir katoļi (98,5% un 97,i%).

Latvijas igauņu vairākums ir luterāņi (80,8%), bet bez tam ir ari deez-

gan prāvs skaits pareizticigu igauņu (17,9%).
Ticibu jautājumam Latvijā peekrīt .vēl veenmēr deezgan redzama

veeta, jo pateicotees tam, ka Latgales latveeši ir katoļi, šis Latvijas

apgabals turpina eeņemt savrupēju stāvokli. Turpretim protestantiskās

agrākās Baltijas daļās ticibas jautājumam trūkst asuma, tāpat kā Latgalē
un Ilūkstes apriņķī daudzo ticibu peederigee dzīvo saticigi. Veenigi

agrāko Baltijas sastāvdaļu — Kurzemes un Vidzemes — no veenas puses,

un Latgales — no otras puses, savstarpigās atteecibās ticibas leetam

peešķir dažkārt pārak redzamu veetu. Nevar noleegt, ka dažkārt latga-
leešeem tautas masās katoļticīgais baltkreevs ir tuvāks cilvēks nekā

luterticigais latveetis. Vēl veenmēr Latvijas austrumos ir sastopami

cilvēki, kuri sevi peeskaita „
katoļu tautibai", un neapzinās, ka tee ir

latveeši vaj baltkreevi. Pat Latgales un pārejās Latvijas apveenošanas

jautājumā beeži eejauca ticibas leetas.

Tomēr ticibu dažādība nevar šķirt veenas tautas peederigos. To

peerāda daudzas tautas un valstis. Tā, peemēram, Anglijā ticibu ziņā

pastāv tāda pat dažadiba kā pee mums. Anglijā ir 58,6% evanģ. valsts

baznicas peekriteju, 17,6% katoļu, 19,i% cv. disidentu, 4,7% skota baz-

nicas peekriteju un prāvs skaits ebreju. Vācijā ir 61,6% protestantu un

36,7% katoļu, Holandē 57% protestantu un 35% katoļu, Šveicē ir 56%

protestantu un 42% katoļu v. t. t. Neskatotees uz šādu dažādību,

dažādo ticibu peekriteji itin labi sadzīvo veenā valstī.

7. Kārtas un nodarbošanās

Vēl nesen ari pee mums Latvijā kārtas bija par pamatu katrai

saimneeciskai un politiskai eedzīvotaju šķirošanai. Un ari vēl tagad
kārtu principu cilā un runā gan par zemneecibu un muižneecibu kā

kārtam, gan par pilsonību v. t. t. Ari vēl tagad civillikumos ir dažādi

noteikumi dažādām kārtam. Tomēr tagad kārtas Latvijā uzskatamas

par atceltām.
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Pec kārtu peederibas Latvijas eedzīvotaji 1897. g. sadalijas sekoši:

Saimneeciskā ziņā šim sadalījumam kārtās nav itin nekādas nozī-

mes. Vēl pirms 60—70 gadeem katrs zemneeks bija zemes arājs, tur-

pretim tagad ir neskaitāmi bijušee zemneeki, kureem nami un veikali

pilsētās. Tirgotāji bija ļaudis, kuri par naudu nopirka atteecigos papirus,
un nereti tee bija tikai ebreji, kureem šee papiri bija vajadzigi lai

eegūtu dzīvošanas teesibas. Personigee muižneeki pa leelakai daļai

bija eeredņi un to ģimeņu locekļi. Tāpat pa daļai ari godpilsoņi. Par

pilsētneeku kārtam varam uzskatit personigos muižneekus, godpilsoņus,

tirgotājus un mazpilsoņus, kuri kopā sastādīja 28,4°/o no viseem

eedzīvotajeem. Bet pilsētneeku pateesibā bija deudz vairāk, jo leelo

pusi pilsētneeku sastādīja zemneeki. Juridiski vissvarīgākās kārtas bija

muižneeciba un zemneeciba, jo ar peederibu pee šīm kārtam

ilgu laiku bija saistītas kā teesibas, tā ari peenākumi. Kurzemē un

Vidzemē bija 15,347 dzimti muižneeki, no kureem 8124 bija vācu

tautibas, kuru starpā savukārt bija 2293 lauku muižneeki ar viņu ģime-

nēm (Kurzemē 954 un Vidzemē 1369, to starpā 436 vīreeši un 625

seeveetes). Tādā kārtā 1897. g. Kurzemē uz laukeem bija 0,i8%

vācu tautibas muižneeku un Vidzemē 0,3 i proc. Latgalē redzamākā

loma peekrīt poļu muižneekeem, kuru tur bija 515 L Vēl nesenā pa-

gātnē (vācu okupācija) šī saujiņa muižneeku neaprobežoti valdija par

daudzeem simteem tūkstošeem pārejeem eedzīvotajeem.

Daudz svarīgāka par sadališanos kārtās ir grupēšanās pēc nodar-

bošanās veideem un pēc stāvokļa, kuru tee eeņem saimneeciskā dzīvē

(īpašneeks, kalpotājs, strādneeks). 1897. g. visas Latvijas eedzīvotaji*)

pēc nodarbošanās sadalijās sekošā kārtā:

*) Sekošā tabelē eedzīvotaju kopskaits ir mazleet mazāks nekā pārejās tabelēs

eepreekšejās nodaļās, kas izskaidrojams ar kļūdām 1897. g. skaitišanas rezultātu

oficielā publicējumā.

Kārtas

Kārtas Kurzeme Vidzeme Latgale Kopa

'zimt. muižneeki 7,751 9,411 7,596 24,758

'erson.
„

laridzneeki
.

3,176 5,186 1,713 10,075

799 1,387 444 2,630

Jodpilsoni 1,417 4,002 681 6,100

'irgotaji ....
996 4,380 2,232 7,608

Iazpilsoņi ....
Zemneeki

....

104,516

549,573

129,816

586,626

97,507

389,431

331,839

1,525,630

20,747'arējās un nezināmas 5,806 12,922 2,019

Kopa I 674,034 I 753,730 I 501.623 I 1,929,387
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Latvijas eedzīvotaju nodarbošanās 1897. gada.

Tādā kārtā Latvijā bija 744,722 cilvēki, kuri paši strādādami no-

pelnīja sev pārtiku. No vīreešeem strādāja 55,8 proc, no seeveetem

22,0°/o*) un caurmērā 38,7°/o. Tee paši skaitļi dažās ārvalstīs bija
sekoši :**)

Latvijas stāvoklis eedzīvotaju nodarbinatibas ziņā no saimneeciskā

redzes stāvokļa nebija tik labs kā citur. Tikai Kreevijā strādājošo skaits

bija eevērojami mazāks. Ari Zveedrijā, Norvēģijā un Holandē samērs

starp strādajošeem un teem, kurus strādajošee uzturēja, bija tāds pats
kā Latvijā. Strādājošo seeveešu skaita ziņā Latvija eeņem vidus

stāvokli starp tādām valstim kā Amerikas Saveenotās Valstis ar

*) Šeit protams ir runa par darbu, kuru cilvēki strādā algas vaj profita dēļ,
bet ne darbs, kuru tee strādā ģimenes saimneecibā.

**) Par ārzemēm pēc Statistisches Jahrbuch fūr das deutsche Reich 1913.

Nodarbošanāspirms kara

Nodarbošanās veidi Strādājoša

Vīr.

personas

L a t v i j a

To ģimenes
locekļu vīr. Kopa

Vīr. Seev. un seev.

Lauksaimneecibā 242,605 91,412 744,478 1,078,495

Rūpneeciba .
Tirdzneeciba

114.679 33,114

5,792

196,514 344,307

30,055 69,990 105,837

Transports

Armija un flote

Brīvās profesijas

18,832 462 36,729 56,023

32,496

10,443

2,895 35,391

4,147 18,412 33,002

15,437Administrācija, teesa un policija

Apkalpotāji (mājās) . . . .
„

Bez nodarbošanās, prostituetās,

5,223 54 10,160

43,248 49,680 69,570 162,498

ceetumneeki un t. t 25,132 29,021 23,675 77,828

Pārejee 2,816 5,561 6,916 15,293

Kopa 525,529 219,243 1,179,339 1,924,111

Strādājošo procents
Valstis

starp viseem

starp vīr. starp seev. eedzīv.

Latvijā

Zveedrijā

Norvēģijā
Holandē

55,8

56,8

22,4

21,o

38,7

38,4

56,i 24,o 39,5

59,4 16,8 37,8

Amerikas Saveen. Valstīs
. 61,3 14,3 38,4

Dānijā

Vācijā

Anglijā

Francijā
....

Kreevijā

62,6

61,1

64,6

28,1

30,4

24,8

44,9

45,5

44,1

68,2 39,o 53,3

41,6 8,4 24,9
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14,8°/o strādājošām seeveetem un Vāciju ar 30,4°/o un Franciju pat ar

39,0°/o strādājošām seeveetem. Strādājošu vīreešu, turpretim, Vakar-

Eiropā ir veetām eevērojami vairāk nekā Latvijā.

Strādājošo un nestrādājošo personu skaits visos nodarbošanās vei-

dos nebija veenads. Tā uz veenu strādājošu personu 1897. g. bija

nestrādājošu : zemkopibā — 2,22, tirdzneecibā — 1,95, administrācijā v. 1.1. —

1,93, transportā — 1,90, rūpneecibā — 1,33, brīvo profesiju peederigo

starpā — 1,26 un apkalpotāju starpā — 0,75. Šee skaitļi leecina, ka jau

toreiz zemkopibā un tirdzneecibā nodarbināto ļaužu saimneeciskais stā-

voklis bija samērā labāks nekā pārējo grupu stāvoklis.

Strādajošee cilvēki sadalijās pēc nodarbošanās veideem Latvijā un

dažās ārvalstīs sekošā kārtā:

Šee skaitļi leecina, ka Latvija ari pirms kara vairāk peeslējās

agrarzemem. Kamēr Latvijā gandrīz puse no viseem strādajošeem cil-

vekeem bija nodarbināta zemkopibā, tikmēr rūpneecibā strādāja tikai

veena peektā daļa. Turpretim tipiskajā rūpneecibas zemē — Anglijā,

rūpneecibā nodarbināta puse no viseem eedzīvotajeem, bet zemkopibā
tikai 1/u daļa. Ari Beļģijā rūpneecibā nodarbināti divas reizes vairāk

ļaužu nekā zemkopibā, bet Latvijā taisni otrādi — zemkopibā bija

nodarbināti divas reizes vairāk ļaužu nekā rūpneecibā. Kreevijā

zemkopibā nodarbināts pat trīs reizes leelaks cilvēku skaits nekā rūp-
neecibā. Ari eedzīvotaju nodarbošanās veidu savstarpējās atteecibas

Latvijā vairāk līdzinājās Skandināvijā pastāvošeem apstākļeem. Dānijā

un Zveedrijā dažādo nodarbošanās veidu skaitliskās atteecibas bija gan-

drīz tādas pat kā Latvijā. Latvija ir agrarzeme, jo izņemot dažas Bal-

kanu zemes, rūpneecibā nodarbināto procents Latvijā pārsneedz tikai

atteecigo skaitli Kreevijā, Ungārijā un Zveedrijā. Tāpat zemkopibā
nodarbināto procents bija leelaks nekā Latvijā tikai Kreevijā, Ungārijā,

Nodarbošanās pirms kaļra

Valstis o
M

S

N

o

ej st

c5

i B
"

ri
u

i-i

<

ģ c3

i8.5,«j a fs

v i
Cl C3 CJ

Cl, «-

Latvijā (1897. g.) . .

Dānijā (1901. g.) . .

Zveedrijā (1900. g.)

Norvēģijā (1900. g.)

Anglijā (1901. g.) .

48,4 21,4 8,0 4.7 2,8 13,5 1,2

48.2 25,2 11,8 0,7 3,8 8,3 2-o

49,s 20,9 7,5 2 o 2,9 10,8 6,i

41,0 27,7 l4.o 0,7 3,4 11,2 2,o

8,8 48,o 23,0 1,2 4,5 9,8 3,7

Beļģijā (1900. g.) . .
Holande (1899. g.) .

21.i 41,6 11,7 l.o 24,6
10.3 1,7

Vācijā (1895. g.) . .

Kreevijā (1897. g.) .

Ungārijā (1900. £.) .

30,7

37,5

33,7 17,2 5,4

37,4 10.c 2,3 3.1 6,1 2,o

58,3 17,9 7.1 3,6 3,8 5,2 4,i

69,7 13,6 4,2 1,5 2,5 4,4 4,i
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Zveedrija un Itālija. Tomēr industrializācija Latvija bija eeverojama, jo

ari pēc 1897. gada leelrūpneeciba turpināja ledos apmēros augt.

Neskatotees uz to, ka Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis pamudina uz

nodarbošanos ar tirdzneecibu un kuģneecibu, tirdzneecibā un transportā
nodarbinātoskaits samērā nebija leels. Ģeogrāfiskā stāvokļa ziņā Latvija

atgādina Holandi un Beļģiju, tās ir mazās valstiņas, kuru aizmugurē

atrodas plaši zemes gabali, kureem savas preces jāeksportē caur šo

zemju ostam. Tur ar tirdzneecibu nodarbojas 17,2°/o un 11,7°/o, bet pee

mums nodarbojas tikai 7,i°/o un kontinentālajā Ungārijā pat tikai 4,2°/o,
bet pasaules tirdzneecibas un kuģneecibas centrā — Anglijā, pat 23,0°/o-
Ari mazajā Norvēģijā tirdzneecibā un transportā (galvenā kārtā jūras

kuģneecibā) bija nodarbināti 14,0°/o. Armijā nodarbināto ļaužu skaits

pee mums bija sevišķi leels kā leelās Kreevijas robežu apgabalā. Brīvo

profesiju, valsts un sabeedribas deenestā stāvošo personu skaits pee

mums apmēram tāds pats kā visās Eiropas kulturelās valstīs. Turpre-
tim mājkalpotāju skaits bija neparasti leels. Tas norāda uz veenas

eedzīvotaju daļas (muižneecibas) samērā leelo turību.

Ja jau dibinotees uz saimneeciski darbigo ļaužu nodarbināšanās

veidu varēja teikt, ka Latvija ari pirms kara bija agrarzeme, tad salī-

dzinot skaitļus, kuri rāda, kāda eedzīvotaju daļa pārtika no veena vaj
otra nodarbošanās veida, tad vēl vairāk apstiprinās izteiktais slēdzeens.

Peeskaitot saimneeciski darbigajeem (strādajošeem) personas, kuras tee

uztur, eegūstam sekošus skaitļus :

Tā tad no darba zemkopibā pārtika trīs reizes vairāk ļaužu nekā

no darba rūpneecibā. Ja galveno nodarbošanās veidu svaru gribam
izteikt salīdzinošos skaitļos un tirdzneecibu un transportu kopā saņemtu

apzīmējam ar 1, tad rūpneeciba (apaļos skaitļos) apzīmējama ar 2 un zem-

kopibā ar 7.

Vissvarīgākā nedarbošanās nozare bija un ir zemkopība. Latvijā

zemkopibā 1897. gadā bija nodarbinātas 334,017 personas, kuras uzturēja

744,478 cilvēkus un tā tad no zemkopibas pārtika 1,078,495 cilvēki.

Tanī pašā laikā Latvijā bija 86,014 lauku zemes īpašumu. Caurmērā

Nodarbošanās pirms kara

No 100 cilvekeem parteek no
Uz

laukeem
Pilsētās Kopa

lemkopibas 76,40 4,84

35,93

56,05

Lupneecibas
irdzneecibas

10,73

2,50 13,06

6,94

17,90

5,50

ransporta

'.ā mājkalpotāji

1,31 2,91

4,81 17,60 8,45
ralsts deenesta un sabeedribas eestādes un brīvas

profesijas 1,22 5,79 2,52
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katrā laucineeku ģimenē bija 4,86 ģimenes locekļu,*) kurus saista rad-

neecibas saites. Tādā kārtā zemes īpašneeku un to ģimeņu locekļu

bija 418,028. Bez tam caurmērā katrā ģimenē bija 0,8 cilvēku, kuri gan

nebija ar ģimenes galvu saistiti asins radneecibas saitēm, bet kuri dzī-

voja ģimenes saimneecibā un nebija algoti strādneeki. Tādā kārtā

zemes īpašneeku saimneecibās, neskaitot algotus strādneekus, bija

486,839 cilvēki. Turpretim 591,656 cilvēki nodarbojās ar zemkopibu
kā algoti strādneeki, vaj bija šo bezzemneeku ģimenes locekļi. Tādā

kārtā visā Latvijā bija apm. 108,400 bezzemneeku ģimenes, kuru relati-

vais svars Baltijā ir daudz leelaks nekā Latgalē, kur bezzemneeku ļoti

maz, bet gan paši zemes īpašneeki, pa leelakai daļai, ir sīkgruntneeki,
kuri ceeš no zemes trūkuma.

Kara notikumi ir izdarījuši leelas pārgrozibas eedzīvotaju nodarbo-

šanās veidos. 1920. gada vasarā Latvijas eedzīvotaji sadalijās pēc
nodarbošanās sekošā kārtā:

Notikušas pargrozibas ir spilgti saredzamas, ja salīdzinām skaitļus

par 1897. gadu un 1920. gadu.

_ Strādajošee cilvēki sadalijās
Nodarbošanās veidi

pēc nodarbošanās veideem (0/^
1897. g. 1920. g.

Lauksaimneeciba 484 795

Rūpneeciba 214 66

Tirdzneeciba ļ 80

Transports / 16

Administrācija, teesa, policija "I 13

Brīvās profesijas j" 28
g

Apkalpotāji 135 14

Pārejee nodarbošanās veidi 59 64

Kopā 1000 1000

*) Kurzeme katra laucineeku ģimene caurmēra sastadijas no 4,47 personām,
Vidzemē no 4,72 un Latgalē no 5,5i.

Nodarbošanās pec kara

Nodarbošanās veids Vīreeši Seeveetes Kopa
Lauksaimneecibā 324,152 406,325 730,477

Rūpneeciba 43,708 17,346 61,054

Tirdzneeciba 14,649 6,912 21,561

Transports 12,998 2,055 15,053

Administrācija, teesa, policija

Brīvās profesijas

Apkalpotāji

Pārejee nodarbošanās veidi

8,278

3,928

3,342

50,895

3,180

4,069

9,570

7,937

11,458

7,997

12,912

58,832

Kopā visas strād. personas

Strādājošo ģimenes locekļi un

461,950 457,394 919,344

personas bez nodarbošanās 259,977 416,810 676,787

Kopa 721,927 874,204 1,596,131



270

Nepārprotami ir saredzama ārkārtigi leelā lauksaimnee-

cibas nozīmes peeaugšana. Ja jau 1897. gadā ar lauksaim-

neecibu nodarbojās mazāk nekā puse no viseem strādajošeem cilvekeem,
tad īsi pirms kara, pilsētneeku skaitam

peeaugot un leelrūpneecibai attīstotees,
lauksaimneecibā nodarbināto procents būs

noslīdējis līdz 40°/o. Turpretim 1920. gadā
lauksaimneecibā bija nodarbināti gandrīz

80°/o no viseem strādajošeem cilvekeem

un to cilvēku skaits, kurš pārtika no lauk-

saimneecibas bija vēl leelaks.

Tanī pašā laikā eevērojamā mērā ir

samazinajees visās pārejās nodarbošanās

nozarēs nodarbināto cilvēku skaits. Tas

ari citādi nevarēja būt pēc tam, kad karš

bija izpostijis Latvijas leelrūpneecibu un

gandrīz pilnigi paralizējis tirdzneecibu.

Tā rūpneecibā nodarbināto cilvēku skaits

ir samazinajees astoņkārtigi, tirdzneecibā

un transportā nodarbināto — 21ļi reizes

v. t. t. Raksturigi ir apkalpotāju, resp.

mājkalpotāju skaita samazināšanās no

93,000 uz 13,000, kas leecina

par daudzu agrāk bagātu

saimneecibu likvidēšanos.

Latvijas eedzīvotaju nodarbošanās.

Protams, ka galvenās pārgrozibas ir notikušas pilsētās. Vispirms

pašu pilsētneeku skaits ir samazinajees un leela daļa agrāko pilsētneeku

tagad strādā lauku darbus. Pilsētas atstājušo starpā galvenā kārtā ir

agrakee rūpneecibas un tirdzneecibas strādneeki. To spilgti peerāda

diagrama 271. lp. çusé, kura rāda kā Rigas eedzīvotaji 1913. gadā
un 1920. gadā sadaļas pēc nodarbošanās. Kamēr brīvo profesiju peede-

rigo, kara vīru, lauksaimneecibā nodarbināto un apkalpotāju skaits Rigā

Nodarbošanās pēc kara
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nav nemaz, vaj ir tikai neleelā mērā mazinajees, tikmēr rūpneecibā
nodarbināto skaits, apaļos skaitļos ir mazinajees no 149,000 līdz 20,000

un tirdzneecibā nodarbināto no 05,000 līdz 13,000.
Interesanta ir dažādo tautibu peederigo peedališanās atsevišķās

saimneeciskās dzīves nozarēs. Izrādās, ka lauksaimneeciba galveno
veetu eeņem kreevu starpā. 92,0% no viseem baltkreeveem nodarbojas
ar zemkopibu. Tas ari ir saprotams, jo baltkreevi Latvijā dzīvo gandrīz

veenigi uz laukeem (Ilūkstes apr., Pridruiskas novads un Ludzas apr.

Rigas eedzīvotaji sadaliti pēc nodarbošanās pirms un pēc kaŗa,

austrumu daļa). Kā zemkopju tauta otro veetu Latvijā eeņem leelkreevi

(82,7°/o lauksaimneecibā nodarbināto), kureem blakus stāv latveeši

arB2,2°/o zemkopibā nodarbinateem. Ari Latvijā dzīvojošo poļu,
leišu un igauņu starpā lauksaimneecibai pcekrīt visredzamākā veeta,

jo 71%—76% šo tautu peederigo ir zemkopji. Turpretim vāceeši un

ebreji ir galvenā kārtā pilsētneeki, jo tikai 30,3% no viseem vāceešeem

un 2,5% no viseem ebrejeem ir nodarbināti lauksaimneecibā.

Līdz ar to ir ari saprotams, ka rūpneecibā un tirdzneeciba

ir pilsētās dzīvojošo tautu peederigo galvenā nodarbošanās. No viseem

Nodarbošanās un tautiba
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atsevišķas tautas peederigeem nodarbojas ar rupneecibu un tirdzneecibu

sekošs procents:
Rūpneeciba nodarbināto Tirdzneecibā nodarbināto

procents: procents:

Ebreji . . 32,5 48,i
Vāceeši 22,2 9,6
Latveeši 5,6 1,0
Leelkreevi 5,6 1,4
Baltkreevi 2,8 0,4

Tādā kārtā puse no viseem strādajošeem ebrejeem ir tirgotāji un

veena trešā daļa ir amatneeki. Rūpneecibā un tirdzneecibā nodarbināto

latveešu procents nav leels.

Aina grozās, kad aplūkojam, kā atsevišķo nodarbošanās veidos

strādajošee cilvēki sadaļas pēc tautibam. No viseem lauksaimneecibā

nodarbinateem cilvekeem 81,5% ir latveeši. Tanī pašā laikā Latvijas

zemkopju starpā ir tikai 0,99% vāceešu un 0,07 % ebreju. Zemkopibā

pēc latveešeem redzamākā veeta peekrīt kreeveem, jo Latvijas zem-

kopju starpā ir 5,0% leelkreevu un 4,6% baltkreevu. Tāļak nāk poļi

(2,2%) un leiši (1,3%).

No viseem rūpneecibā nodarbinateem 66,7 % ir latveeši un nākošās

veetās nāk ebreji (11,3%), vāceeši (8,7%), leelkrveevi (4,i°/o), poļi (3,7°/o)
un leiši (2,i%). Pārējo tautibu peederigo rūpneecibā nodarbināto ļaužu

starpā ir ļoti nedaudz.

Tirdzneecibā galvenā loma peekrīt ebrejeem, jo gandrīz puse visu

tirgotāju (47,4%) ir ebreji. Tirdzneeciba ir veenigā nodarbošanās

nozare Latvijā, kurā latveeši neeeņem pirmo veetu, jo Latvijas tirgotāju

starpā latveeši sastāda tikai veenu trešo daļu (30,3%). Tāļak tirgotāju

starpā vēl ir 10,6% vāceešu, 2,9% leelkreevu un 1,9% poļu.

Transportā nodarbināto cilvēku starpā trīs ceturtdaļas ir latveeši

un pārejee sadaļas starp vāceešeem (4,7%), leelkreeveem (5,i%), poļeem

(6,2%), leišeem (3,4%) un baltkreeveem (3,0%).

Latvijas valsts un komunālās eestādēs galveno veetu eeņem latveeši

un vāceeši, jo 81,9% no viseem administrācijā un teesās nodarbinateem

ir latveeši un 9,9° /o ir vāceeši. Pēc tam nāk leelkreevi (2,2%), poļi (1,8%)
un baltkreevi (1,3%). Tāpat brīvās profesijās latveeši un vāceeši

eeņem pirmo veetu, jo starp personām, kuras nodarbojas ar brīvām

profesijām 48,9% ir latveeši un 22,2 % ir vāceeši. Šinī nodarbošanās nozarē

eevērojamu veetu eeņem ari ebreji ar 14,3% un leelkreevi 5,6%. Pārējo
tautibu peederigo brīvo profesiju starpā ir samērā maz.

Šee skaitļi leecina, ka latveeši visās saimneeciskās dzīves nozarēs,

izņemot tirdzneecibu, eeņem pirmo veetu. Svarīgākā nodarbošanās

nozare tagad ir zemkopibā, no kuras tagad pārteek vairāk nekā 4
/b no

viseem valsts eedzīvotajeem. Jāatzīmē, ka zemkopji dzīves atjaunošanai

Nodarbošanās un tautība
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zeedo visus savus spēkus, jo starp ļaudim, kuri nodarbojās ar zemko-

pību 1920. gadā bija 17,6°/o jaunāki par 17 gadeem un 11,i°/o vecāki

par 60 gadeem. Tā tad sirmgalvji un pusaudži — visi, kas kaut cik

var būt derigi, strādā lai atjaunotu izpostito, lai ar ražigu darbu eevir-

zitu dzīvi normālās, labākās sleedēs.

8. Izglītiba

Latveešu modernā kultūra ir jauna. Ta izauguse pēdējos 50—60

gados un pee tam apstākļos, kuri bija ārkārtigi nelabvēligi īpatnējas
latviskas kultūras radišanai. Ilgu laiku vācu valdošās varas vajāja lat-

veešu kulturelos pasākumus, tikko tee pārsneedza elementārāko zinā-

šanu robežas, kuras valdošā muižneeciba atzina par vēlamam zemnee-

keem. Vēl naidigaki izturējās kreevu birokrātija, kura darija itin visu,

lai Latviju pārveidotu pēc. Kreevijas līdzibas. Valsts un sabeedrisko

eestāžu pabalsta veetā latveešu kultureleem pasākumeem bija jācīnās

pret šo eestāžu raditeem šķēršļeem. Kad visu to eevēro, tad jāatzīst,
ka mūsu neleelā tauta ārkārtigi īsā laikā pilnigi patstāvīgi eeguvuse

leelus panākumus savu nacionālo kulturelo vērtibu radišanā. Pamazam

izauga un attīstījās latveešu avižneeciba, grāmatneeciba, skatuves māksla,
muziķa un glezneeciba.

Pirms kara varēja ar noteiktibu teikt, ka latveeši, blakus igauņeem

un vāceešeem, savu peederigo plašo masu izglītibas līmeņa augstuma

ziņā eeņēma pirmo veetu Kreevijā. Latveešu tautas masu izglītibas
līmenis bija tāds, kāds tas parasti ir Vakar-Eiropā un tā tad ari tautas

izglītibas līmeņa augstuma ziņā Latvija spilgti atšķiras no Kreevijas un

peeslejas Eiropas kulturelakai daļai.

Galvenā mēraukla tautas masu izglītibas līmeņa augstuma noteik-

šanai ir analfabētu skaits. Lasit un rakstit nepratēju cilvēku

skaits, salīdzināts ar viseem zemes eedzīvotajeem, noteic visas tautas

kulturelā līmeņa augstumu. Peeaugušo latveešu starpā gandrīz nemaz

nebija analfabētu. Ja ari veco ļaužu starpā sastopami cilvēki, kuri

neprot rakstit, tad lasit nepratēju nav gandrīz nemaz.

Izglītibas līmeņa augstuma ziņā visi Latvijas apvidi neeeņem vee-

nadu stāvokli. 1897. g. lasitprateju procents starp eedzīvotajeem, kuri

vecāki par 10 gadeem bija sekošs :

Vidzemē 90,20°/o
Kurzeme 88,6iū/o
Zemgale 81,45°/o*)
Latgale 50,3i°/o

Latvijā 78,46ū/o

*) Zemgale lasitprateju procentu ramazina tas, ka Ilūkstes apriņķī, kurš pee-
der pee Zemgales, bija tikai 53,41% lasitprateju.

Tautas izglītība
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Kopš 1897. gada tautas izglītibas līmenī nav notikušas eevēroja-
mas pārgrozibas. Kurzemē un Zemgalē tas mazleet ir pacēlees, bet

totees Vidzemē uz laukeem pazeminajees. Starp eedzīvotajeem, kuri ir

vecāki par 10 gadeem, 1920. gadā bija lasitprateju:

Rigā 92,42°/o

Rigas apriņķī 93,97ū/o

Cēsu
„ 93,43°/o

Valmeeras
„ 95,45°/o

Valkas
„ 94,48°/o

Vidzemē 93,7i°/o

Leepajas apriņķī 89,52°/o

Aizputes „ 85,94°/o

Kuldigas
„ 89,94ū/o

Ventspils „ 90,98ū/o
Talsu

„ 91,800/o

Kurzemē 89,69°/o

Lasit un rakstit prateju % atsevišķos apriņķos

Tukuma apriņķī 90,o6°/o

Jelgavas „ 90,56°/o
Bauskas

„ 90,i5ū
/o

Jaunjelgavas „ 88,74°/o
Ilūkstes

„ 62,5o°/o

Zemgalē 84,66°/o

Daugavpils apriņķī 52,o4°/o
Rēzeknes

„ 48,03%
Ludzas

„ 49,78°/o

Latgalē 50,i3°/o

Jaunlatgalē an Pri-_
druiskas apgabala. 42.82°/o

Latvijā 78,83°/o

Ari pēc kara Vidzeme

ir Latvijas izglītotākais

apgabals, tāpat kā Kur-

zemes vidus daļa. Tur-

pretim Kurzemes ree-

tumu daļa — Leepajas,

Aizputes un Kuldigas

apriņķi jau ir mazāk

izglītoti,bet vistumšakee

apvidi atrodas Latvijas
austrumos — Latgalē un

Ilūkstes apr., kur atro-

damipagasti, kuros tikai

veena ceturtā daļa no

viseem eedzīvotajeem

prot lasit.

Kartograma 275. lapas pusē rāda lasitprateju procentu agrākās Kree-

vijas zeemeļu vakaru daļā. No pārejeem apgabaleem spilgti atdalās agrākās

Baltijas guberņas. Agrākās Vidzemes un Igaunijas leelakā daļā vairāk

nekā 80°/o no viseem eedzīvotajeem — peeskaitot zīdaiņus un sirm-

galvjus — prata lasit. Ari Kurzemē lasitprateju procents svārstījās ap

75, bet Latgalē un Ilūkstes apriņķī tas jau bija stipri mazāks un līdzinās

Leetavā konstatētam caurmēra procentam. Jo tāļak virzamees uz austru-

meem, jo mazāks kļūst lasitprateju procents, kamēr tas tīri kreeviskos

apriņķos (Ostrovas, Rževas v. c.) noslīd līdz ] no 10. Kartograma

spilgti leecina, ka Latvija un Igaunija tautas izglītibas stāvokļa ziņā

Lasitprateju skaits
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spilgti atšķiras no tumšās Kreevijas un ka protestantiskā Latvijas daļa

ir nesalīdzināmi kulturelaka par katolisko Latgali, kur leelakā skaitā

peemaisiti citu tautu peederigee. Šee skaitļi bez tam leecina, ka tautas

izglītibas līmenis pamazinās proporcioneli kreevu eespaida leelumam. Jo

ilgāki kāds apgabals ir atradees teeši zem kreevu virskundzibas, jo tum-

šāks tas ir. Baltijā, kur kreevu eespaids bija mazāks, ari tautas izglītibas
līmenis ir augstāks un ir peelīdzinams kulturelakām V.-Eiropas zemēm.

Latveešu vīreešu un seeveešu starpā lasitprateju procents ir gan-

drīz veenads un veetām, seeveešu starpā ir pat vairāk lasitprateju nekā

Lasitprateju procents Baltijas jūŗas austrumu peekrastē pirms kaŗa.

Lasitprateju skaits
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vīreešu starpā. Šinī ziņā Latvija un Igaunija spilgti atšķiras no Kree-

vijas un daudzām Vakar-Eiropas valstim, kur seeveetes viscaur ir mazāk

izglītotas nekā vīreeši. Tā peem. Latvijas kaimiņos, Vitebskas guberņā,

prot lasit 29,9°/o vīreešu un tikai 19,5% seeveešu un Smoļenskas gub.

28,6% vīreešu un tikai 7,i% seeveešu. Centrālā Kreevijā seeveešu starpā

ir 3—4 reizes mazāk lasitprateju nekā vīreešu starpā un visā Kreevijā

prata lasit 32,6% no viseem vīreešeem un tikai 13,7% no visām seevee-

tem, bet pavisam tikai 21,i% no viseem eedzīvotajeem. Vidzemē tur-

pretim prata lasit 77,5°/o vīreešu un 77,9% seeveešu. Šee skaitļi leecina,

cik tāļu latveešu tauta savu plašo masu izglītibas līmeņa augstuma ziņā

pārsneedz kreevu tautu, kura vispārigi peeder pee nekulturelakām

Eiropas tautām.

Laikā no 1897. līdz 1920. g. seeveešu izglītibas līmenis ir mazleet

noslīdējis uz leju un 1920. g. lasitprateju procents atsevišķos Latvijas

apgabalos bija sekošs :

Vīreešu un seeveešu lasitprateju
procents atsevišķos apgabalos.

Vīreeši Seeveetes

Vidzeme
.
. 94,85 proc. 92,84 proc.

Kurzeme . . 91,4n „ 88,34 „

Zemgale . . 86,06 „ 83,5 i „

Latgale . . 54,36
„

46,62 „

Latvija .. . 80,85 „ 77,21 „

Pats par sevi ir saprotams,
ka rakstitprateju procents ir mazāks

nekā lasitprateju procents. Atse-

višķos Latvijas apgabalos prata
rakstit :

Vīreeši Seeveetes

Vidzeme . . 90,61 proc. 83,99 proc.

Kurzeme
. . 84,40 „ 74,47

„

Zemgale . . 78,60 „ 69,16 „

Latgale . . . 42,19 „ 25,58
„

Latvija . . . 73,52 „ 63,58 „

Šee skaitļi leecina, ka starp
seeveetem ir vairāk pusanalfabetu
nekā starp vīreešeem, jo rakstit

pratēju seeveešu ir eevērojami
mazāk nekā vīreešu.

Kad salīdzina analfabētu procentu atsevišķos apriņķos ar cittauteešu

procentu, tad izrādās, ka tur, kur cittauteešu procents ir

visleelakais, ari analfabētu skaits ir visleelakais.

Tas leecina, ka blakus vāceešeem, latveeši ir izglītotākā tauta Latvijā.
Atsevišķo tautibu peederigo starpā 1920. gadā prata lasit:

Lasit un rakstit pratēju procents
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Vīreeši Seeveetes

Latveeši. . . 73,6 proc. 74.3 proc

Vāceeši
..

. 82,6 „ 86,9
„

Leelkreevi
. 42,7 „ 28,3 „

Baltkreevi
. . 38,6 „ 27,2 „

Ebreji .. . 74,2 „ 70,7
„

Poli .... 58,2
„

57.2
„

Leiši . . . 55,7 „ 53,8 „

Vistumšakee, visneizglītotakee

Latvijā ir kreevi, kuri darija itin

visu, lai novilktu ari latveešu

tautu sev līdzi uz sava zemā kul-

turelā līmeņa. Šee skaitļi bez tam

vēl leecina, ka cittauteešu eeplū-

šana Latvijā veicina izglītibas

līmeņa pagrimšanu. Tālab ari pil-
sētas Latvijā, pretēji vispārējam

likumam, ir mazāk kulturelas, nekā

apkārtejee lauki, jo pilsētās saplūda
cittauteeši (kreevi, leiši, poļi) lee-

lakā skaitā nekā lauku apvidos.

Vīreešu un seeveešu rakstitprateju

procents atsevišķos apgabalos.

Kamēr 1897. g. visā Vidzemē bija 23,4°/o analfabētu, tikmēr Rigā to bija

28,7%, Jelgavā 29,i°/o un Leepajā 29,2°/o, bet Jelgavas apriņķī uz lau-

keem tikai 23,3°/o Ari Rigā pēdējos gadu desmitos pirms kara, cittau-

teešeem pilsētā pastāvigi eeplūstot, nemitigi slīdēja uz leju tautas izglī-
tibas līmenis un Rigā 1913. g. lasitprateju procents bija eevērojami
mazāks nekā 1897. gadā.

Ari peederiba pee veenas vaj otras ticibas paleelina vaj pama-

zina analfabētu skaitu. Tā pareizticīgo, bet it sevišķi vecticigo

starpā ir ārkārtigi leels analfabētu procents. Tas spilgti redzams no

sekošas tabeles, kura rāda, kāds procents lasitprateju bija Latgalē dažu

tautibu un ticibu peederigo starpā.

No simts Latgales eedzīvotajeem 1897. gadā prata lasit:

Lutertic. Katoļlic. Pareiztic. Vectic. Pārejee Kopā

Latveeši . . 63,0 41,8 37,9 — 75,3 44,3

Leelkreevi . — 44,4 44,6 12,5 77,7 25,5

Baltkreevi
.

— 29,3 16,9 12,8 — 22,8

Vakar-Eiropā tautu kulturelās attīstibas līmeni nosaka atkaribā no

ta, cik eesaukto rekrūšu starpā ir analfabētu. No 1000 jaunmobilize-

teem rekrušeem neprata lasit un rakstit :

Tautība un izglītība
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Vācijā o,i

Dānijā 2

Šveicē 2

Zveedrijā
....

2,3

Austrijā 220

Greeķija . . .
.300

Itālijā 366

Holande
....

8

Anglijā 10

Francijā .... 33

Beļģijā 77

Rumenijā .... 410

Serbijā 446

Kreevijā .... 617

Rigā starp rekrušeem, kuri laikā no 1907.—1911. g. tika eesaukti'

bija uz katru 1000 eesaukto jauno cilvēku 48 analfabētu un Vidzemē

(1909. un 1910. g.) tikai 32 analfabēti. Ari šee skaitļi leecina, ka Lat-

vija eerindojama kulturelako zemju starpā.

Pee Latvijas īpatnībām tautas izglītibas laukā ir japeeskaita tas,

ka daudzos Latvijas apvidos, it sevišķi pilsētās, eedzīvotaji prot vairākas

valodas. Inteliģenti latveeši Kurzemē un Vidzemē bez latveešu valodas

prot vēl vācu un kreevu valodas, bet Latgalē poļu un kreevu valodas.

Tāpat eevērojama cittauteešu daļa prot latviski, ar ko ir izskaidrojams,
ka latveešu valodas pratēju procents Latvijā ir leelaks nekā latveešu

procents. No viseem eedzīvotajeem prot latviski:

Ventspils apriņķī 98,68 proc.

Jelgavas „
98,6 i

„

Cēsu
„ 98,49 „

Tukuma
„ 98,22

„

Valmeeras
„

98,02
„

Talsu
„ 97,18 „

Bauskas
„ 97,n „

Valkas
„

97,0 i „

Rigas „ 96,54 „

Jaunjelgavas „ 96,42 „

Kuldigas apriņķī 96,42 proc.

Aizputes „
95,63

„

Leepajas
„ 88,12 „

Rigas pilsētā 82,54 „

Ludzas apriņķī 69,27 „

Rēzeknes
„ 64,67 „

Daugavpils „ 55,78 „

Ilūkstes
„

45,29
„

Latvijā 81,43
„

Tādā kārtā no 17 Latvijas apriņķeem 12 ir tādi, kuros vairāk nekā

95°/o no viseem eedzīvotajeem prot latviski un tikai veenā apriņķī (Ilūkstes)
latveešu valodas pratēju skaits nesastāda pusi no viseem eedzīvotajeem.

Dažādo tautibu peederigo starpā latveešu valodas pratēju procents
ir dažāds. No viseem zināmas tautas peederigeem, kuri ir vecāki par

5 gadeem, 1920. gadā prata latviski:

Latveeši
.... 99,16 proc.

Vāceeši 74,11 „

Leiši 72,94 „

Igauņi 63,23 „

Ebreji 42,62 proc.

Poļi 29,43
„

Leelkreevi . . . 14,23 „

Baltkreevi . . . 10,73 „

Latveešu valodas pratēju skaits
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Tautas masu augstais izglītibas līmenis ir eespējams veenigi pa-

teicotees plašam un izkoptam skolu tīklam. Skolu un skolēnu daudzuma

ziņā Latvija tālu pārsneedza visus agrākās Kreevijas apgabalus un ļoti

daudzas Vakar-Eiropas kulturvalstis.

Pēc nepilnigajām kreevu statistiskām ziņām*) no 1000 Vidzemes

eedzīvotajeem apmeklēja skolas 95,0. Tik leelu skolu apmeklētāju pro-

centu neuzrāda neveens Kreevijas apvidus un pat Kreevijas kultūras

centros — Maskavas un Peterpils guberņās, atteecigee skaitļi bija tikai

88,2 un 71, i;bet provincē tas noslīd līdz 40 un 30. Tā Kauņas guberņā

(Leetavā) no 1000 eedzīvotajeem apmeklēja skolas tikai 30,6. Vislabaki

Latvijā skolu leeta, it īpaši tautskolas izglītība, bija nostādita pagājušā

gadu simteņa 80. gados — īsi pirms pārkreevinašanas laikmeta, kad

skolu un skolēnu skaits Latvijā bija vis-

leelakais. Kopš ta laika tautskolu skaits

un nozīme nemitigi slīdēja uz leju, jo pār-
kreevinašanas laikā, sevišķi uz laukeem,

pamazinājās sabeedribas interese pret

tautai svešām pārkreevinašanas eestādem.

Tā 1886. g. Baltijā bija 186,350 skolneeki,
bet 1911. g. vairs tikai 113,300. Skolneeku

skaita pamazinašanās ir sevišķi leela, kad

eevēro, ka ta notikuse tanī pašā laikā,
kurā eedzīvotaju skaits paleelinajees par

pus miljonu. īsi pirms tautskolu pārkree-

vinašanas, 5,3°/o no viseem Kurzemes pil-
sētneekeem apmeklēja skolas, bet drīz

pēc pārkreevinašanas politikas uzsākša-

nas 1887. g., skolas apmeklēja vairs tikai

4,2°/o. Uz laukeem Kurzemē skolu apme-

klētāju procents pamazinājās no 6,2 līdz 5,8.

Un tomēr, neraugotees uz pārkreevina-
šanas postošo eespaidu, ari tautskolu un

skolneeku skaita ziņā Latvija eeņēma

pirmo veetu agrākās Kreevijas robežās.

Latveešu valodas prateju %
dažadoLatvijā dzīvojošu tautu

starpa.

Tāpat augstu bija attīstita vidus un augstskolu izglītība. Pirms

kara Latvijā vidusskolas atradās katrā apriņķa pilsētā un pat uz

laukeem. Pavisam Latvijā īsi pirms kara bija 98 vidusskolas**) ar 22,600

*) GraTHCTHiecKiH EjKerojHHK'B Poccin 1914 r.

**) Poccin bī, 1910 r.", peeskaitot lauku skolas. 1921. g. Latvijā bija

107 vispārizglītojošas vidusskolas un 22 specielas un techniskas skolas.

Parkreevinašanas politikas eespaids uz tautas izglitibu



280

skolneekeem, kuru milzigais vairākums bija latveeši. Vidusskolu skaita

ziņā, kā ari mazā eedzīvotaju skaita ziņā, kurš nāk uz katru vidus-

skolu, Latvija eeņēma veenu no pirmajām veetam Eiropā.*)

Tā tad skolu skaita ziņā Latvija pārsneedza visas Eiropas mazās

valstis. Kamēr Latvijā bija 98 vidusskolas, tikmēr Norvēģijā bija 91,

Šveicē
— 86, Greeķijā — 51, Rumenijā — 64, Serbijā — 27, Portu-

gālē — 50 un Bulgārijā pat tikai 20. Bet ja salīdzina eedzīvotaju skaitu,

uz kuru nodibināta veena vidusskola, tad Latvija Eiropā eeņēma pirmo

veetu, jo kamēr Latvijā veena vidusskola pastāvēja uz 26,100 eedzī-

votajeem, tikmēr Eiropas leelajās kultūras valstīs šis skaitlis ir eevēro-

jami leelaks. Tā Vācijā, kura tik ļoti lepojas ar savu augsto kultūru,

veena vidusskola pastāv uz 42,600 eedzīvotajeem, Francijā uz 43,000,

Itālijā uz 59,500, Austro-Ungarijā uz 76,800 un Kreevijā, kura mums

gribēja uzspeest savu kultūru — pat uz 84,500.
1921. gada otrā pusē Latvijā darbojās 1740 skolas, kuru starpā bija

1348 skolas ar latveešu mācibas valodu, 88 ar vācu mācibas valodu,

245 ar kreevu mācibas valodu, 30 ar ebreju mācibas valodu, 24 ar poļu,
4ar igauņu un 1 ar leišu mācibas valodu. Pavisam bija 107 vidus-

skolas un 22 techniskas un arodneeciskas skolas. Vispārizglītojošo vidus-

skolu starpā bija latveešu — 62, kreevu — 32, vācu — 11, ebreju — I**)

un poļu — 1. Tādā kārtā vidusskolas abzolutais skaits Latvijā tagad ir

leelaks nekā pirms kara, bet eevērojot eedzīvotaju skaita mazināšanos,

veena vidusskola iznāk uz apm. 17,000 eedzīvotajeem, kamēr pirms kara

veena vidusskola pastāvēja uz 26,100 eedzīvotajeem, ar ko Latvija jau
toreiz stāvēja Eiropas kulturelako zemju preekšgalā. Veena pamatskola

Latvijā tagad pastāv uz caurmērā 1150 eedzīvotajeem.

*) Skaitļi psr ārvalstim pēc prof. Hickmaņa statistiskā atlasa 46. tabeles

(1912. g. izdevums).

**) Ebreju vidusskolu leelakā daļā mācibu pasneedz kreevu valodā.

Vidusskolu skaits Latvija un ārzemes

Vidusskolu
Uz veenu vidusskolu bija

Valsts

skaits
eedzīvotaju skolneeku

Latvija . 98 26,100 231

Norvēģija 91 26,300 171

Beļģija .

Vācija

Šveice .

191 36,100 170

1529 42,500 265

86 43,800 188

Greeķijā.

Kreevijā.

Rumenija

51 51,600 124

1687 84,500 273

93,100 266

Serbija
.

27 108,200 277



281

Samērā ar vidusskolu skaitu atrodas ari augstskolas apmeklējušo

un beigušo skaits. Pirms kara augstskolas apmeklēja apm. 2000 latveeši,
bet nodibinot Rigā univerzitati, latveešu studentu skaits ir eevērojami

peeaudzis un 1921. g. 26. oktobrī Latvijas univerzitatē bija 4639 studenti,

kuru leelakā daļa bija latveeši Sis skaitlis ir eevērojami leels, kad

eevēro, ka Bulgārijā ir veena univerzitatē ar 940 studenteem, Serbijā ari

tikai veena univerzitatē ar 1020 studenteem, Dānijā 1 univerzitatē ar

2000 studenteem, Norvēģijā 1 univerzitatē ar 1550 studenteem, Greeķijā

1 univerzitatē ar 2580 studenteem v. t. t.*)

Ar tautas augsto izglītibas līmeni ir saistīta intensiva kulturela dzīve,

kura radās un attīstijās neskatotees uz to, ka komūnas un valsts, pabalstu

veetā, tikai traucēja un kavēja latveešu nacionālās kultūras pasākumus.

Latveešu kulturelā dzīvē avižneeciba un grāmatneeciba veenmēr spēlejuse

eevērojamu lomu. No sīkeem sākumeem, cīnidamās ar aizspreedumeem

un šķēršļeem, latveešu avižneeciba izauguse par svaigu faktoru tautas

dzīvē. īsi pirms kara latveešu valodā iznāca 59 periodiski izdevumi, no

kureem 27 bija politiski laikraksti, 16 reliģioza satura laikraksti un žur-

nāli, 10 arodneeciska satura un pārejee dažāda satura izdevumi. Karam

sākotees veenā pašā Rigā iznāca 11 politiski deenas laikraksti latveešu

valodā un Leepajā 3 deenas avizes.**) 1922. g. sākumā Latvijā iznāca

73 periodiski izdevumi (35 avizes un 38 žurnāli), no kureem 60 bija
latveešu valodā. Pēc 1912. g. savāktām ziņām latveešu valodā iknedēļas
iznāca 79 dažādu politisku avižu numuri un, kad eevēro, ka dažas

avizes toreiz drukāja 70—100,000 eksemplāros ikdeenas, tad saprotams,

ka latveešu avizes ikdeenas lasija ikkatrā mājā. Bez tam daudzās maz-

pilsētās pirms kara drukāja avizes, kā peem. Kuldigā, Ventspilī, Limbažos,
Cēsīs un Jelgavā pat 3 latveešu avizes.

Līdzi avižneecibas attīstībai soļoja ari latveešu grāmatneeciba. No

sīkeem un neeevērojameem pasākumeem (kalendāru literatūras) attīsti-

jusēs eevēribu pelnošā grāmatneeciba. Kaut gan pirms kara latveešu

grāmatneeciba Kreevijas tautu grāmatneecibas starpā, pēc kreeveem un

poļeem, eeņēma trešo veetu iznākušo grāmatu daudzuma ziņā, tad tomēr

līdzšinējā latveešu grāmatneeciba uzskatama kā pirmais solis, jo līdz šim

latveešu tautas grāmatneecibai trūka to pamudinošo un sekmējošo

apstākļu, kuri veicināja daudzu valstiski organizēto mazo tautu grāmat-

*) Gan ir jaeevero, ka Dānija un Zveedrijā bez univerzitatem vēl pastāv citas

augstskolas, kamēr Latvijas augstskolā ir apveenotas humanitāro un technisko zinibu

fakultātes.

**) Vel astoņdesmitos gados latveešu inteliģences aprindās dzīvi pārrunāja
jautājumu, vaj latveešu valodā var iznākt un pastāvēt vairāk kā veena deenas avize,
jo toreiz iznāca kā veenigā latv. deenas avize „Baltijas Vēstnesis". Pate dzīve peerā-
dijuse, ka latveešu avižneeciba ir attīstibas spējiga.

Augstskola — Avižneeciba
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neecibu. Galvenā kārtā trūka latviski nacionālu skolu un nacionālā skolā

izglītotu cilvēku, tas ir galvenā nosacijuma zinātniskas un plaši izplatitas

daiļliteratūras radišanā. Japeezīmē, ka latviskās grāmatas drukāja ļoti

leelā eksemplāru skaitā un daudzu autoru latviskee izdevumi drukāti

tikpat leelā eksemplāru skaitā, kā vācu vaj kreevu valodās. Tas, peem.,

sakāms par A. Gulbja univerzalbibliotekas izdevumeem. Latvijas grāmat-

neecibā eeņem eevēribu pelnošu veetu daudzo vācu autoru darbi par

dažādām mūsu dzimtenes dzīves nozarēm.

Ari latveešu skatuves māksla, muziķa un glezneeciba ātri attīstī-

jušās. Pirms kara Rigā pastāvēja divi pastāvigi teātri un pa veenam

teātrim Jelgavā, Leepajā un Ventspilī, un bez tam mazpilsētās visai beeži

tika sarīkotas Rigas akteeru veesu izrādes. Uz latveešu skatuves blakus

oriģinallugam parādijās ari cittautu klasiskās un modernās lugas. Lat-

veešu jaunā opera visā visumā var ceenigi nostātees blakus labi nostā-

ditām leelo tautu operām, un var apgalvot, ka, peemēram, visā Šveicē

nav tik labas operas kā Rigā latveešu opera. — Vairāki latveešu glez-

notāji un muziķi ir labi pazīstami tāļu pāri Latvijas robežām (Rozentals,

Purvits, A. Kalniņš v. c).

Sevišķu raksturojošu nokrāsu latveešu kulturelai dzīvei peešķīra
daudzās beedribas. Latveešus var ar pilnām teesibam nosaukt par

beedribu tautu, jo grūti atrast citur zemi ar tik daudzām un daudz-

pusigām beedribam. Kurzemē un Vidzemē pirms kara bija gfūti atrast

pagastu, kurā nebūtu vairākas beedribas, bet bija ari tādi pagasti, kuros

darbojās 10 un vairākas beedribas. Vecākās latveešu beedribas, kuras

pastāvēja vistumšākos cara laikos ir dzeedašanas beedribas, kurās latveeši

varēja pulcetees, lai blakus kora dzeedašanai, kaut ari neoficieli, varētu

izteikt savas domas un veenot spēkus veenam vaj otram sabeedriskam

darbam. Blakus dzeedašanas un saveesigām beedribam drīz nodibinājās

palīdzības beedribas un bēru kases un beidzot vesels tīkls saimneeciskā

rakstura beedribu, kā lauksaimneecibas, patērētāju, biškopibas, dārz-

kopības, peensaimneecibas, apdrošināšanas, kredit- v. c. beedribas. Pēc

1905. g. revolūcijas, kura kaut mazleet atraisīja rokas sabeedriskai

iniciativei, nodibinājās ari izglītibas, bibliotēku un strādneeku arod-

neeciskās beedribas. Ar savu neatlaidīgo un enerģisko darbibu it sevišķu

vēribu pelna latveešu lauksaimneeku kooperativi un strādneeku politiskās

beedribas, kuras ilgu laiku izpildīja ari arodneecisko beedribu uzdevumus.

Līdz 1912. gadam Latvijā bija nodibināti pavisam 1087 kooperativi
ar 161,650 beedreem.*) Šo kooperativu darbiba sevišķi spēji peeauga

īsi pirms kara, par ko leecina kooperativu budžetu ātrā peeaugšana.

*) Pec E. Laursona kreevu valoda iznākušas grāmatas par latveešukooperativo
kustibu.

= Grāmatneeciba — Beedribas
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Pēdējais 1908. g. bija 82 miljonus vācu markas (pec pirmskara kursa)

leels, 1909. g. — 106, 1910. g. — 136, 1911. g. — 166 un 1912. g. —

209 miljonus markas leels. Latveešu kooperativi apveenojās vairākās

saveenibās, kuru starpā sevišķu eevēribu pelna Rigas Lauksaimneeku

Centralbeedriba un Latv. Lauksaimneeku Ekonomiskā sabeedriba Jelgavā.
Katra no šīm centrālēm apveenoja vairāk nekā 100 veetejās beedribas ar

vairāk nekā desmit tūkstošeem beedreem. Tikai pateicotees šo beedribu

darbibai Latvijā augsti pacēlās lauksaimneecibas technika un plaši izpla-

tījās lauksaimneeciskā izglītība un līdz ar to pacēlās zemneecibas

turiba.

Tanī pašā laikā latveešu strādneeki rādija eevērojamas politiskas

organizācijas. Jau pagājušā gadusimteņa 90. gados radās latveešu strād-

neeku pirmie politiskee pulciņi, kuri ātri izauga un apveenojās zocial-

demokratiskā organizācijā, kura, neskatotees uz to, ka Kreevijas politiskā

policija vajāja zocialdemokratiju, prata izvērstees par eevērojamu faktoru

veetejā dzīvē. Strādneeku politisko organizāciju galvenais spēks bija

tas, ka tās prata aizstāvēt strādneeku šķiras saimneeciskās intereses un

tālab tās atradās ceešā kontaktā ar strādneeku arodneeciskām beedribam.

Strādneeku beedribas ir daudz darījušas, lai modinātu tautas masās garigo
dzīvi un ir veicinājušas daudzus kulturelus pasākumus, izdodamas grā-

matas, sarīkodamas preekšlasijumus un pabalstīdamas skatuves mākslu.

It sevišķi leeli nopelni latveešu kulturelās dzīves attīstībā ir dažām

leelakām beedribam, kā Latveešu izglītibas beedribai Rigā, kura uzturēja
vairākas vidusskolas un kura vācu okupācijas laikā lauza pirmos celmus

latveešu nacionālās skolas laukā, nodibinādama pirmās vidusskolas ar

latveešu mācibas valodu un sagatavodama ceļu Latvijas augstskolai.
Tāpat skatuves mākslas attīstibas sekmēšanā daudz darijuse Rigas ska-

tuves beedriba. Sevišķi leeli nopelni latveešu kulturelās dzīves attīstibas

vēsturē peekrīt Rigas latveešu beedribai, kura pagājušā gadu

simtenī daudzus gadu desmitus bija veenigais, rosigi darbigais kultūras

centrs, kurš radijis pirmo pastāvīgo latveešu skatuvi, izdevis leelu

daudzumu tautā daudz lasitu grāmatu, to starpā ari konverzacijas vārd-

nīcu v. d. c. Blakus šīm leelajām beedribam darbojās daudzas desmitas

sīkākas izglītibas un kulturelās beedribas, kuras kopā veica latveešu

tautas leelo izglītibas darbu.

Kara laikā beedribu skaits, protams ir pamazinajees. 1921. gadā
rudenī Latvijā darbojās 2066 beedribas, nepeeskaitot politiskās partijas
un atsevišķo beedribu nodaļas. Peeskaitot pēdējās, Latvijā būtu vairāk

nekā 3000 beedribas un to veetejās nodaļas.*) Atsevišķos Latvijas

apriņķos 1921. g. rudenī bija sekošs beedribu skaits:

*) Valsts adrešu kalendārs 1922. gadam.

Beedribas
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Riga 560

Rigas apriņķī 136

Cēsu
„

267

Valmeeras
„

174

Valkas
„

72

Vidzemē 1209

Leepajas apriņķī 159

Aizputes
„

30

Kuldigas „ 80

Ventspils „ 65

Talsu
„ 67

Kurzemē 401

Tukuma apriņķī 47

Jelgavas „
138

Bauskas
„

30

Jaunjelgavas „
39

Ilūkstes
„

18

Zemgalē 272

Daugavpils apriņķī 68

Rēzeknes
„

49

Ludzas
„

67

Latgalē 184

Latvijā 2066

Visleelakais beedribu skaits ir Vidzemē, kas izskaidrojams ar to, ka

tur daudzas beedribas ir nepārtraukti pastāvējušas kopš pirmskara laik-

meta, kamēr Kurzemē un Zemgalē vācu okupācija pārtrauca kuru katru

latveešu pašdarbibu.

Latveešu kultūra vēl nevar lepotees ar spilgteem tāļi redzameem

kultureleem eeguvumeem, nevar lepotees ar stalteem mākslas un zinātnes

tempļeem, bet totees latveešu kultūrai ir tas nopelns, ka ta ir demokrā-

tiska vārda labākā nozīmē. Latveešu labakee rakstneeki ir pazīstami

zemes visattāļakās nomalēs, latveešu avizes lasa katrā zemneeku mājā

un latveešu eevērojamakee skatuves mākslineeki, muziķi un dzeedataji

ir dzirdēti kā Rigas koncertzālēs, tā ari neskaitāmu mazpilsētu izrīkojumos.
Kad eevēro, ka Peterpils valdiba un tās veetejee eerēdņi darija

itin visu, lai izskaustu latveešu kulturelos pasākumus, lai peelīdzinatu

Latviju Kreevijas centram, lai pārkreevotu latveešus, kad eevēro, ka

Baltijas valdošās vācu aprindas ne mazāk eenīda latveešu kulturelos

un sabeedriskos pasākumus, ka tee visur, kur veen eespējams, lika

šķēršļus cēļā latveešu patstāvīgai attīstibai un ka mazā latveešu tauta

tikai pusgadusimteņa laikā spējuse radīt savu kultūru, tad ta ir labākā

leeciba par tautas eksistēšanas gribu un attīstibas spēju. Vēl pirms 60 līdz

70 gadeem nevarēja būt runa par latveešu kultūru. Baltijā dzīvoja

„nevācu" zemneeki un kultureli dzīvojošā Baltijas eedzīvotaju daļa

bija vāceeši. Ja toreiz vēl varēja runāt par vācisko Baltiju, tad tagad,

kara laikā vācu kara literatūrā tik beeži dzirdētais apgalvojums, ka

Baltija un līdz ar to ari Latvija esot vācu kultūras zemes — ir uz vis-

noteiktāko atraidāms. Ja ar vārdeem „vācu kultūra" grib apzīmēt vis-

pārīgi eiropeešu kultūru, kā pretstatu zemajam kulturelajam līmenim

pusaziatiskajā Kreevijā, tad, bez šaubām, augstāk minetee vārdi saskan ar

pateesibu. Latvija pēc savas kultūras, pēc saimneeciskās un kulturelās

dzīves eekārtas, ārējā izskata — itin viscaur ir vakareiropeiska zeme.*)

*) Nevar noleegt, ka pēdējos 10—15 gados pirms kara latveešu jaunajā paaudze

bija sajūtams stipris kreevu eespaids, kurš galvenā kārtā parādijās negativās īpašibās.

Beedribas — Tautas izglītība
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Bet tanī pašā laikā ta kultūra, kuru radijuši latveeši, ta kulturelā

atmosfēra, kurā dzīvo latveešu vairākums, tāļu nav vāciski. Ir teesa —

latveeši ļoti daudz mācijušees no vāceešeem — saveem tuvakeem

kaimiņeem. Bet ne mazāk par vācu kultūru latveešeem ir pazīstami ari

citu kultūras tautu darbi. Bez vācu mākslas latveešeem ir pazīstami ari

citu tautu eevērojamakee mākslas darbi. Bet galvenais ir tomēr tas, ka

uz latveešeem visleelako eespaidu atstājuši pašu latveešu mākslas darbi.

Tādi panākumi kā Blaumanim, Aspazijai un it sevišķi Rainim, nav

bijuši neveenam cittautu rakstneekam Latvijā. Rigā grūti atrast latveeti,

kurš nebūtu redzējis Raiņa pazīstamās lugas. Latveeši it labi pazīst Ģeti
un Šilleru, Puškinu un Tolstoju, bet latveešu bērns līdz ar pirmajeem
vārdeem eemācas no savas mātes latveešu tautas dzeesmas, kuru skaņas

tas visu mūžu neaizmirst. Latveešu avizes, bez parastā informācijas

materiāla, ikdeenas sūta tautā neskaitāmus rakstus, kuri nav tādi kā

kreevu, vācu vaj citas tautas avizēs; runas beedribās, ikdeenišķā dzīvē —

visam ir nokrāsa, kura uz pirmā acu uzmeteena leek saprast, ka Latvijā

mājo latveeši, kā ta ir zeme ar savu īpatnēju, kaut ari vēl mazāk izkoptu
kultūru.

Līdz ar Latvijas neatkaramibu ir novērsti neskaitāmi šķēršļi Latvijas

tautas kulturelās attīstibas ceļā. Jau tagad, pēc tam, kad valsts eestādes

nepilnu gadu netraucēti darbojušās, skaidri saredzama valsts nozīme

mūsu kulturelajā dzīvē. Tas sajūtams, sākot ar Latgales tumšakeem

novadeem, kur latveešu bērneem pirmo reizi atveras latviskas skolas

durvis, un beidzot ar latveešu grāmatneecibu, augstskolu un operu.

Nevar būt šaubu, ka Latvijas valstij pastāvot, latveešu tauta un Latvija

izglītibas un kulturelo vērtibu radīšanas darbā nepaliks eepakaļ pārejām

mazajām kultūras tautām.

9. Izceļošana

Izceļošanas kustibai Latvijā jau vairākus gadu desmitus peekrīt
redzama veeta, bet sakarā ar kara notikumeem, kuri lika simteem

tūkstošeem Latvijas eedzīvotajeem 'atstāt savas agrākās dzīves veetas,

ari agrākā laika izceļošanas kustiba pelna sevišķu eevēribu. Vēl vairāk

tālab, ka izceļošanas kustibai ir ceešs sakars ar pārgrozibam Latvijas eedzī-

votaju sastāvā un dzimstibu skaita mazināšanos.

Par latveešu izceļošanas kustības sākumu jāuzskata 1840. gads,

Kreevu skolās audzinātā jaunā latveešu paaudze daudzkārt frāžu jūrā nogremdēja

enerģiju un noteikta darba spēju. Darbu veetā nereti stājās vārdi un' ari latveešu

inteliģences aprindās sāka parāditees radoša darbu nespējigs rezoners. Bet šis

kreeviskais eespaids neatkarigajā Latvijā izzudīs.

Tautas izglītība
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kad nenokārtoto agrarapstākļu un ar teem saistito pastāvīgo neražu

dēļ latveešu zemneekeem viņu dzimtenē draudēja bada nāve. Pagājušā

gadu simteņa 30. gadu beigās latveešu zemneeku starpā izplatijās

baumas, ka Jeiskas zemē pee Melnās jūras („Siltā zemē") latveeši varot

meerigi un brīvi dzīvot. Šo baumu pamats būs bijušas nenoteiktās

vēstis par ģenerālgubernatora Voroncova rīcību Melnās jūras apgabalā,
kuru tas 30. gadu beigās kolonizeja, neraudzidamees visai stingri uz

eeceļotaju dokumenteem, kālab veens otrs zemneeks tur varēja apme-

stees bez savas preekšneecibas atvēlēs. Tā kā zemneeki toreiz nedrīk-

stēja bez atļaujas atstāt nedz savu pagastu, nedz guberņu, un tā kā

izceļošanas kustība draudēja peeņemt visai plašus apmērus, veetejā

Baltijas administrācija leetoja visbargākos līdzekļus, lai nepeelaistu
zemneeku izceļošanu. Tālab ari toreiz izceļošanas kustibai vēl nebija

plašāku apmēru. Kustiba izvērtās zemneeku nemeeros (Bebru dumpis),
kurus apspeeda ar kara spēka palīdzibu. Tālab latveešu zemneeku

izceļošanas kustiba plašākos apmēros sākās tikai pagājušā gadu simteņa

otrā pusē, peeņemdama 60. gados jau īsti plašus apmērus.

Izceļošanas kustibas samērā plašee apmēri var izliktees nepama-

toti, jo Latvijā eedzīvotaju nekad nav bijis pārak daudz. 19. g. s. peec-

desmitos gados Vidzemē uz kvadrātkilometra dzīvoja ap 20 cilvēku un

Kurzemē vēl mazāk. Tā tad pārmērīgi ātra eedzīvotaju skaita peeaug-

šana nevarēja būt par izceļošanas eemeslu. Bet neskatotees uz to, ir

maldigs apgalvojums, ka izceļošanas kustiba Latvijā būtiļ „māksligi" radita.

Parasti eedzīvotaju pārmērīga vairošanās ir tikai relativa.

Vispārīgi var teikt, ka eedzīvotaju pārmērīga peeaugšana var veenigi
tad radit trūkumu un izsaukt emigrāciju, kad valsts un sabeedriba, pēc
visu līdzekļu izleetošanas, nespēj nodrošināt eedzīvotajeem vajadzigos
pārtikas līdzekļus. Izceļošanas kustiba var izceltees veenigi tāpēc, ka

eedzīvotaju skaits nav saskaņots ar pastāvošeem ražošanas līdzekļeem,

vaj ari ka valsts kādu sabeedribas daļu pārmērigi apspeež un aprobežo
tās teesibas. Līdz ar ražošanas techniku parasti uzlabojas ari eedzīvo-

taju labklājibas līmenis un uz tās pašas teritorijas, uz kuras agrāk ļaudis
mira badā, drīz veen var prāvs eedzīvotaju daudzums apmeerinoši
eksistēt. Tas pats panākams ari ar apspeesto grupu teesiskā stāvokļa

uzlabošanu. Tālab ir nepareizas domas, ka emigrācija „regulē" eedzī-

votaju skaitu un ka ar pareizi organizētu izceļošanas kustibu novēršama

asā konkurences cīņa un saimneeciskee satricinājumi. — Taisni otrādi, —

emigrācija nenovērš saimneeciskos ļaunumus, bet gan pate ir to rezultāts.

Neražām, saimneeciskām krīzēm un leeleem politiskeem satricinajumeem
veenmēr seko eedzīvotaju izceļošana. Masu izceļošana veenmēr leecina,
ka sabeedriba sirgst ar nopeetnu zocialu slimibu.*) Šādu slimību parasti

*) D. Richters, Emigrācija. Brokhauza konverzacijas vārdnica.

Latveešu izceļošana XIX. g. s. vidū



287

izsauc nenormāli saimneeciski, politiski un reliģiski apstākļi. — Profe-

sors Kaufrmans*) aizrāda, ka visvairāk izceļotāju nāca taisni no tām

kreevu guberņām, kuras bij pārak maz apdzīvotas un kurās tālab

ikgadus eeceļoja prāvs imigrantu skaits. Tā 70. gados Novorosijskas

guberņā eeceļoja 50,000 cilvēki, bet izceļoja 35,000, Samaras guberņā

izceļoja 18,000 zemneeki, bet eeceļoja 14,000 v. t. t. Šai savādai parā-
dībai par eemeslu ir tas, ka kreevu zemneeki kapitāla un zināšanu

trūkuma vaj ari juridisku eerobežojumu pēc nevarēja pāreet uz racionelaku

zemes apstrādāšanas veidu. Ari Vācijā visleelakais izceļotāju skaits nāk

no Pomeranijas, Meklenburgas un Austrumu-Prusijas, tas ir no vismazāk

apdzīvotām Vācijas provincēm, kurās agrārā eekārta visvairāk līdzinās

mūsu apstākļeem.
Ari Latvija nevarēja būt runa par abzolutu zemes trūkumu. Un

tomēr zemneeki sastādīja izceļotāju leelako daļu. Pirmo leelo izceļo-

šanas kustibas vilni rādija pagājušā gadu simteņa trešā ceturksnī plašās

pārgrozibas Baltijas agrārā eekārtā. Jau 1850. gadā 1
/s daļa no Kurzemes

mājam bija iznomāta uz jaunu kontraktu pamata un 1860. gadā jau 4/5 no

visām muižām bija klaušu zistemu atmetušas. Klaušu veetās stājās

algots darba spēks un naudas arende. Tanī pašā laikā cēlās zemkopibas

ražojumu cenas un līdz ar to muižu vērtibā. Uzņēmigakee muižneeki

sāka nodarbotees ar muižu pirkšanu un pārdošanu. Dažas muižas īsā

laikā mainija 3—4 reizes savus īpašneekus un pee katras pārdošanas

cenu no jauna saskrūvēja uz augšu.**) Bet ari zemes cenu paaugsti-
nāšanai ir savas robežas. Lai rentetos leelee izdevumi muižas pērkot,
muižu īpašneeki paaugstināja zemneekeem nomas maksu. Lai ilggadigi
kontrakti netraucētu periodisku nomas paaugstināšanu, tad muižneeki

noslēdza tikai ļoti īsa termina kontraktus. Tādos apstākļos zemneeki

nevarēja racioneli saimneekot. Lai eegūtu augsto nomas naudu, zem-

neekeem vajadzēja zemi izsūkt un pēdējā ar katru gadu zaudēja no

savas vērtibas. Ja kāds zemneeks eegādaja sev labākus darba rīkus

vaj lopus, tad ta bija leeciba par viņa labklājibas peeaugšanu, kurai

sekoja nomas paaugstināšana.***) Šo eemeslu pēc zemneeku saimnee-

cibas nevarēja apmeerinat modernās zemkopibas techniskās prasibas.
Šīs saimneecibas varēja tikai nīkuļot.

60-tos gados iznīcināja daudzas latveešu zemneeku saimneecibas.

Klaušu laikos muižas un zemneeku zeme bija izkaisita juku jukām.
Racionelā zemkopibā un 8 lauku zistema prasīja lauku noapaļošanu.

*) A. Kaufmann. Die innere Kolonisation. — Conrads Jahrbûcher fiir National-

oekonomie und Statistik 111 Folge, B. 15, S. S. 421 und 426.

**) O. v. Rutenberg, Meclenburg in Kurland. Leipcig 1863. s. 13.

***) R. Punschel. Ūber lievl, Arbeiterverhàltnisse und Agrarzustânde. „Balt.

Monatsschr." 1863. Heft 5. S. 426.
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Bez tam muižneeki gribēja savās rokās saveenot pēc eespējas daudz

zemes, jo pee labām labibas cenām zeme deva labus eenākumus un

beidzot, muižneeki baidijās no zemes ekspropriācijas un tās pārvēršanu

par zemneeku īpašumu (1861. g. reforma Kreevijā).*) Šādas muiž-

neeku bailes bija deezgan dibinātas, jo centrālā valdiba tanī laikā nodar-

bojās ar agraratteecibu reformēšanu un latveešu zemneeku starpā tanī

laikā radās rosiga kustiba, kuras mērķis bija uzlabot zemneeku ekono-

misko stāvokli, atsavinot muižu zemi.**) Muižneeki cerēja, ka tikai

klaušu zeme pārees zemneeku īpašumā, bet muižas netiks aizķertas un

tālab tee ar leelako steigu peeveenoja muižām daļu no zemneeku zemes

(«spridzināja" zemneeku mājas). Ir muižas, kurās visas zemneeku saim-

neecibas iznīcinātas. Pārejās muižās (Kurzemē) zemneeku māju spri-

dzināšana izputināja iļ3—

9/io agrāko rentneeku saimneecibas.***) Agrākos
arendatorus pārvērta par bezzemes laukstrādneekeem, kureem labākā

gadijumā algas veetā šad tad nodalīja parceles. Bet šādu zemes savee-

nošanu un parcelešanu agrakee rentneeki sajuta gaužām sāpigi, jo viņu

saimneecibas faktiski bija likvidētas.

Jo vairāk naudas saimneeciba izspeeda naturālo saimneecibu un

jo vairāk klaušu veetā stājās algots darba spēks un naudas noma, jo
leelaks lauku eedzīvotaju skaits (pirmā veetā agrakee rentneeki) palika
bez darba. Klaušu zistemai valdot, muižneeki pat sūdzējās par darba

spēka trūkumu, kurš veetām ari teešam bija sajūtams. Bet darba spēka
trūkums toreiz bija tikai relativs. Tas varēja tikai tālab rastees, ka

zemneeku darba spēks netika racioneli izmantots, jo klaušu darbam

valdot nemitigi veltigi vaj neleetderigi iztērēja leelu darba daudzumu.

Tikko bija nostiprinajusēs racionelā zemkopibā, kad ari nevarēja vairs

būt runa par darba spēka trūkumu. 60-to gadu beigās pat zemes īpaš-
neeki atzina, ka nu reiz netrūkstot strādneeku.f) Un teešam, izrādījās,
ka uz laukeem pārmērīgi leels eedzīvotaju daudzums un ka visi darba

spējigee cilvēki nevar vairs atrast nodarbošanos. Racionelā zemkopība
toreiz prasija mazāk darba spēka, bet totees vairāk kapitāla. Jau 50-tos

un 60-tos gados muižneeki un veetām ari zemneeki sāka leetot lauk-

saimneecibas mašinas. Pēc A. Punšeļa aprēķina izrādījās, ka ar racio-

nelās zemkopibas zistemas eevešanu muižās, kura toreiz bija saistīta

ar daudzu zemneeku saimneecibu izputināšanu, veenā pasā Vidzemē

palika bez darba 200,000 darba spējigi cilvēki. Modernā zemkopibā

varēja bez šeem simteem tūkstošeem iztikt. Daļa no teem cilvekeem,

*) J. G. Goldmann, Ūber die Einziehung der Bauerhôfe in Kurland. „Baltische
Monatsschr." Bd. VIII. 1863. S. 227.

**) Tobien, Agrargesetzgebung B. 11. S. 261-

-***) J. G. Goldmann, Ûber die Einziehung der Bauerhôfe S. 225.

f) Tobien, Agrargesetzgebung. B. 11. S. 362.
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kurus zemkopība bija izmetuse, meklēja sev darbu pilsētās, bet tur

leelrūpneeciba tikko dzima. Tā Rigā 1865. gadā bija tikai 5670 leel-

rūpneecibas strādneeku, un visā pārejā Latvijā nebija pat tikdaudz.

Tāpēc tikai nedaudzi varēja atrast darbu un pārtiku pilsētās.

Latvijā lauku eedzīvotaju milzigais vairākums bija proletarizets.
Pat kā algoti strādneeki tikai veena bezzemneeku daļa varēja atrast

darbu un tālab teem bija jāmeklē jauni peļņas avoti pilsētās vaj ari

jāizceļo. Un teešam — izceļošanas kustiba peeņēma visai plašus

apmērus. Peemēram, uz Pleskavas guberņu līdz 1865. gadam izceļoja
tikai 670 latveeši, bet no 1866. līdz 1875. gadam vismaz 2250.*)

Bez tam uz zemneeku izceļošanu visai leelu eespaidu atstāja kreevu

zemneeku atsvabināšana no dzimtbūšanas 1861. gadā. Kreevu zemneeki

un ari latgaleeši toreiz eeguva par savu īpašumu neleelus zemes gaba-

liņus. Visur un veenmēr katra zemes apstrādātajā ceribas un ilgas ir

apstrādāt savu zemi, eegūt pašam no zemes visus tās augļus. Kļūt

Latvijā par zemes īpašneeku latveešu zemneekeem bija ļoti mazas

ceribas. Tā 1863. gadā Kurzemē bija tikai 63 zemneeku kārtas grunt-

neeki. Vēlāk eepirkt zemi bija ceribas tikai agrakeem rentneekeem.

Bet zemneeku mājas „spridzinot" izputinateem rentneekeem un bezzem-

neekeem nebija tiklab kā nemaz cerību kļūt par zemes īpašneekeem,

tas ir kļūt par patstāvigeem un turigeem. Bet dziņa pēc saimneeciskas

neatkarības un materiālas labklājibas latveešu zemneekos bija leela.

Ja Latvijā šī mērķa sasneegšana nebija eespējama, tad bija jāmeklē cita

izeja — emigrācija. Pirmee Latvijas izceļotāji — latveeši apmetās uz

dzīvi galvenā kārtā savas agrākās dzimtenes tuvumā: Pleskavas, Viteb-

skas, Kauņas, Novgorodas un Peterpils guberņās. Tikai pēc 1870. gada
latveešu izceļotāji virzījās uz attāļakām Ufas, Orenburgas un Simbirskas

guberņām un pēc 1881. gada uz Sibiriju, kur 90-tos gados eeceļoja
leelaks latveešu skaits Toboļskas un Jeniseiskas guberņās. Kā izņē-
mumi uzskatami pagājušā gadu simteņa vidū nodibinātās kolonijas

Kaukazijā, Saratovas un Simbirskas guberņās.

Augstāk minēto eemeslu pēc izceļoja desmiteem tūkstošeem lat-

veešu zemneeku. Tomēr zemneeki nebija veenigee izceļotāji. Ari pilsēt-
neeki un inteliģenti raidija daudzus savus peederigos svešumā. Līdz ar

latveešu nacionālās kustibas sākumu izceļoja ari jaunās latveešu inteli-

ģences peederigee. Tā sauktee jaunlatveeši nenoleedza savu tautibu,

ne tikai nepeeslējās vāceetibai, bet pat atbalstījās savā cīņā ar veete-

jeem vāceešeem uz kreevu nacionalisteem. Šī eemesla dēļ inteliģento

latveešu eksistence Latvijā bija apgrūtināta un tautiskās kustibas pirmā
laikmeta vadoņu un darbineeku vairums nodzīvoja sava mūža leelako

*) Latv. kolonijas. Latv. Izglītibas Beedr. Gada grāmata 111. 72. lp. p.
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daļu Kreevijā. No Latvijas bija izraiditi, vaj ari uz īsāku vaj ilgāku

laiku izceļoja K. Beezbārdis, K. Valdemārs, K. Barons, J. Allunans,

Auseklis, Pumpurs, Spāģis un daudzi citi. Leelakos kreevu centros,

sevišķi Maskavā un Peterpilī, saradās prāvs skaits latveešu emigrantu

un drīz nodibinājās leelakas un mazākas latveešu kolonijas.

Ari Latgales latveešu zemneeki leelos pulkos izceļojuši. Latgalē

latveešu zemneeku vairākums vārda pilnā ziņā ceeta badu un pat tad,

kad radās eespējamiba uzlabot savu stāvokli, tee aiz nezināšanas neprata

izleetot izdevību un turpināja badotees. Pēc zemneeku atsvabināšanas

katram zemneekam bija „savs kaktiņš, savs stūrītis zemes", bet tas bija

tik neecigs, ka peekoptā trīslauku zistema nevarēja eedzīvotajus uzturēt,

un tālab sākās izceļošanas kustiba un peļņā eešana. No sākuma izce-

ļotāju skaits nebija leels, — bija pat gadi, kad neveens neizceļoja.

Tikai ap 1895. g. Latgales latveeši sāka pulkeem izceļot. Latgales

emigrantu vairums jau no paša sākuma devās uz Sibiriju, uz kureeni

tanī laikā ari izceļoja Baltijas latveešu zemneeki. īsā laikā Sibīrijā nodi-

binājās prāvs skaits latgaleešu nometņu. Pēc K. Skrindas ziņām Toboļ-

skas, Tomskas un Jeniseiskas guberņās 1909. g. bija vairāk nekā

125 katoļticīgu latveešu koloniju, no kurām dažas ir kreetni prāvas.

Tā peemēram, Borkovas draudze Tomskas guberņā ir 40 verstes gara

un tikpat plata. Kad pirms 12 gadeem Sibīrijas Borkovas draudzē

eeradās katoļu biskaps J. Cepļaks, tad tur sapulcējās ap 4000 latveešu.

Šis notikums leecina par prāvo latgaleešu skaitu minētā novadā. Pēc

Skrindas ziņām tikai trijās Sibirijas guberņās dzīvoja pirms kara

17,000 latgaleeši, bet pavisam Sibīrijā bija vairāk nekā 20,000 latgaleešu.

Latveešu izceļotāju skaitu ļoti grūti pilnigi pareizi aprēķināt.
Izceļošanas statistika Kreevijā tikko radās un galvenā kārtā aprobežojās
ar to izceļotāju reģistrēšanu, kuri caur Sizraņu un Čeļabinsku eeceļoja
Sibīrijā. Pārceļošana no veena Kreevijas valsts apgabala otrā netika

reģistrēta. Veenigi tautas skaitišanas, kaut ari nepilnīgi, konstatē pār-
veetošanās rezultātus. Ja eevēro, ka Kreevijā bijuse tikai veena tautas

skaitīšana, tad saprotams, ka ar noteikteem skaitļeem nevar raksturot

izceļošanas un eeceļošanas procesu. Ja Viskreevijas tautas skaitišanā

(1897. g.) ari nesneedz ziņas par eedzīvotaju pārveetošanās procesu,

tad ta tomēr sneedz puslīdz pareizu ainu par eeceļošanas un izceļošanas
rezultateem.

1897. g. visā Kreevijā bija 1,430,000 latveešu. Bet ārpus Latvijas

dzīvoja 112,322 latveeši, kureem peeskaitami vēl vairāki tūkstoši ārpus

Kreevijas (sevišķi Amerikā) dzīvojošee. Tādā kārtā jau toreiz ap 8%
no viseem latveešeem dzīvoja ārpus savas dzimtenes. Visus šos vairāk

neka 100,000 latveešus 1897. g. gan nevar uzskatit par izceļotajeem, jo

viņeem peeskaititi ari Aknišas, Leišmales, Jaun-Rozes un citu no sen-

Latgales izceļotāji — Latveešu emigrantu skaits
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deenam latveešu apdzīvoto apvidu eedzīvotaji, kā ari ļaudis, kuri ārpus

Latvijas dzimuši: tas ir — izceļotāju pēcnācēji otrā vaj trešā paaudzē.
Šo izceļotāju pēcnācēju skaitu tomēr atsver jau mirušee izceļotāji, kuru

skaits, eevērojot pirmo emigrantu grūtos dzīves apstākļus, bija visai

prāvs. Tāļak vēl jaeevēro, ka 1897. g. Kreevijā dzīvojošo latveešu starpā
atradās ari zaldātos eesauktee jaunee cilvēki — apm. 17—18,000. Bet

no otras puses nav reģistrēti pārtautotee latveeši, tas ir ļaudis, kuri

būdami latveešu bērni, svešumā dzīvodami ar laiku peeslējušees savai

apkārtnei — vaj nu vācu kolonijai, vaj eedzimteem kreeveem. Eevērojot
visu to, jānāk pee slēdzeena, ka līdz 1897. g. bija izceļojuši apmēram

115,000 latveeši.

1897. g. tautas skaitišana ari rāda, kur visvairāk apmetušees lat-

veešu izceļotāji.

Visās pārejās Eiropas-Kreevijas guberņās toreiz dzīvoja mazāk par

1000" latveešeem, bet augstāk minētās 10 guberņās dzīvoja 95,7°/o no

viseem Eekš-Kreevijas (bez Latvijas un Azijas-Kreevijas) latveešeem un

83,8% no viseem uz Kreeviju izceļojošeem latveešeem. Latgalē dzīvoja

14,159 Kurzemē dzimuši un 12,373 Vidzemē dzimuši cilvēki, kuri pa

leelakai daļai bija Baltijas latveešu izceļotāji — fermeri Latgales mūža

mežos.

Kopš 1897. gada tagad pagājuši vairāk nekā 25 gadi, kuros izceļo-

šanas kustiba divas reizes peeņēma katastrofālu raksturu : pēc 1905. g.

revolūcijas un 1915* gadā vācu kara spēkam eebrūkot Kurzemē. Jau

pirms leelās bēgšanas kustibas latveešu izceļotāju skaits bija eevēro-

jami leelaks nekā 1897. g. Salīdzinot A. Bielensteina datus par lat-

veešu skaitu ārpus Latvijas un 1897. g. skaitišanas iznākumus izrādās.

Latveešu emigrantu skaits

No guberņas eedzīvotajeem bija

Guberņas dzi ušiaši

Kurzemē
latveeši

Vidzeme

Kauņas
Pieskavas

1,602

16,555

19,766

771

35,188

11,127

Vitebskas (bez Latgales) 3,360 4,912 10,270

Peterpils

Mogiļevas

37,709 8,814 10,251

3,220 2,102 7,027

Novgorodas 1,899 3,260 6,287

Vidzemes igauņu daļā . 941 4,998

Ufas 2,728 1,039 3,873

Smoļenskas
Minskas

2,403 1,205 3,585

753 1,432 1,686

Pavisam kopa i 70,229 44,242 94,192

114,471
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ka laikā no 1881. gada līdz 1897. g. izceļojuši ap 60,000 latveeši. Tā

tad normālos apstākļos ikgadus izceļoja ne mazāk ka 4000 latveešu.

1906. g. izceļoja pēc toreiz, kaut ari nepilnīgi eevāktām ziņām, 10,000 lat-

veešu. Tātad pasaules karam izceļotees ārpus Latvijas

dzīvoja 220,000 latveeši, tas ir IJs no viseem latveešeem.*) Šis

skaits uzskatams par minimālo, jo pēc citeem aprēķineem latveešu izce-

ļotāju skaits svārstās starp 250 un 300,000. Bet jau augstāk minētais

skaitlis, 220,000, ir ārkārtigi leels — tas ir leelaks nekā visas Kurzemes

(bez Zemgales) lauku eedzīvotaju skaits.

Latveešu izceļotāju leelais vairākums nodarbojas ar zemkopību. Tā

Kauņas guberņā 65% no viseem latveešeem ir zemkopji. Bet ari

rūpneecibā nodarbināto skaits ir prāvs. Tā Peterpils, Pleskavas un

Kauņas guberņās kopā bija 3044 rūpneecibā nodarbinātu latveešu.

Latveešu izceļotāju skaits būtu bijis vēl leelaks, ja ari izceļošanas

kustiba, kā katrā sabeedriskā parādibā, nepastāvētu fatāla pretruņa.
Taisni tee cilvēki, kuri savā dzimtenē dzīvo vissliktākos apstākļos un

kureem izceļošana varētu atnest visieelakos labumus, nevar izceļot, jo

teem trūkst līdzekļu tāļajam ceļojumam un savas saimneeecibas nodibi-

nāšanai svešumā. Tee laukstrādneeki, kuri izceļoja bez līdzekļeem,

parasti eestiga vēl ļaunākos apstākļos, jo Kreevijā nekvalificēto darba

spēku atalgo nesalīdzināmi sliktāki nekā Latvijā. Tālab varēja izceļot

un jaunajā dzīves veetā daudz maz sekmīgāki eekārtotees tikai tee izce-

ļotāji, kureem bija savi, kaut ari neleeli kapitāli.
1915. gadā izceļošanas kustiba peeņēma tautas staigāšanas raksturu.

Minētā gada pavasarī vācu kara pulki tuvojās Kurzemes robežai un

vasarā eeņēma visu Kurzemi līdz Daugavai. Kreevu karaspēks atkāp-
damees peespeeda eedzīvotajus atstāt savas mājas un bēgt. Daudzos

apgabalos eedzīvotajeem paziņoja, ka viņeem ir pavēlēts izpostīt laukus

un mājas un bēgt. Citur kara darbu joslā, eedzīvotaji bija peespeesti

bēgt kara notikumu pēc. Tā tas bija Leelupes apkārtnē pee Jelgavas
un Bauskas, tā tas bija ap Ventas liniju. Beidzot ari avizes bija pildītas
visdažadakeem šausmu nostāsteem, kuri ļaudīs bija radijuši paniskas
bailes, un tālab daudzkārt bēga ari tādu apvidu eedzīvotaji, kur teeši

nedraudēja kara breesmas. Ari no Vidzemes un Latgales, Daugavas

kaujas linijas tuvumā, Ķemereem, Slokas, Jūrmalas, Olaines un Katla-

kalna eedzīvotaji bija peespeesti bēgt. Tāpat ari Rigā eedzīvotaju
skaits 1915. un 1916. gados ātri pamazinājās, jo no Rigas evakuējās
visas leelrūpneecibas un valdības eestādes. Tālab Rigu atstāja visi

civileeredņi un fabrikas ar saveem kalpotajeem un desmiteem tūkstošeem

*) Tuvāki skat. manu rakstu virkni „Eeceļošana un izceļošana Latvijā". Žur-

nālā 1912. un 1913. gada gājumus. Latveešu izceļotāju skaita aprēķins
1913. g. 10. burtnicā.

Emigrantu skaits — 1915. g. kustiba
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strādneeku. Kara notikumi tādā kārtā raidija svešumā simteem tūk-

stošeem Latvijas eedzīvotaju. Par bēgšanas kustibas apmēreem var

spreest, salīdzinot eedzīvotaju skaitu Kurzemē un Vidzemē kaujas frontes

tuvumā pirms 1915. gada un pēc bēgšanas un evakuācijas.

Kurzemē, bez Jaunjelgavas un Ilūkstes apriņķeem, kuros 1915. un

1916. g. nav notikuse tautas skaitišana, bija eedzīvotaju:

1897. g. 28. janv.*) 1914. g. 1. janv.*») 1916. g. 31. dcc.***) 1920. g. 14. jun.

Pavisam . . . 542,778 648,800 269,812 419,076

Uz 100—1897. g. 100 119 50 77

Salīdzinot ar 1897. gada skaitišanas iznākumeem, 19161 gadā Kur-

zemē bija atlikuši tikai 50,0°/o no viseem eedzīvotajeem un salīdzinot

ar 1914. g. dateem, bija palikuse pat tikai mazleet vairāk nekā veena

trešdaļa no viseem eedzīvotajeem. Tomēr Kurzemē ir apgabali, iz

kureem 1915. g. rudenī bija izbēguši gandrīz visi eedzīvotaji, un atkal

pagabali, no kureem gandrīz neveens nebija bēdzis.

Drīz pēc vācu kara spēka eenākšanas Kurzemē, izdarita tautas

skaitišana, kura rāda, kāds bija eedzīvotaju skaits drīz pēc bēgšanas

kustibas, tas ir 1915. gada jūnijā, jūlijā un augustā. Skaitišana tur

izdarita 30. zeptembrī 1915. gadā.f) Sekošā tabele rāda, cik atteecigos

apriņķos (bez pilsētām) bija eedzīvotaju 1897. gadā un 1915. gadā pēc

bēgšanas:

Tādā kārta eedzīvotaju leelakā daļa bija atstajuse Vidus-Kurzemi,

turpretim Kurzemes jūrmalas apriņķos (Leepajas, Aizputes, Kuldigas un

*) Pēc 1897. gada skaitišanas oficielā publicējuma XIX. burtnicas.

**) EHtero,n;HHKi> Poccin" 1914 r.

***) „Das Land Ober Ost". Izdota uz austrumu virspavēlneeka rīkojumu.

Skaitļi atteecas uz Kurzemibez Ilūkstes un Jaunjelgavas apriņķeem, kā ari bez daļām

no Bauskas un Dobeles apriņķeem, kuri atradās kaujas joslā un nebija apdzīvoti.

f) Pēc II Verwaltungsbericht der deutschen Verwaltung in Kurland. Mitau.

Gedruckt bei E. F. Steffenhagen v. S.

ff) Skaitits 1916. gada 31- decembrī. Pēc „Das Land Ober Ost." S. 432.

1915. gada bēgšanas kustiba

Eedzīvotaju skaits Uz 100 eedz.

Apriņķi 1897. g. bija
1915. g.1897. g. ļ 1915. g.

Leepajas . 44,899 39,778 88,5

Ventspils . 39,639 32,651 82,2

Aizputes .

Kuldigas .

49,869

56,615

34,697 69,8

30,485 53,8

Talsu .
. 56,948 24,282 42,6

Tukuma . 43,521 12,235 28,i
Bauskas . 44,003 10,500ff) 23,9

Jelgavas . 66,179 11,661 17,6
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Ventspils) bija palikuse eedzīvotaju leelakā daļa. No Leepajas apriņķa

izbēguši, salīdzinot ar pēdējo tautas skaitišanu, tikai 11,b°/o un no Vents-

pils apriņķa tikai 17,8°/o. Turpretim no Kurzemes bagātākā apvidus —

Dobeles-Jelgavas apriņķa bija izbēguši 82,<t°/°. Ari no pilsētām eedzī-

votaji bēga, pee kam, tāpat kā no laukeem, Vidus un Augš-Kurzemes

pilsētas atstāja eedzīvotaju milzigs vairums un veetām (Jaunjelgava,
Jēkabmeests, Ilūkste) pat visi eedzīvotaji. Ari no Ventspils bija izraidits

eedzīvotaju vairums, un Kurzemes pilsētās, kuras atrodas uz austrumeem

no Ventas, eedzīvotaju skaits leelā mērā pamazinājās pateicotees ebreju
izraidīšanai pirms vācu okupācijas.

Tā Leepajā 1911. gadā tika saskaititi 83,650 eedzīvotaji, bet 1914.

gada vasarā rēķināja kopā ar preekšpilsētam 94,000 un ar kara ostu pat

vairāk nekā 100,000 eedzīvotajus, bet 1915. gadā bija atlikuši tikai 43,620.

Jelgavā 1914. gadā bija 45.700 eedzīvotaji, bet 1915. gadā tikai 8105,

kaut gan jau 1916. gada 31. decembrī bija jau. 11,053 un 1918. gada
vasarā vairāk nekā 20,000. Ari Leepajā pēc Vidzemes eeņemšanas

eedzīvotaju skaits ātri vairojees un 1918. gada rudenī tur rēķināja ap

55,000 eedzīvotaju. Ventspilī eedzīvotaju skaits pamazinajees no apm.

26,000 —1914. g.j līdz 2431 — 1915. gadā. Ventspils no Latvijas prāvākām

pilsētām ir visvairāk ceetuse. Ari Tukuma eedzīvotaju skaits pama-

zinajees no 1914. līdz 1915. gadam no 12,600 uz 1221, Talsos no 5100

uz 1143, Kuldigā no 11,700 uz 2869, Saldū no 6000 uz 1249, Aizputē

no 4200 uz 2572 v. t. t. Tādā kārtā Lejas-Kurzemes pilsētas (sevišķi

Aizpute un Grobiņa) vismazāk ceetušas no kara. Turpretim Augšzemes

pilsētas atradās divus gadus kara ugunslinijā un gandrīz nopostitas.
Kara notikumi tāpat eevērojamā mērā ir izpostījuši Daugavas pee-

krastes joslu Rigas un Daugavpils apriņķos, kā ari Slokas pilsētu, Ķemerus,

Rigas Jūrmalu, Doles, Katlakalna, Olaines un Piņķu pagastus, kā ari

Glazmanku, Livanus un Daugavpili. No Rigas apriņķa, dibinotees uz

1916. gada bēgļu skaitišanas iznākumeem, pavisam izbēguši ne mazāk

kā 40,000 cilvēki. Tāpat Daugavpils apriņķī bija peespeesti atstāt

savas mājas apmēram 100,000 eedzīvotaji, bet tee pa leelakai daļai

apmetās pašā Latgalē, netāļu no frontes. Visvairāk bēgļu pasaulē rai-

dijuse Riga, kurā 1913. gadā saskaititi 517,522 eedzīvotaji, bet 1917. gadā
vairs tikai 210,590.

Pat tanī gadījumā, ja peeņemam, ka Kurzemē eedzīvotaju skaits

kopš 1897. gada nav vairojees, sakarā ar kara notikumeem no Latvijas
ir bēguši vaj evakuēti 850,000 cilvēki.*) No Kurzemes bija tādā kārtā

*) Šis skaitlis būs visai tuvs pateesibai, jo jaeevēro, ka no Jaunjelgavas un

Ilūkstes apriņķeem īstenibā nav aizbēguši visi eedzīvotaji un ka, no otras puses,

Rigā 1917. gadā nav saskaititi visi eedzīvotaji, jo toreiz nenormālo apstākļuMēļ
skaitišanā nevarēja kārtigi noritēt.

1915. gada bēgšanas kustiba
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izbēguši vairāk nekā 404,000 cilvēki, no Rigas 306,900 un no Rigas

apriņķa 40,000. Kopā ar agrāk no Latvijas izceļojušeem, 1915. un turp-

mākos gados Eekš-Kreevijā bija apm. 1 miljons agrāko Latvijas eedzī-

votaju.
Pēc tam, kad vācu karaspēks bija eeņēmis Vidzemi, sākās bēgļu

atgreešanās. Veenā pašā Vidzemē bija 135,000 Kurzemes bēgļu. Tagad

tee gandrīz visi atgreezušees un teem peevēenojušees desmiti tūkstoši

Pleskavas, Vitebskas un citās guberņās apmetušees bēgļi. Bet daudzi

nekad neatgreezisees, jo pa ceešanu un trūkuma pilno staigāšanas laiku

daudzi ir miruši un daudzi Kreevijā eedzīvojušees, kas it sevišķi sakāms

par teem jaunajeem ļaudim, kuri peeslējušees leelineekeem. Tomēr

leelineeku saimneekošana Kreevijā raida uz dzimteni ari dažus, kas

citādos apstākļos būtu palikuši Kreevijā un tālab uz Latviju atgreezees

milzīgais vairums izceļojušo. 1920. un 1921. gados, pēc meera noslēg-
šanas ar Kreeviju, uz Latviju ir atgreezušees vairāk nekā 200,000 bēgļi.

Bet tomēr ne visi atgreezušees. Iztrūkums eedzīvotaju skaitā ilgi
būs sajūtams veetejā saimneeciskajā dzīvē. Jau pirms kara izceļošanas
sekas bij vīreešu skaita mazināšanās, bet tagad šī nenormaliba eedzī-

votaju uzbūvē būs vēl jūtamāka. Ta atsauksees ari uz eedzīvotaju
skaita peeaugšanu, kuru jau pirms kara aizkavēja spēka gados stāvošo

vīreešu izceļošana. Tomēr labvēligakeem saimneeciskeem un politi -
skeem apstākļeem eestājotees, saprātīgu eedzīvotaju politiku peekopjot,
ari šīs kara sistās brūces Latvijā izdosees izdzeedet.

Latvijas eedzīvotaju raibais nacionālais sastāvs izskaidrojas ar to,

ka dažādos laikmetos Latvijā eeceļojuši dažādu tautibu peederigee.
Tā kopš 13. gadu simteņa eeceļoja vāceeši, poļu virskundzibas laikā

eeceļoja poļi un ebreji, vēlāk nāca kreevu vecticibneeki un pārkreevi-

našanas laikmetā pareizticigee kreevi.

Pēdējā tautas skaitišana sneedz interesantas ziņas par eeceļošanas

gaitas turpināšanos. Par šo procesu leecina ziņas par Latvijā dzīvojošo
cilvēku dzimšanas veetam. No viseem Latvijas eedzīvotajeem 90,u°/o
ir dzimuši Latvijā un tā tad veena desmitā daļa no viseem Latvijas

eedzīvotajeem ir dzimuse ārpus Latvijas robežām. Ārzemēs dzimušo

procents dažādo tautibu peederigo starpā ir dažāds. Starp Latvijā

dzīvojošeem atsevišķo tautibu peederigeem ir dzimuši Latvijā:

Latveeši . . . 97,7 proc. Vāceeši
.... 77,6 proc.

Baltkreevi.
. . 89,8 „

Leiši 46,7 „

Leelkreevi . . 84,3
„ Igauņi .... 42,0 „

Poli 78,1 „ Pārējo taut. . . 52,4 „

Ebreji .... 79,8 „
Nezin. taut. . . 4,4 „

Tādā kārtā tikai 2,27°/o no viseem latveešeem ir dzimuši ārze-

mēs, pee kam pa leelakai daļai Latvijas peerobežas apgabalos, kas

Eeceļošana Latvija un bēgļu atgreešaņas
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redzams no tā, ka no viseem latveešeem Leetavā ir dzimuši 0,68%,

Igaunijā 0,i7%, Kreevijā 0,70%, Polijā 0,03%, Vācijā 0,02%, Somijā 0,0i%,

pārejās Eiropas valstīs 48 cilvēki, un ārpus Eiropas 61 cilvēks.

Gandrīz veena ceturtā daļa no viseem Latvijas vāceešeem ir

dzimuse ārzemēs, pee kam 8,9% ir dzimuši Kreevijā un 4,6% Polijā.
Šee 13,6% vāceešu ir galvenā kārtā pēc 1907. g. eevestee kolonisti.

Bez tam 3,e°/o vāceešu ir dzimuši Vācijā un 2,4% Igaunijā. Citur

dzimušee leelkreevi un baltkreevi galvenā kārtā ir dzimuši Kreevijā.

Leelā puse (50,6%) no viseem leišeem ir dzimuši Leetavā, tāpat kā

54,7% no viseem igauņeem ir dzimuši ' Igaunijā. Ārpus Latvijas

dzimušo poļu starpā pārsvars ir Leetavā dzimušām personām (13,4%),
kamēr Polijā ir dzimuši daudz mazāk (2,8%). Tas leecina, ka leela

daļa Latvijas poļu ir pārpoļoti leiši.

Eeceļošanas kustibu Latvijā raksturo sekoši skaitļi :

No viseem Rigas eedzīvotajeem 42,9 proc. dzimuši Rigā un 84,7 proc. Latvijā.

„ „
Vidzemes

„ 87,3 „ „
Vidzemē un 96, i „

„ „
Kurzemes

„ 87,2
„ „

Kurzemē
„

92,4
„ „

„ „ Zemgales „ 80,8 „ „ Zemgalē ~
91,5

„

v „
Latgales

„ 82,2 „ „ Latgalē „
85,4

„
„

Tādā kārtā Rigā un Latgalē ir vairāk ārzemēs dzimušu cilvēku.

Tas ari veegli saprotams, jo leelā Riga peevelk cilvēkus no jo plaša

apgabala, kurš sneedzas pāri par Latvijas robežām. Latgalē ir saplū-
duši daudzi bēgļi no komunistiskās Kreevijas.

Bēgļu nometne 1915. gadā.
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VI

Tautas saimneeciba

Saimneeciskās dzīves raksturu un attīstibas eespējamibas nosaka

katras zemes ģeogrāfiskais stāvoklis, klimats, zemes īpašības un minerālu

bagatiba, satiksmes līdzekļu daudzums un uzbūve, tautas masu izglī-

tibas līmenis, vēsturiski-politiski apstākļi v. d. c. Visi šee dažadee

apstākļi atstāj veens uz otru eespaidu un visi kopā nosaka saimneeciskās

attīstibas virzeenu un ātrumu.

Latvijas saimneeciskās attīstibas vēsturē noteicošā loma peekrituse

tam apstāklim, ka Latvija veenmēr atradusēs Eiropas austrumu un ree-

tumu tirdzneecibas ceļu krustošanās veetā. Jau kopš sirmas senatnes

Daugava (skat. to) bija ceļš, pa kuru preces no Kreevijas un, pēdējā
laikā pirms kara, pat no tāļeem Āzijas apgabaleem plūda uz Eiropas

reetumeem un Ameriku, un otrādi. Šee tirdzneeciskee sakari ar Eiropas

reetumeem atstājuši dziļu eespaidu uz visām mūsu dzīves

nozarēm un, to starpā, ari uz saimneecisko dzīvi. Galvenā mūsu dzim-

tenes saimneeciskās dzīves attīstibas virzeena noteicēja bija — jūra. It

sevišķi tas sakāms par pēdējā gadusimteņa saimneecisko vēsturi. Jūra

bija ta, kura radīja tirdzneecibas floti un leelās tirdzneecibas pilsētas,

pateicotees jūrai pee mums varēja attīstitees leelrūpneeciba, un jūra

neteeši — ar tirdzneecibas eespējamibas un leelpilsētu radišanu — vei-

doja mūsu agrarapstākļus.

Lauksaimneeciba, rūpneecibā, tirdzneeciba un kuģneeciba ir

svarigakās saimneeciskās dzīves nozares, pee kam pee mums Latvijā,
it īpaši pēc kara, eedzīvotaju milzigais vairākums ir nodarbināts lauk-

saimneecibā, kura ražoto vērtibu daudzuma ziņā ari pirms kara eeņēma

pirmo un galveno veetu.
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A. Lauksaimneeciba

(No J. Bokalclera.)

Latvija no seneem laikeem ir zemkopibas zeme un par tādu ta

palikuse līdz mūsu deenam. Pat pirms kara rūpneeciska uzplaukuma
laikā ari lauksaimneeciba jo spēji attīstījās un peeņēma arveen intenzi-

vakus veidus. Pirms kara vairāk kā puse, jeb 56°/o no viseem

Latvijas eedzīvotajeem teeši vaj neteeši pārtika no lauksaimneecibas.

Tagad, kad karš un pēckara pārdzīvojumi galigi iznīcinājuši kādreiz

zeedošo Latvijas rūpneecibu un paralizējuši veetejo un aizjūras tirdz-

neecibu caur Latvijas izdevigajām ostam, — zemkopība kļūst par vis-

eevērojamako saimneeciskās dzīves nozari, uz kuru atbalstās Latvijas

tagadējā saimneeciba. Ja pēc 1897. g. skaitišanas no viseem strādajošeem

eedzīvotajeem lauksaimneecibā nodarbināti 48,4%, tad 1920. gadā šis

procents paceļas uz 79,5%. Šo savu dominējošo lomu zemkopibā vēl

ilgi paturēs nākotnē.

Samērā labvēligs peejūras klimats, apmeerinošas zemes virskārtas

dabigās īpašības — it īpaši Kurzemē — un galvenām kārtam Latvijas lauk-

saimneeka darbs un saimneeciskā un kulturela pašdarbiba, — tee galvenee

eemesli, kas Latvijas lauksaimneecibai deva eespēju rosigi attīstitees,

par spīti Kreevijas visnedažadakeem eerobežojumeem un šķēršļeem.

Latvijas zemkopibas leelgruntneeciski - muižneeciskais

raksturs turpretim stiprā mērā traucējis līdzšinējo meerigo lauksaim-

neecibas attīstibas gaitu.

1. Zemes īpašumi un saimneecibas

Pēc līdzšinejeem kadastra un zemes īpašumu statistiskeem eedali-

jumeem Latvijas zemes īpašumi sadalijās šādās galvenās grupās:

privātas muižas, zemneeku zeme, valsts īpašumi, mācitaju muižas,
baznicu zemes un pārejās zemes, kuras peeder pilsētām, beedribam, vaj
citām sabeedriskām eestādem. (Skat. tabeli 300 lpp.)

Gandrīz vesela puse (48,12%) no visas zemes peedereja privātām

muižām, vaj vairāk kā 21 1% miljoni desetinu. Šo muižu skaitā nav

eerēķinatas ne valsts muižas (kuru Kurzemē veen 191 un Vidzemē 21),

ne ari mācitaju muižas. Jo, runājot par Latvijas leelgruntneecibu,

galvenā vēriba japeegreež taisni privātām muižām.

Pedejo, jeb ta saukto bruņineeku muižu, Vidzeme bij 414, Kurzeme —

līdz 570*) un Latgalē ap 315, vaj visā Latvijā līdz 1300 privātas muižas.

*) Atsevišķos Kurzemes apriņķos atrodas šāds muižu skaits (pec J. Ludmera):
Jelgavas — 57, Bauskas — 40, Tukuma — 56, Talsu — 69, Ventspils — 21, Kuldi-

gas — 63, Jaunjelgavas — 34, Aizputes — 82, Leepajas — 36 un Ilūkstes — 114.

Zemes īpašumi
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Šo muižu skaits nav sevišķi leels, totees leelakā ir to zemes

platiba. Kā jau teikts, šīm muižām peedereja gandrīz puse no visas

Latvijas zemes. (Skat. diagramu). Šaī ziņā Latvija veens no

vistipiskakeem vecās Kreevijas leelgruntneeciskeem apgabaleem. Pat

visā Eiropas Kreevijā 1905. gadā, kad notika vispārēja īpašumu

reģistrācija Kreevijā, privātām muižām caurmērā peedereja tikai 26% no

visas zemes platibas, pee mums turpretim veselas 48%; toreizējās

Baltijas provincēs (kopā ar Igauniju) šis procents pacēlās pat līdz 54,6%.

Muižneeciskā pirmskara Eiropas Kreevijā sastopami tikai nedaudzi

apgabali, kur muižām peeder relativi vairāk zemes, nekā Latvijā; tādi

ir Pinska, Krima un Uralu deenvidu daļa.

Zemes īpašumi Latvijā pirms kaŗa

Otra raksturiga Latvijas leelgruntneecibas pazīme — atsevišķo

īpašumu milzu apmēri; bez tam šee īpašumi beeži peeder veenas un

tās pašas ģimenes locekļeem. Vidējas Latvijas muižas leelums sneedzas

pāri par 2000 desetīnām (Vidzemē 7425 pūrveetas); visas Kreevijas
privātu īpašumu vidējais leelums bija tikai 564 desetinas. Kreevijā blakus

leelajām ļatifundijam nereti sastopamas mazākas privātas saimneecibas

(muižas). Latvijā turpretim pa leelakai daļai pastāv veenigi leelakas

saimneecibas, kas redzams no tabeles 301. lpp.
Vidzemē vairāk kā % (70%) no visa muižu skaita ir leelakas par

1000 hektareem;*) ari Kurzemē 4772% no visām muižām leelakas par

1000 desetinam. Latgalē leelo muižu skaits nav leels. Bet taisni šīm

leelajām muižām visos trijos Latvijas apgabalos peeder visvairāk zemes:

Vidzemē muižām, kuras leelakas par 1000 hektareem, peeder 94% no

visas privāto muižu zemes vaj gandrīz puse no visas Vidzemes zemes.

Kurzemē muižas ar 1000 un vairāk desetinam aizņem 90% muižu kop-

platības, jeb 37% no Kurzemes platibas. Tāpat ari Latgalē no 669,572

Hektārs līdzigs gandrīz 1 desetinai (0,915 desetinam).



300

*)

Ziņas
par

Vidzemi

zīmējas
uz

1919.
g.

un
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Kurzemi
uz

1909.
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un

ņemtas
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veetejeem

statistiskeem

materialeem.

Latgales
ziņas

ņemtas
no

bijušās

Kreevijas

centrālās

statistikas
izdevuma
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1905
r.

Pēc

Latvijas-

Kreevijas
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līguma

peeveenotee
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nav

eeskaititi.

Augšā
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dod

ziņas
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par

6.267.101

hektareem,
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tagadējā

Latvijas"
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ar

jaunajeem
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sneedzās
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6.570.130
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platibu
pēc
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īpašumu
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privatzemes
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(Vidzemē
1.171.000
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839.000
ha)
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zemneeku
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2.583.674
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īpašumi
pirms
kara

hektāros.*)
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.

.
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.
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.

Kurzeme
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. . .
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.
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..
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.
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3.015846,30 746.271,46 204.383,8i236.722.90305.164,75 1.124,594,66
ļ

422.641,561 113.297,7i60.240,7363.062,3870.019,42116.021,32 701.953,10 64.040,16152.966,3995.101,03220.580,12169.265.40 1.144.980,18 315.051,49
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229.415.32
41,08

269.720,47
54,17
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prīvatmuižas
Platiba
I

o/48,12 53,75) 47,1056,3157,14 42,35 33,27| 49,6021,7031,0220,6452,33 50,68ļ 32,3560,3631,0766,8056,93 51,49 %

2.467.052,72 557.539,90 211.419,5i
17
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9 °/o

89.023,40 6.573,57 4.527,32986.531.059,7
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11.545,54 5.726,89 304.812.790,25110,34964,681.556,81 5.818,65 1.706,48227,24974,5i2.378,37532,05 70.903,29 67.165.18
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1.195,82
0,21
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0,14
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0,33

to Platiba Pārejā
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1,42 0,48 1,040,230,20 0,43 0,45 0,141,000,050,280,70 0,42 0,870,090,320,710.17 3,19ļ 11 °/o

6.267.401,35 1.388.359,94 433.925,71420.415,86534.018,37 2.655.276,99 1.270.248,52 228,407,04277,575,88203,327,57339,246,18221,691,85 1.385.028,47 197.948,32253.411,94306.083,42330.231,19297.353,60 2.223.764,42 592.957.28558.486,72497.897,81574.422,61 12 Platiba
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100 100 100100100 100 100 100100100100100 100 100100100100100 100 100100100100

i

13 %



301

Bijušo privāto muižu leeluma kategorijas.*)

desetinam privāto zemju (qacTHOßjiajî'fejißHecKiH 3eMjin) saimneecibam, kuras

leelakas par 1000 desetinam, 1906. gadā peedereja vese]as 514,000
desetinas jeb nedaudz mazāk kā puse no visas Latgales.

Muižas ar 5000—10,000 hektareem Vidzemē aizņem 1/i (25,68) no

muižu zemes, Kurzemē ari tikpat daudz (24,58°/o) un Latgalē Iļn daļu.

Muižas, kas leelakas par 10,000 desetinas, Vidzemē aizņem apaļos

skaitļos 191,000 desetinas zemes (18,22°/o no visas muižu zemes jeb ap

7-0 daļu no visas Vidzemes), bet Kurzemē — pat 249,172 desetinas

(24,45°/o no muižu zemes, jeb ari ap
1/io daļu Kurzemes) un Latgalē

228,572 desetinas (jeb gandrīz Iļe no Latgales), vaj visā Latvijā kopā
vairāk nekā pusmiljona (668,000) desetinu, t. i. vairāk kā veenu desmito

daļu Latvijas. Muižām, ar noteiktu latifundiju raksturu (pāri par

5000 deset.) peedereja 1,240,000 deset. vaj vairāk kā 1/& no Latvijas zemes.

Leelakas muižas Kurzeme — Dundaga (64,000 desetinas), Pope

(46,600 des.), Edvale (15,400 deset.), Leeleecava (15,200 desetinas).

Leelakas muižas Vidzeme — Lubāna (76,956 purveetas), Jaun-

gulbene (56,055 pūrv.), Vecgulbene (39,117 pūrv.) un Latgalē — Bolvi

(32,000 desetinas), Vi Jaki (45,028 des.) un Aleksandropole (31,000 des.).

Trešā privāto muižu raksturigā pazīme — to muižneeciskais

raksturs. No 414 Vidzemes privātām jeb bruņineeku muižām ar

1,048,637 desetinam nepārdotas zemes nemuižneekeem peederigas

*) Ziņas par Latgali zīmējas uz 1905. g., un privāto muižu skaitā eeskaititi ari visi

no muižām nodaliti atsevišķi mazāki zemes gabali. Tāpēc privāto zemju (nacTHOßJia-

acfejißHiecKiH 3eMjiH) īpašneeku skaits tur tik leels.

Leelakas muižas

Leeluma kategorijas
—

desetīnās « *

(un hektāros) i 2
0jQ

Platiba

hektāros

Vidzeme

P 03

•i e

Kurzeme

Platiba p w

S "S

Latgale

Platiba
o/o o/o

hektāros
o/o o/o

hektāros
o/o

i 2 3 10 11 12 13

Līdz 100

(109,25)
101—500

110,34) (546,25)
501—1000

547,34) (1.092,50)
1001—5000

1.093,59) (5.462,50)

5001—10,000
'5.463,59) (10.925,oo)

pari par 10.000

(10.925,oo)

12

46

70

2,87

11,00

16,75

555,14

15.216,48

52.269,20

0,05

1,33

4,57

54

110

100

10,82

22,04

20,04

2.857,98

32.175,22

79.431,30

0,26

2,89

7,13

1433
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71

74,64

15,68

3,70

43.657,39

71.647,24

54.997,54

5,97

9,79

7,52

235 56,22* 574.080,77 50,15 187 37,48 453.078,3240,69 99 5,15 255.267,00 34,90

41 9,81 293.955,4825,68 36 7,21 273.645,03 24,58 7 0,36 55.836,58 7,63

14 3,35 208.592,50 18,22 12 2,41 272.220,4i 24,45 0,47 250.101,66 34,19

Kopa . . I 418| lOOļ Il.l44.669,57| 100| 499| 100!!l.ll3.408,26ļ 100ļl920ļ lOOļļ 731.507,4i| 100
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1915. gadā tikai 50 muižas ar 170,477 Vidzemes pūrveetam kopplatības,

vaj nepilna 1/ig. Kurzemē ari 92,2% no visas muižu zemes peedereja
muižneekeem. Tāpat Latgalē muižneekeem peedereja 361 muiža ar

406,037 des. privātas zemes. Agrākās Kreevijas Baltijas guberņu muiž-

neekeem peedereja 84°/o privātu muižu zemes, visā Eiropas Kreevijā
teem peedereja caurmērā tikai 52,3°/o privātas zemes.*) Tādā kārtā

Latvija kopā ar Igauniju bija vismuižneeciskakais apgabals un šaī ziņā

tas stipri atgādināja pēc visas savas saimneeciskās un sabeedriskās

eekārtas dažus Austrum-Prusijas muižneeciskus apgabalus, peemēram,

Meklenburgu, Šlezvig-Holsteinu un Jaunpomeraniju. —

Latvijas muižneeciba savā vairumā bija vāciska un apveenojās

īpašās Vidzemes, Samu salas un Kurzemes matrikuleto (baronu un

fonu) muižneeku korporācijās; šīm pēdējām no seneem laikeem peedereja

plašas preekšrocibas un faktiskā eespēja spreest ne tikai par savas kārtas

vajadzibam, bet ari par visas

zemes leetam. Eespeestees
šinīs aristokratiski-noslēgtas

korporācijās eeredneeciskeem

personigeem muižneekeem

un vispār svešeem elemen-

teem bija ārkārtigi grūti, pat

neeespējami. Tikai Latgalē
muižneeku kārtas eestādes

darbojās uz vispārējo Kree-

vijas muižneeku kārtas notei-

kumu pamata; bet ari tur

privātās zemes vairums (pāri

par 200,000 desetinam kultū-

ras zemes) peedereja poļeem.

Santes muiža 1860. gadā.

Vidzemē turpretim pirms kara nevāceešu īpašumā atradās tikai 35 vidējas
muižas ar 215,210 pūrveetam zemes, un ari šee nevāceeši bija pa lee-

lakai daļai kreevi (17 muižas ar 107,306 pūrveetam). Latveešeem no

visām vairāk kā miljons desetinam (ap 3 milj. pūrveetam) privātas
zemes Vidzemē peedereja tikai neeciga daļa : 43,604 pūrveetas

(14 mazāki īpašumi). Vidējais muižneeka īpašums vispār leelaks, nekā

vidējais leelgruntneeka īpašums.

Katra Vidzemes un Kurzemes privāta jeb bruņineeku muiža, pirms
kara gadeem nebija saimneeciskā veeniba; tai. peedereja vairākas

publiski-teesiskas preekšrocibas (medības, zvejas, tirdzneeciski-rūpneeci-
skas un dažas citas), kuras atcēla tikai kara laikā (1917. g.). Bez tam

:!:
) ripoo). A. Ckbopuob-b, „Xo3HHCTBeHHBie paioHßi EBpon. Pocciii" 1914 r.

Muižneeciski īpašumi
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līdz šim laikam katras šādas muižas robežās atrodošās saimneecibas un

apdzīvotās veetas bija apveenotas administrativi-politiskā ziņā īpašā mui-

žas eecirknī (Gutsbezirk).

54 Vidzemes muižas ar 496,488 pūrveetam nepārdotas zemes un

149 muižas Kurzemē ar 511,754 desetinam zemes mantošanas un izlee-

tošanas ziņā padotas īpašeem majoratmuižu (majoratu, minoratu

un fideikomisu) noteikumeem, kuru nolūks noturēt leelos īpašumus to

līdzšinējo īpašneeku ģimeņu (ģints) rokās un sargāt tos no sadališanas

un nepareizas izleetošanas vaj izputināšanas. Tāpēc ari majoratmuižu

vidējais leelums pārsneedza vidējo normu un tās maz apgrūtinātas ar

parādeem.
Ar šādu publisku eestādijumu un īpašu teesibu jeb privilēģiju

palīdzibu Latvijas (Vidzemes un Kurzemes) leelgruntneecibai, resp.

muižneekeem, izdevās līdz pat pēdējam laikam savus leelos īpašumus

paturēt nesadalītus un neizpārdotus savās rokās.

Eiropas Kreevijā pēdējos pirmskara gados muižneecibas zemes

īpašumi plašos apmēros likvidējās, t. i. pārgāja citu kārtu un grupu

īpašumā. 1887. g. Kreevijas muižneecibai peedereja 73,076,800 desetinas

zemes, bet 1905. g. jau vairs tikai — 53,169,000 des., vaj par 20 miljo.
neem desetinu jeb par 27% mazāk. Vidzemē taī pašā laikā muižneeku

zemes pamazinājušās tikai par %, bet Kurzemē šo pamazinašanos, pēc
oficiālas statistikas, nevar pat manit.*) Daudz straujāki muižneeku zemes

likvidējušās Latgalē: Ludzas apriņķī, peemēram, no 256,309 desetinam

muižneeku zemes 1877. g., 1905. gadā atlicees vairs tikai 113,731 des.,
bet Daugavpils apr. no 178,474 des. — 156,632 des. Ari pēc 1905. g.,

kad muižneeku zemju likvidēšanās Kreevijā norisinājās vēl daudz

leelakos apmēros kā pirms 1905. g., Latvijā ta tāpat ļoti maz manāma.

Leelgruntneecibu sadališanos Latvijā starp citu teeši aizkavēja ari

likums (Provinciallikumu 111. daļa § 605), kas noteica, ka, peemēram,
Vidzemes bruņineeku muižas nedrīkst būt mazākas par 900 pūrveetam
lauksaimneecibai noderigas muižas zemes neeerēķinot mežus; no šīm

900 pūrveetam vismaz 1
/3 jābūt aramzemei. Katrai bruņineeku muižai

senāk peedereja ari atteecigs daudzums zemneeku zemes. Saimneeciski

leelgruntneecibas atbalstija muižneeku kreditbeedribas Vidzemē un

Kurzemē un ari citas līdzigas saimneeciskās organizācijas.

Apsaimneekot šīs leelās muižas to pārak leelās platibas dēļ no

veena centra nav eespējams. Ja peeņemam, ka vidējā Latvijas privat-
muiža 2000 desetinas leela un ka aramzemes tai ap 21%, katrai šādaļ
caurmēra muižai aramzemes būs 400—450 des. Pateesibā muižu platiba
un līdz ar to aramzemes daudzums nereti kreetni leelaks. Un jo leelakā

*) „CTaTHCTHKa 3eMjieß.tfapinis" 1905. Jlncpji. h Kypji. ryô.

Majoratmuižas
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kāda muiža, jo vairāk aug attāļumsnopaša muižas centra un

līdz ar to kļūst grūtāka šīs zemes kārtiga apstrādāšana no veena centra.

Pēc fon Thūnena aprēķina, zeme beidz izdot tīro atlikumu jeb
beidz būt eenesiga, ja izdod:

no 1 pūrveetss 40 pudu rudzu, tad līdz 4,7 verstem,

»
1

» 36
„ „ „ „ 4,2

„

»
1

»
32

„ „ „ „ 3,5
„

»
1

»
28

„ „ 2,8 „

» ļ »
24

„ „ „ „ 1,9
„

galvenās saimneecibas.

Visus tos zemes gabalus, kuri, dodot atteecigu augšā minēto rudzu

ražu, atrodas no saimneecibas tāļaku par tikko peevesto attāļumu, neat-

maksājas pārvērst aramzemē. Latvijas caurmēra ražas, salīdzinot ar tikko

peevestām, zemas: ap 70 pudu no desetinas vaj ap 23 pudu no pūr-

veetas un sliktos gados pat vēl mazāk. Tāpēc visus tos laukus, kuri

atrodas tāļaku par 1,5—1,9 verstem no muižas grūti apstrādāt, jo to

apstrādāšana neatmaksājas. Daudz laika un enerģijas prasa produktu

atvešana saimneecibā, eešana, braukšana uz darbu un atpakaļ un vispār
saimneekošanas izdevumi stipri peeaug.

Šādos gadijumos atleek sekošā izvēle: tāļaku atrodošos zemes

gabalus pārvērst ekstenzivakās zemes kultūrās, peemēram, pļavās, gani-

bās vaj mežos, kas prasa mazaķ kapitāla un darbaspēka un tāpēc daudz

mazākā mērā jūt leelakus attāļumus no saimneecibas centra. Latvijas
muižu zeme savā visumā tad ari, kā to vēlāk redzēsim, pa leelakai daļai

apklāta mežeem, pļavām un ganibam, bet aramzemei atstāta tikai apmē-

ram
1/& no visas vidējas muižas platibas (Vidzemē 19°/o, Kurzemē 23°/o).
Ir vēl otris ceļš, kā saimneeciski cīnitees ar nospeedošo muižu

leelumu, nepeelaižot muižas ārēji sadrupināt resp. izpārdot. Ja nav

eespējams muižu apsaimneekot no veena centra, tad ļoti dabigi, ka bla-

kus galvenai saimneecibai rodas citas, vairāk vaj mazāk patstāvīgas
saimneeciskās veenibas. Tāpēc jau no seneem (klaušu) laikeem Latvijas
muižās pastāvējušas dažādas pusmuižas, lopumuižas, folverki, muižu

mežsargu saimneecibas, dzirnavas, krogi un daudzas citas mazākas vaj
leelakas saimneeciskās veenibas. 418 Vidzemes muižās, peemēram

pastāvēja (1919. gada ziņas) 118 īpašas meža saimneecibas. Pārejās
muižās mežu apsaimneekoja teeši no pašas galvenās muižas. Šādos

gadijumos īpaša meža saimneecibu dibināšana izsaukta no teicamas

lauksaimneecibas specializešanās; tāpat tas nereti noticis, dibinot īpašas

lopmuižas, kuru galvenais uzdevums izkopt lopkopibu. Ari muižu dzir-

navneeku saimneecibu rašanos pa daļai var izskaidrot ar šādu speciali-

zāciju. Austrijas valsts muižu un ari dažu Kreevijas muižu prakse
šaī virzeenā var uzrādit leelus panākumus. Bet ne arveen muižas sada-

līšanas pamatos guļ šādas vēlamas specializācijas princips — jo ari tas

Muižu apsaimneekošana



305

prasa daudz darba spēka un kapitāla. Latvijas muižas pa leelakai

daļai saimneeciski sadalitas veenkārši sava leeluma dēļ un to daļas

izmantotas, izrentējot tās uz ilgāku, vaj uz īsu laiku un pēdējā gadijurnā
uz deezgan smageem noteikumeem (ap 5—6 rbļ. no pūrveetas).

Vidējā Vidzemes muiža ar savām 7425 pūrveetam kopplatības sada-

lijās veselās 21 atsevišķās saimneeciskās veenibās. Ja pusmuiža

nekalpoja augšā minētās lauksaimneecibas specializācijas nolūkeem, tad

ta parasti savā apsaimneekošanas eekārtā ne ar ko neatšķīrās no gal-
venās muižas (Hof); pēdējo tikai parasti labāki ūn intenzivaki apsaim-

neekoja un tai bija vairāk dzīvā un nedzīvā inventāra. Dažos gadijumos

šīm pusmuižām nav nemaz dzīvā inventāra un darba rīku: tos tās saņem

no galvenās muižas saimneecibas (centra). Blakus šādām pusmuižām

pastāvēja tā sauktās kalpu muižas (mājas) ar apmēram 60 līdz 120 pūr-
veetam zemes, ar kalpu (pārneeku) dzīvokļeem un viņu lopu staļļeem.

Kalpu mājas pa leelakai daļai apstrādāja no tās saimneecibas, kurā

kalpi katru deenu strādāja; bet nereti kalpi saņēma ari zināmu dau-

dzumu aramzemes (līdz 10 pūrveetam) savā brīvā rīcībā un strādāja

muižā tikai noteiktas deenas. Pirms kara deezgan beeži sastopam šādās

saimneecibās ari pusgraudneecibas. Eevērojamu vairumu pusmuižu
muižas izrentē uz ilgāku vaj īsāku laiku.

Kurzemē atrodamas pāri par 900 dažādas pusmuižas un Vidzemē —

800 pusmuižas ar 284,274 pūrveetam zemes; tā tad caurmēra pusmuižas

platiba 350 pūrveetas. Latgalē pusmuižu veetu pa daļai aizpilda

folverķi, skaitā ap 750, ar vidēju leelumu 50 desetinas.

Bez visām augšā minētām muižās sastopamām daudzām un dažā-

dām saimneeciskām veenibam, Vidzemē veen ir ari prāvs skaits (pāri

par 1200) ilggadigu rentes māju. Visas šīs saimneeciskās veenibas rāda

tikai to, ka muiža pate ar saveem spēkeem veen un no veena centra,

nevar savu leelo platibu apsaimneekot. Attīstotees intenzivakai lauk-

saimneecibai, muižām vajaga arveen vairāk kapitāla. To prasa jaunu

mašinu, rīku, dzīvā inventāra eegādašana, plašu saimneecisku ēku cel-

šana un remonts, bet jo sevišķi zemes meliorešana un mēslošana. Pat

kreetna daļa aramzemes, nerunājot nemaz par pļavām un tā saukto

nederigo zemi, ari muižās prasa pēc pamatīgas meliorešanas. Bez visa

ta jo smagi uz muižām uzguļas leeli mājas resp. pašas muižas pils
saimneecibas izdevumi. Pate pils celšana jau meera laikos sneedzas

vairākos miljonos (Eecavas, Cesvaines vaj Gulbenes pilis). Gads-

kārtiga pils uzturēšana, *) kopā ar daudzeem pils kalpotajeem, zir-

geem, parkeem, oranžerejam v. t. 1., izmaksāja caurmērā 25 līdz

*) Benno Marquart. „Die landwirtschaftlichen Verhāltnisse Kurlands".

Berlin 1916. I. daļa.

Pusmuižas
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30,000 rubļus. Pēdējos pirmskara gados šos augošos beeži veen nepro-

duktivos izdevumus, muižas saimneeciba pate reti varēja segt. Tāpēc

vajadzēja ķertees pee muižas mežu nesamērīgas izciršanas, vaj vajadzēja

taisit parādus. Zemes kredits Latvijā arveen bijis samērā dārgs un grūti

peecjams — 4—472°/° (eerēķinot 72°/° deldēšanas zumā). Tomēr uz

Vidzemes muižām ar 2,883,257 pūrveetam zemes guļ 36,337,990 zelta rbļ.

+ 720,000 vācu markas -f- 1650 angļu mārciņas vaj uz 1 pūrveetas

10,60 rbļ. -ļ- 0,25 markas uz Kurzemes muižām, bez Ilūkstes un Jaunjel-

gavas apriņķeem, ar 854,830 desetinam platibas guļ 24,142,397 rbļ. -f-

-1,270,900 vācu markas -f 2700 dālderi. Kurzemē uz 1 desetinas kop-

Vecgulbenes pils

platibas 28,24 rbļ. -f 1,49 markas parādu.*) Ari Latgales muižu parādi
nav mazee: Kreevijas muižneeku bankas prasibas vismaz 2 milj. rbļ., Viļ-

ņas bankas 1,5 milj. v. t. t. Teesa, Latvijas muižas nekad nav tādos

apmēros bijušas apkrautas ar parādeem, kā Eekškreevijas guberņu muižas,

tomēr esošo parādu nastu tās sajuta deezgan smagi.
Muižu intenziva apstrādāšana prasa arveen vairāk cilvēku darba

spēka, bet noderiga darba spēka eegūšana ar katru gadu kļuva grū-
tāka. Cilvēku trūkumu muižas sajūt vēl stiprāki, kā lauki vispār.

Mašīnu leetošana lauksaimneeciba tikai pa daļai var aizpildit šo robu.

Daļa no leelgruntneekeem paši ņēma teešu dalibu savu muižu saimnee-

*) Skat. Jft 12., 1920. g.

Muižu pilis
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cibu vadišanā ; jo prāvs bija ari to īpašneeku skaits, kas savās mui-

žās nedzīvoja (absenteisms) vaj eeradās tur tikai uz īsu laiku. Kā pirmā,
tā otrā gadijumā muižas bez leela gājēju skaita prasa plašu administra-

tīvu personālu un speciālus izdevumus uzraudzibai un kancelejai.

Kapitāla un cilvēku darba spēka trūkums, kopā ar citeem augšā

aprāditeem nelabvēligeem saimneeciskeem faktoreem speeda muižas

dalitees vairākās saimneeciskās veenibās. Bet visas šīs saimneeciskās

parādibas neizpaudās tik spēcigi, lai muižas dabigā ceļā sadalitos pat-

stāvīgās saimneecibas un īpašumos. Pret šādu teesisku sadalīšanos dar-

Muižu robežas.

bojas līdzšinejee, sākumā minetee, sabeedriski-teesiskee eestādijumi un

institūti un visa pirmskara sabeedriskā eekārta. Tikai karš un revolū-

cijas satricinājumi un saimneeciski-politiskas cīņas izsauca ari vajadzību
šos apslēpti darbojošos procesus eevadit plašas agrārreformas gultnē un

atklāti uzstādit jautājumu par leelo muižu sadališanu. —

Beidzot ar pagājušā gadu simteņa 60 gadeem, plašākas agrārre-

formas Latvijā nenotika (izņemot izeešanu veensētās Latgalē). Tāpēc
ari vēsturiski arveen vairāk nobreeda prasiba pēc agrarpārgrozibam,

kuras, pirmkārt, nobīditu pee malas daudzas savu laiku pārdzīvojušās

Muiža robežas
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paradibas un, otrkārt, apmeerinatu jo daudzu lauku eedzīvotaju teeksmes

pēc savas zemes.

No zīmējuma 307. lpp. (pēc B. Markvarta) redzams, ka muižu

robežas Kurzemē un Vidzemē ļoti izrobotas, nepeemērotas un dīvaini

eespeežas zemneeku — mazgruntneeku saimneecibas, traucēdamas to

kārtigu attīstibu un apsaimneekošaau. Latgales mazās saimneecibas

šādu nenokārtotu robežu dēļ beeži veen atrodas leelā atkaribā no mui-

žām; tām jaleeto uz servi tu tu teesibam muižneeku pļavas, ganibas

vaj ūdeņi, kuru tām pašām nav. Ari servitutu un robežu jautājuma pil-

nīga nokārtošana eespējama veenigi sakarā ar agrārreformu. Atsevišķos

apriņķos privātu muižu zemes sadalitas neveenadi: dažos apriņķos to

vesalas % no apriņķa, citos turpretim nesneedzas pāri par %. Samērā

ar apriņķa platibu (procentueli) visvairāk zemes leelgruntneekeem pee-

dereja Ventspils (66,80°/o), Aizputes (60,36°/o), Valkas (57,69°/o) un Ludzas

apriņķos (57,u%), vismazāk — Jaunjelgavas (20,64°/o) un Jelgavas apriņ-

ķos (21,70°/0).

Maz- tin sīkgruntneekeem, vaj senakeera zemneekeem peede-

reja nepilnas 40% (39,36) vaj % no Latvijas zemes. Visā Eiropas Kree-

vijā 1905. gadā atteecigais procents gan ir vēl zemāks (35,3%), bet tas

galvenām kārtam tāpēc, ka valsts zemju Kreevijā bija nesamērīgi daudz

(38,9%). Vidus -Kreevijas guberņās zemneeku zemes relativi daudz

vairāk kā Latvijā, un senākās Vidzemes un Kurzemes guberņas peede-
reia pee vairākām citām Kreevijas guberņām, (Pēterburgas, Novgorodas,

Kostromas, Vologdas un citām), kurās zemneeku zemes procents bija

zemāks par vidējo.*) Pirmskara vidējām un mazām gruntneeku saimnee-

cibam peedereja par pusmiljonu desetinu zemes mazāk, nekā privātām

leelgruntneecibam (bez mācitaju muižām un valsts zemēm). Nesamērīgi

zemais zemneeku zemes procents un zemneeku īpašumu samērā mazā

platiba Latvijā galvenām kārtam izskaidrojama ar līdzšinējo īpatnējo

agrareekārtas vēsturi.

Kad Kurzemē 1817. un Vidzemē 1819. gadā veetejee zemneeki

dabūja eerobežotu personigu brīvibu, tad visu to zemi, ko viņi līdz tam

apsaimneekoja un leetoja, šee zemneeku brīvlaišanas likumi (Kreevijas
likumu krājumu XXXVI., JV_ 21,735) atzina par neaprobežotu muižneeku

īpašumu. Tāpēc visa Vidzemes un Kurzemes zeme, izņemot kroņa

zemes un nedaudzas sīkas zemju kategorijas, atradās juridiski muižneeku

rokās. Ja zemneeks uz preekšu gribēja zemi kopt un strādāt, tad viņam

uz brīva līguma pamata un pēc neeerobežota konkurences principa
vajadzēja veenotees ar savu muižneeku. Pēdējam likums šaī leetā

*) īlpOCļ). A. 0. <£opTyiiaTOßl>. „HicKOJIBKO CTpaHHIITB H3l> 3KOHOMIH H

CTaTHCTHKH CCJIBCKarO XO3j3HCTBa." MocKßa, 1918.
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nekādus publiski-teesiskus peenākumus un eejaukšanos nediktēja preekšā,

tāpēc viņš ar savu zemi varēja rīkotees pēc savas gribas un eeskata ;

tāpat klaušas un nodevas viņš nolika pēc sava prāta. Vecais sadalījums

muižas un zemneeku zemēs, tāpat no zveedru laikeem (1685.—1693. g.)

pastāvošās vāku grāmatas, kas Vidzemē normēja klaušas, ar šeem

likumeem faktiski atceltas.

Sekas no šādas neaprobežotas muižneeku rīcibas brīvibas bija
sekošas. Attīstotees intenzivakai lauksaimneecibai muižās, sakarā ar

aitkopibas uzplaukšanu, ar kartupeļu stādišanu un degvīna un alus

rūpneecibas uzplaukšanu, arveen vairāk zemneeku mājas tika peevee-

notas teešai muižu saimneecibai, ēkas nereti noplēstas, bet līdzšinejee

leetotaji pārvērsti par muižas strādneekeem, vaj ari viņeem eerādita

zeme kādā attāļakā neapstrādātā stūrī. Tādā kārtā dažu muižu aram-

zeme paleelinajās par 100%, bet nedaudzās Vidzemes muižās (9 pēc

AI. Tobiena ziņām) visa zemneeku zeme peeveenota muižām.*) Samērā

leelais zemneeku saimneecibu skaits caur šādu saimneecibu iznīcinā-

šanu un noapaļošanu eevērojamā mērā XIX. gadu simteņa sākumā

sarāvās. Šis process plašos apmēros neeerobežots turpinājās līdz pat

XIX. g. simteņa vidum un dažā ziņā atgādina līdzigu parādibu Anglijā

18. gadu simtenī.

1849. gadā Vidzemes zemneeku likums (Kreevijas likumu krājuma
11. izdevuma XXIV. sējums, N° 23, 385) pēc 30 gadeem atkal pa

daļai atjaunoja zemes eedalijumu muižas zemē un zemneeku zemē.

Pirmā „pilnigi pāreet muižneeka brīvā un neeerobežotā rīcibā", bet

nenes nodevas un nodokļus un tāpēc saucas ari par neapleekamo zemi

(schatzfrei). Šo muižas zemi zvērinateem mērneekeem zem teesu eestāžu

stingras kontroles uz kartēm, ar sarkanu strīpu vajadzēja atdalit no

zemneeku zemes (§§ 17 un 22) uz 1809.—23. g. zemes novērtēšanas

(kadastra) pamata. Šo zemi muižneeks varēja izrentēt vaj pārdot veenigi

pagastu sabeedribas locekļeem, resp. zemneekeem (§ 126), un šai zemei

bija jānes visi zemes nodokļi, nodevas un jāpilda peenācigās klaušas,

kāpēc viņa ari saucas par vaku zemi jeb klaušu zemi. Ja neradās

rentneeks (augsto noteikumu dēļ), muižneeks varēja zināmos gadijumos
ari šo zemneeku zemi neizrentet vaj atstāt neapstrādātu, jo izrentešana

ari pēc 1849 g. likuma notika uz brīva līguma pamata un rentes

augstuma robežas likums nenoteica.

Vēl vairāk: ari 1849. g. zemneeku likums nenoleedz zemneeku

zemes peeveenošanu muižām: tas cenšas tikai eerobežot un noteikt

pārmērigo un nezistematizeto zemneeku zemes peesavinašanos un zem-

neeku nodzīšanu no zemes. Blakus zemneeku zemei un muižas zemei

*) A. Tobien Die Agrargesetzgebung Livlands in XIX. Jahrhundert. 11. daļa,

200. 1. p. un I. daļa, 418. 1. p. kreevu tulkojumā.

Agrarvesture
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radās ar 1849. g. likumu jauna juridiska zemes kategorija, tā sauktā

kvotes zeme (Igaunijā sestdaļu zeme). Ta ir likumos noteikta (36 dāl-

deri no veena arkla jeb no 80 daldereem) zemneeku jeb klaušu zemes

daļa (kvota), ko muižneeks var pilnigi peeveenot pee savas muižas.

Šo likumigā ceļā ,

F

peeveenoto zemneeku zemi muižneeks var izleetot

pēc savas patikas: var apstrādāt pats, var iznomāt, var ari pārdot.
Bet no sabeedriskām nodevām un klaušām, (šķūšu došanas, ceļu taisī-

šanas un t. 1.) ar to šī zeme neatsvabinajās ; tāpēc viņu mēdz ari saukt

par apleekamo muižas zemi (nojraTHaH MH3Ha5ī 3eMJin).
Pēc vecā 1804. g. Vidzemes zemneeku likuma (§ 58) katra zem-

neeka saimneeciba ar 80 daldereem zemes uzturēja 8 strādneekus, pa

leelakai daļai preekš darbeem muižās. Katram šādam strādneekam

vajadzēja saņemt no sava saimneeka l 1 pūrveetas aramzemes saimnee-

cibas trijos laukos (peeņemot par toreiz valdošo trīslauku zistemu) ar

atteecigu vairumu pļavu un ganibu. Pārejot 40-tos gados uz naudas

nomu (klaušu veetā), strādneeki ar laiku pazaudēja šo 1804. g. likumā

noteikto zemi un muižneeks zaudēja daļu strādneeku, ko līdz šim viņam
deva saimneeku saimneecibas klaušu veidā. Tagad viņam pašam vaja-

dzēja līgt strādneekus. Un ar šo peeņemto strādneeku uzturēšanas

nepeeceešamibu muižas saimneecibās muižneeki galvenām kārtam pama-

toja savas teeksmes peeveenot zemneeku zemi. Ne līdz 1849. g. plašos

apmēros peeveenoto zemneeku zemi, ne pēc 1849. g. peeveenoto kvoti

muižneeki tomēr nedomāja pilnos apmēros izleetot teešai vaj neteešai

muižas gājēju stāvokļa nodrošināšanai, kā tas redzams no sekošās tabeles.

No visām (1911. g.) 331,587 pūrveetam Vidzemes bruņineeku un

Nepārdotas Vidzemes kvotes zemes izleetošana. (1911. gada.)

*) To starpa 4574,25 purv. pārdotas kvotes zemes, kura vēl nav hipotekāri
atdalita.

Kvotes zeme

No pilni i n e a r d o t a s kvotes
Nepārdotas

kvotes

Pavisam

Teešā Neteeša muižas rīciba neteeša

Apriņķi zemes kop-

platiba

muižas

rīcibā

Atalgo- I Iznomāta

vô5! ņ?e&r\ g-1

Iznomātass

Kopā

muižas

rīciba

u t a s

Rigas . .

Valmeeras.

87,947,72 11,164,60

14,570,79

4,185,74

7,805,19 41,595,83 26,445,83 ļ 68,041,66 75,846,85

101,373,57 13,352,88 48,773,27 23,265,35 72,038,62 85,391,50
Cēsu . . . 54,252,7i 699,24 19,018,72 28,690,87 47,709,59

67,778,30

48,408,83

Valkas
.
. 88,013,36 11,751,17 7,915,33 47,336,54 20,441,76 75,693,63

Vidzemē 331,587,36*) 41,672,30 29,772,64 156,724,36 98,843,81 255,569,17 285,340,8i

85,88 o/o
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mācitaju muižu kvotes zemes muižu strādneeku un gājeju-pusgraud-
neeku uzturēšanai izleetotas tikai 29,773 pūrveetas jeb nepilna desmitā

daļa. No tām 12,012 pūrveetas izdotas pusgraudneekeem, 8927 pūrveetas

nodotas lauksaimneecibā nodarbinateem strādneekeem jeb kalpeem

(Landknechte); 8332 pūrv. izleetoja mežsaimneecibās nodarbināti strād-

neeki (mežsargi, sargi un tā sauktee meža kalpi), bet pārejā kvotes

zeme (ap 500 pūrv.) izdota lcetošanā ķeeģeļu un kaļķu cepļu turetajeem.

Kvotes";leelakā daļa (255,568 pūrv.) iznomāta uz ilgāku vaj īsāku laiku;

bez tam teešā muižas rīcibā atrodas 41,673 pūrv., no kurām leelakā

daļa peeveenota galvenās muižas saimneecibai, ap 13,000 pūrveetam
nolemts meža eerīkošanai, un pārejā kvote apveenota īpašās saimnee-

ciskās veenibās.

Pēc 1849. g. muižneeki kvoti izleetoja galvenām kārtam tāpat kā

savu muižas zemi. Centrālās un veetejās administrācijas norādījumi,

ka kvotes zeme izleetojama laukstrādneeku stāvokļa uzlabošanai

un apgādāšanai ar zemi, izsauca tikai garus un veltigus strīdus bez

kādeem praktiskeem rezultateem.*)

No visām augšā minētām Vidzemes zemes juridiskām kategorijām
visvairāk zemes (52,41%) 1918. gadā peedereja pee muižas zemes:

Zemneeku zemei peedereja tikai 39,55% no visas Vidzemes zemes,

un tas pēc visa augšā teiktā kļūst ari saprotams. Zemneeku zeme

caur peeveenošanu muižām un kvotei arveen vairāk zaudēja no savas pla-
tības. Raksturigi, ka uz valsts jeb kroņa zemēm kvotes zemes nemaz nav.

Kurzemē īpašas kvotes zemes, vaj līdzigas kvotei zemes nav. Tur,

tāpat kā Latgalē, pastāvēja tikai vispārējais eedalijums muižās un zem-

neeku saimneecibās. Ja ari tagad vēl Vidzemē muižām peeder relativi

vairāk zemes, nekā Kurzemē, tad tas leecina tikai to, ka kvotes zemes

instituts Vidzemē savā laikā nebūt nav nodrošinājis zemneeku zemes

pāreešanu zemneeku rokās.

Tagad visam šim eedalijumam, zemneeku, muižas un kvotes zemes,

vairāk vēsturiska un ari juridiska nozīme, cik tāļu paleek spēkā vecee

*) B. 3eMii,eßï>. O kbothoh 3eMjrk bt> Jlii(|)jiHHjiiī, "Pura 1913 r.

**) Bez patrimonaleem apgabaleem

Zemneeku zeme

P u r v e e t a s

Muižas zeme ļļ Kvotes zeme ļļ Zemn. zeme Kopa

'rivatas muižas .

ralsts muižas

lācitaju muižas

2,830,549,50

161,896,26

38,826,oi

460,007.32

5.075,25

2,039,672,07

206,834,85

40,518,52

5,330,228,89

368,731,u

84,419,78

3,031,271,77

52,41 o/o

465,082,57

8,04o/ 0

2,287,025,44

39,55 o/o

5,783,379,78**)

100,ooo/o
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zemneeku likumu noteikumi. Bet ignorēt šo eedalijumu ari tagad nevar.

Jau 1849. g. likums Vidzemē un atteecigs zemneeku likums Kurzemē

(1843. g.) atzīst, ka zemneeku saimneecibas dibināmas uz individuela

privāta īpašuma pamateem, un ka klaušas jāpārvērš naudas nomā.

Šai pārgrozibai joprojām janoteek brīvi, līgstot savā starpā, bez jebkādas

eejaukšanās no valsts vaj no veetejo administrative eestāžu puses.

Toreiz zemneekeem nebija ne sabeedriska, ne saimneeciskā spēka
(līdzekļu), tāpēc šīs teesibas eegūt izdevās ļoti nedaudzeem. Līdz

1850. g. visā Vidzemē pārdotas tikai 42 zemneeku mājas (pirmās Rujenes

apvidū) un līdz 1861. g. tikai 209 mājas jeb nepilns 0,5 proc. Līdz

1864. g. ari Kurzemē pārdotas tikai 359 mājas ar 45,191 pūrveetam

platibas, vaj uz katru māju 125 pūrveetas. Par katru pūrveetu maksāti

31 r., un par katru māju 3950 rub. Ari uz naudas nomu Vidzemē līdz

1852. gadam pārgājušas tikai 14% saimneecibu, bet klaušas pilnigi un

oficiāli noleedza tikai 1865. g. noteikumi.

Vidzemes zemmneeku māju

pārdošana

no 1823.—1911. g.

(Zemes kopplatiba desetinas).

*) Tāpat ari Kurzeme leelakā daļa maju pārdota 70-tos un 80-tos gados.

Maju pārdošana
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Vidzemes privāto muižu zemes pirmpardošanas cenas no 1897.—1912. g.

Vēlakee (1860. g. Vidzemē un 1863. g. Kurzemē) zemneeku likumi

Latvijā, kas izdoti jau pēc zemneeku brīvlaišanas visā Kreevijā, ari

Vidzemē un Kurzemē zemneekeem deva eespēju plašākos apmēros,

īpaši 80-tos gados, eegūt savas saimneecibas caur muižneeku kredit-

beedribam, kaut gan par samērā augstu maksu.

Par desetinu derigas zemneeku zemes Vidzemē taī laikā maksāts

ap 72 rub., bet no 1897.—1912. g. caurmērā 99 rub. (par desetinu kop-

platības — 90 rub. un par 1 dālderi 196 rub.); par desetinu kvotes

derigas zemes maksāts 97 rub. (desetina kopplatības 91 rub. un 1 dāl-

deris — 227 rub.) un par 1 desetinu derigas muižas zemes — 97 rub.

(desetina kopplatibas — 82 rub. un 1 dalders 272 rub.). Visaugstāk
maksāts par zemneeku derigu zemi. Muižām turpretim parasti peedereja
vislabākā zeme, tāpēc par muižas zemes dālderi maksāts 272 rubļi, par

kvotes zemi — 227 rub., bet par zemneeku zemes, dālderi vairs tikai —

Muižas zeme 1 Kvotes zeme Zemneeku zeme

C a u r m e r a c e n a

Pārdošanas

gads

Par des. Par des. Par des.

Par
zemes

Hprio.
qQ

Par
zemes

dālderi kop-
Q~itr dālderi kop-

platib.
zemes

platib.

Par des. Par des. Par des.

deri

ff dālderi
?

Zļ- deri^as
zeraes

platib.
zemes

2 4 10

1897 177 28 57 225 71 78 173 82 91

1898 278 74 96 225 94 106 178 86 94

1899 . . . . 334 131 155 228 89 90 181 75 83

1900 ...... 652 176 224 332 148 163 173 75 83

1901 442 76 100 226 92 95 193 84 91

1902 192 90 97 225 104 114 207 88 96

1903 . . . . 330 88 97 246 80 84 207 98 110

1904 . . . . 339 105 110 284 78 85 193 90 100

1905 ■ ■
• •

1.407 286 308 234 65 67 192 87 94

1906 . . . . 1 532 245 264 199 96 101 205 102 109

1907
....

205 70 98 185 84 87 210 97 108

1908 .".
. .

m

220 76 89 229 95 98 191 94 101

1909
....

317 48 55 233 84 92 214 97 107

1910 .... 230 99 111 211 87 90 209 102 111

1911

(neeeskait.

Pern. ap. un>

daļu no VI-

landesapr.))

388 97 108 230 93 98 210 104 111

231 97 106 210 103 109 208 99 1071912(6apr.)

Ko a . 272 82 97 227 91 97 196 90 99
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196 rubļi. Jo zemneeku zemes dabigas īpašibas parasti bija sliktākas

un ari zeme sliktāki eekopta.

Vidējas Kurzemes muižu pārdošanas cenas no 1905.—1915. gadam

gandrīz tādas pašas, kā Vidzemē. Par 1 hektāru kopplatibas šaī laikā

maksāts (rubļos):
Caurmērā Minimālā cena Maksimālā cena

Aizputes apriņķī . . 78 16 169

Bauskas
„
. . 111 11 204

Jelgavas „ . . 227 85 574

Leepajas . . 90 70 121

Ilūkstes
„ . . 108 54 575

Jaunjelgavas,, . . 87 59 251

Kuldigas . . 77 35 212

Talsu
„ . . 103 60 175

Tukuma
„ . .

107 , 72 187

Ventspils „
. . 59 29 164

Kurzemē 98 11 575

Starpiba starp atsevišķu apriņķu vidējām zemes cenām ļoti leela.

Peemēram, Ventspils apriņķa muižu zemes pārdošanas cenas

četras reizes zemākas, nekā Jelgavas apriņķa cenas. Šo starpibu
noteic ne tikai zemes labums un īpašibas, bet ari vispārējais saimnee-

ciski-kulturelais stāvoklis, eedzīvotaju beežums (Ilūkstes apr.), satiksmes

ceļi un pilsētu tuvums.

Augsto cenu un īpašas zemes eepirkšanas kārtibas dēļ (caur muiž-

neeku kreditbeedribam), uz eepirktām zemneeku mājam līdz pat pēdējam
laikam gulēja prāvas parādu zumas, un eepirkšanas parādi kā smags

slogs daudzām mazgruntneeku saimneecibam velkas vēl tagad līdz.

Kurzemē uz 1. janvārī 1918. g. muižneeku kreditbeedribā eeķīlatām

6215 zemneeku mājam ar 295,231 des. kopplatibas un 27,607,700 rub.

vērtības, skaitijās parāda atlikuma 11,2 miljoni rubļu (deldēšanas fondā

2172 miljoni rub). Vidzemes gub. 1914. gadā uz 17,641 mājam gulēja
31 miljons zelta rubļu parādu. Tagad šos eepirkšanas parādus par

2/3 nominālās vērtibas var dzēst valsts zemes kredita eestādes.

Ar 60-to gadu likumeem izbeidzās plašāku zemneeku likumu izdo-

šana, kurus līdz tam laikam galvenām kārtam eerosinaja un sastādija
Vidzemes un Kurzemes muižneecibas savos landtāgos, vaj speciālās

komisijās un ko bez eevērojamām pārgrozibam sankcionēja centrālās

eestādes, sastāditas ar Baltijas muižneeku preekšstāvju aktivu peedališa-

nos, (peem., Baltijas leetu komiteja Peterpili līdz 1883. gadam.*) Astoņ-

desmitos gados eesākās spēja centrālās varas eemaisišanās veetejās leetās.

Vispirms, valsts jeb kroņa zemneekus atsvabināja un nodrošināja ar zemi

*) Monatsschrift", 1906. g. Das Ostseekomitee.

Zemes cenas
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nevis uz veetejo zemneeku likumu (jo pat jau 1849. g. likums pilnā
mērā neatteecas uz kroņa zemneekeem), bet uz vispārēju noteikumu

pamata, kas atzina valsts regulēšanas principu un kas darbojās visā

Kreevijā un līdz ar to ari Latgalē (skat. 1869. gada likuma krājumu
N. 46,883). Pēc šeem noteikumeem visas kroņa zemneeku zemes jāpār-

dod 44 gadu laikā par likumā noteiktām cenain (12. jūlija 1886. g.

likums). Pēdējās tāpēc ari kreetni zemākas: par desetinu kultivētas

zemes privātām muižām vajadzēja maksāt 72—100 rub., bet kronim tikai

28 rub. 97 kap. (par katru nomas rubli 1 rub. 37 kap. izpirkšanas nau-

das). Ar šeem kroņa zemneeku likumeem no veenas puses, nostiprinājās

paralēla likumdošana uz privātu muižu un uz kroņa zemēm (agrārās
likumdošanas duālisms); no otras puses, 60-tos gados eesāktās agrār-

reformas privātās muižās netika vairs tāļaku virzitas. Kreevijas valsts

radikāli neeejaucās Baltijas muižneeku eesāktā privātā zemes pārdošanas
darbā uz brīva līguma pamata, bet neveicināja ari agrarapstākļu nokār-

tošanu. Muižneeki (landtāgi) paši ar saveem spēkeem veen negribēja

vaj nevarēja nobeigt zemneeku zemes pārdošanu un uzsākt jaunu nepee-

ceešamu agrarprojektu izstrādāšanu, līdz ar to atzīdami pastāvošos agrar-

apstākļus par normaleem un pat par labeem.

Tāpēc ari taī pašā laikā, kad Latvijas kroņa zemneekeem (izņemot

kroņa mežsargus), sen jau pārdota visa zemneeku zeme (un daļa muižu

sākta sadalit bezzemneekeem) un kad ari Kreevijas (un Latgales) zem-

neeki galigi bija jau eeguvuši savu pārdalito zemi (HairfejibHaīi 3cmjih) (bei-
dzamee eepirkšanas parādi atlaisti 1905. gadā), Vidzemes un Kurzemes

eevērojama daļa zemneekeem peenākošās zemes stāv nepārdota līdz pat

pēdējam laikam.

No privāto muižu zemneeku zemes visā Vidzemē 1912. gadā, kad

izbeidzās vecā zemes novērtēšana pēc zveedru daldereem, palikušas

nepārdotas 9,45% jeb YlO no visām zemneeku mājam, vaj 8,28%

no visas zemneeku zemes vērtibas (dālderos), 8,39% no zemneeku

zemes platibas, vaj beidzot 8,28% no kultūras zemes platibas.

1917./18. gados, pēc jaunās taksācijas ziņām nepārdotas visā Vidzemes

guberņā 7,30% no zemneeku zemes māju skaita, 5,04% no zemes

vērtibas (taksācijas rubļos), 5,95% no zemes kopplatibas un 6,85%

no kultūras zemes platibas. No privāto muižu zemneeku zemes tagad

Vidzemes 4 apriņķos nepārdotas 130,000 pūrveetas vaj 6,36%, un

7,82% no visu māju skaita.*)

Bez tam nepārdota stāv ari visa mācitaju muižu zemneeku zeme —

40,518 pūrveetas. Visa nepārdotā zemneeku zeme Vidzemē aptver 176,256

pūrveetas (no 2,287,025 pūrv.).

*) Skat. Latvijas zemes īpašumi Vidzeme 1920. g.
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Laba daļa zemneeku maju atrodas ari uz kvotes zemes un dažas

pat uz muižas zemes. No kvotes turpretim visā Vidzemē pārdotas tikai:

1912. g. 1917./18. g. 4

19ipnņķog

s

No zemes vērtibas 26,n°/o 31,n°/o 29,22°/o
kopplatibas .... 28,6i°/o 31,50°/o 29,i0°/o

„
kulturzemes platības . . . 28,67°/o 31,75°/o 29,48°/o

Vidzemē tāpēc nepārdotas palikušas 331,231 pūrveetas kvotes zemes,

no kurām tikai 5075 pūrveetas peeder mācitaju muižām, bet pārejās

bruņineeku muižām. Kopā ar zemneeku zemi nepārdotas tā tad pavi-
sam 461,231 pūrveetas zemes, kurām pēc savas būtibas sen jau vajadzēja

atrastees zemneeku rokās.

Tāpat Kurzemē līdz 1887. gadam pārdotas tikai 77,74% (9256) no

visām privāto muižu zemneeku mājam. 1906. gadā Kurzemes guberņas
reformu komisijas agrarleetu apakškomisijas preekšsēdetajs barons

Brinkens ziņoja, ka stāv nepārdotas vēls% muižu zemneeku māju.*)
AI. Tobiens šo procentu 1910. g. aprēķina tikai uz 1%. Pateesibā

rentes māju un gabalu Kurzemē ap 3000. Katrā ziņā ari Kurzemē zem-

neeku māju pārdošana stāv nepabeigta; tāpat nepārdotas mācitaju rent-

neeku zemes un kroņa mežsargu mājas (ap 650 ar 31,000 desetinam).

No muižu zemes (Vidzemē) pārdotas tikai ap 7% kopplatibas.

Tāpēc Latvijas zemneeki beeži speesti uz neizdevigeem īsa laika nomas

noteikumeem un par augstu maksu (pirms kara ap 4—5 rubļi par pūr-

veetu aramzemes vaj 1% rub. par pūrveetu kopplatibā) nomāt savu

zemi no muižas. Šādu dažādu māju rentneeku veen Latvijā skaitījās ap

14—15,000, no kureem gandrīz puse atradās Vidzemē.

Zemi parasti nomā vaj nu lai sagādātu savai ģimenei darbu un

līdz ar to uzturu (tā sauktā darba noma), vaj ar nolūku no nomātās

zemes eegūt labu peļņu (kapitālistiskā noma). Ja pirmā gadijumā nomas

atteecibas rodas aiz trūkuma un nabadzibas, tad, turpretim otrā gadi-

jumā, tās ir kapitāla un darba spēka pārpilnibas rezultāts. Tāpēc nomāta

zeme visbeežaki sastopama mazākās un no atrās puses pašās visleelakās

saimneecibās. Vācijā, peemēram, no katreem 100 hektareem kopplati-
bas bija (1907. g.):

Paša zemes Nomātas zemes

līdz 0,5 hektāru saimneecibās 59,7 25,4
0,5—2 ha

„ 71,2 22,8
2—5 ha

„ 81,3 16,6
5—20 ha

„ 90,1 9,0
20—100 ha

„ 92,1 7,5
100 ha un leelakas

„ 79yt 20,5

Caurmērā 86,i12,8**)

*) KypjiHHucKaH ryôepHCKan nonroTOßHT.ejibHaji KOMHCciji.

**) Vācijas valsts statistiskās valdes izdevums „Die Deutsche Landwirtschaft"

Berlin, 1913. 38. 1. p.

Zemes noma
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Vidējām un leelakām zemneeku saimneecibam (5 —100 ha) s~ mērā

maz vajaga nomāt svešas zemes: pašu saimneecibu ģimenēm peeteek

gan darba, gan pārtikas. Mazajām saimneecibam (īpaši pārceļam) un

tāpat saimneecibam, kas leelakas par 100 ha (294 pūrveetam), beeži

jāmeklē vajadzīgā zeme ārpus savas saimneecibas. Līdzigu parādibu
varam novērot ari citās zemēs.

Pee mums nomas izplatišanās un nomas apstākļi pārak maz noskai-

droti, kaut gan pate noma jau no seneem laikeem spēlēja ļoti leelu

lomu. Noma Latvijā pa leelakai daļai ir zemes trūkuma sekas: nomā

zemi, lai sagādātu uzturu savai ģimenei un nodarbošanos savā parastajā

zemkopju darbā. Leelakas saimneecibas nomā tee lauksaimneeki, kuri

no privātām muižām savas zemneeku mājas nav varējuši eegūt par

dzimtam vaj kuri nomāja privātu un valsts muižu pusmuižas.

Vidzemes un Kurzemes zemneeku likumu mērķis XIX. gadu sim-

teņa vidū bija radit skaita ziņā neleelu, bet saimneeciski nodrošinātu un

sabeedriski konzervativu vidēju zemneecibu. Tāpēc jau 1849. g. zem-

neeku likumi (§ 255 un 6) noteica minimālo un maksimālo zemneeku

mājas leelumu: zemneeku māja nedrīkstēja būt mazāka par 62
/3 dalde-

reem un leelakā par 80 daldereem. Vēlāk (1860. g.) minimal-apmērs

pacelts no
1/i2 arkla (Haken) uz

1/s jeb uz 10 daldereem.*) Vidējas

zemneeku mājas leelums Vidzemē tad nu ari sneedzās līdz 43 desetinam

(ap 125 pūrveetam), Kurzemē — līdz 38 desetinam un Latgalē — līdz

7—B desetinam.

Latvijas zemneeku māju vidējais leelums (pēc 1905. g. Viskreevijas

īpašumu skaitišanas materialeem) :

Zemes leelums des. Skaits Platiba des.

Līdz 10 14,668 jeb 18,27°/o 107,609 jeb 5,420/o

11
„

20 20,001 „
24,92°/o 248,649

„ 12,53°/o

21
„

30 14,837 „
18,48<V0 326,552

„
16,45°/o

31
„

40 14,694
„

18,30ū/o 493,095 „ 24,850/0

41 „
50 8,798

„
10,96«/o 375,289

„ 18,9i°/o
51

„
100 7,210

„
9,98°/o 424,058 „

21,37ū/o
Vairāk par 100 72 „

O
;Q9°/o 9,394 „ 0,47°/o

80,270 jeb 100,00 1,984,624jeb 100,00

Pateesibā vidējo un mazo saimneecibu caurmēra platiba kreetni

mazāka, jo īpaši pēc 1905. g. nodibinajušees vairāki mazi īpašumi (pee-

mēram, ar zemneeku agrarbankas palīdzibu) un deezgan prāvais sīk-

saimneecibu un mazo māju skait no oficiālās statistikas nav pee-

veenots zemneeku mājam. Pēc augšā minētās Viskreevijas īpašumu sta-

tistikas („CTaTiicTiiKa SeMJießJiazcfeHia". 1905 r.) Vidzemes zemneeku

māju (izpirktu) skaits uzdots uz 12,041, kamēr pateesibā (eeskaitot ari

*) Al. Tobien. Die Minimal- und Maximal-Bestimmungen ūber den bàuer-

lichen Grundbesitz m Livland. 1915.

Zemneeku mājas
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rentes mājas), viņš gandrīz uz pusi leelaks. 1916. gada lauksaimnee-

cibas skaitišana Vidzemē uzrādija 25,781 zemneeku tipa saimneecibas

(7119 Valkas, 8960 Cēsu, 4557 Valmeeras un 5145 Rigas apriņķos) un

ari 1920. g. tautas skaitišanā atteecigais apdzīvoto veetu skaits sneedzas

līdz 31,000. Tāpēc pēc šādeem skaitļeem zemneeku tipa jeb mazo un

vidējo zemneecibu caurmēra platiba Vidzemē nesneedzas pat līdz 100

pūrveetam.
Teešus norādījumus par dažādu tipu saimneecibu skaitu Latvijā

sneedz 1920. gada tautas skaitišanas rezultāti.

Saimneecibu skaits pec leeluma grupām.*)

*) Tabele sastādita no 1920. gada pirmās Latvijas tautas skaitišanas pamata
materialeem un aptver tikai tos apvidus, kuros taī laikā notika skaitīšana. Nav

eeskaitita tā tad puse no Ilūkstes apriņķa un vēlāk no Kreevijas peeveenotee_ apga-
bali. Ja peeskaititu šos apgabalus, tad kopējais Latvijas saimneecibu skaits svarstitos

ap 150,000. 1920. gada skaitišanā par skaitāmo veenibu uzskatita apdzīvota veeta, kura

ne katrreiz sakrīt ar saimneecibu un tāpēc augšā peevestee skaitļi atteecigi koriģējami.

Mazas, vidējas un leelās saimneecibas

Līdz

6 purv.

leelas
saimneec.

No No No 300 purv.
un vairāk

leelas

saimneec.
Apriņķi

6-30

purv.leel.
saimneec.

30-60

purv.leel.
saimneec.

60-300

purv.leel.
saimneec.

Pavisam

Skaitsļ o/o Skaits | o/o Skaits[ o/o Skaits| o/o ļSkaitsļ o/o Skaits o/o

3 r 9 10 11 12 13

Rigas . .
Cesu . . .

Valkas . .

2.209 23.85

631 6,5i
548 9,89
569 7,44

1.52116,43
687 7,09
347 6,26
468 6,12

651 7,03
845 8,7i
358 6.46

615 8,Q4

4.477 48,34
7.207 74,33
3.71967,12
5.692 74,39

403

326

569

307

4,35
3,36

10,27
4,oi

9.261

9.696

5.541

7.651

100,oo
100,oo

100,oo
lOO.oo

Vidzeme
. 3.957ļl2,3i 3,023| 9,4i 2.469| 7,68 21.095 65,6i 1.605 4,99 32.149 100,00

Leepajas .
Aizputes .

Kuldīgas .
Ventspils .
Talsu . .

1.000 19,62
356 10,6i
372 8,95

1.13231.95

1.013123,06

1.76334,58
721 21,48
804 19,34
614 17,33
744 16,94

602 11,8i
408 12,16

750 18,04
385 10,87
528 12,02

1.582 31,03
1.692 50,42
2.047 49,24
1.27335,93
1.89843.22

151

179
184

139
209

2,96

5,33
4,43

3,92
4,76

5.098

3356

4.157

3.543

4.392

100,oo
100,oo

100,oo
100,oo

100,oo

Kurzeme . . 3873ļl8,85| 4.646ļ22,6i 2.673|l3,oi 8.492|41,33ļ 8621 4,20 20.546 100,oo

Tukuma
.
.

Jelgavas . .
Bauskas

.
.

Jaunjelgavas
Ilūkstes

.
.

342 10.90

849 16,12
296 8,74

392 7,62
49 3.18

583 18.58

1.09620.8i

551 16,27
1.04120,23

157 10,20

249 7,93
414 7,86

271 8,oo
676 13,H
435 28.25

1.808 57,62
2.727 51,78

2.155 63,63
2.927 56,89

860 55,84

156 4,97
181 3,43
114 3,36
109 2,i2
39 2,53

3.138

5.267

3-387

5.145

1.540

100,oo
100,oo

100,oo
100,oo
100,oo

Zemgale . . . ļ 1.928|l0,44ļ 3.428|l8,55| 2.045|ll,07|l0.477|56,7o| 599| 3,24| 18.477|lOO,oo

Kurzeme un

Zemgale kopā ļ 5.801ļl4,87| 8.074|20,69| 4.718ļl2,09| 18.969ļ48,6i| 1.461| 3,74] 39.023|100,oo

Daugavpils . .

Rēzeknes
.
. .

Ludzas
....

4.208 16,24 15.60260,23
4.485 19,97 13.531 60,26
2.814 12,68 12.935 58,29

4.209 16,25 1.767 6,82

3.18614,19 1.101 4,90
4.021 18,12 2.319 10,75

119 0,46 25.905 100,oo
152 0,68 22.455 100,00
102 0,46 22.191 100,00

Latgale. . . | 11.507ļl6,3iļ 42.068|59,63| 11.416|l6,i8| 5.187) 7,35| 373| 0,5sļ 70.5511 tOO,oo

Visa Latvija | 21.265|15,oo| 53.165|37
s
5i| 18.603|13,i3| 45.251131,93| 3.439| 2,43|141.723|100,oo
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Izrādās, ka dažādu tipu saimneecibu skaita ziņā jau pirms agrār-

reformas pastāvēja deezgan leela dažadiba. Mazo lauku saimneecibu

(līdz 30 pūrveetam) skaits veen sneedzas pāri par pusi (52,5%); tās

sastopamas neveen Latgalē, bet visvairāk pat Lejas-Kurzemē (Talsu un

Ventspils apriņķos), tāpat gar jūrmalu un leelaku pilsētu tuvumā. Starp

atsevišķeem novadeem šaī ziņā pastāv eevērojama starpiba : no veenas

puses, Zemgale un Vidzeme ar prāvu leelaku saimneecibu skaitu, no

otras puses — Latgale un Kurzeme ar daudzajām mazākām saimnee-

cibam. Salīdzinot Latviju ar citām zemēm, redzam, ka mazāko saim-

neecibu skaits nav še leels un ka šīs saimneecibas aizņem samērā nee-

cigu procentu zemes.

Vācija, peemēram, saimneecibas, pec sava lauksaimneeciski izmanto-

tas zemes leeluma sadaļas sekoši (1907. g. lauku saimneecibuskaitišanā):

Saimneecibu skaits Kopplat. (1000 ha)

o/o °/o
Līdz 1 hektāram 47,6i jeb 2,731,055 2,86 jeb 1,231

1
„

2
„ 11,29 „

647.454 2,93 „ 1,261

2
„

5
„ 17,54 „ 1,016,318 9,99 „ 4,307

5
„

10 „ 11,38 ~ .652,798 13,92 ~ 5,997

10
„

20
„

7,20 „ 412,741 18,02
„

7,770

20
„

50 „ 3,93 „ 225,697 21,32 „ 9,186

50
„

100
„ 0,64 „

36,494 7,97 „
3,437

100
„

200
~

0,19 „ 10,679 5,20
„

2.241

200 „ 500
„ 0,i6 „ 9,389 9,64 „ 4,157

500
~

1000
„

0,05
„ 3,129 6,55

„
2,825

Vairāk par 1000 „ o,oi 369 1,6 i „ 694'

100,00 jeb 5,736,082 100,00jeb 43,106

Mazo saimneecibu skaits tur kreetni leelaks, neka Latvija : līdz 30

pūrveetas (10 ha) leelusaimneecibu skaits sneedzas līdzBB°/o (Latvijā 52,5°/o).

Saimneecibas, kas leelakas par 100 hektareem, aizņem Vācijā tikai

22,2°/o no lauksaimneeciski izmantotas zemes; saimneecibas ar 20—100

hekt. aizņem 29,3%, no 5—20 ha — 32,7% un līdz 2 — hekt. 5—5,4%.

Latvija 1920. gada skaitišanā reģistrēto sīko un mazo saimneecibu

kopplatiba samērā mazāka.

Sīkās, līdz 6 pūrveetam leelās saimneecibas, aizņēma tikai 0,40%

no saskaitito apdzīvoto veetu kopplatības;*) izņēmums ir Latgale, kur

šādām saimneecibam peedereja 1,38% kopplatibas. Tāpat 6—30 pūr-

veetu jeb tā sauktās veenzirga saimneecibas aizņēma tikai 6,63% kop-

platības, un leelakā šīs konstatētās koplatibas daļa (no 309,370 hek-

tareem — 243—748) atradās atkal Latgalē. 30—60 pūrveetu, jeb div-

» *) 1920. gada tautas skaitišanā skaitāmā veeniba bija apdzīvota veeta. Ša

eemesla dēļ nereti netika reģistrēti meži, it īpaši valsts pārziņā pārņemtee meži un

muižas. Tāpat nav reģistrēti vēlāk Latvijai peeveenotee apgabali.

Mazas un leelās saimneecibas
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Sīku,

mazu
un

leelu

saimneecibu
kopplatiba

(pēc

1920.

gada

skaitišanas

materialeem)

Mazas un ieelas saimneecibas

Latvijā

Latgale
:

Daugavpils
apr. ..Rēzeknes

„

.

.
Ludzas

„. . Zemgale:

Tukuma
apriņķī

.

.Jelgavas
„

*

..Bauskas
„ . .Jaunjelgavas

apr.
.

Ilūkstes
apriņķī .. Kurzeme:

Leepajas
apr...Aizputes

„

.

.

Kuldigas
„

.

.Ventspils
„. .

Talsu

„. . Vidzeme:

Rigas

apriņķī..
Cesu

„..Valmeeras
„. .

Valkas

„. . Apriņķi

18.427,94 11.227,86 4.436,653.816,352.974,86 1.898,69 226,6i921.99325,54371,6052.95 2.642,57 717,47311.48411,16561,57640,89 2.658,82 1.423,07495,68361,75378,32 ûes

-kopplat.

Līdz
6

purv.

leelu

saimneecibuplatiba
0,40 1,38 1,601,471,07 0,22 0.120,420,200.150,08 0,24 0.380,140,190,250.28 0,14 0,30O.io0,090.07

243.748,29309.370,37 89.908,5777.195,4076.644.32 19.977,47 3.203,746.732.633.495,085.449,571.096,45 28.078,oo 11.018,483.876,905-390,693.410,304.381,63 17.566,61 8.249,474.450,b81.994,622.871,84 des.
No

6-3(
leelu

sainplat:

29,876,63 32,4029.6827,52 2.30 1,763,082.192,271,61 '2,57 5,901,692,471,511,89 0,93 1,770,870,480,58
°/o

nokopplat.
)

purv.neecibu
ba

276.530,05 164.684,80 60.842,4i44.902,5558.939,84 31-231,45 3.622,836.266,604.053,8310.094,187.194,oi 40.907,27 8.861,646.017.2i12.254,
5
?

5.774,787.999,07 39.706,53 10.196,2713.877,445.586,9410.045,88 des.
No

30—60
pūrv.

leelu

saimneecibuplatiba
5,93 20,18 21,9317.2721,16 3,60 1,992,872,554,1910,55 3,75 4,752,635,612,573,44 2,u 2,192,731.352,02

u

/o

nokopplat,

2.054.699,14 179-971,24 61.841,02
39

500,6078.629,62 479.100,37 90.004.74128.754,7194.408.27137.419,8i28.512.84 406.775,57 64.236,9977.376,19110.892,4464.071,1690.198,79 988.851,96 220.123,67306.134,85212.257.49250.335,95 des.
No

60-300
purv.

leelu

saimneecibuplatiba
22,0544,07 22,2915.1928.23 55,15 49,4558,9259,2957.0941,84 37,27 34,4i33,7750,8028,4738,82 52.41 47,2i60,2i51.2250,32

°/o

nokopplat.

2.003-854,45 216.393,52 60418,4794.640,7961.334,26 336.468,55 84.951,8i75.865.8556.958,6987.393.8531.298.35 613.089,3i 101.863,90141.528,9389.343,19151.244.39129.108,90 837.903.07, 226.302,32183.475,55194-224.37233.900.83 10 des. 300

un

vairāk

pūrv.

leelu

saim-

neecibu
platiba42,97 26,52 21.7836,3922,02 38,73

4

',6834.7i35,7736,3045.92 56,17 54,5661.7740.9367,2055,57 44,41 48,5336,0946,8647.0i 11
°/o

nokopplat.

4.662.881,95 816.025,7i 277.447.12260.055,69278.522.90 868.676,53 182.009,73218.541,78159.241,4i240.729,0i68.154.60 1.091492,72 186.698,48229.110,7i218.292,05225.062,20232.329,28 1.886-686,99 466.294.80508.434,20414.425.i7497.532,82 12 des. Kopplatiba
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zirgu saimneecibam peenācās pat vēl mazāk zemes, nekā veenzirga
saimneecibam; ari divzirgu saimneecibu vairums atrodams Latgalē. Vis-

pār Latgale tipiska mazsaimneecibu zeme. Nākošām leelakām saim-

neecibu grupām (20—100 hektāru un pāri par 100 ha) kopā peeder

87°/o, tā tad nesalīdzināmi vairāk zemes, nekā pirmajām trijām

jo Latvijā valdošās bija vidējas un leelakās saimneecibas. Pēdējās vairāk

izplatitas Kurzemē un Vidzemē; Latgalē tām turpretim uz pusi mazāk

zemes.

Latvijas vidējo un mazo saimneecibu kopplatiba salīdzinot ar citām

zemēm samērā prāva. Peemēram, Zveedrijas un Norvēģijas vidējās
zemneeku saimneecibas platiba tikai ap Ķl/2 des. Dānijā pavisam

289,130 īpašumi, un no teem 212,520 līdz V-ķ pūrveetu vaj 30 mucu

veetu leeli. No šīm 212,520 saimneecibam 120,000 ir 2—20 mucu

veetu leelas.

Francijā pagājušā gadu simteņa beigās īpašumi sadalijās sekoši: *)

Uz katru caurmēra saimneecibu nākas ap
1/2 ha nodokļeem

apliktas zemes, Beļģijā — 9 ha un Holandē — 12 ha.

Tikai Anglijā (salas) un Zeemeļamerikas saveenotās valstis vaj vis-

pār koloniju zemēs redzam citādu ainu.

Leelbritanijā 90. gados īpašumi sadalijās šādi:

a) Anglijā. **)

b) Skotija

*) Handwôrterbuch der Staatswissenschaften, V.

**) 1 Vidzemes purveeta = 0,92 angļu akra.

Saimneecibas citas zemes

JNodokļeem apleekama'

Leelums (hektāros)
līdz 2

2
„

6

6
„

50

50
„

200

vairāk par 200

Veenibu skaits

10,426,368 jeb 74,090,0

2,174,188 „ 15,470/0

1,351,499
„ 9,58ū/o

105,070 „ 0,74ū/o

17,676 „ 0,12ū/o

zeme (hektāros).

5,211,456 jeb 10,530/0

7,543,347 „ 15,26°/o

39,217,902
„ 38,94°/o

9,398,057 „ 19,o4ū/o

8,017,542 „ 16,530/o

Kopa 14,074,801jeb 100,oo 49,388,304jeb 100,oo

Platiba akros

līdz 1

1
„ 1,000

1000
„ 10,000

pāri par 10,000

īpašneeku skaits.

703,289 jeb 72,3°/o

264,340 „ 27,20/o

4,917
„ 0,50'o

290
„

0,o°/o

Platiba tūkstošos akros

155 jeb 0,5%

14,741 „ 44,7°/o

13,974
„ 42,30/0

4,141 „ 12,50/o

Kopa 972,836jeb 100,oo 33,011 jeb 100,oo

līdz

1
„

000
„

)āri par

1

1000

10,000

10,000

76,732 jeb

16,158
„

1,425 „

326
„

81,i°/o

17,i°/o

1,50/0

0,30/0

22 jeb

1,452 „

4,355 „

13,095 „

0,i°/o

7,70/o

23,oO,o

69,2°/o

Ko a 94,641 jeb 100,oo 18,924 jeb 100,oo



322

c) Īrijā

Leelbritanijā caurmēra īpašuma platiba paceļas jau līdz 20—30

akreem, kaut gan saimneecibas tur nav leelās. Katrā zemē vaj valstī

zemes un dzīves apstākļi dažādi, un dažādi zemes īpašumu veidi un to

platiba. Salīdzinot Latviju ar leelakām Vakar-Eiropas zemēm skaidri

redzam, ka Latvijas caurmēra saimneecibu platiba uz laukeem bija

deezgan leela, jo uz katru lauku saimneecibu (neeeskaitot pilsētas un

meestus) nācās pāri par 30 hektareem (ap 100 pūrv.) kopplatibas. Un

tas samērā daudz pat pastāvot pusekstenzivai lauksaimneecibai.

Latgales saimneecibas vispār daudz mazākas, nekā pārejās Lat-

vijas saimeecibas. Pēc sava ārējā izskata, eekārtas un platibas tās vairāk

līdzinājās Kreevijas vidus guberņu saimneecibam, nekā Vidzemes vaj
Kurzemes mājam.

Uz katru apdzīvotu veetu 1920. gada skaitišanā Latgalē iznāk tikai

12 desetinas zemes, kamēr citās Latvijas daļās atsevišķas apdzīvotas

veetas platiba sneedzas līdz 100 pūrveetam. Leelakais vairums Latgales
saimneecibu ir pārdalitas sādžu zemes saimeecibas (zißopti). No

72,234 Latgalē 1920. gadā reģistrētām apdzīvotām veetām 49,495 krīt uz

sādžu zemēm un šīm saimneecibam peeder 40°/o no reģistrētās kop-

platibas.

Latgales sādžas tomēr jau pirms kara spilgti atšķīrās no Kreevijas
sādžām. Zemes kopīpašums (o6m,HHa) pilnigā veidā Latgalē tikpat kā

nepastāv; palikušas tikai ta atleekas leelakā vaj mazākā mērā — īpaši

gar Kreevijas robežu. Ari sādžu apmērs uzkrītoši mazs. 1920. gada
skaitišanas apgabalos (bez vēlāk peeveenoteem) reģistrētas 3611 sādžas:

1550 Daugavpils apr., 1092 — Rēzeknes apr. un 969 — Ludzas apr.

Šinīs sādžās atradās 49,495 saimneecibas (neeeskaitot veensētas, fermas,
folvarkus vaj citas mazākas saimneeciskās veenibas. Uz katru sādžu

caurmērā iznāk tikai 13—14 saimneecibas (nßop-B) ar 90 desetinam kop-

platibas un ar 44—45 desetinam aramas zemes. Visieelakās sādžas —

Ludzas apriņķī.

Ari atsevišķas sādžas saimneecibas platiba samērā neleela; katras

caurmēra saimneecibas platiba nesneedzas pat līdz 7 desetinam vaj

20 pūrveetam. Tas zīmējas veenlīdz uz viseem Latgales apriņķeem un,

kā šķeet, pilnā mērā ari uz vēlāk ar Latvijas-Kreevijas meera līgumu

peeveenoto daļu.

Latgales saimneecibas

līdz

1
„

1000
„

pāri par

1

1000

10,000

10,000

36,144 jeb

28,822 „

3,453 „

292
„

52,6°/o

41,9°/0

5,i°/o

0,40/0

9 jeb 0,oO/o

4,345
„

9,344 „

6,458
„

21,60/0

46,4°/ô

32,oO/o

Ko a 68,711 jeb 100,oo 10,156 jeb lOO.oo
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Latgales sādžu saimneecibas

Mazās un īpaši sīkās saimneecibas sastopamas ari citos Latvijas

apvidos, bet nekur mazās saimneecibas nav sakopotas veenā veetā tādā

vairumā, kā Latgalē (Skat. tabeli 318. 1. p.). Tāpēc Latgali ar pilnu
teesibu var saukt par — mazsaimneecibu zemi.

Neleelee sādžu apmēri veen jau norāda uz to, ka Latgalē sen jau

pastāvejuse teeksme izdalitees atsevišķās individuelās, nošķirtās saim-

neecibās, — visveens vaj tās bija veensētās, fermas, vaj folvarki jeb

pusmuižas. Jo plaši šī izeešana veensētās eesākas Stolipina zemes eerī-

cibas laikā. Tāpēc ari tagad augšā aprāditos apgabalos veen var

saskaitit gandrīz 15,000 veensētu saimneecibas, kas iztaisa apmēram

Y* no sādžu saimneecibu un veensētu skaita kopā un gandrīz Y 3 n0

to zemes kopplatibas. Veensētu stāvokli 1920. gadā raksturo

sekošā tabele:

Veensētās līdz šim pa leelakai daļai varēja izeet tikai saimneeciski

spēcīgākās saimneecibas. Jo uz šeem saimneeciski spēcigakeem zem-

neekeem dibinājās visa Stolipina agrarpolitika. Tāpēc ari atsevišķās

veensētās platiba (10,25 des.) leelakā par sādžu saimneecibas platibu

(6,56 des.). Tāpat veensētās var jau pašā sākumā dalitees atsevišķās
saimneecibās resp. apdzīvotās veetās. Taī ziņā ari Latgales veensētās

tuvojas Vidzemes vaj Kurzemes zemneeku mājam, kas parasti sastāv no

vairākām atsevišķām saimneecibam jeb mājam. Veensētās aramzemes

proncentuali mazāk nekā sādžu saimneecibās.

Vispār ari tagad novērojama spēja tendence sādžām sadrupinatees

atsevišķās teritoriāli atšķirtās saimneecibās. Vaj šī attīstiba sādžām

*) Bez okupeteem un velak peeveenoteem apvideem

Latgales saimneecibas

3 cn
>N *j

«3

o

s

II

Uz veenu saim-

neecibu

Kop-

platība Aramzeme

des. des.

Daugavpils apr.
Rēzeknes

„

Ludzas
„

1550

1092

960

134,431,79

96,192,3i

94,227,5i

65,601,28

49,878,93

45,388,61

19,196

15,814

14,085

6,86 3,35

6,08 3,15

6,69 3,22

Latgale *) 3611 324,851,6i 160,868,82 49,495 6,56 3,25

'5

R

>

«i '5
■"'■^

™
10)

O G G

IC 4> 4J

*J O li

< > c

u

6 g
N.5

II
<īd

|||

.ezeknes apr. 4796 5,528 48,740,09 21,971,03 8,82

Daugavpils apr.

,udzas
„

4450

510

4,841

4,486

60,647,98

42,852,74

23,085,28

17,097,42

12,53

9,55

Latgale *) 9756 14,855 152,240,8i 62,153,73 10,25
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pamazam iziršot, novedīs pee atsevišķu saimneecibu-māju tipa, kādu to

redzam pārejā Latvijā, vaj dažas sādžas ari turpmāk paliks un ar laiku

pārvērtisees par Vakar-Eiropas labeerīkotu lauku komunu-ceemu —to

rādīs nākotne. Tikai izeešanu veensētās jeb vispār atsevišķās saim-

neecibās agrārreforma leelā mērā veicinās.

Bez šīm mazām saimneecibam Latgalē sastopamas ari plašākas,

vidējas zemneeku saimneecibas, kuras galvenām kārtam nodibinājās uz

muižu zemes. Tee ir tā sauktee folvarki, kuri apmēram atgādina

pusmuižas vaj leelakas zemneeku mājas Vidzemē un Kurzemē un kuri

aizņem 14—15°/o no visu saimneecibu kopplatibas. Daļa no šeem fol-

varkeem jau saimneeciski sadalijušees atsevišķi apdzīvotās veetās un saim-

neecibās. Folvarku stāvokli 1920. g. skaitišana raksturo šādi:

Nesadalītu folvarku platiba, salīdzinot ar pārejām zemneeku saim-

neecibam kreetni leela — Daugavpils apriņķī caurmērā — 41 desetina, bet

Rēzeknes apriņķī kopplatiba sneedzas pat līdz 57 des. Sadalito folvarku pla-

tiba pirms to sadalīšanas atsevišķās veenibās (apdzīvotās veetas) pat vēl

eevērojami leelakā: Daugavpils apriņķī — 78,62 des., Rēzeknes apr. —

86,62 des. un Ludzas apr., — 114,02 des. vaj caurmērā 107,9 ides. Daļa

no šeem folvarkeem sadalijusēs jau dabigā kārtā, otra daļa turpretim
stāv vēl nesadalita. Sevišķi daudz folvarku Ludzas apriņķī. • Aram-

zemes procents folvarkos semaks, nekā mazākās zemneeku saimneecibās;

tas īpaši sakāms par sadaliteem folvarkeem.

Līdzīgas folvarkeem pēc ārēja izskata un platibas ir fermas (kaut

gan jēdzeens deezgan nenoteikts), kuru skaits 1920. gada skaitišanā

uzdots pavisam neecigs — 14 (no tām 12 Daugavpils apr.) Uz katru

fermu caurmērā nākas 26,32 desetinas platibas un 10,96 aramzemes.

Tā sauktee zastenki skaitā 328 (no teem 217 Daugavpils apriņķī)
sastāv no 633 atsevišķām saimneeciskām veenibam un katrano šīm atsevišķām

saimneecibam 13,i7 desetinas leela (5,70 des. aramzemes). Ari leelakais

vairums zastenku atrodas Daugavpils apriņķī.

Pārejās Latgales saimneeciskās veçnibas ir mazākas (2—3 hektāru).
Tās ir saimneecibas pilsētu un meestu tuvumā (skaitā nepilni V-ķ tūkstots)

vaj muižu centri ar savām atsevišķām sastāvdaļām.

Latgales saimneecibas
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Rēzeknes apr.

Daugavpils apr.

Ludzas
„

270

230

827

14,465,17

13,195,69

26,650,57

5.285,68

5,436,74

9,979,88

57,37

53,57

32,23

26

98

466

2,044,08

8,488,82

53,133,74

74

350

2293

27,62

24,20

23,17

Latgale 1327 54,311,43 20,702,30 40,93 590 63,66,64 2717 23,43
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Saimneecibu leeluma ziņā Latgale līdz šim stipri atšķiras no pārejas

Latvijas, jo agrārā attīstiba un eekārta no sākta gala tur bijuse pavisam

cita. Bet ari še blakus mazām saimneecibam pastāvēja vidējas un lee-

lakas zemneeku saimneecibas un leelgruntneecibas.

Valsts zemes un meži Latvijā pirms kara aizņēma 10% no

visas zemes, vaj apaļos skaitļos 575,000 desetinas (skat. 300. lapp.). Šīs

zemes ļoti neveenadi izkaisītas pa atsevišķām Latvijas daļām. Leelakā

daļa (vairāk kā % jeb 78%, no valsts īpašumeem atradās Kurzemē; *)

pārejās Latvijas daļās, Vidzemē un Latgalē, to gandrīz veenads daudsums

(57,245 des. — 2,8i% un Latgalē ap 67,000 des. — 5,3i%). Tāpat ari pa apriņ-
ķeem valsis īpašumi sadaļas visai neveenadi: ir apriņķi, kur tee aizņem
vairāk kā 1ķ no visa apriņķa, Jaunjelgavas apr. (ap 35%) ; no otras

puses, bija apriņķi (peemēram, Ilūkstes), kuros nemaz nav valsts zemes.

Visbagatakee šaī ziņā bez jau minētā Jaunjelgavas apriņķa, Kuldigas

(ap 85,000 des.), Jelgavas, Leepajas un Ludzas apriņķi; visnabadzigakee,
Rēzeknes (4i/2 tūkstoši desetinu), Valkas un Cēsu apriņķi. Vispār, valsts

īpašumu daudzuma ziņā Latvija var skaititees par bagātu zemi. Gan

visā pirmskara Eiropas Kreevijā valsts īpašumu procents (38%) bija
kreetni augstāks, bet tas tāpēc, kā gandrīz visa zeemeļaustrumu Eiropas-

Kreevija peedereja valstij. Vidus Kreevijas guberņās valsts īpašumu

turpretim bija visai maz. Maz valsts īpašumu bija ari Igaunijas gub.

(2,4% vaj nepilnas 39,000 des.), ari Leetavā (10%), un pa daļai

Polijā. Statistika par zemes īpašumeem dažādās valstīs nepilniga,' bet jo

nepilniga ta par valsts zemēm. Vakar-Eiropā valsts īpašumi jeb domeņi

sadaliti neveenadi. Samērā daudz valsts zemes Prūsijā (īpaši 7 austrumu

provincēs), — 430,069 ha derigas zemes ; eenākumi no valsts īpašumeem

(1907. g.) — 30 milj. marku un skaidrs atlikums 18 miljoni. Eevēro-

jama domeņu platiba bija ari Austrijas monarchijai — teešā valsts

īpašumā 1,141,121 ha, bez tam tā sauktā reliģiju fondā ap 400,000 ha.

Citās valstīs domeņu samērā maz, peemēiam, Beļģijā 1300 ha; tāpat to

maz ari Dānijā, Francijā un Anglijā.
Leelako teesu (pāri par 80%) no valsts īpašumeem aizņēma

valsts meži:

No teem kadi 60% preežu mežu, 25% egļu un 15% lapu
koku mežu. Visos tikko peevestos skaitļos nav eeskaititi Pleskavas

*) 1888. gada Kurzeme valsts īpašumu bija kreetni vairāk, proti 874,416 dese-

tinas vaj 1/3 (34°/o) no visas Kurzemes.

Valsts īpašumi

Kurzeme

Vidzemē

Vispārējs mežnee-

cibu platiba (des.)

364,814,77

46,662,34

Derigas meža zemes

platiba (desetinas)

267,413,26

29,280,22

Latgale apmēram 51,404,oo 35,000,oo

Latvija 462,881,1i 331,693,48
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guberņā atrodošees Latvijas valsts meži, kur veena pate Višgorodas
mežsaimneeciba apmēram 10,000 des. leela. Pavisam Ostrovas apr. valsts

mežu 16,525 des. Tāpat nav eerēķinata ari Drisas apr. daļa, kādas

3000 des. Tāpēc valsts mežneecibu kopplatibu droši var pacelt uz

500,000 des. Bez tam bij. zemneeku agrarbankai Latvijā peedereja ap

60,000 des. (Latgalē 48,448 des.) vispārējās mežu platibas un no tās ap

40,000 mežsaimneecibai noderigas zemes.

Pa apriņķeem valsts meži pirms kara sadalijās
šādi:

Ar valsts mežeem visbagatakee Jaunjelgavas (ar 95,441 des.), Kul-

digas (69,708 des.), Jelgavas un Leepajas apriņķi ; nabadzigakee ir Cēsu

(5269 des.) un Valkas (7817 des.) apriņķi Vidzemē.

40 senāk pastāvošās mežsaimneecibās, (no kurām 32 atradās Kur-

zemē) mežu produktivitāti profesors M. Orlovs*) 1913. g.

aprēķināja :

Izmantots koks Brntto eeņēmumi
nes no 1 des. caurmērā no 1 des.

meža zemes derigas meža zemes.

Kurzemes guberņā 161 kubikpēdas 11 rub. 41 kap.
Vidzemes

„
161

„
8

„
98

„

Vitebskas
„

121
„

9
„

86
„

Pēc šāda pirmskara aprēķina, valsts mežos no 1 des. derigas meža

zemes cirta augoša meža caurmērā 125 kubikpēdas, bet nokaltuša un

bojāta meža ap 20 kubikpēdas, vaj pavisam apaļos skaitļos 150 kubp.
no 1 desetiņas. Valsts mežos līdz šim, nerunājot par okupācijas laiku,

vesta deezgan kārtiga saimneeciba; tāpēc japeeņēm, ka gada izmanto-

jums nepārsneedz gada peeaugumu. Tādā gadijumā valsts mežu

*) īlpoo). M. M. OpjiOßt. JlicHaiī BcnoMoraTejißHan KHHHïKa julh jtechhhhx'b,

TaKcaTopoßī. h ji'kcoßjiaji'Ejißneß'B 1917.

Valsts meži

Apriņķi
Mežkopībai

\ īsu mezu

noderīga mez,

platība (des.)
B

,1 (zeme des.)

Rigas
Valmeeras

20,764,90

12,811,96

11,416,39

7,245,7i
Cēsu 5,269,38

7,817,05

4,252,32
Valkas

.

Leepajas . 41,424,70

6,365,80

29,991,70

11,347,67Aizputes

Kuldigas

13,154,27

Ventspils ,

69,708,32 53,351,18

20,203,8626,431,36
Tukuma 14,488,28 9,302,88
Talsu . 25,124,oo

48,836,04

30,205,96

21,246,3i

Jelgavas . 34,753,28
Bauskas 23,032,70

Jaunjelgavas . 95,441,84 64,183,68ļ
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kopējs gada peeaugums sneegtos līdz 55,753,950 kubikpēdam = 150 ku-

bikpēdam X 371,693- No šī peeauguma uz lapu kokeem krīt V 5 vaj

11,150,790 kubp. Tagadējo pateeso meža peeaugumu, mežu departa-

ments aprēķina tikai uz 100 kubikpēdam, vaj visos valsts mežos 37,169,200

kubikpēdas. Vācijas mežos peeaugums 1900. gada bija ap 133,8 kubp-

bet Eiropas Kreevijas mežos tikai 46,5 kubp. no desetinas. Kurzemes

valsts mežu saimneecibas veen 1914. gadā deva 1,989,011 rub.

brutto eenākumu un pareizi saimneekojot varētu dot vēl vairāk.'

> Bijušee valsts meži jaunās Latvijas robežās pēc mežu depar-
tamenta ziņām, atrodās šādā stāvoklī:

a) Skuju meži (hektāros)

Leelais vairums mežu pilnigi noauguši un puslīdz labi kopti,

b) Lapu meži

Ari lapu koku mežu stāvoklis apmeerinošs. — Pēc valsts mežeem,

valsts īpašumu starpā redzamākā veetā stāv valsts muižas. Pēdējo

Latvijā bija līdz 225 ar 60,000 des. zemes. Vidējas kroņa muižas pla-
tiba sneedzas līdz £70 des. Leelakā daļa muižu — 191 atradās Kurzemē

ar 50,577 desetinam kopplatibas, no tām 47,928 des. lauksaimneecibai

noderīgas zemes un tikai 173 des. mežu. Kreevijas valsts šīs muižas

parasti izrentēja uz ilgāku laiku. Par Kurzemes muižām 1914. gadā

eeņemts 272,028 rub., vaj caurmērā no katras desetinas 5 rub. 37 kap.

Tāpat ari Latvijas Vidzemes daļas 21 kroņa muiža ar 5804 des. kop-

platibas deva tikai 24,009 rub. nomas.

Pārejās 52,000 des. valsts izdeva uz nomu mazākos lauksaim-

neeciskos vaj vispārējos nomas gabalos (Kurzemē 702 un Vidzemē — 257

tā sauktee obroka gabali) ņemdama 1914. g. nomu caurmērf 5 rub. 30kap.
no des. Bez tam daži gabali no valsts zemēm, tā sauktee fonda gabali,
izdoti sīksaimneecibu nodibināšanai. Galvenā' kārtā šaī virzeenā

darbojās Viskreevijas zemneeku agrarbanka, uzpirkdama privāto muižu

zemes, izdalidama tās 10 des. leelos gabalos un uz ilggadēju no-

maksu tos pārdodama tai patīkameem veetejeem eedzīvotajeem (kreeveem)

Valsts zemes

Neatjauno-

jami meži 1—40 gadigi 40-80 g. 80—120 g. Kopa

Vidzeme 4,153 6,868 7,439 10,257 28,717 h£

Kurzeme

Latgale
32,647

4,382

57,156

9,583

62.019

6,027

88,371

6,297

240,193 „

26,289 „

atvija 41,182 73,607 75,485 104,925 295,199h

Neatjauno-
jami meži 1—20 gadigi 20-40 g. 40-60 g. Kopa

Vidzeme 172 2,259 1,799 2,364 6,594 ha

Kurzeme 2,240 21,449 14,242 18,631 56,562 „

Latgale 2,521 5,454 4,877 5,822 18,674 „

.atvija 4,933 29,162 20,918 26,817 81,830 ha
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vaj pat eenācejeem. No 1911.—15. g. bij. Vidzemes guberņā veen caur

zemneeku banku zemieeguvuši 1390lauksaimneeki kopā 48,100 desetinas.

Tagad ar agrārreformas likumu ari valsts zemes eeskaititas fondā.

No pārejām zemes īpašumu grupām vēl atzīmējamas tā sauktās mā-

citaju muižu zemes Vidzemē un Kurzemē, jeb vispār b a z n i c as, resp.

draudzes zemes ar apmēram 62,000 desetinam vaj l,oð/o (skat. 300. lapp.)
Šo zemju kopplatiba un procents neecigi, bet to līdzšinējais stāvoklis

tomēr visai īpatnējs.
Vidzemē un Kurzemē šo zemju gandrīz veenads daudzums (29,472

un 28,668 des.) un leelakā daļa no tām peedereja pee nepārdotām zem-

neeku rentes mājam. Vidzemē uz mācitaju muižu zemneeku zemes

atradās 342 saimneeciskas veenibas ar 40;518,52 pūrveetam kopplatibas,
vaj uz katru māju 118 pūrveetas; bez tam uz kvotes zemes pastāvēja
vēl 50 saimneecibas ar 5075 pūrveetam. Ari Kurzemē no 28,668 des.

teeši muižām (pastorateem) peedereja tikai ne daudz vairāk par 18,000
desetinam. Šīs mācitaju muižas rentes mājas nebija pilnā mērā padotas

pastāvošeem Vidzemes un Kurzemes zemneeku likumeem; tāpēc ari

to pārdošana ilggadigeem rentneekeem nevarēja notikt uz brīvu līgumu

pamata veen, preekš tam vajadzēja speciāla likuma (kāds īsi pirms kara

izdots par muižneecibas jeb riterschaftes zemneeku mājam). Tāpēc šīs

zemneeku mājas, kurām pēc būtibas sen jau vajadzēja būt pārdotam,

palika nepārdotas un ar agrārreformas likumu tās kopā ar citām ilg-

gadigām rentes mājam eeskaititas zemes fondā.

Mācitaju muižu Vidzemē 61 (Rigas apriņķī — 19, Valmeeras —14,
Cēsu

— 16 un Valkas — 12), bet Kurzemē — 99*) vaj kopā 150. Uz

1 Vidzemes mācitaju muižu (centru) bez 40 draudzes skolām un 40

ķesteru veetam iznāk caurmērā 450 pūrveetas zemes (ar 29,63% aramzemes

21,8% pļavu, 11,46°/o ganibu, 27,4% mežu un 9,7i% nederigas zemes),

bet Kurzemē 145 desetinas.

Baznicu un klosteru zemes Latgalē nav daudz — tikai 3869 desetinas.

Atlikušo jeb dažādo zemes īpašumu starpā (ar 1,48% no īpašumu

kopējas zumas) atšķiras Vidzemes pilsētu plašee īpašumi.
Vidzemes pilsētām peeder 10 pilsētu muižas, vaj pilsētām peederošas bruņi-

neeku muižas ar 104,963,20 pūrveetam nepārdotas zemes (savā laikā pārdotas

34,385,67 pūrveetas). No šīs nepārdotas zemes 22,556,68 pūrveetas ir

zemneeku zemes un 12,957,45 pūrveetas kvotes zemes, kopā 270 saim-

neecibas. Uz šīm pilsētu muižām mežu veen 27,332,15 pūrveetas, bet

aramzemes tikai 21,596 pūrveetas vaj 20,58%. No šīm muižām 9 peeder

*) Pēc J. Ludmera 1906. g. ziņām, mācitaju muižas Kurzemes apriņķos sadaļas

šādi: Jelgavas — 12, Bauskas — 9, Tukuma — 8, Talsu — 11, Ventspils — 10, Kul-

digas — 14, Jaunjelgavas — 11, Aizputes — 8, Leepajas — 9 un Ilūkstes — 7.
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Rigai un tikai 1 Cēsu pilsētai ar 1957,56 pūrveetam kopplatibas.

Riga kā bruņineeku muižu īpašneece spilgti atšķiras no visām pārejām

Latvijas pilsētām. Un tai peeder ne tikai pilsētas tuvumā atrodošās

muižas, bet ari Limbažu muiža Valmeeras apriņķī.
Bez bruņineeku muižām Vidzemes pilsētām peeder zemes pilsētu

patrimonialos apgabalos un tā sauktas patrimonialās muižas, kas senos

laikos teesu, administrativā un nodokļu ziņā bija padotas atteecigām

pilsētām. Rigas patrimonialais apgabals veen sneedzas līdz 161,000

pūrveetam. Patrimonialmuižu Vidzemē 12, no kurām 6 peeder Rigai

(Piņķu, Salas, Dreiliņu, Jumpravas, Beberbeķu un Olaines muižas),

4 — Valkai, (Aleksandra, Fridricha, Engelharda un Vikmaņa muižas) un

2 — Cēsim (Blusiņu un Meiera muižas). Kreetna daļa šo muižu zemes

sadalitas sīkos gabaliņos un izdotas uz 99 gadu nomu, bet nomas vis-

pārejee noteikumi nenoreguleti. Agrārreformas likumu pirmās daļas šīs

zemes atstāj pilsētu īpašumā.

Pārejām pilsētām nepeeder leelaki zemes gabali ārpus pilsētu
robežām. Tāpēc ari, peemēram, visām Kurzemes pilsētām un mee-

steem peedereja 1909. gadā tikai 6442 desetinas zemes. Bez tam

šai dažādo īpašumu grupā eeskaititas dažādu beedribu, biržas komiteju
un vispār juridisku personu īpašumi, ari bijušā Rigas politechniskā
institūta ferma.

Līdzšinējo zemes īpašumu sadalīšanos Latvijā nekādi nevar atzīt

par labvēligu un taisnigu. Raibā un neveenadā īpašumu grupēšanās,
muižu valdošā loma, neleelais zemes īpašneeku skaits, nenokārtotais

nomas jautājums, samērā leelee īpašumu apmērj un galvenām kārtam

leelais bezzemneeku skaits, — tee ir tee galvenee faktori, kas leek

domāt par pareizāku zemes jautājuma nokārtošanu.

2. Agrarreforma

Jau vairākas reizes pirms leelā pasaules kara dažādā veidā izlauzās uz

āru veetejo eedzīvotaju nemeers ar pastāvošeem apstākļeem toreizējās

Baltijas guberņās, bet it sevišķi nemeers, ar muižu privilēģijām un ar

agrareekārtu. Visspilgtaki šis apslēptais nemeers izpaudās 1905. gada

notikumos, peeņemdams ļoti asas formas un dodams pateicigu veelu

politiskām kaislibam. Nemeerā bija nesamērigi leelais lauku bezzem-

neeku skaits ar savu materiālo un teesisko stāvokli un ar to, ka pastā-

vošos apstākļos viņeem nebija nekādas izredzes kādreiz tikt pee zemes,

kuru tee vēlējas dabūt un kuras dēļ viņi nereti bija ar meeru izceļot
svešumā. Pirms kara leelais vairums zemes peedereja muižām. Nomas

Agrārreforma
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apstākļi un atkariba no muižas speeda ari privātu muižu un citus rent-

neekus; pastāvošee zemneeku likumi un viss līdzšinējais agrarvirzeens

viņeem nedeva drošas ceribas tēvutēvu kopto zemi beidzot eegūt par

savu. Tos mazgruntneekus, kas savas mājas eeguvuši par dzimtu,

speeda izmaksas naudu parādi muižneeku kreditbeedribam, un nespēja
aktivi līdzdarbotees zemes pārvaldes leetās. Galvenās pārvaldes un

augstākās pašvaldibas eestādes teeši vaj neteeši atradās kreevu eeredņu
un muižneeku kārtas rokās. Muižneeciba savā vairumā bija aristokra-

tiski-vāciska un tas visām šīm nemeera kustibam peedeva noteiktu

politiski-nacionalu raksturu un caur to aizrāva sev līdz ari citus veetejo

eedzīvotaju slāņus (īpaši inteliģenci).

Kad Kreevijā 1917. gadā sagruva cariskā eekārta, kura atbalstījās

galvenām kārtam uz muižneecibu, eeredņeem un karaspēku, tad revo-

lūcija jau pašā sākumā par veenu no saveem galvenajeem lozungeem

uzstādija sauceenu : „zemi un brīvibu".

Vēlāku kreevu zemneeki, nenogaidīdami atteecigus valdibas liku-

mus, paši ķērās pee muižneeku zemes stichijiskas izdališanas, tādā kārtā

galigi izpostidami daudzas zeedošas saimneecibas. Līdz Latvijai šis

stichijiskais zemes sadališanas vilnis neaizvēlas, kaut gan plašas agrār-

reformas nepeeceešamibu apzinājās visi veetejee eedzīvotaji. —

Latvijas muižas kara laikā, tāpat kā visas lauku saimneecibas leelā

mērā ceeta no teešeem kara postijumeem, no karaspēka saimneekošanas

un vēlāk no leelineeku varas rīcibas. Muižas šee postījumi ķēra pat

daudz leelakos apmēros, tā ka atjaunot muižu saimneecibas līdz pirms-
kara līmeņam un apmēreem īsākā laikā nemaz nebūtu eespējams. Jo

ari pirms karanedaudzasleelās muižas varēja gadu noslēgt bez iztrūkuma.

Vācu okupācijas laikā, ar okupācijas varas līdzdarbību, no pašu
muižneeku puses aizkustināts jautājums par muižu eevērojamas daļas

(73) nodošanu kolonizācijas vajadzibam, lai vācu karaspēkam un vācu

eedzīvotajeem dotu eespēju tikt pee zemes Latvijā. Atsevišķas koloni-

zācijas beedribassāka jau agrāki darbotees*) Vācijas sakaušana vakaru frontē

un revolūcija Vācijā galigi satricināja šos pasākumus un muižneeciskas

eekārtas atleekas Latvijā. 1920. gada jūnija kaujās pee Cēsim un pee

Rigas, tāpat ari visā Bermontu cīņā pret Latvijas valsti šī paša gada
rudenī teeši vaj neteeši eemaisiti vairāki veetejee vācu muižneeki, tāpēc
ari zemes jautājumam pašā sākumā noteikti peeveenojās sabeedriski-

politiska cīņa par muižneecibas politiskas varas iznīcināšanu un par viņu

leelo zemes īpašumu ātru un galigu likvidēšanu.

Jau pirms agrarlikuma spēkā stāšanās gandrīz puse no visām

Latvijas privātām muižām faktiski bija pārņemta valsts pārziņā.
Pārņēma no īpašneekeem vaj likumigeem pilnvarneekeem atstātus īpa-

*) Skat. E. D. Holtz. Deutsche Siedlung im Baltenland. Berlin. 1920.

Agrārreforma
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šumus pēc leelineeku varas krišanas, kā ari valsts nodevēju sekvestretus

īpašumus pēc Latvijas brīvibas cīņām. Šādu valsts pārziņā pārņemtu
muižu 1920. gada beigās visā Latvijā bija 629*) ; no tām 327 muižas

atradās Vidzemē, 84 — Kurzemē, 132 — Zemgalē un 86 muižas —

Latgalē. Tāpat valsts pārziņā pārņemtas ari 940 pusmuižas (no tām

Valsts pārzina pārņemto bijušo leelgruntneeku īpašumu iznomāšana

1920. gadā

*) No tām desmit muižas 1920. gadā atdotas atkal atpakaļ to agrakeem

īpašneekeem; tāpat atcelti daži sekvestri.

Valsts pārziņa pārņemtas muižas

Apriņķi
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Valsts

499 pusmuižas atrodas Vidzemē), 16 mācitaju muižas un 66 mācitaju
muižu nomas mājas, 15 bruņineecibu muižas (7 — Vidzemē un 8 Kur-

zemē), kā ari bijušās zemn. agrarbankas muižas ar 20. jūnija likumu

pāreet valsts īpašumā. Šo valsts pārziņā pārņemto īpašumu kopplatiba

(bez mežeem) sneedzas līdz 2,154,050 pūrveetam. 133 no šīm muižām

ar 182,671 hektareem kopplatibas 22,213 ha aramzem esvalsts apsaimnee-

koja pate. Leelakā daļa (88) no šīm valsts saimneecibam atradās Vid-

zemē, Pārejās, valsts pārziņā atrodošās muižas, valsts iznomāja uz īsu

laiku leelakeem vaj mazeem rentneekeem. 1919. gada beigās sākās un

visu 1920. gadu turpinājās jau eepreekšeji zemes sadališanas darbi,
eedalito zemes gabalu iznomāšanai un paredzamās agrārreformas preekš-
darbu veikšanai.

Šādos apstākļos 1920. gada beigās radās pastāvošā agrārreformas
likuma pirmās daļas: I. daļa par valsts zemes fondu (26. paragrāfi)

peeņemta no satversmes sapulces 16. zeptembrī 1920. g.; 11. daļa par

valsts zemes fonda izleetošanu (19. paragrāfi) peeņemta satversmes

sapulces plenārsēdē 21. decembrī 1920. g. un IV. daļa par zemes eerī-

cibas komitejām (21. paragrāfs) peeņemta 17. zeptembrī 1920. g. Pāre-

jās likuma daļas līdz 1922. gada sākumam no likumdevējas eestādes nav pee-

ņemtas. Blakus augšā minētām agrarlikuma daļām, centrālā zemes

eerīcibas komiteja, kura vada un pārzin visus valsts zemes fonda izlee-

tošanas, sadališanas un peešķiršanas darbus visā valstī, izdevuse vesalu

rindu dažādu instrukciju, noteicot un regulējot administrativā ceļā agrār-

reformas darbus praksē. (Skat. tuvāku centrālās zemes eerīcibas komi-

tejas žurnālu „Zemes Eerīcibas Vēstnesis"). Centrālā zemes eerīcibas

komiteja sastādās no satversmes sapulces eevēleteem dažādu partiju

pārstāvjeem, no tikpat daudz valdibas eecelteem eeredņeem, ar zemko-

pibas ministri kā preekšsēdetaju.

1920. g. agrarlikumi

Bijušo privatmuižu zemes Valsts i p a -

Abgabali
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Meži

Lauksaim-

Nederiga neeciski Kop-

zerne
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zeme

Meži
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h e k t a r o s
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Kurzeme

1.144.983,70
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466.851,47 194.419,1i

467.564,87 123.035,16

194.030,18 160.447,83

483.713,12 62.540,16 31.988,40 22.389,69

533.994,34| 491.445,83 292.148,70 40.422,50

391.793.44ļj 73.748,12 38.237,5o| 13.765,50Latgale

atvija 3.015.849,52 1.128.446,52 477.902,10 1.409.500,9o|!627.734.u 362.374,60 76.577.69
II
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fonda zeme *)

Agrāras reformas mērķis: 1) ~jaunu saimneecibu eerīko-

šana un pastāvošo sīksaimneecibu paplašināšana un 2) ari dažādu saim-

neecisku uzņēmumu, zocialu labeerīcibu un kulturelu vajadzibu apmee-

rinašana, pilsētu un meestu paplašināšana." (Agrārreformas I. daļas,

1. nodaļas § 1). Šī likuma panta pirmā daļa teeši zīmējas uz līdzšinējo

leelgruntneecibu sadališanu un jaunu saimneecibu eerīkošanu, kamēr otra

daļa agrārreformai bez teešeem uzdevumeem uztic plašākus zocialus un pat

kulturelus uzdevumus, kuri pateesibā uzlūkojami kā plašas agrārrefor-
mas sekas.

Augšā minēto mērķu sasneegšanai ar agrārreformas likumu nodi-

bināts speciāls valsts zemes fonds. Šis zemes fonds sastādās:

1) no valsts zemēm, muižām un mežeem 2) no privātām muižām, izņe-

mot no muižām atdalito un pārdoto zemneeku zemi privātās muižās, un

3) no mācitaju muižām un zemēm, pilsētu bruņineeku muižām, un no bruņi-
neecibu muižām. Nepārdotas zemneeku mājas, kā ari kolonizāciju beedribu

(okupācijas laika), ārvalstju banku (peemēram, bijušās Kreevijas zem-

neeku agrarbankas) un tādu pašu sabeedribu eepirktās zemneeku zemes

eeskaititas zemes fondā. (Likuma Ï. d. § 2). Līdz ar agrarlikumu izdo-

šanu visas šīs zemes ,;
skaitās par atsavinātām un pāreet valsts īpašumā."

Neatsavina bijušeem zemes īpašneekeem atstājamo daļu, kura nav sai-

stita ar muižas centru, kura līdzinājās vidējām pārdotām zemneeku saim-

neecibam un kuru eerāda valdiba, resp. zemkopibas ministrija. Pēdējā

neatsavināmās daļas platibu noteikuse uz 50—100 hektareem. Tāpat

pagaidām neatsavinātas paleek zemes un muižas, kuras peeder pilsētām,

meesteem, apriņķeem, pagasteem un sādžām.
w

Līdz ar zemi un pee-

*) Valsts fonda zemes tabele sasiādita uz pirmskara zemes īpašumu statistikas

materiālu pamata (skat. 300. 1. p. tabeli); šaī tabelē nav eeskaititas zemes, par kūju
īpašneekeem zinas nav uzdotas un tāpat vēlāku peeveenotee apgabali.

šumi M a c i taj u muižas K o P a

Lauk-

saimneec. Kop-
izmantota platiba

zeme

Meži

03

bC

<D S
CD

4> tS!

2

p a a g;
cS S 83 »!

g.3 !

Kop-

platiba
Meži

Lauk-

Nederiga saimneec.

zeme izmantota

zeme

h e k t a r o s

ļļ 10 11 12 13 14 15 16 17

8.162,07 31.283,74 4.265,49 2.124,03 24.728,74| 1.238.807,60

158.874,6331.319,79 600,87 1.252,oi 29.466,9i| 1.647.359,99

21.745,12 4.226,88 1.092,50 874,oo 2.260,38j 824.248,45

503.105,36 218.932,83

760.314,44 164.709,67

233.360,18 175.087,33

516.769,41

722.335,88

415.798,94

188.781,8266.830,415.958,86 4.250,0456.456,03 3-710.414,04 1.496.779,98 558.729,83 1.654.904,23
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derumeern" var ari atsavināt pret atlīdzibu valstij vajadzigo un derigo

inventāru, kurš pāreet valsts īpašumā (§ 3. punkts a un d).

Tādā kārtā ar šo agrarlikumu valsts zemes fondā eeskaititas divas

trešdaļas no visas Latvijas zemes vaj vismaz 3,710,414 hektāri, vaj līdz

11 miljoni pūrveetu, neeeskaitot ar vēlakeem robežu un meera līgumeem

peeveenotos apgabalus. Atrēķinot bijušeem muižu īpašneekeem un

mācitajmuižām atstājamās daļas, fonds noslīd apmēram uz 3,573,000 ha.

Leelako teesu (ap 81%) no šī zemes fonda sastāda bijušās privātās muižu

zemes ; otrā veetā nāk valsts zemes un meži un, beidzot, ļoti neleelu

veetu valsts zemes fondā eeņem mācitaju un baznicas zemes.

Valsts zemes fondu valsts var izleetot sekošām vajadzibam :

1) Meži, ūdeņi, lauksaimneeciski nederigas zemes, vēsturiskas

veetas, zemes gabali ar svarigu archeoloģisku nozīmi, eevērojami dabas

jaukumi un zemes gabali ar apakšzemes bagatibam, paleek valsts īpa-

šumā un pārziņā (tādos apmēros, kādus noteic atsevišķs likums, kurš

nav vēl izdots). Ar to valsts tagadējo īpašumu platiba izplešas pāri par

2 miljoneem hektareem (skat. fonda tabelē mežu un nederigas zemes

kopplatibu).

Jaundibinajamām saimneecibam katrai var peeskaitit līdz 5 hek-

tareem nederigas zemes un mežu (tanī skaitā mežu līdz 3 hektareem,

§ 28); tāpat līdzšinejeem īpašneekeem atstājamos gabalos eetilpst mežs

un nederiga zeme. Tomēr pat tādā gadijumā valsts zemes īpašumu

platiba caur agrārreformu pavairojusēs apmēram trīskārtigi. Pirms kara

valsts īpašumu bija 627,734 hekt. (jeb 10% no kopplatibas); tagad pēc

agrārreformas šis skaitlis paleelinajees 3 reizes; kaut gan pašā agrār-

reformas darbu vidū to nav eespējams visos sīkumos konstatēt.

2) Zemes fonda lauksaimneeciski izmantojamās zemes izleetojamas

galvenām kārtam jaunu saimneecibu dibināšanai. Šīm jaundibināmām

saimneecibam agrarlikums noteic maksimālos apmērus 27 hektārus, no

kureem 22 hektāri lauksaimneecibā leetojamas zemes (aramzemes,

pļavu un ganibu), bet pārejee 5 ha var būt mežs un nederiga zeme.

Kur izdevigi dabas, saimneeciski vaj satiksmes apstākļi, var nodi-

binatees mazāku apmēru (līdz 10 ha) dārzu saimneecibas, jeb kā likums

to formulē, — dārzu kolonijas.

3) Valsts zemes fondā eeskaititas pagaidām ari visas ilggadigās
zemneeku rentes mājas, kuras nav sadalāmas, bet tagadējos apmēros,

veenigi nolīdzinot robežas, galigi peešķiramas to pašreizejeem ilg-

gadigeem turetajeem, kuri tās turējuši vairāk par 25 gadeem. Šīs zem-

neeku mājas saimneeciski maz atšķiras no eepirktām zemneeku mājam,

tāpēc tām kā vispār zemneeku saimneecibam deezgan prāvs procents
mežu un nederigas zemes (apmēram 12%).

Fonda zemes izleetošana



335

Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē nav dalāmas atsevišķas saimnee-

cibas uz muižas un kvotas zemēm, kurām noteikts veetejo zemneeku

saimneecibu raksturs un robežas, ja šādas mājas platiba nepārsneedz

100 hektārus (§ 32). Tādas ir dažas pusmuižas un zemneeku rentes

mājas uz muižas zemes.

Tāpat pastāvošās sīksaimneecibas,*) kuru platiba mazāka nekā

jaundibināmām saimneecibam, ja tās peeeet pee fonda zemēm,' likums

atļauj paplašināt līdz 27 hektareem kopplatibas (§ 30). Jau pirms kara

šādu sīksaimneecibu bija deezgan daudz, īpaši Latgalē un leelaku

pilsētu tuvumā.

Zemes platiba, kuru var sadalīt jaunsaimneecibās vaj peešķirt jau

pastāvošām saimneecibam, pēc augšā peevestās tabeles sneedzas līdz

1,655,000 hektareem lauksaimneeciski izmantojamas zemes, neeeskaitot

mežus un neizleetotas zemes. Pastāvošām saimneecibam, ar reteem

izņēmumeem, ir savs mežs un varbūt ari nederiga zeme. Pats agrar-

likums peeļauj jaunajām saimneecibam peegreest ari līdz 5 hektareem

mežu un nederigas zemes, kuru platibu vēlāk izdotee noteikumi par

meža zemju izleetošanu atļauj vēl paleelinat. Tāpēc jaunsaimneecibu

nodibināšanai un pastāvošo saimneecibu eekārtošanai nolemto pašreizējo
fonda platibu var paaugstināt līdz 2 miljoneem hektāra (1,655,000 ha -h

ha meža un nederigas zemes preekš kādām 60,000 saimneecibam). Seši

miljoni pūrveetu ir zemes platiba, kuru tuvākā nākotnē vālsts

var izleetot agrārreformas teešeem mērķeem. Otrā puse valsts fonda

zemes paleek valsts īpašumā un agrārreformas nolūkeem varēs tikt

izleetota tikai pakāpeniski, pēc purvu nosusināšanas un pamatigas

zemes meliorešanas.

Teesibas uz fonda zemi agrarlikums dod ikveenam

18—65 gadus vecam Latvijas pilsonim, kuram savas zemes nav vaj ir

mazāk par 22 hektareem, un kurš uzņemas peešķirošo zemi apsaim-

neekot (§ 39). Nekādu citu saistoša prasibu valsts zemes gribetajeem
neuzstāda.

Kad 1919./1920. gadā valdiba pirmo reizi reģistrēja zemes gri-

bētājus, tad toreizējos nenoskaidrotos politiskos apstākļos tādu pee-

teicās tikai ap 43,000 (ar ģimenes locekļeem 172,474) Vidzemē un Kur-

zemē (Latgale un daļa Kurzemes tad vēl bija okupēta).

Leelakā daļa vaj vismaz divas trešdaļas no šeem zemes gribetajeem
tādā mērā nodrošināta ar vajadzigo inventāru un darba spēku, kā droši

var ķertees pee savas saimneecibas nodibināšanas ; 61,07
0/o ir jau savs

zirgs (dažeem pat vairāki), 81°/o — govis, 66,6% — arkli un 67 °/o —

*) Par sīksaimneecibam agrarlikums (§ 31. peezīme) uzlūko tādas saimneecibas,

kuru kopplatība nepārsneedz 15 hektārus.

Fonda zemes izleetošana
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rati. *) 55 %no zemes gribetajeem bija līdzšinejee zemes rentneeki vaj pus-

graudneeki. 1921. gadā zemes gribētāju skaits visā Latvijā peeauga līdz

100,000, un atsevišķos apvidos sajūtams relatīvs zemes trūkums.

Vidzemē un Kurzemē leelakā daļa zemes gribētāju līdzšinejee
bezzemneeki; turpretim Latgalē zemi galvenām kārtam vēlas pastā-
vošee sīkzemneeki. Ludzas apriņķī (par kuru eesūtitas noteiktas

ziņas) no viseem 6684 1920. gadā oficiāli reģistreteem zemes

gribetajeem tikai 992 vaj 14,84% ir bezzemneeki. Viseem pārejeem
peeder zeme vaj nu īpašumā, vaj renteta. Uz īpašuma teesibam zeme

peedereja 4547 personām vaj 68,05% no reģistrēto skaita, katram caurmērā

10,89 pūrveetas. Zemes nomneeki nomā zemi galvenām kārtam no

muižām vaj no valsts līdz 35 un vairāk pūrveetam. Šee Latgales zemes

gribētāji grib caurmērā līdz 60 pūrveetam zemes uz katru saimneecibu.

Tikai veenai ceturtdaļai (28,8%) no Ludzas apriņķa zemes gribetajeem
nav sava zirga; 62,68% ir pa veenam zirgam un pārejeem pat vairāki.

Tāpat leellopu trūkst tikai 8,4%, arklu — 20,37%, ratu — 23,32%. Latgalē
agrārreformas galvenais uzdevums pastāv esošo sīksaimneecibu papla-
šināšanā, to izdališanā veensētās un samērā neleela bezzemneeku skaitu

apgādāšanā ar zemi, neizslēdzot pat pārcelšanos uz retāki apdzīvoteem

Latvijas apgabaleem.

Agrārreformas likums gan paredz katram Latvijas pilsonim teesibu

uz zemi, tomēr tuvākā nākotnē zemi faktiski varēs eedot tikai leelakai

daļai zemes gribētāju. Tāpēc jau pašā sākumā agrārreformas likums

un prakse visus zemes gribētājus sadala vairākās kategorijās, pee-

šķirot zemi pa preekšu pirmajām kategorijām, t. i. apmeerinot vispirms
sīksaimneecibu vajadzibas un dodot priekšrocības Latvijas brīvibas

cīnitajeem vaj to peederigeem.
Pirmā kategorijā eerindoti veetejo pagastu bezzemneeki Lāčplēša

ordeņa kavaleeri un Latvijas armijas kritušo karavīru ģimenes locekļi

un kara invalidi.

Otrai kategorijai peeskaititi pirmās kategorijas reflektanti — ārpa-

gastneeki, karavīri, kuri vismaz pusgadu sabijuši Latvijas armijā vaj

peedalijušees cīņā par Latvijas brīvibu un latveešu strēlneeku bataljonu
kritušo peederigi vaj invalidi. (Skat. Instrukciju par zemes peešķiršanu.)

Trešā kategorijā nāk visi pārejee veetejo pagastu bezzemneeki,

ceturtā — ārpagastneeki ar savas saimneecibas uzsākšanai vajadzigo
inventāru un peektā — pārejee zemes gribētāji bez inventāra.

Pirms apmeerina tikko minēto kategoriju zemes gribētājus, zeme

jādod ārpus šīm kategorijām: 1) valdibas, pašvaldibas, sabeedriskām

*) Skat. tuvāku „Latvijas bezzemneeku reģistrācijas rezultāti" 1920. g. Valsts

Statistiskās Pārvaldes izdevums.

Zemes gribētāji
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eestādem un „zocialām labeerīcibam un kulturelām vajadzibam", 2) vee-

tejo sīkzemneeku zemes peegreezumeem vaj jaunu saimneecibu pee-

prasijumeem līdzšinējo veetā, 3) ilggadīgām rentes mājam, „kurām ir

zemneeku māju raksturs un kuras ilgus gadus leetojuši veetejee zem-

kopji" un 4) neatsavināmo saimneecibu robežu noapaļošanai un starp-

gabalu likvidēšanai.

Šīm ārpuskategoriju grupām 1920. gadā peedalita veena ceturtdaļa

(26°/o) no viseem šaī laikā peešķirteem zemes gabaleem ; I. kategorijai

peešķirti 1,57% zemes gabalu, 11. kateg. — 20,12%, 111. kateg. — 44,34,%,
IV. kateg. — 7,03% un V. kateg. — 0.44%. Tā tad visvairāk zemes

peešķirts otrai un trešai kategorijai, kamēr pēdējai bezinventara grupai

peešķirts nedaudz zemes. Līdzīga parādiba novērojama ari 1921. gadā.

Līdz 1922. gada 1. janvārim galigi sadalitas un apstiprināti dali-

šanas projekti Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē 1020 leelsaimneecibam

(muižas, pusmuižas v. t. 1.) ar 787,948 hektareem, no kureem leelakā

daļa vaj 385,136,5 ha eedaliti jaunsaimneecibam, bet zemes fondā paleek

307,078 ha vaj 1598 gabali. Pavisam eedalitas 29,459 veenibas, no

kupām 1598 veenibas paleek fondā.

Zemes sadališanas darbi līdz 1. janvārim 1922. g.

Eedalito jaunsaimneecibu skaits 1919., 20. un 21. gados sasneedz

22,966, no tām Vidzemē atrodas 9362 saimneecibas, Kurzemē — 7094

un Zemgalē — 6510. Pastāvošām jeb ilggadigām saimneecibam no zemes

fonda eerāditas 1120 saimneecibas (no tām 878 atrodas Vidzemē). No

šīm pastāvošām saimneecibam 180 līdz 22 hektareem leelas, 714 — no

22 līdz 50 hektareem, bet 226 leelakas par 50 hektareem. 1058 sīk-

saimneecibam peegreests 6306,75 hektāri, vaj katrai sīksaimneecibai

caurmērā 5—6 ha.

Taī pašā laikā Latgalē 1920. gadā sadalitas veensētās 39 sādžas

ar 786.saimneecibam un 7913 ha kopplatibas (vaj uz katru saimneecibu

10 hektāri), 1921. gadā sadalitas 42 sādžas ar 938 saimneecibam un ar

10,323 hektareem kopplatibas. Faktiski eedalito saimneecibu un veenibu

skaits visā Latvijā sneedzās līdz 30,000.

Jaundibinatās saimneecibas nav leelās ; to caurmēra platiba 15—16

Zemes dalīšana
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hektāri vaj 45—50 pūrveetas. Leelakā daļa jaunsaimneecibu (61%)

tomēr ir 15—22 hektāri leelas vaj pat vēl leelakas.

Zemes sadalīšana Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē 1919.—1921. g. g.

Valsts zemes fonda sadališanai, izleetošanai un peešķiršanai nodi-

binātas pagastu, pilsētu vaj meestu zemes eerīcibas komisijas, apriņķu
un centrālā zemes eerīcibas komiteja (IV. daļa § 1). Šo dažādo komiteju

sastāvs deezgan plašs un raibs. Pagastu zemes eerīcibas komitejas
sastāv no 5 locekļeem un 2 kandidateem, proporcioneli eevēleteem uz

1 gadu no viseem pagastu balssteesigeem locekļeem.

Apriņķu komitejas sastāvs: zemkopibas ministrijas preekšstāviskā preekš-

sēdetajs, pa veenam preekšstāvim no teesleetu, finansu, un rūpneecibas

ministrijām, apriņķa mērneeks, 4 apriņķu padomes proporcioneli
eevēleti locekļi un veens apriņķa pilsētas domes eevēlets preekšstāvis
tā tad kopā no 9 locekļeem. Centrālā zemes eerīcibas komiteja,
kura atrodas pee zemkopības ministrijas sastāv no 6 valdibas preekš-

stāvjeem (nenoteicot eepreekš viņu peederibu pee kāda resora vaj spe-

cialitātes), 6 satversmes sapulces eevēleteem locekļeem un no valdibas

eecelta preekšsēdetaja, kopā no 12—13 locekļeem.

Centrālās komitejas uzdevums: a) vadit un pārzināt zemes fonda

izleetošanu, sadališanu un peešķiršanu, b) sastādit zemes izleetošanas,
sadališanas un darbibas plānus, c) galigi apstiprināt sadališanas, izleeto-

šanas un peešķiršanas projektus, kā ari zemes peeprasitaju un pabalstu

sarakstus, d) vadit un pārzināt apriņķa komiteju darbibu, c) apstiprināt

jaunajām saimneecibam zemes līgumus un plānus,
f) izstrādāt instrukcijas (§ 8, IV. daļa).

Tā kā centrālās zemes eerīcibas komitejas darbibas lauks visai

plašs un var aizskart daudzas intereses, tad šīs komitejas lēmumus kasā-

cijas kārtibā var pārsūdzēt senāta administrativam departamentam.

Zemes dalīšana

E e d a 1 i t a s jaunsaimneecibas

Ap- Līdz 2 ha
No

2—5 ha

No ļ
5—10 ha

No

10—15 ha

5kaits o/o

No

15—22ha

Vairāk kā

22 ha
Kopa

gabali
Skaits °/o Sk;iits o/o Skaits °/oSkaits o/o Skaits Skaits o/o Skaits o/o

2 I 3 I 5 7 II 9 I 10 11 II 12 I 13 II 14 T 15

Vidzeme

Kurzeme

531

317

5,67

4,47

420

208

4,49

2,93

280

225

2,99

3,17

1.345

530

14,37

7,47

22,73

5.406

4 800

57,74

67,66

1.380

1.014

14,74

14,30

9.362

7.094

100,00

100,oo

Zemgale 176 2,70 251 3,86 352 5,41 1.480 3.78358,ii 468 7,19 6.510 100,oo

opā . . 1.024 4,4eļ 879

ļ
857 3,73 3.355 14,6i 13.989 60,9i 2 862 12,46! 22.966 100,oo



339

Agrārreformas pirmo 2—3 gadu laikā no jauna nodibinātas, papla-
šinātas un noapaļotas, eemēritas vecās saimneecibas pavisam ap 30,000,
kas' rāda, ka bijušo leelgruntneecibu sadališana noteek ar leelu steigu,
un jaunsaimneecibu skaits aug.

No visām augšā minētām eedalitām saimneecibam galigi peešķirtas

par dzimts īpašumu vaj uz nomas teesibam 2—3 tūkstoši. — Likumdoša-

nas ceļā nav vēl nokārtots jautājums par peešķirto saimneecibu izpirk-
šanas kārtibu. Agrārreformas likuma 11. daļa (§ 41) gan noteic, ka zeme

peešķirama par atlīdzibu, bet noteikumi par atlīdzibu izdodami atsevišķā

likumā, kurš nav vēl izdots. Līdz ar to nenoskaidrots jautājums par

jaunsaimneecibu finansēšanu, iznomāšanas kārtibu un par korborešanu

jeb eerakstišanu zemes grāmatās īpašumu teesibu nodrošināšanai. Šee

jautājumi pagaidām neizšķirti vaj pagaidām nokārtoti pārvaldes kārtibā.

Latvijas agrārreforma sākās cīņu laikā un kara troksnī un pee tam

galigi izpostitā zemē. Ārkārtigi nelabvēlīgi pēckara un leelineeku

varas saimneekošanas sekas leelā mērā traucēja steigā izvedamo agrār-

reformu. Zemes dalīšanas un peešķiršanas, kā ari jaunsaimneecibu no-

stiprināšanas darbi tagad tikai teek veikti; visā visumā nav vēl eespē-

jams konstatēt eesāktā darba sekas. Kādu gaitu nākotnē neņemtu

agrārreformas tāļakee darbi un it īpaši jaundibinato saimneecibu nostipri-

nāšana, — veens fakts tomēr ir skaidris : līdzšinējās leelgruntneecibas
izzūd un teek sadrupinātas un to veetā rodas vidējās un mazās zem-

neeku saimneecibas. Šaī ziņā Latvija nav izņēmums. Muižneeciskās

leelgruntneecibas veetā rodas, kaut gan ne tik plašos apmēros, mazās

un vidējās saimneecibas ari Igaunijā, Leetavā, Polijā, pa daļai Čechoslo-

vakijā, Rumānijā, Kreevijā. Šis vēsturiskais process aizrāvis vairākas

Austrum-Eiropas zemes un valstis. Dažādi ir ceļi un līdzekļi ar kādeem

atsevišķas valstis grib sasneegt šo kopējo mērķi, ļoti dažāda ari ārējā
forma, kādā tās tērpjas, bet pats darba kopigums un kopēja tendence,

leecina, ka to izsaukuse dzīves nepeeceešamiba, un ka ta šīs valstis ved

pretim tādeem pat agrar apstākļeem, kādus redzam Vakar-Eiropas lauk-

saimneeciskās valstīs (Dānija, Zveedrija, pa daļai Šveice un Holande),
kurās augšā aprāditais process .norisinajees jau daudz agrāki (Francijā, pee-

mēram, jau leelās revolūcijas un Napoleona karu laikā) un citādos apstākļos.

3. Zemes izleetošana jeb zemes kulturas

Ceešā sakara ar zemes īpašumu veideem stāv zemes izmantošanas

kategorijas jeb zemes kultūras; pēdējās beeži veen noteic pirmee.
Atrazdamās mērenas klimatiskasjoslas zeemeļos unpeejuras apgabalā,

Latvija peeder pee mežu, pļavu un ganibu joslas, kura steepjas no Vidus-

Zemes dalīšana
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Kreevijas uz Zeemeļ-Eiropu, jo meži, pļavas un ganibas aizņem gandrīz
2/3 no visas Latvijas zemes, bet aramzeme tikai drusku vairāk par 74

(28%)-

Zemes izmantošana pirms kara*)

Latvijas dabas un saimneeciski-sabeedriskās īpatnibas labāki izce-

ļamas salīdzinot Latvijas pirmskara zemes kultūru procentuelos skaitļus ar

atteecigeem skaitļeem citās Eiropas zemēs (pēc Hickmans Universal-

Taschenatlas 1912. g.).

*) Tabele sastādita par visu Latvijas kopplatibu kopā ar jaunpeeveenoteem

apgabaleem, par kureem un ari par nezināmām zemēm izmantošanas grupas

aprēķinātas teorētiski.

Zemes izleetošana pirms kara

Apriņķi
Aramzeme

Pļavas un

ganibas
Mežs

Nederiga Kopplatiba
zeme

| Hektāri | °/o | Hektāri | ū/o il Hektnri | o/o ļ Hektāri j o/o Hektāri o/o

3 5 I 7 | I 9 10 I U

Rigas . . .
Cēsu . . .

131.450

160.725

21

29

186047

212.011

30

38

182.463

137.999

30

24

113.350

53.015

19

9

613.310 100

563.750 100

493.760 100

601.620 100

Valmeeras . 143.323 29 159.542

176.433

32 118.905 24 71.990 15

Valkas . . 156.464 26 29 196.936 33 71.787 12

Vidzeme 591.962 26 734.033 32 636.303 28 310.142 14 2.272.440100

Leepajas . 55.198 27 80291 39 60.329 29 11.462 5 207.280 100

IlOOAizputes .

Kuldigas .

78.671 31 92934

113.020

37

35

67 460 27 12.265 5 251.330

89.280 27 101.022 31 23.888; 7 327.210 100

Ventspils .
38.779 12 102.647 33 109.660 35 62.594 20 313.680100

Talsu
.
. . 85 646 27 107.102 33 110.384 34 18.218 6 321.350 100

Kurzeme 347574 24 495.994 35 448.855 32 128.427 1.420.850 100

Tukuma . . 88.392 39 65930 29 60.254 26 13.513 6 228.089 100

Jelgavas 142.597 49 63.877 22 65.298 23 16.448 6 288.220 100

Bauskas . . 83.844 37 66 837 30 61.968 28 11.881 5 224.530i 100

Jaunjelgavas 84 299 24 121.363 35 114.656 33 28.392 8 348.710100

Ilūkstes .
.

95.774 42 63.758 28 57.338 25 11.391 5 228.261 100

Zemgale 494.906 38 381.765 29 359.514 27 81.625 6 1.317.810100

Daugavpils
Rēzeknes .

145.077 30 169.253 35 91.648 19 75.042 16 481.020 100

132.121 31 115.052 27 78.887 19 97.170 23 423.230100

Ludzas
.
. 140834 22 127.359 19 204.103 31 182.484 28 654.780 100

Latgale 418032 27 411.664 26 374.638 24 354.696 23 1.559.030100

Latvija . . 1.852.474 28 2.023.456 31 1.819.310 28 874.890 13 6.570.130100
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Tikko peevestā salīdzinošā tabele uzrāda visleelako zemes kultūru

dažadibu atsevišķās zemēs. Dažās valstīs dabas apstākļi visai nelab-

vēligi; auksts klimats, augsti, neaugligi kalni traucē zemes virskārtu

kārtu pārvērst par kultūras zemi. Tādas zemes ir Somija ar

6—8% aramzemes un ar 34% lauksaimneecibainederigas zemes. Līdzigos

apstākļos atrodas Šveice, Zveedrija, Norvēģija, Kreevijas zeemeļi un

dažas Eiropas deenvidu valstis. Tur pate daba velk grūti pārejamas
robežas cilvēku cīņai ar dabu. Nostiprinotees kultūrai, cilvēks arveen

vairāk zemes cenšas izleetot savas saimneecibas vajadzibam, pārvarēdams

necilvecigas grūtibas un šķēršļus. Holandeeši un beļģi, kuru zeme vai-

rākās veetās atrodas zemāku par jūras spoguli, cēla vaļņus, raka kanālus

un grāvjus un soli pa soļam savu zemi atkaroja uzmācigeem jūras viļņeem

un pārvērta to par zeedošeem laukeem. Tagad lauksaimneecibai izlee-

tojamas zemes procents tur nav nemaz zemāks, nekā citās valstīs. Tāpat

Dānija savus virsajus un purvus pamazām pārvērta par augligām dru-

vām vaj ganibam un aramzemes procents tur tagad veens no visaug-
stakeem. Vispār, ar laiku Vakar-Eiropā 19. gadu simtenī kultivētās

zemes platiba eevērojami peeaug. Jo spēji šī peeaugšana norisinājās

*) Dānijas statistiskā gada grāmata par 1921. gadu aramzemes procentu Dānijā

uzdod 66, pļavu un ganibu 8, meža 9, augļu dārzu 1, un nederigas zemes 16. Romas

starptautiskā institūta statistikas gada grāmata 1917. un 1918. g. aramzemes procentu

Francijā 1917. gadā aprēķina uz 40 un Leelbritanijā ar Īriju 1916. gadā uz 24 pro-

centeem.

Zemes izleetošana ārzemes

Pļavas un Nederiga
Zemes Aramzeme Mežs

ganibas zeme

Latvija 28 proc. 31 proc. 28 proc. 13 proc.

Leetavā 38
„

21
„

17V2 23l/a

Eiropas Kreevijā

Vācija

26
„

16
„

39
ii

19
»

49
„

16
„

26
ii

9

Francija . . •

Anglija (salas) .

Austro-Ungarija

59
„

11
„

16 14

48
„

20
„

4
»

18
11

40
„

24
„

30
n

6

Somija 6
„

3 ; 57
n

34
11

Zveedrija

Norvēģija

9
„

4
„

48
v

39

2
„

3
„

24
ii

71
II

Šveice 17
„

36
„

19
II

28
11

Dānija 44 „
31

„
7

n
18

Holande 28
„

37 „
8

n
27

Beļģija

Itālija

43
„

27
„

18
»

12
11

46
„

25
„

16
n

13
11

Rumānija 42
„

12
„

20
n

26

Igaunija (bij. Igaunijas gub.).
Polija (bij. Kreevijas gub.) .

19
„

46
„

20 15 11

45 „
8

„
19 28*) 11
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augligakos apgabalos. Eiropas Kreevijā mazkulturelās melnzemes

guberņās aramzemes pirms kara bija 48%, pļavu un ganibu 26%,

meža — 16% un nederigas zemes 10%, kamēr pārejās guberņās — aram-

zemes tikai 13%, pļavu un ganibu ari tikai 9%, bet meža 53% un nede-

rigas zemes 25%, atsevišķās melnzemes guberņās aramzemes procents

eevērojami augstāks: Hersonas gub. — 78%, Poltavas 75,3% v. t. t.

Zemes izleetošana pirms kaŗa.

Latvijas zeemeļainee dabas apstākļi nav sevišķi labvēligi lauksaim-

neecibas attīstībai un uzplaukšanai. Tomēr nepastāv ari īpaši nepārva-

rami kavēkļi, kas neļautu zemi kultivēt plašākos apmēros nekā līdz šim.

Latveešu zemkopja darba preeks un peeķeršanās savai zemei ar sekmēm

pārvar ari šos šķēršļus.

Aramzemes daudzums ar laiku, kaut gan lēnam ari Latvijā

peeaug.
Visā Vidzemē Rigas apr. Valm. apr. Cēsu apr. Valkas apr.

1866. g. 15,5i0/o 12,26°/o 17,71% 14,42% 13)720/0
1881. g. 18,31% 16,18Ū/0 17,510/0 17,19% 15,29%
1911. g. 27,540/ 0 22,970/o 29,16% 28,49ū/0 26,11%

Aramzeme
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Aramzemes procents pa apriņķeem.

Četrdesmit peecu gadu laikā aramzemes daudzums tā tad peeau-

dzis par kādeem 12% un peeaudzis galvenām kārtam uz ganibu, mežu

un nederigas zemes rēķina. To pašu parādibu, tikai daudz mazākā mērā,

novērojam ari Kurzemē:

Aramzeme Pļavas un ganibas Mežs Nederiga zeme

1881. g. 25% 30% 33% 12%
1888. g. 26% 30V2% 32l /2% 11%
1910. g. 30% 30V2% 30% 8V2%

1849. gadā Kurzemē aramzemes bija apmēram 20%- Pēdējos
60 gados aramzemes peeaugums tur tikai 10%, tā tad ne tik leels kā

Vidzemē.

Aramzemes abzolutais un relativais daudzums Latvijā pirms kara

atzīstams tomēr par zemu. Kulturelakās Vakar-Eiropas zemēs aram-

zemes procents kreetni augstāks: Dānijā peemēram, tas pat 2 reizes tik

augsts, kā Latvijā.

Nav mums nekādu sevišķi nelabvēligu nepārvaramu dabas apstākļu,
kas neļautu aramzemei plestees plašumā; tādi apstākļi, peemēram, ir

Somijai, Norvēģijai un daudzām deenvidus valstim, klinšainu neaugligu
kalnu veidā, vaj ir Holandei (28% aramz.) un Beļģijai (43%), kuru teri-

torija daudzās veetās guļ zemāku par jūras līmeni, un kuru eedzīvo-

tajeem jāved mūžiga cīņa ar uzmācigeem jūras viļņeem, rokot daudzos

kanālus un būvējot spēcigus vaļņus. Samērā daudzee purvi Latvijā
veegli nosusināmi un neaugligee virsaji pārvēršami augligās druvās. To

savā laikā ātri un ar eevērOjamām sekmēm izdarija Dānija, un tāpēc tur

tagad aramzemes ļoti daudz, vairāk kā puse no kopplatibas.

Aramzeme
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Ari līdzšinējā aramzeme Latvijā prasa pamatigu meliorešanu, jo

pēdējos gados grāvji aizsērējuši un visi plašāki meliorācijas pasākumi
izjaukti. Tāpēc meliorācijas jautājums nākotnē visā Latvijā eeņems

redzamu veetu un aramzemes procents pacēlees līdz tam augstumam,

kāds tas ir kulturelakās Vakar-Eiropas zemēs un kādu to sastopam pirms
kara intenzivakās mūsu mazgruntneeku saimneecibās.

Pa ilgeem un postošeem kara gadeem Latvijas aramzemes neleelā

platiba eevērojamā mērā sarāvusēs. Jelgavas apriņķī pirms kara aram-

zemes reģistrētas apaļos skaitļos 130,466 des.; 1920. gadā no tās atlikušas

vairs tikai 62,149 des., vaj nepilna puse. Tāpat Jaunjelgavas apriņķī
72,579 des. veetā 33,209 des., Tukuma apr. nepilnu 80,000 des. veetā —

Atmatas uzplēšana ar traktoru.

45,752 des., Bauskas apr. 71,000 des. veetā — 50,537 des. v. t. t. Vis-

pār no Latvijas aramzemes pēc 1920. gada skaitišanas iznākumeem

atstāta atmatā apmēram 27°/o vaj līdz 475,000 des. Pirms kara Latvijas

(vecās robežās) aramzemes kopplatiba sneedzas līdz 1,85 miljoneem hek-

tāru; 1920. gadā saskaititi vairs tikai 1,200,000 des. apstrādātas zemes.

Līdz ar to jau tā zemais aramzemes procents kļuvis vēl zemāks: no

28 procenteem pirms kara, tas 1920. gadā noslīdējis uz 20°/o un 1921. g.

— uz 21—22°/o. Atmatas kopplatiba visā Latvijā 1921. gadā sneedzās

pāri par 400,000 hektareem. Pļavu un ganibu procents ar atmatupacēlees,

varbūt, pat uz 36%. Ari mežu procents caur mežu izciršanu samazi-

najees līdz 26%, bet nederigas zemes — uz apmēram 16%. Kara

Aramzeme
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teeši un neteeši postijumi Latviju aramzemes daudzuma ziņā atbīdijuši

par kādeem 30 gadeem atpakaļ.
Atmata sastopama leelakā vaj mazākā mērā viscaur — katrā pagastā,

pat tādos, kureem kara breesmas teeši pāri nav gājušas. Ir apriņķi,
kur atmatas samērā maz: tādi ir nomaļais, mežainais Ventspils apr. (ar

12% atmatas) un Leepajas apg. (ar 14%)- No otras puses, redzam

apriņķus, kur vairāk kā puse no pirmskara laukeem guļ neapstrādāti.

Jaunjelgavas apr. ar 55% atmatas 1920. gadā un Jelgavas apriņķis ar 53%.
Visvairāk atmatas (procentos) augligā Zemgalē un vismazāk Lejas-
Kurzemē.

Septiņdesmit divos pagastos 1920. gadā atmatā gulēja
vairāk kā puse no pirmskara tīrumeem. Atsevišķos pagastos atmatas

procents vēl eevērojami augstāks: Peterneeku pagastā Jelgavas

apriņķī atmatā gulēja 82%» un Mores pag. (Rigas apr.) 82,5%, Kaln-

ceemajDag.
— 79%, Skrīveru 77,5%, Aizkraukles un Doles pag. ari

vairāk Kā 76% n0 pirmskara laukeem. Šee un citi kādreiz ražigee

pagasti pārvērsti par postažu un par zāļu laukeem, kuri izvagoti tran-

šejām un savīti dzeloņdrātim (skat. tuvāku atmatas kartogramu nākošā

nodaļā) un kuri tikai ar leelām pūlēm pārvēršami par augligām druvām.

Pirms kara Vidzemes un Kurzemes mazās un vidējās saim-

neecibās aramzemes procents tikpat augsts, kā kulturelakās

Vakar-Eiropas zemēs; muižu saimneecibās tas turpretim uzkrītoši zems

un uz pusi zemāks, kā mazgruntneecibās.
Vidzemes zemneeku saimneecibās un muižās:

Aramzeme Pļavas Ganības Mežs Nederīga zeme

zemneeku saimn. . . 37,62 proc. 23,23 proc. 21,62 proc. 11,83 proc. 6,21 proc.
muižas 18,99 „ 14,21 „ 9,05 „ 40,77 „ 16,98 „

To pašu ainu redzam ari Kurzemē.

Kurzemes privāto muižu un zemneeku zemes

izleetošana

Aramzeme
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Preekš zemneeku saimneecibam raksturigs augstais aramzemes

procents un eevērojama pļavu un ganibu platiba. Muižās turpretim
daudz meža un nederigas zemes.

Līdzigu parādibu redzam ne tikai pee mums, bet visā pirmskara

Eiropas Kreevijā :

Aramzeme Pļavas un ganības Mežs Nederīga zeme

Zemneeku saimn. . . 53 proc. 23 proc. 10 proc. 9 proc.

Muižas 27
„

22
„

38
„

12
„

Ari tur zemneeku saimneecibās vairāk aramzemes un mazāk nede-

rigas zemes, muižās turpretim vairāk mežu un nederigas zemes.

Latvijai tuvākā nākotnē jasasneedz pirmskara neleela aramzemes kop-

platiba, un ta vēl daudzkārt jāpavairo, sevišķi līdzšinējās leelgruntnee-

cibās, jo starp citu no aramzemes daudzuma atkarājas ari eedzīvotaju
beežums un pārtikas jautājums.

Jo mazākas saimneecibas, jo samērā leelaku lomu spēlē
un līdz ar to peeaug aramzemes procents. Latvijā 1920. gadā (pēc skai-

tišanas materialeem) aramzeme aizņēma no visas saimneecibu kopplati-
bas, bez mežsaimneecibam, atsevišķās saimneecibu grupās sekošus

procentus.

Sīkās saimneecibās aramzeme aizņem gandrīz
3
/4 no visas platības,

īpaši tanīs apvidos, kuros labāka, augligaka zeme vaj kuri beežaki

apdzīvoti. Mazās un vidējās zemneeku saimneecibās šis procents svār-

stās starp 56—43, bet leelajās noslīd pat līdz 17,45.

Vācijā turpretim šī starpiba starp leelām un sīkām saimneecibam

nav tik spilgta; tur uz katreem 100 hektareem kopplatibas (1907. g.)

aramzemes bija: līdz 0,5 ha leelās saimneecibās 39,9 ha, 0,5—2 ha saim-

neecibās 52,i, 2—5 ha saimneecibās — 54,6, 5—20 ha saimneecibās — 56,i
20—100 ha saimn. — 57,2 un saimneecibās, kuras leelakas par 100 ha—

59,6 vaj visā Vācijā caurmērā — 56,7 hektāri. Se sīkās un mazās saim-

neecibās daudz augļu dārzu un vīna dārzu ; tāpat tanīs īpašu skaiti-

šanas apstākļu dēļ (skaitita veenigi lauksaimneeciski izleetota zeme)
samērā vairāk mežu (pat vairāk nekā leelajās saimneecibās). Tāpēc

augšā aprāditā parādiba Vācijas lauksaimneecibas statistikā nav tik

skaidri saredzama.

Sevišķi bagāta Latvija ar pļavām. Pedejo Vidzemē veen 350,000

desetinas. Visvairāk pļavu Vidzemē ir Cēsu (281,593 pūrv.), Valkas

Aramzeme leelās un mazas saimneecibas

līdz 6 purv.
saimneec.

6—30 pūrv. 30—60 purv.
saimneec. saimneec.

60—300 purv.
saimneec.

leelakāspar30

purv. saimn.

Vidzemē

Kurzemē

Zemgalē

Latgalē

64,7oO/0
73,78%

81,20%

74, 53o/0

44,640/0 42)76o/o

44,77o/0 42,n%
64,54ū/0 56)25

o
/o

57,92o/0 46,2iO/0

38,2oO/0
42,48 o/0
56,16%

37,47o/0

15,23%

17,11%

23,39o/0
18,88ū/0

.atvija 73,69o/0 56,4oO/0 43,17% 17,45%
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apr. (255,236 pūrv.), tad Valmeeras (256,291 pūrv.) un beidzot Rigas

(243,584 pūrv.) apriņķos. Ražots no katras desetinas caurmērā: Vidzemē

62V2, Kurzemē 68—85 pudi seena un Latgalē 71 pd. Ja plašo Latvijas

pļavu platibu peenācigi melioretu un kultivētu, tad seena raža līdz ar

to eevērojami paceltos. Vācijā, peemēram, 1893. gadā no 1 hektāra ražots

2,2 tonnas (1 tonna pāri par 61 pudu) seena, 1900. g. — 3,5 tonnas

1905. gadā — 4,4 tonnas un 1912. gadā — 4,7 tonnas vaj 4 reizes vairāk

nekā no mūsu pļavām, Šāda ražas pacelšana, eevērojot lopkopibas leelo

nozīmi Latvijā, no sevišķi leela svara. Peenācigi melioretas un kulti-

vētas pļavas sastopamas reti. Tagad šīs pa leelakai daļai nekultivētās

un nolaistās pļavas dod samērā maz, tikai 50 — 100 miljoni pudu seena

gadā. Kamēr no šīm pašām pļavām varētu ražot gandrīz 150 miljoni

pudu. Pēdējos gadu desmitos pļavu platiba maz mainijusēs, tāpat ari raža.

Pļavu platiba un seena raža 1911. g.*)

No visām apmēram 770,000—800,000 desetinam pļavu eegūti 1921. g.

80 miljoni pudi seena. Jo tagadējās pļavas pa leelakai daļai sliktas.

Pēc Kurzemes muižneeku kreditbeedribas kadastra bija tikai 0,62°/o pirmās
klases pļavu," otrās 2,40%, trešās — 14,39%, bet ceturtās — 82,59%.

Ganibas Latvija parasti ļoti mazvērtīgi un lauksaimneeciski maz

izmantoti, nolaisti zemes gabali — krūmāji, smiltāji un viršu klajumi —

*) Pec
w ypoKaH 1911 roaa", Centrālas Statistiskas Komitejas izdevums; pēc

citeem avoteem (peem. Stepanovs) pļavu platiba uzdota kreetni augsti.

Pļavas

Pļavu
platiba

desetinās

Seena raža pudos

Apriņķi
no 1 des. pavisam

Jelgavas . . 16,428 90,6 1,487,803

Bauskas . . . 22,999

36,675

66,6 1,532,824

Jaunjelgavas
Ilūkstes . . .

53,9 1,976,467

23,387 95,9 2,242,627

Tukuma . . . 16,855 80,i 1,350,402

Talsu
.....

33,119 59,6 1,973,122

Ventspils . .

Kuldigas . .

Aizputes . .

33,003 55,7

75,5

1,816,210

31,316 1,363,373

34,077 71,i 2,422,815

Leepajas . . 30,708 64,5 1,990,936

Kurzeme . 278,567 68,8 18,156,579

Daugavpils . 44,389 67,2 2,983,986
Ludzas

.

.
. 47,358 76,7 3,634,152

Rēzeknes . . 49,951 69,9 3,493,045

Latgale . • 14,1698 ļ 71,4 10,111,183
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Pļavu seena raža no 1 pūrveetas (pudos) 1921. gada

(No lauksaimneecibas brīvprātīgo korespondentu ziņojumeem)

kas drīzāk peeskaitami neizmantotas vaj nederigas zemes grupai. Gani-

bas turpretim aizņem deezgan leelu platibu, īpaši zemneeku saimnee-

cibās. Vidzemē veen tās aizņem 10% no visas zemes platibas vaj
veselas 284,634 desetinas (visvairāk Cēsu — 95,849 des., un Valkas —

66,939 des. — apriņķos), bet Latgalē pat vēl vairāk. Tikai Kurzemē

ganibu samērā nedaudz. Kultivētas ganibas sastopamas visai reti. Pļa-

vas un ganibas kopā aizņem 1,743,000 des. Latvijas tagadējās robežās

1,904,204 hektārus, vaj apaļos skaitļos 2 miljoni ha, eerēķinot daļu atma-

Seena raža

U P j u Purvu Kultivētu

Apriņķu

nosaukumi

Svā:

šai

•sti-

ls
lo3

CD

•Svā

ša]

-sti-

las

103

■

CD
&

103

•'—>

CD

Svā
ša

rsti-

aās

lo3

i

CD
o3

N S

ici

"—5

CD

ici

CD

i 103

=! ci

10

103 i 103

ļS _e3

.1 IOŽ

3 o3

T3

> > > >

5 6 8 10 11

Rigas . . .

p.ēsii . . .

80

75

15

15

40.46

40,67

40

40

10

10

10

10

20,49

18,ii

100

100

20

25

48,28

50,69

34,18

31,64

Valmeeras. 80 15 35,75 35 16.65 60 20 41,31 28,49

Valkas
.
. 75 20 35.18 40 18,89 65 20 36,ii 28.37

Vidzeme. 80 ļ 15 ļļ 38,34 40 10 ļļ 18,37 100 ļ 20 ļļ 44,92 30,65

.eepajas . .

izputēs . .

kuldigas . .

65 15

65 10

90 15

90 20

60 15

34,60

27,19

40

40

10 19,94

10 18,27

10 21,06

10 20,90

10 15,91

60 20

80 25

75 20

90 20

60 20

ļ 39,ii

| 42,50

41,89

46,20

39,19

28,33

24,99

40,43

37,82

40 33,84
r entspils . . 50 31,26

25.03'alsu
.... 31,51 35

Kurzeme . 90 ļ 10 ļļ 33,94 50 ļ 10 ļļ 18,77 90 20 ļ 41,55 I 28,41

Tukuma . . . 90 15

90 18

90 20

80 20

70 30

39.26 50 ļ 14 21,70

10 27,28

10 28,45
10 23,8i

10 23,65

90 20 43,16 32,28

48,00 39,94

52,io 38,29

48,33 33,65

40.Q0 33,13

Jelgavas . . . 45,86 50 100 20

Bauskas . . . 45,43 50 90 20

Jaunjelgavas
Ilūkstes . . .

41,12 45 80 20

47.22 45 60 25

Zemgale . . . | 90 ļ 15 ļļ 43,72 ļ 50 | 10 ļj 24,54 100 20 ļļ 47,43 | 36,28

Kurz. un Zemgale | 90 ļ 10 ļ| 38,99 | 50 | 10 || 21,73 100 20 ļ| 44,88 | 32,51

Daugavpils ... 70 15 37,94 50 10 ļ 22,55

Rēzeknes
....

70 30 52,50 60 10 25,5i
Ludzas 60 20 35,28 30 10 | 18,oo

40 18 27,60 29,58

20 45,oo 39,03

15 25.Q0 25,84

75

50

Latgale . . | 70 ļ 15 J 40,9i | 60 ļ 10 ļļ 22,37 | 75 ļ 15 ļļ 33,07 | 31,33

Visa Latvija . . | 90 | 10 ļļ 38,79 | 60 | 10 |ļ 20,19 1100 | 15 |ļ 44,35 | 31,63
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tas lauku. Ta ir eeveroiama platiba, kurai nākotne peegreežama vis-

leeJakā vēriba.

Nederigas zemes procents Latvijā (13), salīdzinot ar citām Eiropas
zemēm, neizleekas augsts. Augšā peevestā salīdzinošā tabelē (341. 1. p.),
tikai 3 valstis (Vācija, Austro-Ungarija un Beļģija), kurās minētais

procents zemāks par Latvijas procentu. Tas galvenām kārtam tāpēc,
kā leela daļa tādu zemju, ko ārzemju statistika peeskaita neizmantotai

zemei, mums peeskaita ganibam vaj pat pļavām. No otras puses, nav

nekādu ārkārtigu dabas apstākļu (leeli kalni, klintis vaj pārak mitrs

Seena pļauja

klimats), kas neļautu leelako daļu šīs, — tā sauktās nederigas zemes,

pārvērst lauksaimneeciski izmantojamā zemē. Tāpēc Latvijā vecās robe-

žās neizmantotas zemes kopēja platiba — 787,652 hektāri, no kureem

300,638 hektāru atrodas Vidzemē, 281,756 hektāri — Latgalē un 205,259
hektāri — Kurzemē, atzīstama par pārak augstu. Tagad pa kara gadeem
šī nederigas zemes platiba paleelinajusēs caur drāšu aizžogojumeem un

tranšejām. Visvairāk nederigas zemes atrodas Ludzas, Rigas un Rēzeknes

apriņķos, vismazāk — Bauskas un Leepajas apriņķos.
Galveno nederigās zemes daļu sastāda purvi, kuru kreetni

daudz: Vidzemē 674,000 pūrveetas (līdz 10% no visas Vidzemes

platibas), Kurzemē — 686,000 pūrveetas (8,5%) un Latgalē — apmēram
593,000 pūrveetas, jeb kopā gandrīz 2 miljoni pūrveetu. Šis skaitlis

pārsneedz tiklab Dānijas, kā ari Holandes purvu platibu.

Nederiga zeme
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Leelakā daļa Latvijas purvu ir dažādi sadalijušees sūnu purvi, kuri

ļoti noderigi techniskai izmantošanai kā sava labuma ziņā, tā ari sava

izdevigā ģeogrāfiskā stāvokļa pēc. Tee atrodas netāļu no pludināmām

upēm un dzelzsceļeem un grupējas leelakā vairumā veenā veetā. Pee-

mēram, Rigas-Jelgavas purvu apgabals veen aizņem 300 kv. verstes un

var dot 10—15 miljardu pudu sausas kūdras, kas Rigu var nodrošināt

ar kurināmo materiālu vismaz uz 100 gadeem. Purvu dziļums parasti

I—31 —3 asis. Kūdras izmantošana apkurināšanas nolūkeem arveen vairāk

attīstās.

Meži Latvija apsedz gandrīz 1,696,751 (vaj 28%) hektārus, peereķi-
not ari mežneecibu pārejas zemes (bez vēlāk peeveenoteem apgabaleem);

Smilšaina nederīga zeme.

no šeem mežeem Kurzemē atrodas 781,189 hektāri, Vidzeme vismaz

618,402 hektāri (nav eeskaititi sīkāki mežu gabali, kuru platiba nezināma).

Pa kara gadeem un ari pirmos pēckara gados Latvijas meži izcirsti

plašākos apmēros un izretināti. Tas īpaši jāteic par peefrontes apgaba-
leem un par Kurzemi okupācijas laikā. Līdz 30. zeptembrim 1917. gadam
veen (līdz kuram laikam peeejamas noteiktas ziņas), astoņās okupācijas
pārvaldes Kurzemes meža inspekcijās nocirsts 314,512 ceeti nokrauti

kubikmetri (Festmeter) bijušo valsts un sabeedrisku mežu. Daļa no šeem

nocirsteem mežeem pārdota vaj izleetota militārām vajadzibam par

3,071,185 vācu markam (vērtējot katru kubikmetru tikai ar 12 markam).

Neizleetotu, bet sacirstu koku bez tam bijis 111,719 kubikmetru vaj par

1,340,628 markam. Tā tad šaī neilga laika sprīdī veen nocirsti valsts

meži par gandrīz 4x/2 miljoneem marku, neeeskaitot tos mežus, ko kara-

spēks cirtis frontes joslās savām teešām kara vajadzibam (līdz 15. mar-

Meži
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tam 1916. g. veen izcirsti kādi 100,000 kubikmetri). Vēlāk karaspēka
vajadzibam cirta ari privātus mežus. Bez tam no okupācijas varas apķī-
lāti agrāki sacirsti koki par 12,686,145 markam, kas ari izleetoti galve-
nām kārtam militārām vajadzibam, vaj vēlāk eksportēts uz Vāciju.

Oktobrī 1916. gadā darbojās: 9 zāģu gateri Rucavā, 4 — Vents-

pilī (vēlāk 8), pee Grobiņas un vairākās citās veetās. Leepajā pastāvēja

speciāla kastu un mucu fabrika, pee Grobiņas — zāģētava un dzirnavas,

Jelgavā koku skaidu (vilnas) fabrika v. t. t.*)

Aizaugošs ezers.

Šee ir tikai nedaudzi atsevišķi skaitļi par mežu izciršanu pa kara

laiku. Mežus plašos apmēros cirta un retināja neveen okupācijas vara,

bet vēl vairāk kreevu karaspēks kara un kara saimneecibas vajadzībām

(slimnicam, tranšejām, ceļeem, malkai). Tāpat ari vēlākos gados eevē-

rojams daudzums mežu izcirsts kurinammaterialos un eksportam. Līdz

ar to mežu platiba samazinajusēs un galvenām kārtam mazinājušās

pastāvošo mežu īpašibas. Tomēr ari tagadējais mežu stāvoklis, nerau-

gotees uz viseem teešeem un neteešeem mežu postijumeem, atzīstams

par pilnigi apmeerinošu. Ceetis galvenām kārtam mežu beežums, caur

izretinašanu.

Pēc meža departamenta ziņām, bijušo valsts mežu un mežu depar-
tamenta rīcibā pārgājušo privatmcžu stāvoklis sekošs:

*) Skat. „V. Verwaltungsbericht der deutschen Verwaltung in Kurland.

Oktober 1916.
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A) Skuju meži (hektāros)

B) Lapu meži (hektāros)

Meži pa apriņķeem procentos.

Valsts pārziņā un rīcibā ar jauno agrarlikumu tagad pārgājuse lee-

lakā daļa mežu. Tāpēc tikko peevestee skaitļi raksturo ari vispārējo
mežu stāvokli. Neraugotees uz viseem mežu postijumeem, leelakā daļa

mežu vēl tagad sastāv no noaugušeem un pat ciršanai derigeem kokeem.

Meži steepjas trijos galvenos virzeenos: 1) nox Kolkasraga pāri Kuldigai
uz leišu robežām, 2) gar Daugavas krasteem un 3) gar Latvijas zee-

meļu robežām Valkas un Ludzas apriņķos.
Mežu ziņā Latvija peeskaitama pee samērā bagateem apgabaleem,

lai gan Kreevijas kaimiņu guberņas ar mežeem vēl bagātākas: Pleska-

vas gub. mežu 31,7%» Vitebskas — 31,8%, Peterpils — 45,7%- Turpre-

tim Austrumu Prūsija jau eevērojami nabagāka mežeem — 17,5%. Ari

Latvijā, tāpat kā citās kultūras zemēs, mežu platiba ar laiku samazinā-

jās, pārvēršot mežus līdumos un druvās, bet šis samazināšanas process

Latvijā līdz šim norisinājās samērā gausi. (Vidzemē peemēram, 45 gadu

Neatjauno-
jami meži

1—40 gadigi 41—80 gad. 81—120 g. Kopā

idzeme

Kurzeme

48,618

103,666

104,585

182,282

113.743

171,299

100,478

168,293

367,424

625.540

,atgale . 39,255 61,575 68,553 48,835 213,218

LatvijaLatvija 191,539191,539 318,442348,442, 353,595353,595 321,606321,606 1,206,182

Neatiaun.
nr. •

21—40 gad. 41—60 g. Kopā

idzeme

Kurzeme

3,390 23,725

6,780 51,259

24,376

35,124

28,443

44,877

79,934 ha

138,040 „

atgalē . 13,020 31,464 30,409 27,893 102,786 „

Latvija 23,190 106,418 89,909 101,213 320,760ha
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]aika mežu procents samazinajees tikai par nepilnam 5%) un līdz šim

nopeetni neapdraudēja šīs milzu bagatibas.

Leelakā daļa Latvijas mežu ir skuju koku meži. Vidzemē %

skuju mežu un tikai I,k lapu mežu. Visizplatitakee preežu meži, kuri

labā smiltszemē un maigā peejūras klimatā nereti sasneeçiz īstu mastu

koku noaugumu (līdz 45 metreem). Vidzemē 46% no viseem mežeem

ir preežu, 31% eglu un 20,5% laP u koku. Ari Kurzemē 52%

preežu mežu, 29% egļu un ap 19% lapu mežu. Skuju koku augša-

nas laiks Latvijā parasti sneedzas līdz 100—120 gadeem, lapu koku līdz

40—60 g. un alkšņu pat tikai līdz 20 gadeem, un tāpēc meži labi bija

uzglabajušees. Pirms kara varēja sastapt pat 250 gadus vecas preedes.
Peeturotees šādos apstākļos pee kārtigas mežu apsaimneekošanas, kuras

par nožēlošanu līdz šim nereti trūka, īpaši privatmežos, un, eekārtojot

zistematiskus mežu izmantošanas un atjaunošanas darbus, katru gadu

eespējams eegūt gadskārtigu mežu peeaugumu līdz 100 miljoneem

kubikpēdu, nemaz eevērojami nesamazinot mežu platibu.

4. Izpostitee lauku apgabali

Visa Latvija pa kara gadeem postita un putināta; nav neveena

pagasta un stūriša, kas nebūtu ceetis vaj nu teeši no kara breesmam un

uguns, vaj no karaspēka saimneekošanas un pēckara sekām. Vairākās

veetās pār Latviju steepušās verstem garas ugunslinijas, kur zeme iz-

rakņāta tranšejām, zemnicam, blindažam un granātam. Vairāki karapulki

pārstaigājuši Latviju visdažādākos virzeenos rekvizēdami, postīdami un

nereti laupīdami. Karā galigi iznīcināta, evakuējot mašinas un eetaises

uz svešumu, kādreiz zeedošā Latvijas rūpneecibā; tāpat pamiruse ārējā
tirdzneeciba.

Pagastu, kuros ilgāku vaj īsāku laiku notikuse

teeša kara darbiba, ir vairāk kā puse; šee pagasti (izņemot

14. jūnijā 1920. g. okupētos) pa atsevišķeem apriņķeem sadaļas šādi:

Apriņķi F3agastu
skaits

Vaj pagasta robežas
notika kara darbiba:

ligas . . .

lesu. . .
.

Valmeeras .

Ialkas . .

54

65

54

42

ja ne

47 7

3 62

23 31

22 20

Vidzeme 215 95 120

Leepajas
Aizputes
Kuldigas
Ventspils
Talsu . .

23

27

23

13
30

9

10

12

1

8

14

17

11

12
22

Kurzeme . 116 40 76

Apriņķi Pagastu
skaits

Vaj pagasta robežas

notika kara darbiba:

Tukuma . . 30

Jelgavas . 32

Bauskas . . 21

Jaunjelgavas 22

Ilūkstes . . 9

ja "

ne

19 11

19 13

16 5

15 7

7 2

Zemgale 114 76 38

Daugavpils
Rēzeknes

Ludzas .

16

20

18

14

12

14

2

8

4

Latgale
Latvijā .

54

499

40 14

251 248
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Ari visi pārejee pagasti neteeši ceetuši no kara darbibas, uzturē-

dami leelo karavīru daudzumu, dodami viņeem pajumti, nezdami šķūtis

un beeži veen ceezdami no viņu patvaribam.

Pagastu, caur kuru robežām steepjas tranšejas, vismaz 55°/o,

vaj no 499 pagasteem, kuros 1920. gadā notika tautas skaitišana, —274 ;

pa atsevišķeem apriņķeem tee sadaļas sekoši :

Bijis kaujas lauks.

Ir vairāki pagasti, kas pilnigi izrakņāti ar tranšejām un savīti ar

dzeloņdrāšu aizžogojumeem. Tādi ir Ikšķiles, Līves, Smārdes, Olaines,

Kalnceema un vairāki citi. Tāpēc ari visa Latvija pateesibā līdzinās

organismam, kura plašas un svarigas sastāvdaļas nāvigi eevainotas.

Ja ceetuse eevērojama organisma daļa, tad līdz ar to viss organisms

ceeš un vārguļo. Ar pilnu teesibu visu Latviju tā tad var uzlūkot par

Tranšejas

Apriņķi IPagastu

skaits

Ciik pag. tranšejas:

ir nav

Rigas . . .

Cēsu . . .

54

65

51 3

24 41

Valmeeras . 54 32 22

Valkas . . 42 23 19

Vidzeme . 215 130 85

23 10 13

\izputes

iuldigas .

27

23

7

10

20

13

Ventspils . 13 2 11

falšu . . . 30 13 17

Kurzeme . 116 42 74

Apriņķi PJ
agastu
skaits

Cik pag. tranšejas
ir nav

Tukuma
.
. 30 12 18

Jelgavas 32 22 10

Bauskas
.
. 21 15 6

Jaunjelgavas
Ilūkstes .

.

22

9

14 8

5 4

Zemgale 114 68 46

Daugavpils 16 11 5

Rēzeknes 20 12 8

Ludzas . 18 11 7

Latgale 54 34 20

Latvijā . 499 274 225
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veenu leelu nopostitu apgabalu, salīdzinot ar normaleem meera laika

apstākļeem, un Latvija ar pilnu teesibu peeskaitama tām valstim un

apgabaleem, kurus pasaules karš visbreesmigaki dragājis un postijis.

Runājot par karā izpostiteem apgabaleem, zem teem jāsaprot

galvenām kārtam visvairāk ceetušee rajoni — jeb izpostitee apgabali šī

vārda šaurākā nozīmē.

Ka vispareizaki atšķirt šos visvairāk karā ceetušos

apvidus no mazāk ceetušeem?

Lauku saimneecibas pa ilgeem kara gadeem zaudējušas cilvēkus,

mājlopus, ēkas, dzīvo un nedzīvo inventāru, savus eepreekšejo gadu

krājumus un mājas eekārtu. Dažas saimneecibas zaudējušas dzīvo

inventāru nemitigās rekvizicijās un nodevās; tāpat leelakā vaj mazākā

mērā zaudēts cilvēku skaits, aizdzenot tos bēgļu gaitās, eesaucot kara

deenestā un beidzot slimibās. Nedzīvais inventārs, ēkas un mājas eekārta

zaudēta tikai tur, kur plosijušās kara ugunis vaj gājušas karaspēku

daļas pāri laupidamas. Tāpēc pareizai karā visvairāk izpostīto apgabalu
noteikšanai jāņem objektivakās pazīmes, pilnigi nopostito ēku samēra

skaitļi.

Nopostito ēku daudzums jaleek pamatā visvairāk izpostito apgabalu
konstatēšanai ne tikai tāpēc, ka tas vislabāk raksturo nodarītā posta

daudzumu, bet ari tāpēc ka, atjaunojot dragāto dzīvi, visgrūtāk atjaunot

drupās sagrautās ēkas. Tās prasa visilgaku laiku, visvairāk pūļu un

izdevumu. Ari citi zaudējumi — peemēram, inventāra postišana ļoti

sajūtama izpostitām saimneecibam, bet šeem zaudejumeem ir vairāk

nejaušibas raksturs un to atjaunošana veeglaki sasneedzama. Tāpēc

turpmākā karā izpostito apgabalu noteikšanā par veenigo objektīvu

pazīmi peeņemts nopostito ēku procentuālais daudzums (relativee skaitļi).
No visām Latvijas lauku ēkam pilnigi izpostitas vaj noslaucitas no

zemes virsus veena desmitā daļa. No pirmā tautas skaitišanā 1920. g.

743,732 reģistrētām ēkam 560,878 jeb 75,4i% palikušas neaizskārtas,

104,576 jeb 14,06% pa daļai izpostitas un 78,278 jeb 10,53% galigi
iznīcinātas. Šee 10,53% tā tad pašreizējos apstākļos atzīstami par caur-

mēru jeb par normālu parādību preekš visas Latvijas. Tikai tee

apgabali, kuros pilnigi nopostitu ēku vēl vairāk nekā

veena desmitdaļa, uzlūkojami par izpostiteem šī vārda

šaurākā nozīmē.

Visvairāk izpostitee apgaba 1 i steepjas gar abeem stāva-

jeem Daugavas krasteem, gar Leelupes līdzenumaino malu, aizsneedz

Tukumu un dažās veetās eespeežas ezerainā Latgales daļā. Kur kād-

reiz līgojās visražigakee lauki, kur saimneeciski-sabeedriskā dzīve vis-

rosigaki ritejuse gar Latvijas galvenajām upēm, tur tagad visbeežaki

rēgojas dzīvojamu ēku pussagruvuši skursteņi, nolaisti, ar nezālēm

Izpostījumu raksturs
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aizauguši atmatu lauki un krustam-šķērsam velkas pusaizkritušas tranšejas.

Visaugligakos apvidos — Jelgavas, Bauskas un Tukuma apriņķī — kas

ar pilnu teesibu pirms kara varēja sauktees par Latvijas labibas klēti, —

tagad visvairāk sastopami aizauguši atmatas lauki. Rosigajā Rigas

apriņķī un beeži apdzīvotos Jaunjelgavas, Ilūkstes vaj Daugavpils apriņķos
visvairāk var redzēt drupu kaudzes, caur ko kara postijumi Latvijai
vēl vairāk sajūtami.

Četri Latvijas apriņķi pilnigi izpostiti (Rigas, Jaunjelgavas, Jelgavas
un Bauskas) un trīs pa leelakai daļai (Ilūkstes, Tukuma un Daugavpils).
No viseem vairāk nekā 500 Latvijas pagasteem pilnigi izpostiti 124;*) tee

ir pagasti, kuros galigi nopostito ēku vairāk nekā veena desmitā daļa no

lauku ēku kopskaita. Šee pagasti ir sekoši:

10—20 procentu no ēkam zaudējuši 44 pagasti: Aderkašu (18,57),

Ādažu (15,15), Bebru (12,52), Bolderajas (15,77), Ķempu (ll,4o), Ķēču (18,29),

Laubera-Ozolu (18,2i), Lēdurgas (16,23), Pabažu (18,56), Paltmales (19,92),
Salas (14,70), Vidrižu (16,03), Līvu (10,53), Veetalvas-Odzeenas (12,04),

Leelstraupes (10,56), Lašas (12,3i), Seeksātes (14,95), Engures-Rideļu (15,2i),

Popes (11,89), Bauskas (12,68), Bruknas (10,54), Kroņa-Missas (18,54),

Stelpes (14,82), Vecsaules (18,66), Codes (16,ei), Auru (13,94), Džūkstes (13,02),

Elejas (16,64), Jaunsvirlaukas (14,66), Jēkabneeku (13,85), Leelvircavas (17,53),
Penkules (13,03), Platones (19,3i), Vecsvirlaukas (10,9o), Ērbērģes (10,28),

Eķengraves (13,92), Ilzu (12,05), Kurmenes (16,i0), Neretas (12,02),
Saukas (14,24), Asares (12,82), Bebrenes (16,9i), Leelauces (14,23),
Vecauces (12,7i).

20—30 procentu ēku zaudējuši 18 pagasti: Bīriņu (27,06), Katla-

kalna (21,66), Lēdmanes (29,43), Piņķu (29,84), Plāteres (27,82), Ropažu (29,i0),
Siguldas (23,38), Ulbrokas-Stopiņu (25,38), Baldones

pag. ar meestu (28,93),

Jaunsaules (20,73), Leeleecavas pag. ar meestu (28,43), Mežotnes (20,05),

Emburgas (26,98), Kroņa-Vircavas (29,09), Svētes (24,iô), Krustpils (27,23),
Līksnas (21,22), Līvānu (26,85).

30—40 procentu nopostitu ēku 15 pagastos: Jaunpils (30,44),
Kastranes (35,72), Ķeipenes (31,32), Leelais (34,6i), Nitaures (39,76),
Nurmišu (36,57), Turaidas (30,26), Greenvaldes (34,85), Vecmuižas (34,40),
Bramberģes (33,55), Līvbērzes (30,50), Volguntes (39,92), Valles (30,40),

Rubeņu (36,90), Slampes (32,65).

40—50 procentu pilnigi nopostitu ēku 12 pagastos: Inčukalna (44,66),
Kokneses (49,23), Krapes (44,23), Mores (42,e5), Sējas (44,79), Stukmaņu (43,25),
Tetelmindes (42,82), Daudzevas (45,09), Sunākstes (44,i2), Varenbrokas (41,75),
Cērkstes (41,74), Šlokenbeķu (45,29).

*) Nopostīto apgabalu kongresa padome nopostitopagastu skaitu rēķina uz 146.

Izpostitee pagasti
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50—60 procentus nopostitu ēku zaudējuši 14pagasti: Krimuldas (50,77),

Mālpils (57,46), Rikteres (52,u), Viskaļu (51,83), Mercendorfas (50,ie),
Garozas (53,96), Kalnceema (58,82), Dignājas (57,90), Seces (58,52), Biržu (59,50),
Dveetes (56,69), Pilskalnes (59,54), Ozolneeku (55,i5), Tukuma-Mež-

kunga (56,94).

60—80 procentus ēku zaudējuši 14 pagasti: Allažu (63,33),

Slokas (66,39), Salaspils (69,4i), Ikšķiles (70,36), Jumpravas (71,04),

Suntažu (75,38), Aizkraukles (76,76), Rembates (79,74), Ozolneeku (70,58),
Peterneeku (73,05), Lindes (60,72), Sasu (62,53), Sērenes (72,57), Salas (77,4i).

80 un vairāk procentus galigi nopostitu ēku 7 pagastos: Doles (80,9i),

Olaines-Beeriņu (87,56), Skrīveru (88,54), Leelvārdes (92,98), Tomes (98,36),

Līves-Bramberģes (95,03), Sērpils (80,8i).

Sagrupējot šos visvairāk ēku ziņā ceetušos pagastus ģeogrāfiskā

kārtibā, dabūjam sekošu nopostito apgabalu kartogramu, uz kuras Latvija
sadalita 3 daļās: 1) galigi nopostito ēku līdz 10%, 2) nopostito ēku

no 10—50%, 3) nopostīta vairāk nekā puse no visām lauku ēkam.

Nav eerēķinati pilnigi izpostitas pilsētas un meesti, peemēram, Ilūkste,

Grīva un citi. (skat. 358. lpp.)
Cik leeli ir nopostitee apgabali? Apgabali, kuros pilnigi nopostitu

ēku vairāk kā puse, aizņem apmēram 7,5%, bet apvidi ar 10—50%

nopostito ēku ap 17,i%, pavisam kopā 24,6 °/o vaj x/4 daļa no Latvijas
un apmēram 16—17,000 kvadrātkilometrus. Šinīs apgabalos saimneeciskā

dzīve vēl arveenu paralizēta, ēkas sagrautas, tīrumi neaparti un neapsēti

un inventārs izputināts. Pateesibā izpostitee apvidi steepjas vēl daudz

plašākos apmēros un peevestee skaitļi ir viszemakee, jo, pirmkārt, ir vēl

71 pagasts, kuros ēku nopostits 5 līdz 10 procenti un kurus tā tad zināmos

apstākļos ari var skaitīt par nopostiteem.

Otrkārt, augšējos aprēķinos par nopostito apgabalu zemāko veenibu

peeņemts pagasts. Pēdejee pēc saveem apmēreem nereti deezgan leeli

un tāpēc šaīs leelakajos pagastos ar daudz ēkam, pilnigi nopostito ēku

procents iznāk samērā zems, kaut gan postijumi ļoti prāvi. Tādi vairāki

Latgales pagasti, kas daudz ceetuši, bet kas pilnigi nopostito ēku skaita

ziņā nesneedzas līdz augšā peeņemtai normai. Tee tikai zināmi nepee-

ceešami papildinājumi, kas nebūt neapgāž paša peeņemtā principa

pareizibu. Tāļak peevestā kartograma ne tikai spilgti izceļ leelā kara

ilgās frontes joslu, bet uzrāda pat šīs frontes pārrāvumu pee Ikšķiles un

virzišanos uz Nitauri un Siguldu.
Var runāt par nopostiteem apgabaleem un var prasit pēc nopostītām

saimneecibam. Ari pēdējā gadijumā katras atsevišķas saimneecibas

postijumeem pamatā jaleek ēku postijumi.

Tajos lauku apgabalos, kuros 1920. gada notika tautas skaitišanā,

reģistrētas :
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Nopostitee
lauku

apgabali.
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Pilnigi nopostitas Pa daļai nopostitas

Dzīvojamas ēkas . . . 11,568 24,144

Kūtis un staļļi ....16,680 26,421

Rijas 7,519 12,200

Klētis 8,907 13,740

Šķūņi 23,187 19,135

Pārejās . 10,417 8,936 • ■

Kopā . 78,278 (10,53°/o) 104,576 (14,06°/o no visām ēkam).

Japeeņem, ka bez dzīvojamās ēkas un kūtim vaj kādas citas vaja-

dzīgākās ēkas neveena saimneečiba nevar pastāvēt un attīstitees; ja
saimneecibā pilnigi neleetojamas vismaz šādas 2 svarigakās ēkas, tad

saimneečiba uzskatama par izpostītu. Tādā gadījumā pilnigi izpostīto
saimneecibu skaits jārēķina uz 20,000, jo pilnigi nopostitas ir 11,568 dzīvo-

jamas ēkas un 24,144 — nopostitas pa daļai; pilnigi nopostiti ir 16,680 staļļi

un kūtis un pa daļai nopostiti 26,421. Peeskaitot 1920. gadā neskaititos

11 Ilūkstes apriņķa pagastus un pēc Latvijas-Kreevijas meera līguma

peeveenotās Ostrovas un Drisas apriņķa daļas, augšā peevestais nopostito
saimneecibu kopskaits (20—25,000) nebūs augsts. To apstiprina tautas

skaitišanas reģistrēto apdzīvoto veetu skaits pilnigi izpostitos apgabalos,
kas sneedzas līdz 25,737 (bez Ilūkstes pusapriņķa un bez vēlāk peevee-

noteem apvideem).
Pareizāki tomēr runāt nevis par atsevišķām izpostitām saimneecibam,

bet par veseleem izpostiteem apgabaleem, resp. pagasteem. Atsevišķas

izpostitas saimneecibas, ja tās atrodas citu mazāk izpostitu vaj veselu

saimneecibu vidū, var veeglaki atjaunotees nekā tās saimneecibas, kas

atrodas pilnigi izpostitas joslās, kur postijumi steepjas desmitām verstem

un apkārtējas saimneecibas nevar sneegt nekādu atbalstu. Atsevišķas

saimneecibas katrreiz var veeglak atjaunot nekā veselus plašus rajonus.

a) Eku postijumi nopostītos apgabalos. Visizpostitakos Latvijas

apvidos pilnigi nopostita vairāk kā veena trešdaļa (37,75°/o) no visām šī

apgabala ēkam. Pa atsevišķām nopostitām joslām šīs ēkas sadaļas sekoši:

Nopostitas ēkas

Pilmg.
nopost. Dzīvoj.
ēku °/o ēkas

pagast. skaits ū/o

10-20 594 9,39

Kūtis un

staļļi
skaits ū/o

1214 19,18

Rijas un

kaltetav.

skaits °/o

534 8,44

Klētis

skaits °/o

651 10,29

Šķūņi

skaits °/o
2309 36,48

Pārejās

skaits °/o

1027 16,22

Kopā

skaits ū/o

6329 100

20—30 1403 14,48

30—40 685 11,68

40—50 651 13,20

2032 20,97

1325 22,59

878 17,8i

882 9,io

432 7,36

370 7,5i

1044 10,77

798 13,60

581 11,78

2934 30,27

1861 31,73

1656 33,58

1397 14,4i

765 13,04

795 16,12

9692 100

5866 100

4931 100

50—60 1416 12,io

60-80 2351 17,52

2228 19,05

2687 20,02

927 7,92

1130 8,42

1471 12,58

1613 12,02

4081 34,89

3719 27,7i

1575 13,46

1921 14,3i

11698 100

13421 100

80 1406 19,06 1701 23,06 674 9,14 935 12,67 1829 24,79 832 11,28 7377 100

Kopā
nopost,

apg.

8506 14,34 12065 20,34 4949 8,35 7093 11,96 18389 31,oo 8312 14,oi 59314 100
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Samērā vairāk nopostitu ēku atrodas tajos pagastos, kuros nopostīta
vairāk nekā puse no visām ēkam (no 50—80%). Vairums (relativais)

šķūņu, kas celts pa leelakai daļai no veegla koka materiāla, izpostiti
mazāk ceetušos pagastos, peemēram tādos, kuros pilnigi izpostiti

10—20% no visām ēkam. Dzīvojamās ēkas un kūtis, kas parasti ir

zolidas būves, samērā vairāk ceetušas visizpostitakos pagastos, resp.

joslās (ar 60 un vairāk procenteem nopostitu ēku).

Visos 124 pilnigi izpostītos pagastos galigi iznīcinātas 59,314 lauku

ēkas jeb 37,75% no visām 157,120 šo apgabalu ēkam, pa daļai nopostitas

Kaŗa nopostitās ēkas

38,982 ēkas jeb 24,si°/o un palikušas neaizskārtas 58,824 ēkas jeb 37,44%.

Tā tad pilnigi sagrautu ēku izpostitos apgabalos vairāk nekā veselo.

Uz katru apdzīvotu veetu, eerēķinot ari muižas, izpostitos apvidos iznāk

caurmērā 6 ēkas (visā Latvijā — 5,3 ēkas). No šīm 6 ēkam (apaļos

skaitļos) pilnigi nopostitas 2,3 ēkas, pa daļai — 1,5 i ēkas vaj pavisam

kopā no kara laika apstākļeem ceetušas gandrīz 4 ēkas (%), un pali-
kušas neaizskārtas tikai divas ēkas (2,29) katrā vidējā saimneecibā.

Saimneecibas, kurām atlikuse tikai veena trešdaļa no nepeeceešamajām

ēkam, nevar būt dzīves un ražošanas spējigas. Beeži veen iznīcinātas

pašas visnepeeceešamakās saimneecibas būves.

Nopostitas ekas
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Tā tad visvairāk iznīcinātas veeglakas lauku būves ne tikai no

kara uguns, bet ari karaspēka postijumeem, turpretim, mazāk ceetušas

pamatigaki būvētās ēkas.

Leelakais vairums jeb 87,57% pilnigi nopostitu ēku, protams, ir no

koka, jo leelakā daļa Latvijas lauku ēku celta no koka materiāla. Bez

tam pilnigi nopostitas ari 7345 mūra ēkas vaj 9,38% no visām nopostitām
ēkam un 2383 jaukta materiāla ēkas (3,05%).

Pa daļai nopostitu ēku saimneeciskais raksturs sekošs:

Pilnigi nopostito ēku vairums atrodas izpostitos apgabalos, tur-

pretim pa daļai izpostitas ēkas izkaisitas pa visu Latviju, t. i. ari pa

tām veetam, kur ilgāku laiku fronte nav turejusēs, bet kur karaspēki
cīnidamees gājuši visdažādākos virzeenos. Ēkas, kas ilgāku laiku atradās

pasaules kara ilgstošā uguns joslā, parasti noslaucija no zemes virsus,

neraugotees uz to saimneecisko raksturu un materiālu; tādēļ ari pa

daļai nopostito ēku izpostitos apvidos tik maz. Pa daļai izpostito ēku

saimneeciskais raksturs ari nopostitos apgabalos tāds pat kā visā Latvijā:
eevērojamas izšķiribas šai ziņā nav. Šo pa daļai nopostito ēku pārtai-
sīšana un remonts prasa eevērojamus līdzekļus un pūles, kas vēl jo
vairāk jūtami leelā daudzuma pilnigi sagrautu ēku dēļ. Palikušas

neaizskārtas un saimneeciski leetojamas izpostitos apvidos 15,617 dzīvo-

jamas ēkas, 14,649 staļļi un kūtis, 4507 rijas, 8268 klētis, 9015 šķūņi un

6768 dažādas citas ēkas. Ar citeem vārdeem, šajos no kara ceetušos

apvidos ir ap 10,000 saimneecibu, kurām jaizteek bez dzīvojamām ēkam

un jādzīvo pussagrautās būvēs vaj tranšejās, tāpat gandrīz 11,000 saim-

neecibam trūkst kārtīgas kūtis un staļļi, nerunājot par pārejām saimnee-

cibas ēkam, kuras iznīcinātas samērā leelakā vairumā.

Nopostitas ēkas

Dzīvojamas_ ekas

Staļļi un kūtis .
Rijas
Klētis

Šķūņi
Pārejās .....

No visam

Latvjjas
lauku ekam

Skaits o/o

. 164,912 22,17

. 173,933 23,39

. 76,138 10,24

. 103,960 13,98

. 151,955 20,43

. 72,834 9,79

No visam

piln. nopost.

Latv. ekam

Skaits o
/o

11,568 14,78

16,680 21,3i
7,519 9,60

8,907 11,38
23,187 29,62

10,417 13,3i

No izpos. apg.
(124 pag.)

nop. ēkam

Skaits o/o

8,506 14,34
12,065 20,34

4,949 8,35
7,093 11,96

18,389 31,oo

8,312 l4,oi

opejais reģistr. ēku skaits . . 743,732 100,oo 78,278 100,» o 59,314 100,00

Dzīvojamas ēkas .
Kūtis un staļļi . .
Rijas
Klētis

Šķūņi
Pārejās

Visa Latvijā
Skaits o/o

24,144 23,09

26,421 25,26
12,200 11,67
13,780 13,14
19,135 18,30

8,936 8,54

Izpost, apgab.

Skaits o/o

9,384 24,07

9,552 24,50
4,316 11,07

5,877 15,08

6,017 15,44

3,836 9,84

Kopa . . 104,576 100,oo 38,982 100,oo
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Latvijas nopostito ēku kopskaitļi, salīdzinot ar citu zemju attee-

cigeem skaitļeem, izleekas mazi tikai tāpēc, ka pate Latvijas terito-

rija mazāka un kā uz tās pirms kara atradās samērā nedaudz saimneecibu.

Nopostito ēku proporcionalee skaitļi tomēr ļoti augsti un ēku postijumi

breesmigi. Šo kara postu vissāpigaki izjūt Latvijas izpostitee apgabali;
tee paši ar saveem spēkeem veen īsā laikā nevar uzcelt un atjaunot to,

ko vairāki kara gadi jaukuši un ārdijuši.

Otrs postijums, blakus pilnigi nopostitām ēkam, ko nopostitee

apgabali vissāpigaki sajūt un vēl ilgi sajutīs, ir milzīgi atmatas lauki.

Tee steepjas desmitām un simtām verstem uz visām pusēm, izvagoti

tranšejām un apbērti nopostito ēku drupām. Pa ilgajeem kara gadeem

atmata pārklājusēs ar beezu nezāļu zelmeni un aizauguse krūmeem. Tās

uzplēšana un peenāciga apstrādāšana prasa daudz laika un enerģijas.
Šo cīņu ar atmatas milzu platibu kavē nepeeteekošs cilvēku un mājlopu
darba spēks un nodilušais inventārs. Tāpēc zemes kārtigai eestrādašanai

un kopšanai nopostiteem apgabaleem vēl vairākus gadus no veetas

vajadzēs peegreest visnopeetnako vēribu.

Šaī jautājumā eeintereseti nav veenigi no kara nopostitee apvidi.
Ēku postijumos visspilgtaki parādās teešās kara darbibas sekas. Atmata

turpretim rodas ari no neteešeem kara laiku eemesleem. Cilvēku skaita

spēja pamazinašanās — eedzīvotajus aizdzenot bēgļu gaitās un eesaucot

armijā, lopu trūkums vairākkārtīgo rekvizīciju dēļ un vispārēja kara laika

nedrošiba un nenoteiktiba beeži speeda neapstrādātus atstāt ari tādus

laukus, uz kureem kauju skaņas nekad nav atskanējušas. Pagasti, kuros

pilnigi nopostito ēku procents noslīd līdz nullei, sastopami neleelā skaitā.

Pagastu, kuros nebūtu kara laikā palikuši kādi lauki atmatā, nav nemaz.

Atmata, tāpat kā pilnigi nopostitās ēkas, galvenā kārtā koncentrējas

nopostitos apgabalos. Auglīgajā Jelgavas apriņķī pagājušā gadā gulēja

neapstrādāta gandrīz puse no pirmskara aramzemes (53% jeb 69,147 des.),

Jaunjelgavas apriņķa atmata aizņēma 55% (39,886 des.), Rigas apr. —

45% (51,786 des.), Tukuma — 42,5% (38,886 des.), Daugavpils — 31,76%

(ap 35,000 des.) un Bauskas apr. 29,2% (20,630.). Visā Latvijā neapstrā-

dāti palika apm. 29% no pirmskara aramzemes vaj gandrīz 475,000 des.

(eeskaitot no Kreevijas peeveenotos apvidus). Tomēr no visas šīs leelās

neapstrādātās lauku platibas pilnigi nopostitos apgabalos atrodas tikai

nepilna puse (45,3%). Pārejā atmata atrodas pa daļai ceetušos vaj pat

neizpostītos apvidos. Šī parādiba apstiprina tikai jau augšā izteiktās

domas, ka atmata leelā mērā ir ari neteešas kara laika sekas.

Jo leelaki eku postijumi kadā pagasta, jo leelaks tur atmatas

procents :

Atmata
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Ja atmatas procents aug spējāki nekā pilnigi nopostito ēku pro-

cents, tad tas norāda, ka uz atmatas platibas pavairošanos bez teešām

kara sekām atstāj eespaidu ari citi blakus eemesli.

Visu Latvijas pagastu teritorija nav veenada: ir deezgan prāvi

pagasti un blakus pavisam neecigi pagasti. Ar to galvenā kārtā ari

izskaidrojama tikko peevestā atmatas procentu skaitļu rindā neveenmē-

riga šī procenta peeaugšana.

Salīdzinot 364. lpp. peevesto atmatas procenta kartogramu, kurā

atmatas platiba izrēķināta no 1914. g. aramzemes daudzuma, ar atteecigu

nopostitu ēku kartogramu, redzam, ka 1) atmata sastopama ari ārpus

teešām kara darbibas joslām un 2) atmatas kartograma tik spilgti neiz-

ceļ leelā kara ilgstošās frontes joslu gar Daugavas-Leelupes malu, kā

to var novērot nopostito ēku kartogramā.

Cīņa ar vecaini izpostiteem apgabaleem nesalīdzināmi grūtāka, un

uz teem vissāpigaki gulstas pārtikas trūkums, sakarā ar spēju aram-

zemes samazināšanos.

Atmata sastopama visos apriņķos un tāpēc ari visos apriņķos aram-

zemes daudzums, salīdzinot ar 1914. gadu, eevērojami samazinajees.
Visā Latvijā aramzeme no 1,600,000 des. noslīdejuse uz nepilnām

1,200,000 des., vaj pamazinajusēs par 27°/o, nopostitos apgabalos

aramzemes 1920. gadā palicis vairs tikai 55,5% (vaj no 342,947 des. —

190,325 des.) no pirmskara daudzuma. Pa leelakai daļai ta ir pate

ražigakā un bagātākā Zemgales līdzenuma zeme, kur aramzemes pirms
kara bija 45—50°/o (Jelgavas apr.).

Pirms kara visizpostitakos Latvijas apvidos vidējā saimnee-

čiba (ar apmēram 44 des. kopplatibas) aramzemes bija 13—14

desetinas vaj ap 30°/o; tagad tur katrā caurmēra mājā atlikušas vairs

tikai apm. 7 des. apstrādātas zemes vaj apmēram % no visas saimnee-

cibas. Pārejā ir neeestrādata zeme vaj guļ atmatā un tā tad bez zāles

neko citu neražo. No šīm 7 desetinam slikti eestrādatas vaj apartas

zemes izpostitos apgabalos 20,53% (visā Latvijā — 19,85%) atstātas papu-

veji vaj uz veenu saimneecibu 1,5 desetinas. Bez tam ar āboliņu un

ilggadigām tīruma zālēm aizņemti 17,83% (visā Latvijā — 18,95%) vaj

Atmata

tmatas procents, salīdzinot ar - g-

Pilnigi nopostito eku procents aramzemi

10—20 37,4

20—30 37,i

30—40 48,9

40—50 56,5

50—60 47,3

60—80 62,4

pāri par 80 71,9

isā no ostita iosla a 37 45,3
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Atmatas karte

Atmatas
lauki

1920.

gadā.
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uz katru izpostito apgabalu caurmēra saimneecibu 1,32 des. Tā tad teeši

ar sējumeem aizņemtas gandrīz 2/a jeb (visā Latvijā —

vaj uz katru izpostito saimneecibu 4,5 desetinas vaj 137a pūrveetas.

Protams, izpostitos apgabalos daudz tādu saimneecibu, kuras 1920. g.

gandrīz nemaz nebija apstrādātas, vaj apstrādātas tikai tikdaudz, cik ar

lāpstu un rokam varēja aprakt. Tagad šādu nelaimigu saimneecibu jau
mazāk un eestrādato zemes gabaliņu platiba ari pamazam izplešas.
Blakus šīm galigi sagrautām saimneecibam izpostitos apgabalos redzam

ari saimneecibas, kuru lauki apstrādāti daudz plašākos apmēros, un

tāpēc uz pilnigi nopostitu apgabalu vidēju saimneecibu iznāk caurmērā

13—14 pūrveetu sējumu un dārzu. Tas gauži maz, it sevišķi tāpēc, ka

pa kara gadeem saimneecibu inventārs galigi izpostits un zeme nolaista,

un no zemes nevar eegūt apmeerinošas ražas.

Nopostito apgabalu aramzeme 1920. g.

(Bez pilsētām un meesteem)

Vidēja izpostitu pagastu saimneečiba 1920. gadā ar rudzeem

apsēja apmēram 3Vs pūrveetas, kveešeem — Y3 pūrv., meežeem

— 2 pūrv., mistru — 1,9 pūrv., auzām — 3,8 pūrv. un kartupeļeem

apstādija 0,98 pūrv. Pagājušā gada vidējā raža, sliktu dabas apstākļu

dēļ, Latvijā bija zema; ļoti zema ta bija Zemgalē, kur atrodas izpostito
apvidu leelakā daļa. Katrā caurmēra saimneecibā tāpēc ari ražoti

tikai apm. 48 pudi rudzu, 5—6 pudi kveešu, 26—27 pudi meežu, apm.

27 pudi mistra, 48 pudi auzu un 180—200 pudi kartupeļu. Ar šo nee-

cigo lauku augu ražu nav eespējams apmeerinat visnepeeceešamakās

pārtikas vajadzibas izpostitos apgabalos. Vēl mazāk eespējams ar tik

zemām ražošanas spējam izpostitām saimneecibam uzlabot savu satrici-

Aramzeme izpostitos apgabalos

Nopostito eku

Atmata

tai
P <U r-

4" £ N
* « 3

Aramzeme

6B
tH > V

N N j>

c3

Papuve
Abolil?š Sējumu

un zāles platibaPlatiba

procents ļdesetinas
Pavisam

desetinas

10—20 proc. . 49.650,29 37,40

37,07

83.868,33 12,io

5,ii

17.458,34 18.653,97 47.756,02

20-30
„ ... 21.982,45 38.848,99 7.913,99 5.701,22 25.233,78

30—40
„ ... 19.410,69 48,99 20.196,24 7,66 3.901,26 3.943,25 12351,73

40-50
„

... 13.180,86 5«,48 10.194,08 5,98 1.703,68 1.257,40 7.233,oo

50—60
„ ... 16.669,12 47,3i 19.179,04 6,51 4.513,72 2.355,7i 12.309,6i

60—80 „ ... 22.948,46 62,35 13.570,20 4,83 2.697.71 1.680,96 9.191,53
80 proc. un vair. . 11.444,7i 71,94 4.468,3i 4,04 877,14 348,58 3.242,59

124 visvairāk nopo-

stitos pagastos . 155.286,58 45,28 190.325,19 7,40 39.065,84 33.941,09 117.318,26
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nato saimneecisko stāvokli. Pārtikas jautājums, kas speeda vēl ar-

veenv visu Latviju, sevišķi nopeetns visvairāk izpostitos lauku apga-

balos un šo apgabalu pilsētās un meestos.

Izpostitee lauku apgabali atdzīvojas ļoti lēnam. Nesen tee vēl bija

postašas veetas, kurām katrs, kam eespējams, gāja ar līkumu apkārt.

Nabadzīgi, tuksnešaini un drausmigi tur jutās katris caurgājejs, ko pee

sevis nesaistīja dzimta sēta vaj peederigi izpostitos apgabalos. Šo apga-

balu veetejee eemītneeki nereti vēl klīda bēgļu vaj citās gaitās svešā

malā. Tādēļ 1920. gadā izpostitee apgabali bija tikai pa daļai apdzīvoti.
1920. gada vidu uz 1 kv. kilometru Latvija dzīvoja 26—27 cilvēki,

izpostitos lauku apgabalos atteecigais skaitlis ir tikai 12 (uz laukeem

Tranšejas nolīdzinot.

vispār Latvijā dzīvoja 18 cilvēki uz 1 kv. kilometru) vaj 7—B cilvēki uz

veenu apdzīvotu veetu, 1920. gadu eeskaitot ari muižas.*) Tāpēc izpo-
stito apgabalu karte sakrīt ar eedzīvotaju beežuma karti nodaļā par

eedzīvotajeem. Pēc tam daudzi bēgļi un tāļu gaitu gājēji atgreezušees

savā dzimtenē, jo līdz 1. janvārim 1922. g. reģistrēto bēgļu skaits snee-

dzās pee 206,000. Daudzi
no teem atgreežas uz nopostiteem apgabaleem,

kuri pirms kara bija samērā beeži apdzīvoti.
No viseem pilnigi nopostito apgabalu 193,130 eedzīvotajeem 44,86%

vīreešu, bet 55,u% seeveešu; visā Latvijā 45,13% vīreešu un 54,87%
seeveešu. Šaī ziņā starp izpostiteem apgabaleem un pārējo Latvijā eevē-

rojamas starpibas neredzam. Citādi stāv ar eedzīvotaju vecumu.

*) Visa Latvijā eeskaitot ari mazas Latgales sādžu mājas, katrā caurmērā

apdzīvotā veetā dzīvoja apm. 10 cilvēki.

Eedzīvotaji izpostitos apgabalos
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Vireeši procentos
Visā Latvijā 18,n 23,07 10,3 i 11,42 13,6 i 10,9 i 7,63 3,55 1,14 0,2 i 0,04

Nopostitos apgab. 16,41 23,97 5,9 i 10,07 15,18 12,47 9,32 4,75 1,44 0,23 0,02

Seeveešiprocentos
Visā Latvijā 14,79 20,36 15,67 12,99 12,28 10,24 7,71 4,18 1,44 0,28 0,06

Nopostitos apgab. 13,22 20,34 14,46 12,71 10,57 8,69 5,02 1,79 0,34 0,06 0,01

Izpostitos apgabalos mazāk jaunu cilvēku (līdz 40 gadeem) nekā

pārejā Latvijā; sevišķi zems 20—29 gadus vecu vīreešu procents. Tur-

pretim vīreešu vecāku par 60 gadeem nopostitos apgabalos samērā vai-

rāk nekā visā Latvijā (no 60—69 gadeem — 8070, 70—79 gadeem
— 4116, 80—89 gadeem — 1247, vecāki par 90 gadeem — 214 vīreeši).

Pa kara laiku eedzīvotaju skaits ne tikai nepaleelinajās, bet eevē-

rojami slīdēja uz leju : karš, slimibas un trūkums prasija daudz upuru.

Tāpēc dabiga eedzīvotaju skaita peeaugšana kara gados apstājās,
dodama veetu eedzīvotaju izmiršanai. Nopostito apgabalu eedzīvotaju
sastāvs daudz nelabvēlīgāks nekā citos apvidos; teem arveen vēl pee-

mīt izmirstošu apgabalu pazīmes, runājot īpaši par vīreešeem.

Uzturēt saveem spēkeem veen, pat šo neleelo eedzīvotaju skaitu,

izpostiteem apvideem nav eespējams. To ražošanas spējas — kā to

augšā redzējām — visai vājas. Darba cilvēku samērā maz,

totees leels bērnu un nespēcigu skaits. 124 visvairāk izpostitos apga-

balos (bez pilsētām un meesteem) ir gandrīz 147a tūkstoši zēnu līdz

10 gadeem un 25 tūkst. 10—19 gadus vecu jaunekļu. Tāpat pāri par

14,000 meiteņu ir vecumā līdz 10 gadeem un 22,000 meiteņu no 10—19

gadeem. Eevērojams vairums mazgadigu bērnu mitinās pa daļai izpo-
stitās joslās, tā ka izpostito saimneecibu bērnu skaits līdz 15 gadeem
sneedzas līdz 45,000.

Tranšejās, postā un drupu starpā augošai jaunatnei izpostitee apga-

bali paši vēl nevar dot peenācigu uzturu un apģērbu, tāpat ari tee

nevar apmeerinoši rūpetees par šo pasaules kara pabērņu garigu baribu.

Pagastos, kur pilnigi nopostito eku 10—2070, veena apdzīvota veeta

(mājā) dzīvo caurmērā 9,66 cilvēku, — 6,31 cilv., 30—40^
— 8,21 cilv., — 7,43 cilv., — 6,64 cilv. 60—80^

— 6,17 cilv., pāri par 80% — 6,32 cilv.

Visvairāk rūpes izpostitam saimneecibam dara nopostitas ēkas un

aizaugušee, izrakņatee, negrāvotee (nemelijoretee) lauki. Ne mazāk

sāpigs — vismaz pirmajos gados, — mājlopu trūkums. 1920. gadā

Latvija bija zaudejuse gandrīz vairāk kā no sava samērā mazā

pirmskara mājlopu skaita. Zirgu skaits samazinajees par nepilneem

Eedzīvotaji izpostitos apgabalos
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Izpostīto

apgabalu

eedzīvotaji

Eedzīvotaji izpostitos apgabalos

Kopā
124

visvair.
nopostitos
paga-

stos
80

proc.
un

vairāk

60—80
„

.

.

.

50-60
„..
.

40-50
»

.

.

.
30-40
„.
.

.
20-30
„

.

. .
10—20

proc..
.

.
eku

proc.

pagastos

Pilnigi

nopostito

Kopā
124

visvairāk
nopostitos

paga-

gastos
.

.

.

.
80

proc.
un

vairāk

60—80
„.. .

50—60
„

.

..
40—50
„..
.

30-40
„

.

..
20—30
„.• .

10-20
proc.. .
.

:ku

proc.

pagastos

Pilnigi

nopostito
14.077 496 1.147 1.342 827 1.494 3.915 4.856 15 0-9 14.219 465 1.151 1.412 900 1.594 3.818 4.879 0-9

21.666 726 1.883 2.174 1.303 2.301 5.642 7.637 16 10-19 20.765 10—19723 1.832 2.075 1.314 2.217 5.456 7.148

15.394 505 1.339 1.594 1.003 1.710 3.826 5.417 17 20—29
5.124 181 435 509 278 525 1.345 1.851 20-29

13.533 508 1.234 1.305 921 1.600 3.252 4.713 18 30—39
8.721 345 800 888 552 1.002 2.247 2.887 30—39 ī

13.421 522 1.241 1.348 964 1.528 3.152 4.666 19 40—49
13.153

11.257 420 1.033 1.162 781 1.290 2.690 3.881 20 50-59

60-69 10.807

556

393

1.274]

1.129

1358

1.114

921

734

1.521

1.191

3.041

2.624

4.482

3.622

40—49
|

50-59
|

60—69

9.258 364 909 969 639 1.111 1.990 3.276 21
š

5.350 215 518 571 406 653 1.151 1.836 22 70-79 8.070 301 701 869 537 924 1.824 2.914

1.909 51 175 186 152 218 422 705 23 80—89
ļ

90—99

4.116 147 388 431 299 518 923 1.410 70—79

364
5 26 47 24 56 75 131 24 1.247 44 89 136 88 157 307 426 10 80—89

I

90-9960 2 7 7 4 5 12 23 25 100-109 198
6 14 22 13 25 43 75

11.

1 1 2 2 26 110-119 12 100-10916 3 1 2 6 4

130-9
g.)

1

pers.
}

106.496

200
7 11 24

6 11

1

pers. 130-9
g.

77 64
27 nezināmi 195

7 10 13
6

17 83 59
13 nezināmi

3.821 9.523 10.730 7.031 11977 26.207 37.207 28 Kopa 86.631 3.168 7.823
8

830 5.643 9.693 21.717 29.757 14 Kopa
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70,000 (vaj 74 leellopu 165—170,000 (vaj 75), cūku — 92,000 (vaj
un aitu — 60,000 (vaj Šis mājlopu zaudējums galvenā kārtā gulstas
uz izpostiteem apgabaleem.

Zirgu, peemēram bija:
Pirms kara 1920. g. vaj proc. no

pirmskara skaita

Rigas apr. (bez Rigas) . 21,000 18,000 85,71

Jelgavas un Bauskas apr. 29,000 20,000 68,97

Tukuma apr. 12,000 7,000 58,33

Jaunjelgavas apr ... . 13,000 9,000 69,23

Daugavpils apr 33,000 27,000 81,82

Zirgu spēkam tik leelā mērā samazinajotees, nav eespējams uzplēst
no kara ceetušos apvidos aizaugušo aramzemi un uzplēsto zemi kārtigi

apstrādāt. Pārpalikušee zirgi nav vairs pirmskara labi pārtikušee un

rūpigi koptee zirgi; tee beeži izbadojušees, nodzīti pēckara brāķa zirgi,
kuru darbaspēja nav augstu vērtējama. Tāpēc vēl sāpigaki sajūtama

zirgu skaita samazināšanās.

Zirgi izpostitos apgabalos.

Visā Latvijā pēckara gados novērojama spēciga cenšanās pašeem
saveem spēkeem eeaudzet karā zaudētos mājlopus. Šī cenšanās tik

dzīva, ka drīz būs sasneegts pirmskara stāvoklis lopu skaita ziņā. Nopo-
stitee apgabali tomēr nevar peedalitees lopu eeaudzešanas darbā tikpat
leelos apmēros kā nenopostitās daļas.

Vismaz tas jāsaka par zirgeem. Visā Latvijā zirgu, jaunāku par

3 gadeem, caurmērā 17%, nopostitos apgabalos tikai V±%, tā tad par

3% mazāk. Šee e>% droši veen nav spēcigi darba zirgi, bet noveco-

juši un nodzīti zirgi.

Izpostitos apgabalos, tāpat kā visā Latvijā (eeskaitot ari Latgales
mazās saimneecibas), uz veenu apdzīvotu veetu (eeskaitot muižas) iznāk

gandrīz divi zirgi (1,7i). Tas galvenā kārtā izskaidrojams ar to, ka

nopostito apgabalu saimneecibas bija deezgan plašas, jo, peemēram,

Jelgavas-Bauskas apriņķī uz katru apdzīvotu veetu pirms kara iznāca

vairāk kā 3 zirgi (3,4) un Tukuma apriņķī pat mazleet vairāk. Tagad

turpretim katra no šīm saimneecibam zaudejuse caurmērā vismaz veenu

Mājlopi izpostitos apgabalos

'ilnigi nopostito eku

procents pagastos

10—20
ū/o . . . .

20—30 °/o . . . .

30-40 o/o ....

40-50 o/o ....

50—60 o/o ....

60-80 o/o ... .

Zirgi līdz Zirgi 3 g. v.

3 gadeem un vecāki

2,630 13,725

1,235 8,764

798 4,526

351 2,432

715 3,833

349 3,249

Kopā

16,355

9,999

5,324

2,783

4,548

3,598

Uz 1 apdz.
veetu

caurmērā

2,36

1,32

2,02

1,63

1,54

1,28

80 o/o un vairāk . 119 1,337 1,456 1,32

opa 124 visvair. nop. pag. 6,197 37,866 44,063 1,71
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vaj divus zirgus. Pirms kara uz 1 kv. kilometru kopplatibas Tukuma

apriņķī atradās 5,30 zirgi, 1920. g. vairs tikai 3,09 zirgi, Jelgavas un

Bauskas apr. — 5,87 un 4,05, Jaunjelgavas apr. — 3,78 un 2,58, bet visā

Kurzemē — 5,25 un 3,55.

Jo vispār vairāk izpostits kāds pagasts, līdz ar to tas samērā vairāk

zaudējis ari zirgus: pagastos, kuros pilnigi nopostitu ēku 10— uz

veenu apdzīvotu veetu nākas 2,36 zirgi, turpretim pagastos, kuros nopo-

stīta vairāk kā puse no visām lauku ēkam, katrā apdzīvotā veetā

atrodas 1,28 un 1,32 zirgi.

Leellopu, tāpat kā zirgu zaudējumu ari visvairāk jūt nopostitee

apvidi. Pārejās Latvijas daļas pamazam atjauno savu dragāto dzīvi un

domā atkal atjaunot racionālu lopkopibu ; nopostiteem apgabaleem beeži

trūkst pat kūtis, kurās mitināt savus lopus. Tāpēc ari leellopu galvenee

zaudējumi krīt taisni uz šeem nopostitakajeem apvideem.

Pirms kara Rigas apr. skaitija 79, tagad tikai 60 tūkstošus raglopu

(vaj no pirmskara skaita); Tukuma apr. 1913. g. 33, bet 1920. g.

24 tūkstošus leellopu (vaj Jelgavas-Bauskas apr. 81 un 48 tūk-

stošus (vaj Jaunjelgavas apr. 38 un 24 tūkstošus (vaj
Ilūkstes apr. 33 un 24 tūkstošus (vaj Daugavpils apr. 58 un

52 tūkstošus (vaj v. t. t. Visā Latvijā turpretim no pirmskara

leellopu skaita palicees caurmērā 81,80%.

Leellopi nopostitos apgabalos.

Pirms kara Jelgavas, Bauskas un Tukuma apriņķa saimneecibas

turēja caurmērā vismaz 10 leellopus. Rigas apriņķī šis skaitlis svārstijās

ap B—9, Jaunjelgavas 7—B, bet Daugavpils apr. ap 2. Pagājušā gadā

turpretim nopostito apgabalu vidējās mājās leellopu skaits nesneedzās

pat līdz 5 (4,67), tā tad tur leellopu skaits atsevišķās saimneecibās sama-

zinajees par
Iļs un dāžos apvidos (ap Jelgavu) pat uz pusi. Ari visā

Latvijā (eeskaitot neizpostitakos mazsaimneecibu apgabalus, peemēram,

Latgali) uz katru apdzīvotu veetu iznāk vairāk kā 5 leellopi (5,2), tā tad

vairāk kā nopostitos apgabalos. Pēdejee pirms kara bij eevērojami

Leellopi izpostitos apgabalos

Pilnigi nopo- Leellopi
stito ēku proc. līdz 2

pagastos gadeem

2 g.veci un vecāki

govis
buHi un

vergi

Kopa

Uz 1 ap-
dzīvotu

veetu

10-20 °/o 22,369

20—30 °/o 11,803

30-40 °/o 7,522

40-50 o/o 4,584

50-60 o/o 6,618

60—80 o/o 5,196

21,526 509

13,781

7,039 106

4,138 68

5,911 96

4,944 81

44,404

25,584

14,667

8,790

12,625

10,221

6,40

3,37

5, 56

5,16

4,29

3,63

80°/o un vair. 1,948 1,918 19 3,885 3,51

24 visvairāk

īopost. pag.

60,040 60,136 120,17 ,67
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neveen ar savu prāvo leellopu skaitu atsevišķās saimneecibās, bet ari

ar šo mājlopu augstām īpašibam un ražibu.

Puse (50,04 °/o) no viseem nopostito apgabalu leellopeem vecāki par

2 gadeem, kamēr visā Latvijā šī vecuma lopu procents paceļas uz 56,99°/o.

Atjaunojot savu saimneecisko dzīvi nopostiteem apgabaleem japeeleek
visas pūles, lai ari kādreiz uzplaukstošu lopkopibu atkal pamazam atjau-
notu. Spēciga jaunlopu eeaudzešana rāda, ka šīs pūles drīz dos

taustāmus rezultātus. Tagad nopostito apgabalu saimneecibas var uzturēt

labākā gadijumā 2 slaucamas govis, kamēr meera laikā tās turēja
vismaz 6. Ar sabeedribas un valsts aktivu palīdzibu ari nopostiteem
lauku apgabaleem ar laiku izdosees eeaudzet tagadējos nelabvēlīgos
apstākļos visnepeeceešamako leellopu skaitu. Daudz veeglaki vēl

veiksees sīko mājlopu eeaudzešana.

Pagājušā gadā veena vidēja nopostito apgabalu saimneečiba varēja

turēt ceurmērā tikai 4 aitas un 3 (3,i5) cūkas. Šis skaitlis vēl neecigs,
tomēr redzams, ka šos lopus savām nepeeceešamakām saimneecibas

vajadzibam nopostitās saimneecibas eeaudzēs samērā veegli.

Dzīvā inventāra atjaunošana izpostitos apgabalos daudz veeglaka
nekā sagrauto un pa daļai nopostito ēku būvēšana vaj izlabošana un

aramzemes peenāciga apstrādāšana meera laika apmēros. Tāpat ari

visnepeeceešamakā nedzīvā inventāra atjaunošana pašreiz nepārvāramas

grūtibas nerada. Zaudētas, aizvestās vaj iznīcinātas pa leelakai daļai

sarežģītākās un vērtigakās lauksaimneecibas mašinas. To jauneegā-
dašana vaj pamatiga remontēšana izpostitām saimneecibam, sakarā ar

mainigo valūtas jautājumu, pašreiz nav pa spēkam. Sīkāku rīku vaj
mašinu eegādašana un remontēšana norisinājās jo dzīvi.

Salīdzinot nedzīvā inventāra stāvokli nopostitos apgabalos un visā

Latvijā, nekādu sevišķi krasu nošķirtibu pašreiz neredz. Nav tikai

jāaizmirst, ka vairāki apriņķi, kas tagad skaitās izpostito rindās,

pirms kara zemkopibas technikas un kultūras ziņā skaitijās pee pirmajeem

(peemēram Jelgavas, Bauskas un Tukuma apr.). Ja to skaitļi pašreiz
ari spēji neatšķiras no visas Latvijas caurmēra skaitļeem, tad jau šis

fakts veen norāda uz to, ka tee ļoti daudz no kara ceetuši.

Sīklopi izpostitos apgabalos

'ilnigi nopostīto
ēku procents

10—20 «/o

20-30 «/o
30—40 o/o

40-50 o/o

50-60 o/o

60-80 o/o

Aitas

48,138

21,426

11,063

6,561

9,557

4,952

Cukas

32,155

18,631

8,969

5,158

7,764

6,217

Kazas un

āži

2,853

1,509

948

462

444

974

BiSu saimes

3,864

2,347

1,219

681

809

552

80°/o un vairak 1,411 2,133 279 308

24 un vairāk 103,108 81,027 7,469 9,780

topost. pagast.
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Nedzīvā inventāra un mājas
eekārta zaudējumus ļoti grūti statistiski

konstatēt. Daudzas sīkas leetas, kam

leela nozīme un vērtibā, nemaz

neskaita un neaprēķina. Zaudētas tās

pa kara laiku leelā mērā, it sevišķi

tanīs saimneecibās, kuru vāditaji un

saimneeki neatradās mājās,' bet kur

saimneekoja un rīkojās sveši ļaudis.
No tās turibas un pārticibas, kādu

pirms pasaules kara beeži varēja

sastapt Jelgavas līdzenuma un Dau-

gavas krasta māju eekārtā un darbā,,

nekas nav vairs palicis pāri. Tikai

tee, kas savām acim to redzējuši un

salīdzinājuši ar to, kas palicis tagad

starp drupām un nezāļu laukeem,,

jūt, cik leels šo zaudējumu slogs.

Skaitliski eespējams aptvert tikai

veenu daļu un pašas viseevērojama-

kās lauku dzīves parādibas. Tomēr

šīs nedaudzās skaitļu rindas pārlee-
cinoši un spilgti runā par tām bree-

smam un teem neizmērojameem zau-

dejumeem, ko visnopostitakam Lat-

vijas stūrim vajadzēja nest leelā kara

gados. Daudzu valstu un zemju

strīdus un cīņas šeem apgabaleem

vajadzēja sajust visai sāpigi. Brūces,

kas šajās starptautiskās cīņās sistas

Latvijai, ir visai dziļas. Paees vēl

ilgi gadi, kamēr izpostitee apgabali

un Latvija paši saveem spēkeem
varēs galigi dzeedet sistās brūces.

Mazāk ceetušee apvidi ar laiku

atjaunos dzīvi pirmskara apmēros.

Drupu veetā pace-lsees jaunu ēku

baltee dēļu jumti, atmatas laukus

uzars un pļavās ganisees leelaki māj-

lopu pūļi. Visvairāk nopostitee (124}

pagasti vēl ilgi būs īpašs saimnee-

cisks apgabals ar savām īpatnējām

Nopostito
apgabalu

nedzīvais
inventārs

Nedzīvais inventārs

Lopa
12Ķ

visvairāk
no-

postitos

pagastos...
0—20

procenti
.

.

10—30

„. .
10—40

„

.

.
0—50

„..
.0—60

„..
iO-80

„. .
10

un

vairāk.. eku

procenti
Pilnigi

nopostito

42.209 15.5229.8774.897.2.8904.0863.5461.391 Rati

46.099 16.95510.0755.6713.2334.7443.9351.486 Ecēšas

23.369 8.2205.4372.8531.6692.1542.129907 spīļu

26.405

3.509

9.0766.7413.1121.7132.8412.122800

1.3121.00632118232728378 Arkli
veen-

div--.
lemešu

lemešu
P

are
J

ee

A

r

k

1

3.238 1.22879937514340122270
7 i

56.621 19.83813.9836.6613.7075.7234.7561.955 kopā

2,20 2,861,842,532,171,941,691,76

2.710 1.32046134315719519143
10 magmas pļauj-

2.983 1.35850041319923321070
11 mašīna- pļauj-

823 4851964724332810 12 mašinas Sēj-

1.358 459506124481366124 13 mašinas Kuļ-

449 201756621343418 14
oh1

114 421918910106 15

25.737 6.9347.596
1

7052.9462.8121.106 16 Apdzīvctasveetas
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vajadzibam un interesēm. Katru valsts vaj saimneecisku jautājumu
aplūkojot, neizbēgami jāprasa, kā to atteecinat uz visvairāk ceetu-

šajeem novadeem. Tuvākā vaj tālākā nākotnē to vajadzēs tāpat darit.

Tāpēc jautājums par nopostiteem apgabaleem nav tikai baigas pagātnes

vaj mainigās tagadnes jautājums; tam nopeetna vēriba peegreežama
•ari nākotnē.

Dzīve atjaunojas.

5. Laukkopiba un sējumi

Latvijas vecās robežas aramzeme pirms kara aizņēma vismaz 1,600,000
desetinas (jaunās robežas 1,85 milj. hektāru), vaj apaļos skaitļos 28% no

visas zemes kopplatibas. No šīs aramzemes kopplatibas 1 miljons
desetinu teeši aizņemts ar sējumeem, bet pārejās 600,000 desetinas bija

veengadigas un ilggadīgas zāles (āboliņš), papuve, dārzi un citi mazāki

zemes gabali.

Bez samērā plašas ganibu un pļavu platibas, kas aizņēma vairāk

zemes nekā aramzeme, eevērojamu Latvijas aramas zemes daļu katru

gadu vajadzēja atstāt zem āboliņa un zālēm. Tas galvenām kārtam

bija jādara tāpēc, ka līdzšinējās ganibas un pļavas nekultivētas, un izdod

samērā maz mazvērtigas lopu barības. Attīstotees intenzivai lopkopibai,
ari uz laukeem neizbēgami jāaudzē spēciga zāļbariba.

= Laukkopiba
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Kopējā tīrumā sētu zāļu un āboliņa lauku platiba sneedzas līdz

225—235,000 desetinam, kas iztaisa apmēram 15% n0 visas aramzemes

(vaj 20—23% bez papuves). Kurzemē veen apsēja līdz 110,000 dese-

tinas ar āboliņu un zālēm un eeguva vismaz 14 miljoni pudu āboliņa.

No 1 desetinas muižās ražoja ap 135 pudu āboliņa, bet mazgruntneecibā
125—30 pudu.

Aramzemes izlietošana

1920. g.

1920. gadā no visas lauksaimneecibas

skaitīšanā reģistrētās aramzemes teeši zem

sējumeem atradās nepilnas % (61,20%) vaj

676,663 desetinas. Pārejā aramzeme aizņemta

ar āboliņa un zālēm vaj ar papuvi. Samērā

augsts pēckara apstākļos, salīdzinot ar pirms-
kara stāvokli, ir āboliņa un zāļu procents:

18,95% vaj gandrīz %no visaS aramzemes,

kamēr pirms kara atteecigs procents bija tikai 15.

Sevišķi augsts šis pēckara procents Kurzemē.

Pirms kara ar zālēm un āboliņu apsēja

225—235,000 des.; 1920. gadā tanīs pašos apga-

balos lauku kultivētās zāles un āboliņš aizņēma
tikai 209,472 des. 1921. gadā āboliņa lauku kopplatiba visā Latvijā
sasneedza jau gandrīz pirmskara 235,000 des. Jo relativi āboliņa lauku

platiba paleelinajusēs par kādeem 3 procenteem. Šī procentuāla palee-
linašanās nerunā par labu stipri attīstitai, intenzivai lauksaimneecibai

un ar to saveenotai lopkopībai. Šaī parādibā atspoguļojas tikai kara

laika sekas, kad lauksaimneeki zirgu un darba spēka trūkuma dēļ

speesti paturēt ilggadigu āboliņu. Jo vairāk kā pusi no reģistreteem

āboliņa un zāļu laukeem aizņem 3— 5 gadigs āboliņš. Jau pirms
kara āboliņa raža nebija augsta — ap 120 pudi no 1 desetinas.

Tagad pēc kara daži 3—5 gadigi āboliņa lauki izdod visai maz — 21—27

pudu no pūrveetas; sliktākos gadijumos tee maz atšķiras no atmatas

Pec 1920. gada lauksaimneecibas skaitišanas rezultateem aramzeme

izleetota šādi: *)

*) Tabele eeskaititi veenigi tee apvidi, kuros notika skaitīšana.

Zāles un āboliņš

Aramzemes Sējumi Āboliņš u. zāles Papuve

Apgabali
desetinas o/o desetinasļ' o/o desetinasļ o/o desetinasļ o/o

Vidzemē.

Kurzemē .

Zemgalē.
Latgalē .

393-158,86 100,oo

252.827,80 100,oo
209.144.56 100,oo
250.472.67 lOO.oo

248.690,u 63.26

136.284.73 53,90
118.360,50 56,59

173.328,2i 69,20

80.332,79 20,43

68.340,ii 27,03
46.229,99 22,u
14.568,70 5,82

64.135,93 16,3
48.202,96 19,o
44.554,07 21,3'

62.575,76 24,9i

Latviiā . 1.105.603,89 100,oo 676.663,58 61,20 209.471,59 18,95 219.468,72 19,8
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klajumeem vaj no dabigām ganibam. Tāpēc ari izpostitos apgabalos,

peemēram, Zemgalē un Rigas apriņķī 3—5 gadiga āboliņa vismaz 2

reizes vairāk, nekā 1 un 2 gadiga.
Visā Latvijā āboliņa un zāļu lauki aizņem gandrīz 19 procentus

no aramzemes; turpretim Latgalē ar tās uzlabotu 3—4 lauku zistemu

un sādžu saimneecibu, to procents ļoti zems — 5,82, tā tad 3 reizes

zemāks kā visā Latvijā. Šaī ziņā Latgale visvairāk līdzinājās tuvākām

Kreevijas guberņām, nekā Vidzemes vaj Kurzemes laukkopibai.

Āboliņa raža no 1 pūrveetas (pudos) 1921. gada
(Lauksaimneecibas brīvprātigo korespondentu ziņojumi)

Ārzemes āboliņu un zāli parasti sej vairāk un āboliņa raža eevē-

rojami augstāka: Vācijā 1910. g. — 382 pudi no 1 desetinas un 1911. g.

— 234, Francijā 235 un 273 pudi, Beļģijā 367 un 338. Tāpēc kopējā

āboliņa raža 1921. gadā sneedzas tikai līdz 20—25 milj. pud. Zem papuves

pirms kara katru gadu Latvijas vecās robežās atradās 350,000 deset. vaj

gandrīz %. Pagājušā gadu simteņa sākumā Latvijā izplatīta trīslauku

zistema un tāpēc gandrīz 1/s aramzemes atradās zem papuves. Vēl

1862. gadā Kurzemē trīslauku zistemas zemes apstrādāšana atrodama

% muižās un 65%zemneeku saimneecibās.*) Tagad turpretim trīslauku

zistema sastopama visai reti, pa lielākai daļai Latgalē un Ilūkstes apriņķī.
Valdošais lauku eedalijums daudzlauku zistema: zemneeku saimneecibās

6—7, ari B—9 lauki, bet muižās — 10—11 un pat vairāki lauki.

Laukus parasti eedala šādā kārtibā:

1) Papuve (pirms kara nereti neleelu daļu no šīs papuves aizņēma

ar vīķeem vaj citeem augeem), 2) zeemaji (rudzi un kveeši), 3) āboliņš
un zāles, 4) otrā gada āboliņš (nereti āboliņu atstāj ari trešo gadu lopu
ganišanai, īpaši pēc kara), 5) vasarājs (meeži), 6) vasarājs (auzas) un 7)

vasarājs lini kartupeļi vaj sakņaugi. Trešā gada vasarājs dažreiz atkrīt.

Tādā kārtā no tikko peevestā lauku eedalijurna var izveidotees 7, 8 vaj
10 lauku zistemas.

*) A. v. Heyking „Statistische Studien ūber die landlichen Zustànde Kurlands".
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10 vaj 11 laukos aramzemi sadala šādi:

1) Papuve, 2) zeemaji, 3) āboliņš, 4) āboliņš (ganibai), 5) vasarājs

(auzas), 6) vasarājs (auzas, vīķi vaj mistris), 7) papuve, 8) zeemaji,

9) vasarājs (auzas vaj meeži), 10) āboliņš un 11) vasarājs (auzas).

Ari šajā valdošā lauku eedalijumā zināma daļa aramzemes

katru gadu jāatstāj papuvei (pūdejumam). Samērā leela saimneecibu

platiba, nepeeteekošs darba spēks un dažreiz ari neleelais inventārs speež

un speedīs tuvākā nākotnē vēl arveen eevērojamu aramzemes daļu atstāt

zem papuves.

Galveno lauku augu sējumi 1913. gadā.

Pēc kara papuves procentuālais apmērs palicis tāds pats, kā pirms

kara, kaut gan papuves kopplatiba līdz ar aramzemes samazināšanos

noslīdejuse no 350,000 des. uz apmēram 220,000 des. 1920. gadā un uz

250,000 des. 1921. gadā. Daudz vairāk papuves sastopam Latgalē,

sevišķi Ludzas apriņķī un no kara ceetušos apvidos.

(Cesu apr. 1904. gada no visam zemneeku saimneecibam 3-lauku

eedalijums pastāvēja 1,4% (101) saimneecibas, 4-lauku — 6,9%, 5-lauku —

33,8%, 6-lauku — 31,i%, 7-lauku — 18,5%, 8-lauku — 7,4%, 9-lauku —

0,4%, 10-lauku — 0,3% un 11-lauku — 0,2%- Līdzigs stāvoklis ari citos

Vidzemes apriņķos (MaTepiajiH no cTaTHCTHK'fe JĪH(ļ)JiHHitCKOH ry6.,
XXXIV., guberņas statistiskās komisijas izdevums). Pēc 1904. gada
lauku eedalijumā novērojams ātrs progress.)

Sējumi
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Teeši ar sējumeem un dārzeem aizņemti *) no aramzemes

(līdz 1,2 milj. hektareem pirms kara). Latgalē, kur vēl daudzās veetās

sastopama uzlabota 3 vaj 4 lauku zistema, ar maz āboliņa, un kur zeme

beeži apdzīvota, sējumu platiba kreetni augstāka — vaj vairāk

nekā divas trešdaļas no visas aramzemes. Nomaļā un stipri ekstenzivā

Ludzas apriņķī šis procents vēl pat augstāks. Turpretim izpostitos

Zemgales apriņķos un ari Kurzemē no visas aramzemes ar sējumeem

aizņemtas tikai vaj par kādeem Q% mazāk, nekā pārejā Latvijā.
Ar sējumeem (bez āboliņa, zālēm un papuves), pirms kara (1909. —

1913. g.) aizņemtas Latvijas vecās robežās 969,218 desetinas vaj peeskai-
tot ari vēlāk peeveenotos apgabalus apmēram 1 miljons desetinu. 1920.

gadā tanīs apgabalos, kur notika lauksaimneeciska skaitišana, reģistrētas
tikai 676,664 des. sējumu. Peeskaitot neskaitītās Latvijas daļas, sējumu

platiba paceļas līds 726,000 des. 1921. gadā sējumu kopplatiba sneedzās

jau līdz 765,000 des. vaj kopā ar dārzeem līdz 900.000 hektāru. Iztrūkst

vēl gandrīz 23 proc. no pirmskara sējumu platibas. Eestājotees norma-

leem apstākļeem un atjaunojotees izpostito apgabalu lauksaimneecibai

sējumu platiba ari uz preekšu spēji peeaugs.

Pirms kara 1913. gadā pirmo veetu sējumu starpā platibas ziņā

eeņēma rudzi (%), otro auzas (29%) un trešo meeži (18%). Visas šīs

Galveno lauku augu sējumu platibas samazināšanas

*) Zāļu un āboliņa laukus pēckara apstākļos nekādi nav eespējams peeskaitit
ar sējumeem aizņemtai platibai tāpēc ka leelakā daļa no šeem augeem tīrumos stāv

vairāk nekā 3 gadus, tā tad pateesibā līdzinājās ganibai.
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galvenās labibas aizņēma pāri par
,4/b no viseem sējumeem ; tāpēc pāre-

jeem lauku augeem atlika samērā neeciga platiba. 1921. gadā galveno
lauku augu platiba vēl arveen uzrāda deezgan eevērojamu sama-

zināšanos.

Rudzu lauki pamazinajušees visā Latvijā par veenu trešdaļu, bet

Kurzemē un Zemgalē kopā gandrīz uz pusi. No visām labibam pakara

gadeem vizvairak tomēr samazinajusēs zeemas kveešu platiba. Pirms

kara (1909.—13. g.), ar zeemas kveešeem apsēja 25,937 desetinas, 1920.

gadā apsētas vairs tikai 8571 des., vaj veenu trešdaļu no pirmskara

platibas. Šī kveešu lauku samazināšanās galvenām kārtam krīt uz

Zemgales līdzenuma kveešu apvideem. Pirms kara visā Kurzemes guberņā
ar zeemas kveešeem apsēja 23,282 des., bet 1920. gadā vairs tikai 6339

des. vaj 27,36°/o.
Zeemas rudzu un zeemas kveešu sējumi pēckara gados stipri sama-

zinajušees, turpretim vasaras rudzu un vasaras kveešu sēšana pēdējos

gados ļoti peeauguse. Pirms kara Latvijā ar vasaras rudzeem apsēja tikai

1632 des., bet 1920. gadā — 4484, vaj peelīdzinot pirmskara skaitli

simtam, 274,75°/o. Visvairāk vasaras rudzu sēšana attīstijusēs Vidzemē,
kur ta peeauguse četrkārtigi. Tāpat eevērojami peeauguse vasaras kveešu

sēšana no 3896 des. pirms karā uz 5804 des. 1920. gadā Ari

vasaras kveeši visvairāk sēti Vidzemē. Pastiprināta vasaras rudzu un

kveešu sēšana izskaidrojama ar spaidigeem pēckara apstākļeem : ar zirgu

un cilvēka darba spēka trūkumu, kādēļ rudeņos visus zeemas sējai
nodomātos laukus nevarēja laikā un kārtigi apstrādāt, un pa daļai ar

sēklas trūkumu.
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No pārejeem lauku augeem ļoti samazinajušees linu lauki (sevišķi

Vidzemē, — par no pirmskara linu platibas 1921. gadā atlikuši tikai

puse un 1920. g. pat Linu šējumu samazināšanās izsaukta no linu

monopola, no sastrēguma starptautiskā linu tirgū,*) un no nesamērigi

zemām linu cenām.

Auzu, meežu un kartupeļu platibas, ņemot vērā smagus kara posti-

jumus, atjaunojušās visai sekmigi; no pirmskara platibas iztrūkst vairs

tikai 1/i vaj Iķ. Zirņu sējumu platiba pat peeauguse, salīdzinot ar pirms
kara skaitļeem ; šis peeaugums zīmējas gandrīz veenigi uz Latgali un

zināmā mērā izskaidrojams ar jaunu apvidu peeveenošanu Latgalei un

ar pilnigaku un pareizāku lauku augu sējumu reģistrēšanu pēdējos gados.

No viseem Latvijas apgabaleem sējumu samazināšanas ziņā vismazāk

ceetuse Vidzeme (bez Rigas apr.). No visas pirmskara sējumu pla-
tibas (284,601 des.) 1920. gadā atlikušas 87,38°/o (248,690 des.), kamēr

Kurzemē uri Zemgalē atlikušas tikai 61,i0% (416,741 des. veetā 254,646

des.) un ari Latgalē 64,70%.

Atsevišķu lauku augu veeta sējumu kopplatibā pa

kara laiku maz mainijusēs. (Skat. augšējo tabeli).

*) Neraugotees uz spēju linu sējumu samazināšanos, Latvija 1921. gadā linu

sējumu platibas ziņā veena no pirmām valstim visā Eiropā (izslēdzot Kreeviju un

Poliju). Pēc Romas starptautiskā lauksaimneecibas institūta ziņām (Bulletin de stati-

stique agricole et commerciale XIII année Numéro 1. Rome, Janvier 1922) Beļģijas
linu lauku platiba — 15 tūkstoši hektāri, Francijas 18,1, Leelbritanijas (kopā ar Īriju)

— 19,5, Igaunijas 20,4, Itālijas 20,0, Čekoslovaķijas 23,9, Holandes9,6, bet Latvijas 34,4

tūkstoši hektāri (Polija 1920. gadā ar lineem apsēja 41,000 hektārus). Kopražas tomēr

dažās no šīm valstim leelakas, nekā Latvijā.
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Vizleelakā pārmaiņa notikuse ar zeemas rudzu sējumeem : pirms
kara zeemas rudzi aizņēma gandrīz %no visas sējumu platibas; 1920.

gadā, neraugotees uz samērā augstām pārtikas labibu cenām, rudzu

procents noslīdējis uz 25,94. Visvairāk kritis rudzu sējumu procents

Latgalē. Pirms kara galvenā Latvijas labiba bija rudzi; tagad pirmā

veetā platibas ziņā noteikti nostājas auzas, kuru procents 1920. gadā

gandrīz tāds pats, ka pēdējos 5 gados pirms kara. Ari zeemas kveešu

atteecigs procents 1920. gadā pamazinajees uz pusi. Pārējo augu veeta

sējumu platibā ļoti maz nosvērusēs no normālās; karš un pēckara

āpstakļi ļoti mazu eespaidu paspējuši atstāt uz atsevišķu augu nozīmi

laukkopibā. Ja augšā peevestā tabelē dažreiz nomanāma eevērojamaka

procentuāla novirzišanās no pirmskara skaitļeem, tad ta galvenām kārtam

izskaidrojama ar mistra sējumu atsevišķu reģistrēšanu un eerindošanu pārējo

sējumu nodalijumā, caur ko pēdējais peeaug. 1909.—13. gadu skaitļos
mistris nav speciāli reģistrēts un izdalits, bet peedalits vaj nu meežeem,

auzām vaj citeem sējumeem.
Salīdzinot Latvijas sējumus ar citu valstju sējumeem novērojam;

1) leelaku dažādību laukaugu starpā un 2) blakus šai dažadibai uz vaka-

reem seko intenzivaka lauksaimneecibā.

Dānijas lauku augu veeta sējumu kopplatībā šāda: no kopējas

sējumu platibas ar rudzeem 1920. gadā*) apsētas tikai 13,53%, tā tad

daudz mazāk nekā pee mums. Dānijā tāpat kā Latvijā galvenā labiba —

auzas, kuras aizņem gandrīz tikpat leelu procentu, kā pee mums, —

26,35%« Tur turpretim nesalīdzināmi leelakā vēriba peegreesta sakņ-

augeem: kartupeļi aizņem 5,5i%» runkuļi — 6,62%, kāļi — 7,66%» burkāni

— 0,34%» cukurbeetes — 2,30% un bez tam vēl citi lopbaribai noderigī

sakņaugi 3,2i%, vaj kopā ar kartupeļeem vismaz veenu ceturtdaļu no

viseem sējumeem. Meežu lauku atteecigais procents 2 —2 1/2 reizes zemāks.

Ar meežeem apsēti Dānijā 15,18%, ar mistru 11,98%» ar pākšaugeem
— 1,05%, ar griķeem — 0,24%, ar cigoriņeem — 0,06%, ar dārzaugeem
— 0,i5% un ar dažadeem citeem sējumeem 1,53%- Lauku eekārti un

auguizvēli še pilnigi noteic augsti attīstita lopkopiba. Bez tam no 2,576,674
hektareem aramzemes, ar melno papuvi aizņemti 56,125 ha, ar puspapuvi

jeb ar kādu augu aizņemtas papuves 76,788 ha, vaj tikai 5 — 6 proc. no

aramzemes. Turpretim ar āboliņu un zālēm apsēti 749,195 ha, ar lucernu

10,586 ha, un ar citu zaļbaribu 28,334 ha, vaj apmēram tā tad ari

kreetni vairāk nekā pee mums.

Vācija pirms kara (1913. gadā) savu aramzemi procentos izleetoja
šādi,**) Zeemas rudzi — 24,57, vasaras rudzi — 0,45, zeemas kveeši —6,83,

*) Dānmarks statistikÂarbok 1920. Dānijas statistiska departamenta gada grāmata.

**) Die landwirtschaftliche Bodenbenutzung im Jahre 1913. Berlin 1915 Vācijas
statistiskās valdes izdevums.

Sējumi
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vasaras kveeši — 0,88. meeži — 6,57, mistns — 1,43, auzas — 17,0e, zirņi

— 0,49, pupas — 0,39, citi pākšaugi — 2,39, citas labibas — 1,i4, griķi

— 0,16, lini — 0,06, kartupeļi — 13,33, sakņaugi — 5,84, dažādi citi sīkāki

dārzu augi — 0,49, pārejee sējumi 10,56, papuve tikai 2,58, lauku ganibas

(Ackerveide) — 2,72 un dārzi — 2,06%.

Vācijā tāpat kā Dānijā lauku augi ļoti dažādi un to starpā sakņ-

augi eeņem redzamu veetu. Sevišķi augsts kartupeļu procents —

13,33% aramzemes.

Somijā*) pirms kara gandrīz 40 procentes visas aramzemes

eeņēma āboliņš un zāles, bet galvenā labiba tāpat kā pee mums auzas

kas aizņem 21,4% visas aramzemes, kamēr rudzu procents tikai 13,

bet meežu — nepilni 6. Papuve Somijā, 12,5% aramzemes, tāpat,

kā Vācijā aizņem daudz mazāku veetu.

Igau n ija 1920. gadā

ar zeemas rudzeem apsēja
140,242 hektārus (1921. g.

142,700 ha), ar vasaras

rudzeem — 1585 ha ar

zeemas kveešeem — 6551

ha ar vasaras kveešeem

— 5878 ha ar meežeem

110,429 ha (1920. g. —

111,100 ha), ar auzam —

141,985 ha (142,900 ha),

ar mistru — 42,809 ha, ar

kartupeļeem — 63 613 ha,

tā tad pat vairāk, nekā pee

mums, un beidzot, ar li-

neem — 20,400 ha 1921. g.

Cukurbeešu izmēģinājumu lauks

Ramas muižā.

Igaunijā tāpat kā Latvijā par galveno labibu galvenām kārtam klimati-

sku apstākļu dēļ, kļūst auzas, kuras aizņem gandrīz tādu pat platibu, kā

rudzi. Ļoti plaša kartupeļu lauku platiba (ap 12%> un Igaunija kreetnu

vairumu savu kartupeļu eksportē uz ārzemēm (Kreevijā).

Latvijas galveno tīrumu augu skaits vēl arveen visai mazs un

tikai pēckara pārejas laiks izsaucis deezgan dzīvu interesi par jauneem
līdz šim maz pazīstameem lauku augeem (cukurbeetem, tabaku un

citeem).
Tomēr Latvijas augu starpā vēl arveen leelakā vairumā neredz

cukurbeešu, kuras Vācijā un Dānijā eeņem eevērojamu veetu. Jau
1883.—86. gados Rigas politechnikas profesors M. Glazenaps 3 gadu

*) Statistik Arsbok for Fini and 1920.
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laikā 52 mēģinājumu laukos izdarija ļoti vērtigus mēģinājumus cukur-

beešu audzēšanas jautājuma izpētišanai.*) Profesors Glazenaps atrada,
ka cukurbeešu nogatavošanai vajadzigas vismaz 130 deenas, un tās

dod eeguvumu no 1 pūrveetas 604—722 pudi beešu. Cukura sastāvs:

minimalais 10% Dct
>

maksimālais 17—18%. Visi šee un ari vēlakee

mēģinājumi pārleecinoši peerādija, ka Latvijas, īpaši Kurzemes klimats,

pilnigi peemērots cukurbeešu audzēšanai plašos apmēros. Cukurbeešu

audzēšana vēl līdz šai deenai nav varejuse plašāki eesakņotees, kaut

gan zeemeļu Vācijā un Dānijā —kā tas redzams no eepreekš peevesteem

skaitļeem — tās jau sen audzē plašos apmēros. 1921. gadā visā Latvijā

apsēti tikai 100 hektāri ar

cukurbeetem, kuras izlee-

totas veenigi pašu saim-

neecibu vajadzibam. Jo
cukurbeešu fabrikas vēl

nepastāv.

Tāpat pomidorus, tabaku,

cigoriņus, sīpolus, un citus

līdzigus augus parasti Lat-

vijā dēsta tikai dārzos

neleelā vairumā, līdzigi

tam, ka vēl pagājušā gadu

simteņa vidū kartupeļus

dēstija tikai dārzos neleelā

daudzumā. Tikai atseviš-

ķos gadijumos sastopami

Cukurbeešu lauks Lubanā.

leelaki šo augu lauki. Ari vērtigas zāles (lucerna, lūpiņa un pat timotiņš)

sastopamas nedaudzās saimneecibās un neleelā daudzumā. Latvijā maz

redzēti un neparasti augi — peemēram sinepes, mais's, kukurūza un

daudzi citi, — var varbūt ar laiku eeveestees leelakos vaj mazākos

apmēros Latvijas tīrumos. Tīrumu augu dažādība kļūs caur to leelakā

un bagātāka, kas vispārējam lauksaimneecibas progresam var nākt tikai

par labu.

Latvijas samērā neleelā platiba un samērā veenlīdzigi dabas

apstākļi dod tomēr eespēju lauku augu ģeogrāfijā attīstitees visai

raksturigānĻdažadibam. Galvenee rudzu sēšanas rajoni ir Latgale ar savām

mazajām saimneecibam, kā ari Ilūkstes un Jaunjelgavas apriņķi un Lejas

Kurzemes Leepajas-Ventspils jūrmalas smilšainais apgabals. Kveešu

zemes atrodamas gandrīz veenigi Kurzemē: galvenām kārtam Jelgavas,

Bauskas un ; neleelā vairumā kveešus sēj ari Tukuma,

*) Skat. „Land- und Forstwirtschaftliche Zeitung" 1893 7, un „Baltische
Wochenschrift" 1885—86.

Jauni lauku augi



383

Talsu un Leepajas apriņķu pagastos. Kartupeļus stāda smiltainās zemēs

gar Kurzemes un Rigas jūrmalam, bet it sevišķi ap Leepaju un

Ventspili tāpat ari ap Rigu un vispār ap leelakajām pilsētām, jo kartu-

peļi tipisks sīko saimneecibu augs. Auzas tāpat kā āboliņu un zāles,

sēj visvairāk Leepajas-Aizputes-Kuldigas rajonā un ari starp Leelupi
un Cēsim un Jaunjelgavu. Bez. saimneeciskeem un zemes virskārtas

apstākļeem ļoti leelu eespaidu uz auzu sēšanu atstāj klimatiski apstākļi

resp. nokrišņu daudzums. Linus visvairāk sēj Zeemeļ-Vidzemē (īpaši
Valmeeras apriņķī) un Latgales zeemeļos. No viseem 34,130 hektareem

linu 1921. gadā, gandrīz puse, 15,427 ha atrodās Vidzemē, veena treš-

daļa vaj 10,597 ha Latgalē, un pārejee Kurzemē (Bauskas apr.).
Meežu galvenee rajoni atrodami smagākās zemēs starp Jelgavu un

Tabakas lauks.

Talseem, Latgales zeemeļdaļa un vairāki pagasti Vidzeme, kur tee

aizņem 15 procentes no visas sējumu platibas.
Sējumu platibas peeaugšana Latvijā eet gausi uz preekšu.

Kurzemē, 1848. gadā izsēti 135,087 četveriki zeemas labibu (eevākts 842,402

četveriki), 1863. gadā izsēts 136,472 četveriki (eevākts 889,500 četveriki),

1872. gadā izsēts 152,009 četveriki (eevākts 777,808 četveriki). Ari

meežu un linu sējumi stāv gandrīz uz veetas, vaj eet pat atpakaļ;
1893. gadā apsēts ar meežeem 80,721 desetinas, ar lineem 15,450 dese-

tinas, bet 1913. gadā 74,584 desetinas un ar lineem 13,187 desetinas.

Auzu sējumi Kurzemē
peeaug spējāki: 1893. gadā apsētas 111,606 dese-

tinas, bet 1913. gadā — 150,395 desetinas. Peeplēsto aramzemi tā tad

galvenām kārtam izleeto zālēm, āboliņam, sakņaugeem un citeem sīkeem

sējumeem. Līdzīgu parādību novērojam ari Vidzemē. Pēc kreevu

Galveno labību rajoni
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avoteem sējumu platiba Baltijas guberņas no 1887.—1904. gada pavairo-

jušās par 11%.
Zemneeku vajmazgruntneeku saimneecibās pirms kara

atradās leelakā daļa Latvijas sējumu platibas. No 306,000 desetinam reģi-

strētu zeemas rudzu, apaļos skaitļos 248,000 des. atradās zemneeku saimnee-

cibās ; tāpat no 189,000 desetinam meežu 159,000 des. mazgruntneecibās.

No linu platibas (1916. gadā) Vidzemē 21,000 desetinam 19,000 bija maz-

gruntneecibās. Latgalē no 26,000 — 25 V 2 tūkstoši zemneeku saimnee-

cibās. No 115,324 desetinam auzu Vidzemē 94,669 desetinas un Latgalē

no 51,552 desetinam 44,520 atradās zemneeku tipa saimneecibās. Un

tā tas ir ari ar viseem pārejeem tīruma augeem. Muižu līdzdaliba

sējumu kopplatibā visai neeciga. Zemneeku saimneecibas ražoja patē-

rēšanai, bet muižas galvenām kārtam ražoja tirgum. Mazgruntneeku
saimneecibu loma ari šaī ziņā tagad no sevišķi leela svara.

Dažus augus, peemēram, linus, griķus, kaņepes un zirņus kultivē

vaj gandrīz veenigi zemneeku saimneecibas. Muižas turpretim sevišķu

vēribu peegreeza sakņaugeem, zālēm un āboliņam.

1916. gadā Vidzemes mazsaimneecibās bija 3825 desetinas veenga-

digu un 61,673 desetinas ilggadigu zāļu kopā 64,498 desetinas; muižās

turpretim 2013 desetinas veengadigu un 18,828 desetinas ilggadigu

zāļu un āboliņa, vaj kopā 20,841 desetina. Ari Latgalē mazsaimneecibās

atradās 21,671 desetinas, bet muižās 6172 desetinas zāļu un āboliņa.

Vidējā (tipiskā) zemneeku mājā Vidzemē (pēc 1912./13.g.

anketas) ar 128 pūrveetam jeb 47x/2hektareem kopplatibas 51 pūrveeta

aramzemes izmantota sekošā kārtā:

Rudzi un kveeši
. . 7 1/2 pūrv. Papuve 7 pūrv.

Meeži 6V2 „ Kartupeļi
Auzas 10

„ Sakņu augi un dārzs l
x/ 2

„

Āboliņš 11
„

Pārejee
„

Lini un kaņepes . . 4
1 /2

Zemneeku saimneecibās svarigakee augi — āboliņš, auzas un

ari rudzi, sakņaugi turpretim aizņem visai neleelu platibu. Muižās

sakņaugi spēlē daudz leelaku lomu, tāpat ari āboliņš; ari papuve aizņem
mazāku procentu.

Muižu aramzemes izleetošana (procentos):
Vidzeme*) Kurzeme**)

1913./14. 1912./13.

Zeemas labiba 16,1 % 27,5 o/o

Vasaras labiba 25,5 % 24,4 %

Pākšaugi un jaukti ... 5,5 % 7,5 %

*) Pēc Vidzemes ķeizariskās ekonomiskās sociétés „Statistik der Buchsteller".

**.) Pēc Kurzemes ekonomiskās sabeedribas „Statistik der Sektion fūr land-

wirtschaftliche Buchfūrung".

Sējumi mazsaimneecibas
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Sakņaugi, muižas
... 7,4 ū/0 4,5 %

„
strādneeku 7,2 % 1,4 %

Āboliņš, timotiņš .... 25,6 ū/0 27,4 %

Pārejās zāles 4,7 % 3,1 %

Papuve 12,8% 12,5%
Dažādi 0,4% 1,7%
Strādneeku zeme

.... 0,8% 1,7%

Eiropas Kreevijas apgabalos, kuros 1916. gadā notika lauk

saimneecibas skaitišana, uz katrām 100 desetinam bija:
h
ķ

es >j< S < £ 6 3 ù£ M i<'S

Zemneeku saimn. 30 5 17 12 18 3,
1

2,7 2 0, 1 3,
4

1,9

Muižās 19 16 10 11 20 2,5 1,2 0,5 5, 1 2,4 9

Preekuļu lauksaimneecibas instituts.

b) Raža

Bez klimatiskeem apstākļeem, zemes virskārtas īpašibam un citeem

dabas apstākļeem uz ražas augstumu leelā mērā atstāj eespaidu
zemes apstrādāšanas veidi un vispārigais saimneeciskais un kultūras

līmenis (pēc kara, peemēram, slikta sēkla). Pēdējos gadu desmitos pirms
kara, īpaši pēc 1906./7. gada, zemes apstrādāšanas technika, mēslošana,

kooperācija un vispār lauksaimneeciskais progress milzu soļeem gāja uz

preekšu. Latvijas lauksaimneecibā čakli steidzās panākt nokavēto, uzrā-
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didama eevērojamus panākumus un dažā labā ziņā kļūdama par paraugu

Kreevijai. Tomēr pilnigi attīstitees un izveidotees vispārējo nelabvēligo

apstākļu dēļ tas tai neizdevās.

Pirms kara Latvijā bija 200 lauksaimneecibas beedribas ar pāri

par 5 milj. rbļ. apgrozijumu un kādeem 20—22,000 beedreem, 150 lauk-

saimneecibas mašinu beedribas ar 1 milj. rbļ. apgrozijumu un 13,000 bee-

dreem, 250 krediteestādes ar 100 milj. rbļ. apgrozijumu, 100 kop-
moderneecibas, 225 lopu pārraudzibas beedribas v. t. t. Daudzas no

šīm beedribam apveenojās leelakās vaj mazākās saveenibās, kuru skaits

sneedzas līdz 15*) un kuras nodarbināja un uzturēja dažādas eestādes un

pasākumus, peemēram, lauksaimneecibas skolu Preekuļos. Tagad karš

leelako daļu šo beedribu

iznīcinājis, vaj uz laiku

pārtraucis to rosigo dar-

bibu, rosigu īpaši lauksaim-

neecibas pacelšanas ziņā.
No visām lauksaimnee-

cibas beedribam 1922. gada
sākumā reģistrētas 90, no

kreditkooperativeem tikai

15 (faktiski darbojas kādi

70 —80), no kopmodernee-
cibam ari tikai apmēram
20. — Turpretim lauksaim-

neecibas mašinu leetošanas

Meslu ārdišana.

heedribu skaits peeaudzis gandrīz līdz 300. Kopējais dažādu kooperatīvu
skaits Latvijā ari tagad sneedzas līdz 1400, kuros apveenoti kādi 100,000
beedri. Darbojas 7 leelakas kooperatīvu apveenibas.

Tāpat lauku mēslošana pirms kara izplatījās plašos

apmēros. Lopu skaits, samērā ar platibu, Latvijā nav leels. Peeņemot,

ka peeaudzis leellops (30 pudi dzīvsvara) dod gadā 610 pudu (10,000 kg.)

mēslu, preekš katras pūrveetas aramzemes 3-gadigi mēslojot vajaga

0,26 —0,30 leellopu. Ja saimneecibam jaizteek tikai ar saveem kūts

mēsleem veen, kā tas bija pa kara gadeem, tad uz katrām 1000 pūr-

veetam aramzemes vajadzētu vismaz 250 leellopu. Mums turpretim uz

1000 pūrveetam aramzemes neiznāk pat 200 leellopu. Tāpēc dabigās

mēslošanas trūkumu vajadzēja segt ar māksligeem mēsleem. Pēdējos

pirms kara jo plašos apmēros leetoja gan muižās, gan mazgruntneeku
saimneecibās. 1913. gadā veenā pašā Rigas ostā eevests 8,4 milj. pudu
mēslošanas veelu, no tām pa dzelzsceļu un upēm no Latvijas izvests

*) Skat. tuvāku „Koonepan;i.H bt> JIaTBinīCKOM-B Kpai ro Bcjihkoh EBponencKOH

bohhījī, 1917 r., Pnra.

Pašdarbiba
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4,5 milj. pudu, tā tad preekš Latvijas palikuši Rigā veen kādi 4 milj.

pudu mākslīgu mēslu. Bez tam eevesti māksligee mēsli ari pa citām

ostam un ražoti veetejās fabrikās. Gandrīz katrā saimneecibā māksligu
mēslu leetošana palika par parastu parādību, īpaši pēc 1906./7. g., kad

plašos apmēros sāka darbotees lauksaimneecibas beedribas un koope-

rativi. 1899. gadā Kreevijā eeveda tikai 5,8 milj. pudu māksligu mēslu,

1906. g. — 7,8 milj. pudu, 1907. — 9,4 milj., 1908. g. — 10,2 milj.
1909. g. — 15,4 milj., 1910. g. — 22,8 milj., 1911. g. — 26,4 milj. un

1912. g. — 35,3 milj. pudu. Tā tad neilgā laikā (6 —7 gados) māksligu
mēslu eevedumi pacēlās gandrīz peeckārtigi. Un Latvija peedereja pee

teem Kreevijas apgabaleem, kur māksligos mēslus leetoja visplašākos

apmēros, kurus noteikti

konstatēt nav eespējams.
1921. gada pirmos astoņos

mēnešos eevesti tikai 4—

500,000 pudu māksligu

mēslu, tā tad ļoti neeciga

daļa no pirmskara vairuma.

Ar lauksaimnee-

cibas mašinam un

rīk e e m Latvijas lauku

saimneecibas bija baga-

tigi apgādātas. Vidzemē

1916. g. pēc speciālās lauk-

saimneecibas mašinu un

Aršana ar spīļu arklu.

riku anketas pirmmaterialeem uz katru zemneeku tīpa saimneecibu

iznāca 12, bet uz veenu muižu 43 dažādu mašinu un rīku:

Ruļļi un Sēj- Mēslu Zāļu Labibas Zirgu Kuļ- Vētij. Graud.
Arkli Ecēšas bluķi mašinas sējēji pļāv. pļāvēj. grāb. mašin. raaš. zort.

Semn. saimn. 3.7 4,3 1,04 0,05 0,0 0,26 0,2 i o,ie 0,20 0,62 0,02
Muižā

.. . 15,8 15,9 2,97 0,82, 0,17 0,69 0,69 0,61 0,39 0,96 0,24

Sepa- Raugu EEseļ- Sakņu Linu Maļ.
ratori drupinataji maSinas mašinas mašinas gaņģi

Zemneeku saimneečiba
. . 0,8 0,0 0,24 o,oi 0,0 0.12

Muižā 1>57 0,13 0,8 0,09 0,19 0,23

īpaši pēdējos pirmskara gados strauji peeauga lauksaimneecibas

mašinu skaits, neizslēdzot pat vissarežģītākās.

No sevišķa svara preekš intenzivas lauksaimneecibas zemes ir apstrā-
dāšanas un irdinašanas mašinas, jo tās uzlabo zemes virskārtas īpa-
šibas un līdz ar to pavairo ražības spējas. No tām tāpēc leelā mērā

atkariga ari raža.

Lauksaimneecibas mašinas
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Arklu un ecēšu skaits Latvija, pec 1910. gada Viskree-

vijas lauksaimneecibas mašinu skaitišanas:*)

Kā redzams no tikko

peevestās tabeles, arklu

un ecēšu skaits Latvijas
saimneecibās pirms kara

peeteekoši leels: uz katru

caurmēra saimneecibu iz-

nāk 3—4 arkli un tikpat

daudz ecēšu.

Šī pate tabele rāda ari,

ka arklu un ecēšu starpā
daudz primitivu un maz

noderigu arklu aramze-

mes īpašai uzlabošanai. No

Zemi uzarot agrā pavasarī.

viseem arkleem vairāk ka veena trešdaļa (no 309,226 arkleem 138,496) spīļu

*) GraTHCTHKa PocciicKoS HMnepin LXXIX. CejitCKO-xo3.HHCTBeHH£i.E ManiHHti

h opvjiijī bœ> EBponencKOH ii AsiaTCKoā Poccin bt. 1910. r. LleHTpajīßHaro

KOMirreTa. C. 1913 r.

Mašinas un rīki

No teem No tam

Arklu

Spīļu

arkli

Koka

lemcS-

arkli

Dzels

lemeš-

arkli

Koka

Koka ar

dzelzs

tapām

kop- kop- Dzelzs

skaits skaits ec.

Vidzeme

[uižās . . 19,250 8,350 2,983 6,865 18,297 5,027

25,205

9,258

42,505

3,414

emneeku saimn. 72,747 32,278 15,123 21,913 81,460 10,464

Kopa . 91,997 40,628 18.106 28,778 99,75728,778 99,757 30,232 51,763 13,87830,232 51,763

Kurzeme

1,748iuižas 20,532 7,268 10,097 19,22010,097 19,220 2,010 11,123 4,3952,010 11,123

emneeku saimn. . 90,124 36,957 16,167 29,332 I 93,250ļ29,332 93,250 15,141 I 59,643 ļ 9,72615,141 59,643

Kopā . 110,656 44,225 17,915 39,42939,429 112,470112,470 17.151 70,766 14,12117,151 70,766

Latgale

14,152 5,203 4,269 4,0804,080 15,08515,085 3,051 9,530 1,9743,051 9,530Muižas

Zemneeku saimn.
. 92,421 48,440 32.263 11,58811,588I 73,533 ļ73,533 23,789) 46,8831 2,75523,789 46,883

Kopā . 106,573 53,643 36,532 15,66815,668 88,61888,618 26,840 56,413 4,72926,840 56,413

Latvija

53,934

255,292

9,000 21,042 52,602Muižās 20,821

117,675

21,042 52,602 10,088 29,911 9,78310,088 29,911
Zemneeku saimn. . 63.553 62,83362,833 I 248,243 |248,243 64,135 1149,031 ļ 22,94564,135 149,031

Kopa . . 309,226 138,496 72.553 83,875 300,845 74,223 178,942 32,72a
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arkli. Sevišķi daudz to zemneeku saimneecibās, un visvairāk Latgalē.

Ari no lemešu arkleem gandrīz puse koka arkli. Modernāko arklu ir

tikai ap 4000 (no teem 3881 zemneeku saimneecibās), no kureem leelakā

daļa (3329) atrodas Kurzemē. Vispār Kurzeme lauksaimneecibas rīku

un mašinu ziņā nostādīta daudz labāki, kā pārejās Latvijas daļas. Tāpat
ari no ecešam nesamērigi daudz koka ecēšu (74,223) un koka ecēšu ar

dzelzs tapām (178,942). Ari no šīm primitivām ecešam leelakā daļa

atrodas zemneeku saimneecibās.

Atsperecešas darbā.

Pašos pēdējos pirmskara gados tikko minetee lauksaimneecibas

rīki daudzā ziņā mainijušees uz labo pusi, bet ari vēlākās ziņas apsti-

prina to pašu parādibu, ka īpaši zemes apstrādāšanas rīku starpā vēl

arveen pārak daudz novecojušu, kuri slikti izpilda savu uzdevumu.

1920. gadā no viseem lauksaimneecibas skaitišanā reģistreteem arkleem:

Peelaižot, ka no Kreevijas statistiskām eestādem 1910. gadā uzdo-

tais arklu skaits pārak mazs (uz ko norāda 1916. gada atteecigi skaitļi

par Vidzemi) un ka pēdējos pirmskara gados arklu skaits pavairojees,

Mašinas un rīki

Spīļu arkli Veenlemešu Di vlemešu Parejo
Kopa

Skaits ļ ū/o Skaits | ū/o Skaits j °/o Skaits | ū/o

Vidzeme .

Kurzeme .

Zemgale .

Latgalē

43,595 45,82

24,315 45,46

19,005 38,13

46,442 44,7i

42,880 45,06

24,882 46,53

23,784 47,7i

51,550 49,63

4,441

1,752

3,518

2,658

4,67

3,28

7,06

2,56

4,233

2,531

3,538

3,218

4,45

4,73

7,io

3,10

95,149

53.480

49,845

103,868

ļ 133,3571 44,ii 143,096 47,33 12,369 4,09 13,520 4,47 ļ 302,342
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redzam, ka pa kara gadeem arklu zaudēts samērā maz. Tāpat maz

samazinajees ecēšu skaits, — uz 226—230,000 — 1920. gadā. Ecēšas

un arkli pa kara gadeem leelā mērā nodiluši un nostrādāti, strādājot
visu laiku bez peenācigeem uzlabojumeem. Spīļu arklu procents palicis
tāds pats, kā pirms kara.

Nesalīdzināmi vairāk ceetušas sarežģītākas lauksaimneecibas mašinas

un rīki.

Lauksaimneecibas mašinas lauksaimneeki pirms kara eegādaja darba

roku trūkuma vaj dārdzības dēļ. Attīstotees rūpneecibai, daudzi lauku

eedzīvotaji aizplūda uz pilsētām, daudzi aizgāja uz Kreeviju vaj citām

Labibas pļaujmašīna darbā.

attālākām zemēm. Tāpēc darbu eetaupošās mašinas arveen vairāk

izplatījās. Kuļamo mašinu skaits sneedzās 1910. gadā līdz 13,000, no

kurām gan leelakā daļa bija zirgu (ģēpeļi) un pat roku mašinas. Pļau-

jamo mašinu bija ari pāri par 10,000 un vētijamo mašinu pat gandrīz

32,000. Un tomēr 1 pļaujamā mašina bija tikai uz 12 saimneecibam,

kuļamā uz 9—lo saimneecibam. Uz veenu pūrveetu aramzemes

zemneeku saimneecibās nedzīvā inventāra pirms kara bija 14 rbļ.

Kurzemes muižās 22 rbļ. mašinu un rīku un Vidzemē 39 rbļ. uz veenu

desetinu. Labibas pļaujamo mašinu 1920. gadā saskaititas nedaudz vairāk

par 11,000, no kurām gandrīz puse — 5155 atradās Vidzemē (Kurzemē
— 1958, Zemgalē 3452 un Latgalē tikai 467). Tāpat zāles pļā-

vēju ari reģistrēti tikai 11,671, (6182 — Vidzemē, 2068 — Kurzemē,

3026 — Zemgalē un Latgalē — 1395), sējmašīnu 3522 (no tām

1463 Zemgalē, 853 — Vidzemē, 985 — Kurzemē un 221 — Latgalē)

Mašinas un rīki
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un 2042 lokomobiles (906 Vidzemē, 496 — Kurzeme, 533 — Zemgale

un 107 Latgalē).*)

Pirms kara moderno lauksaimneecibas mašinu Latvijā bija samērā

daudz. Veenā pašā Vidzemē 1916. gadā saskaititas apmēram 5900

labibas pļaujamās mašinas, kādi 7000 zāļu pļāvēji, nepilni 2000 sējma-

šinu, 472 tūkstoši zirgu grābekļu, ap 5300 dažādu kuļmašinu, 16,400 vētijamo

mašinu, 21x
ji tūkstoši separatoru, 6000 ekseļmašinu un ap 2670 linu mašinu.

Bez tam izcilus veetu lauksaimneecibas mašinu ziņā peekrita nevis

Vidzemei, bet gan Zemgalei; tur mašinu skaits samērā ar zemes platibu
daudz augstāks. Tāpēc ari vēl tagad, pēc viseem kara postijumeem,

Zemgales apriņķos dažu lauksaimneecibas mašinu skaits pat leelaks

nekā Vidzemē, kura samērā mazāk ceetuse no kara un okupācijas
saimneecibas. Uzkrītoši mazs mašinu skaits Latgalē, kaut gan aram-

zemes un saimneecibu tur daudz.

Uz pēdējo gadu ražu samazināšanos, bez viseem citeem nelabvē-

iigeem pēckara apstākļeem jūtamu eespaidu atstāja ari zemes sliktāka

apstrādāšana, augšā aprāditās nedzīvā lauksaimneecibas inventāra un

īpaši lauksaimneecibas mašinu zaudēšanas dēļ. Tam peeveenojās sliktā,

neizkoptā sēkla un selekcijas jautājums.
Pirms kara Latvijas saimneecibās arveen vairāk un spēji eeveesās

āboliņa, zāļu un sakņaugu audzēšana, tomēr labibas audzēšana vēl arveen

atrodas nospeedošā pārsvarā par citeem lauku augeem. Tādu saimnee-

cibu sējas kārt.ibā 3—4 gadus no veetas seko tikai nedaudzas labibu

zortes. Bez peenācigas mēslošanas un pamatigas apstrādāšanas, tās

var zemi ātri noplicināt un tādā kārtā mazināt zemes audzelību. Šādi

un šeem līdzigi eemesli Latvijas zemes ražigumu visu laiku speeduši
uz leju.

Raža (no veena hektāra, desetinas vaj no veenas pūrveetas) vis-

pareizākais teesnesis un bezpartejiskākais kritiķis zemes lauksaimnee-

cibas eekārtai, technikai un lauksaimneeciskam progresam vispār. Aug-
stas ražas seko attīstitai technikai, un racionālai lauku apstrādāšanai.
Zemas ražas turpretim nepārprotami rāda, ka lauku apstrādāšana nav

saprātīgi un pareizi nostādita un ka saimneeciskā kultūra līdz ar to

atrodas uz zemas pakāpes.

Salīdzinot Latvijas vidējās ražas, kuras ņemtas pēc oficiālās

Kreevijas statistikas un tādēļ samērā zemas, ar Kreevijas ražām redzam,
ka tās Latvijā eevērojami augstākas par Eekš-Kreevijas ražām, nerau-

gotees uz to, ka zeme Kreevijas deenvidu-vakaros nesalīdzināmi labāka

(melnzeme) un klimats visai labvēligs.

*) Skat. tuvāki mašinas atsevišķos apriņķos „Latvijas pirmās tautas skaitišanas

rezultāti 1920- g.", tabele N2 ķ.

Raža no 1 desetinas
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No veenas desetinas Latvija caurmēra no 1909. g. līdz 1913. g.

ražots (pudos):

Ar reteem izņēmumeem raža Latvijā kreetni augstāka nekā augšā

peeminetos Kreevijas apgabalos. Ražas jautājumos noteicošo lomu spēlē
nevis zemes virskārtas īpašibas un klimats veen, bet ari lauksaimnee-

cibas technika, agraratteecibas un spēja cīnitees ar nelabvēligeem dabas

apstākļeem. Tāpēc melnzemes guberņās raža nav nebūt daudz augstāka

par pārējo guberņu ražām. Šo pašu eemeslu dēļ Latgales raža ari

40—45% zemāka par pārejās Latvijas ražām.

Zemas lauksaimneecibas kultūras un technikas sekas ir spēja ražas

svārstišanās no gada uz gadu. Peelīdzinot zemāko kveešu ražu 100,

Vakar-Eiropas ražas maksimāla nosvēršanās no šī minimāla, tikai līdz

131 (Anglija), 137 (Vācija) un 168 (Francija). Kreevijā, kur lauksaim-

neeciba atrodas uz visai zema attīstibas līmeņa, sliktos gados raža

3—4 reizes zemāka par normālo. Latvijā turpretim sliktākos gados raža

nosveras no vidējās tikai par 10—12%. Šaī ziņā Latvijas lauksaim-

neeciba daudz tuvāku stāv Vakar-Eiropai, nekā Kreevijai.
Salīdzinot Latviju ar Vakar-Eiropu ražas ziņā, redzam, ka Latvijas

lauksaimneecibas attīstiba aizturēta uz vairakeem gadeem, kaut gan jau

pirms kara atsevišķās labākās saimneecibas ražas nestāvēja zemāku, kā

Vakar-Eiropas augsti attīstitās lauksaimneecibas zemēs.

Raža no 1 desetinas

Rudzi Kveeši
7Z

<

>N

Cl

Lini Pā-

rejee
zeem. vas. zeem. ļ vas. sekl. ļ šķeed.

10 113 12

idzeme .

Kurzeme .

76

72

42

55

49

36

75

84

48

57

61

39

61

66

67

67

42

54

61

38

605

612

377

25

31

18

30

32

24

59

68

.atgale . . 44 46

Caurmēra 62 47 82 55 61 60 51 535 25 27 58

Rudzu raža

(no deseti-

nas pudos)
Auzas

Vasaras

kveeši
1901. līdz 1910. gada

Zemn.
Muižas

saimn_
Zemn.

Muižas
saimn.

„ . Zemn.
Muižas

saimn.

"entralas melnzemes guberņās 52 67 49 64 49 58

/idus Volgas rajona .

tfazkreevijā .

52 62 43 51

66

39

53

45

6055 69 54

Deenvidus-vakaru guberņās
/isā melnzemes apgabalā
3ārejās guberņās, kur nav melnzemes

.

3olijas guberņās

70

51

50

79

63

58

65

50

50

77

60

57

51

43

47

60

51

52

59 65 53 60 64 53

55 59 61 64 56 61
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No 1 desetinas 1911. gadā eevakts pudu:*)

Zeemas rudzi Kveeši Meeži Auzas Kartupeļi

Î
zemneeku

saimneec. 48 60 51 50 453

muižās 57 64 56 60 507

Franciiā 68 91 94 85 368

Ungārijā 77 93 94 78 524

Austrijā 87 88 98 81 615

Vācijā 118 137 133 94 657

Anglijā — 154 123 113 1082

Holandē
......

119 173 181 139 1002

Dānijā 128 195 169 198 —

Beļģijā 154 173 193 163 1172

Tikai Kurzemes ražas daudz maz tuvojas tikko peevestām ražām

Vakar-Eiropas zemēs; Latgales ražas turpretim 3 reizes mazākas nekā

visaugstaki attīstito zemju ražas.

Nepeeteekoša zemes apstrādāšana, nepilniga zemes mēslošana, vāja

zemes meliorešana un līdz ar to slapjums un salnas (maijā vaj augustā),
vēsais klimats un īsais augu veģetācijas laiks, —

tee ir galvenee

eemesli, kas mūsu ražām vēl neļauj paceltees līdz vēlamam augstumam.

Tomēr jau pirms kara atsevišķās muižās un ari labākās mazgruntneeku

saimneecibās ražas nebija nemaz daudz zemākas, kā augšā minēto valstu

ražas (Dānijā vaj Vācijā). Tas leecina, ka dabas apstākļi nebūt nav tādi,
kas ražas neizbēgami turētu uz zema līmeņa.

Attīstotees saimneeciskai dzīvei, peeņemotees lauksaimneecibas

technikai, pastāvigi aug ari ražas; tām jāaug ari nākotnē, it sevišķi

Latvijā.

Francijā 1840. gadā no 1 hektāra ražoja 10,8 hektolitrus rudzu, bet

1892. gadā jau 15. Kurzemē 1888. gadā ražoja 5,7 graudu rudzu,

6,6 graudu kveešu, 5,5 graudu auzu un 6,4 graudu meežu.**) Tagad
nereti sastopamas 9, 10, 12 unjpat vairāk graudu'ražas. 1861.—70. gados
no 1 desetinas dažādu labibu Baltijas guberņās ražoja 52 pudus,
1871.—80. g. —51 pudus, 1881.—90. g. —51 pudus, 1891.-900. g. —

56 pudus un 1901.—1910. g. — 58 pudus; pēdējos pirmskara gados šī

raža pārsneedza jau 60 pudus. Lauksaimneecibas attīstība, ko pēkšņi

pārtrauca karš, atjaunojotees saimneeciskai dzīvei, paātrinātā tempā virzisees

atkal uz preekšu, jo visi apstākļi tai runā par labu, un Latvija arveen

vairāk tuvosees pilnigam lauksaimneecibas uzplaukšanas laikmetam, kādu

jau tagad redz citās mazākās Vakaru zemēs, Dānijā, Beļģijā vaj Somijā.

*) C6opHHKl> CTaTHCTHKO-3KOHOMH TieCKHXI> CB-EJTEHin DO CejIBCKOMV XO3HHCTBV

Poccin h H-EKOToptixi, HHOCTpaHHBixt rocyaapcTß-B. C. IL 1913. H3ffame OTTTBJia

CejIBCKOH 3kOHOMiH H CejIBCKOXO3.HHCTBeHHOH CTaTHCTHKH.

**) il. JlyziMepi>. KHnra ryo. 1896 r.
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Pasaules karš satricinājis visu saimneecisko dzīvi, un šis satrici-

nājums ķēris neveen atsaucīgākās rūpneecibu un tirdzneecibu, bet ari

lauksaimneecibu. Gan teeši kara postijumi, gan inventāra iznīcināšana

un nodeldēšana, gan sliktāka lauku apstrādāšana un mēslošana, gan

nenokārtotas pēckara saimneeciskās un tirdzneeciskas valstu savstarpējas
atteecibas un valūtas starpibas, — viss tas uz lauksaimneecibas produk-

ciju atstājis ļaunu eespaidu, kā pee mums, tā ari citās zemēs.

Latvijas lauki pa kara gadeem ļoti noplicināti; zirgu un cilvēku darba

spēku, kā ari lauksaimneecibas mašinu un rīku trūkuma dēļ tos nevarēja

peenācigi apstrādāt. Mājlopu samazināšanās un māksligu mēslu eeve-

šanas pārtraukšana neļāva vairākus gadus no veetas laukus kārtigi

apmēslot. Zemes ražibas spējas caur to leelā mērā zaudētas. Ja šādeem

nelabvēligeem vispārejeem apstākļeem vēl peeveenojas slikti laika

apstākļi, — pavasara sausums, rudens slapjums vaj salnas, — tad ražas

noslīd ļoti zemu, kā tas notika 1920. gadā. Ražots no veenas desetinas

pudos:
Zeemas rudzu Zeemas kveešu Meežu Auzu Zirņu Kartupeļu

Caurmērā par 1909.-13. g. 62 82 60 61 51 535

1920. gadu 43 50 38 38 49 559

Galveno labibu raža tā tad pamazinajusēs par veenu trešdaļu, salī-

dzinot ar visas Latvijas caurmēra ražām pirms kara. Vidzemes un Kur-

zemes ražas ari pirms kara eevērojami augstākas par visas valsts vidējām

ražām. Tagad šīs caurmēra ražas no desetinas (kuras 1920. gadā gal-
venām kārtam zīmējas tikai uz Vidzemi un Kurzemi) stipri samazinājušās,
un samazināšanās tendences varēja novērot ari eepreekšejos gados.
1919. gadā, peemēram, Vidzemē, pēc apgādibas ministrijas ziņām, no

1 desetinas ražoti nepilni 66 pudi rudzu, 76 pudu veetā un 55 pudi

meežu, 67 pudu veetā.

1921. gadā sevišķi labvēlīgu klimatisku apstākļu dēļ ražas sasneedz

atkal uz laiku pirmskara līmeni. Pēc lauksaimneecibas statistiskas

Raža 1921. gadā no 1 ha kvintalos.*)

*) Visaugstākās ražas pee kapa uzrada Vidzeme (īpaši augligais Valmeeras

apriņķis), kuj-a (izņemot Rigas apriņķi) mazāk ceetuse no kaja.

Apgabali Rudzi Meeži Auzas

Lini

(šķee-
dras)

Kartu-

peļi

Vidzeme.

Kurzemē .

12,3

11,8

10,1

10,1

11,5

8,8

9,4

8,2

11,3

8,o

9,7

8,2

4,5

5,4

5,4

4,1

4,2

3,4

136,7

115,o

Zemgale . 4,5 100,9

Latgale . 3,7 99,8

Latvija . •

I
10,9 9,6 9,7 4,6 4,0 114,4
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brīvprātīgu korespondentu ziņojumeem (kuri šķeet — pilnigaki un, aug-

stāku novērtē ražas apstākļus, nekā pirmskara oficiālā Kreevijas statistika)

no 1 hektāra ražots kvintalos jeb metercentneros (100 kilogrami,

vaj mazleet vairāk par 6 pudeem) atsevišķos apgabalos sekošs daudzums

galveno labibu. (Skat. eepreekšejo lapas pusi.)
Caur kara un pēckara saimneecibas apstākļeem ražas, ar nedaudzeem

laimigeem izņēmumeem, kritušās leelakā vaj mazākā mērā gandrīz visās

Eiropas valstīs. Šī ražu' samazināšanās vissāpigaki sajūtama Vācijā,
kur no 1 hektāra ražots metercentneros:*)

Rudzu Kveešu Meežu Auzu Kartupeļu Cukurbeešu

1909.—14. g. 18,2 21,4 20,7 19,7 137.0 ' 282,5

1914.—18. g. 14,5 18,i 16,3 15,6 124,2 256,2

1920. g. 11,5 17,0 15,0 15,0 114,8 243,6

Ražas samazināšanās visai jūtama, gandrīz tādos pašos apmēros
kritušas Itālijas ražas.

Zemes ražiba kritusēs pirmām kārtam tanīs valstīs, kuras teeši bija

eerautas karā un kurām, kā Vācijai — vajadzēja visu savu tautas

saimneecibu peemērot kara vajadzibam un blokādei. Tomēr ražu sama-

zināšanās tāpat kā vispārēji kara satricinājumi, aizķer leelakos vaj

mazākos apmēros ari neitrālās valstis, kuras kara šausmas teeši nepārdzivoja.
No 1 hektāra eevākts (metercentneros) :

Dānijā Rudzi Kveeši Meeži Auzas Kartupeļi Cukurbeetes

1909.-14. g. 17,i 31,9 22,9 18,8 146,i 297,5

1914.—18. g. 13,8 28,2 20,4 16,4 143,8 270,4

1920. g._ 14,8 27,6 21,2 16,7 133,8 220,i
Holandē

1909.—14. g. 18,2 23,8 25,7 20,9 142,9 306,9

1914.—18. g. 16,4 24,e 24,2 20,8 157,0 305,5
1920. g. 18, i 25,5 26,2 20,1 161,0 286,i

Šveicē tāpat kā Holandē ražas stāv gandrīz uz ta paša līmeņa kā

pirms kara. Ari Anglijā un Francijā pa kara laiku novērojama ražu

samazināšanās. Francijā, peemēram, pirms kara kveešu eeguva 13,2 meter-

centnerus no hektāra, pa kara laiku tikai 11,0 un 1920. gadā 12,8 meter-

centnerus; meežu pirms kara ražots 13,9 metercentneri, bet 1920. g. — 13,i,

ari kartupeļu raža taī pašā laikā nokrituse no 85 uz 72,6 metercent-

nereem (kvintaleem). Anglijā kveešu raža 1909.—M. g. līdzinājās

21,3 kvintaleem, 1920. gadā turpretim — 19,3 kv. ; līdzigā mērā noslīde-

iušas ari meežu, auzu un kartupeļu ražas. Zeemeļ-Amerikas saveenotās

valstīs un pa daļai ari Kanādā ražas stāv uz pirmskara līmeņa vaj pat
uzrāda noteiktu celšanās tendenci.

*) Annuaire international de Statistique agricole 1917 et 1918. Rome. 1920.

starptautiskā lauksaimneecibas institūta izdevums, no kupa smeltas ari nākošās ziņas

par ražu.
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c) Ražoto lauku produktu daudzums

Pirms kara un ari tagad no viseem lauku augeem visvairāk ražots

kartupeļu. Pēdejee no visu lauku produktu kopražas peecos pirms-
kara gados (1909.—13.) aizņēma 41,65%, — bet 1913. gadā — 38,37%.

1913. gada ražotu produkts (pudos un procentos no kopražas).

Otrā veetā kopražas daudzuma ziņā stāvēja rudzi (21,22%, 1909.—13. g.

un 21,07% 1913. gadā), trešā — auzas (18,20% un 19,90%) un ceturtā

meeži (11,27% un 12,37%). Šee četri galvenee augi aizņēma vairāk kā

92% no visas pirmskara kopražas; pārejee augi (kveeši, zirņi,

lini un citi) deva visai neecigu kvantumu kopražas.

Pirmskara kopraža

(Caurmērā gadā no 1909. gada līdz 1913. gadam)

Galvena labibas ražotajā, jeb Latvijas labibas klēts bija Kurzeme

(kopā ar Zemgali). Uz to jau norādija sējumu platibas skaitļi un to

Kopražas pirms kara
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vēl spilgtāki rāda ari augšējā tabele. Rudzu sējumu Kurzemē un Lat-

galē bija pirms kara gandrīz veenads daudzums. Ar savām labām

ražām Kurzeme turpretim spēja izdot gandrīz divreiz tik daudz

kopražas, cik spēja dot mazāk uzkoptee lauki. Vispār Kurzeme

deva gandrīz pusi (48,i5%) no visas Latvijas kopražas; Vidzeme

deva apmēram V 3 (31,30%) un Latgale tikai x/5 (20,57%) n0 ražoto

lauku augu daudzuma. '

Latgales līdzdaliba kopējā lauku augu

ražošanā ļoti neeciga nesamērigi zemo ražu dēļ, kaut gan sējumu pla-
tiba ir eevērojama un jo leels ir ari eedzīvotaju skaits. No viseem zee-

Labibas pļāveji.

mas rudzeem Kurzeme deva 46,32%» Vidzeme 27,98%, bet Latgale 25,70%*
Zeemas kveešus ražoja gandrīz veenigi Kurzemē: no kveešu kopražas

ta deva 91,76%, Vidzeme tikai 6,i8% un Latgale pat tikai 2.06%. Vispār
Kurzeme ražoja pusi (50,70%) no zeemaju labibam; tāpat auzu ta ražoja

55,32% (32,09% Vidzeme un tikai 12,59% Latgale), bet meežus 42,75%

(Vidzeme 38,35%)- Linu šķeedru ražošanā turpretim Kurzeme eeņēma

pēdējo veetu.

Vel leelaku dažadibu redzam lauku augu ražošana pirms kara atse-

višķos apriņķos to dažāda leeluma un dažādas lauksaimneecibas attīstibas

Kopražas pirms kara
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pakāpes dēļ. No veenas puses apriņķi ar leelu ražoto augu daudzumu,

tādi ir visi Vidzemes apriņķi un Jelgavas vaj Aizputes apriņķi; no otras

puses ir apriņķi ar ļoti mazu kopražu (Bauskas un Ventspils).
Pēc kara, līdz ar sējumu samazināšanos gandrīz par % (23%)

1921. gadā un līdz ar ražu vispārēju krišanos, eevērojami noslīdējis uz

Jeju ari eevākto labibu daudzums. Neizdevigā 1920. gadā galveno
labibu ražota tikai puse no pirmskara kopražas, bet ražigā 1921. gadā

gandrīz jau 4/5-

Ļoti leelā mērā samazinajusēs rudzu un linu ražošana. Visvairāk

caur karu ceetuse tomēr kveešu raža. Peelīdzinot pirmskara kveešu ražu

simtam, 1920. gadā ražots vairs tikai 2725% no pirmskara daudzuma.

Galvenee kveešu apgabali — Jelgavas un Bauskas apriņķi — tad leelā

mērā gulēja atmatā. Veens pats Jelgavas apr, 1913- gadā deva gandrīz

pusi (922,999 pudus no 2,280,000 pudeem) no Kurzemes kveešu ražas;

ari Bauskas apriņķis ražoja

416,000 pudus kveešu.

1920. gadā Jelgavas apriņķī

ražots vairs tikai 90,0.00

pudi (87,822 pudi zeemas

un 1888 pudi vasaras

kveešu), vaj l/io no pirms-

kara kvantuma. Ari Bau-

skas apriņķī ražoti nepilni
35,000 pudi. Kveešu ražo-

šana Vidzemē turpretim
tanī pašā laikā peeauguse.

Labibas pļauja Latgalē Rudzu 1921. gada ražots

tikai 76,54% n0 pirmskara

ražas, eerēķinot šā gada ražā ari no Kreevijas peeveenotās Drisas un

Ostrovas apriņķu daļas. Linu ražošana krituse vēl arveen uz pusi:

šķeedras 46% un sēklu 62,47% n0 pirmskara ražas. Daudz mazāk samazi-

najusēs meežu un auzu ražošana. Kartupeļi sevišķi izdevigu dabas apstākļu
un dēstijuma peeauguma dēļ pārsneedz pat meera laika kopražas.

Pirms kara no viseem trijeem Latvijas apgabaleem Kurzeme (kopā
ar Zemgali) ražoja visvairāk lauku produktu. Tagad, caur kara posti-

jumeem un sekām, Kurzeme šo savu valdošo stāvokli zaudejuse. 1921.

gadā rudzu ražošanā pirmo veetu eeņēma tipiskā rudzu zeme — Latgale

(kopā ar jaunpeeveenoteem novadeem), ražojot 36,37% no kopražas

(Kurzeme 33,48% un Vidzeme — 30,15%). Meežu, auzu, kartupeļu un

linu ražošanā, pirmā veetā noteikti nostājas Vidzeme. Meežu Vidzemē

ražoti 39,99%, Kurzemē 31,99% un Latgalē tikai 16,3%- Otrā veetaparasti

peeder Kurzemei, bet Latgale, neraugotees uz samērā plaši apstrādateem
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Rudzi

Meeži

Auzas

Kartupeļi

Lini

(sekla)

Lini

(šķeedras)

Apgabali

Gadi

pudos

%

pudos

%

pudos

%

pudos

%

pudos

%

pudos

%

4

6

10

11

12

13

14

Vidzeme..
.

•

1909.—
1913.
g.

1920.
g

5,555,364 2,593,706

100,oo 46,67 82,47

4,043.258 1,580,006

100,00 39,08

5,461,708 3,204,218

100,oo 58,67

11,774,140 9,175,952
100,00 77,93

867,924 335,903

100,oo 38,70 49,3i

1,042,380 318,134

100,oo 30,52

1921

g.

4,581,559 30,i

5°/o

3,450,227 39,99°/0

85,33

6,814,692 45,7o°/o

124,77

15,039,35136,59%

127,73

428,011 44,i70/o

Kurzeme
un

I

Zemgale

ļ

1909.—
1913.
g.

9,197,140

4,507,100

9,416,180

18,382,080

365,860

100,oo

381,l2oļ

100,00

100,oo

100,oo

100,00 45,33

100,o(

1920.
g.

2,482,990

27,00

1,382.994

30,68

2,639,265

28,03

8,332,284

191,983

52,48

150,522

39,4i

1921.
g.

5,087,200

55,3i

2,759,775

61,23

5,666.943 38,
0

o
0
/o

60,18

14,486,11535,240/o

78,8i

270,286

73,8s;

33,4
8
o/
0

31,690/o

27,890/0

Latgale

.

.

.

<
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—1913.
g.

5,099,440

1,992,712

2,143,220

8,793,600

317,578

421,104

100,oo

100,oo

100,00

lOO.oo

100,0o
1

100,oi 27,oi

1920.
g.

2,182,544 5,526,000

42,
8
o

1,094,027 2,417,970 28,02<V
0

54,
9
o

1,050,181

49,
0
o

5,352,064

60,86

114,042

35,9i

114,042

1921.
g.

108,36

121,34

2,431,327 16,30%

113,44

11,577,369
131,66

270,813

85,27

36,3
7

o/
0

28,i70/o

27,940/
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.

.

.

ļ
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19,851,9447,259,240

10,543,070

17,021.108
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1,551,362

1,844,604

100,00

100,o
0

100,oo

100,
0
o

100,oo

IOO01

1920.
g.

36,57 76.54

4,057,027

38,48

6,893,664

40,50

22,860,300

58,69

641,928

41,38

582,698

31,5
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g.

15,194,759 100,oo°/o

8,627,972 100,oo
0
/o

81,84

14,912,962 100,
0

o%

87,6i

41,102,835
105,53

969,110
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848,759

46,o

100,oo%

100,oo%
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tīrumeem un uz eeverojamu sējumu platibu, lauku augu kopražā eeņem

pēdējo veetu.

Vēl leelakā mērā mainijušās atsevišķu apriņķu ražošanas spējas.

Jelgavas apriņķis, peemēram, 1913. gadā spēja ražot 212 tūkstošu kvin-

talus rudzu, bet 1921. gadā vairs tikai 74,6 tūkstošus. Tas pats zīmējas
ari uz pārejeem Zemgales apriņķeem. Latgales apriņķu ražas turpretim

peeaugušas ar teritorijas peeaugšanu.

Kuļmašina darbā

Cik leelā mērā atsevišķu apriņķu ražošanas spējas pa kara gadeem

izmainījušās, rāda rudzu ražošanas skaitļi pirms kara un augligajā

1921. gadā, kad. ražots tūkstošos pudos:

Pirms kara 1921. g.

Rigas apr. 1349 853

Cēsu
„

1160 1008

Valmeeras
„

1695 1539

Valkas
„

1032 1182

Jelgavas „
1291 455

Bauskas
„

1121 499

Jaunjelgavas „
1142 497

Pirms kara 1921. g.

Ilūkstes apr. 998 576

Tukuma
„

1076 462

Talsu
„

817 653

Ventspils „
493 360

Kuldīgas
„

607 663

Aizputes „
998 507

Leepajas „
582 465

Līdzigu ainu redzam salīdzinot ari citu augu skaitļus. Karš vispār

samazinājis ražošanas spējas, jo sāpigi šo samazināšanos sajūt izpo-
stitakee apvidi.

Citu valstu starpā Latvija ar dažu savu ražoto produktu daudzumu

eeņēma deezgan redzamu veetu, īpaši rudzu un meežu ražošanā. Kveešus

turpretim Latvijā ražo vēl samērā maz, Ari citās zemēs, peemēram,



401

Francijā senāk ražoja daudz mazāk kveešu; kad eedzīvotaji arveen vai-

rāk sāka leetot kveešu maizi, tad līdz ar to stipri pacēlās ražoto kveešu

daudzums. Dānijā un Beļģijā, kur ļoti attīstita lopkopiba, ražoto auzu

daudzums kreetni leelaks, nekā Latvijā.

Labibu un kartupeļu ražots galvenās valstis 1913. gada *)

Pēc kara tāpat kā Latvijā, samazinajees ražoto lauksaimneecibu

produktu daudzums vairākās valstīs, kuras teeši vaj neteeši eerautas

leelajā pasaules karā.

Kveešu kopraža Vācijā 1909.—14. gados līdzinājās 41,4 miljoneem

kvintalu, pa kara laiku (1914.—18. g.) ražots vairs tikai 31,0 miljoni,

*) Hickmanns Universal Taschenatlas 1918. g. 1 metercentners = 100 kilogr.

vaj 6,i pudi.

Kopražas dažādas valstis

Rudzi Kveeši Meeži Auzas Kartupeļi

Miljonos metercentneros jeb kvintalos.

Kreevijā 260 Sav.-V. 199 Kreevijā 99 Sav.-V. 206 Vācija 502

Vācija 116

Austr.-Ung.43

Kreevijā 170

Francija 88

Br. Indija 84

Austr.-Ung.70

Sav.-V. 49

Vācija 35

Kreevijā 145

Vācija 85

Kreevijā 373

Astr.-Ung.186

Austrija 30

Ungārija 13

Francija 12

Austr.-Ung.38

Austrija 17

Ungārija 15

L.-Britan. 13,2

Francija 51

Austr.-Ung.37

Francija 128

Austrija 125

Sav.-V. 114Arģentina 64 L.-Britan. 29

Japāna 9,7 Ungārija 50

Itālija 45

Vācija 44

Austrija 24 Ungārija 59

L.-Britan. 58Sav.-Valst. 9 Spānija 13 Arģentina 17

Beļģija 6,2

Zveedrija 6,i

Japāna 11

Francija 10,9

Ungārija 12 Spānija 36

Holande 32Spānija 30

Rumānija 24

Zveedrija 11

Dānija 7,5

Beļģija 6,3

Itālija 4,1

Beļģija 27

Itālija 17

Dānija 4,8

Spānija 4,7 Austrija 19

L.-Britan. 16

Dānija 5,4

Holande 4,2

Bulgārija 13

Rumānija 4,6

Zveedrija 3

Bulgārija 2,7

Latvija 1,9

Zveedrija 14

Norvēģija 7,6

Dānija 7,3

Latvija 3,3

Bulgārija 2,3

Itālija 1,3
Šveice l,oo

Japāna 6,09

Beļģija 4,03

Serbija 3,05

Spānija 3,3

Rumānija 3,1

Japāna 6,7

Latvija 6,4

Itālija 1,8 Holande 3

Rumānija 0,9

Portugāle 0,9

Serbija 0,3

Norvēģija 0,2

Greeķijā 0,os

Portugāle 2,5

Zveedrija 2,2

Portugāle 1,5

Beļģija 1

Serbija 0,9

Latvija 2,95

Norvēģija 2

Bulgārija 1,5

Portugāle 1,1
Šveice 0,8

Rumānija 1,5

Serbija 0,4

Greeķijā 1,8
Holande 1,5

Holande 0,8

Dānija l,oo

Šveice 0,9

Greeķijā 0,7

Norvēģija 0,6

Arģentina 0,5

Šveice 0,i

Serbija 0,7

Greeķijā 0,i

1550Visa pasaule

Latvija 0,43

Norvēģija 0,07

430 7401118 milj. m.-cet.
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1920. gadā 22,6 un 1921. gadā 26,6 miljoni kvintalu. Tāpat Francijā

atteecigi skaitļi pirms kara — 86,4, pa kara laiku 58,3, 1920. gadā 62,7

un 1921. gadā 85,9 miljoni kvintalu. Kopražas samazinājušās galvenām
kārtam karu vedējās valstīs (Vācijā, Francijā, Kreevijā un Anglijā);
tomēr ari dažas neitrālās valstis neteeši ceetušas no kveešu ražošanas

samazināšanās (Beļģija, Norvēģija). Pārejās ražošana stāv uz veetas,

vaj tikai ļoti neleelā mērā peeaug (Anglija, Zveedrija). Vispār, visa

Eiropa pirms kara deva 43,6% no pasaules kveešu ražas, pēc kara vairs tikai

35,5%. Jo apsētu lauku platiba samazinajusēs (peem., Kreevijā) un

ražošana kritusēs. Turpretim Zeemeļ-Amerikā (pa daļai ari Āzijā) ražo-

šana pacēlusēs no 19,9% pirms kara uz 24,7% karalaikā (1914.—18. g.).

Zeemeļ-Amerikas Saveenotās Valstis —pirmā kveešu zeme visā pasaulē —

ražoja 186,9 miljonus kvintalu kveešu, 1914.—18. g. — jau 223,5, 1920. g. —

214,2 un 1921. g. — 201,6 miljonus kvintalu kveešu, tāļu pārspēdamas

pārejās kveešu ražotajās zemes. Kopēja kveešu pasaules raža no

1225 miljonu kvintaleem pirms kara noslīdejuse uz 1197 milj. kv.

1914.—18. gadā.*)

Tāpat pamazinajusēs ari rudzu kopraža. Vācija (otrā valsts pēc

Kreevijas) pirms kara ražoja 113,i, pa kara laiku 86,9, 1920. gadā —

49,7 un 1921. gadā 66,imiljonus kvintalus rudzu. Francijas raža bija:

1909.—14. g. 12,5, 1914.—18. g. — 8,4, 1920. gadā 8,4 un 1921. gadā 10,6

miljoni kvintalu. Rudzu raža pamazinajusēs ari citās valstīs. Eiropa pirms
kara deva 95,3% no pasaules rudzu ražas, karu beidzot 92,i. Pasaules

raža no 449,8 milj. kvintalu pa kara laiku noslīdejuse uz 381,i milj.
kvintalu 1914.—18. gados.

Auzas Vācija pirms kara ražoja 85,9 miljonus kvintalu,
1914—18. gados — 60,5, 1920. g. — 48,7 un 1921. g. — 47,2 milj. kv.

Tāpat Francijas raža no 51,6 milj. pirms kara nokrituse uz 35,6 milj.
karu beidzot un uz 42,5 milj. 1920. g. Pamazinajusēs auzu kopraža ari

Anglijā, Zveedrijā, Beļģijā un dažās citās Eiropas valstīs. Tāpēc ari

Eiropas līdzdaliba pasaules auzu ražošanā no 60,9% pirms kara noslī-

dejuse uz 50,2% 1918. gadā; Amerikas loma taī pašā laikā peeauguse

no 33,4% uz 42,9%. Gandrīz tādā pat mērā izmainijusēs meežu ražo-

šana. Eiropa pirms kara deva 57,8% meežu, bet karu izbeidzot vairs

tikai 51,3%> turpretim Zeemeļ-Amerika pirms kara ražoja 12,5
p

/o, bet

pēc kara 16,3%- Ari Eiropas kartupeļu raža no 89,8% noslīdejuse
uz 85,6%.

Karš satricinājis visu saimneecisko dzīvi un atstājis ļaunu eespaidu
ari uz lauksaimneecibas produktu ražošanu. Teeša kara darbiba, zirgu

un cilvēku darba spēka, kā ari inventāra un kapitāla trūkums kara

*) Annuaire international de statistique agricole. 1917 et 1918. Rome 1920.

Kopražas pirms un pec kafa
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gados neļāva apstrādāt visus laukus ; uzarteem laukeem nevarēja dot

parasto vairumu mēslu un nevarēja tos kārtigi apstrādāt. Tāpēc
nomanāma gandrīz vispārēja ražas samazināšanās kara laikā. Šo lauk-

saimneecibas ražošanas spēju traucēšanu visvairāk izjuta tās valstis,

kurām, kā Latvijai, vajadzēja ceest no teešām kara breesmam un posti-

jumeem.

Pārtikai pirms kara Latvija ražoja eevērojamu daudzumu dažādu

labibu, tomēr leelako rūpneecisko pilsētu un neaugligako kā ari beeži

apdzīvotu apvidu (Latgales) eedzīvotaju uzturēšanai pirms kara vaja-

dzēja eevest eevērojamu daudzumu pārtikas labibu. Uz katru Latvijas

eedzīvotaju no veetejās ražas nācās caurmērā ap 10 pudu pārtikas
labibu (rudzu, meežu, zirņu v. c). Bez tam Latvijā ražoja 36 miljoni

pudu kartupeļu. Peeņemot, ka 4 pudi kartupeļu pārtikas ziņā līdzinās

1 pudam rudzu, uz katru Latvijas eedzīvotaju iznāca nepilni 14 pudi

pārtikas labibu. Eedzīvotaju kara laika pārtikas normu Kreevijas

pārtikas ministrija 1917. gadā aprēķināja uz 16 pudeem. Peetu-

rotees pee šeem aprēķineem, Latvijas pārtikas labibu. un kartupeļu

gada iztrūkums sneedzas pee 5—6 miljoneem pudu. Pateesibā šis

iztrūkums bija mazāks un sedzas pa daļai ar lopkopibas un sakņko-

pibas produkteem. Istenibā šis peevedums no āreenes tāpēc tik

leels, kā Latvija leelā mērā varēja leetot lēto Kreevijas labibu un kā

Latvijā galvenām kārtam attīstijās lopkopība uz graudkopibas rēķina.

Eestājotees citadeem apstākļeem, Latvijas pārtikas veelu ražošanas spējas

var būt stipri augstas. Tāpēc jau otrā pēckara gadā Latvija 1921. gadā

ražoja tik daudz lauku produktus, ka varēja apmeerinat visas savas

pārtikas vajadzibas.
No seneem laikeem Latvijā blakus lopkopibai jo redzamu veetu

arveen eeņēmuse dārzkopiba, sevišķi Kurzemē Jelgavas, Bauskas,
Ilūkstes un pa daļai Talsu apriņķos. Plaši un preekšzīmigi augļu dārzi

sastopami ne tikai leelās un vidējās saimneecibās, bet ari mazajās (Kroņ-

vircava). Nereti augļu dārzi aizņem vairāk desmit pūrveetas no veetas

(Lestenes muiža Tukuma apriņķī ar 150 pūrveetam un J. Čakstes saim-

neecibā pee Jelgavas). Mērenais un peeteekoši siltais klimats ļauj
attīstitees vislabakām āboļu, bumbeeru un ari ķiršu zortem, kuras sava

labuma un augsto īpašibu dēļ nereti nestāv zemāku par dažeem Deen-

vidkreevijas augļeem. Visizplatitakās un labākās augļu zortes sekošās:

dzeltenais Richarda, Ničnera zemeņu ābols, sīpoliņi, serinkas, pepiņi
un daudz citas. Vairākās veetās augļu kokus audzē ari preekš dēsta,
kuru pa daļai izveda uz Kreeviju.

Tomēr vispārigais augļu koku daudzums, salīdzinot Latviju ar

citām zemēm, nav leels. Latvijā'nav izvesta vispārēja augļu koku reģi-

strācija, tāpēc grūti noteikt kopēju augļu koku daudzumu.
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Vācijā 1900. gada skaitišanā saskaititi 52 miljoni ābeļu, 25 miljoni

bumbeerkoku, 69 miljoni plūmkoku un 22 miljoni ķiršu, vaj kopā
168 miljoni koku, t. i. 3 reizes vairāk kā eedzīvotaju. Uz 1 kvadrātkilo-

metru visā Vācijā iznāca 311 augļu koku (pee mums šis skaitlis nesnee-

dzās līdz pussimtam), visā Prūsijā 259 (1913. gadā — 302), bet Austrum-

Prusijā — 99.*) Attīstotees dārzkopībai un it sevišķi dārzu augļu

pārstrādāšanai un eksportēšanai, tagadējais augļu koku daudzums var

leelā mērā peeaugt.
Bez augļu kokeem katrā saimneecibā deezgan plašos apmēros

attīstijusēs ogu-krūmu kopšana un audzēšana. Izplatotees augļu žāvē-

šanai, konzervešanai un citādai eetaisišanai, dārzkopiba arveen peeņem

plašākus apmērus un nākotnē ta attīstisees vēl daudz vairāk.

Pirms kara dārzkopibu un augļkopibu apmeerinaja galvenām kārtam

pašu ražotāju saimneecibu vajadzibas, pilsētas un tuvākos tirgus. Tikai

neleelos vairumos pēdējos gados izvesti augļi ari uz attāļakeem tirgeem,

uz Somiju un Skandināvijas valstim.

6. Lopkopiba

Jau no seneem laikeem lopkopiba blakus laukkopibai bija galvenā-
kais Latvijas zemkopju nodarbošanās veids, un mājlopu skaits 19. gadu

simteņa sākumā jau sasneedza eevērojamu augstumu. Tad lopkopiba, pa

leelakai daļai, bija laukkopibas palīga nozare, bez plašakeem patstāvi-

geem mērķeem un uzdevumeem. Spējāki lopkopiba attīstijās pagājušā

gadusimteņa četridesmitos gados, sakarā ar āboliņa un kartupeļu audzē-

šanu, tad atkal pēc zemneeku brīvlaišanas (80-os gados) un it sevišķi šī

gadu simteņa sākumā, nostiprinajotees racionelai lopkopibai. Pirms kara

lopkopiba lauksaimneecibā jau eeņēma noteicošu stāvokli kā patstāviga

nozare; daudzi lauksaimneeki savus eenākumus guva galvenām kārtam

no lopeem.
Dabiski apstākļi lopkopibas attistibai Latvijā sevišķi labvē-

ligi. Mērens peejūras klimats, pļavu un ganibu daudzums (gandrīz I
ļs

no visas platibas) un eevērojami attīstīta āboliņa un lauku zāļu audzēšana

(pa daļai ari sakņaugu un kartupeļu audzēšana), — viss tas ļotiveicina un

uz preekšu veicinās lopkopibas uzplaukšanu. Tomēr līdzšinējais māj-

*) Vierteljahrhefte zur Statistik des Deutschen Reiches. Mācītājs C. A. Wel-

cers augļu koku skaitu Kurzemē 1889. gadā rēķina tikai uz 300—400,000, t. i. tikai

13 kokus uz 1 kvadrātkilometru. Augšā minēto skaitli leetprateji uzlūko par pārak

augstu uzdotu. (Dr. F. Mager. Kurland. Eine allgemeine Siedlungs-Verkehrs- und

Wirtschaftsgeographie. 1920. Hamburg). Velcera raksts atrodams „Kurlāndische Land-

wirtschaftliche Mitteilungen", Mitau 1889.

Lopkopība
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lopu skaits nav peeteekoši leels. Latvijas lopkopiba eevērojama ne tik

daudz ar savu lopu skaitu, cik ar lopu īpašibam un lopkopibas racionelo

raksturu.

Kopējais galveno mājlopu skaits 1913. gada Latvijā sneedzās tikai

līdz 2,8 miljoneem galvu, kurš skaitlis uzlūkojams par samērā zemu.

Ganams pulks Cesvainē.

Salīdzinot Latviju ar citām tai līdzigām zemēm (platibas ziņā)

1912. gadā, dabūjam sekošus skaitļus:

Šveice . . 41,298 kkm — 2,762 tūkst, mājlopu

Latvija . 65,791
„

— 2,800
„ „

Norvēģiju . 322,909
„

— 3,277 „

Holande. . 34,186 ~
— 3,682

„

Beļģija . . 29,455 „
— 3,714 „

Dānija . . 38,969
„

— 5,016 „ „

Portugāle . 92,575 „
— 5,917 „

Greeķija. . 64,657
„

— 6,196
„

Serbija . . 48,303
„

— 6,720
„

Rumānija . 131,353 „
— 11,060 „

Bulgārija . 96,345
„

— 13,498 „

Holandei un Beļģijai daudz vairāk lopu, bet Serbijā un Dānijā,

gandrīz uz pusi vairāk mājlopu, kā Latvijā, kaut gan Dānija kreetni

mazāka par Latviju.
Leellopu un cuku skaita ziņa Latvijas veeta dažādo valstu

starpā nav tik redzama, kā aitu un zirgu skaita ziņā.
Pa kara laiku neleelais mājlopu skaits Latvijā stipri samazi-

najees caur tiešām vaj neteešām kara sekām. 1919. gadā zaudēta

apmēram I ļs no pirmskara mājlopu skaita, 1920. gadā nepilna bet

1921. gadā apaļos skaitļos 100,000 galvas (4°/o.). Zaudēts pa leelakai

Mājlopu kopskaits
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daļai paši visvertigakee lopi (zirgi un leellopi), kadeļ mājlopu zaudējumu
vēl arveen sāpigi sajūt Latvijas pēckara lauksaimneecibā.

Mājlopu daudzums eeverojamakas valstis pirms kara

No atsevišķeem mājlopeem, samērā vairāk pamazinajees cūku skaits

(86,53% no pirmskara skaita); ari leellopu 1921. gadā zaudēts vēl 12,34°/o
un zirgu 11,72% no pirmskara daudzuma. Aitu skaits turpretim kara

gados peeaudzis un pārsneedz 1913. gada skaitļus.

Vismazāk mājlopu zaudejuse Latgale; tur veenigi aitu skaits vēl

nesasneedz pirmskara apmērus: pārējo lopu tikpat kā pirms kara un pat
vēl vairāk. Tāpat samērā maz mājlopu skaits samazinajees 1921. gadā
Vidzemē (zirgu 95,55%, bet leellopu 90,42%, aitu 96,12% un cūku 92,97% no

1913. gada daudzuma). Uzkrītošs ir stipris aitu un cūku peeaugums

visos Lejas Kurzemes apriņķos. Kamēr gandrīz visās pārejās Latvijas

daļās aitu skaits mazāks nekā pirms kara, Kurzemē turpretim tas ļoti

peeaudzis, un Talsu apriņķī pat dubultojees. Šī parādiba atkārtojas visus

pēckara gadus un peeņem ilgstošu raksturu; blakus tai novērojam leel-

lopu skaita samazināšanos no 139 tūkst. 1920. gadā uz 136,6 tūkstošeem 1921.

gadā (īpaši Talsu, Leepajas, Aizputes un Ventspils" apriņķos). Visvairāk

mājlopu vēl arveen zaudējuši Zemgales izpostitee apriņķi. No 66,000

*) Hickmanns. Universal Taschenatlas. 1912.

Mājlopi dažādas valstis

Zirgi Leellopi Aitas Cūkas

t u k s t 0 š 0 s

Amer. S. V.
.

Eirop. Kreev.

Arģentina .
.

Austro-Ung. .
Vācija . . .
Francija . .
Leelbritanija
Spānija . . .

Itālija ....

Rumānija . .

Bulgārija . .

Zveedrija . .

Eirop. Turcija
Dānija . . .
Holande .

.
.

Latvija .
.

Portugāle . .
Beļģija . . .
Greeķijā . .
Norvēģija . .
Serbija . . .
Šveice .

.
.

25,259
24,095

8,288
4,438

4,356
3,792

2,431
2,274
2.194

873

675

582

546

535

326

298

290

263

250

173

153

141

Amer. S. V. .

Eirop. Kreev.

Arģentina .
.

Vācija . . .
Austro-Ung. .

Francija . .

Leelbritanija
Itālija . . . .

Bulgārija . .

Zveedrija . .
Rumānija . .
Spānija .

.' .
Dānija . . .

Beļģija . . .

Holande . .
.

Eirop. Turcija
Šveice .

. .

Norvēģija . .
Serbija . . .

Latvija . .

Portugāle . .

Greeķijā . .

69,080
37,921

29,117
20,631
17.208

14,298

11,727
6,219

2,847
2,730

2,589
2,369

2,244

1,857
1,691
1.629

1,499

1,095
966

940

625

360

Arģentina . .
Amer. S. V. .

Eirop. Kreev.

Leelbritanija
Francija . .
Spānija . . .

Austro-Ung. .

Itālija . . . .

Vācija . . .

Eirop. Turcija
Bulgārija . .
Rumānija . .

Greeķijā . .
Serbija . . .
Portugāle . .

Norvēģija . .
Latvija . .
Zveedrija . .
Holande . . .

Dānija . . .
Šveice . . .

Beļģija . . .

71,157
59,088

46,462
31,326

18,776
18,334

16,006
13,878

11,238
10,434
9.510

5,888
5.411

4.737

3,950

1,690
1,101

1,090
773

769

573

477

Amer. S. V. .

Vaeija . . .
Austro-Ung. .

Eirop. Kreev.

Francija . .
Leelbritanija
Itālija ....

Spānija . . .

Rumānija . .
Dānija . . .
Arģentina

.
.

Beļģija . . .
Portugāle . .
Zveedrija . .
Serbija . . .
Holande

.

. .

Šveice . . .

Latvija . .
Bulgārija . .
Norvēģija . .
Eirop. Turcija
Greeķijā . .

47,782
22,14

14,28
11,81

7, 30

3,555

2,500
2,428

1,713

1,467
1,402

1,112
1,054

922

86q

869
54

6
53n

3I5
20

b

17
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Mājlopi 1913., 1920. un 1921. g. (tūkstošos)

Mājlopu skaita samazināšanas

Zi Leellopi Aitas Cūkas

Apriņķi Gadi

skaits °/o skaits | skaits) % skaits) %

Rigas 1913

1920

1921

21

18

21

100,oo
85,71

100,oo

79

60

71

t00,oo
75,95

89,87

81

41

62,5

100,oo
50,62
77,16

40

31

35

100,oo

77,50
87,50

Cesu 1913

1920
1921

26

24
25

100,oo

92,3i
96,15

106

97

96

100,00

91,51
90,57

116

112

115

100,oo

96,55
99,14

43

42

43

100,oo
97,67

100,00

Valmeeras 1913

1920

1921

21

19

19

lOO.oo

90,48

90,48

83

72

73

100,0o

86,75

87,83

120

110

122

100,oo

91,b7
101,67

50

52

50

100,oo
104,oo

100,oo

Valkas 1913

1920

1921

22

21

21

100,00
95,45

95,45

87

84

81

100,00

96,55
93,10

108

105

109

100,00
97,22

100,92

52

47

44

100,oo
90,38
84,61

Vidzeme 1913

1920

1921

90

82

86

100,oo

91,n
95,55

355

313

321

100,oo

88,i7
90,42

425

368

408,5

100,00
86,59

96,12

185

172

172

100,oo

92,97
92,97

Leepajas un Aizputes 1913

1920

1921

31

20

20

100,00

64,52
64,52

64

51

49

lOO.oo
79,69

76,56

53

83

89,5

100,oo

156,60
168,87

36

36

33

lOO.oo

100,oo
91,67

Ventspils 1913

1920

1921

11

8

8,5

100,00
72,73

77,27

28

24

22,5

100,00
85,70
80,36

20

38

39

100,oo

190,oo
195,oo

14

15

13

100,0o
107,14

92,86

Kuldigas 1913

1920

1921

18

11

11,5

100,00

61,u
63,89

38

35

34

100,00

92,n
89,48

36

54

57

100,oo

150,oo
158,33

18

22

20

100,00

122,22
111.11

Talsu 1913

1920

1921

100,00

62,50
68,75

35

29

31

100,oo

82,86
88,57

29

53

60

100,00
182,76

206,90

20

23

20

100,00

115,oo
lOO.oo

16

10

11

Kurzeme 1913

1920

1921

76

49
51

100,oo

64,47
67,io

165

139

136,5

100,oo

84,24
82,73

138

228

245,5

100,oo
165,21
177.90

88

96

86

100,oo
109,09

97,73

Tukuma 1913

1920

1921

12

7

9

100,oo
58,33

75,oo

33

24

27

100,f,o
72,73

81,82

26

36

44

100,oo
138,46
169,23

16

14

15

100,oo

87,50
93,75

Jelgavas un Bauskas 1913

1920

1921

29

20

23

100,oo
68,97

79,3i

81

48

56

100,oo
59.26

69,13

75

47

71

100,00

62,67
94,67

57

43

45,5

lOO.oo

75,46
79,82

Jaunjelgavas 1913

1920

1921

13

9

11,5

lOO.oo

69,23
88,46

38

24

31

lOO.oo

63,16
81,58

40

16
29

100,00

40,oo
72,50

26

17

19,5

100,00
65,38

75,00

Ilūkstes 33

24

21

27
21

24

18

15

16

100,oo

83,33
88,89

1913

1920

1921

12

11

11

100,00
91,67
91.67

100,00
72,73

63,64

100,oo

77,78
88,89

Zemgale 1913

1920

1921

66
47

54,5

100,oo
71,21

82,57

185

120

135

100,oo
64,86

72,97

168

120

168

100,oo

71,43
100,00

117

89

96

100,oo
76,07

82,05

Kurzeme un Zemgale 1913

1920

1921

142

96

105,5

100,00

67,6i
74,29

350

259

271,5

100,00

74,00
77,57

306

348

413,5

100,00
113,72

135,43

205

185

182

100,oo
90,24
88,78
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zirgu atlikuši 54,5 tūkst., vaj 82,67°/o (1920. gadā 62,i2°/o). Tāpat leellopu
skaits par 50,000 mazāks par pirmskara skaitu. No Zemgales apriņķeem

lopu visvairāk zaudēts Bauskas un Jelgavas apriņķos. Līdz ar karā

ceetušo apvidu atjaunošanos, spēji un noteikti peeaug lopu skaits ari

šinīs visvairāk no kara ceetušos apvidos.
Salīdzinot lopu skaitu 1920. gadā (ari 1919. gadā) un 1921. gadā,

novērojama spēciga vispāriga mājlopu eeaudzešana. Zirgu, peemēram,

1920. gadā 78,44%, bet 1921. gadā jau 88,28% no 1913. gada daudzuma

(peeaugums par 10 punkteem); tāpat leellopu 1920. gadā 81,8%, bet

1921. gadā — 87,66% (peeaugums par kādeem 6 punkteem).

Vispār lopu skaits samērā ātri atjaunojas un nedaudzos gados tas

sasneegs pirmskara augstumu. Tāpēc pēckara lauksaimneecibā Latvijā
un ari citās zemēs mazāk sajūt lopu skaita samazināšanos, nekā

sējuma platibas vaj lauku augu kopražu sašaurinašanos. Valstīs, kuras

teeši vaj neteeši eerautas karā, lopu skaits maz samazinajees, vaj atrodas

uz pirmskara līmeņa; dažas uzrāda pat eevērojamaku skaita peeaugumu.

Francijā, leellopu 1914. gadā 12,7, 1918. — 12,3, bet 1920.gadā 12,8 mil-

joni galvu; ari zirgu skaits mazleet peeaudzis (no 2,2 uz 2,5 milj.

1920. gadā). Turpretim aitu skaits no 14 miljoneem 1914. gadā
nokritis uz 9,4 milj. 1920. gadā; ari cūku skaits no 5,9 milj. nokritis uz

4,6 miljoneem. Vācijā zirgu skaits samazinajees no 4,5 miljoneem uz

3,6 milj., bet leellopu no 21,2 uz 16,8 milj. un cūku no 21,9 uz 14,2 milj.

Dānijā lopu skaits sekošs:

*) Šīs grāmatas pirmajā izdevuma par Kurzemi uzdoti 1912. gada skaitļi, bet

tikko peevestā tabelē 1913. gada un par Latgali 1916. gada skaitļi.

Mājlopu skaita samazināšanas

Zi Leellopi tas Cūkas

Apriņķi Gadi
skaits o/o skaits O'O skaits ū/o skaits| o/o

Daugavpils 1913

1920

1921

33
27

33

100,oo
81,82

100,00

58

52

60

100,00
89,66

103,45

89
70

93

100,oo
78,65

104,49

53

37

43

100,oo
69,8i

81,13

Rēzeknes 1913

1920

1921

27

22

24,5

100,oo
81,48

90,74

68

52

57

100,00
76,47

83,82

86

74

92

100,00
86,05

106,98

50

32

35

100,00
6*,oo

70,oo

Ludzas 1913

1920

1921

28

24

33,5

100,00
85,7i

119,64

81

70

90

100,00
86,42

111,11

90

87

125

100,00
96,67

135.55

64

39

50

100,oo
60,94

78,12

Latgale 1913

1920
1921

88

73

91

100,oo

82,95
103,4i

207

174

207

100,00

84,06
100,oo

265

231

310

100,00

87,17
116,98

167

108

128

lOO.oo

64,67
76,65

Latvija 1913

1920

1921

320

251

282,5

100,oo
78,44

88,28

912

746

799,5

100,oo
81,80

87,66

996

947

1,132

100,oo
95,08

113,65

557

465

482

100,ooO
83,48

86,53
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Zirgi Leellopi Cūkas Aitas

1914. g. (15./VII.) 567,240 2,462,862 2,496,706 514,908

1918. g. (15./VII.) 544,999 2,123,722 — 470,651

1920. g. (15./VII.) 563,467 2,286,408 1,007,861 504,241

1921. g. (15./V1I.) 598,000 2,591,000 1,430,000 522,000

Zeemeļ-Amerikas Saveenotās Valstīs mājlopu skaits tūkstošos.

1913. g. (1./I. 14.) 20,962 56,592 59,933 49,719

1917. g. (1./I. 18.) 21,555 67,422 70,978 48,603

1918. g. (1./I. 19.) 21,482 68,560 74,584 48,866

1919. g. (1./I. 20.) 20,785 68,369 71,727 47,114*)

Līdzšinējā Latvijas mājlopu skaita peeaugšanas vēsture

neuzrāda noteiktas, nemitigas peeaugšanas tendences.

Mājlopu skaits te peeaug, te atkal deezgan ātri un spēji krīt, sakarā

ar dažadeem mainigeem saimneeciskeem un vēsturiskeem apstākļeem.
Šī parādiba raksturīga pēckara laikmetam un ari visā pagājušā gada
simtenī. To visspilgtaki raksturo lopu skaita maiņas Kurzemē

no 1838. gada līdz mūsu deenam.

Gadi Zirgi Leellopi Aitas Cūkas

1838. 115,380 343,500 448,000 140,000
1861. 124,000 298,000 265,000 130.000

1867. 154,000 447,000 506,000 154,000
1876. 147,124 288,000 309,000 142,400
1883. 115,100 176,000 166,000 85,000
1888. 151,200 180,000 166,000 90,000
1895. 160,000 311,419 303,340 150,400
1900. 143,540 339,334 418,140 176,177
1905. 135,482 406,134 488,833 265,637
1910. 149,982 307,298 315,370 202,078
1913. 141,466 349,829 306,144 204,869
1920. 96,000 259,000 348,000 185,000
1921. 105,500 271,500 413,500 182,000**)

Caur pēckara satricinajumeem Kurzemes lopkopiba skaitliski atgree-
zusēs taī pašā stāvoklī, kādā ta atradās pagājušā gadu simteņa vidū. Galveno

mājlopu skaita peeaugšanā par visu peevesto laika sprīdi nevar novērot

nemitigu pakāpenisku, planveidigu peeaugumu. Ar mazākām svārsti-

šanam, lopu skaits spēji samazinājās 80-tos gados, pēc 1905. gada un pa

kara gadeem.

Veenigi cūkkopibā pēdējos 15—20 gados nomanāma noteiktāka

skaita peeaugšana. Valstīs, kas noteikti un zistematiski nodevušās ra-

cionelai lopkopibai, lopu skaita peeaugšana peeņēmās noteikti un pa-

*) Augšā peevestās ziņas ņemtas no Romas starptautiskā lauksaimneecibasinsti-

tūta izdevumeem:
„
Annuaire international de statistique agricole" un par Dāniju pēc

gada grāmatas.

**) Tabeles skaitļi ņemti no visdažadakeem, pa leelakai daļai oficialeem un

beeži trucigeem avoteem. Ja sīkumos šaīs skaitļos, varbūt, slēpjas dažas nepilnibas,
vispārējo tendenci, tee raksturo peeteekoši skaidri.

Mājlopu skaita maiņas
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kāpeniski (Dānija vaj Vācija) ; tas galvenām kārtam jāteic par leellopeem
un cūkām. Vācijā, sākot ar 1873. g. līdz 1912. g. leellopu skaits

peeaudzis pakāpeniski par 28 procenteem, bet cūku skaits pat trīskārtīgi

peeaudzis. Veenigi aitu skaits ar katru gadu slīd uz leju. Dānijā 1903. g.

bija tikai 1,840,466 leellopi, 1909. g. — 2,253,982, bet 1914. g. - 2,462,862

(pa kara laiku šis skaits samazinajees). Ari cūku 1903. g. — 1,456,699,

1909. g. — 1,467,822 un 1914. g. jau 2,496,706; 1920. gadā tas ari no-

slīdējis uz 1,007,861.

a) Zirgi Latvija parasti kalpo galvenam kārtam vaj pat veenigi

zemkopibas vajadzibam; izšķirību starp darba, jājameem un izbraucameem

Vērši zirgu veetā.

zirgeem taisija tikai muižas un dažas bagātākās mazgruntneecibas. Zirgs

gandrīz veenigais darba kustonis Latvijā; ragu lopus, ēzeļus, vaj pat

suņus kā vilcēju spēku neleetoja. Tikai tagad pēc kara, sakarā ar zirgu
trūkumu sāk leetot dažos apvidos vēršus un govis lauku darbeem vaj

pat braukšanai. Bagatigo pļavu un ganibu dēļ zirgu skaits arveen bijis

samērā augsts. Pēc kara zirgu skaits atkal ātri peeaug. Latgalē ir gan

daudz saimneecibu, bet dažām no tām nav savu zirgu. Kurzemē un

Vidzemē turpretim bezzirgu saimneecibas retums, vaj tās sastopamas

gar jūrmalu zvejneeku ceemos un pilsētu tuvumā.

Pirms kara Latvijas zirgu skaits leelaks kā Beļģijai, Šveicei, Nor-

vēģijai vaj Serbijai, un uz 1 zirgu Latvijā iznāca tikai līdz 6 hektareem

aramzemes. Kā zirgu skaits Latvijā pilnigi peeteekošs, salīdzinotees ar
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citam valstim, to jo spilgti rāda zirgu daudzums, samērā ar eedzīvotaju

daudzumu, jeb uz 100 eedzīvotajeem.

Tikko peevesto valstu starpā tikai nedaudzas (četras no peec-

padsmitām) var uzrādīt tik labvēlīgus relativus skaitļus kā Latvija. Ta-

gad pēc kara šee skaitļi Latvijai, ar eedzīvotaju skaita samazināšanos,

kļuvuši vēl daudz labvēligaki: 1920. gadā uz 100 eedzīvotajeem saskai-

titi 15,8 zirgi un 1921. gadā pat 16,35. (Igaunijā 1920. gadā — 10,84,

Leetavā — 9). Gandrīz*visās Eiropas valstīs augšejee skaitļi caur karu

samazinajušees: Dānijā no

19,40 uz 18,42, Somijā uz 9,4,

Francijā uz 6,5, Vācijā uz 6,0i,

Šveicē uz 3,34, Beļģijā uz 2,68

un Anglijā uz 2,92.
Uz 1 kvadrātkilo-

metru Latvijā ari iznāca

peeteekoši daudz zirgu — ne-

pilni 5 (1921. g. — 4,30). Šis

skaitlis tik mazs tāpēc, kā

Latvijā daudz zemes vēl

neapstrādātas, un eedzīvotaju

uz laukeem visai maz. Ap-
dzīvotākās un saimneeciski

attīstītākās zemēs šis relati-

vais skaitlis uz pusi (Vācijā)

vaj pat 3 reizes leelaks (Dā-

nijā) kā Latvijā. Dānijā pirms
kara (1913. g.) uz 1 kv. km.

bija 13,73 zirgi (1920. g. —

13,99), Holandē — 9,58, Beļģijā
— 8,92 (6,75), Vācijā — 8,36

Zirgi uz 100 eedzīvotajeem pirms kaŗa.

— (7,60), Francija 6,01 (4,ei), Zveedrija — 1,49, Somija — 1,03, Igaunija

(1919. g.) 3,73 zirgi.

Skaita ziņā Latvija peeteekoši apgādāta ar zirgeem ; to īpašibas
tomēr nestāvēja augstu. Zirgu vairums veetejee kleperi, kas ganļoti izturigi

un peeticigi, bet mazi un par nespēcigeem zemes virskārtas dziļai un

pamatigai izstrādāšanai, sevišķi atmatas uzplēšanai. Uzlaboti vaj sugas

zirgi reti sastopami, jo zirgu sugas jautājums vēl arveen atrodas neno-

skaidrotā stāvoklī. Visbeežaki sastopami dažādas jauktas sugas. Tā-

pat kopšanas, ēdināšanas un stallī turēšanas paņēmeeni nereti veci un

neracioneli; tāpat sajūtams veterinārārstu trūkums. Pastāvošās privātas
un nedaudzās kroņa zirgu audzētavas pa leelakai daļai apmeerinaja

leelgruntneecibu vajadzības pēc braucameem zirgeem (peem., Elejas

Zirgi uz 100 eedzīvotajeem
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audzētava;*) zemneeku saimneecibās parasti audzē zirgus tikai pašu

vajadzibam. Kurzemes muižās 1912./13. g. 1 zirgam gadā deva 66,5

pudu spēka baribas, 107,3 pudu āboliņa un 43,3 pudu seena.

Pēc 1912. gada kara zirgu reģistrācijas materialeem no viseem

199,019 Latvijas zemneeku saimneecibās kara spēka vajadzibam reģistre-
teem zirgeem no 1 aršina 16 veršokeem līdz 2 aršinam bija 64,848 zirgi

un leelaki par 2 aršinam 54,042 zirgi.**)

Zirgu skaits atsevišķās Latvijas daļās. No visa zirgu
skaita leelakā daļa atrodas Kurzemē (kopā ar Zemgali) ; pirms kara

tur bija 44 procenti no visa zirgu skaita un ari 1921. gadā pēc
viseem kara postijumeem 37,35 proc. Atteecigs procentuāls skaitlis

Vērši smagā vezumā

Latgale no 27,50 proc. pirms kara pacēlees uz 32,2 iun Vidzeme no 28,i2

proc. uz 30,44 proc.

Ar zirgeem visbagataki apgādāta Latgale (uz 1 kv. kilometru

6 zirgi); neraugotees uz samērā leelo eedzīvotaju skaitu, ari uz 100

eedzīvotajeem pirms kara nācās 13,6 un 1921. g. 17,8 zirgi. Šī parādiba

izskaidrojama ar saimneecibu neleeleem apmēreem. Otrā veetā zirgu
skaita ziņā stāv Zemgale, kur pat pēc kara zirgu skaits relativi deezgan

augsts. Zemgalē tāpat kā Latgalē vairāk aramzemes (Bauskas un Jel-

*) 1913. gadā privātās muižās Kurzeme 25 audzētavas ar kadeem 40 ērze-

ļeem un vairāki vaislas punkti.

**) BoeHHO-KOHCKaa nepennct 1912 ro.ua. Centrālās Statistiskas komitejas iz-

devums 1914. g.

Zirgi
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gavas apr.) vaj atrodamas neleelas saimneecibas (Ilūkstes apr.).
Salīdzinot zirgu skaitu ar apriņķu platibu, visnabagākā ar zirgeem

Vidzeme.

Zirgu vecums. No viseem 1920. gadā reģistreteem zirgeem
kumeļu līdz 1 gadam bija 6,95 proc. no kopēja zirgu skaita vaj apaļos
skaitļos pāri par 17,000. Zirgu no I—3 gadeem, gandrīz 710 daļa (9,76

proc.) vaj 24—25,000. 3—4 gadigu zirgu 5,43 proc, bet visleelakais

vairums 77,86 proc. vaj gandrīz 200,000 zirgu vecāki par 4 gadeem.
Pa kara laiku caur rekvizicijam un citādā ceļā zaudēti pa leelakai

daļai darba zirgi. No viseem Vidzemes zirgeem 1913. gadā 14,4 proc.

jaunāki par 3 gadeem. 1916. g., jaunāku par 3 gadeem, jau 18,96 proc,
bet 1919. g. 21,83 proc. un 1920. g. 17,5iproc. Kumeļu skaita paleelina-
šanās norāda ari uz spēju jaunu zirgu audzēšanu pēc kara.

Zemneeku saimneecibās Vidzemē 1913. g. atradās 57,015,
bet muižu eecirkņos 32,934. vaj no katreem 100 zirgeem 33,78. 1916. g.
muižās skaitijās 14,259 zirgi, bet mazgruntneecibās — 70,044. Tāpat

Zirgi Zirg i

Apriņķi un

apgabali
Gadi

3£

a Apriņķi un

apgabali
Gadi 2'n

2 <u

S

T-l

:igas . .

1913

1921

3,04

6,39

3,43

3,37
Tukuma

1913

1921

19,97

21,43

5,30

3,96

!ēsu
.
. 1913

1921
11,65
22,48

4,68
4,43

Jelgavasun Bauskas
1913

1921

16,25

20,32
5,87
4,65

r almeeras
1913

1921
15,93

18,25

4,30

3,85
Jaunjelgavas . . .

1913

1921
17,31
28,25

3,73

3,28

alkas .
.

1913

1921

15,oi

20,00
3,66
3,49

Ilūkstes
1913

1921

16,13

22,22
5,40
4,89

Vidzeme
....

1913
1921

8,12
13,25

3,98
3,77 Zemgale .

1913

1921
17,oi
21,65

5,u

4,20

.eepajas un Aizputes
1913

1921

14,93

13,18

6,73

4,27 Daugavpils .
1913

1921

10,56

16,72
7,51
6,86

[uldigas
1913

1921
24,49
20,68

5,58
3,51

Rēzeknes
1913

1921
15,55

17,36

6,62

5,79

rentspils
1913

1921
17,71

18,68

3,52

2,71
Ludzas

. . .

1913

1921
17,51
18,35

5,35
5,12

alsu
1913

1921

23,92

20,75

5,08

3,42

Kurzeme . 1913

1921
18,53
16,68

5,39
3,56 Latgale

1913

1921
13,62

17,47

6,42
5,84
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Latgalē 1916. g. muižas 5080 zirgi, bet zemneeku saimneecibas

70,690. Kurzeme 1900. g. muižas skaitijas 49,873, zemneeku saim-

neecibās 93,668, bet pilsētās — 3950 zirgi, kopā 147,491. Tā tad ari

leelakā daļa zirgu atrodas mazas un vidējas saimneecibas.

Uz 1 saimneecibu 1916. g. Vidzemes guberņā iznāca 2,4 zirgi

pagastos, bet muižās — 15,5. Vitebskas guberņā atteecigee skaitļi

1,3 un 6,3, bet visā Eiropas Kreevijā — 1,4 un 13,i. Latvija, izņemot

Latgali, arveen peedereja pee teem Kreevijas apgabaleem, kuru atse-

višķās saimneecibās atradās prāvs mājlopu, īpaši leellopu skaits. Maz-

gruntneeku vidējās saimneecibās (Vidzemē) turēto zirgu vērtibā snee-

dzas līdz 350 rbļ. zelta, vaj par katru zirgu 110—120 rbļ. zeltā.

b) Leellopeem peešķirama vissvarīgākā saimneeciskā nozīme ari

Latvijā, tāpat kā to dara citās valstīs. Leellopi ir visas racionelās lop-

kopības un ar to saveenotās peensaimneecibas pamats. Pirms kara leel-

lopu skaits Latvijā sneedzās gandrīz līdz miljonam. Pa postošeem kara

gadeem leellopu skaits leelā mērā ceetis un īsi pēc kara (1919. gadā)

Latvija bija zaudejuse gandrīz 1
/b no sava normālā pirmskara leellopu

skaita. 1920. g. jau sasneegti 81,so procenti, bet 1921. g. — 87,66 proc.

no pirmskara daudzuma (skat. tuvāku 408 lpp. tabeli). Visvairāk leel-

lopu zaudēti Zemgalē un Kurzemē, kamēr Latgale jau noteikti tuvojas

pirmskara skaitļeem.

Leellopu skaits atsevišķos apgabalos sadalijās šādi

(procentos) :

Salīdzinot Latvijas leellopu kopskaitli pirms kara (abzolutos skaitļus)
ar citu valstu atteecigeem skaitļeem, redzam, ka Latvijas leellopu skaits

nav leels (skat. tabeli 406. lpp.). Šveicei, kura kreetni mazāka par

Latviju, bija 1,499,000 govslopu, Holandei—l,69l,ooo, Beļģijai —1,857,000
un Dānijai pat — 2,244,000, tā tad vismaz 2 reizes tik daudz, cik

Latvijai.

Latvija samērā reti apdzīvota zeme ar daudz mežeem, ganibam un

pļavām. Dabas un saimneeciski apstākļi sevišķi izdevigi plašai un

preekšzīmigai lopkopibai un peensaimneecibai, un leellopu skaits nākotnē

spēji peeaugs.

U z 100 eedzīvotajeem leellopu skaitlis Latvijā jau tagad
samērā augsts.

1913. g. 1920. g. 1921. g

'idzeme 38,93 42,88 40,15

lurzeme 18,09 19,04 17,07

Zemgale 20,29 14,25 16,89

'emgale un Kurzeme kopa

.atgalē

38,38

22,69

33,29

23,83

33,96

25,89

atvija . 100 100 100
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Pirms kara uz 100 eedzīvotajeem Latvijā bija 36—37 leellopi,

vaj, peeņemot par pateeso eedzīvotaju skaitli 2,250,000 (pusotra miljona

veetā). Uz katreem 100 eedzīvotajeem iznāca pat 42 leellopi. Tādā

gadijumā tikai nedaudzās valstīs (Dānija, Zveedrija, Somija) bija vairāk

leellopu kā Latvijai. Tagad, caur eedzīvotaju skaita pavairošanos, 1921. g.

uz katreem 100 eedzīvotajeem iznāca 46,3 leellopi, un Latvija jau

tuvojas tikko minēto valstu skaitļeem, vaj pat pārspēj tos. Vai-

rākās Eiropas valstīs ar lopu skaita samazināšanos pa kara laiku un pēc
kara ar eedzīvotaju skaita peeaugšanu, šee relativee leellopu skaitļi

kļuvuši nelabvēligaki; Dānijā,

peemēram, 1920. gadā uz 100

eedzīvotajeem turēja tikai

kādus 77 leellopus 82 veetā.

Tāpat Vācijā 31 leellopa veetā

tura vairs tikai 28,i7, Francijā
37 veetā 33, Anglijā 16 veetā

— 12. Igaunijā 1920. gadā uz

100 eedzīvotajēem ari turēti

tikai 29,6 leellopi.
Uz 1 kvadrātkilo-

metru leellopu skaits Lat-

vijā jau pirms kara nebija

augsts (14V2) ,' pēc kara tas

kļuvis vēl nelabvēlīgāks —

12,i7. Citās valstīs šis skaitlis

pirms kara daudz aug-

stāks. Francijā pirms kara

uz 1 kv. km iznāca 27,4i

leellopi (1920. gadā — 23,20),

Šveicē — 35, (33,5), Vācijā —

Govslopi uz 100 eedzīvotajeem.

37,3i, (35,62), Dānijā — 57,84, (58,2), Holandē — 59,29 un Beļģija pat 62,i5

(49). Francijā uz 1 kv. km. izturēja 2 reizes vairāk, Dānijā 4 reizes un

Beļģijā pat 5 reizes vairāk leellopu nekā pee mums. Turpretim tanīs

zemēs, kur visai nelabvēligi dabas apstākļi, atteecigi lopu skaitļi kreetni

zemāki ; Somijā — 4,57 (1900. g. nepilni 4) un Zveedrijā — 6,55, bet

Zeemeļ-Amerikas Saveenotās Valstīs — 7,3. Igaunijā 1920. gadā uz 1 kv.

km. turēja 10,87 leellopus, vaj uz 100 deset. kulturzemes 9,4 govslopus.

Jau pirms kara, tāpat ari tagad, atsevišķi apgabali un apriņķi Latvijā

neveenadi apgādāti ar leellopeem. Dabiski apstākļi (bagatigas ganibas

un āboliņa lauki) un augstāki attīstita lopkopiba sekmē leelaku lopu
skaita eeaudzešanu šādos apriņķos. Šaī ziņā samērā labvēligi nostādīta

Vidzeme un daži Latgales apvidi, kuros augsts leellopu skaits ne tikai

Leellopi uz 100 eedzīvotajeem
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uz 100 eedzīvotajeem, bet ari uz 1 kv. kilometru. Samērā augsti
1921. gada Zemgales skaitļi uz 100 eedzīvotajeem, spējas eedzīvotaju
samazināšanas dēļ; leelpilsētās tuvums turpretim samazina šos skaitļus

Rigas apriņķī.

Veetejee eedzīvotaji un it sevišķi lauku eedzīvotaji pirms kara tāpat

tagad peeteekoši nodrošināti ar gaļu un peena produkteem un senāk

Mājlopi uz 1 kvadratkilometra.

Mājlopi uz 1 kv. km.

Leellopi Leellopi

Apriņķi un

apgabali
Gadi

3£

ģ

vi

Apriņķi un

apgabali
Gadi o,>

H «
S CD

S

□

Rigas . .
1913

1921

11,42

21,60
12,92

11,41
Tukuma

1913

1921

54,9i

64,28
14,58

11,87

Cēsu
. . .

1913

1921
77,20
86,33

19,06
17,03

Jelgavas un Bauskss 1913

1921
45,38
49,47

16,38
11,33

Valmeeras
1913

1921

62,97

70,12

16,96

14,78
Jaunjelgavas . . .

1913

1921

50,59

65,96

10,89

8,85

Valkas
.
. 1913

1921
59,34
77,14

14,49
13,46

Ilūkstes
1913

1921
44,35
42,42

14,85
9,33

Vidzeme
....

1913

1921

32,05

49,46
15,73
14,07

Zemgale .

1913

1921

47,66

53,63
14,33
10,41

Leepajas un Aizputes
1913

1921
30,8i
32,30

13,91

10,46 Daugavpils .

1913

1921
18,63

30,40

13,26

12,47

Kuldigas
1913

1921

51,70

61,15
11,77
10,39

Rēzeknes
1913

1921
39,17
40,40

16,68
13,47

Ventspils
1913

1921
45,09
49,45

. 8,96
7,17

Ludzas . .
1913

1921

50,66

49,3i

15,47

13,74
Talsu 1913

1921

52,32

58,49

11,11

9,65

Kurzeme . 1913

1921
40,22
44,64

11,69
9,54 Latgale

1913

1921
32,04
39,73

15,io
13,28
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atlikās pat eeverojams vairums sveesta izvešanai.*) Jo Latvijā audzē-

jamo leellopu īpašibas bija samērā augstas.

Jau pagājušā gadu simteņa 30-tos un 40-tos gados veetejās* saim-

neecibās, — pa preekšu preekšzīmigakās muižās, — radās interese uz

sugas lopu audzēšanu. Tad eeveda un audzēja visdažādākās sugas,

gan gaļas, gan peena lopus, bet ar laiku lauksaimneeki peegreezās vis-

Mājlopi uz 100 eedzīvotajeem

vairāki peena lopu (ostfrižu un angelnas) audzēšanai. Jau 90-tos gados
549 Kurzemes muižās reģistrētas 54,530 govis, no kurām :

ap 30°/o tīrasiņu vaj jauktas angelnas sugas

„
20°/o

„ „ „
ostfrižu

„ 46°/o veetejee lopi un maisījumi.

„ 4°/o pārejee sugas lopi**).

Nodibinotees un nostiprinotees lauksaimneecibas un lopu pār-
raudzības beedribam, sugas peena lopu audzēšana jo plaši eeveešas ari

mazgruntneeku saimneecibās (īpaši pēc 1906./7. gadeem). Līdz 1915. g.

sugas lopu cilts grāmatās veen uzņemti:
Kopā

Rigas Lauksaimneecibas Centralbeedribā 352 buļļi 8793 govis 9145

Latveešu Ekonomiskā sabeedribā 160
„

3883
„

4043

Kopā 512 buļļi 11,676 govis 13,188

Bez tam vairāki leellopi nav uzņemti neveenā no augšā minētām

saveenibam ; tee nav tīrasiņu, bet ir maisitfresp. krustojumi, vaj ir veetejo

sugu lopi.

Leelgruntneeku saveenibās (zocietatēs) līdz 1909. gadam uzņemti

*) Uz 100 lauku eedzīvotajeem Vidzeme 1915. g. bija 122 leellopi un 1916. g. 87,8.

**) M. v. Blaese. Die Landwirtschaft in Kurland — sākot ar 136. lapp.

Leellopi uz 100 eedzīvotajeem



418

angelnas-fiņu lopi 7743 un ostfrižu — Holandes 23,308. *) Katrā ziņā

sugas lopu skaits Latvijā pirms kara eevērojami augsts. 1914. gadā

darbojās 160 buļļu stacijas sugas lopu izplatišanai.

Lopkopibas pacelšanā kvalitativi jo leelu lomu spēlēja loppārrau-
dzibas beedribas. Pirmās mazgruntneeku pārraudzības beedribas

nodibinājās 1903./4. gadā Smiltenē, Siguldā, Vesteenā un Nitaurē. Spējāki
tās sāka vairotees tikai pēc 1908. gada (vairums nodibinājās 1911. —14. g.)

un 1913. gada beigās jau pastāvēja 281 loppārraudzibas beedriba ar

gandrīz 4600 saimnecibam un pāri par 85,000 kontrolējamo lopu. No

tām Rigas Lauksaimneecibas Centralbeedribā veen apveenotas 130 bee-

dribas (100 beedribasVidzemē, 27 Kurzemē un 3 Latgalē) ar 2632 saimnee-

cibam un 29,154 govim **) 1918. gadā no tām atlikušas vairs tikai 12, bet

1921. gada sākumā darbojas šaurākos vaj plašākos apmēros atkal apmē-

ram 100 pārraudzibas beedribu.

Kontrolējamās saimnee-

cibās vispirms eevadita

sakņu audzēšana, papla-
šināta āboliņa sēšana, uzla-

botas pļavas un ganibas,

pavairota spēka baribas, it

īpaši raušu izēdinašana

govim un vispār lopkopiba
nodrošināta ar peemērotu
baribu. Rigas Lauksaim-

neecibas Centralbeedribā

1911. g. eeveduse eļļas

raušu 103,452 pudi, bet

Ekonom. - Sabeedriba ap

300,000 pudu. Līdz ar to

leelā mērā paceļas peena

Veetejā govs ar baltu galvu.

un sveesta raža. 1912. g. mazgruntneeku loppārraudzibas beedribu govs

ražoja 224 mārciņas sveesta un 1913./14. g. — 236 mārciņas (leelgrunt
neeku beedribas taī pašā laikā 213 mārciņas). Ari peena tauku pro-

cents eevērojami augsts; pēc trešās Baltijas mazgruntneeku sugas

lopu ciltsgrāmatas angelnas lopeem tas bija 3,80°/o, pusasiņu — 3,76% un

veetejeem lopeem 3,99%. Atsevišķos gadijumos tauku procents paceļas
līdz 5. (Leelgruntneeku saimneecibās tauku procents 3,3 un 3,45.)

Pēdējos pirmskara gados spēji sāka attīstitees sveesta eksports

*) Skat tuvāk „Stammbuch des Baltischen Anglerrindvieh's"; speciāls Vidzemes

ķeizariskās ekonomiskās Societates Baltijas angelnas lopu saveenibas izdevums,
sākot ar 1903. gadu.

**) Baltijas mazgruntneeku pārraudzības beedribu pārskats 1913. g.

Sugas lopi
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uz ārzemēm, sevišķi uz Dāniju un caur pēdējo uz Angliju. 57 peena

pārstrādāšanas kooperativi 1913. gadā caur Rigas Lauksaimneecibas

Centralbeedribu veen eksportēja 553,817 mārciņas sveesta, bet 1914. gadā

pat 1,218,639 mārciņas. Gandrīz tikpat daudz eksportēja ari pārejās
saveenibas. Tāpat eevērojamu daudzumu sugas lopu Latvija izveda uz

Eekškreevijas guberņām (zemstēm). Tikai visus šos racionelos pasākumus,
kuri nesen eeveesušees, pilnigi iznīcinājis karš. 1921. gadā Latvijā dar-

bojas 18 kopmoderneecibas, pa leelakai daļai veetejām vajadzibam.
Par leellopu vecumu noteiktas ziņas dod speciāla Vidzemes

1913. gada lopkopibas anketa. No viseem 354,957 leellopeem teļu līdz

Vērsis arklā.

1 gadam bija 53,228, no I—2 gadeem vecu 56,862 (no teem bullēnu

17,085) un 244,867 leellopi vecāki par 2 gadeem (to starpā buļļu un

vēršu 7401). 1920. gadā, kad lopu skaits vispār eevērojami pamazinajees,
un šī pamazinašanās visvairāk ķēruse peena lopus, novērojama jaunlopu
skaita pavairošanās. Pirms kara teļu līdz 1 gadam Vidzemē bijis tikai

15°/ono govslopu kopskaita ; 1920. g. procents peeaudzis līdz 25°/o, vaj par

veseleem 10 punkteem. Vispār, teļu Vidzemē par 20,000 vairāk nekā

pirms kara. Peelīdzinot pirmskara teļu skaitu simtam, atteecigais skaitlis

1920. g. pacēlees līdz 142,5. Tāpat, kaut gan ne tik spēji peeaudzis ari

jaunlopu skaits (no 1 līdz 2 gadeem) no 100 uz 105. Divi gadi vecu un

vecāku leellopu Vidzeme veen zaudejuse 1920. g. līdz 75,000 no pirms-
kara skaita.

Leellopu vecums
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No viseem 1920. gadā Latvijā saskaititeem govslopeem (izņemot

vēlāk peeveenotos apgabalus) teļi līdz 1 gadam bija 1/i (24,87%), vaj

apaļos skaitļos 182,000. Visvairāk teļu izpostitos Zemgales apriņķos

(29,65%). Teles no I—2 gadeem 105—110,000 vaj 14,33% (ari visvairāk

Zemgalē). Buļļu no I—2 gadeem samērā maz 3,8i% vaj nepilni 30,000.

Divi gadi vecu un vecāku ragulopu nedaudz vairāk par pusi (56,99%),

no visa leellopu skaita vaj apmēram 420,000. Samērā augsts šo vecāku

lopu procents pilsētās un meestos: 80,5% no kopējā leellopu skaita.

Buļļu un vēršu skaits šo 2 gadi un vecāku leellopu starpā sneedzas

gandrīz līdz 10,000 un Vidzemē tas aizņem 1,38%> Kurzemē 1,54%, bet

Zemgalē 1,38% no visa leellopu daudzuma.*)

Leellopu skaits pēdējos gadu desmitos pirms kara deezgan leni

kāpa uz augšu. Kurzemē 1863. gadā atradās 449,000 leellopi, 1876.

gadā skaitija 311,419 leellopus, bet 1897. gadā —.310,600 un 1913. gadā,

pēc teem pašeem guberņas statistiskās komisijas dateem, leellopu skaits

bija 349,829. Tāpat ari Vidzemē (4 apriņķos) 1897. gadā, jau reģistrēti

338,037 leellopi, bet 1913. gadā 354,957. Tā tad ari šaī gadijumā lopko-

pibas progress parādijās galvenām kārtam leellopu īpašibu un ražiguma

pacelšanā. Citās zemēs leellopu skaita peeaugums skaidrāki redzams:

Dānijā 1881. gadā bija tikai 1,470,000 leellopu, bet 1909. gadā —

2,254,000; to pašu redzam Vācijā un Somijā.
Uz 1 leellopu visā Latvijā pirms kara iznāca 1,6 desetinas aram-

zemes, vaj 3,5 desetinas lauksaimneeciski izmantotas zemes (aramzeme,

pļavas un ganibas). Pēc specielas lopkopibas anketas Vidzemē (1913. g.),

uz veenu leellopu iznāca 1,48 des. aramzemes, 3,27 des. lauksaimneeciski

izmantotas zemes un 5,46 des. visas zemes. Uz 1 leellopu 2 gadus vecu

un vecāku bija: 2,i6 des. aramzemes, 4,74 des. lauksaimneeciski izman-

totas zemes un 7,89 des. zemes kopplatibas.
Iztaisot šo aprēķinu atžgārņā kārtibā, redzam, ka Vidzemē uz 100

desetinam aramzemes turēja 63,33 leellopus, vaj — 43,25 leellopus
vecākus par 2 gadeem. Uz 100 desetinam aramzemes, pļavu

un ganibu 28,98 leellopus, vaj 19,79 leellopus vecākus par 2 gadeem,

un uz 100 des visas zemes kopplatibas 18,25 leellopus, vaj

12,46 leellopus 2 gadus vecus un vecākus.

Ar citeem vārdeem, Vidzemē 1913. g. uz 100 pūrveetam visas zemes

platibas varēja izturēt tikai 7 leellopus, kamēr Dānijā uz šo pašu platibu

varēja izturēt uz pusi vairāk — 16,3 leellopus, Vācijā — 13,0, Anglijā —

13,5, Francijā — 9,6 v. t. t. Ņemot visu Latviju, dabūsim vēl mazākus

skaitļus, un tagad caur mājlopu skaita vispārēju spēju samazināšanos šee

skaitļi mums kļuvuši vēl nelabvēligaki. No otras puses, tee paši

*) Skat. tuvāku pirmās tautas skaitišanas rezultāti 1920. g.; eevads 18.

1. p. un tabele N° 3.

Leellopuskaita maiņa
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skaitļi rāda, ka Latvijas lopkopibas attīstibai stāv vēl preekšā plašas izredzes

gan kvalitativā ziņā, gan ari mājlopu skaita pavairošanās ziņā.

Leelakā daļa leellopu atrodama vidējās un mazajās saimnee-

cibās, bet muižās samērā ļoti maz. Vidzemē 1913. gadā no katreem

100 leellopeem 34,29 atradās muižu eecirkņos, bet 1916. gadā no 261,087
Vidzemes leellopeem tikai 38,879 ir muižās. Ari Latgalē 1916. gadā

155,032 leellopi atrodami zemneeku saimneecibās, un tikai 13,997 —

muižās. Tāpat Kurzemē (ap 1901. g.) muižām peedereja 10672 tūkstoši

leellopu, bet zemneekeem — 23272 tūkstoši. Tā tad vairums Latvijas

leellopu mitinājās mazās

un'vidējās saimneecibās;

muižās, turpretim, beežaki

sastopama racionela lopko-

piba, dažādijauninājumi un

speciālisti.

V7ide jā V i d z e m c 55

zemneeku mājā (ar
128 pūrv. kopplatibas)
pirms kara varēja sastapt
šādu lopu skaitu : 8,8 slau-

camas govis, 3,7 teļus un

jaunlopus, 2,9 zirgus, 4,9

cūkas, un 10,08 aitas. Slau-

camo lopu kopvērtiba —

600 rbļ. zeltā, vaj katr?

govs 75 - 78 rbļ.

Neleelas Cesvaines saimneecibas vērsis.

Kurzemes muižās uz 100 desetinam lauksaimneeciski izman-

totas zemes 1912./13. g. bija 35, ileellopu, to starpā 17,2 peena lopi un

15,4 muižas ļaužu lopi. *) Vidzemes muižās uz to pašu platibu varēja
izturēt 1913 /14. g. jau 52,3 leellopus, no teem 30,6 peena lopus un 6,i
strādneeku lopus.

Dažāda leeluma saimneecibās lopu skaits visai dažāds: mazgrunt-

neeku saimneecibās tas samērā leelaks, nekā muižās. Visvairāk lopu,
samērā ar eedzīvotaju skaitu, tura ne mazākās un ari ne visleelakās saim-

neecibas, bet gan vidējās un leelakās zemneeku saimneecibas.

1920. gadā uz 100 eedzīvotajeem govslopu:
Saimneecibas Rigas apr. Cēsu apr. Valkas apr.

līdz 6 purv. 22,48 22,65 26,60
6— 30

„ 51,7i 53,52 61,0i
30— 60

~ 63,8i 86,12 78,36
60—300

„ 82,03 108,56 100,45
pāri par 300

„
67,38 85,06 77,3i

Visās saimneecibās 68,04 97,73 89,9i

;) Statistik der Sektion fiir landwirtschaftliche Buchfūrung.

Leellopi leelās un mazas saimneecibas
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Samēra ar zemes un aramzemes daudzumu, vairāk leellopu mazākās

saimneecibās.

Uz 1 leellopu:
Aramzemes Kopplatibas

Saimneecibas Rigas apr. Cēsu apr. Valkas apr. Rigas apr. Cēsu apr. Valkas apr.

līdz 6 pūrv. 1,12 1,13 6,83 2,05 1,55 1,04

6— 30
„

2,35 2,59 2,39 5,97 5,89 4,45

30— 60
„

3,80 3,42 3,62 10,44 8,03 7,86

60—300
„ 6,98 4,38 4,76 19,35 11,89 11,99

pāri par 300 pūrv. 9,29 6,03 6,22 74,23 42,02 45,66

Visās saimn.caurm.6,60 4,47 4,87 26,68 15,44 17,59*)

c) Aitas vel arveen

visizplatītākais ' Latvijas

mājlops. Leelais aitu skaits

parasti norāda uz eksten-

zivu lauksaimneecibu. Bet

Latvijā tas galvenām kār-

tam izskaidrojams ar sa-

mērā leelo ganibu un pļavu

platibu. Nereti veen nekul-

tivētās un mazvērtīgās ga-

nibas un ari pļavas visla-

baki izleetojamas aitu gani-

Veetejee oksfordšīri Rigas izstādē.

šanai. No svara ari neleelais eedzīvotaju skaits uz laukeem un lauk

strādneeku trūkums.

Ar gadeem kopējais aitu skaits Latvijā nebūt neuzrāda tendenci eevē-

rojami mazinatees, peemēr., Kurzemē 1838. g. bija 448,000 aitas, 1867. g.

506,000 aitas, bet 1879. g. skaitija 303,340 aitas (no tām 272,449 zemneeku

saimneecibās) 1897. g. — 304,100 aitas (269,600 zemneeku saimneecibās)

un 1913. g. — 306,140, aitas. Cēsu apriņķī, peemēram, 1876. gadā pēc

guberņas statistiskās komisijas ziņām, saskaitītas 22,025 aitas, 1897. gadā

55,980, 1905. g. — 66,940, 1911. g. — 56,421 un 1916. gadā 57,765 aitas.

Līdzigu parādibu novērojam ari citos Vidzemes apriņķos. Valmeeras

apriņķī 1897. gadā 55,980 aitas un 1913. gadā — 119,594, bet 1916. gadā
— 74,392 aitas.

Pēckara gados novērojama spēja aitu skaita peeaugšana Lejas-

Kurzemē, kur dažos apriņķos aitu skaits pat dubultojees, samērā ar

pirmskara vairumu. Ja var būt runa par aitu skaita spēju pamazinaša-

nos, tad tas veenigi varētu zīmetees uz muižām. Pagājušā gadu simteņa

20. un 30. gados sāka Baltijā attīstitees smalkās vilnas meri no s v aitu

*) Valmeeras apr. uz 1 leellopu aramzemes I. grupa l,oi purv., 11. gr. — 2,88

pūrv., 111. gr. — 4,05 pūrv., IV. gr.
— 5,32 pūrv.,V. gr.

— 6,14 pūrv., vaj visā apr.—5,42 pūrv.

Aitkopiba
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audzēšana muižās. Pirmā merinosu audzētava Kurzemē eerīkota

Vecauces muižā, kur jau 1832. g. skaitija līdz 1000 merinosu, 1846. g. —

2261, bet 1864. g. — 3500 aitas. Uz valdibas eerosinajumu (grafs Kankrins)

dibināja specielas aitu audzētāju beedribas ar valdibas pabalsteem (peem.,

Piltenē). Cik spēji šī aitu plašā audzēšana attīstijās, tikpat spēji ta atkal

noslīdēja uz leju, jo klimatiskee un citi apstākļi nebija labvēlīgi. 1848. g.

merinosu aitu Kurzemē skaitija 18,000, visvairāk Tukuma un Talsu

apriņķos, 60. gados vairs tikai lOVa tūkstošus un 1881. gadā veetejais

gubernators jau ziņoja, ka

merinosu audzēšana vairumā

izbeigusēs. Un ja 1913. g.

Kurzemes oficiālā guberņas

statistika uzdod smalkvilnaino

aitu skaitu uz 62,610, tad tās

pa leelakai daļai ir jauktas

vaj merinosu pasugas. Tīrās

sugas aitas reti sastopamas.

Aitu skaits pirms kara un

tagad Latvijā atzīstams par

augstu. Latvijā pat vairāk

aitu, kā augsti attīstitās lop-

kopibas zemēs: Dānijā, Ho-

landē un Beļģijā.
Uz 100 eedzïvotajee m

tikai nedaudzās valstīs pirms
kara bija vairāk aitu kā Lat-

vijā. Tagad caur eedzīvotaju
skaita spēju samazināšanos,

Latvijā uz 100 eedzīvotajeem
1921. gadā 65,5 aitas; tas ir

tāds skaitlis, kuru tagadējos

apstākļos var uzrādit retas

Aitas uz 100 eedzīvotajeem.

zemes, tāpēc, ka kara laikā aitu skaits vairākās valstīs samazinajees.

Dānijā, peemēram, no 26,36 aitām uz 100 eedzīvotajeem pirms kara tas

noslīdējis uz 17 aitām, tāpat Francijā no 41,58 aitām noslīdējis uz 24,2 aitām,

Somijā no 37,6 uz 34, i aitām [1920. gadā. Nedaudzās valstīs atteecigs
skaitlis neleelā mērā cēlees (Vācijā no 9 un 10, Šveicē no 4,3 uz 6,

tāpat ari Spānijā). Igaunijā 1920. gadā uz 100 eedzīvotajeem skaitija 35,3

aitas, jo ari tur aitkopība stipri attīstita. Uz 1 kvadrātkilometru, Dānijā,
Holandē aitu pirms kara vairāk, nekā Latvijā, bet visvairāk to Anglijā,
kura jau ar 18. gadu simteni pārvērtusēs par tipisku lopkopibas zemi,

un kur kādreiz aitas no zemes ..nodzina" tureenes fermerus.

Aitas uz 100 eedzīvotajeem
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Dānijā uz 1 kv. kilo m. iznāca 18,65 aitas, Holandē 16,01, Francijā,

30,70, Rumānijā 43,06, Serbijā 79,06 un Anglijā 113,39 aitas. Pārejās Eiro-

pas valstīs atteecigee skaitļi pirms kara zemāki nekā Latvijā. Igaunijā
1920. gadā uz 1 kv. km izturēja 12,33 aitas. Pa kara laiku aitu relativee

skaitļi vairākās Vakar-Eiropas valstīs pamazinajušees, Latvijā tee, tāpat ka

Šveicē vaj Vācijā, mazleet peeauguši.

Atsevišķos Latvijas apgabalos aitas audzē deezgan
neveenadi.

No visa aitu kopskaita atradās (procentos).

Aitas

Aitas uz 1 kv. km.

1913. gac 1920. gacds 1921. ga

Vidzeme . . . 42,67 39,36 36,09

Kurzeme . . 13,85 24,38 21,69

Zemgale . . 16,87 11,55 14,84

Zemgale un ļ
Kurzemē kopā /

30'72 35,93 36,53

Latgalē . . . 26,6i 24,7i 27,38

Latvija . 100 100 100

Apgabali un
Gadi 1-1 sa

P CD

□ .

P

4.pgabali un
Gadi

I*
1-1 N

ĻD <D

□
.

P
apriņķi apriņķi

Rigas . .
1913

1921

11,71

19,oi

13,25

10,04
Tukuma.

.
.

1913

1921

43,26

104,76

11,49

19,34

Cesu . . . 1913

1921

84,4i
103,42

20,86

20,40

Jelgavas un

Bauskas. .

1913

1921

42,02
62,72

15,19
14,36

Valmeeras
1913

1921

91,05

117,19

24,52

24,9i
Jaunjelgavas

1913

1921

53,26

61,70

11,47

8,28

Valkas . .
1913

1921

73,67

103,8i
17,99
18,12

Ilūkstes.
. .

1913

1921
36,29
48,48

12.15

10,67

Vidzeme.
1913

1921

38,37

62,94
18,83

17,91
Zemgale. .

1913

1921

43,29

66,75

13.oi

12,95

Leepajas un

Aizputes .
1913

1921

25,5i

59,00

11,51

19,u
Daugavpils .

1913

1921

28,47

47,ii

20,26

19,33

Kuldigas . .
1913

1921
48,98

102,52
11,15
17,42

Rēzeknes . .
1913

1921
49,54
65,20

21.io

21,74

Ventspils . .
1913

1921
32,57

85,7i

6,28

12,43
Ludzas .

.
.

1913

1921

56,28

68,49

17,19

19,09

Talsu
....

1913

1921

43,35

113,21

9,20

18,67

Kurzeme . 1913

1921
33,64
80,28

9,78

17,16
Latgale .

1913

1921

41.oi

59,50

19,33
19,88
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Galvena aitu turētajā līdz pat pēdējam laikam bijuse Vidzeme.

Pēckara gados spēji peeaug aitu skaits Kurzemē un pa daļai Latgalē.
Vidzemes un Latgales apriņķos iznāk visvairāk aitu uz 1 kv. kilometru,

kamēr Lejas-Kurzemē ļoti augsts aitu skaits samērā ar eedzīvotaju dau-

dzumu. Kā abzolutee, tā relativee skaitļi gadu no gada svārstās.

Aitu vecums. No visām 1920. gadā reģistrētām aitām vairāk

kā puse (51,ii°/o) jēri līdz 1 gadam. Jēru procents samērā augsts

Zemgalē (53,8i°/o) un Latgalē. Pilsētās un meestos jērus tura mazāk, vaj

43,i2°/o no kopējā aitu skaita.

Aitas tura visvairāk mazas un vidējas saimneecibas, bet mui-

žās ļoti maz. 1913. gadā Vidzemes pagastos atradās 278,639 aitas,

bet muižu eecirkņos — 145,836 un 1916. g. muižās 32,790 (14,n°/o), bet

zemneeku tīpa saimneecibās 199,542. Tāpat Latgales muižās (1916. g.)

bija tikai 6623 aitas, bet zemneeku saimneecibās — 211,867. Ari Kur-

zemes muižās 111,500 aitu, bet zemneeku mājās 306,600.

Aitu 1920. gadā uz 100 eedzīvotajeem:

Saimneecibas Rigas apr. Cēsu apr. Valkas apr.

līdz 6 pūrv. . . . 6,90 25,66 38,94

6—30 pūrv. . . . 21,36 55,18 89,08

30—60 pūrv. . . . 35,92 93,64 93,28

60—300 pūrv. . . 66,89 124,7i 120,86

Pāri par 300 pūrv. 64,59 109,48 111,53

52,69 113,52 112,75

Aitas tāpat kā leellopus vairāk tura saimneecibas, kas leelakas par

60 pūrv., vaj 20 hektareem.

Aitu skaits Latvijā samērā leels. Lauksaimneecibas un īpaši lop-

kopības izveidošanai tām mazāka nozīme, kā pārejeem mājlopeem.
Aitas Latvijā parasti audzē pašu saimneecibu vajadzibam (pārtikai

un apģērbam), vaj veetejeem tirgeem. Veetejās neuzlabotās aitas dzīv-

svars (pēc 1912. g. anketas) — 80—90 mārciņas, auna 115—120 mārc.

un vilnas gadā 3—5 mārc. Uzlabotas aitas dzīvsvars 90—100 mārc,

auna 120—140 mārc. un vilnas s—B5 —8 mārc. gadā.
Nostādot labāki aitu audzēšanas jautājumu un pārstrādājot veetejās

eetaisēs aitkopibas produktus, aitkopiba pašreizējos apstākļos saimnee-

cibam var dot peenācigus eenākumus, sevišķi, ja vilnu un vilnas pār-

strādājumus izdevigi varēs izvest uz āreeni.*)

d) Cūkkopiba, kā īpaša lopkopibas nozare, Latvijā sāka izveidotees

tikai pašos pēdējos gadu desmitos pirms kara, kad nostiprinājās racionelā

lopkopiba. Līdz tam cūkas neleelā skaitā turēja tikai pašu vajadzibam

vaj veetejeem tirgeem. Caur to galvenām kārtam izskaidrojams samērā

*) Skat. J. Vītoliņš. Eenesiga aitkopiba.

Cūkkopība
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mazais cūku skaits Latvijā. Pirms kara cūku kopskaits sneedzās pāri

pusmiljonam — 557,000, kas iztaisa apmēram
1
/6 no visa mājlopu skaita.

Dānijā, kuras teritorija eevērojami mazāka, cūku kopskaits gandrīz 3 rei-

zes leelaks (1,468,000), tāpat Beļģijā ari uz pusi vairāk cūku nekā Lat-

vijā (1,117,000, skat. tabeli nodaļas sākumā). Mazāk cūku audzē tikai

Bulgārijā (466,000), Norvēģijā (319,000) un Greeķijā (175,000). Tāpēc
cūku kopskaits Latvijā atzīstams par zemu.

Salīdzinot turpretim cuku skaitu ar eedzīvotaju daudzumu vaj ar

teritoriju, dabūjam daudz labvēligakus skaitļus.

Uz 100 eedzīvota-

jeem Latvijā jau pirms kara

iznāca kādas 23 cūkas, —skait-

lis, kurš, salīdzinot ar citu

valstu atteecigeem skaitļeem,

peeteekoši augsts.
Tikai četrās valstīs : Serbi-

jā, Vācijā, Dānijā un Zeemeļ-

Amerikas Saveenotās Valstīs

bija vairāk cūku uz 100

eedzīvotajeem nekā Latvijā.
Pēc kara šis relativais skait-

lis Latvijā peeaudzis pat uz 28.

Tanī pašā laikā tas eevēro-

jami pacēlees ari Zeemeļ-
Amerikas Saveenotās Valstīs

no 63 un 67,78. Turpretim

Dānijā, Vācijā, Francijā, So-

mijā un vairākās citās valstīs

šee skaitļi stipri kritušees.

Igaunijā 1920. gadā uz 100

eedzīvotajeem rēķināja daudz

mazāk cūku nekā Latvijā
- 17,4.

Cūkas uz 100 eedzīvotajeem.

Uz 1 kvadrātkilometru pīrms kara Latvijā iznāk tikai

8,59 cūkas, vaj apmēram 4 reizes mazāk, nekā Dānijā vaj Vācijā. Pat

maz attīstitā Serbijā cūku uz pusi vairāk. Ari šaī gadijumā tas izskai-

drojams ar daudzo mežu bagatibu un neizmantotas zemes platibu Latvijā.
Tikai zeemeļvalstīs: Norvēģijā, Somijā un Zveedrijā, kurās daudz mežu

un nederigas zemes atteecigi skaitļi vēl mazāki kā Latvijā. Gandrīz

visās pārejās valstīs tee eevērojami augstāki. Francija pirms kara uz

1 kv. kilometru izturēja 12,87 cūkas (1920. gadā — 8,4), Šveice —

13,8 i(13,22), Anglija ar Uelsu 13,9 i (1920. g. eevērojami mazāk), Bel-

Cūkas uz 100 eedzīvotajeem
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ģija — 28,89 (32), Holande — 36,85, Dānija — 37,67 (26) un Vācija 40,5

(30) cūkas. Pa kara gadeem augšejee cūku skaitļi pa leelakai daļai

pazeminajušees, ar cūku skaita pazemināšanos vaj neecigu peeaugšanu.

Tāpat ari Latvijā pēc kara uz 1 kv. km. kopplatibas turēja 7,4 cūkas

un Igaunijā 1920. g. — 6,i cūkas.

Tikko peevestee relativee skaitļi skaidri norāda, ka cūkkopiba
skaitliskā ziņā, neraugotees uz viseem līdzšinejeem nelabvēligeem

apstākļeem, sasneeguse eevērojamu augstumu.

Cūku skaits, salīdzinot to ar eedzīvotaju daudzumu, Latvijai visai

labvēlīgs; viņš ir tāds pat kā vecā lauksaimeecibas un kultūras zemē —

Holandē vaj Rumānijā, un

tikai nedaudzās zemēs tas

vēl labvēligaks, kā Latvijā:

Serbijā kur izdevigaki da-

bas apstākļi — ozolu meži,

un Vācijā, bet īpaši Dānijā,
kur cūkkopiba seko racio-

nelailopkopibai un ar to sa-

veenotaipeensaimneecibai.

Leellopu skaits pirms
kara ar gadeem Latvijā

ļoti lēni kāpa uz augšu un

zirgu skaits stāvēja uz

veetas vaj uzrādija pat

pamazināšanās tendences:

cūku skaits turpretim ar

laiku eevērojami pee-

aug, neraugotees uz sa-

mērā zemām gaļas cenām.

Sugas cūkas Engelhartmuižā.

Kurzemē 1838. gadā skaitījās ap 140,000 cūku, 1863. g. — 154,000,

1900. g. — ap 177,000 un 1913. g., pēc tām pašām guberņas statistiskās

komisijas ziņām, gandrīz 205,000 cūkas. Tā tad cūku skaita peeaugumsskai-

dri manāms. Vēl skaidrāki tas nomanāms Vidzemē. 1881./83. gados Vid-

zemē bija 95,000 cūkas, 1910.;g. —120,000 un 1913. g. —185,000 cūkas;

neilgā laikā —40 gados, cūku skaits pat dubultojees. Nākotnē

droši veen šī cūku skaita peeaugšana spēji turpinasees, jo cūku skaits,

tāpat kā visu mājlopu skaits Latvijā, var būt 2—3 reizes leelaks, kāds

tas bija pirms kara.

Pa kara laiku gan cūku skaits samazinajees. 1919. gadā zaudēta

gandrīz x/4 cūku un pat 1921. gadā 557,000 pirmskara cūku veetā turēja
tikai 482,000 (86,53°/°)- Tomēr jau šaī pašā 1921. gadā atsevišķu apvidu
cūku skaits sasneedza un pat pārsneedza pirmskara skaitu (skat. tabeli

Cūkas uz 1 kv. klm.
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407. lpp.). Uzlabojotees tirgus un eksporta apstākļeem, cūkas audzēs ari

ārējam tirgum.

Atsevišķu apgabalu loma eūkkopibā dažāda. Ari cūk-

kopibā, tāpat ka dažās citās lopkopibas nozarēs, pēc kara pirmā veetā

noteikti nostājas Vidzeme.

No kopējā cūku skaita katrā apgabalā atradās šāds

procents:

Atsevišķos apriņķos cūku skaita ziņā valda visleelakā dažadiba. Ir

apriņķi (kā mežainais Ventspils apr.), kur uz 1 kvadrātkilometru tura

tikai 4 cūkas, kamēr visā Latvijā turā 2 reizes vairāk; tāpat uz

100 eedzīvotajeem tura sākot no 5,78 cūkām (1913. gadā beeži apdzīvotā
Rigas apriņķī) un beidzot ar 48 cūkām lauksaimneeciski attīstitā un

bagātā Valmeeras apriņķī 1921. gadā.

Cūkkopiba ir ta lopkopibas nozare, kura visdrīzāk atjaunojas skait-

liski -m nākotnē sola vislabākos panākumus. Citādi tas ir ar cūku

īpašibu uzlabošanu.

Leelakais vairums cūku ir veetejās, vaj dažādu cūku maisijums, un

tikai pēdējā laikā izplatījās sugas cūkas (Jorkširas un dāņu), kuru audzē-

šana neprasīja daudz laika un deva labus rezultātus (skat. Engelhardta
muižas cūkas). Cūku turēšana, barošana un kopšana vēl maz izveido-

jusēs un speciālu beedribu un atteecigu kooperativu visai maz.

i
Veena zemneeku tīpa saimne e c i b ā pēc 1916. gada lauk-

saimneecibas skaitišanas dateem, Vidzemē turēja 4,8 cūkas, Vitebskas

gub.— 2,3 un visā EiropasKreevijā 1 cūkas. Vidējas zemneekusaimnee-

cibas cūku vērtibā Vidzemē pirms kara 120 rubļi zeltā, vaj par katru

cūku 25 r. zeltā.

Muižas Vidzeme turēja 21,6 cūkas, Vitebskas guberņā —6,2, bet

visā Eiropas Kreevijā — 7,6.
No visām Latvijas cūkām, tāpat kā no citām mājlopu sugām, lee-

lakā daļa atrodama mazās un vidējās jeb zemneeku tīpa saimneecibās.

Šaī gadijumā starpība starp muižām un zemneeku saimneecibam nav

tik spilgta, kā, peemēram, aitu ziņā.

Vidzeme 1913. g. muižu eecirkņos atradās 64,501 cuka, zemneeku

saimneecibās — 120,615, bet 1916. g. muižās 21,932 cūkas, vidējās

Cūkas leelās un mazas saimneecibas

Apgabali 1913. gadis 1920. gadis 1921. ga

idzeme . . 33,22 37,72 36,63

Kurzeme . . 15,80 21,05 19,25

emgale . . 21,00 17,55 16,82

Kurzeme un ļ
emgale j

.atgale . . .

36,80

29,98

38,60

23,68

36,07

27,30

Latvija 100 100 100
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Cūkas

un mazās saimneecibās 134,831. Latgalē no 153,791 cūkas muižās

atrodas tikai 5327. Tāpat Kurzemē 1902. g. muižām peedereja 47,780,
bet zemneekeem 128,555*) cūkas.

Cūku skaits uz 100 eedzīvotajeem dažādās saimnee-

cibās 1920. gadā:

Visvairāk cūku, kā ari pārējo mājlopu ceturtās grupas saimneecibās.

Pirms kara lopkopibas uzplaukums visvairāk atbalstījās uz vidējām

un leelakām lauku saimneecibam un viņu beedribam vaj kooperativeem.

> ) J. Ludmers. MaTepiajiH no CTaTHCTHick KypjiHHjicKOH ryô. 1905.

Cūkas uz 1 kv. klm. un uz 100 eedz. apriņķos

Apgabali un
Gadi

o
.

•

s!

P co

□
.

n3
P

Apgabali un
Gadi

8.6i

P o

□ .
rH S

N
3

p
apriņķi apriņķi

Rigas . .
1913

1921
5,78

10,65
6,54
5,62

Tukuma . .
1913

1921

26.62

35,7i
7,07
6,59

Cēsu
.
. .

1913

1921

31,32

38,67

7,73

7,63

Jelgavas un

Bauskas. .

1913

1921

31,93

40,19

11,53

9,20

Valmeeras
1913

1921

37,94

48,03
10,22
10,13

Jaunjelgavas
1913

1921

34,62

41,49
7,46
5,56

Valkas . .
1913

1921
35,47
41,90

8,66
7,31

Ilūkstes . .
1913

1921
24,19
32.32

8,10

7,u

Vidzeme .
1913

1921

16,70

26,50

8,19

7,54
Zemgale . .

1913

1921

30,15

38,14

9,06

7,40

Leepajas un

Aizputes .
1913

1921
17,33

21,75

7,82

7,04
Daugavpils .

1913

1921
16,95

21,78

12,06

8,94

Kuldīgas . .
1913

1921

24.49

35,97

5,58

6,ii
Rēzeknes . .

1913

1921

28,80
24,8i

12,27
8,27

Ventspils . .
1913

1921
22,54
28,57

4,48
4,14

Ludzas . .
.

1913

1921
40,03
27,40

12,21
7,64

Talsu .
.

. 1913

1921
29,89
37,73

6,35
6,22

Kurzeme .
1913

1921
21,45
28,09

6.24

6,oi
Latgale . .

1913

1921
25,85
24,57

12,19
8,21

Saimneecibas Eiligas apr. Cēsu apr. Valkas apr. Valm. apr.

līdz 6 pūrveetam 15,16 I9,ii 25,oo 26,83

6—30 purv 23,68 27,90 37,83 38,73

30—60 pūrv. ....
60—300 pūrv. . . .

pāri par 300 pūrv. .

30,6i

43,40

40,05

39,30

44,45

37,72

40,04

52,73

44,38

45,53

60,57

56,09

36,60 41,36 48,62 58,23
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Pa kara laiku tās devušas apm. % n0 Ylsa mājlopu zaudējuma, un līdz

ar to visa lopkopība stipri satricināta. Atjaunojotees lauksaimneecibai,
atdzīvosees ari lopkopiba, galvenām kārtam šinīs saimneecibās. Pirms-

kara attīstiba šaī virzeenā nepārprotami leecina, ka Latvija labvēligos

apstākļos veegli var izvērstees par racionelu lopkopibas zemi, līdzigu

Dānijai, Somijai vaj Vācijai.
Dzīvais inventārs zemneeku mājās Vidzemē ar 128 pūrv.

kopplatibas, pēc speciālās anketas 1912. g., aizņēma tikai 14% no visa

mājas kapitāla (bez krājumeeem :)*

1 Zemes vērtibā 4215 rub. jeb 44,8% ļ
a) Pamata kapuals }

> # >

»

} 78, %

b) Rīcibas kapi,a,s ) inven, 1325
„ . 14,. . J

j Nedzīvais mv. 725
„ „

7,7
„

J

Kopā 9415 rub. 100,0%

Uz katru pūrveetu aramzemes iznāca 25 rub. zeltā dzīvā inven-

tāra, kas atzīstams par pilnigi apmeerinošu. Uz visas zemes kopplatibas
veenibu dzīvā inventāra vērtibā zema, un nākotnē droši veen eevē-

rojami varēs paaugstinatees. Kurzemes muižās 1912./13. g. uz 1 dese-

tinus lauksaimneeciski izmantotas zemes rēķināja 41,6 rbļ. dzīvā inventāra,

bet Vidzemes muižās 1913./14. gadā pat 62 rbļ.

7. Lauksaimneecibas blakus nozares

Leelajās lauku saimneecibās sevišķi muižās attīstitas lauksaimnee-

cibas rūpneecibā ; mazās un vidējās turpretim sastopamas dažādas lauk-

saimneecibas blakus nozares.

Lauksaimneeciskā rūpneecibā Latvijā nostiprinājās jau 19. g. s. vidū,

sasneegdama jo augstu pakāpi 60-tos un 70-tos gados. Pēc tam dažas

no šīs rūpneecibas nozarēm sāk uz laiku sarautees. Ta 1869./70. g.

Kurzemē darbojās 139 spirta dedzinātavas, kuras izdedzināja 77,402,577,39

grādus spirta. 1897. g. palikušas vairs tikai 39 dedzinātavas, kuras

ražoja 24,921,878 grādus spirta. Alus brūžu skaits 1872. g. bija 147 un

tee ražoja 653,078 vedrus alus, bet 1895. g. 56 brūži ražoja 826,200
vedrus. Totees spējāki uzplaukst labibu apstrādājošā rūpneecibā
(dzirnavas) un citu pārtikas veelu pārstrādāšanas rūpneecibā uz laukeem

(skat. tuvāku nodaļu par rūpneecibu).
Lauksaimneecibas rūpneecibā attīstidamās uz laukeem pārstrādā

lauku ražojumus un dod daudz vērtigu atkritumu (klijas un brūžu

atkritumi), kuri visai noderigi lopu ēdināšanai un barošanai. Ja muižās

*) Baltijas lauksaimneeks 1915. g.

Lauksaimneecibas blakus nozares
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samērā ātri eeveešas racionelā lopkopiba, tad ļoti beeži šī parādiba

teeši vaj neteeši stāv sakarā ar lauksaimneeciskas rūpneecibas stāvokli

un attīstibu.

Mazās un vidējās saimneecibās lauksaimneeciska rūpneecibā varēja
attīstitees tikai izņēmuma gadijumos. Nerunājot nemaz par vispārejeem

nelabvēligeem apstākļeem, bruņineeku muižu privilēģijas līdz pat bei-

dzamam laikam noleedza eerīkot rūpn.-tirdzneeciskus uzņēmumus zem-

neeku saimneecibās.

Bez sakņkopibas un dārzkopibas (skat. tuvāku eepreekšejo nodaļu)

zemneeku saimneecibas enerģiski peekopa ari dažas citas lauksaimnee-

cibas blakus nozares.

Kā veena no vecākām un eeceenitakām Latvijas lauksaimneecibas

blakus nozarēm minama biško p i b a, kura sastopama visādu veidu

saimneecibās, bet jo sevišķi zemneeku mājās. Kurzemē 1910. gadā

skaitījās*) 4173 bišsaimneecibas, no tām tikai 165 ar 1349 bišu saimēm

atradās muižās, bet viss pārējais vairums — 4008 bišsaimneecibas ar

19,926 saimēm (no tām 14,576 saimes eeveetotas rāmju stropos) atradās

zemneeku saimneecibās. Tā tad visā Kurzemē atradās 4173 bišsaim-

neecibas ar 21,275 saimēm. Vidzemes gub. pavisam saskaititas taī pašā

laikā 7406 bišsaimneecibas ar 29,797 saimēm, no kurām vismaz puse

atradās Latvijas daļā. No šīm bišu saimēm 22,157 atradās zemneeku

saimneecibās. Medus cenas Kurzemē —12r. 75 kap., bet Vidzemē

12 r. 45 kap. par pudu, jo medus bija augsta labuma. Vasku cenas

Kurzemē — 23,45 rbļ. un Vidzemē 21,80 rbļ. puds.

Pa kara gadeem biškopiba leelā mērā ceetuse. Tomēr pēc
1920. gada tautas skaitišanas reģistrēts deezgan prāvs bišu saimu skaits.

*) Pc-ccih". Tikko minētais avots, no kura ņemtas šīs ziņas

uzdod, ka Kurzemē katra saime devuse 13 mārciņas medus un 1,2 mārciņas vasku

un Vidzemē katra saime devuse 12 mārciņas medus un 1,1 mārciņu vasku.

Biškopība

Bižu saimes Dravu skaits z katru dravu

bišu saimes

Rigas apriņķis .
Cēsu

„

4361

5523

1037

1789

4,20

3,08
Valmeeras

„
4227 1204 3,51

Valkas 4762 1389 3,42

idzeme 18873 5419 3,48

Leepajas apriņķis . 1916 754 2,54

Aizputes „

Kuldigas
„ .

.

1871

2119

652

845

2,86

2,50

Ventspils „ . . 1963 589 3,33

Talsu 2464 771 3,19

Kurzeme . 10333 3611 2,86
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1920. gadā nenotika lauksaimn. skaitišanā Ilūkstes apriņķī un vēlāk no

Kreevijas peeveenotos apvidos; tāpat eedzīvotaji īpaša bišu saimju

nodokļa dēļ dažās veetās izvairijas no pareizu ziņu uzdošanas. Augšā

peevestee skaitļi uzlūkojami tāpēc par minimaleem un bišu saimju skaits

droši veen pacelsees līdz 50,000. Pēc kara breesmam un postijumeem
bišu stropu un saimju skaits vēl nav peeteekoši leels un tāpēc biškopība
nākotnē attīstisees tāļaku. Tagad Latvijā uz 1 kvadrātkilometru iznāk

0,8 bišu saimes, kamēr visā Vācijā uz to pašu platibu iztura gandrīz
5 saimes.

Kā pirms kara, tā ari tagad leelakais vairums bišu dravu atrodas

Vidzemē. Caurmērā uz katru saimneecibu tura 3 bišu saimes, lai gan

neretās saimneecibās saimju skaits sneedzas līdz 10 un dažās paceļas
līdz 20 un pat vēl vairāk. No visām saimneecibam, kuras kopa bites

}

59,74% turēja tikai 1 vaj 2 saimes, 21,66°/o — kopa 3 vaj 4 saimes,

9,42% — 5 vaj 6 saimes, 3,50% — 7 vaj 8 saimes, 2,64% — 9 vaj 10

saimes, 1,80% 11 līdz 15 saimes un pārejas 0,94% izturēja vairāk par

15 saimēm bišu.

Speciālas biškopibas beedribas darbojas jau no pagājušā gadu

simteņa vidus. 1905. g. Kurzemē veen pastāvēja 14 biškopju beedribas.

Tagad daudzas no pastāvošām beedribam apveenojušās Latvijas Biško-

pibas Centralbeedribā, un bišu rūpiga kopšana, kā ari biškopibas pro-

duktu racionelā izmantošana arveen vairāk izplatās un līdz ar to peeaug

bišu saimju skaits. Līdz šim biškopiba pa leelakai daļai apkalpoja tikai

mājas saimneecibas vajadzības.
Ari putnkopība jau no seneem laikeem leelakos vaj mazākos

apmēros pastāv gandrīz katrā saimneecibā. Tikai ari ta parasti kalpo

mājas vajadzibam ; tikai neleelā vairumā putnus pārdod tuvākos tirgos.

Rūpneeciska putnkopība sastopama visai reti un pa leelakai daļai leel-

saimneecibās. Putnu kopšana un audzēšana primitīva, kaut gan pastāv

ari īpašas beedribas ; noteiktu sugu un virzeenu vēl arveen trūkst.

Tomēr mājputnu skaits jau tagad peeteekoši leels.

Biškopība

rukuma apriņ]ķis . 1824 673 2,71

felgavas
„

2775 930 2,98

3auskas
„

2457 701 3,50

J.-Jelgavas
„

lukstes
„

1828

800

588 3,10

318 2,51

emgale 9684 3210 3,oi

Daugavpils apr. .
Rēzeknes

„

1871

1303

786

563

2,38

2,31

Ludzas
„

1546 688 2,24

atgalē . 4720 2037 2,31

Latvija' . 43610 14277 3,05
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Pec 1920. gada lauksaimn. skaitišanas materialeem mājputnu skaits

uzdots sekošs :

Vidzemē 342,793 mājputni, Kurzemē — 181,488, Zemgalē — 208,450,

Latgalē — 98,546, vaj visos apvidos, kuros 1920. gadā notika lauksaim-

neecibas skaitišana — 831,277 mājputni. Pateesibā mājputnu skaits

eevērojami leelaks.

Mājputnu kopskaits tagad grozās ap miljonu ; pirms kara tas bija

eevērojami leelaks. Tas rāda, ka ari putnkopibai Latvijā drošs pamats,

īpaši leelu tirdzneeciski-rūpneecisku centru tuvumā un mazākās

saimneecibās.

Pa kara gadeem spēji uzplaukušas vēl pāris lauksaimneecibas

blakus nozares, kuras pirms kara pastāvēja tikai mazos apmēros, leela-

kās pilsētās, meestos un to tuvumā, vaj atsevišķos apvidos, peemēram,

Vecpeebalgā. Tās irtruškopiba un kazkopiba. Kara laikā,

kad spēji samazinājās slaucamo govju skaits un vispār pārtikas jautājums

bija visai speedošs, trušu un kazu audzēšana izplatijās pa visu zemi,

īpaši mazākās saimneecibās. Ari šīs nozares apmeerina parasti tikai

saimneecibas vajadzibas un vēl nav peenācigi izkoptas.
1913. g. kazu skaits Kurzemē nesasneedzā pat līdz 1000 (965).

Okupācijas laikā uz 14. decembri 1917. g. skaitija 279 āžus un 2326

kazas — kopā 2605. Pēc kara, 1920. gadā, kazu un āžu skaits Kurzemē

(kopā ar Latgali) peeaudzis vismaz līdz 157a tūkstošeem.

Putnkopība

apriņķī
ēsu

Kazas un

aži (1920. g.)
2845

3502

Truši (1921.g.)

12436

5649

ralmeeras
„

341 4218

alkas 450 4706

: idzeme a) uz laukeem 7138 27009

') pilsētas un meestos
.

5856

eepajas apriņķī 725 1586

dzputes

iuldigas
» 698

679

677

2170

ēntspils n 508 777

alsu 874 1655

Kurzeme a) uz laukeem 3484 6865

') pilsētas un meestos 2244

Tukuma apriņķī 797 2587

Jelgavas 3794 5078

Bauskas
»

1672 2640

J.-Jelgavas
Ilūkstes

n

850

110

2686

754

Zemgale a) uz laukeem . •
b) pilsētās un meestos

.
,

7223 13745

1553
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Kopējais kazu un āžu skaits grozās ap 30,000, bet trušu ap 50,000.

Izkopjot šīs nozares, tās saimneecibam sneedz tagadējos apstākļos svarigu

atbalstu, tāpēc kazu, un it sevišķi trušu skaits nākotnē leelā mērā

peeaugs.

Tikko minētās un vēl daudz citas lauksaimneecibas blakus no-

zares, (ari zveja) lauksaimneecibai atjaunojotees un tāļak attīstotees

spēlēs jo redzamu lomu lauku saimneecibās. īpaša nozīme tām būs

jaunajās un mazākās saimneecibās. Latveešu lauksaimneeka darba

mīlestiba, enerģija un lauksaimneecibas apstākļu pareiza saprašana, kā

ari izdevīgi tirgi, nodrošina šo nozaru, tāpat kā visas lauksaimneecibas

spēju uzplaukšanu, jo Latvijas intenziva lauksaimneeciba atrodas pašā

savas izveidošanās sakumā, bet nākotne tai atver jo plašas perspektives.

B. Rūpneeciba

1. Latvijas leelrūpneecibas attīstiba

Latvijā leelrūpneeciba nostiprinājās samērā vēlu. Kamēr ta Vakar-

Eiropā eekaroja sev pilsoņu teesibas līdz ar tvaika spēku un dzelzsceļeem

jau XIX. g. s. vidū, tikmēr Latvijā vēl ilgi valdija amatneeciba un māj-

rūpneeciba. Tikai pagājušā gadu simteņa 70-tos gados, pēc dažu

šķēršļu novēršanas, ari Latvijā leelrūpneecibai radās labvēligi apstākļi.
Par rūpneecibas stāvokli XIX. g. s. sākumā ir peeejamas veenigi

nepilnigas ziņas. Pirmā fabrika Latvijā bija Rigas leelās ģildes eltermaņa

Raaves 1784. g. dibinātā cukura fabrika. 1789. g. Rigā bija 6 fabrikas

un manufaktūras, 1808. g. — 31,*) 1820. g. — 63,**) 1824. g. — 30.***)

Straujā rūpneecisko eestāžu skaita mazināšanās laikmetā no

1820.—1824. gadam izskaidrojama ar vispārigo saimneeciskās dzīves

satricinājumu tā laika leelās agrārās krizes laikā un pa daļai ari ar

nepilnigu rūpneecisko uzņēmumu reģistrēšanu.

*) Der Rigasche Bôrsen-Comité in den Jahren 1816.—66. Beilage 8. (Als

Manuskript gedruckt).

**) Beitràge zur Geschichte der Industrie Rigas. 1910. Herausgegeben vom

Technischen Vereiu zu Riga. Heft I.

***) Bienenstamm, Geographischer Abriss.

Kazu un truškopiba — Rūpneecibā

)augavpils
Lezeknes

„

312

191

,udzas
„

83

.atgale a) uz laukeem

) pilsētās un meestos

586

602

.atviia. 28686 47619
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Divdesmit gadifš pēc zemneeku atsvabināšanas fabriku rūpneecibai

peekrita Latvijas saimneeciskajā dzīvē ta pate neleelā loma. 1840. g.,

no visām 20 Latvijas pilsētām bija tikai 5 tādas, kurās atradās fabrikas.*)

Fabriku, kā ari strādneeku skaits bija vēl ļoti mazs. Caurmērā

katrā fabrikā strādāja tikai 35 strādneeki. Rigas fabrikas bija leelakas;

tur caurmērā katrā fabrikā darbojās 42 strādneeki. Pārejās pilsētās

strādāja caurmērā katrā fabrikā tikai 18 strādneeki.

Visa rūpneecibā atradās vēl amatneeku rokās. Veenā pašā Jelgavā

bija 1839. gadā 1147 amatneeki, kuri bija nodarbināti 42 dažādos arodos.**)
Visvairāk bija drēbneeku (267) un kurpneeku (258), kuri veen sastādīja

45,7% no viseem pilsētas amatneekeem.

Ka amatneecibai vēl bija saimneeciskajā dzīvē daudz leelakā

nozīme nekā fabriku industrijai, redzams no ta, ka Jelgavā — ta laika

Kurzemes leelakajā pilsētā***) — bija 1147 amatneeki un tikai 115 fabriku

strādneeki. Uz katru fabrikas strādneeku iznāca 10 amatneeku. Parasti,
cunftu reglamentācijai pastāvot, pirmee leelrūpneeciskee uzņēmumi no-

dibinājās uz laukeem. Latvijā tas nebija novērojams. Pārrunājamā
laikmetā uz laukeem radās tikai pirmee sīkee fabriku rūpneecibas

pasākumi. Pēc finansu ministra Kankrina ziņojuma, 1839. gadā Kurzemē

uz laukeem bija 14 manufaktūras. Ari lauku fabrikas tanī laikā leeluma

ziņā maz atšķīrās no amatneeku darbnicam.

Kā pilsētās, tā ari uz laukeem amatneeciba vēl bija valdošā rūp-
neecibas forma. Bez cunftigeem amatneekeem pilsētās un meestos ari

katrā leelakā muižā varēja atrast mācītus amatneekus. Vēl vairāk,
gandrīz katra zemneeku ģimene nodarbojās ar kādu amatu. Pēdējais

apstāklis izskaidrojams ar to, ka pee zemneekeem vēl leelā mērā pa-

stāvēja naturālā saimneeciba.f) Katrā saimneecibā izgatavoja visu

vajadzigo, sākot ar apģērbu un ēdeenu, un beidzot ar lauksaimneecibas

darba rīkeem.ff) Šee darba rīki bija vēl ļoti primitivi. Peemēram, arkls

*) CxaTHCTHi. TaÔJiHirÊi o cocroimiH PocciôcKOH Hianepin. Cn6. 1842.

**) Possart, Das Gouv. Kurland.

***) Jelgavā bija 20,331 eedzīvotajs, t. i. 39,5% no viseem Kurzemes pil-
sētneekeem.

f) Vēl tagad Roņu salā (98 verstes no Rigas) katrs saimneeks ir zemkopis,
zvejneeks, medneeks, kalējs, namdaris, galdneeks, podneeks, drebneeks, kurp-
neeks v. t. t.

tf) Possart. S. 383.

Rūpneecibā XIX.g. s. sakuma — Amatneeciba

Riga bija . . 46 fabrikkas ar 1945 strācinee ee:

Daugavpilī bija

Jelgavā

8

7

200

115

»

n

Jēkabmeesta„ 4
»

32
n

Leepajā
„

1 » 25
n

Pavisam bija 66 fabrikas ar 2317 strādneekeem
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sastāvēja no līka egles zara (pat bez dzelzs apkSluma) un ecēšas no

vairākām kopā saseetām zarainām eglēm.*) Šādus darba rīkus vēl šo

baltu deenu izgatavo dažās Latgales nomalēs. Tomēr veetām zemneeki

bija sasneeguši leelu pilnibu veenā vaj otrā amatā. Tādā gadijumā tee

neražoja veenigi pašu patērēšanai, bet gan, kā sīkrūpneeki un mājrūp-

neeki, veetejam tirgum.

Tā XIX. gadusimteņa pirmajā pusē aušana bija svariga māj rūp-

neecibas nozare. Vislabakee audēji, kuri ražoja apbrīnojami labus

audumus (musterhaft-trefliches Tafelzeug, ganz auf flāmische Art) atradās

Cēsu, Trikates, Smiltenes, Raunas un Alūksnes draudzēs.**) Šo audēju

ražojumus patērēja apkārtejee muižneeki un pa daļai ari pilsētneeki.
Ari Vec-Peebalga un Jaun-Peebalga bija īsti rūpneecibas centri. Tur

vēl pirms kara bija atlikuši kādi 500 audēji, apm. 80 mājās.***) Vec-

Peebalgas audumus* iznēsāja un izvadāja, vaj nu paši audēji, vaj ari

vidutajif) pa dažadeem tirgeem, neveen Vidzemē, bet jo leelā mērā ari

Kurzemē, Leišos un pat Kreevijas deenvidus guberņās un pilsētās.ff)
Pirms kara Peebalgā kādi 150 cilvēki nodarbojās ar vērpjamo ratiņu

pagatavošanu. Šī mājrūpneecibas nozare agrāk bija daudz eevērojamaka.
Bez tam vēl sekošās mājrūpneecibas nozares bija Latvijā plaši izplatitas:
koka trauku pagatavošana (sevišķi leelos apmēros ap Smilteni), kurvju

pīšana rūpneeciskeem nolūkeem no skaleem un no lazdu vaj kārkļu

rīkstēm (sevišķi ap Jumpravmuižu), loku, sleeču un riteņu leekšana,.

izkapšu strīķu pagatavošana (Papes ceemā, Rucavas pagastā), darvas

tecināšana un ādminiba. Bez tam jau no seneem laikeem Breežu

un Strīķu pagasti Vidzemē plaši pazīstami, kā steebru krēslu dreijašanas

un pīšanas veetas. Pirms kara tur gada laikā pagatavoja kādus 12,000

krēslus, kurus uzpirka Rigas tirgotāji par ļoti zemu cenu un pārdeva
savukārt ar 60—100°/o leelu peļņu.ftf) Pirms kara galvenos Latvijas

mājrūpneecibas centros: Peebalgā, Smiltenē un Breežu un Strīķu

pagastos mājrūpneecibā bija nodarbināti līdz 2000 cilvēku. Pirms 60

vaj 70 gadeem mājrūpneeki, līdz ar amatneekeem, bija galvenee, gandrīz

veenigee, rūpneecibas preekšstāvji.
Ar leelrupneecibas nostiprināšanos majrupneeku skaits pastavigi

gāja mazumā. Agrāk kā kreetni audēji plaši pazīstamee Vidzemes

*) Possart. S. 67.

**) Bienenstamm. S. 40 und 382.

***) Latveešu Konverzacijas Vārdnica. Latveeši, 2303. lpp.

f) Vidutāji mājrūpneecibā spēlēja leelu lomu. Pirms kara mums daudzkārt

vairs nebija darišanas ar neatkarigeem mājrūpneekeem, bet pa leelakai daļai ar

vidutāju (starpmeistaru) strādneekeem.

ff) Latv. Konverzacijas Vārdnica. Audumi, 230. lpp.

fft) Maxepiajiti rjīsi cxaTiicTHKH ryôepmn. ,Tl,onojiHHTeji&Hī>iiī

BHriycKi», 1899. Cīp. 14.

Majrupneeciba
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latveešu mājrūpneeki izputēja neveenadajā cīņā ar pilsētu leelrūpnee-

cibu, kura gan ražoja pa leelakai daļai mazvērtīgākus audumus, bet

totees ari lētākus. Ari tur, kur mājrūpneecibā vēl uzglabajusës, ta

pirms kara atradās ļoti nelabvēligos apstākļos. Galveno peļņu peesa-

vinajās vidutāji, kuri nereti pelnija 2000—3000rubļus gadā, kurpretim paši

mājrūpneeki visu zeemu strādādami nopelnīja 50—200 rubļus. Tomēr

vēl nav tāļu tee laiki, kad amatneeciba un mājrūpneecibā varēja labi

pastāvēt, un ari tagad kara notikumi, izpostidami leelrūpneecibu un

pārvērzdami pilsētas par neproduktivu cilvēku saplūšanas veetām,

peespeež lauku eedzīvotajus atjaunot puspeemirstos mājrūpneeciskos

darbus, lai tādā kārtā paši sevi un savu tuvāko apkārtni varētu apgādāt
ar visnepeeceešamako.*)

Leelrūpneeciba XIX. gadusimteņa pirmajā pusē ražoja veenigi

tanī laikā vēl šauram veetejam tirgum. Galvenais leelrūpneecibas attīstibas

kavēklis bija patērētāju trūkums. Lauku eedzīvotaji, kā jau redzējām,

paši pagatavoja sev visu vajadzigo un pilsētneeki, savukārt, bija peespeesti
pasūtit un pirkt pee pilsētu cunftigajeem amatneekeem. Leelrūpnee-
cibas ražojumus nevarēja ari uz Kreevijas eekšeeni un, vispārigi, uz

ārzemēm pārveetot, jo trūka derigu satiksmes līdzekļu. Dzelzsceļu vēl

pavisam nebija un diženākais Latvijas ūdens ceļš — Daugava ir kuģo-

jams gandrīz veenigi pa straumi. Upes lejgalā ražotās preces nevarēja

pa šo upi pārveetot. Pārejee ūdens ceļi bija ari, vaj nu ļoti neecigi,

vaj ari preču pārvadāšanai nenoderigi. Pa sliktajeem zemes ceļeem

nevarēja leelaku preču daudzumu transportēt uz attāļakeem apgabaleem.
Ari uz ārzemju tirgeem jaunā, tikko radusēs Latvijas leelrūpneeciba,

pats par sevi saprotams, nevarēja konkurēt ar vecām rūpneecibas valstim.

Pee tam vēl jaeevēro, ka leelrūpneecibas ražojumus varēja gandrīz

veenigi caur Rigas ostu izvest, kur leelrūpneecibas attīstibu kavēja

ceetokšņa vaļņi.**) Plašā riņķī ap veco pilsētu ta laika būvnoteikumi

atļāva celt tikai neecigas koka būves, kuras bija ceļamas pēc stingri
noteikta plana (ēkam vajadzēja būt no koka, tikai veenu stāvu augstām,
bez pagraba, ar veenu pēdu augstu mūrētu pamatu v. 1.1.). Šis apstāklis
neatļāva pašas pilsētas tuvumā celt leelakas fabrikas. Ar to, un pa

daļai ar cunftu spaideem izskaidrojams, ka pirmās Rigas fabrikas nedi-

binājās pašā Rigā vaj tās preekšpilsētās, bet gan kreetni atstāti no

pilsētas. Pirmās fabrikas bija Zasulaukā, Strazdumuižā, Jumpravmuižā
un citur pilsētas tāļakā apkārtnē.

*) Par tagadējo mājrūpneecibas stāvokli skat. zemāk šinī nodaļa.

**) Eekšpilsētā nevarēja fabrikas celt, jo tur trūka pat veetas dzīvojamām
ēkam. Pirms ceetokšņa vaļņa noplēšanas Eekš-Rigā dzīvoja 15,000 cilvēki, bet

ārpus vaļņeem 60,000.

LeelrupneecibaXIX. g. s. vidu
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Sevišķi grūta cīņa modernai leelrūpneecibai bija jāved ar Baltijas

pilsētu viduslaiku eekārtu. Ģildes un cunftes ar savu sīko regla-

mentāciju un dažadeem spaideem kavēja leelrūpneecibas attīstibu.

Nodarbošanās ar rūpneecibu (resp. amatneecibu) bija gan atļauta per-

sonām, kuras nepeeder pee cunftēm (1817. un 1818. gadu likumi

Vidzemē), bet tomēr tikai ar leeleem eerobežojumeem. Necunftigee
amatneeki galvenā kārtā nedrīkstēja turēt ne zeļus, nedz mācekļus,

nedz vispārigi strādneekus.

Vidus laiku korporāciju teesibu leelako daļu iznīcināja 1866. g.

Ķ. jūnija patents, kurš nodibināja tā saucamo rūpneecisko brīvibu. Ar

XIX. gadusimteņa 60. gadeem Latvijas rūpneecibas attīstibā sākās

jauns posms.

Bez viseem jau mineteem Latvijas rūpneecibas attīstibu kavejošeem

apstākļeem, japeegreež vēl vēriba svabadu kapitālu trūkumam.

50. gadu sākumā kāds Vidzemes apstākļu labs pazinējs raksta: „Manu-

fakturu un fabriku attīstibu kavē kapitālu trūkums jaunu rūpneecisku

uzņēmumu dibināšanai."*) Veenigee, kuru rīcibā atradās leelaki kapi-

tāli, bija pilsētu leeltirgotaji. Bet ar viņu kapitaleem nevarēja apmee-

rinat spēcīgās, augošās leelrūpneecibas prasibas. Tirgotāju kapitālu
leelakā daļa bija eeguldita tirdzneeciskos uzņēmumos, un bez tam

nedaudzās, jau pastāvošās leelrūpneeciskās eestādes vajadzēja pastāvīgi

paplašināt, un to varēja veenigi eeguldot tanīs jaunus un atkal jaunus

kapitālus. Jaundibinajamām rūpneeciskām eestādem bija kapitāls jāmeklē

ārpus pilsētām.

Leelrūpneecibai vajadzigee kapitāli ari teešam atradās. Tee bija

gadu desmitos sakrājušees latveešu saimneeku —
rentneeku rokās.

Katra atsevišķā saimneeka eetaupijumi bija, protams, ļoti neecigi, bet

visus šos sīkos eekrājumus kopā saņemot, varēja radit milzīgus kapi-
tālus. Štarp ta laika zemneekeem jau atradās dažs labs deezgan turigs

cilvēks.

Lai šo saimneeku — rentneeku, uzpircēju, krodzneeku v. t. t.

eekrājumus pārveetotu uz pilsētām, tos eepreekš vajadzēja apveenot

veenās rokās. Pee izkaisito kapitālu apveenošanas spēlēja leelu lomu

muižu īpašneeki, kuri 70. un 80. gados pārdeva zemneekeem milzigus
zemes gabalus**) un pee tam savāca eemaksu un eepirkšanas naudu veidā

zemneeku eekrājumus. Katru reizi, kad labibas cenas pacēlās visaug-
staki un sāka jau uz leju slīdēt, muižneekos radās bažas, ka līdz ar

cenu krišanu ari zemes rente nesamazinās. Lai tas nenotiktu, tee centās

izdevīgā brīdī renti kapitalizēt.

f) Mhhkbhit/b, ryoepmH. 1855 Cn6. CTp. 452.

**) 9 gados (no 1873.-81. g.) Kurzeme un Vidzeme pārdotas 11,159 mājas.

Ģildes un cunftes — Kapitāls
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Minētā eemesla dēļ zemes pārdošana notika, pa leelakai daļai,

krītošu labibas cenu laikā un tālab ari muižneekeem nebija izdevigi

eeguldit naudu, kuru tee no zemneekeem eeguva, zemkopibā, kur ta

atnestu tikai neecigus labumus. Daudz eenesigaki bija naudu eeguldit

pilsētu bankās, vaj ari pirkt kādas rūpneeciskas eestādes akcijas vaj

obligācijas, vaj beidzot pašam uz laukeem vaj tuvākā pilsētā teeši peeda-
litees pee fabriku dibināšanas un uzturēšanas. Tādā veidā dividendes

un procenti nodrošināja bez kādām pūlēm kārtigus eenākumus. Ļoti

raksturīgi, ka zemneeku zemes pārdošanai tūlit sekoja leelako Baltijas
krediteestāžu dibināšana. Tanī laikā dibināta biržas banka, hipotēku

beedriba, diskonto banka (agrāk diskonto kase) un komercbanka.

Veegli pārskatāmā veidā redzama Latvijas rūpneecibas
sakariba ar labibas cenām, kad saņem veenkopus gadus ar

zemām, tad gadus ar vidējām un beidzot gadus ar augstām labibas cenām.

Peevestee skaitļi aprēķināti par 42 gadeem (no 1866.—1907. g.) *) Gados,

kuros vidējā rudzu cena bija:
Zemāka par 75 kap. pudā, dibināja caurmērāpar gadu 19,3 fabrikas

no 76 līdz 100
„ „ „

.

„ „ „
13,3

augst. par 100
„ „ ~ „ „ „ 9,8 „

Zemkopibai atņemtee un rūpneecibā eegulditee kapitāli rādija

fabrikās un manufaktūrās jaunu rosibu. Taisni laikmetā no 1864. g.

līdz 1874. g. Rigas rūpneecibā pirmo reizi novērojami strauji uzplūdi.**)
Tas skaidri novērojams, salīdzinot fabriku un strādneeku skaitu un ražo-

jumu vērtibu abos minētos gados.

1864 g. 1874 g.

Fabriku skaits
...

90 141

Strādneeku skaits . 5,670 11,575
Meistaru skaits . . 102 180

Ražojumu vērtibā
. 5,390,576 rbļ. 16,295,654 rbļ.

Šee skaitļi peerāda eeplūdušā kapitāla leelo eespaidu. Fabriku

skaits pavairojās tikai pusotras reizes un strādneeku skaits nepilnas
divas reizes. Ražojumu vērtibā turpretim peeauga vairāk nekā trīskār-

tigi. Redzams, ka fabrikās uzlaboti ražošanas techniskee paņēmeeni,
ka leeli kapitāli eegulditi mašinās un citās ražošanu veicinošās eetaisēs.

Un teešam, rūpneecibā varēja milzigi kapitāli saplūst. Uz laukeem

nedaudzu cilvēku rokās saveenojās milzigas zumas. 40 gadu laikā

*) Rudzu cenas no 1861.—1900. gadam Rigas biržā, bet no 1901. gada
Kreevijas zeemeļu ostam pēc Cbojtb TOBapHßixt hèh-b 3a 1910 r., H3A. M-Ba <3>nHaH-

cob-b. Dati par katru gadu dibinātām fabrikām ir ļoti nepilnigi. Tā kā ziņas par

katru gadu dibinātām fabrikām man nebija peeejamas, es biju peespeests savākt

ziņas par visu pirms kara pastāvošo fabriku dibināšanas gadeem.

**) „Beitrage zur Geschichte der Industrie Rigas" eevada autors aizrāda

(43. lpp.) uz šo parādibu, bet atstāj viņas cēloņus neizskaidrotus.

Kapitāli leelrūpneecibai
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(no 1862.—1901. g.) Vidzeme zemneeki pirka no muižneekeem zemi par

70,452,444 rubļeem un Kurzemes zemneeki 20 gados (1864.—84. g.)

10,188 mājas par 38,527,960 rubļeem.

Neparasti dzīvā fabriku dibināšana 90. gadu otrā pusē izskaidro-

jama leelā mērā ar ārzemju kapitāla eeplūšanu. Šo procesu veici-

nāja Kreevijas muitu politika. Muitas tika pastāvigi paaugstinātas

(11 gados 6 reizes). 1891. gadā tās jau sasneedza caurmērā 33°/o no

Kreevijā eevesto fabrikātu vērtibas.*) Ārzemju fabrikanti, negribēdami
un nevarēdami maksāt tik augstus nodokļus, pārcēla tās rūpneecibas

eestādes, kuras ražoja preces Kreevijas tirgum, pāri par robežu uz pašu

Kreeviju. Latvija, kā robežu apgabals ar ērteem satiksmes līdzekļeem

ar Vakar-Eiropu un Eekš-Kreeviju, un kā apgabals ar labvēligeem

apstākļeem ražošanai, saprotams, izrādījās ļoti peevilcigs ārzemju kapi-
tālu eksploatacijai.

Visi šee apstākļi kopā ņemti rādija nosacijumus, kuros Latvijas

rūpneecibas vajadzibu pēc kapitaleem varēja bagatigi apmeerinat.
XIX. gadu simteņa otrā pusē Latvijas rūpneecibā vēl pārvarēja

dažus šķēršļus. Veens no svarigakeem eeguvumeem bija tirgus papla-

šināšana, kura sekoja ērto satiksmes līdzekļu organizēšanai. Sevišķi

rosigā dzelzsceļu būvneeciba atvēra plašus tirgus rūpneecibas ražoju-

meem. Veena pēc otras tika eksploatacijai nodotas dzelzsceļa linijas,

kuras saista visattāļakos Kreevijas apgabalus ar Latvijas rūpneecibas un

tirdzneecibas centreem.

Dzelzsceļu būvneecibai paralēli gāja citu satiksmes līdzekļu uzlabo-

šana. 1852. gadā atklāja elektro-magnetisku telegrāfu starp Rigu un

Bolderaju (pirmais Kreevijā). 1875. gadā nodeva leetošanai dzelzs tiltu

pee Rigas. Uzsāka ari darbus ūdensceļu uzlabošanai. Padziļināja ostas

un upes, būvēja kanālus, **) atklāja tvaikoņu satiksmi uz Daugavas, Leel-

upes, Ventas un citur.

Līdz ar modernajeem satiksmes līdzekļeem, rūpneecibas ražojumi

eespeedās visattāļakās Latvijas nomalēs. Naturālā saimneecibā ātri izzuda.

Pat zemneeku saimneecibas peeņēma kapitaliskās saimneecibas rakstu-

rigās īpašibas. Lauksaimneeki, muižneeki kā zemneeki, pirka pilsētās

gatavotos darba rīkus un mašinas; tāpat pilsētās dabūja apģērbu, pat
dažas pārtikas veelas un visus citus saimneecibas peederumus. Uz

laukeem šo pārgrozibu rādija ar naudas saimneecibu saistitā intenzivā

zemkopibā. Latvijas rūpneecibai atvērās bez veetejā tirgus ari plašs

tirgus Eekš-Kreevijā. Grūti tomēr noteikt Latvijas rūpneecibas ražojumu

*) OnepKH no nojiHTHiecKoS 3kohomīh, CTp. 360—366 un Beitràge
zur Geschichte der Industrie Rigas. S. S. 32—41.

**) Tuvāk skat. „CTaTHCTHHecKiH c6opHHia> M-Ba nvTeë cooônieHiii", Ban. 89

sa 1907 r.
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patērētāju galveno kontingentu. Vēl 1884. gadā 78,94°/o no visām Rigas

rūpneecibas eestādem ražoja tikai Rigas un tās apkārtnes tirgum ; tikai

Eekš-Kreevijai ražoja o,i9°/o no visām eestādem un tikai ārzemēm tikpat

daudzas. Rigai un ārzemēm ražoja 0,47°/o no visām eestādem un pārejās

ražoja Rigai, Eekš-Kreevijai un ārzemēm. *) Tā tad Rigas industrijas

ražojumu leelakā daļa atrada patērētājus uz Rigas tirgus. Tik leela

Latvijas eedzīvotaju patērētāju spēja izskaidrojama ar samērā augsto

eedzīvotaju labklājibas līmeni.

Latvijas industrijas centrs ir Riga. Pēc ikgadus ražoto

preču vērtibas un daudzuma ta eeņēma trešo veetu starp Kreevijas

(bez Polijas) pilsētām. Labvēligais stāvoklis pee jūras ļāva Rigas tirdz-

neecibai ar ārzemēm eeņemt pirmo veetu Kreevijas ostu starpā.**)

Tāpat ari leelais eedzīvotaju skaits padarija šo pilsētu par eevērojamu

eekšeju tirgu. Leela nozīme ir ari tam, ka 6 dzelzsceļu linijas rādiusu

veidā saveeno Rigu ar citām Latvijas un Kreevijas pilsētām. Pa jūru,

Daugavu, Leelupi, Gauju un dzelzsceļeem peegādaja Rigai vajadzīgos

neapstrādātos materiālus un transportēja fabrikātus. Bez tam vēl Rigai

veca, gadu simteņos nodibinajusēs slava, ka ta eevērojama maiņas

veeta austrumu un reetumu precēm.
Šeit veen peevestee apstākļi jau

ļauj saprast, kālab Rigas rūpneeciba varejuse tik augsti attīstitees un

kāpēc tās ražojumu vērtibā tuvinājās Kreevijas leelako rūpneecibas
centru — galvas pilsētu — ražojumu vērtibai.

Sekodami Rigas rūpneecibas attīstibai, mēs veegli varēsim sev

preekšā stāditees rūpneecibas attīstibas gaitu pārejā Latvijā.

Rigā bija:

*) A. Carlberg, Ergebnisse der Rigaer Gewerbezahlung. Riga, 1880.
**) B. von Schrenck, Beitràge zur Statistik der Stadt Riga. Riga, 1909.

Das Rigasche Bôrsen Comité in den Jahren 1816—66. Beilage 8. Als Manu-

skript gedruckt.
2) Beitràge zur Geschiclite der Industrie Rigas. S. 42.
3)—8) Skat. nākošā lapas puse.

Rigas leelrūpneeciba

Gads

Fabriku un

manufak-

tūru skaits

Strādneeku

skaits

Ražojumu
vertiba

1789 6

?i)
? 2)

? 3)

? 4 )

?5)

1808 31

1820 63 ?

1824 30 ?

1834 33 1,593
1840 46 1,945
1851 76 2,958,574 6)

? 7 )1854

1864

84

90

4,763

5,670

1874 141 11,798

27,227

5,390,5767 )

16,295,654 7)

? 8)1884 2158
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Par Rigas rūpneecibas stāvokli 1900. g. peeejamas atkal pilnigakas

ziņas. Rigas pilsētas statistiskā komisija apstrādāja materiālus, kurus

tirdzneecibas un rūpneecibas komisija (Handels und Gevverbeamt) bija

eepreekšejā gadā savākuse, un papildināja šos materiālus ar ziņām no

tirdzneecibas deputacijas (Handelsdeputation). Statistiskās komisijas darba

rezultāti rāda,*) ka 15 gadu laikā fabriku un strādneeku skaits pavai-

rojees divkārtigi. Uzņēmumu ar 2 un vairāk strādneekeem bija:

Uzņēmumu Strādneeku

skaits skaits

1884. g 1265 23,854

1900. g. ..... 2136 56,253

Caurmērā katrā rūpneecibas uzņēmumā 1884. g. bija 19 strādneeku un

1900. gadā 26 strādneeki.

Visās rūpneecibas nozarēs bija novērojama uzņēmumu vidējā leeluma

peeaugšana. Visleelakā mērā tas noticis ādas un gumijas rūpneecibā.
Tur šo parādibu izsauca milzigas gumijas fabrikas dibināšana (Provod-

ņiks) un vairāku tamlīdzigu sīku darbniču izputēšana. Otru veetu

rūpneecisko uzņēmumu vidējā samēra peeaugšanā eeņēma satiksmes

līdzekļu pagatavošana. Rosigā dzelzsceļu būvneeciba veicināja vagonu

fabriku dibināšanu un paplašināšanu (Feniks ap 1900. gadu pagatavoja

pāri par 500 vagoneem mēnesī) un jūras tirdzneeciba veicināja leelaku

kuģu būvētavu dibināšanu. Strādneeku caurmēra skaits paleelinajās
visās tanīs rūpneecibas nozarēs, kurās eespējami plaši izvesta darba

dališana un techniski jauneevedumi. Ceeša peeturešanās pee agrākā

uzņēmuma leeluma novērojama būvrūpneecibā un smalku mechanismu

un instrumentu pagatavošanā; uzņēmumu caurmēra leeluma pamazina-
šanās bija novērojama veenigi drēbneeku darbnicās. Minētās 3 rūpnee-

cibas nozarēs vēl peekrita leela loma atsevišķo strādneeku individuelām

īpašibam, pasūtitaju garšai un vajadzibam; ari techniskais progress šīs

rūpneecibas nozares mazā mērā aizķēra. Peemēram, drēbneeku arodā

vēl tagad mājrūpneeciba ļoti izplatīta un starpmeistareem vēl leela

nozīme.

3) Bienenstamm, Geographischer Abriss.

4) Das Rigasche Bôrsen Comité in den Jahren 1816—66. Beilage 8. Als Manu-

skript gedruckt.
5) CTaTncTHHecKiH TaôjiHn&i o cocTOHHin ropojipßi. P. H. Cn6. 1842.

6) BoeHHO-cTaīncTHHecKoe oôospkme P. H. T. VII, nacTt 2. Cn6. 1855.

7) Das Rigasche Bôrsen Comité.

8) N. Carlberg, Ergebnisse der Rigaer Gewerbezahlung, veranstaltet im April

1884. Riga, 1889. Leelais rūpneecisko uzņēmumu skaits izskaidrojams ar to, ka skai-

titas visas rūpneeciskās eestādes, ari amatneeku darbnīcas.

*) N. Carlberg, Der Stadt Riga Haushaltund Verwaltung 1901. S. XXIX—XXXII.

und Anhang. Tab. XII.—XIV.

Rīgas leelrūpneeciba
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Tec paši apstākļi, kuri veicināja vaj ari kavēja Rigas rūpneecibas

attīstibu, atstāja leelakā vaj mazākā mērā eespaidu uz rūpneecibas

evolūciju pārejā Latvijā. Tādā pat ātrumā, vēlākā laikā pat mazleet

ātrāk, peeauga fabriku un strādneeku skaits ārpus Rigas. No viseem

fabriku un manufaktūru strādneekeem ap 1865. gadu bija Rigā 66,8°/o,
1900. gadā 69,3°/o un 1910. g. 65,5°/o. Tā kā Rigas rūpneecibā strād-

neeku skaits jau ļoti ātri peeaudzis, tad laikmetā no 1900.—1910. gadam

pārejā Latvijā industrija gājuse vēl ātrakeem soļeem uz preekšu. Sevišķi

Leepajas un Jelgavas leelrūpneeciba pēdējos desmit gados pirms kara

gājuse milzu soļeem uz preekšu.

Jau 1900. gadā daudzās Latvijas pilsētās un veetām ari uz laukeem,

leelrūpneeciba bija galvenais eedzīvotaju eenākumu avots. Sevišķi tas

sakāms par leelpilsētam un par apgabaleem ar labeem satiksmes ceļeem.

Uz laukeem leelrūpneeciba bija nostiprinajusēs visātrāk tur, kur dabas

bagātības (minerāli, koki, zemkopibas un zvejneecibas ražojumi v. t. t.)

saveenojās ar lēteem transporta līdzekļeem. Daudzas rūpneecibas nozares

pat atradās pilnigā atkaribā no satiksmes līdzekļeem. Peemēram, eestādes,

kuras ražoja smagas, bet mazvērtigas preces, varēja veenigi kuģojamu
upju tuvumā pastāvēt.

Pēc 1900. gada, bet it sevišķi pēc 1901. gada, Latvijas rūpneecibu

satricināja smagā rūpneecibas krize un fabriku un strādneeku skaits

sāka eevērojami sašļukt. Strādneeku skaits bija vismazākais 1903. g.

un no ta laika sāka atkal lēnam peeaugt, kamēr 1907. gadā tas atkal

sasneedza 1901. gada leelumu. Sākot ar 1908. gadu, Latvijas rūpneeciba
sāka atkal milzu soļeem eet uz preekšu. Fabriku un strādneeku skaits

ātri peeauga, bet it sevišķi paleelinajās rūpneecibas produktivitāte, kas

redzams no leelās ražojumu vērtibas.

Latvijā 1910. gadā bija:*)

*) «CnHCOKTb H SaBOftOBT, P. H.", H3JĪ. MHHHCTepCTBa ctiHHaHCOB'B H

M-Ba ToproßjiH h npoMßinijieHHOCTH. Rio o(|)(ļ)Hn;iajißHßiM,B jiaHH&iM'B

nojaTHoro h ropnaro Hajî3opa. Cn6. 1910.

Leelrūpneeciba 1900. un 1910. g.

Apgabali
Fabriku Strādneeku

skaits skaits

Ražojumu
vertiba

Vidzemē

Kurzemē

Latgalē

466

251

65

68,641

18,801

5,901

151,075,452

37,701,711

7,949,160

Visa Latvijā 1910. gada 782 93,343 196,726,323

Visa Latvijā 1900. gada 478 62,603 120,994,495
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Pēdējos desmit pirmskara gados radušas pargrozibas Latvijas rūpnee-

cibā redzamas no sekoša salīdzinājuma:

Uz 100 fabrikām 1900. gadā — bija 1910. gadā 137

v v
strādneekeem

„ „ „ „ „
149

n »
r

- ražojumu vērtibā
„ „ „ „ v 161

Fabriku un strādneeku skaits un ražojumu vērtiba Latvijā.

Salīdzinot fabriku un strādneeka skaita peeaugšanu, veegli novē-

rojams, ka pēdējo skaits daudz ātrāki paleelinajees. Tas izskaidrojas ar

atsevišķo fabriku vidējā leeluma peeaugšanu. Ari ražojumu vērtibā

peeauguse ātrāk nekā fabriku un strādneeku skaits. 1900. g. gadā katrs

strādneeks ražoja preces par 1932 rubļeem, bet 1910. gadā par 2107 rbļ.

Darba spēka paaugstinātais ražigums izskaidrojams ar krizes laikā eeve-

steem techniskeem uzlabojumeem un, galvenā kārtā, ar rūpneecisko
uzņēmumu vidējā leeluma peeaugšanu, kas deva eespēju racionelaki

nostādit pašu ražošanu.

Leelrupneeciba1900. un 1910. gada
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2. Rūpneecibas stāvoklis pirms kaŗa

īsi pirms pasaules kara izcelšanas (1910. g.), Latvijas fabrikas un

strādneeki sadalijās pēc rūpneecibas nozarēm sekoši:

Kaut gan pee mums nav izmantošanai derīgu rūdas un akmeņogļu

slāņu, tad tomēr metalrūpneeciba bija svarigakā rūpneecibas nozare.

Tanī bija nodarbināts visleelakais strādneeku skaits (27,3%). Sevišķi

attīstita bija mašinu būvneeciba un vispārigi tās metālu apstrādāšanas

nozares, kuras prasa kvalificētu darba spēku. Latvijas leelako pilsētu
strādneeki apmeerinaja šīs piasibas, un tamdēļ gandrīz visa metalrūp-
neeciba koncentrējās Rigā un Leepajā. Šinīs pilsētās leelakā daļa

metalrūpneecibas strādneeku bija latveeši un vāceeši, kuru starpā tiklab

kā nemaz nav analfabētu. Pee šo strādneeku samērā augstā attīstibas

līmeņa tika apmeerinata metalrūpneecibas vajadziba pēc intenzivi strādā-

joša kvalificēta darba spēka.

Darba spēka labās īpašibas no veenas puses un rūpneecisko eestāžu

samērā preekšzīmigā veikalneeciskā un techniskā organizācija no otras

puses, rādija Latvijas metalrūpneecibai labvēligus apstākļus. Eekš-Kree-

vijas strādneeku zemais kulturelais līmenis padarija viņu darba spēku
mazāk ražigu un bija ari kavēklis technisku uzlabojumu eevešanai.

Latvijas rūpneecibas preekšrocibas bija redzamas, salīdzinot veena

strādneeka ražoto produktu vērtibu dažādos bijušās Kreevijas apgabalos.
Veens metalrūpneecibā nodarbināts strādneeks ražoja:

Vidzemē par 1940 rubleem

Petrogradas guberņā par 1840
„

Maskavas guberņā
„

1470
„

Leelrūpneeciba 1910. g. — Metalrupneeciba

Fabri- Strād-
No 100

Veena
strādn.

Rūpneecibas nozare ku neeku fabrika

skaits skaits strādāja
nodarbi-

nāti

'ekstilrūpneeciba

'apira rūpneeciba un poligrāfija
lechaniska koku apstrādāšana .

52

79

99

52

79

12,143

5,208

11,306

12,143

5,208

233

66

113

233

66

13,o

5,6

12,3

13,o

5,6

99 11,306 113 12,3

Ietalrupneeciba
lineralu apstrādāšana

115

150

115 25,385

12,029

25,385 221

80

221 27,2

12,8

27,2

150 12,029 80 12,8

>rganisku veelu apstrādāšana .
dāmu preekšmetu pagatavošana

limiskā rūpneeciba

46

175

39

46 3,405

8,063

12,659

3,405 74

46

325

74 3,6

8,6

13,6

3,6

175 8,063 46 8,6

39 12,659 325 13,6

ialnraktuves 1313 1,2231,223 9494 1,31,3

lažadas eestādes 1414 1,9241,924 137137 2,i2,i

Kopā . 782 93,345 119 100,o
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Permas guberņā par 1000 rubļeem
Novgorodas „ „

890
„

Astrachaņas
„ „

690
„

Šee skaitļi peerāda Vidzemes (sevišķi Rigas) pārākumu darba spēka
labuma un fabriku techniskās eekārtas ziņā.

Latvijas metalrūpneecibas teritorielā grupēšanās bija ļoti neveen-

mēriga :

Rigā bija 81 fabrika ar 19,384 strādneekeem
Leepajā

„
13

„ „ 3,440
Daugavpili „

5
„ „ 956

„

Jelgava
_

„
7

„
792

Pārejā Latvija „
9

„ „
813

„

Pavisam bija 115 fabrikas ar 25,385 strādneekeem

Četrās Latvijas leelakās pilsētās: Rigā, Leepajā, Daugavpilī un

Jelgavā bija 98,7% no viseem metalstrādneekeem un veenā pašā Rigas

apriņķī atradās 76,9% no šīs rūpneecibas nozares strādneekeem.

Strādneeku skaita ziņā otro veetu eeņēma ķīmiskā rūpneeciba.

Šai rūpneecibas nozarei peeskaitamas 39 fabrikas ar 12,629 strādneekeēm :

Rigā bija 26 fabrikas ar 9658 strādneekeem

Leepajā 4
„

1353

Daugavpili „
2

„ „
920

„

Kuldigā „
1

„ „
569

Pārejās pilsētās un uz laukeem bija vēl 6 fabrikas ar 159 strād-

neekeem. Pirmā veetā stāvēja ostas pilsētas Riga un Leepajā. Šo

pilsētu ķimiskām fabrikām pa jūras ceļu veegli bija peegādajams neap-

strādātais materiāls, kuru galvenā kārtā veda no ārzemēm.

Kuldigā un Daugavpilī atradās sērkociņu fabrikas, kurās svarigakais
materiāls ir koki. Šīs fabrikas tamdēļ atradās pee plostojamām upēm,

mežeem bagātos apgabalos. Ķīmiskā rūpneeciba Latvijā samērā augstu

bija attīstijusēs, jo Vidzeme eeņēma šinī rūpneecibas nozarē strādneeku

daudzuma ziņā otru veetu Kreevijā (pēc Peterpils guberņas).

Tekstilindustrijā nodarbināto strādneeku skaits nebija daudz

mazāks. 52 fabrikās strādāja 12,143 strādneeki. Pateesibā šīs rūpnee-
cibas nozares strādneeku skaits leelaks, jo pee ļoti daudzām ūdens un

tvaika dzirnavām atradās vērptuves un kārstuves. Tā 1895. gadā
Kurzemē bija pee 17 ūdens un 12 tvaika dzirnavām, vilnas kārstuves,*)
kuras augšminētos skaitļos nav eerēķinatas. Visā Latvijā šīs rūpnee-
cibas nozares fabrikas sadalijās sekosi:

Rigā 29 fabrikas ar 8999 strādneekeem

Jelgavā 4
„ „

1276

Bolderajā , .
2

„ „
1106

„

Limbažos 1
„ „

280
„

Leepaja_ 2
„ ~214

Citur vel 24
„

~268
„

*) KHiira ry6. 3a 1896 roAi>, H3fl. ry6.

CTaTHCTITC. KOMHCCIH.

Metalrupneeciba — Tekstilrūpneeciba
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Fabriku
un

strādneeku
skaits
1910.

gada,

sadalīts
pec

apriņķeem
un

rūpneecibas
nozarēm

Latvijas leelrupneeciba 1910.gada

Tekstil- rupnee- ciba

Papira rupn.
un

poligraf.

Meehan.koku

ap-

strādaš.

Metal- rupnee- ciba

Mineraļuapstrā- dāšana

Dzīvn. produktu apstrād.

Ēdamo
un

baudas veelu

ra-

žošana

Ķimiskārūpnee- ciba

Pārejāsrūpneec. nozares

Apriņķi

bri-

Strād-
kas

skaits

bri-

Strād
-

kas

skaits

bri-

Strād.
kas

skaits

bri-

Strād-
kas

skaits

Fa- bri- kas

Strād. skaits

Fa- bri- kas

Strād. skaits

Fa- bri- kas

Strād. skaits

fîj"

Strād.
kas

skaits

brï

Strāc
kas

skaitStrād. skaits

Rigas

31

10,105

47

3,906

55

8,647

82

19,494

44

6,453

24

1,200

63

5,127

28

9,742

20

2,34!

Valkas

2

66

4

196

0

261

1

70

6

18

11

56

Valmeeras..
.

3

313

3

120

2

33

1

130

7

163

Cesu

3

40

3

57

6

42

13

53

1

Jelgavas

....

4

1,276

3

140

6

247

7

812

43

3,357

3

56

17

1,091

1

30

Bauskas

....

1

38

1

20

1

60

4

163

4

111

Jaunjelgavas.
.

1

15

1

15

1

126

4

32

1

11

Ilūkstes

....

4

119

3

146

1

15

Tukuma

....

7

78

2

49

4

47

Talsu

6

92

2

32

Kuldīgas

....

2

30

1

12

2

50

3

96

8

109

7

29

1

569

Ventspils
....

1

16

1

18

7

361

4

472

6

56

Aizputes

....

2

175

3

115

3

164

6

34

Leepajas

....

2

214

9

490

8

971

14

3,467

8

361

2

164

11

770

4

1,353

3

426

Daugavpils.
.

.

2

30

6

94

6

563

6

1,256

3

553

12

797

10

279

2

920

2

260

Rēzeknes
....

2

20

2

1,013

2

21

1

30

Ludzas.
.

.

.

.

2

21

2

28

5

16

Kopa
.

52

12,143

79

5,208

99

11,304

115

25,385

150

12,029

46

3,405

175

8,063

39

12,659

27

3,147
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Pilsētās tekstilindustrija bija reprezentēta gandrīz veenigi leelām

fabrikām. Ja pee Rigas šķeedras apstrādājošām fabrikām nepeeskaita
dažādas krāsotavas, ķimiskās tīritavas, aditavas v. d. c. sīkākas eestādes,
tad 10 fabrikās, kurās apstrādāja vilnu, kokvilnu un linus, bija nodar-

bināti 6735 strādneeki, kas caurmērā iztaisīja 673 strādneekus uz katru

eestādi. Četrās Rigas tekstilfabrikās ar 1200 līdz 1500 strādneekeem

katrā, strādāja pavisam kopā 5185 strādneeki, kuri ražoja preces par

vairāk nekā 10,000,000 rubļeem. Tekstilrūpneecibā nodarbināto strād-

neeku ziņā pirmo veetu eeņēma, protams, Riga un otrā veetā nāca

Jelgava, kurā tekstilrūpneecibā bija visplašāk izplatītā rūpneecibas nozare

un tālab Jelgavu varēja uzskatit par tekstilrūpneecibas pilsētu. Leepajā
šī rūpneecibas nozare bija ļoti maz attīstita. Neskatotees uz daudzajām

leelajām fabrikām, kuras šinī rūpneecibas nozarē bija sastopamas Latvijā,
tomēr daudzi Eekš-Kreevijas apgabali eeņēma redzamāku veetu. Starp

Kreevijas guberņām Vidzeme eeņēma kokvilnas apstrādāšanā tikai

11. veetu, vilnas apstrādāšanā 6. un linu apstrādāšanā 5. veetu.

Mechaniskā koku apstrādāšana bija sastopama gandrīz pee

visām daudz maz plostojamām upēm. Šo eestāžu leelakā daļa airadās

Rigā un gar Daugavas straumi. Sevišķi daudz to bija uz Daugavas labā

krasta Rigas un Daugavpils apriņķos un pašā Daugavpilī. Ari pa

Leepajas ezera peetekam peeveda Leepajai leelu koku daudzumu, no

kura daļu apstrādāja pašā Leepajā un pēc tam eksportēja uz ārzemēm.

Koku apstrādāšanā Leepajā eeņēma otro veetu Latvijā. Gar Ventas

peekrastem Ventspils, Kuldigas un Aizputes apriņķos bija ari leelaks

skaits koku zāģētavu ; sevišķi Ventspilī apstrādāto koku izvedums

pēdējos gados pirms kara paleelinajās. Eevērojamu veetu eeņēma ari

Leelupe ar savām peetekam. Gar Leelupes krasteem atradās Bauskā,

Jelgavā, Slokā un Bolderajā koku zāģētavas.

Leelakas kokrūpneeciskas eestādes atradās sekošos apriņķos:

Rigas apriņķī 55 eestādes ar 8,647 strādneekeem

Leepajas „
8

„ „
971

Daugavpils „
6

„ „ 563
„

Ventspils 7
„

361

Valkas
„ 6

„ „
261

Jelgavas „
6

„ „ 247

Pārejos 11
„ „

256

Kopā ....99 eestādes ar 11,306 strādneekeem

Pirms kara Riga eeņēma koku eksporta ziņā pirmo veetu Kreevijas

ostu starpā. Ražojumu vērtibas un skaita ziņā pirmo veetu gan eeņēma

Archangeļskas guberņa, un Vidzeme nāca tikai otrā veetā, bet ražošanas

procesa racionelā nostādišanā Vidzeme eeņēma pirmo veetu. Veens

kokrūpneecibā nodarbināts strādneeks ražoja Archangeļskas guberņā par

Tekstilrupneeciba — Mechaniska koku apstrādāšana
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914 rubļeem, bet Vidzemē par 1500 rubļeem. Kokrūpneeciba peeder pee

tām rūpneecibas nozarēm, kurām Latvijā paredzama nākotne. Līdz

pašam pēdējam laikam pirms kara vēl izveda uz ārzemēm leelu daudzumu

neapstrādātu koku, kurus, pēc ļoti dārga transporta, apstrādāja ārzemēs

(sevišķi Anglijā). Atteecibā uz techniskeem jauneevedumeem veetejā

rūpneeciba bija spējiga izturēt konkurenci ar ārzemju fabrikām. Tas,
kaut ari mazos samēros, pēdējā laikā pirms kara bija novērojams, kad

līdz ar techniskeem uzlabojumeem paleelinajās fabriku caurmēra leelums.

Tā kokuzāģetavu bija Rigā:

1894. gadā 28 ar 2483 strādneekeem ( 88 strādneeki uz 1 fabrikas)
1909.

„
37

„
3356

„ (90 „ „
1

„
)

1910
„

29 „ 5124
„

(176
„ „

1
„ )

Jaeevēro, ka pēdējos gados pirms kara kokrūpneeciba vēl eevē-

rojami paplašinājās ar jauna tīpa uzņēmumeem, kuri ļoti reti eekļūst
fabriku inspektoru sarakstos. Līdz ar to pēdcjos gados pirms kara uz

daudzu sīku upju krasteem bija uzceltas pagaidu fabrikas. Pavasarī tika

sapludināti koki, uzbūvēts šķūnis un uzstāditi gateri un lokomobiles un

tad līdz rudenim tur apstrādāja koku materiālus. Kurzemē un Latgalē
šāda tīpa eestādes bija deezgan izplatitas, un beeži tanīs strādāja prāvs
strādneeku skaits.

Leela nozīme bija ari minerālu apstrādāšanai. Sevišķi svariga

ta bija lauku eedzīvotajeem, jo šīs rūpneecibas nozares fabriku leelakā

daļa atradās uz laukeem. Ar minerālu apstrādāšanu bija ceeši saistita

kalnrūpneeciba un tās produktu apstrādāšana. Beeži pat ļoti grūti bija
atdalīt šīs rūpneecibas nozares veenu no otras. Tā, peemēram, kaļķu

cepļi bija gandrīz veenmēr saistiti ar akmeņu laustuvem. Pa daļai tas

pats bija ari ar cementa un ģipša fabrikām. Abās minētās rūpneecibas
nozarēs strādāja 150 eestādēs 12,029 strādneeki. Leelakā daļa no teem

atradās Rigā; tā divās eestādēs, kuras apstrādāja porcelānu, fajansu un

terrakotu, strādāja 3394 cilvēki, kas iztaisija veselu ceturto daļu no

viseem šīs rūpneecibas nozares strādneekeem.

Latvija visizplatītākais minerālu apstrādāšanas veids bija ķeeģeļu

un dakstiņu pagatavošana. Šo rūpneecisko eestāžu leelakā daļa atradās

pilsētu tuvumā, vaj ari veetās, no kurām leelās pilsētas veegli sasnee-

dzamas pa ūdens ceļu. Ķeeģeļu pagatavošanas centrs atradās Jelgavas
līdzenumā gar Leelupes un tās peeteku krasteem. Sevišķi Jelgavas

apriņķī, kur atradās leelā daudzumā ķeeģeļu dedzināšanai noderigs

materiāls, t. i. labi, mīksti un tīri māli, bija attīstijusēs šī rūpneecibā.

Agrākās lauku mājas bija pārvērtušās par leeleem ceemeem, un pee

Bērzes eetekas pirms kara bija apm. 8 kilom. gara ķeeģeļniču un

strādneeku baraku pilsēta. Kuģojamas upes, sevišķi Leelupe, atļāva

lēti transportēt ražotos ķeeģeļus, dakstiņus un podus. Jelgavas apriņķa

Kokrupneeciba — Minerālu apstrādāšana
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ķeeģeļnicas ražoja galvenā kārtā Rigai. Tas ļoti labi bija novērojams

sekojot namu būvei Rigā un ķeeģeļniču darbibai Jelgavas apkārtnē.

Gados, kuros Rigā cēla daudz namu, Jelgavas apriņķī atvēra jaunus

cepļus un veco cepļu darbibu paplašināja.*) Sevišķi spilgti tas novē-

rojams pēdējos gados pirms kara, kuros Rigā atkal bija izcēlees būv-

drudzis. Jelgavas apriņķa ķeeģeļus sūtija ari uz Jelgavu, Leepaju,
Reveli un Peterpili. Šo ķeeģeļniču labais stāvoklis bija redzams no ta,

ka tās pratušas izspeest līdzigas rūpneecibas eestādes visā pārejā Lat-

vijā. Tā 1851. gadā Vidzemes latveešu daļā bija 264 ķeeģeļnicas, bet

1910. gadā tikai 8.

Ķeeģeļniču skaits Latvijas atsevišķos apriņķos bija sekošs:

Jelgavas apriņķī
....

39 fabrikas ar 3219 strādneekeem

Rigas
„

.... 6
„ „

356

Leepajas ~ .... 3
„ „ 212 „

Ventspils
„ ....

2
„

207

Aizputes „ ....
2

„ „
152

Bauskas
„ .... 2

„
~135 „

Ilūkstes 4
„

119
„

pārējos apriņķos .... 13 „ „ 179 „

Kaļķu cepļu skaits bija deezgan prāvs, bet ari tee bija ļoti neveen-

mērigi izkaisiti rja visu Latviju. Par eemeslu tam bija tas, ka gandrīz

veenigi uz ziluriskas zemes atrodams derigs materiāls. Riga saņēma

vajadzigos kaļķus no Daugavas krasteem un pa daļai ari no igauņu

salam. Ģipša laustuves bija sastopamas gar Daugavas, Gaujas un

Ventas krasteem. Labākās atradās pee Slokas, Doles salas un Ikšķiles.

Ari Talsu apriņķī pee Abavas un Valkas apriņķī bija ģipša laustuvem

noderigs materiāls, bet labu satiksmes līdzekļu trūkums tur neatļāva

leelakām rūpneecibas eestādem nodibinatees. Neskatotees uz mineteem

teritorialeem eerobežojumeem, Latvijā ražotais ģipss apmeerinaja veetejās

vajadzibas un to pat izveda uz citeem apgabaleem.
Visas eestādes, kuras izstrādāja un apstrādāja ģipšu, kaļķus,

cementu un krītu, sadalijās pa visu Latviju sekoši:

Rigas apriņķī ....
12 eestādes ar 1409 strādneekeem

Jelgavas „ .... 3
„ „ 68

Leepajas „
3

„
64

Kuldigas 6
„ „

44
„

Ventspils „ 6
„ „ 46

„

Bauskas
„

2
„ „

28
„

pārējos apriņķos .... 10
„ „

43
„

Minerālu apstrādāšana

*) Gads. 1891 ļ 1892| 1893 ļ 1894 ļ 1895 | 1896 1897 1898 1899 1900

elgavas apr. dib.
ķeeģeļnicas . .

2 2 1 3 2 6 7 4 2

uvju skaits Riga ļ 573 710 597 787 843 ļ 1182 i 1353 I 1587 ļ 1313 I 1214
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Bez materiāla, kuru izleetoja kaļķu dedzināšanai, Vidzemes akmeņu

laustuvēs vēl eeguva pleeņus un citus būvmateriālus (smilšakmeni, kaļķ-

akmeni v. t. t.). Šīs akmeņu laustuvēs kopā ar Rigas un Leepajas naftu

apstrādājošām eestādem sastādija Latvijas kalnrūpneecibu.

Leelakās stikla fabrikas atradās Rigā un Ventspils un Daugavpils

apriņķos. Leelakā fabrika ar pāri par 500 strādneekeem, atradās Livanos

(Daugavpils apriņķī). Pa apriņķeem šīs fabrikas sadalijās sekoši:

Rigas apriņķī ....
7 fabrikas ar 868 strādneekeem

Daugavpils „ ....
2

„ „
800

Ventspils „ .... 2
„ „

265
„

Kuldigas „ . . . . 1
„

62

pārējos apriņķos 2 „ „ 50
„

Minerālu apstrādāšanas eestādem peeskaitamas vēl tās rūpneeciskās

eestādes, kuras izgatavoja dažādus preekšmetus no dzintara. Šī rūp-
neecibas nozare vēl atradās leelā mērā mājrūpneeku rokās, bet veetām

jau bija leelakas rūpneecibas eestādes dzintara izstrādāšanai. Palangā

bija pat nodibinajees dzintara apstrādāšanas centrs. Tur divās fabrikās

strādāja 119 strādneeki. Ari Rigā bija dažas fabrikas, kuras starp citu

apstrādāja ari dzintaru.

Pārejās rūpneecibas nozares eeņēma samērā mazāk svarigu veetu.

Pavisam 214 fabrikās strādāja 18,600 strādneeki. Eevērojamako veetu

eeņēma vēl ēdamu un baudu veelu pagatavošana, pee kam šai

grupai bija peeskaitita ari tabakas rūpneecibā. Rūpneeciskās eestādes,

kuras pagatavoja dažādus pārtikas preekšmetus, bija sastopamas visā

Latvijā. Visleelakās no tām bija tabakas fabrikas un alus brūži. Tabakas

fabriku vairums atradās Rigā. Tur šinīs fabrikās strādāja 1827 strād-

neeki. Mazākas tabakas fabrikas bija atrodamas vēl Jelgavā, Leepajā
un Daugavpilī. Leelakee brūži, kuri savus ražojumus pārdeva visā

Kreevijā un pat Āzijas valstīs, atradās Rigā, Bauskā un Leepajā. Sīkāki

brūži ar tīri veeteju nozīmi bija sastopami gandrīz vaj pee katras muižas.

Tas pats sakāms ari par brandvīna dedzinātavām. To skaits bija gan

ļoti leels, bet visas tās nesa leelakā vaj mazākā mērā lauksaimneecisku

fabriku raksturu. Muižneeki tās dibināja, lai varētu racioneli izmantot

šo eestāžu dažādos atkritumus zemkopibas un lopkopibas vajadzibam.
Tomēr daļu no spirta dedzinātavu ražojumeem izveda uz ārzemēm.

Ļoti daudz spirta dedzinātavu bija Talsu apriņķī un ar to ari izskai-

drojams, ka spirta izvedums Ventspilī un Rojā bija deezgan eevērojams.

Kaut gan papira fabrikās un poligrāfiskās eestādēs nebija visai

daudz strādneeku nodarbināti, tomēr šai rūpneecibas nozarei bija leela

kulturela nozīme. Sevišķi daudz bija tipogrāfiju un litogrāfiju. Izņemot
divas mazākās Latvijas pilsētas (Pilteni un Grobiņu), visās pārejās bija

sastopamas vismaz pa veenai tipogrāfijai. Pat leelakos meestos (Rujenē,

Stikla, ēdamu un baudu veelu fabrikācija
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Talsos, Smiltenē, Krāslavā, Saldū v. c.), bija sastopamas poligrāfiskas
eestādes. Šo eestāžu leelakā daļa radās avižu vajadzibam, jo gandrīz
katrā pilsētiņā iznāca kāda vācu vaj latveešu avize. Tā, peemēram,
Vidzemē visās pilsētās drukāja avizes. Pat dažos meestos drukāja avizes

vaj žurnālus. Sīkās mazpilsētu tipogrāfijas apkalpoja ari lauku pagastus

un beedribas. Leelakās tipogrāfijas atradās Jelgavā un Rigā (Mūllera

tipogrāfija dibināta 1789. gadā un Steffenhagena tipogrāfija Jelgavā, dibi-

nāta 1669. gadā).
Pee šīs rūpneecibas grupas peedereja ari papira fabrikas. Lee-

lakās no tām atradās Rigas un Valmeeras apriņķos.
Dažādu organisku veelu apstrādāšana eeņēma pēdējo veetu starp

Latvijā sastopamām rūpneecibas nozarēm. Tikai Latgalē un Augš-
Kurzemē bija sastopamas leelakās šai rūpneecibas grupai peederošas
fabrikas. Ari citos apgabalos bija sastopamas līdzigas fabrikas, bet tās

reti pārsneedza vidējus apmērus. Visvairāk strādneeku bija nodarbināti

šinī rūpneecibas nozarē Rēzeknes apriņķī (1013 strādneeki) un Rigā

(815 strādneeki). Šī bija veenigā rūpneecibas nozare, kurā Riga ne-

eeņēma pirmo veetu.

Dažādo rūpneecibas nozaru ģeogrāfija vēl nedeva pilnigu pārskatu

par industrijas nozīmi dažādos Latvijas apgabalos. Leelrūpneecibas loma

katrā atsevišķā veetā noskaidrojas tikai pēc tam, kad zināms katra atse-

višķā apgabala rūpneecibā nodarbināto strādneeku skaits un pa daļai ari

rūpneecibas ražojumu vērtibā. Salīdzinot vēl strādneeku skaitu 1900.

un 1910. gadā, būs redzamas katrā apgabalā notikušās pārmaiņas. Vairāk

nekā 200 leelrūpneecibas strādneeku bija nodarbināti sekošās pilsētās :

_

Strādneeku skaits Strādneeku skaits
Pilsētas ļgOO. gadā 1910. gadā

Rigā 43.393 61220

Leepajā 4624 7810

Jelgavā 1939 3633

Daugavpilī ■... 1738 1832

Bolderaja ....... 1162 1832

Kuldigā 751 714

Slokā 258 674

Ventspilī 286 569

Limbažos 99 299

Bauskā 131 204

Ļoti raksturigi, ka mazākās pilsētās, kurās pirms kādeem 30—40

gadeem vēl nevarēja sastapt neveenas leelrūpneeciskas eestādes, pēdējā

gadu desmitā pirms kara leelrūpneecibā nodarbināto strādneeku skaits

eevērejami ātrāki peeaudzis, nekā leelpilsētās. Tā uz 100 strādneekeem

1900. gadā, 1910. g. bija Rigā 141, Leepajā 168, Jelgavā 187 un Dau-

gavpilī 197, bet Slokā 261, Limbažos 302 un Ventspilī 192 strādneeki.

Veenigi Kuldigā strādneeku skaits pamazinajees.

Papīrs un poligrāfija
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Vairāk neka 300 leelrūpneecibas strādneeku bija nodarbināti 1910. g.

sekošos apriņķos uz laukeem :

Strādneeku skaits Strādneeku skaits

Apriņķi (bez pilsētām)
im g£ļ(ļā im ga(ļā

Jelgavas 2,732 3,376

Rigas ■ •
•
• 1,694 3,293

Daugavpils ...... 1,088 1,382

Rēzeknes
.......

69 1,036

Valkas 325 531

Valmeeras 101 419

Ventspils 190 354

Uz laukeem rūpneecibas strādneeku skaita peeaugšana bija daudz

veenmērigaka. Rēzeknes apriņķī strādneeku skaits pavairojees tik ātri

tāpēc, ka tur pirms kara nodibināta veena leela fabrika. Rūpneecibas

uzplaukšana Rigas apriņķī būtu pareizāki atteecinama uz Rigu, jo pēdējā

peeaugdama pārsneedza beeži pilsētas teritoriju, un daudzas fabrikas,
kuras atradās Rigas preekšpilsētās, administratīvā ziņā bija peeskaititas

Rigas apriņķim.

Starp Latvijas pilsētām rūpneecibas nozīmes ziņā spilgti atdalījās

Riga. Viņā atradās 65,5% no viseem Latvijas leelrūpneecibas strād-

neekeem. Otro veetu eeņēma Leepaja, bet tur atradās tikai 8,4% no

visas Latvijas strādneekeem.

Pateesibā rūpneecibas strādneeku skaits Rigā bija leelaks, nekā

sarakstā" uzdots. Ja atteecina ari uz 1910. gadu to starpibu,
kura pastāvēja 1900. gadā starp centrālās valdibas un veetejās statistiskās

komisijas ziņām, tad strādneeku skaits paleelinams par 23%, t. i. Rigas

rūpneecibas strādneeku skaits līdzinās 75,300. Pārlabojot tādā pašā veidā

visus pārējos skaitļus izrādās, ka visā Latvijā 1910. g. bija mazleet mazāk

nekā 115,000 leelrūpneecibas strādneeku. *) Salīdzinot Latvijas rūpnee-
cibu ar rūpneecibas stāvokli tādās zemēs, kuras saimneeciskā un kultu-

relā ziņā atrodas apmēram līdzigos apstākļos, izrādās, ka Latvijas rūp-
neecibā bija sasneeguse samērā augstu attīstibas pakāpi. Peemēram,

Somijā **) 1905. g. bija 9054 rūpneeciskas eestādes ar 107,828 strād-

neekeem, kuri ražoja par 392,544,700 somu markam (147,020,487 rub.)

Latvijā netikveen strādneeku skaits bija leelaks, bet ari ražojuma
vērtibā bija daudz leelakā nekā Somijā. Šeit 93,343 strādneeki

ražoja preces par 196,726,323 rubļeem, t. i. Latvijā katrs strād-

*) Ar rūpneecibu ir ceeši saistita tirdzneeciba un transports. 1900. g. Rigā

bija tirdzneecibā nodarbināti vairāk nekā 5979 strādneeki un ostā apm. 3200. Ja

peeņem, ka šo strādneeku skaits pēdējos desmit gados pirms kara nav eevērojami

grozijees, tad 1910. gadā bija Rigas leelrūpneecibā, tirdzneecibā un ostā bija nodar-

bināti vairāk nekā 85,500 strādneeki.

**) Statistik Aorsbok for Finland. Femte Aorgaongen 1907. Helsingfors.

Leelrūpneecibas peeaugšana pirms kaj-a
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neeks ražoja vērtibas par 2107 rubļeem, bet Somijā tikai par 1,363

rubļeem. Ari Norvēģijā 1910. gadā bija tikai 75,000 leelrūpneecibā
nodarbināti strādneeki. *)

Ražojumu vērtibā ne veenmēr atkarājas no strādneeku skaita.

Tā veetām bija samērā daudz strādneeku, bet ražojumu vērtibā maza,

un ari otrādi. Pilsētās, kur dažādas rūpneecibas nozares reprezentētas,

tas mazāk novērojams, bet uz laukeem, kur zināmā veetā koncentrētas

tikai veenas rūpneecibas nozares fabrikas, tas skaidri redzams. Tā, pee-

mēram, Jelgavas apriņķis (bez Jelgavas) eeņēma strādneeku skaita ziņā

pirmo veetu starp lauku apgabaleem, bet ražojumu vērtibas ziņā tikai

ceturto. Tas cēlās no ta, ka šinī apriņķī atradās ķeeģeļnicas, kurās bija
nodarbināti visnekvalificetakee strādneeki.

Preces par vairāk nekā 1,000,000 rubļeem ražoja sekošās pilsētās:

Rigā par 137,256,344 rubļeem

Leepajā
„

22,290,226 „

Jelgavā „ 5,862,668

Daugavpilī
„

5,275,150

Bolderaja „ 1,640,003

Slokā
„

1,528,755

Bauskā
„

1,277,663

Kuldigā „ 1,101,537

Ventspilī „
1,079,330

Sekošos apriņķos ražoja par vairāk nekā 500,000 rubļeem :

Ražojumu vērtibā

Apriņķi bez pilsētām rubļos

Rigas 8,402,029

Ilūkstes 2,045,596

Daugavpils 1,776,911

Jelgavas 1,458,335

Valmeeras 756,703

Valkas 731,142

Ja katrā apriņķī ražoto preču vērtibu sadala veenlīdzigi uz viseem

eedzīvotajeem, tad ir redzams, cik uz katru apriņķa eemītneeku leel-

rūpneecibā caurmērā ražoja preces. Visvairāk iznāca uz katru Rigas

apriņķa eedzīvotaju — 373,0 rubļi un vismazāk uz katru Ludzas apriņķa

eedzīvotaju — 1,3 rubļi. Caurmēra ražojumu vērtibā uz katru eedzīvo-

taju ļauj Latviju sadalit rūpneecibas un lauksaimneecibas rajonos. Visa

Latvijas austrumu daļa un Lejas-Kurzeme, izņemot Leepajas apriņķi,

bija tīri lauksaimneeciski apgabali. Pašā Latvijas vidū, garDaugavas un

Leelupes krasteem, un Latvijas reetumu daļā bija koncentrēta leelrūp-

*) 1895. gadā Norvēģijā bija 1910 fabrikas ar 59,800 strādneekeem, bet Lat-

vijā 1900. gadā bija 478 fabrikas ar 62,600 strādneekeem. Ari Dānijā bija tikai maz-

leet vairāk leelrūpneecibas strādneeku nekā Latvijā.

Rūpneecibas ražojumu vertiba
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neeciba. Ari Ventspils un Kuldigas apriņķi sāka pamazam peeņemt

rūpneecisku apgabalu raksturu.

Austrumu zemkopibas apgabals aptvēra sekošus peecus apriņķus :

Ludzas apriņķi ar 1,3 rbļ. ražojumu vērtibas uz veenu eedzīvotaju
Cēsu

„ „ 2,9 „ „ „ „ ~ „

Rēzeknes
„ 5,3 „ „ „ „ „

Valkas
„ 7,5 „ „ „ „ „ „

Valmeeras
„ „ 9,i „

Rūpneecibas rajonam bija peeskaititi sekosi apriņķi:

Rigas apriņķis ar 373,0 rbļ. ražojumu vērtibas uz veenu eedzīvotaju

Jelgavas „ „
72, 0 „ » „ „ „

Daugavpils ~ „
29,8 „ „ „ „ „

Bauskas
„ „

27.7
„ „ „ „ „ „

Latvijas reetumos pirms kara vēl atradās sekoši apriņķi ar attīstitu

leelrūpneecibu:

Leepajas apriņķis ar 203,0 rbļ. ražojumu vērtibas uz veenu eedzīvotaju

Ventspils „ „ 26,4 „ „ „ „ „

Pārējos Kurzemes apriņķos leelrūpneeciba bija visai neeevērojama.

Ražojumu vērtiba rubļos uz veenu eedzīvotaju (1910. g.)

Latvijas rūpneecibas attīstibas gaita peerāda, ka ari Latvijā bija

stājušees spēkā kapitaliskās ražošanas kārtibas likumi. Ar pārsteidzošu
ātrumu leelrūpneeciba eekaroja sev veenu jaunu tirgu pēc otra. Jauni
sleežu ceļi tuvināja rūpneecibas centrus preču patērēšanas veetām. To

pašu darija jaunatvērtās vaj uzlabotās jūras ostas un padziļinātās upes.

Pēc daudzu gadu simteņu ilgas pastāvēšanas sabruka viduslaiku pilsētu

Latvijas rūpneecibas un zemkopibas rajoni
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rūpneeciba ar visām savām kārtu organizācijām. Brīvā viduslaiku pil-
soņa veetā stājās leelrūpneecibā nodarbinātaisalgotais strādneeks. Amat-

neeku skaita peeaugšana, salīdzinot ar leelrūpneecibā nodarbināto cil-

vēku pavairošanos, bija ļoti neeciga. Nepārtrauktā gaitā peeauga leel-

rūpneecisko uzņēmumu skaits un līdz ar to, protams, ari tanīs nodar-

bināto cilvēku skaits. Rigā leelrūpneecisko eestāžu (ar pāri par 50 strād-

neekeem) skaits pirms kara bija pavairojees pēdējo 30 gadu laikā trīs-

kārtigi, bet visleelako eestāžu (ar pāri par 200 strādneekeem) skaits bija
pavairojees tanī pašā laikā bezmaz divdesmitkārtigi.

Rigas rūpneecisko uzņēmumu skaits :

Ar 51—200 strād- Ar pāri par 200
neekeem strādneekeem.

1884. gadā 47 4
1900.

„
106 45

1910. „ 151 77

Visizplatitakais fabriku strādneeku tīps bija leelrūpneecibā nodar-

binātais strādneeks. Fabrikās ar 201 un vairāk strādneekeem strādāja

64720/0 no viseem Latvijas fabriku strādneekeem, bet fabrikās ar pāri
par 1000 strādneekeem bija nodarbināti 22,8°/o no viseem Latvijas
strādneekeem.

Japeezīmē, ka Latvijā droši veen atradās leelaks skaits rūpneecisku
uzņēmumu ar mazāk par 15 strādneekeem, bet pārskatā minētas tikai

eestādes ar plašāku nozīmi, galvenā kārtā tikai tādas,kurās leetoja motorus.

Strādneeku grupēšanās dažāda leeluma fabrikās redzama no se-

košās tabeles:

3. Rūpneeciba pēc kaŗa

Kara notikumi Latvijas leelrūpneecibu ir gandrīz galigi izputinājuši.
Pee tam teeši kara notikumi, kā apšaudišana, ugunsgrēki un postišana
ir izdarījuši samērā mazāku ļaunumu. Vācu kara spēkam Latvijā eebrū-

Rūpneecisko uzņēmumu leelums

Fabriku leelums
Fabriku

skaits o/o
Strādneeku

skaits
o/o

Fabrikas ar mazāk par 16 strādneekeem

16 līdz 50

205

248

26

32

1,598 1,8

8,011 8,6

51
„

100 129 17 9,442 10,1

101
„

200 96 12 14,059 15,o

201
„

500 70 9 22,371 24,o

501
„

1000 24 3 16,572 17,7

„
1001 un vairāk

„
10 1 21,290 22,8

Kopa 782 100 93,343 100,o
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kot, 1915. g. vasarā, kreevu valdiba pavēlēja visas rūpneecibas eestādes

evakuēt uz Kreeviju. Ārkārtigā steigā fabrikas tika izjauktas un maši-

nas ar apmāciteem strādneekeem aizvestas uz Kreeviju. 1915. g. augustā

Rigas un Vidzemes rūpneeciba bija iznīcināta, jo Rigā atlika tikai tukšās

fabriku ēkas, kuras pamazam sagrūst. Neaizskārti palika veenigi Lee-

pajas, Aizputes un Kuldigas apriņķu rūpneeciskee uzņēmumi, jo šos

apgabalus kreevu karaspēks evakuācijas laikā jau bija atstājis. Bet ari

Leepajas rūpneeciba daudz ceetuse kara laikā, jo ari vāci izveda daļu
mašinu un atrāva leelakās fabrikas to teešajeem uzdevumeem un lika

tās strādāt kara vajadzibam. Latvijas valsti nodibinot, visā Latvijā ne-

bija neveenas leelrūpneeciskas eestādes, kura strādātu. Viss bija jārada
no jauna, pee kam leelrūpneecibas atjaunošanu leelā mērā traucē vai-

rāki apstākļi.

Latvijas leelrūpneecibas atjaunošanu galvenā kārtā aizkavē kapitālu

trūkums, jo Latvijā gan ir ļoti daudz kreevu naudas, bet tā kā šaī nau-

dai starptautiskā naudas tirgū nav nekādas vērtibas, tad ari ir saprotams,

ka ar mūsu veetejeem kapitaleem rūpneecibas atjaunošana nav eespē-

jama, it sevišķi tālab, ka mašinas, pusfabrikāti un daudzas jēlveelas ir

jaeepērk ārzemēs, kas neeespējams valūtas un peeņemama kredita trū-

kuma dēļ. Leelrūpneecibas attīstibu ari aizkavē nenokārtotā likum-

došana, jo muitas tarifi un citi likumi, kuri atteecas uz tirdzneecibu un

rūpneecibu, beeži ir groziti un nedod uzņēmējam pārleecibu, ka tas var

rēķināt ar noteikteem nosacijumeem. Galvenais šķērslis mūsu leelrūp-
neecibas attīstibai tomēr ir pirkšanas spējas pamazinašanās pašā Latvijā.

Šee apstākļi galvenā kārtā aizkavē ārzemju kapitāla eeplūšanu

Latvijā, bet bez ārzemju kapitāla peedališanās nav eedomajama Latvijas

leelrūpneecibas atjaunošana plašos apmēros. Ari pirms kara Latvijas

leelrūpneecibā ārzemju kapitālam peekrita vadošā loma. Neskatotees

uz šeem nelabvēligeem apstākļeem, jau tūlit pēc neatkaramibas karu

izbeigšanās ir sperti pirmee soļi rūpneecibas atjaunošanā. 1920. g. ru-

denī Latvijā 824 leelakās rūpneeciskās eestādēs strādāja 16,764 strād-

neeki, bet 1921. g. 28,477 strādneeki.

Rūpneecisku uzņēmumu ar vairāk nekā 5 strādneekeem, vaj ari

uzņēmumi ar tvaika vaj citu dzinēja spēku, Latvijā bija:

Rūpneecibas atjaunošanas

Apgabali

1920. gada
Fabriku Strādneeku

skaits skaits

1921. gadā
Fabriku Strādneeku

skaits skaits

idzemē

[urzemē

lemgalē

.atgalē

•i

456 10,205

329 6,191

39 368

966 19,640

337 4,958

219 2,948

162 931

Visā Latvija . 824 16,764 1,684 28,477
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Skaitļi atteecas uz 1920. g. oktobri un 1921. g. novembri. Tādā

kārtā Latvijas rūpneeciba gada laikā var uzrādit eevērojamus panāku-

mus. Fabriku skaits ir dubultojees un strādneeku skaits paleelinajees

par 70 %. Rūpneecibas atjaunošanas darbi vispirms uzsākti vecajos

rūpneecibas centros. Tagad Rigā atrodas vairāk nekā puse visu rūp-
neecibas strādneeku, bet Rigā, Leepajā un Jelgavā kopā — 70 %.

Rūpneecibā nodarbināto strādneeku skaits atsevišķos Latvijas ap-

riņķos bija:

Salīdzinot ar eepreekšejo gadu, visos apriņķos, izņemot Ventspils

apr., strādneeku skaits ir peeaudzis. Pēc atsevišķām rūpneecibas no-

zarēm strādneeku skaits sadalijās sekošā kārtā:

Rūpneecibas stāvoklis 1921. gada

Apgabali un

apriņķi

1920. g.
1921- «•

-

Stradn. FaDr> Strādn.
skaits skaits skaits

1921. g.

Apgabali un

apriņķi

1920. g.
Stradn.

skaits
Fabr.

skaits

1921. g.

Stradn.

skaits

*iga 7,625 494 14,444 Tukuma apriņķis 203 44 352

ligas apriņķis
3ēsu

„

1,237 101

144

3,090 Jelgavas 1,594 78 1,977

374 492 Bauskas
„

165 41 196

/almeeras
„

454 104 620 Jaunjelg.
„

Ilūkstes
„

116 37 383

īalkas
„

517 123 994 13 19 40

Vidzeme . . . 10,207 966 19,640 Zemgale . . . 2,091 219 2,948

jeepaja

jeepajas apriņķis
Uzputes „

Culdigas „

1 3,183
100

26

3,418

110
Daugavpils apr.

Rēzeknes
„

272

72

58

41

604

15t
149 54 273

234 60 630
Ludzas

„
24 63 176

īentspils „ 467 40 327
Latgale . . .

368 162 931
rai su

„
65 57 200

Kurzeme
. .

. 4,098 337 4,958 Latvija . . . 16,764 1684 28,477

1921
.

a 1920. g.

Rūpneecibas Vidzeme Kurzeme Zemgaleļ Latgale Latvija Latvija

nozares
co

Strād.
ož skaits

co

£2h Strād.

5* m skaits
co

S| StrādJ
<s skaits li

fcœ

Strād.

skaits

.
"3

Strād.l
skaits

Strād.

skaits

Tekstilrupneeciba . .

Papīrs un poligrāfija
Mechan. koku apstr.

Metalrupneeciba . .

Minerālu apstrad. . .

69

81

144

119

28

47

368

40ļ
70 I

1,940

2,786

3,020

3,283

1,319

844

3,070,

438

2,940|

27

13

67

28

8

198

164

875

2,295

97

14

3

47

11

7

1,193

28

537

265

61

5

1

6

3

2

33

14

105

37

222

115

98

264

161

45

62

3,364

2,992

4,537

5,880

1.699

2,693

1,790

2,932

4,891

761

Dzīvn. prod. apstrad. 8 129 2 44 5 541 1,071 661

Part. u. garšas veelas 160 519 123 659 134 379J 785 4.^27 1,619

Ķimiska rūpneeciba
Dažādi rūpn. uzņēm.

10 438

12 161

1 2 51 878 292

16 243! 5 11 103 3,429ļ 1,125

Kopa . . 966 19,640,1337 4,958ļ 219 2,948ļļ 162 93lļļl684| 28,477 16,764
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Izrādās, ka pēc kara rūpneecisko uzņēmumu milzigais vairākums

atjaunojees Vidzemē. Rūpneecisko uzņēmumu ģeogrāfija rāda sekošu

ainu. Tekstilrūpneecibā ir redzamā veidā reprezentēta Rigā

(34 fabrikas ar 1596 strādn.) un Jelgavā (5 fabrikas ar 1143 strādn.).
Galvenās eestādes ir Hoffa linu vērptuve Jelgavā ar vairāk nekā 1000

strādneekeem un Tekstila un Lentas fabrikas Rigā. Ari Valkas un

Latvijas leelrūpneecibā nodarbinato strādneeku skaits 1910., 1920. un

1921. gadā (tūkstošos).

Valmeeras apriņķī ir leelakas linu un vilnas austuves un vērptuves, bet

pārejā Latvijā pastāv tikai sīki uzņēmumi, kuri darbojas ar pārtrauku-

meem pee tvaika un ūdensdzirnavām. Papira un poligrāfiskā

rūpneecibā sastopama leelakos apmēros Vidzemē, kur darbojas mūsu

3 leelās papira fabrikas (Litene, Staicele un Ligate), kuras kopā no-

Leelrūpneecibas stāvoklis 1910., 1920. un 1921. g.
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darbina vairāk nekā 1000 strādneekus. Bez tam Vidzemē darbojas vēl

vesela rinda sīkāku papes, kartonu v. t. 1. eestāžu. Ari tipogrāfiju,

litogrāfiju un citu poligrāfisku eestāžu leelakā daļa atrodas Rigā, kamēr

Leepajā visā papira un

poligrāfiskā rūpneecibā ir

nodarbinātitikai 152cilvēki

un Jelgavā tikai 28, jo tur

ir mitējušās darbotees da-

žas eevērojamas drukata-

vas (peem. Steffenhagena).
Ari mechaniskā koku

apstrādāšana koncen-

trēta Rigas apriņķī, kas

veegli izskaidrojams ar to,

ka šinī apriņķī atrodas 3

leelu upju (Daugavas, Leel-

upes un Gaujas) grīvas,

kur saplūst neapstrādātais

Kokrūpneeciska eestade Rigā.

koku materiāls. Rigas apriņķī darbojas 80 kokrūpneeciskas eestādes ar

2605 strādneekeem. Bez tam kokrūpneecibā ir nodarbināti Leepajas

apriņķī 343 strādneeki, Jaunjelgavas — 288, Valkas — 216, Kuldigas —

202, Ventspils—2o2, Valmeeras—ll6 un Daugavpils—lo3. Pārējos apriņ-

ķos šinī nozarē nodarbināto strādneeku skaits ir mazāks nekā 100.

Metalrūpneeciba
ari pēc kara eeņem dažādo

rūpneecisko nozaru starpā

pirmo veetu Latvijā un

redzamu veetu ta eeņem

Rigas un Leepajas apriņ-

ķos. Pavisam Latvijas me-

talrūpneecibā ir nodarbi-

nāti 5880 strādneeki, no

kureem 2225 atrodas Lee-

pajā, 2032 Rigā un 1024

Rigas apriņķos. Tādā

kārtā Leepaja Latvijas

metalrūpneecibā tagad

eeņem pirmo veetu, kas

Kokrūpneeciska eestade Rigā.

izskaidrojams ar to, ka Leepajas fabrikas kara laikā nebija evaku-

ētas. Ari Jelgavā darbojas dažas sīkas metalrūpneecibas eestādes,
bet pārejā Latvijā sastopami tikai sīki uzņēmumi, kureem

daudzkārt vēl peemīt amatneecibas raksturs. Galvenās metalrūpnee-

Rūpneecibas ģeogrāfija pec kara
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ciskās eestādes ir satiksmes ministrijas darbnicas un kuģu būvētavas.

Leelakais metalrūpneeciskais uzņēmums ir Leepajas kara ostas darb-

nicas. Mineralrūpneeciba kara laikā ir ļoti ceetuse un no Zem-

Feniksa vagonu būvetava

gales ķeeģeļrūpneecibas gandrīz nekas nav pāri palicis. Eevērojamakā
minerālu apstrādājošā eestāde Latvijā ir Kuzņecova trauku fabrika Rigā

un vairākas stikla fabrikas (Rigā, Livanos, Ventspils apr.). Tāļak

Akmeņu laustuve Vidzemē.

redzama veeta Latvijas rūpneecibā peekrīt ēdamu un garšas veelu

izgatavošanai, kuru galvenā kārtā reprezentē brūži, tabakas, liķeeru un

šokolādes fabrikas, kuru leelā puse atrodas Rigā, bet otra puse sīkrūp-

Rūpneecibas ģeogrāfija pec kara



462

neecisku uzņēmumu veidā izkaisiti pa visu valsti. Ķimiskā rūpnee-
cibā ir reprezentēta Rigā, Leepajā un Kuldigā un tās galvenās nozares

ir sērkociņu fabrikācija, kura apmeerina ne tikai eekšzemes tirgu, bet

ražo ari eksportam.

Diagrama 459. lpp. rāda, ka Latvijas rūpneecibā ātreem soļeem

atjaunojas. 1910. gadā Latvijas leelrūpneecibā bija nodarbināti 93,343 strād-

neeki. 1915. gada rudenī Latvijas leelrūpneeciba mitējās pastāvēt un

1919. gadā ta sāka atjaunotees, pee kam minētā gadā rūpneecibā nodar-

bināto strādneeku skaits tikko pārsneedza 10,000. Turpretim 1920. gadā
iau bija 16,764 strādneeki un 1921. gadā 28,477, tas ir vairāk nekā 30%

Grotuss — Auskula stikla fabrika

no pirmskara strādneeku skaita, kas uzskatams par eevērojamu panā-
kumu rūpneecibas atjaunošanā. Tomēr prāva daļa agrāko leelrūpnee-
cibas strādneeku vēl neatrod nodarbošanos rūpneecibā, kaut gan ir

jaeevēro, ka mūsu leelrūpneecibā pirms kara bija nodarbināti vairāki

desmittūkstoši kreevi un leiši, kuri tagad Latviju atstājuši. Peevestee

skaitļi leecina, ka Latvijas rūpneecibā ātrā gaitā atjaunojas.*)
Kara izpostita leelrūpneeciba Latvija tikko sak atjaunotees. Beežļ

izteic bažas, ka neatkarigā Latvijā rūpneecibā nevarēs atjaunotees.

*) 1921. gada beigās un 1922. g. sākumā bija sajūtama zināma depresija

Latvijas rūpneecibā, kuru galvenā kārtā bija izsaukuse Vācijas konkurence tirgos,
kurus Latvija apgādāja ar ražojumeem. Tomēr cenu celšanās Vācijā pamazina tās

konkurences spēju, tā kā Latvijas ražojumi atkal var uzsākt konkurences cīņu.

Rūpneecibas atjaunošanas
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Šādas bažas ir nepamatotas, jo Latvijā ari turpmāk pastāvēs vairāki

rūpneecibas attīstibu sekmējoši apstākļi. Vispirms nedrīkst aizmirst

pašas Latvijas eekšejo tirgu. Latvijas lauku eedzīvotaji pirms kara bija
maksāt spējīgi leelrūpneecibas ražojumu patērētāji. Eevērojams skaits

visdažādāko leelrūpneecisko eestāžu var strādāt veenigi Latvijas tirgum.
To apleecina Dānijas peemērs. Dānijā nav tādu dabas bagatibu, kādas

Latvijā nebūtu. Pat otrādi — Dānija ir dažā ziņā pat nabagāka par

Latviju. Tā, peemēram, Dānijā ir daudz mazāk mežu. Bet neskatotees

uz to, Dānijas leelrūpneeciba kā nodarbināto strādneeku skaita ziņā,

tā ari ražoto preču vērtibas ziņā pārsneedza Latviju. Tanī pašā laikā

Dānijas leelrūpneeciba galvenā kārtā ražoja pašas Dānijas eedzīvotaju

vajadzibam. Tas leecina, ka pašas Latvijas vajadzibam var pastāvēt

Fabriku rajons Rigas preekšpilsetā no putnu perspektives.

leelrūpneeciba ar apmēram tikpat leelu strādneeku skaitu, kāds Latvijā

bija pirms kara. — Protams, ka nākotnē paredzamas eevērojamas pār-

grozibas atsevišķās rūpneecibas nozarēs, jo pirms kara dažu Latvijas

rūpneecibas nozaru ražojumu galvenais patērētājs bija Kreevijā. Bet šo

rūpneecibas nozaru veetā var paplašinatees citas. Tā pašas Latvijas

vajadzibam var pastāvēt vismaz tik leela tekstilrūpneecibā, kāda mums

bija pirms kara. Tāpat mechaniskai koku apstrādāšanai ir ne tikai

jāatjaunojas agrākos apmēros, bet ta ir spējiga eevērojami paplašinatees.
Tas pats sakāms par papira rūpneecibu. Vispārīgi nākotnē būs attīstibas

spējigas tās rūpneecibas nozares, kuras apstrādā vaj nu veetejās lauk-

saimneecibas un mežkopibas ražojumus, vaj ari Kreevijas izvedumus

(koki, lini, ādas). Eemesli sašaurinatees ir veenigi metalrūpneecibai un

ķimiskai rūpneecibai, kaut gan atkaribā no Kreevijas muitu politikas ari

Rūpneecibas atjaunošanas
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šīs rūpneecibas nozares var atjaunotees agrākos apmēros. Protams,

gadudesmiteem ilgā darbā radito un tagad izpostito Latvijas leelrūp-
neecibu nav eespējams atjaunot dažos mēnešos vaj gados. Paees ilgāks
laika sprīdis, kamēr Latvijas leelrūpneeciba būs tiktāļ atjaunota, ka ta

mūsu saimneeciskajā dzīvē varēs eeņemt to redzamo veetu, kura tai

peemita pirms kara.

Uz plana ar tumšo krasu ir apzīmeti īpašumi, kuŗi peeder rūpneeciskām
eestādem.

Galvenais šķērslis Latvijas leelrūpneecibas attīstībai pašlaik ir pašu

Latvijas eedzīvotaju plašo masu pirkšanas spējas samazināšanās. Kara

notikumi ir izputinājuši daudzas vērtibas, to starpā pilsētneeku leelakās

daļas ražošanas līdzekļus — fabrikas. Sakarā ar to var būt runa par bez-

darbu. Bet ari nodarbināto pilsētneeku pirkšanas spējas ir samazinājušās, jo
daudzu inteliģento profesiju peederigo eenākumi tagad ir daudz mazāki

nekā pirms kara.*) Sakarā ar to pilsētneeku pirkšanas spējas ir eevēro-

*) Kā kuriozums ir atzīmējams, ka veenu laiku Latvijas ministru algas bija
mazākas neka angļu matrožu algas. Cik daudz zemākas tad bija eerēdņu leelakas

daļas algas?

Rūpneecibas atjaunošanās
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jamā mērā pamazinājušās un tālab daudzas ģimenes vēl veenmēr pārteek

no vecu eekrājumu patērēšanas, nespēdamas izdarit jauneegādajumus.
Ari uz laukeem milzigs daudzums enerģijas ir jāiztērē kara posta nolīdzi-

nāšanai un tālab ari tur ražo mazāk vērtibu nekā pirms kara un līdz

ar to pamazinās eenākumi un pirkšanas spēja. Šis apstāklis sašaurinājis

Latvijas eekšejo tirgu un neatļauj leelrūpneecibai attīstitees peenācigos

apmēros. Kreevijas tirgus nevar būt Latvijas leelrūpneecibas attīstibai

par stipru pamatu, jo to nevar uzskatit par drošu noņēmēju. Tālab

Latvijas leelrūpneecibas turpmākā attīsfiba galvenā kārtā atkarājas no

pašas Latvijas eedzīvotaju pirkšanas spējas peeaugšanas.

Leelrūpneecibai trūkstot ir itin dabigi, ka mājrūpneeciba no jauna

mēģina atdzīvotees. Pilsētas pēdējos kara gados no laukeem gan ņēma

ļoti daudz, bet lauksaimneecibas ražojumu veetā spēja dot tikai visai

nedaudz. Tālab lauksaimneeki bija peespeesti atjaunot pa pusei pee-

mirstos vectēvu darbus. Vērpšana, aušana, ādminiba, koka un mālu

trauku pagatavošana v. t. t. pamazam eeveešas no jauna. Zemneeki

paši strādādami savām vajadzibam, nereti neatteicas ari kaimiņeem

izgatavot nepeeceešamo, vaj ari pārdot to, kas pārsneedz pašu vajadzibas.
Tādā kārtā rodas mājrūpneeki un saprotams, ka pēc kara mājrūpneeciba

vispirms atjaunojās tur, kur ta jau agrāk bija plašāki pazīstama un kur

karš to vismazāk ir postijis, tas ir Vidzemē un Latgalē.

Mājrūpneecibas stāvokli raksturo sekošās, 1920. gada tautas skaiti-

šanā eegūtās ziņas:

Mājrūpneecibāpēc kapa

Apriņķi Pagasti Ko ražo?

Rigas Aderkašu

Doles

Ikšķiles
Mālpils
Mores

Siguldas
Skulberģu
Kauguru
Steenes

Brantu

Gatartas

Jaun-Peebalgas
Vec-Peebalgas

Ratiņus vērpšanai.
Murdus nēģu zvejai un citus zvejas peederumus.
Ragavas, ratus, koka traukus.

Koka izstrādājumus.
Mala traukus.

Māja traukus un ratiņus vērpšanai.
Krēslus.

Krēslus (karā pārtraukta).
Lauksaimneecibas darba rīkus.

Mala traukus (kara laikā izpostita).
Māla traukus.

Audumus, podus, ādminiba
1

Audumu un dreimaņu izstrādājumus, (karš eero-

bežojis ražošanu).
Pītus kurvjus un mēbeles.

Adminibas un dreimaņu darbus.
Krēslus.

Adminibas preekšmetus.
Adminiba un podneeciba.
Koka un māla traukus.

Koka un māla traukus.

Audumus.

y>

n

»

Valmeeras

»

Cesu

n

n

n

»

Kārļu
Kosas

Lenču

Prauleenes

Ramkas

Aumeisteru

Bilskas

Ēveles

Valkas

n
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Tādā kārtā mājrūpneecibā dominē koka un niāla trauku izgatavo-

šana, aušana, ratiņu, ratu, zemkopibas darba rīku un ragavu izgatavošana.
Bez tam visā jūrmalā pagatavo tīklus. Protams, ari daudzos citos Lat-

vijas pagastos, kuri šeit nav minēti, eedzīvotaji leelakā vaj mazākā mērā

nodarbojas ar dažadeem rūpneeciskeem darbeem. Bet augstāk minētos

pagastos mājrūpneeki, kaut ari šauros apmēros, ražo tirgum preces.

C. Tirdzneeciba

1. Tirdzneecibas attīstiba

Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ļoti labvēligs tirdzneecibas attīstibai.

Latvija atrodas uz veena no eevērojamakeem vecās pasaules tirdznee-

cibas ceļeem un Latvijas ostas ir punkti, kuros sastopas Eiropas reetumi

un austrumi. Latvijas ostās sākas tirdzneecibas ceļi, kuri sneedzas pat

pāri visai Eiropas Kreevijai un beidzas dziļi Āzijas videenā. Var pat

teikt, ka pirms pasaules kara Eiropas zeemeļu tautas, pilsētas un ostas

bija noteicošās pasaules tirdzneecibā un pat pārvaldīja jūras un pee-

krastes, kurās senatnē valdija feniķeeši, kartaģeeši, greeķi un romeeši.

Senatne, kad Eiropas deenvidos valdija augsti kulturelās tautas,

Baltijas jūras peekraste bija visai maz pazīstama. Tomēr ir ziņas, kuras

Mājrūpneecibā — Tirdzneeciba

Apriņķi Pagasti K o ražo?

Valkas

»

Daugavpils

Trikates

Zeemera

Dagdas

Audumus.

Koka izstrādājumus.
Audumus, koka traukus, linsēklu eļu, tabaku

tirgum, tīklus, ratiņus vērpšanai, zirgleetas.
Kalēju darbus, linsēklu eļu, koka izstrādā-

jumus.
Māla traukus.

Koka traukus, riteņus, lokus, ratus.

Kalēju darbus, riteņus, koka krēslus un galdus.

Ratiņus vērpšanai.
Kalēju darbus.

Koka un māla traukus un ratus.

Mala un koku traukus, kurvjus, riteņus, tecina

darvu.

Mala traukus, riteņus, ādminibas produktus.
Audumus.

Koka traukus.

Koka traukus.

Māla traukus.

Māla podus.
Ratiņus vērpšanai, aužamos šķeetus, riteņus.
Zemkopibas rīkus.

Ratiņus vērpšanai.
Mala traukus.

Izabelinas

»

Jasmuižas

Krāslavas

Osunas

Ungurmuižas
Izvoltas

Andrupinas
Kaunatu

Rēzeknes

»

Ludzas

Bauskas

Jaunjelgavas

Silojaņu
Varklaņu
Bolvu

Istras

Vecmuižas

Elkšņu
Valles

Kandavas

Ugāles
Skrundas

V

Talsu

Ventspils
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leecina, ka jau pirmajā gadutūkstotī pēc Kristus pastāvējis tirdzneecibas

ceļš, kurš sācees pee Ņevas un Daugavas grīvām un izbeidzees

Kaspijas jūras deenvidos. Ari no Donas un Dņepras upju grīvām pee

Melnās jūras jau sirmā senatnē veda ūdensceļš uz Daugavu un Vislu.

Samērā īsee sauszemes ceļa gabali, kuri šķir Daugavas izteku no Volgas

un Dņepras iztekam, neradija skandinaveešeem sevišķas grūtības, jo tee

pārvilka (volok) savas veeglās laivas no veenas upes uz otru. Tomēr

mūsu dzimtenes tirdzneecibas ceļi kļūst plašāki pazīstami tikai pēc tam,

kad Vizbijas tirgotāji no Gotlandes salas nodibināja ceešakus sakarus ar

Novgorodas republiku. Gotlandeešeem sekoja Bremenes un Libekas

brīvpilsētu vācu tirgotāji, kuri ari Latvijas un Igaunijas peekrastē nodi-

bināja savas kolonijas.

Jau kopš 13. gadusimteņa Riga bija Latvijas galvenais tirdzneecibas

centrs. Livonija, vaj ari Rigas pilsēta noslēdza līgumus ar Polocku,

Vitebsku, Smoļensku, Pleskavu un Leetavu un ar šīm zemēm uzturēja

rosigus tirdzneeciskus sakarus. Šī tirdzneeciba bija visai eenesiga, kā

tas veenmēr ir, kad kultureli augstāki stāvošas tautas tirgotāji nodibina

tirdzneeciskus sakarus ar mazāk kulturelu tautu, — šinī gadijumā vā-

ceeši ar kreeveem. Vidus laikos Rigas izveduma preces galvenā kārtā

bija kažoku ādas, kuras toreiz visā Eiropā leetoja katrs turigs cilvēks

un vaski, kuri bija nepeeceešami katoļu baznicās. Vēlāk, kuģneecibai

uzlabojotees, izveda ari linus, kaņepājus, ādas, darvu, labibu un citus

lauksaimneecibas ražojumus. Tirdzneecibai toreiz leelā mērā peemita

maiņas tirdzneecibas raksturs un Rigas tirgotāji savukārt deva pret

augstāk minētām precēm Eiropas amatneeku ražojumus, it sevišķi vilnas

audumus, vīnu un ari sāli.

Latvijas ostu tirdzneeciba paplašinājās vidus laikeem izbeidzotees.

Līdz 13. gadusimtenim nepastāvēja teeša kuģu satiksme starp Baltijas

jūras ostam un Zeemeļu jūru. Līdz 16. gadu simteņa beigām Baltijas

jūras ostu kuģi nebrauca vēl uz Vidus jūras ostam, bet totēes uzturēja
dzīvus sakarus ar Eiropas zeemeļu peekrastem. No sākuma Latvijas
ostas apmeklēja gandrīz veenigi Bremenes un Libekas kuģi, bet jau
vidus laikos Baltijas jūras tirdzneecibā noteicošu veetu sev eekaroja

holandeeši. Tā 1497. gadā, kad pirmo reizi reģistrēti kuģi, kuri eebrauc

caur Zundu Baltijas jūrā, no Zeemeļu jūras Baltijas jūrā eebraukuši pa-

visam 795 kuģi, kuru starpā bija 492 holandeešu kuģi.*) Baltijas jūras
tirdzneecibas nozīme ātri peeauga un 16. gadu simteņa pēdējā gadu-
desmitā (1591. —1600.) caurmērā pa gadu caur Zundu izbrauca 5554

kuģi, pee kam ta laika kuģi jau bija eevērojami leelaki nekā vidus

laiku kuģi. Noteicošais vārds Baltijas jūras tirdzneecibā vēl veenmēr

*) D. Schaefer, Kurland und das Baitikum in Weltgeschichte und Welt
wirtschaft. Berlin, 1910, S. 10.

Tirdzneecibas attistiba
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peedereja holandeešeem, jo vēl 1666. gadā % no Amsterdamas biržas

kapitaleem bija eegulditas Baltijas jūras tirdzneecibā. Pee tam Baltijas

jūras zemes deva kā holandeešeem, tā ari daudzām citām valstim (Spā-

nijai) galvenos kuģu būvneecibā nepeeceešamos materiālus, kā kokus,

zēģeldrēbi, tauvas un citu. Līdz 18. gadu simteņa vidum holandeeši

uzglabāja savu vadošo lomu, bet tad tos sāka izspeest angļu tirgotāji
un kuģi, kureem līdz pasaules kara sākumam peekrita Baltijas jūrā re-

dzamākā veeta. Ari angļi no Baltijas jūras peekrastes eeguva leelako

daļu no kuģu būvneecibai nepeeceešameem materialeem un ari labibu.

Baltijas jūras tirdzneeciba nemitigi attīstījās. Tas sakāms it sevišķi

par 18. un 19. gadu simteņeem un to apleecina caur Zundu izbraukušo

kuģu skaits :

1711. g. līdz 1720. g. izbraukuši . . . 1.746 kuģi
1721.

„ „
1730.

p „
... 3,700

1731. „ „
1740. „ „ ... 4,198 „

1741.
„ „

1750.
„ „

... 4,128 „

1751. „ „
1760. „ „ ... 5,214 „

1761.
„ „

1770.
„ „ ... 6,463 „

1771. „ „
1780.

„ „ ... 7,996 „

1781.
„ „

1790.
„ „ ... 9,596 „

1791.
„ „

1800.
„ „ ... 9,921 „

1831.
„ „

1840.
„ „ ... 12,799 „

1841.
„ „

1848.
„ „

... 18,286
„

1861.
„ „ 1870. „ „ ... 28,954 „

Bez tam, kopš 1895. gada ceļu uz Baltijas jūras peekrasti atveegli-

naja ķeizara Vilhelma kanāls, caur kuru 1913. gadā izbrauca 54,628

kuģi ar vairāk nekā 10 miljonu leelu tonnažu.

Latvijas ostu tirdzneecibas uzplaukšanu raksturo Rigas jūras tirdz-

neecibas apgrozijumi (rubļos):*)

*) „Rigaer Handels-Archiv". 1914. 394. lpp.

»*) Livlānd.-Estlānd. Ausstellung. 1918. 353. lpp.
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Caurmērā pa gadu Eeveda Izveda Kopa

1866—1870. 14,419,305 31,034,129 45,443,434

1871—1875.

1876-1880.

22,537,505 37,540,182

55,072,441

60,077,687

87,681,97632,609,535

1881—1885. 27,442,544 56,692,925 84,135,469

1886—1890. 21,139,758

25,945,677

53,213,961 74,353,719

1891—1895
. 51,233,451 77,179,128

123,368,0241896—1900. 53,219,369 70,148,655

110,716,583

157,534,863

1901—1905
. 85,089,264 195,805,847

1906-1910. 113,954,545 271,489,408

334,106,2811911
.... 147,288,013 186,818,268

1912 .... 145,871,469 224,837,169 370,708,638

404,893,7551913
.... 178,643,667 226,250,088

1914**) . . 112,474,687 120,596,759 233,071,446



469

Šee skaitļi leecina, ka Rigas ostas tirdzneeciskā darbiba, atskaitot

neeevērojamu svārstišanos pagājušā gadusimteņa 80-tos gados, ir nemitigi

peeauguse līdz 1914. gadam, kad kara notikumi spēji pārtrauca Rigas
ostas darbibu.

2. Eksports un imports

Sevišķu eevēribu pelna tas, ka Latvijas ostās imports peeaugadaudz

ātrākā gaitā nekā eksports, kaut gan līdz kara sākumam Latvijas ostas

bija eksportējošas ostas. Eevedumu straujā peeaugšana galvenā

kārtā izskaidrojas ar peeaugošās rūpneecibas eespaidu uz tirdzneecibu,

jo Latvijā rūpneeciba un tirdzneeciba bija ceeši saistitas, veena nodroši-

nādama otrai pastāvēšanu un uzplaukšanu. No sendeenam Latvijas ostam

ir galvenā kārtā eksporta ostu raksturs, un tālab kuģeem, kuri nāca uz

Latvijas ostam pēc lādiņa, bija šurp jābrauc tukšā. Protams, ka tādos

apstākļos ir izdevigaki vest kaut mazvērtigu preci, nekā nekādu. Tālab

Latvijas leelrūpneecibā varēja zem izdevigeem noteikumeem eegūt Angli-

jas ogles, jēlveelas un pusfabrikātus. Tādā kārtā mūsu ostu eksport-
tirdzneeciskais raksturs sekmēja rūpneecisko darbibu un, otrādi, rūp-
neeciba eedvesa dzīvibu Latvijas ostu importa tirdzneecibai.

Pārējo Latvijas ostu un kaimiņostu darbibu raksturo šādi skaitļi :

Izvedumi miljonos rubļos

Spilgti ir redzama Ventspils nozīmes peeaugšana. No neecigas
ostas ar tīri veetejo nozīmi, Ventspils pēc sleežu ceļa atklāšanas uz

Maskavu un tāļak uz Sibiriju, ātri pārauga Leepaju un Reveli un kopš
1911. gada sacensās ar Peterpili. Tanī pašā laikā Revele nevarēja uzrādit

sevišķu peeaugumu, tāpat kā Leepajā, kuras jūras tirdzneecibā bija novē-

rojama nedrošiba.

Izvedumi

Gadi. Leepajā. Ventspils.
Revele ar

Baltišportu.
Peterpils ar

Kronstati.

1901—1905. 44,9 16,i 25,6 70,o
1906

.... 34,o 19,2 14,6

13,4

74,7

1907
.... 31,9 33,5 68,6

1908 .... 23,6

49,i

32,i 15,6 73,2

1909
.... 50,7 22,1 105,8

1910 .... 52,5 69,9 23,o 112,9

87,o1911
.... 61,4 82,2 22,3

1912
.... 72,0 94,6 19,4

23,4

102,9

?1913 .... 48,6 74,6
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Latvijas ostu eksports 1913. g.

Eksports 1913. gadā

Izvests preču no

Preču nosaukums Leepajas Ventspils KopāRigas

r u i 0 s

1. Edamveelas

Rudzi
Kveeši

Meeži

Auzas

Pārejā labiba ....

Sveests

Seers

Olas

Gaļa (dažāda) ....
Tabakas izstrādājumi
Dzēreeni_(dažādi) . .

Pārejas edamveelas .

928,257
14,281,546

377,323

67,909
32,136

4,099,805
100,681

35,300,173
8,320,396

1,193,082
424,269

490,723

26,549
7,034

229,030

9,497,093
1,259,850

211,798
17,268

800,415
3,222,477

61,945
3,525

385,973

21,039
994,267

4,262,557
312,360

48,193,665
43,080

628,140
872,629

16,096
1,520

24,268

975,845
15,282.847

606,353
13,826,559

1,603,346

52,502,268
160,029

36,729,728
12,415,502

1,270,123
427,314

899,964

Kopa. . . 65,611,300 15,717,957 55,366,621 136,694,878

2. Neapstrādātas un pa daļai

apstrādātas veelas

2,718.168
41,667,110

4,340,081
6,473,558

40,929,079
1,496,628

511,264

2,102,051
1,629,280

183,550
2,228,064

1,378,503

2,820,308

60,215
39,204

64,336
12,835,121

670,520
1,446,930

375,088
1,180.372

156,766
1,678,158

1,865,760

317,194

12,145.948
901,011
120,704
100.911

4,144
334,670

22,885

376,416

712,024
1,170

23,005

Eļas rauši

Lini

Pakulas

Kaņepāji
Adas

Kustoņu spalva un sari

Yilna
Āboliņa sēklas

....

Li_nsēklas_
Pārejās sēklas

Eļas (dažādas) ....

Pārejās

5,855,670
53,873,303

5,280,296
6,658,598

53,865,111
2,171,292

2,292,864

2,500,024
3.186,068

1,052,340
3,907,392

3,267,268

Kopa. . . 105,657,336 23,192,808 15,060,082 143,910,226

3. Fabrikāti

10,566,218

3,400,758
Gumijas izstrādājumi . .
Pārejee fabrikāti

. . .

10,540,928

1,572,555

25,290

1,201,562 626,641

Kopa. 12,113,483 1,226,852 626,641 13,966,976

4. Koku materiāls .
.

. 40,453,995 8,093,231 3,572,068 52,119,294

5. Kustoņi 1,034,450 416,260 6,290 1,457,000

Kopa. 224,870,564 48,646,108 74,630,702 348,147,374
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Šo ostu eevedumu tirdzneeciba bija sekoša (miljonos rubļos) :

Visu minēto ostu eevedumu tirdzneeciba uzrādija peeaugošu tendenci,

kas galvenā kārtā izskaidrojams ar leelrūpneecibas patēriņa paleelinašanos.

Latvijas triju *) galveno ostu ārējās tirdzneecibas apgrozījumi 1913.

gadā (rubļos) bija sekosi : **)

Kamēr Rigā imports sastādija gandrīz: pusi (45,i%) no viseem tirdz-

neecibas apgrozijumeem, tikmēr Leepajā tikai veena trešdaļa (36%) no

viseem tirdzneeciskeem apgrozijumeem nāca uz importu un Ventspilī pat

tikai veena peektā daļa (20,2%). Tādā kārtā Ventspils ir gandrīz veenigi

eksportējoša osta, kamēr Leepajā un it sevišķi Rigā eksports un imports
vairāk saskaņoti. Rigas un Leepajas imports galvenā kārtā izskaidrojams
ar to, ka šinīs ostās leelā daudzumā eevestas jēlveelas rūpneecibas vaja-

dzibam, kamēr Ventspilī rūpneecibas trūkums atsaucas nelabvēligi uz

ostas tirdzneecibu.

Eksports Latvijas ostās iztaisīja 60% no viseem tirdzneeciskeem

apgrozijumeem. Latvijas ostas galvenā kārtā izveda lauksaimneecibas

ražojumus un koku materiālus. Tas redzams no tabeles 470. lpp. No

Latvijas ostam izveda:

*) Latvijā ir pavisam 7 ostas, bet šeit neminēto Pāvilostas, Ainažu, Salacgrīvas

un Rojas ārējās tirdzneecibas apgrozijumi ir visai neleeli, jo šīs ostas galvenā kārtā

peekopa kabotažkuģneecibu.

.**) Beitràge zur Statistik des Rigaschen Handels. Jahrgang 1913. Rigas biržas

komitejas izdevums B. v. Gerneta redakcijā, 1915. g. — Toproßaiī cTaTHCTHKa rop.

BHHjmBBi 3a 1913 r. Ventspils biržas komitejas izdevums. — Toproßtra o63opi> ropo.ua

JiH6aß&i 3a 1913 r., Leepajas biržas komitejas izdevums.

Gadi. Leepajā. Ventspils.
Revele ar

Baltišportu.
Peterpils ar

Kronstati.

1901—1905. 17,4

20,i

5,4 55,5 105,5

118,21906
.... 6,3 57,0

1907 .... 21,8 9,0

15,7

26,1

59,6 119,6

1908
.... 26,o 75,3 114,4

1909 .... 22,i 57,2 124,5

1910 .... 24,4 14,i 58,5 149,2

1911 .... 31,9 24,4 87,2

85,9

149,9

1912 ... 32,2 28,1 159,2

1913
.... 33,6 18,8 90,6

îksports

mports

Riga.

224,870,564

184,499,309

Ventspils.

74,630,402

18,780,874

Leepajā.

48,646,108

33,560,284

Kopa.

348,147,074

236,840,467

Kopa 409,369,873 93,411,276 82,206,392 584,987,542
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Tādā kārtā lini, ādas, sveests, koki, olas un labiba bija galvenās izve-

damās preces. Šo sešu izvesto preču kopvērtiba iztaisa 81,i°/o no visa

Latvijas ostu eksporta. Linu un koku tirdzneecibā Riga bija leelakais

centrs pasaulē.
Pateicotees tam apstāklim, ka uz linu ražu klimatiskee apstākļi

atstāj daudz leelaku eespaidu nekā zemes īpašibas, lini padodas tikai

nedaudzos apgabalos. Vislabakee lini aug jūras klimatā un tālab visla-

bākā linu raža ir Baltijas jūras peekrastē Holandē, Beļģijā un Īrijā. Pirms

kara visā Eiropā ražoja 700,000 tonnas linu, pee kam apm. 500,000 tonnas

ražoja Kreevijā. Tikai kara laikā, aiz Kreevijas linu iztrūkuma, ari citās

veetās paleelinajusēs linuražošana, kaut gan ari tagad Vidzemes, Pleskavas,

Vitebskas un apkārtējās guberņas uzskata kā galvenos linu ražošanas

apgabalus Eiropā. Kreevijā linus ražoja eevērojami vairāk nekā pašu

patēriņam. 1913. gadā Kreevijā izveda 18,7 miljonus pudus linu, pee kam

šee lini izvesti caur sekošām ostam :

Kreevijas linu eksports:

Caur Rigas ostu izveda pusi eksportēšanai nolemto Kreevijas linu

un otro veetu linu eksportā Kreevijas ostu starpā eeņēma Ventspils. Tas

ari saprotams, jo eksportējamo linu leelakā daļa nāca vaj nu teeši no

pašas Latvijas, vaj ari no teem Kreevijas apgabaleem, kuri ģeogrāfiski

*) Jahresbericht ūber den Handel Rigas im Jahre 1914.

Linu eksports

Linus . par 53,873,303 rub.

Adas
. 53,865,111 „

Sveestu 52,502,268
„

Kokus
. »

52,119,294
„

Olas
. »

36,728,728 „

Labibu.
»

32,291,950
„

Kopā . par 281,380,654 rub.

īsas pārejās preces „ 66,766,720 „

Pavisam eksports par 348,147,374 rub.

Caurmēra Caurmērano

1906.—1910. g. ļl906.-1910. g
1913. gadā

Ostas
procentos*)

pudos. procentos

Riga 6,688,691 48,5 50,5

Leepajā

Ventspils

Révèle un Baltišporta

27,642

1,676,435

0,2

12,i

0,i

12,3

1,189,265 8,6 5,1

3,oPernava 583,973 4,2

Peterpils 87,579 0,6 0,i

Archangeļska 34,006 j 25,8 28,9Pārejās ostas un sauszemes robeža
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Latvijas ostu eksports 1913. g.

Miljonos rubļos

teeši peeslejas Latvijai. 1913. gadā pa dzelzsceļeem Rigā eevesti pavi-
sam 8,682,641 puds linu. See lini nāca no sekošeem dzelzsceļeem:*)

no Maskavas-Ventspils — 3,075,273 pudi, Nikolaja — 912,417, Peterpils-
Varšavas (no Latgales) — 892,523, Rigas-Pleskavas (no Vidzemes) —

820,897, Rigas-Daugavpils — 654,566, Daugavpils-Orlas — 487,257,

Vidzemes peevedu dzelzsceļa — 204,493 v. t. t.

Ādu eksports Latvijā eeņēma otro veetu izvedamo preču starpā.

Adu leelako daļu Latvijas ostās eeveda pa dzelzsceļeem no Kreevijas.
Visvairāk bija leellopu un zirgu ādas, kā ari aitu un teļu ādas. Adu

eksportā Rigai un Leepajai peekrita galvenās lomas Kreevijas ostu starpā,

jo caur šīm ostam izveda gandrīz 40% no visām ādam, kuras Kreevijā
izveda uz ārzemēm.

Sveests eeņēma Laivijas ostu eksportējamo preču starpā trešo

veetu un sastādija gandrīz % no visa Ventspils eksporta. Ar ļoti nelee-

leem izņēmumeem viss eksportējamais sveests nāca no Sibirijas. Pavi-

sam Kreevijā eksportēja caurmērā pa gadu sekošu sveesta daudzumu:

1896.—1900. g 559,945 pudi
1901.—1905.

„.._..
2,273,201

„

1906.—1910.
„ . . . 3,286,143 „

1913. 4,737,000 „

Galvenee kreevu sveesta noņēmēji bija Anglija (2,i miljoni pudu
1912. g.), Vācija un Dānija. Tālab ir ari saprotams, ka 94,7% no visa

Kreevijas eksportsveesta izveda caur Baltijas jūras ostam, pee kam sveesta

izvedums starp atsevišķām ostam sadalijās sekoši:

1906. g. — ū/o 1913. g.
— °/o

Ventspils 27,4 67,8

Riga 59,5 4,7

Leepajā 0,1 0,3

Revele 0,5 o,i

Peterpils 8,9 21,8

Pārejās ostas un sauszemes robeža 3,6 5,3

Viss Kreevijas sveesta izvedums 100,0 100,0

*) Rigas Handel und Schiffahrt, 1913. 11. Rigas Handels verkehr auf den

Eisenbahnen.

Adu un sveesta eksports

Lini

53,9

Adas

53,9

Sveests
52,5

Koki

52,i

Olas

36,7

Labiba
32,3

Visas

pārejas
preces
66,7
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Tādā kārtā Ventspils bija izvērtusēs par galveno Kreevijas sveesta

izvešanas ostu. Pirmo reizi caur šo ostu izveda sveestu 1902. g. (96,768

pudi), bet pēc leelo saldētavu eerīkošanas, Ventspils pēc Kopenhāgenas

kļuva par vispeemērotako Eiropas ostu sveesta eksportam.

Koku tirdzneeciba eeņēma gandrīz tikpat redzamu veetu Latvijas

tirdzneecibā kā lini, ādas un sveests. Riga bija galvenais koku ekspor-

tēšanas centrs ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Tomēr koku tirdznee-

cibā ari Rigā atsevišķos gados bija novērojama svārstišanās, jo koku

tirdzneeciba leelā mērā atrodas atkaribā no klimatiskeem apstākļeem.

Latvijas ostās sapludināto koku daudzumu nosaka zeemas garums (zee-

mas ceļu labums) mūsu upju augšgalos un ūdens stāvoklis upēs pludi-

našanas laikā. 1913. g. kokus izveda caur Rigu par 40,5 milj. rubļeem,

caur Leepaju par B,i milj. rubļeem un caur Ventspili par 3,6 milj. rub-

ļeem. Koku materiāla leelakā daļa Rigai peenāca plostu veidā pa

Daugavu.

Bez tam pa dzelzsceļu Rigai peeveda eevērojamu daudzumu koku

materiāla, kurš minētos peeci gados svārstijās starp 18 un 41 miljoneem

pudeem. Bez tam koku materiālus izveda ari no mūsu jūrmalas mazajām
ostam (Salacgrīvas, Pāvilostas) un daudzās veetās jūrmalā kabotažkuģus

lādēja ar koka materiālu teeši atklātajā jūrmalā.

Tāpat izvedumu daudzuma ziņā svārstiga eksportprece ir labiba,
kura mūsu ostu tirdzneecibā eeņēma mazāk nozīmigu veetu nekā eepreekš
minētās preces. Labibas izvedumu apmērs leelā mērā atkarājās no visai

svārstigām ražām Kreevijā un no kreevu valdibas nodokļu politikas.

Vispārigi Kreevijas eksportlabibas leelakā daļa virzijās caur Melnās jūras
ostam un Latvijas ostas izveda tikai Kreevijas neaugligās reetumu un

zeemeļu austrumu daļas labibu.

Labibas eksportā pirmo veetu eeņēma Riga, kura izveda pēdējā

gadu desmitā pirms kara caurmērā pa gadu vairāk nekā 10 miljonu pudu

labibas, no kureem 85—95% bija kveeši, kurus Rigā eeveda pa dzelzs-

ceļu no Urala un Samaras apgabaleem un Sibirijas un tikai mazākā

mērā no Leetavas.

Koku un labibas eksports

Riga peenaca

Gadi
Pa Daugavas-Gaujas

kanāluPa Daugavu Pa Leelupi

1910

1911

1912

21,400 plosti

22,100 „

15,100 „

16,900 „

12,900 „

1790 plosti
2500

„

2000
„

1730
,

?

750 plosti

600
„

600
„

610 „

?

1913

1914
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No visas Kreevijas labibas eksporta 1913. g. izveda caur:

Rigu Ventspili Leepaju Kopā
Kveešus ... 6,1 0,4 0,0 6,5

Rudzus
.... 2,6 o,i o,i 2,8

Auzas
.... 0,2 30,2 11,5 41,9

Meežus
.... 0,2 o,i 0,0 0,3

Tā tad veenigi tirdzneecibai ar auzām Latvijas ostās peekrita visai

redzama veeta, jo caur Leepaju un Ventspili 1913. g. izveda 41,7% no visām

eksportējamām auzām un 1912. g. pat 52,6%. Tādā kārtā Leepajā bija

Kreevijas auzu eksporttirdzneecibas svarigakais centrs. Tomēr galvenās

Kreevijas labibas tirdzneecibas ostas bija un ari turpmāk paliks pee

Melnās jūras. Tā 1913. g. caur visām Baltijas jūras ostam izveda tikai

61,2 milj. pudu labibas, bet caur Melnās jūras ostam 426,9 milj. pudu un

pa sauszemes robežām 21,7 milj. pudu. Kreevijas labibu ārzemēs gal-

venā kārtā patērēja Vācija, Anglija, Francija un Itālija. 46% no visas

labibas, kuru Kreevijā 1913. g. izveda, aizgāja uz Vāciju un no 412 milj.

pudeem labibas, kurus Vācija eeveda, 239 milj. pudu, t. i. vairāk nekā

puse, nāca no Kreevijas.

Latvijas ostās eevestās preces var sadalit trijās leelās grupās.
Redzamāko veetu eeņēma dažādas jēlveelas un pusfabrikāti leelrūpnee-
cibas vajadzibam. Leelrūpneecibas tāļakapstrādašanai Latvijas ostās

1913. gadā eeveda preces par vairāk nekā 126 milj. rbļ. Otro veetu

eeņēma ārzemju leelrūpneecisko eestāžu fabrikāti ar 79 milj. rbļ. un

beidzot kolonialpreces un dažādas ēdamveelas par 34 milj. rbļ.

Ēdamo veelu importā pirmo un svarigako veetu eeņēma

siļķes. Kreevijas siļķu tirdzneecibā pirmo veetu eeņēma Leepaja, bet

Latvijas ostās eeveda % no visām siļķēm, kuras Kreevijā eeveda caur

Baltijas jūras ostam. Pavisam Kreevijas-Baltijas jūras ostās eeveda

1,220,276 mucas siļķu, no kurām 845,609 eeveda caur Rigu, Leepaju un

Ventspili. Latvijas ostas ar savām siļķēm apgādāja plašus apgabalus

Kreevijas reetumos. Turpretim pārejās ēdamveelas leelā mērā patērēja

pašā Latvijā, un tikai samērā mazos apmēros tās tika izsūtitas uz Polijas
un Kreevijas reetumu guberņu leelakām pilsētām. Bez tam kafijas, tējas

un vīnu importa Peterpils eeverojama mera parsneedza Latvijas ostas.

Galvenā veeta mūsu importtirdzneecibā peekrita ārzemju rūpnee-
cibas ražojumeem un jēlveelam mūsu rūpneecibai. Pirmo veetu eeņēma
eevestās mašinas. Pavisam Latvijas ostās 1913. gadā eevestas mašinas

par 56,7 miljoneem rubļu. To starpā par 29,5 miljoneem rubļeem

mašinas rūpneecibas vajadzibam un par 27,3 miljoneem rubļeem lauk-

saimneecibas mašinas. Latvijas ostu mašinu imports nemitigi peeauga,

kā tas pats par sevi saprotams, līdz ar leelrūpneecibas attīstibu un racio-

nelas lauksaimneecibas nodibināšanos. Mašinu leelakā daļa Latvijā bija
tranzita prece, jo Kreevijas mašinu rūpneecibā ari pirms kara nespēja
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Latvijas ostu imports 1913. g.

izgatavot komplicētākas un smalkāki izstrādātas mašinas, un tālab tās

leelā daudzumā eeveda no ārzemēm. Pa jūras ceļu eevestās mašinas

pa leelakai daļai nāca no Anglijas. Tā 1913. gadā Rigā eeveda no

Anglijas mašinas par 16,6 milj. rbļ., no Vācijas par 4,8 milj. rbļ. un no

Riga Leepajā Ventspils Kopā
Preču nosaukums

i 1 j o n o s r u b ļ o s

1. Neapstrādātas veelas un pusfabrikāti 109,9109,9 15,415,4 1,4 126.7126.7

to starpa:
14,3

14,5

21,2
12,2

4,5
2,9
2,0

5.0

2,7
4,3

3,8

2.6

1,9
3,6

3.i

0,7
0,o

0,6
0.3

0,0

0,1

0,o

0,o
0,4

0,0

18,i

15,3

21,2
12,8

5,2

2,8
2.o

7,5

6,6

4,5

2,8

2,3
4.4

akmeņogles . • . .

dažādi metāli

gumija
kokvilna

deegi
vilna

džuta

ādas (neapstrādātas)
ģērveelas

._

māksligi mesli

kopra
krāsas

korķu koks

ķimikālijas

14,3

14,5

21,2
12,2

4,5
2,9
2,0

5.0

2,7
4,3

3,8

2.6

1,9
3,6

3.i

0,7
0,o

0,6
0.3

0,0

2.5

1,4

2,3
0,7

0,3
0.4

0,8

2.5

1,4

2,3
0,7

0,3
0.4

0,8

0,7
0,1

0,0

0,0
0,4

0,0

0,0

0,0

0,o
0,o

18,i

15,3

21,2
12,8

5,2

2,8
2.o

7,5
4,1
6,6

4,5

2,8

2,3
4.4

0,0

0,o

0,o
0,o

2. Fabrikāti 50,850,8 10,810,8 17,i17,i 78,778,7

to starpa:

4,o
4,2
1.1

0,0

0,4

0,1
0,2

0,1
0,0

l.i

14,9
0,4

0,0
0,0

0,o
0,o
O.o

0,3

29,6

27,2
4,9

3,3
1,7
1,8

1,0

0,8
0,9

rūpneecibas mašinas un to daļas . .

lauksaimneecibas mašinas

metāla izstrādājumi
elektriski aparāti un peederumi . .
automobiļi un velosipēdi
dažādi instrumenti

dzensiksnas

vilnas fabrikāti

grāmatas

24,5
8.i

3,4

3,3
1,3
1,7

0.8

0,7
0,6

24,5
8.i

3,4

3,3
1,3
1,7

0.8

0,7
0,6

4,o
4,2
l.i

0,o

0,4
0,i

0,2

0,1
0,0

Li

14,9
0,4

0,0
0,0

0,o
0,o
O.o

0,3

29,6

27,2
4,9

3,3
1,7
1,8

1,0

0,8
0,9

3. Edamveelas 23,723,7 7,37,3 0,30,3 31,331,3

to starpā:

7,i

4,8
3,i

1,9
1,5

1,3
1,3

4,9
0,0

0,5
0,7

0,1

0,1
0,3

12,2

4,8
3,6

2,6
1,6

1,4

1,6

siļķes
tēja
augļi
dzereeni

rīsi

kafijas pupiņas
kakao un šokolāde

7,i

4,8
3,i

1,9
1,5

1,3
1,3

4,9
0,0

0,5

0,7
0,1

0,i
0,3

0,2

O.o

0,0

0,o
O.o

0,o

0,2 12,2

4,8
3,6

2,6
1,6

1,4

1,6

O.o

0,0

0,o
O.o

0,o

4. Kustoņi 0,i0,i 0,00,0 0,10,1

Kopa . . . 184,5 33,5 18,8 236,8
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Zveedrijas par 2,2 milj. rbļ.*) Kreevijas Baltijas jūras ostu starpā mašinu

importa ziņā pirmo veetu eeņēma Ventspils. Tā laikā no 1906. g. līdz

1910. g. caurmērā pa gadu eeveda mašinas:

Ventspilī 1,592,404 pudus

Peterpilī 740,251

Rigā 660,085 „

Leepajā 538,378
„

Revelē 359,839 „

Bez mašinam Latvijas ostās vēl eevesti par 5 miljoneem rbļ. dažādi

metāla izstrādājumi, kuru leelakā daļa ari izleetota rūpneecibas vaja-

dzibam, tāpat kā dažādi instrumenti par 1,7 miljoneem rubļu, dzensiksnas

par 1 miljonu rubļu un elektriski aparāti un peederumi par 3,4 milj.
Leelā puse eevesto preču tomēr bija jēlveelas rūpneecibas vaja-

dzibam. Tā veenmēr peeaugošās gumijas rūpneecibas vajadzibam

(Provodņiks) eeveda gumiju par 21,3 milj. rubļeem. Otro veetu neap-

strādāto materiālu starpā eeņēma dažādi metāli (15,3 milj. rbļ.). Rigas

metalrūpneeciba galvenā kārtā patērēja dzelzi, čugunu un tēraudu. Lai

paceltu Kreevijas metalurģisko rūpneecibu, kreevu valdiba bija metālus,
kurus eeveda no ārzemēm, aplikuse ar visai augstu muitu (100% no

vērtibas) un tālab metālu eevedums no ārzemēm bija samērā neecigs un

Latvijas leelrūpneecibā galvenā kārtā patērēja Kreevijas metālus. Tā,

Rigā, laikā no 1906. g. līdz 1910. g., caurmērā pa gadu eeveda pa

dzelzsceļeem 2,541,865 pudus dzelzs un tērauda, bet pa jūras ceļu tikai

393,590 pudus dzelzs un 439,457 pudus tērauda. Turpretim otrs svarī-

gais leelrūpneeciskās ražošanas palīga līdzeklis — akmeņogles,

Latvijā eeveda veenigi no ārzemēm, pee kam Latvijas leelrūpneecibā

galvenā kārtā patērēja Anglijas ogles un mazākā mērā Vācijas ogles.
Redzamu veetu importā eeņēma ari tekstilrūpneecibai vajadzigee pus-

fabrikāti, kā kokvilna (12,8 milj. rbļ.), deegi (5,2), vilna (3,0) un džuta (2,0).
Pārskatu par Latvijas ostu importu 1913. gadā sneedz tabele 476.

lap. pusē.

3. Ārejās tirdzneecibas starptautiskā nozīme

Latvijas ostas uzturēja tirdzneeciskus sakarus ar visām eevēroja-
makām ostam Eiropā un Amerikā. Tomēr galveno lomu Latvijas ostu

ārējā tirdzneecibā spēlēja Anglija, Vācija, Beļģija, Francija, Amerikas

Sav. Valstis, Holande un Dānija. Starp minētām valstim Latvijas ostu

eksports un imports 1913. gadā sadalijās sekošā kārtā (procentos):

*) Kreevijā tomēr 40 līdz 50°/o no visām mašinam eeveda pa sauszemes robežu,
kas leecina, ka Kreevijas rūpneecibā leetoto mašinu leelakā daļa nāca no Vācijas.
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Līdz pašam pēdējam laikam Anglija pratuse uzturēt savu vadošo

lomu mūsu ostu tirdzneecibā, kaut gan pirms kara bija skaidri saredzama

nemitiga Vācijas eespaida peeaugšana. To apleecina, peemēram, Rigas
ostas eksporttirdzneeciba. No visām precēm, kuras no Rigas izveda,

nosūtija uz sekošā tabelē minētām valstim.

Vēl pirms 50 gadeem pusi no mūsu ostu izveduma sūtija uz

Anglijas ostam, bet īsi pirms kara tikai mazleet vairāk kā veenu trešo

daļu. Angliju no mūsu ostam sāka izspeest Amerikas Sav. Valstis, bet

it sevišķi Vācija, kura pirms 50 gadeem eeveda tikai veenu divdesmito

daļu no mūsu ostu eksportējamām precēm, bet pirms kara jau veenu

peektp daļu. Pee tam vēl jaeevēro, ka prāva daļa preču, kuras bija
adresētas uz Beļģijas un Holandes ostam, īstenibā tur bija tikai tranzita

preces, jo tās no tureenes transportēja tāļak uz Vāciju. Ja izvedums

uz Vāciju mūsu ostās nemitigi peeauga, tad vēl leelakā mērā peeauga
eevedums no Vācijas, kurš pirms 50 gadeem bija trīs reizes mazāks kā

Tirdzneeciskee sakari ar aizjūj-as zemēm

Valstis: Imports Eksports Kopa

Anglija

Vācija
40,74

30,69

35,48

21,38

37,60

15,16

Amerikas Saveenotās Valstis 7,20 10,72 9,30

Beļģija

Dānija
2,53 11,55

5,61

6,56

6,28

7,89

6,io

5,95Holande

6,82

5,05

Francija

Zveedrija

0,50 3,94

4,72 1,79 1,98

Pārejas 1,75 0,63 1,08

Kopa: 100,oo 100,oo 100,oo

Caurmēra

pa gadu:
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1866.—70. 49,9 6,0 15,2 14,3 6,7

8,7

10,4

8,2

1,6 1,5 0,2
1871.—75. 46,o

43,7

46,7

10,8 12,3 11,7 1,7 2,7 0,i
1876.—80.

1881.—85.

14,5

13,0

11,3

11,6

11,5

12,i

10,7

1,0 4,0 0,0

1886.—90. 46,6 11,8 12,3

15,0

7,6

2,6

5,1

3,3 0,o

0,o
1891.—95. 45,2

40,2

15,2 11,4 6,5

8,6

3,8

3,4

2,8

4,1

2,6 0,o
1896.—00. 17,4 15,0 12,2

9,6

9,3

2,3 0,o
1901.—05.

1906.—10.

43,4 25,1 11,9

13,8

13,7

3,8 0,3

6,240,6

38,7

36,4

20,1 5,7 1,8 1,9

1911. 20,6 6,7 7,1 l,o 1,6 8,9
1912. 19,1 14,7 7,5 5,6 1,9 12,1
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Latvijas
ostu

tirdzneeciba
1913.

gada

Imports un eksports pēc valstim

E

k

s

P

o

r

t

s

I

m

P

o

r

t

s

Valstis

Riga

Ventspils

Leepajā

Kopā

Riga

Ventspils
i

Leepajā

Kopā

Juras

tirdzn.
kopā

V

e

r

t

i

b

a

r

u

b

l

0

s

Anglija
.

.

87,165,521,25

21,877,849

14,460,267

123,503,637,25

79,726,468,25

3,087,460

13,663,681

96,477,609,25
219,981,246,50

Vācija...

43.172,045,50

24,542,148

6,737,132

74,451,325,50

61,959,990,25

2,099,370

8,641,282

72,700,642,25

147,151,967,75

Beļģija.
.

30,921,628,50

7,596,926

1,682,561

40,201,115,50

5,200,127,25

40

782,480

5,982,647,25

46,183,762,75

Francija
.

.

14,150,255—

4,433,794

3,276,774

21,860,823-

7,660,25

565,545

612,417

1,185,622,25

24,046,445,25

Holande
.

.

14,894,571,75

4,071,448

3,865,232

22,831,251,75

10,432,133—

38,700

1,482,063

11,952,896-

34,784,147,75

Dānija

.

.

5,777,538,75

11,012,880

2,732,129

19,522,547,75

11,383,385—

4,434,004

329,986

16,147,375—

35,669,922,75

Zveedrija
.

5,179,563—

573,211

493,073

6,245,847-

8,845,326,25

2,052,300

293,555

11,191,181,25

17,437,028,25

Amer.
S.

V.

21,825,688,50

350,264

15,167,181

37,343,133,50

3,842,735,50

6,486,200

6,725,008

17,053,943,50

54,397,077—

Pārejās..

1,783,752,50

171,882

231,759

2,187,393,50

3,101,483,50

17,255

1,029,812

4,148,550,50

6,335,944—

Kopa
.

348,147,074,75

224,870,564,50

74,630,402

48,646,108

184,499,309,25

18,780,874

33,560,284

!36,840,467,25
584,987,542
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imports no Anglijas, bet īsi pirms kara jau gandrīz līdzinājās eevedumam

no Anglijas un dažus gadus (1908.) bija pat leelaks kā eevedums no

tureenes. Tā tad ari mūsu ostās bija skaidri saredzama ta pate parādiba,
kura bija novērojama visā pasaules tirgū: Vācijas saimneeciskais svars

nemitigi peeauga.

Latvijas ostas eeņēma visai redzamu veetu Baltijas jūras peekrastes
tirdzneecibas centru starpā. Tā Baltijas jūrā bija tikai astoņas ostas,

kurās 1912. g. eenāca kuģi ar vairāk nekā veenu miljonu leelu tonnažu.

Šīs ostas bija:

Kopenhāgena . 3,942,000 tonnas

Stokholma . . 2,986,000 „

Malmô
.... 2,578,000

Peterpils . . . 2,538,000

Riga 2,033,000 tonnas*)

Stetina
.... 1,828,000

„

Rostoka . . . 1,458,000 „

Sasnica . . . 1,027,000 „

Pārejās Baltijas jūras austrumu peekrastes ostās eenākušo kuģu
tonnaža bija eevērojami mazāka. Tā 1912. g. atteecigee skaitļi tūkstošu

tonnās bija sekoši: Klaipēdā — 211, Karalaučos — 535, Dancigā — 783,

Svinemindē — 238, Narvā — 95, Revelē — 381, Pernavā — 134,

Ventspilī 604 un Leepajā — 796.**)

Neskatotees uz to, ka Peterpilī eenākušo kuģu tonnaža bija mazleet

leelakā nekā Rigā, pēdējā tomēr eeņēma pirmo veetu Baltijas jūras

austrumu peekrastes tirdzneecibas pilsētu starpā, jo Rigas ārējās tirdz-

neecibas bilance bija visleelakā. Tas redzams no sekošo ostas pilsētu
tirdzneecisko apgrozijumu salīdzinājuma:

Eevesto preču daudzuma ziņā pirmo veetu eeņēma Peterpils, bet

izvesto preču un ārējās tirdzneecibas apgrozījuma leeluma ziņā Baltijas

jūras austrumu peekrastē pirmo veetu eeņēma Riga. Pavisam caur

Kreevijas ostam Baltijas jūras peekrastē izveda un eeveda preces par

*) Pēc Statistisches Jahrbuch fūr das deutsche Reich 1914. g. izdevuma. Pec

Jahresbericht ūber den Handel Rigas 1912. g. — 1,948,923, bet 1913. g. — 2,070,441.

**) Latvijas un Igaunijas ostam dati pec „CTaTHCTHTī. EjKerojiHHK—■ 1914r.", kur

skaitļi ir mazleet nekā tee pateesibā bija.

Baltijas jufas ostu tirdzneeciba

Ostas
Eevedums

rubļos

Izvedums

rubļos

Tirdzneeciskais

apgrozījums rbj.

Riga . . 184,499,310

18,780,874

224,870,564 409,369,875

Ventspils

Leepajā .

74,630.402 93,411,276

82,206,39233,560,284 48,646,108

Latvij a 236,840,468 348,147,074 584,987,843

Peterpils un Kronstate 213,480,950 118,651,397

23,360,975

332,132,347

Révèle un BaltiŠporta
. 90,865,394 114,226,369

Pernava
. . 2,273,140 4,584,852 6,857,992



481

1028 milj. rubļeem, bet caur trijām Latvijas ostam par 585 miljoneem.
Tā tad Kreevijas tirdzneeciba Baltijas jūrā galvenā kārtā virzijās caur

Latvijas ostam. Ja tas sakāms par visu tirdzneecibu, tad vēl daudz

leelakā mērā tas ir pareizi atteecibā uz eksporttirdzneecibu, jo caur

visām Kreevijas Baltijas jūras ostam 1913. g. pavisam izvestas preces

par 495 milj. rubļeem, bet caur Latvijas ostam par 348 miljoneem rubļu,

tas ir vairāk nekā 70°/o no visas šo ostu eksporttirdzneecibas.

Latvijas ostu svaru it sevišķi pastrīpo tas apstāklis, ka no visas

agrākās Kreevijas valsts izvedumeem 1913. g. 28,2 proc. un 1912. g.

30,9 proc. gāja caur mūsu trim ostam. No importtirdzneecibas caur šīm

ostam 1913. gadā gāja 20,6 proc. no visām precēm. Tādā kārtā veena

ceturtā daļa no visas agrākās Kreevijas ārējās tirdzneecibas virzijās caur

Latvijas ostam. Bet bez minēto triju ostu tirdzneecibas Latvijā eeveda

leelā daudzumā preces pa sauszemi. Šeit galvenā kārtā ir no svara

seši sleežu ceļu izejas vaj krustošanās punkti. Vispirms Kreevijas,
Leetavas un Polijas ražojumi Latvijā eeplūda caur Daugavpili, kur savee-

nojās Orlas, Varšavas un Poņevežas dzelzsceļi; tad pa Maskavas dzelzs-

ceļu (Zilupes stacija), Peterpils dzelzsceļu (Valka un Jaunlatgale) un

Možeiku staciju. Pa dzelzsceļeem Latvijā eevesto un izvesto preču
vērtibā 1911. g. pārsneedza 500 milj. rbļ., un ja peeskaitam vēl preču
izvedumu un eevedumu pa zemes ceļeem (Palanga), tad jānāk pee

slēdzeena, ka Latvijas ārējās tirdzneecibas apgrozijums pirms kara pār-

sneedza veenu miljardu zelta rubļus vaj 2160 miljonus vācu markas.

Latvijas ārējo tirdzneecibu starptautiskā samērā raksturo sekoši skaitļi.

Ārējās tirdzneecibas eevedumu un izvedumu zuma 1911. g. vācu

markās :

Anglija . . 22,984,7 miljoni

Vācija . . . 17,807,5 „

Holande . . 10,211,0 „

Francija . . 10,080,4
„

Beļģija . . 6,368,9 „

Austro-Ung. 4,756,6 „

Itālija . . . 4,477,2
„

Šveice
. . 2,475,4 „

Latvija . . 2,160,0
„

Spānija.. 1,584,0 miljoni

Zveedrija. 1,531,5
„

Dānija.. . 1,304,8

Norvēģija . 851, i „

Somija ... 618,9
„

Portugāle. 380,0 „

Bulgārija. 311,0

Greeķija..247,1' „

Serbija. . 188,2
„

Latvija mazo valstu starpā eeņēma tirdzneecisko apgrozijumu
leeluma ziņā sevišķu izcilus stāvokli, jo Latvijas ārējās tirdzneecibas

bilance eevērojamā mērā pārsneedza atteecigos skaitļus ne tikai mazajās
Balkanu valstīs, bet ari Spānijā, Zveedrijā, Dānijā, Portugālē v. t. t.

Šis apstāklis izskaidrojams ar Latvijas ārkārtigi labvēligo ģeogrāfisko

stāvokli, kurš leelā mērā atgādina Holandes stāvokli atteecibā pret

Vāciju. Holande un Beļģija eeņem Zeemeļu jūras deenvidus peekrastes
leelako daļu, kaut gan uz deenvideem no šīm valstim atrodas plaši

Latvija kā tranzita tirdzneecibas zeme
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Vācijas apgabali, kuru leelās upes (Reinas upe) un dzelzsceļi sasneedz

jūras peekrasti tikai uz Holandes un Beļģijas teritorijas. Tālab ari šo

abu valstu tirdzneecibā eevērojama loma peemīt tranzitam, jo šo valstu

izvedumu un eevedumu leelakā daļa ir preces, kuras no Antverpenes

Roterdamas, Amsterdamas vaj citas kādas ostas šinīs divās mazajās
valstīs sūta uz Vāciju vaj nāk no Vācijas. Tādu pat stāvokli, kādu

Beļģija un Holande eeņem atteecibā pret Vāciju, ari Latvija eeņem

pret Kreeviju.
Vēl leelakā mērā Latvijas, Holandes un Beļģijas tautsaimneeciskā

stāvokļa veenadibu raksturo sekoši skaitļi. Pirms kara uz veenu

eedzīvotaju bija ārējās tirdzneecibas apgrozijumu (markās):

Holande . .
1674

Beļģija . . 858

Latvija . . 847

Šveice . ; 658

Dānija . . 533

Anglija . . 502

Norvēģija . 356

Zveedrija . 277

Vācija.. 274

Francija
. .

255

Itālija ... 128

Greeķija.. 94

Spānija.. 81

Bulgārija . 66

Portugāle .
64

Serbija.. 64

Šee skaitļi spilgti leecina, ka ārējās tirdzneecibas apgrozijumu
daudzuma ziņā Latvija eeņem gandrīz tikpat priviliģētu stāvokli kā

Holande un Beļģija, caur kurām plūst milzigs preču daudzums, dodams

darbu un peļņu prāvai eedzīvotaju daļai un atmezdams valstij eenākumus.

Vēsture ir peerādijuse, ka Vācijas reetumu daļas tirdzneeciba varēja
netraucēti virzitees caur Holandes un Beļģijas ostam. Tāpat ari daudzās

runas par Kreeviias atgreešanu no jūras ir nepamatotas. Dominium

maris Baltici ir kļuvis par beeži neveetā leetotu izteiceenu. Tam ir

daudz leelakā politiska, nekā saimneeciskā nozīme. Kreevijā ir gadu-

simteņus pastāvejuse bez izejas uz Baltijas jūru, un 18. un leelā mērā

ari 19. gadusimtenī ta šo zemju ostas visai maz izleetojuse, jo vēl nesen

Latvijas un Igaunijas ostu izvedumu milzigais vairums nāca no pašas

Baltijas, Leetavas un tuvākām kaimiņu guberņām, nebūt neatstājot

eespaidu uz Kreevijas plašā centra tirdzneecibu. Latvijas un Igaunijas
tirdzneeciskai politikai jaeet visleelakā mērā pretim Kreevijas, Polijas un

Leetavas vajadzibam. Un bez tam tirdzneeciskajā politikā nevar būt

ne mazākās interešu pretešķibas starp Latviju un tās aizmugures zemēm.

Latvijas interesēs ir tirdzneeciskā ziņā pee sevis saistit pēc eespējas

plašus apgabalus un darit itin visu, lai preces, kā no tureenes, tā ari

uz tureeni, virzitos caur Latviju. Katrs šķērslis tirdzneecibas netraucētai

gaitai varētu preces novirzīt uz kaimiņu kreevu Peterpili un vācu Kara-

lauču ostam, jo Kreevijai taču paleek Peterpils ar Kronstati un bez tam

kara laikā uzbūvētā Aleksandrovska nekad neaizsalstošās Murmanas

Arējās tirdzneecibas svars
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peekrastē. Līdz ar Latvijas un Igaunijas neatkaramibas nodibināšanu

Kreevijā savās atteecibās pret jūras peekrasti nokļūst tādā pat stāvoklī,

kādā Vācija atrodas tagad un atradās pirms kara. Nevar būt divu domu

par to, ka Vācijas ārējā tirdzneeciba varēja uzplaukt, un tālab nav ne

mazākā eemesla domāt, ka Kreevijas ārējā tirdzneeciba varētu ceest no

Latvijas un Igaunijas politiskās atdalīšanās no Kreevijas.

Nepamatotas ir ari bažas, ka Latvijas ostu tirdzneeciba nākotnē

vairs attīstitees. Preces, pēc neapstrīdama saimneeciskā likuma,

virzisees pa teem ceļeem, kur tas tām ir visizdevigaki. Plašeem

Kreevijas, Leetavas un Polijas apgabaleem Latvijas ostas visērtaki pee-

ejamas, un tālab ari turpmāk kreevu v. t. t. preces virzisees caur šīm

ostam, tāpat kā vācu preces caur Holandi un Beļģiju.

Jau pirms kara tirdzneeciba un transports Latvijā nodarbināja B,o°/o

no viseem eedzīvotajeem. Tomēr šis skaits bija vēl samērā neleels, jo

Beļģijā ar tirdzneecibu nodarbojās 11,7°/o, Holandē — 17,2% un Anglijā

pat 23,0%. Ari Latvijā tirdzneecibai peekritīs visai redzama veeta

saimneeciskajā dzīvē, un leela tautas daļa šinī nodarbošanās nozarē

eegūs sev pārtiku.

4. Latvijas tirdzneeciba pēc kaŗa

Ari uz Latvijas tirdzneecibu, tāpat kā uz visu saimneecisko dzīvi,

karš atstājis savu postošo eespaidu. 191
_. gada 1. augustā sākās Latvijas

ostu blokāde. Kuģneeciba un tirdzneeciba pamira. 1915. gada vasarā,

pēc Leepajas un Ventspils eeņemšanas no vācu puses, šinīs ostās gan

eenāca daži vācu kuģi, bet tee peeveda vāceem kara materiālus vaj

aizveda mantus, kuras vāceeši uzskatīja par kara laupijumu, bet par

daudz maz nozīmigu tirdzneecibu nevarēja būt runa. Ari Rigas osta

1917. gada zeptembrī atvērās, bet Baltijas jūras slēgšanas pēc ari Riga

varēja uzturēt sakarus veenigi ar Vāciju un Skandināviju. Tikai

1918. gada novembrī, pēc pameera noslēgšanas reetumu frontē, atvērās

Baltijas jūras vārti un Latvijas ostas. Tomēr leelineeku uzbrukums

1919. gadā atkal pārrāva sakarus ar Eiropas reetumu valstim un vēlāk

Bermonta uzbrukums pārtrauca kuģu satiksmi. Tālab netraucēta jūras
tirdzneeciba varēja atjaunotees veenigi 1920. gadā, tas ir pēc 51

/- gadus

ilga pārtraukuma, kurā pašā Latvijā un visā Latvijas saimneeciskā

eespaida sfērā bija notikušas dziļas pārgrozibas, kuras atstājušas leelu

eespaidu uz mūsu ārējo tirdzneecibu.'

Šo pārgrozību starpā svarigako veetu eeņem divas. Vispirms poli-

tisko pārgrozību sekas Kreevijā pilnigi satricinājušas tureenes saimnee-

cisko dzīvi un komunistiskee eksperimenti, kuri nepeeļauj privātu inici-

Tirdzneeciba pec kara
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ativi pilnigi pārtraukuši šīs valsts ārējo tirdzneecibu un tālab caur Lat-

viju vairs neplūst Kreevijas tranzitpreces. Otrkārt kara notikumi izpo-

stījuši Latvijas leelrūpneecibu un tālab importa preces galvenā kārtā

aprobežojās ar pārtikas līdzekļeem, bet iztrūka jēlveelu un pusfabrikātu

leelrūpneecibas vajadzibam, kuri pirms kara sastādija pusi no viseem

eevedumeem Latvijā, jo Latvijas importtirdzneeciba balstijās uz Latvijas

leelrūpneecibu. Beidzot, vispārigā eedzīvotaju skaita samazināšanās,

lauku neapstrādašana, transporta līdzekļu bojāšanās, eedzīvotaju pirk-
šanas spējas samazināšanās v. t. t. atsaucās visai nelabvēligi uz mūsu

ārējo tirdzneecibu.

Rigas ostas vārti.

Kad eevēro visus šos nelabvēlīgos apstākļus, tad Latvijas ārējā

tirdzneeciba pirmajos pēckara gados ir uzskatama par deezgan eevē-

rojamu.
1920. un 1921. gados Latvijā

1920. gadā 1921. gadā
eeveda preces par 2,061,131.260 L. r. 4,696,792.906 L. r.

izveda
„ 1,075,480,548 „

1,959,198,622
„

Kopā, 3,136,611,814 L. r. 6,655,991,528 L. r.

Šo skaitļu reālā vērtibā nav veenada, jo dažādos laikos Latvijas
rublim ir bijuse dažāda vērtibā. Nenoleedzams tomēr ir eevērojams

progress 1921. gada skaitļos, kuri leecina, ka Latvijas ārējā tirdzneeciba

pamazam atdzīvojas. 1920. g. Latvijas ārējās tirdzneecibas apgroziba,

Pēckara arējā tirdzneeciba
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rēķinot zelta naudā, svārstijās ap 60 miljoneem zelta rubļeem, tas ir —

bija noslīdejuse līdz tam līmenim, uz kura ta atradās pirms 50 gadeem,
tas ir pagājušā gadasimteņa 60-to gadu beigās. Bet tirdzneeciba šinī

ziņā nestāv veena, jo visas mūsu saimneeciskās dzīves nozares karš ir

atstūmis par apmēram 50 gadeem atpakaļ. Tā tas ir zemkopibā un

rūpneecibā un tā tas ir ari tirdzneecibā. Veenigi garigā kultūra nav

ceetuse tik smagi, un tālab tautas inteliģence pratīs sistās brūces ātrāk

nekā 50 gados sadzeedet.

To jau peerāda 1921. gada skaitļi, kuri leecina par tirdzneecibas

atjaunošanos. Ir jaeevēro, ka 1920. gadā Latvija vēl karoja ar Kreeviju

un ka tālab Kreevijas tranzita tirdzneecibas vēl nebija nemaz. 1921. gada

Rigas ostas padziļinašanas darbi.

pirmā pusē visa Kreevijas ārējā tirdzneeciba virzijās caur Reveli, jo

Kreevijas ārējās tirdzneecibas apmēri bija tik neecigi, ka ta pilnā mērā

varēja eetilpt neleelajā Révèles ostā. Bet līdz ar saimneeciskās poli-
tikas kursa maiņu Kreevijā un pārtikas līdzekļu importu, sakarā ar badu

Kreevijā, Révèles osta nevarēja apmeerinat uzstādītās prasibas, jo ceļš

uz centrālo Kreeviju no Révèles ir tāļaks nekā no Rigas un ari no

Vakar-Eiropas uz Rigu ir tuvāki nekā uz Reveli. Tālab Kreevijas tran-

zittirdzneeciba pamazam pārveetojas no Révèles uz Rigu un Ventspili,
kura zeemas mēnešos, Rigas ostai aizsalstot, izpilda Rigas preekšostas
veetu.

Oficielā statistika atstāj eespaidu, itkā Latvijas ārējās tirdzneecibas

bilance būtu pasiva. Istenibā tā tomēr nav, jo līdz šim mūsu tirdznee-

cibas statistikā nav veetas tirdzneecibai ar Kreeviju, kuras no Kreevijas

Peckafa arēja tirdzneeciba
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redzes stāvokļa nemaz nav, jo Kreevijā legāli var tirgotees veenigi pate

valsts, bet istenibā ari šinī leetā ir milziga starpība starp Kreevijā rak-

stiteem dekreteem un īstenibu. Tūlit pēc meera līguma noslēgšanas
uz Kreevijas robežas sākās rosiga maiņas tirdzneeciba. Leela daļa no

precēm, kuras no Vakar-Eiropas eeveda Latvijā, nebūt netika Latvijā
konzumetas, bet gan gāja uz Kreeviju. Uz robežas attīstījās rosiga maiņas
tirdzneeciba: pret sāli, sacharinu, degvīnu, cukuru, petroleju, tabaku v. t. t*

kreevi uz robežas izmainīja linus, ādas un citas vērtibas. Katris vil-

ceens, kurš eet uz Maskavu ved sev līdz preces un to veetā uz Latviju
nāk gan dārgmetāli un dārgakmeņi, gan citas vērtigas preces. Šī pri-

mitīvā tirdzneeciba strādā ar eevērojamu plusu Latvijas pusē, bet sta-

tistikai līdz šim nav izdevees tās apmērus skaitļos atzīmēt. Ir skaidrs,

Saldetava Rigas ostā.

ka šī tirdzneeciba pārvērš veenu daļu no Latvijas importa par tranzitu,
kurš padara Latvijas tirdzneecibas bilanci nesalīdzināmi labvēlīgāku un

kompetenti novērotāji ir tanīs domās, ka Latvijas ārējās tirdz-

neecibas bilance īstenibā ir aktiva, ar ko ari izskaidrojama

Latvijas rubļa stabilitāte.

Latvijas eksporttirdzneecibā pirmo un galveno veetu eeņem
lauksaimneecibas un mežkopibas produkti.

1921. gadā Latvija izveda:

Linus, vilnu un tekstilrūpn. ražojumus par 722,037,268 rb.ļ
Kokus un kokrūpneecibas

„ „
769,M5,956 „

Pārtikas veelas un zemkop.
„ „ 278,203,712

„

Kopā . . . 1,769,686,936 rb].

Latvijas tirdzneecibas bilance
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Šīs trīs izvedumu preču kategorijas sastāda vairāk nekā 9010/o no

visa Latvijas eksporta, jo rūpneecibas ražojumu eksports vēl veenmēr ir

samērā neleels. Tā 1921. gadā ir izvesti metalrūpneecibas ražojumi par

_0,3 milj. rubļeem, mineralrūpneecibas ražojumi (stikls, porcelāns etc.)

par 26,6 miljoneem rubļeem, papirs un poligrāfiski ražojumi par 18,8 milj.

rubļeem, ķimiskās rūpneecibas ražojumi par 9,i milj. rubļeem v. t. t.

Izvedumu starpā vēl veenmēr ir pārsvars jēlveelam un pusfabrikateem,
kas leecina, ka mūsu

rūpneecibai ir vēl atvēr-

tas neizmantotas eespēja-
mibas. Atskaitot izvestās

pārtikas veelas, Latvija
1921. gadā eksportēja par

1761,4 milj. rubļeem jēlvee-

las un pusfabrikātus, bet

par 121,6 miljoneem gata-

vus fabrikātus. Jēlveelu

eksports vēl veenmēr ir

pārsvarā, bet tomēr fabri-

kātu izvedumu vērtibā ir

ļoti eevērojama un dod labu

leecibu par mūsu rūpnee-

cibas konkurences spēju.

Elevators Rigā.

Importtirdzneeciba totees ir pārsvars gataveem fabrikateem un

pārtikas līdzekļeem. 1921. gadā Latvijā eeveda:

Pārtikas veelas
... par 1,747,019,416 L. rbļ.

Dažādus fabrikātus . . „
1,649,057,829 „ „

Pusfabrikātus unjēlveelas „ 1,255,991,675 „ „

Dzīvneekus
„ 44,723,986

„ „

Kopā 4,696,792,906 L. rbļ.

Tas, ka pārtikas produktu imports 1921. gadā eeņēma pirmo veetu

ir izskaidrojams ar 1920. gada neražu, kālab 1921. gada pirmajā pusē

Latvijas pilsētas un daudzi lauku apgabali pārtika no eevestās labibas.

Turpretim 1921. gadā otrā pusē jau atzīmējams eevērojams Latvijas
lauksaimneecibas ražojumu eksports, kuru atļāva pēdējā spīdošā raža.

Eevesto rūpneecibas ražojumu starpā pirmo veetu eeņem metalrūpnee-
cibas ražojumi (613,3 milj. rbļ.), kuru starpā savukārt dominējošā loma

peekrīt lauksaimneecibas un rūpneecibas mašinam. Otrā veeta eevesto

preču starpā peekrīt tekstilrūpneecibas ražojumeem'(sßs,s milj. rbļ.) un

tāļak nāk poligrāfiskās un papiru rūpneecibas ražojumi (94,6 milj. rbļ.).

Eevesto jēlveelu starpā pirmā veeta peekrīt dzīvneeku produkteem (366,8

Import- un eksporttirdzneeciba
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milj. rbļ ), ķimikālijām (244, imilj. rbļ.), škeedram (163,2 milj. rbļ.), mine-

raleem (154,9 milj. rbļ.) un metaleem (73,3 milj. rbļ.).

Mūsu ārējā tirdzneecibā Vācijas svars ātri ir peeaudzis. Kamēr

1920. gadā Anglija Latvijas ārējā tirdzneecibā eeņēma pirmo veetu ar

36,7°/o no viseem apgrozijumeem, bet uz Vāciju nāca tikai 12,6°/o, tikmēr

1921. gadā pirmajos trijos ceturkšņos uz Vāciju krita vairāk nekā puse

(50,8%) no visas Latvijas ārējās tirdzneecibas apgrozijumeem, bet uz

Angliju tikai 22,7%. Šis apstāklis ir izskaidrojams ar to, ka 1920. gada

pirmā pusē Latvija vēl atradās kara stāvoklī ar Vāciju un, otrkārt, ar to,

ka Vācijas valūtas zemais stāvoklis atļauj mums Vācijā izdarit eepirkumus
lētāki nekā citās rūpneeciskās valstīs.

1921. gadā pirmajos deviņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzneecibas

apgrozijumi miljonos L. rubļos bija sekoši :

Valstis Imports. Eksports. Kopā

Vācija 1,902,i 208,i 2,110,2
Anglija 519,4 423,5 942,9
Dānija 313,6 280,i593,7
Amerika 367,0 7.7 374,7
Holande 193,6 47,5 241,i
Beļģija 22,s 180yi 202,9
Kreevija 7,3 157,7 165.0

Zveedrija .... 134,2 12,8 147,0
Francija 98,6 40,9 139,5
Leetava

.. .
_

. 56,2 46,3 102,5
Danciga un Klaipēda 55,3 22,4 77,7
Igaunija 59,8 17,3 77,1
Somija 42,0 4,4 46,4
Norvēģija 42,9 0,3 43,9

No pārejam valstim,

ar kurām Latvijai 1921.

gadā bijuši tirdzneeciski

sakari, vēl ir minama Po-

lija, Čecho-Slovakija, Au-

strija un Ķina, ar samērā

neleeleem apgrozijumeem.
Pavisam 1921. gadā devi-

ņos mēnešos Latvijā ir

eevestās preces par

3,873,596,367 rbļ. un izve-

stas par 1,277,724,288 rbļ.

Latvijas ārējā tirdz-

neecibā svarigakā veeta tā

tad peekrīt Vācijai un

Upes ledlauzis.

Anglijai, bet pēdējai blakus nostājas Amerika, jo leelakā daļa no precēm,

kuras Latvijā ir eevestas no Dānijas, Zveedrijas un Dancigas, īstenībā

nāk no Amerikas un ir tikai Dānijas un Zveedrijas ostās eelādetas Latvijai.

Tirdzneeciskee sakari ar ūrvalstim
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Tāpat eeverojama daļa no Beļģijas, Holandes un Dancigas tirdzneecibas

ar Latviju faktiski ir peeskaitama Vācijai.

Ar gataveem fabrikateem mums galvenā kārtā apgādajuse Vācija.

Tā no tureenes ir eevesti fabrikāti par 881,6 milj. rbļ., no Anglijas par

122,4 milj. rbļ., no Zveedrijas — 57,4, no Dānijas — 49,4, Amerikas —

47,7, no Somijas — 41,5,

no Igaunijas 41,5, no Fran-

cijas — 16,0, no Čecho-Slo-

vakijas — 10,4 milj. rubļ.
No pārejām valstim eevesti

gatavi fabrikāti par mazāk

nekā 10 milj. rubļeem.

Turpretim Latvija ar gata-

veem rūpneecibas ražoju-

meem galvenā kārtā ir

apgādajuse Leetavu un

Igauniju, jo uz šīm valstim

ir izvesti Latvijas rūpnee-
cibas ražojumi par 23,6 un

14,2 milj. rbļ., kas iztaisa

56,0°/o no visa Latvijas

rūpneecibas ražojumu eks-

porta.

Latvijas izvedumu

galvenee preekšmeti ir

koki, lini un linsēklas.

Kokus Latvija izveda

1920. gadā par 330,0 mil-

joneem rubļeem, bet 1921.

gadā*) par 689,3 milj.

rubļeem. Latvijas kokus

izveda uz sekošām valstim

(milj. rubļos):
Miķeļbāka, kuru vāceeši kaŗā apšaudija.

L* i.*) Dati atteecas uz laiku līdz 10. decembrim 1921. g. un ta tad par visu gadu

tee var vēl mazleet peeaugt.

Rūpneecibas ražojumu un koku eksports

1920. gada 1921. gada

Angliju
Holandi

par 192,6

94,6

Angliju
Holandi

par 479V2

„ 913/4

Dāniju

Zveedriju

Beļģiju

Pārejam valstim

19,8

12,5

1,5

9,o

Vāciju

Beļģiju

Franciju

Pārejām valstim

„
46

„ 353/4

„ 203/4
157/12

Kopa 330,o Kopa 689V3
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Tādā kārtā mūsu koku galvenee noņēmēji ir Anglija un Holande.

Linus Latvija 1920. gadā izveda par 662,2 miljoneem rubļeem un

1921. gadā par 685,2 miljoneem rubļeem. Latvijas linu noņēmēji bija:

1920. gadā 1921. gadā

Anglija par 527,0 milj. rbļ. Beļģija par 252,8 milj. rbļ.

Beļģija „ 71,7 Vācija
„

249,6
„ „

Francija „
65,5

„ „
Anglija

„
123,5

„ „

Holande
„

8,7 „ „ Francija „
50,0

„ „

Pārejās valstis
„ 0,4 „ „ Zveedrija „

6,3
„

Dānija „ 2,0 „

Amerika
„ 0,5 „ „

Leetava 0,4 „ „

Kopā b73,3 Kopā 685,1

Tādā kārtā mūsu linu tirgū

pēdējā gadā ir notikušas eevē-

rojamas pārgrozibas un mūsu

linu galvenee patērētāji tagad ir

Vācija un Beļģija. Latvijas
linsēklas galvenā kārtā ir

izvestas uz Kreeviju. 1921. gadā
līdz 1. novembrim ir izvestas

linsēklas par 156,3 miljoneem

rubļeem (1920. gadā par 3,5 milj.

rbļ.), pee kam uz Kreeviju izve-

sti 3,110,600 kilogrami sēklu par

151,7 miljoneem rubļeem, uz

Vāciju par 2,25 milj. rbļ., Beļģiju

par 1,6 milj. rbļ. Neleelais atli-

kums ir eksportēts uz Franciju
un Beļģiju.

1921. gadā nemitigi pee-

auga tranzita preču sūti-

Jaunā bāka Daugavgrīvā.

jumi. Minētā gadā caur Latviju ir sūtiti 8 _,s miljoni kilogramu preču.
Tranzita leelakā daļa nāk uz Kreeviju, Leetavu un Poliju. no vi-

sām tranzita precēm, kuras pārveetojuši Latvijas dzelzsceļi, ir nākuši no

Kreevijas, vaj gājuši uz tureeni. Kreevijas tranzitu caur Latviju rak-

sturo sekoši skaitļi:

Linu eksports — Tranzita tirdzneeciba

Preču daudzums kilogramos, kurš sutits

no Kreevijas uz Kreeviju
elveelas un

msfabrikati 8,258,974 7,606,590

'abrikati 491 3,128,001

'ārtikas veelas 32,949 44,327,228

Ko 8,292,414 55,062,519



491

Tādā kārtā Latvijas tranzita tirdzneeciba ar Kreeviju 1921. gadā

pastāvēja galvenā kārtā eekš ta, ka caur Latviju uz Kreeviju sūtija

pārtikas līdzekļus bada ceetejeem Kreevijā un neleelā daudzumā Kreevijas

jēlveelu (koki, ādas, lini) pārveetošanā. Tomēr jau 1921. gadā tranzita

tirdzneecibai Latvijā peekrita deezgan eevērojama veeta Latvijas tirdz-

neecibas apgrozijumos, jo Latvija ir izveduse 212,7 miljonus kilogramus

preču, eeveduse 168,8 miljonus kilogramus preču un tranzita veidā pār-

veetojuse B_,s miljonus kilogramus, kas iztaisa no visām pārvee-
totām precēm.

Ir paredzams, ka Latvijas ārējā tirdzneeciba samērā ātri atdzīvosees,
ko sekmēs mūsu leelās ostas ar savām labeerīcibam, kā ari tas, ka

caur Latvijas ostam eet visizdevigakee ceļi no centrālās un reetumu

Eiropas uz plašeem Kreevijas, Leetavas un Polijas apgabaleem.

Rigas osta 1921. gada vasarā

D. Kuģneeciba

Latveešu senči jau sirmā senatnē bija pazīstami kā droši jūras
braucēji un, tāpat kā zveedri, dāņi un norvēģi, ari kā pārdroši jūras

laupitaji. Savās neleelās laivās viņi izdarījuši uzbrukumus toreiz tāļajām

Dānijas un Zveedrijas peekrastem. Pēc tam, kad vāceeši vidus laikos

bija eekarojuši Baltiju, ari Latvijas peekrastē eedzīvotaji bija peespeesti
atturetees no tāļakeem brauceeneem jūrā. Baltijā eenākušeem vācee-

šeem jūra bija sveša, un tālab Latvijas ostam nebija savas tirdzneecibas

Kuģneecibu
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flotes. Veenigi hercoga Jēkaba laikā Kurzemei bija uz īsu laiku sava

flote. 18. gadu simtenī Rigai nav bijuši savi kuģi un ari 19. gadu

simteņa vidū Latvijas ostās peerakstito kuģu skaits bija pavisam neecigs.

Tā 1867. g. Rigā bija peerakstiti 58 zēģeļneeki un 5 neleeli jūras

tvaikoņi.

Kuģneeciba Latvijas peekrastē atdzīvojās tikai pagājušā gadu sim-

teņa 60. gados, pēc Kr. Valdemāra plana eevesto jūrskolu darbibas

uzsākšanas. Gan Leepajā un Rigā jau pastāvēja jūrskolas, bet šo skolu

apmeklētāju skaits bija pavisam neecigs (Rigā 1859/60. g. — 11 audzēkņi),

jo latveešeem eestāšanās jūrskolās bija apgrūtināta. Citādi tas bija

jaunajās jūrskolās. Tās nodibināja jūras peekrastes zvejneeku ceemos,

kur ar jūru apradušee zvejneeku dēli veegli varēja skolās eestātees.

Jūrskolas atvēra Ainažos, Mangaļos, Rigā, Engurē, Rojā, Dundagā (Ģipkā),

Latvijas tvaikonis "Daugava" Rigas ostā

Ventspilī, Leepajā, Feliksbergā, Ušavā un Palangā. Jūrskolas ātri izpla-

tīja peekrastes eedzīvotaju starpā jaunas un derigas zināšanas un līdz ar

to pamudināja tos uz rosigu pašdarbību. Par leelo skaitu izglītoto

jūrneeku leecina A. Bandreviča 1897. un 1901. gados izdotee Baltijas

jūrskolu beigušo saraksti, kuros minēti ap 1000 kapteiņu vārdi. Latvijas

jūrskolu apmeklētāju leelakā daļa bija latveeši. Tā visās Latvijas jūr-
skolās laikā no 1895.—1898. gadam, t. i. trijos mācibas gados, bija

1075 audzēkņi, no kureem 863 (79,9°/o) bija latveeši un lībeeši,*)
113 (10,6°/o) — igauņi, 86 (B,o°/o) — vāceeši un tikai 13 (l,_°/o) bija
kreevi.

Vispirms kuģus saka buvet kroņa muižu peekraste, jo tur zem-

neekeem-zvejneekeem netika likti ceļā tee šķēršļi (muižneeku teesibas uz

*) Mazajai lībeešu tautiņai bija 74 jūrskolu apmeklētāju.

Jūrskolas
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peekrasti), kuri bija tik ļoti traucējoši muižneekeem peederošās peekrastēs.
Pirmee kuģu būvētāji bija ainažneeki, kuri 1860. gadā sāka būvēt div-

mastu zēģeļkuģus. Protams, ka atsevišķeem zvejneekeem nebija peetee-
košā daudzumā līdzekļu kuģu būvei, un tālab pee kopdarbibas peeradušee

zvejneeki neecigeem līdzekļeem būvēja kuģus, un tālab šeem kuģeem

bija vairāki īpašneeki. 1870. gadā ainažneeki sāka būvēt trīsmastu kuģus.
Ari Kurzemes peekrastē ap to pašu laiku sāka būvēt kuģus. Nedaudzos

gadu desmitos Latvijas peekrastes eedzīvotaji tika pee eevērojamas un

glīti būvētas zēģeļkuģu flotes, jo Latvijas peekrastē uzbūvēti vairāk

nekā 700 leelaki kuģi. 1905. gadā Baltijas jūrmalas kuģu īpašneekeem

peedereja 717 kuģi ar 82,507 reģ. t. 6,351,700 zelta rubļu vērtibā, uz

Elektriskais ceļamais krāns Rigas ostā.

kureem bija 3819 vīru leela komanda.*) Latveešu zēģeļkuģu darbiba bija

sekmiga un konkurencē ar Latvijas vācu firmām tee ātri uzvarēja un drīz

veen veenigee zēģeļkuģu īpašneeki Latvijā bija latveeši.

Sākumā latveešu kuģi bija tikai peekrastu braucēji, bet drīz tee

devās ceļojumos uz Angliju, Holandi, Franciju un Vidus jūras ostam.

Tikai 1883. g. latveešu kuģi sāka braukt pāri Atlantijas okeānam. Pirmais

brauceens uz Ameriku izdevās labi un atnesa prāvu peļņu un latveešu

jūrneeki sāka leelu vēribu peegreest brauceeneem uz Vakar-Indijas ostam.

Latveešu kuģi bija tik stipri būvēti, ka ari mazais, tikai 98 tonnu leelais

kuģis „Minors" (kapt. Rikarts), devās pāri okeānam uz Ameriku. Pēdējā
laikā pirms kara latveešu kuģu eenesigakee un parastakee brauceeni

bija uz Central-Ameriku, jo šinīs brauceenos zēģeļkuģi varēja sekmigi

*) A. Bandrevičs, Latveešu kuģneecibas stāvoklis bēgļu laikmeta 1918. g.

Kuģu buvneeciba
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konkurēt ar tvaikoņeem, kureem tāļajam ceļojumam jāņem līdzi leels

daudzums ogļu, un bez tam daudzas Central-Amerikas ostas, sava sekluma

pēc, peeejamas veenigi samērā neleeleem zēģeļkuģeem.

Pēdējos 15 gados zēģeļkuģu būve Latvijas peekraste bija apgrū-

tināta aiz peemērota koku materiāla dārguma un trūkuma, kā ari aiz

Latveešu buru kuģis.

kreevu valdibas pavisam aplamās muitas politikas. Ārzemēs būvetee

metāla kuģi iznāca lētāki nekā koka kuģu būve Latvijā, un tālab zēģeļ-
kuģu būve mūsu peekrastē pamazinājās. Tam par eemeslu bija ari

darba spēka sadārdzināšanās pēc 1905. gada. Laikā no 1901.—1904. gadam

Baltijas peekrastē uzbūvēti 103 kuģi ar 20,164 reģ. tonnu leelu tilpumu,
tā tad ikgadus caurmērā 25,7 kuģi ar 5081 tonnu leelu tilpumu. Turpretim

Rigas osta eebraukušo tvaikoņu un buru kuģu tonnaža (1895.—1914.).
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sākot ar 1905. gadu līdz 1913. gadam, t. i. astoņu gadu laikā, uzbūvēti

tikai 13 kuģi ar 2761 tonnu leelu tilpumu. Ari Latvijas zēģeļkuģu veetā

stājās tvaikoņi. Diagrama 494. lp. pusē rāda ka tvaikoņu tonnaža pastāvīgi

peeaug, kamēr zēģeļkuģu nozīme samazinājās. Tomēr tonnažas ziņā Rigā

peerakstito kuģu starpā zēģeļneekeem vēl 1911. gadā bija pārsvars un

ari pirms pasaules kara izcelšanās zēģeļkuģi, blakus tvaikoņeem, eeņēma
visai redzamu veetu. Citu ainu rāda diagrama 498. lp. p., kura attēlo

Rigas ostā eenākušo zēģeļkuģu un tvaikoņu tonnažu. Vēl pagājušā gadu

simteņa 60. gadu beigās Rigas ostā pārsvars bija zēģeļkuģeem, bet

eebraukušo tvaikoņu skaits un tonnaža nemitigi peeaug un jau 90. gados

zēģeļneeku nozīme Rigas ostā bija pavisam neeciga. Totees Rigā

peerakstito kuģu starpā tee vēl veenmēr eeņem redzamu veetu, bet

galvenā kārtā braukdami starp Anglijas un Central- un Deenvid-Ame-

rikas ostam, tee Rigas kuģneecibā nebija redzami.

Latvijas tirdzneecibas flotes stāvokli pirms kara (1. janv. 1914. gadā)

raksturo sekoši skaitļi:*)

Latvijas ostam peekrita viseevērojamakā veeta agrākās Kreevijas

Baltijas jūras kuģneecibā. Agrākās Kreevijas sastāvdaļu daliba Baltijas

jūras kuģneecibā bija sekoša:

Latvijas ostās bija peerakstits leelaks kuģu skaits kā Igaunijā un

Kreevijā un bez tam Latvijas kuģi bija leelaki kā pēdējo zemju kuģi.
Caurmērā katrs kuģis Igaunijā bija 130 reģ. t. leels, Kreevijā — 307,

*) Pvccklh Toproßßin (j)jioTi>. CnncoK-. 1 HHBapn 1914 r. lĪ3jļ. M-_a Toproßjra
h npoMLimjieHHOCTH. Cn6. 1914.

**) Kreevijas ostam peeskaititas Peterpils un Kronstate, kamēr Narva peeskaitita
Igaunijai.

Latvijas tirdzneecibas flote pirms kara

Peerakstišanas Tvaikoņi Zeģeļneeki Kopa

osta
Skaits Reģ. ton. Skaits Reģ. ton. Skaits Reģ. ton.

Riga . .

Leepajā .

Ventspils

75

25

14

67,925

60,672

5,900

206

28

36

40,038

4,511

4,245

281

53

50

107,963

65,183

10,145

K o p a ļ 114 134,497 I 270 48,794 384 183,291

Valstis

Tï

Skaits

Tvaikoņiva;dkoņi

Reģ. ton.

Zeģeļneeki Kopā

Skaits Reģ. ton. Skaits Reģ. ton.

Latvija . .

Igaunija . .
Kreevijā**)

114

44

107

134,497

22,319

61,742

270

333

116

48,794

26,476

6,684

384

377

223

183,291

48,795

68,426

Kopā ļ 265 218,558 1 719 81,954 I 984 300,512
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bet Latvijā — 477. Latvijā bija bez leeleem tvaikoņeeem ari prāvakee
zēģeļkuģi, jo katrs Latvijas zēģeļkuģis caurmērā bija 181 reģ. t. leels,

kamēr Igaunijā tee bija 80 un Kreevijā pat tikai 56 reģ. t. leeli.

Latvijas tvaikonis "Veesturs".

No visas agrākās Kreevijas tonnažas Baltijas jūrā, Latvijas ostam

peedereja 60,9%. Ari salīdzinājumu ar dažām ārvalstīm, kuras atrodas

Latvijai līdzigos apstākļos, Latvijas tirdzneecibas flote varēja izturēt.

Jūŗskolneeku skaits Baltijas jūŗskolās
1895.—97. gados.

Kamēr Latvijas ostās pee-
rakstito kuģu tonnaža pār-
sneedza 183,000, jtikmēr

Beļģijas flotei bija 166,420

tonnas, Bulgārijas — 5350,

Portugāles — 114,037, Bra-

zīlijas — 191,310 v. t. t.

Tomēr ir ari mazas valstis,
kuru flotes tāļu pārsneedza
Latvijas floti. Tā Dānijai

pirms kara bija 3648 kuģi
ar 521,451 reģ. tonnu leelu

tilpumu (to starpā 643 tvai-

koņi ar 412,057 reģ. tonnām), Greeķijai 1108kuģi ar 484,905 reģ. tonnām un

Norvēģijai, kurai mazāks eedzīvotaju skaits nekā Latvijai, bija 3109 kuģi

ar 1,646,030 reģ. tonnu leelu tilpumu un mazā norvēģu tauta pēc Anglijas
un Vācijas eeņēma trešo veetu jūras braucēju tautu starpā.

Jurneeciba
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Kreevijā latveeši bija pirmee jūras braucēji, jo Kreevijas
tirdzneecibas flotē latveešu jūrneeku skaits bija samērā ļoti leels. Ari

izglītoto latveešu jūrneeku ir daudz. To, peemēram, raksturo tas, ka

starp visas Kreevijas jūrskolu audzekņeem 20,8°/o bija latveeši (1911./12.),

kamēr pašu latveešu Kreevijā bija tikai l,i°/o- Tādā kārtā latveešeem

bija divdesmit reizes vairāk jūrneeku, nekā kreeveem un citām Kreevijas
tautām.

Kara notikumi eevērojamā mērā samazinājuši Latvijas tirdzneecibas

floti. Daudzi Latvijas kuģi ir vācu zemūdenslaivu uzspridzināti, ir

uzskrējuši uz minam un ir evakuējot Peterpils ostā bojā gājuši.

Latvijas buru kuģis "Riga".

Latvijas tirdzneecibas flotes stāvokli pec kara raksturo sekoši skaitļi:

Tvaikoņi Buru kuģi Kopā
1. janvāri Skaitg Net ton Skaits Net. ton. Skaits Net, ton.

1921. gadā 19 13,357 50 9,084 89 22,441

1922.
„ 20 13,468 62 9,262 82 22,730

Bez tam 1922. gadā Latvijas ostās bija peerakstiti 86 bukseer

tvaikoņi, 32 upju tvaikoņi, 8 bageri, 1 ledlauzis, leels skaits motor-

kuģu v. c. Bez tam pēc kara atkal ir eesākusēs rosiga kuģu būve.

1921. gadā Latvijas peekrastēs būvē atradās 14 buru kuģi (1405 reģ. br. ton.),
no kureem nolaisti 8 (850 reģ. br. ton.).

Kuģneecibā Latvijas peekrastēs pēc kara atkal atdzīvojas. Latvijas

3 leelajās ostās eenākušo un izgājušo kuģu skaits pēc kara bija sekošs:

Jurneeciba pec kara
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Eenākušee kuģi Izgājušee kuģi

Kuģu skaits Net. ton. Kuģu skaits Net. ton

1918. g. 275 123,050 236 93,110

1919. g. 793 342,763 734 336,661

1920. g. 1679 479,801 1597 455,994

1921. g. 2104 784.850 2037 774,257

Rigas ostā peerakstito tvaikoņu un buru kuģu tonnaža (1884. —1915. g.).

Ar katru gadu straujā gaitā peeaug Latvijas ostās eebraukušo un

izbraukušo kuģu skaits, eenezdami rosibu ostās un tirdzneecibā. Ari

mūsu neleelajai tirdzneecibas flotei peekrīt redzama veeta mūsu ostu

kuģneecibā. Pēc flagam Latvijas ostās eenākušee kuģi sadalijās sekoši :

Flap.
a

1920. gadā 1921. gadā
ë - Kuģu skaits Net. ton. Kuģu skaits Net. ton.

Latvijas 643 108,879 859 106,496

Dānijas 244 74,555 170 197,927

Vācijas 171 59,793 587 194,242

Anglijas 95 75,121 145 117,332

Norvēģijas 73 41,261 61 45,675

Zveedrijas 152 32,060 87 26,868

Amerikas S. V. ? ? 10 23,294

Holandes ? ? 31 16,564

Somijas 62 11,551 43 12,683

Igaunijas 86 7,318 58 12,045

Bez tam ar mazāku tonnažu Latvijas ostās 1921. gadā vēl bija kuģi

ar Francijas, Beļģijas, Dancigas, Klaipēdas, Greeķijas, Polijas un

Kreevijas flagam.
Jūrneecibai turpmāk var peekrist ārkārtigi leels svars Latvijas

saimneeciskajā dzīvē, jo Latvijas kuģneecibā katrā ziņā atradisees lab-

vēlīgākos apstākļos nekā, peemēram, Norvēģijas kuģneecibā, jo pašas

Kuģu kustiba Latvijas ostas



499

Latvijas peekrastes tirdzneeciba ir eevērojamaka nekā Norvēģijai. Ar savu

kuģu peļņu daudzas valstis sedz savas nelabvēlīgās tirdzneeciskās bilances

iztrūkumus. Ari Latvijā kuģneecibā varētu būt par svarigako faktoru

tautas saimneecibā. Latvijas kuģneecibas attīstibu traucēja kreevu val-

dibas centrālo eestāžu nemākuliba. Ja tagad jūrneecibas atjaunošanas
darbus vadīs ar vajadzigo leetpratibu, tad nav eemesla domāt, ka

Krišjāņa Valdemāra darbs paliks bez panākumeem.

Latvijas tvaikonis "Gauja"

E. Satiksmes ceļi

No satiksmes ceļu daudzuma un ērtibas leelā mērā atkarājas saim-

neeciskās dzīves rosigums. Mūsu dzimtenes saimneeciskajā dzīvē pee-

krīt loma sekošeem satiksmes ceļeem : 1) jūrai, 2) upēm un ezereem,

3) dzelzsceļeem un 4) zemes ceļeem.
Mūsu peekrastes ostās atveras ceļi uz visām pasaules daļām un

tālab apstāklis, ka Latvija atrodas jūras malā, saimneeciskā ziņā peešķir
tai ārkārtīgas preekšrocibas, salīdzinot ar zemēm, kurām nav jūras pee-

krastes (Šveice, Cechija, Ungārija, Polija). Tomēr jūras leelo nozīmi

pamazina tas, ka mūsu jūrmala nav līčoteem krasteem un ka tālab ostu

skaits visai neleels. Pavisam Latvijā septiņas ostas, no kurām tikai Riga,

Ventspils un Leepaja peeejamas leelajeem jūras tvaikoņeem, turpretim

Satiksmes ceļi
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Rojai, Pāvilostai, Salacai un Ainažeem ir mazāka nozīme, jo šīs ostas

peeejamas tikai neleeleem peekrastes braucejeem (kabotažkuģeem).

Latvijas daudzajām upēm ir milziga nozīme koku pludinašanā, bet

kuģošanai un preču pārveetošanai noderigas tikai Leelupe, Daugavas un

Ventas lejgali, Bārta, Aiveekste un dažas Leelupes peetekas, kopā
— 535 km garumā, kamēr koku pludinašanai noderigs gandrīz 3000 km

garš ūdensceļš Latvijas robežās un 4000 km garš ūdensceļš, peeskaitot

Latvijas upju peetekas ārpus Latvijas robežām (tuvāk skat. 51 un

eepreekšejās lapas puses).

Pirms kara Latvija bija sekošas dzelzsceļu linijas:

1 ) Latvijas dzelzsceļeem tagad peeci dažādi sleežu platumi: 1) kreevu platums
— 1,524 m., 2) Eiropas normālais sleežu platums (t. s. vācu) — 1,435 m., 3) Vidzemes

šaursleežu dzelzsceļu platums, kada ari kara laikā Vidzeme buveti šaursleežu dzelzs-

ceļi — 0,750 m., 4) Leepajas-Aizputes linijas platums — 1,0 m. un 5) Kurzeme_ buve-

tee vācu šaursleežu ceļi — 0,6 m. — 1922. gada sleežu platums uz vairākām lini-

jam grozits.
2 ) 1902. g. atklāta Sitas - Pitalovas linija. bet 1917. g. Sita saveenota ar Vec-

Gulbeni un tāļak ar Eeriķeem.
3) Pļavigu-Gulbenes linija būvēta kā šaursleežu ceļš, bet kara laikā pāršūta

kreevu platuma.

Liniju nosaukumi
Atklāša-

nas gadi
Sleežu

platums 1)

Garums

km.
Linijas turpinājums ārpus

Latvijas

Daugavpils-Rezekne . .
1860 kreevu 85,o

Rezekne-Rītupe .... 1860
»

93,7 Pleskava-Peterpils

Riga-Krustpils

Krustpils-Daugavpils . .

1861

1861

n 129,2

90,o

Daugavpils-Turmonta . 1862 30,o Viļņa-Varšava
Vitebska-OrlaDaugavp.-Kreevijas roK

Riga-Jelgava

Leepaja-Možeiķi ....

Riga-Milgrāvis

Jelgava-Možeiķi ....

1866

1868

1871

norm. unkreevu

normai

7,72

43,o

93,4 Kauņa-Romni
1872 kreevu 11,3

1873 normai 93,6 Kauņa-Romni

Riga-Ostasdambis . . . 1873
n 19,i

Daugavpils-Eglaine . .

Zasulauks-Tukums
. . ."

1873 32,3 Šauļi

1877 60.4

Riga-Valka

Valka-Ķirbeji

1889 kreevu 168,o Pleskava-Revele-Peterpils
1897 šaursl. 60,4 Pernava

Leepaja-Aizpute .... 1900
r>

kreevu

48,i

Krustpils-Rezekne . .

Rezekne-Zilupe
....

Ventspils-Tukums . . .
Vec-Gulb.-Jaunlatgale2)

1901 93,9

1901 n 59,i Maskava

1901 108,9

1902 " 89,3 Pleskava

Pļaviņas-Vec-Gulbene .

Vec-Gulbene-Ope . . .

1903

1903

»
3)

šaursl.

98,4

112,4

Jelgava-Tukums
....

Jelgava-Krustpils . . .

Smiltene-Valmeera. .
.

1904

1904

kreevu

normai

56,0

137,1

1912 šaursl. 31,6

Valmeera-Ainaži .
. . 1912 I 81,6
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Kara laika būvētas šekošas dzelzsceļu linijas :

Kara laikā Latvijā uzbūvēta vesela rinda dzelzsceļu. Tee pa lee-

lakai daļai būvēti tikai kara laika vajadzībām un tālab maz noderigi

veetejo eedzīvotaju vajadzibam. Tomēr kara laikā izdarītas vairākas

visai svarigas dzelzsceļu būves, kā peemēram, Eeriķu-Vec-Gulbenes-Sitas,

Dzelzsceļu garums
v

Uz 100 kkm. teritorijas:

0,9 — Kreevijā

1,0 — Norvēģija

1,0 — Somija

3.3 ■ Zveedrija

3,8 ———— Polija

Ķr, i, Latvija

10,5 —
«

Dānija

12,i — .

Vaeija I

Uz 10,000 eedzīvotajeem:

iļ.i ————— Eiropas Kreevijā

6,4 - -.-v Beļģija

9,4
Vācija

11,8 —
1

Somija —I

12,3 — — «

Dānija I

16,i — «——

1
Latvija i

m

—

i

Zveedrija

Dzelzsceļu linija
Sleežu

platums

Sleežu

garums

kilometr.

1. janvārī 1920. g.

Eeriķi-Vec-Gulbene

Preekule-Bajari ....

kreevu 107,7 tika eksploateta

normal. 74,o

Jelgava-lMeitene . . .

Jēkabmeests-Suvenišķi
Il

šaursl.

27,8

69,o

Siliņi-Eglaine
Gaidani-Akniša

....

n 71,o

29,o ■ n n

Aži-Daudzeva-Šīriņi . .
n 46,o

» »

Kaldabruņa-Abeļi . . . 20,o netika
„

Vecmuiža-Mercenmuiža normal. 24,5
» ii

tikaMeitene-Bauska
....

šaursl. 32,2

Dabeni-Darbjani ....

Pavilosta-Alšvanga . .

61,o netika
„

21,8 » n

Leepaja-Zeemupe . . .
»

40,o

Aizpute-Saldus .... li 66,5 tika
„

Ventspils-Pitrags . . .
Mazirbe-Stende

....

68,o n n

73,o
n n

Cīruļi-Roja ......

Valdgale-Engure
....

Ligate-Jaunpils ....

Ropaži-Enzeliņ m. . . .

27,o

34,o

ii «

30,7 netika
„

20,5 tika
„
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Jelgavas-Šauļu, Preekules-Bajaru-Klaipēdas v. c. linijas. Daudzkārt,

sevišķi Kurzemē, vāceeši eerīkojuši dzelzsceļus mazapdzīvotos apgabalos

veenigi ar nolūku izvest Kurzemes mežu bagatibas. Pee tādeem dzelzs-

ceļeem peeder linijas Ventspils un Jaunjelgavas apriņķos.
Bez minētām linijam vēl pastāv vairākas īsākas linijas ar tīri

veeteju nozīmi, kā Riga-Krastastacija-Brasla-Prečustacija, Dreiliņi-

Aleksandra vārti v. c. Bez tam Kurzemē atrodas ļoti daudzas, mežos

sabūvētas sīkas peevedu linijas, kuras pa daļai jau paputējušas un, cik

paredzams, tuvākā nākotnē netiks izleetotas. 1922. gada sākumā Latvijā

bija 2937,0 km garš eksploatets sleežu ceļš.

Neskatotees uz kara laikā peebūveto dzelzsceļu daudzumu, Latvijas

dzelzsceļu tīkls, samērā ar zemes leelumu, tomēr vēl veenmēr uzskatams

par maz izbūvētu. Uz 100 kkm teritorijas bija dzelzsceļu. *)

Norvēģijā 1,0 km.

Eirop.-Kreevijā . ... 1,3 ~

Serbijā 1,4 „

Bulgārijā 1,8 ~

Greeķijā 2,4 „

Rumenijā 2,7

Spānijā 3,0 „

Zveedrijā 3,3
„

Portugālē 3,i „

Amerikas S. V, ... 4,2 km.

Latvijā 4,5 „

Holandē 9,4 „

Francijā 9,4 „

Dānijā . 10,5 „

Vācijā 12, i „

Anglijā 19,9 „

Šveicē 12,3 „

Beļģijā 28, i „

Ka dzelzsceļa tīkls Latvijā ir retāks kā daudzās Vakar-Eiropas

valstīs, veegli izskaidrojams ar to, ka Latvija ir retāki apdzīvota kā Beļ-

ģija, Anglija v. t. t. Samērā ar eedzīvotaju daudzumu Latvija ir labi

apgādāta ar dzelzsceļeem. Tā uz 10,000 eedzīvotajeem bija kilometru

dzelzsceļa.**)
Eirop. Kreevijā . . 4,4

Beļģijā 6,4

Vācijā 9,4

Somijā 11,8

Dānija 12,3
Šveicē 13,7

Latvijā 16,i

Zveedrijā 24,0

Vairākas Latvijas dzelzsceļa linijas ir visaugstākā mērā svarigas un

ari nākotnē peederēs pee visvairāk leetotām. Tā Ventspils-Tukuma-

Krustpils-Zilupes linija pāri Maskavai saveenojas ar Sibirijas dzelzs-

ceļu un ir visizdevigakais ceļš preču transportam no Sibirijas un

Kreevijas austrumeem uz Eiropu. Tāpat Rigas-Daugavpils dzelzs-

ceļš izbeidzas bagātajā Kreevijas melnzemes apgabalā un pēc kara būs

galvenais ceļš labibas eksportam, jo dārgās kuģu fraktēs paralizēs
Melnās jūras darbibu labibas eksporta laukā.

*) Skaitļi par arvalstim pec Hikmaņa atlasa 1918. g. izdevuma, bet par Latviju

pec satiksmes ministrijas ziņām.

**) Par_arvalstim pēc „(_TaTHCTHH. cSopmiK"- M-_a nyTeiï cooônieHiji bhh. 89,
1907 r." kamēr par Latviju jaunākas ziņa.

Dzelzsceļu nozīme vairākas valstis
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Zemes ceļi Kurzemē un Vidzemē bija daudz labāki izbūvēti kā

Kreevijā, lai gan salīdzinot ar Vakar-Eiropas zemēm ari Latvijas zemes

ceļu tīkls bija rets un ceļi slikti. Caur Latviju eet tikai divas šosejas,
kurām agrāk — pirmstvaika laikmetā, bija ļoti leela nozīme. Pirmā ir

Peterpils šoseja, kura sākas Valkas apriņķī zeemeļos no Alūksnes un

eet taisnā līnijā uz Rigu un tad caur Jelgavas un Sauļeem uz Vāciju.
Otrā šoseja ir Peterpils-Varšavas-Vīnes šoseja, kura eet caur visu Latgali

(caur Rēzekni un Daugavpili) un Ilūkstes apriņķi.

Visas Latvijas šosejas un bruģetee ceļi ārpus pilsētām ir 746 km

garas, bet grantētu pasta ceļu ir 21,476 km (I. klases 5395 km, 11. kl.

— 9591 km, 111. kl. — 6490 km). Visbeežakais ceļu tīklis ir Bauskas-

Jelgavas apriņķī, kur uz 1 kkm iznāk o,bo km ceļu. Tāļak sa-

mērā labāk ar ceļeem ir apgādāti Tukuma-Talsu (0,42 km), Leepajas-

Aizputes (0,39 km) un Rigas 0,38 km) apriņķi, bet vissliktaki ar ceļeem

apgādāta Latgale, kur uz 1 kkm ir ceļu: Daugavpils apr. — 0,35 km,
Rēzeknes apr. — 0,26 un Ludzas apr. — 0,19 km.

F. Tautas bagatiba

No J. Bokaldera

Nav eespējams pēckara apstākļos galigi izpostitā zemē pilnā mērā

un visos sīkumos aprēķināt tautas mantu jeb tautas bagatibu. Starp-
tautiskās saimneeciskās dzīves un starptautisko sakaru lēnā atjaunošanās,

naudas kursu maiņas un visu vērtibu nenoteiktiba neļauj šo uzdevumu

pilnigi atrisināt. Ir eespējams dot tikai vispārējus zīmīgākos skaitļus.

Pēdejee rāda, ka par spīti visām ilgu kara gadu breesmam un postiju-

meem, Latvijas saimneeciskās dzīves pamats nav satricināts un ražoša-

nas spējas nav laustas.

1921. gadā privātā tautas bagatiba, neeeskaitot dažādas

valsts eetaises un īpašumus, sneedzās pāri par 5 miljardeem zelta franku

(lats == 100 Latv. rubļeem), vaj rēķinot uz katru eedzīvotaju caurmērā

apaļos skaitļos 2800 franku. Gandrīz 2/s (61,2%), vaj vairāk kā 3 mil-

jardus franku no minētās bagātības dod lauksaimneeciba, jo Latvija

galvenām kārtam ir lauksaimneecibas zeme. Pilsētu īpašumos, uzņē-

mumos un ēkās eegulditi 34,2°/o no visas šīs bagatibas, leelakā daļa

no kuras atrodas Rigā (1,4 miljardi franku). Rūpneecibā caur karu un

evakuacijam galigi sagrauta ; galigi iznīcināta ta tomēr nav. Tautas

bagatibas kopzumā ta aizņēma 2,3°/o, t. i., pat vairāk nekā tirdzneeciba,

kurā eegulditi 2,i°/o, bet kuģneecibā 0,2°/o no nacionālās bagatibas kop-

vērtibas. Pēdējā aprēķināta tikai par galvenākajām nozarēm un tāpēc

Zemes ceļi
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uzskatama par minimālu, jo tanī nav eerēķinati ne lauksaimneecibas

produktu nedz ari citu saimneecisku nozaru produktu krājumi. Pat

tādā gadījumā nelabvēlīgos pēckara apstākļos šī bagatibas kopzuma

pilnigi apmeerinoša. Ļoti nelabvēligos apstākļos Latvijas valdibai 1919.

un 1920. gados vajadzēja vest karus, organizēt no jauna plašu armiju,

vajadzēja to apģērbt un uzturēt. Tāpat valstij vajadzēja no jauna

noorganizēt valsts pārvaldes aparātu, vajadzēja palīdzēt izpostiteem,

bēgļeem un trūcigeem; pirmā laikā vajadzēja rūpetees pat par eedzīvo-

taju apgādāšanu ar pārtiku. Vēl daudz citu ļoti grūtu uzdevumu vaja-

dzēja valstij veikt, peemēram, izlāpit izpostitos ceļus, ostas un tiltus un

savest kārtibā dzelzsceļus. Visi šādi uzdevumi no valsts prasijuši un

prasa ļoti prāvus izdevumus. Tomēr kopēja parādu zuma ir samērā

neeciga; ta sneedzas tikai līdz SV-/2 miljoneem zelta franku.

Ārejee parādi 1. apr. 1921. g. :

1) Zeemeļamerikas Saveenotām Valstim 5,132,287,12 dolāri (ter-
mins s°/o 1922. g.) ;

2) Norvēģijas valdibai 6,738,127,50 kronas (nomaksājamas līdz

1. novembrim 1925. g.);

3) Anglijas valdibai 20,169Vi0 mārciņas sterliņu (termins 1. janv.
1925. g. par 6%);

4) Francijas valdibai 2,741,516,6 i franki (dzēšams 5 gadu laikā).

Bez tam Anglijas Metai and Chemical bankai linu pārdošanas
leetā skaitījās parāds par 973,000 angļu mārciņām, kas leelā mērā sedzas

ar bankai nodoteem lineem. Tādā kārtā 1921. gada beigās Latvijas

ārējo parādu kopzuma līdzinājās 51,220,740 zelta frankeem.

Daļa no ārejeem parādeem jau agrāk dzēsta: Leetavas tirdzneeci-

bas un rūpneecibas bankai 3,000,000 vācu markas un Francijas- valdibai

250,000 franku (1. oktobrī 1921. g.); ari 1921./22. gada budžetā uzņemti

554,750,000 rubļi parādu atmaksai un 207,155,000 rubļu renšu nomaksai

vaj kopā 761,905,000 rubļi.

Pašreizējo ārējo parādu kopzuma tagadējos spaidīgos apstākļos
nav leela. Jo kara laikā ārejee parādi visās valstīs ārkārtigi auguši.*)

Eekšejo parādu zuma ļoti neleela: no peecprocentigā neat-

karības aizņēmuma realizēti 5 miljoni rubļu, bet no 4-procentigā prē-

miju aizņēmuma realizēti — apaļos skaitļos 1272 milj. rub. (atļauti 50

miljoni) — vaj kopā 352,010 zelta franki (50 Latv. rub.).

*) Francijas paradi 1913. gada 6,3 miljardi dolāru, 1921- g. 51 miljardi dolāru.

Vācijas
„ „ „ 1,2 „ „ „ „

71

Beļģijas „ „ „
0,7

„ „ „ „ 4,7 „

Leelbritanijas „ „ „ 3,5 „ „ „ „ 38,0 „

Tautas bagatiba
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Valsts jeb vispār publiskās bagatibas kopzuma sneedzas līdz

2 miljardeem zelta frankeem. Galvenā valsts bagatiba : meži, zeme, dažā-

das ēkas, dzelzsceļi, tilti, telegrāfs un telefoni, ostas un dažādas citas

eetaises. Bez tam teeši zeltā (11,2 miljoni zelta franku), ārzemju naudās

un papiros eeguldits 20,7 miljoni zelta franku. Tāpat valdibas rīcibā

atrodas līdz 10,000 tonnas linu (neeeskaitot linus, kuri guļ Anglijā),

60,000 standarti dažādu koku un dažas sīkākas vērtibas.

Tikko peevestee skaitļi skaidri rāda, ka Latvija ari saimneeciski

laimigi pārvarejuse leelakās pēckara pārejas grūtības un, pareizi rīkojo-

tees, savu valsts saimneecibu var nostādit uz pilnigi drošeem pamateem.

Atjaunojotees saimneeciskai dzīvei un ārējām tirdzneeciskām atteecibam,
šis pamats kļūs arveen stiprāks.

Tādos apstākļos izlaisto valsts kases zīmju daudzums, — uz

1. janvāri 1922. gadā 2,464,574,481 rublis, — nav leels. Līdž ar valsts

saimneecibas nokārtošanu, Latvijas rublis eeguvis zināmu noteiktibu

(stabilitāti), tas vairs spēji nesvārstās, bet visu laiku turas gandrīz uz

veena un ta paša līmeņa, maksājot par veenu zelta franku jeb latu

(0,29032 grami zelta) apmēram 50 Latvijas rubļus, vaj par 1 angļu
mārciņu 1000—1100 rubļus. ■

Valsts budžets vel samēra augsts, bet tas uzrada noteiktu

tendenci pamazinatees. 1921./22. gada budžeta kopzuma — 8,663,695,476

rubļi, 1922./23. gada budžeta projekta kopzuma vairs tikai 7,607,002,036

rubļi.

No 1921./22. gada valsts izdevumu kopzumas (8,7 miljardi)

4,761,686,478 rubļi kārtēju izdevumu, 1,456,209,403 rub. ārkārtēju un

2,475,799,595 rubļi speciālo izdevumu. Leelakās izdevumu zumas

apgroza apsardzibas, satiksmes, zemkopibas un finansu ministrijas.

Kārtējo eeņemumu aprēķināts 4,244,829,278 rubļi, ārkārtējo

2,446,462,198 rub., bet speciālo 1,972,404,000 rubļi.

Latvijas nacionālā bagatiba gandrīz veselus 7 gadus no veetas

putināta un iznīcināta; no kādreiz pārtikušas un zeedošas zemes, ta

kara laikā izpostīta un padarita nabaga. Daudzas dzīves nozares jāuz-
būvē tikpat kā pilnigi no jauna. Atlikušā bagatiba, saimneecibas

spēja attīstīšanās galvenās nozarēs (lauksaimneecibā), neatlaidīga darba

griba un enerģija, kā ari valsts saimneecibas nokārtošana, — viss

tas noteikti norāda, ka Latvijas dzīve drīz veen var atjaunotees, var

sasneegt samērā augsto pirmskara nacionālās bagatibas līmeni un pat

eevērojami to pārspēt.

Tautas bagatiba
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VII

Vēsture

kā peelikums pee nodaļas par politisko ģeografiju

Jau sirmā senatnē mūsu dzimtene bija apdzīvota. Archeoloģiski

pētijumi leecina, ka jau vecākajā akmeņu laikmetā Latvijā dzīvojuši
cilvēki. Bet daudzus gadu tūkstošus šo cilvēku vēsturi aizklāj noslē-

pumainības sega. Seno greeķu un romeešu rakstos gan sastopamas

ziņas par Baltijas jūras peekrasti, bet šinīs senajos rakstos teikas un pa-

teesibā vijas neatšķetināmā juceklī. Jau feniķeešeem bija sakari ar

Eiropas zeemeļeem, jo tee ceļoja uz tureeni pēc senatnē augsti vērtētā

dzintara. Vēlāk romeešeem bija tirdzneeciski sakari ar zeemeļu zemēm,

bet noslēpumainibas sega tikai pamazam atklājās un Baltijas jūras

austrumu peekrastes tautu dzīvi un likteni vēstures gaisma apgaismo tikai

pēdējos 1000 gados. Vēsture sastop latveešus viņu tagadējā dzīves veetā.

Aplami ir dažu vācu vēsturneeku apgalvojumi, ka latveešu senči

vēl 12. gadu simtenī atradušees uz visai zemas kulturelās attīstibas

pakāpes un kā teem bijuši pilnigi sveši Eiropas deenvidu tautu kultu-

relee eeguvumi. Izrakumi leecina, ka mūsu dzimtenes peekrastes

eedzīvotajeem jau sen bijuši sakari ar citām tautām un ka šee sakari

sneegušees tāļu uz deenvideem, reetumeem un zeemeļeem. Jau laik-

metā pirms Kristus dzimšanas Latvijas seneedzīvotajeem bijuši sakari

ar Skandināviju, ko apleecina bronzas laikmeta atleekas. Tāļak Latvijā
atrastas seno romeešu, arabeešu, bicantineešu un franku naudas, kuras

leecina, ka šejeenes eedzīvotajeem jau pirmajā gadu tūkstotī pēc Kr.

dzimšanas bijuši, kaut ari neteeši, tirdzneeciski sakari ar šīm tautām.

Tas ari citādi nevarēja būt, jo latveešu zemē toreiz atradās veens no

viseevērojamakeem ta laika tirdzneecibas ceļeem — Daugava, kura

saveenoja Skandināviju ar Vidus jūras zemēm un Āzijas tautām. Pa

Daugavu brauca vikingi*) gan kā kareivji-laupitaji, gan kā tirgotāji

(skat. Daugavas aprakstu fiziskās ģeogrāfijas nodaļā). Jau šī apstākļa

*) Krouists Rimberts stāsta par skandinaveešeem, kuri- 9. gadu simtenī caur

Kurzemi dodas uz Leetavu. Pēc zveedru ziņām zveedru jūras braucēji 10. g. s. bijuši

Zemgalē un islandeetis Egils Skalagrimsons tanī pašā laikā bijis Kurzemē.
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pēc Daugavas peekrastes eedzīvotajeem bija eespējamiba eepasītees ar

citu tautu dzīvi, to eeročeem, darba rīkeem un tikumeem. Bet ari

paši latveeši devās tāļos ceļojumos. Tā kuršu jūras braucēji savos

kuģos nokļuva līdz Dānijas un Zveedrijas peekrastem.*)
Ari starp Kreevijas zemēm un Skandināviju pastāvēja ceeši sakari

un kreevu eespaids Baltijā bija leels. Tā kreevu kņazs Jaroslavs

nodibināja 1030. gadā Terbatas veetā pilsētu (Jurjevu). Ari dāņi 1048. g.

nodibinājuši Kurzemē pirmo kristigo baznicu. Tālab senee latveeši jau
sirmā senatnē bija labi pazīstami ar Eiropas zeemeļu tautu kultūru un

vācu eekarotaji nebūt nebija kultūras nesēji tādānozīmē, ka tee to apgalvo.

Seno latveešu dzīves veids neatšķīrās no pārējo Eiropas zeemeļu

tautu dzīves veida laikmetā pirms šo tautu ceešakas saistišanās ar

vecajām kultūras zemēm, vaj ari zemēm, kuras jau agrāk bija paspē-

jušas uzņemt un peesavinatees antiko kultūras tautu eeguvumus. 12. gadu
simtenī latveeši galvenā kārtā nodarbojās ar lopkopibu un zemkopibu.
Amatneeciba bija samērā augsti attīstijusēs. To apleecina senlaiku ap-

ģērbi un audumi, rotas leetas un eeroči. Pat savas rakstu zīmes sen-

latveešeem ir bijušas. Pats par sevi saprotams, ka latveešu ciltim bija
savas politiskās organizācijas. To preekšgalā stāvēja vecakee un kungi

(primares, nobiles, seniores, rex), kuru teesibas jau pārgāja no tēva uz

dēlu. Šo valdneeku teesibas eerobežoja tautas sapulces, kurās varēja

peedalitees visi brīvee peeaugušee vīreeši un kurās apspreeda visus cilts

dzīves svarigakos jautājumus. Kungi meera laikā bija soģi un kara

laikā vadoņi ar neaprobežotām teesibam. Zemi senatnē apklāja nostipri-
nātu piļu tīkls. Pilīs dzīvoja virsaiši ar savu pavadonibu un pils

tuvumā — pilsētā, dzīvoja leelaks ļaužu skaits. Nevar būt šaubu par

to, ka ari latveešu ciltis, ja viņu attīstibas gaita no āreenes nebūtu

traucēta, būtu attīstījušās līdzīgi pārejām Baltijas jūras peekrastes brī-

vajām tautām. Bet latveešu tautas attīstibas gaita 13. gadu simtenī

eevirzijās tautai nelabvēlīgās sleedēs; tas notika tad, kad zemi eekaroja
vācu krustneši.

Ir maldigi domāt, ka pirmee vāceeši mūsu peekrastē eeradušees

„nejauši un no vētras trenkti". Pusvāciskā Vizbija Gotlandes salā jau

uzturēja tirdzneeciskus sakarus ar Baltijas jūras zeemeļu un austrumu

peekrastem. Jau 12. gadu simtenī vācu tirgotāji nodibināja Novgorodā
savu faktoriju, un ap to pašu laiku eeradās Daugavas grīvā pirmee
Bremenes un Libekas tirgotāji. Rīmju kronikas autors nemāksloti

*) Nebūt nav izslēgta eespējamiba, ka ari Daugavas peekrastes eedzīvotaji
latveeši, zemgaleeši un lībeeši ir zināmos apstākļos peeveenojušees zeemeļneeku

ceļojumeem uz deenvideem. Dažos Bicances dokumentos vikingu starpā minēti

vīri ar vārdeem, kuru skaņa leek domāt, ka tee ir nākuši no Latvijas, bet ne no

Skandināvijas.

Aizvēsture
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attēlo pirmo vācu eeceļotaju nolūkus. Viņš saka: „Bija bagāti tirgotāji
ar nemērojamu godu un mantu, teem eenāca prātā, ka tee grib mantu

eegūt, kā to vēl tagad dažs labs dara. Deevs pats tos vadija, tā kā

teem izdevās atrast vīru, kurš svešas zemes pazina; tas vīrs tos ar

kuģeem atveda pāri Baltijas jūrai/ Ilgus gadus tirgotāji bija veenigi
vāceeši, kuri apceemoja mūsu peekrasti. No sākuma viņi eeradās tikai

uz dažeem vasaras mēnešeem, bet vēlāk vairāki no teem palika par

zeemu. Tikai 1184. gadā Latvijā eeradās pirmais misionārs Meinhards

(t 1196. g.).*) Viņš nodarbojās ar lībeešu kristīšanu, kaut gan 12.

gadu simtenī misionāru rīcibai nebija nekādi paleekami panākumi.
Tiklīdz jaunā ticiba izrādijās eedzimteem mazāk patīkama, nekā tēvu

tēvu ticiba, tad tee no tās atteicās un kristibu mēģināja upēs nomazgāt.
Gluži kā agrāk zem kreevu un dāņu eespaida, Latvijā pa laikam nodi-

binājās kristigās draudzes, lai atkal drīz iznīktu.

Mazās vācu tirgotāju kolonijas stāvoklis palika ar katru deenu

nedrošāks. Kurši, zemgaleeši un igauņi redzēja, ka eenāceji apdraud

viņu sen nodibinājušos kārtibu un tālab izturējās naidigi pret vācu

eenācejeem. Lai nodrošinātu savu stāvokli pee Daugavas grīvas, vācu

kolonisti ķērās pee visdrošākā līdzekļa — pee zemes eekarošanas. Pret

Baltijas tautām, kā pret pēdējām, kuras Eiropā nebija pëeveenotas

kristigai baznicai, izsludināja krusta kar.v un, tāpat kā toreiz uz

muhairedaniskeem austrumeem un Prūsiju, ari uz Baltiju sāka plūst
krustnešu pulki. Baltijas eekarošana ļoti atšķīrās no pārējo ta laika

vācu koloniju dibināšanas veida. Galvenais bija tas, ka uz Baltiju ne-

nāca vācu zemneeki, kā tas bija Prūsijā. Baltija tanī laikā bija veena

no visnepazīstamakām un attāļakām zemēm. Pa sauszemi vācu kareivji
un kolonisti nevarēja Baltiju sasneegt, jo ceļu aizkrustoja Prūsija un

varenā Leetava. Zemneekeem trūka uzņēmības un līdzekļu tik tāļam

jūras ceļojumam, un galvenais, teem jau Prūsijā, Pomeranijā un vairākās

citās slāvu zemēs bija peeteekošā daudzumā brīvas zemes kolonizēšanai.

Tālab ari Baltijas eekarotaju leelakā daļa bija bruņneeki — muižneeki,

algoti kareivji un tirgotāji, bet zemneeku nebija nemaz.

Baltijas eekarošana ilga gandrīz visu 13. gadu simteni un vēl ilgi

pēc šķeetamās padošanās veetejās tautas sacēlās no jauna. Cīņu izcīnija

ar visleelako niknumu un nesaudzibu. Plašus apgabalus pilnigi izpostija

un abās pusēs bija neskaitāmi upuri. Mežonibas un nežēlibas vēl vairāk

saprotamas, kad eevēro, ka krustnešu starpā bija prāvs skaits dažādu

klaidoņu un panīkušu laimes meklētāju un nozeedzneeku, kuri solitās

grēku peedošanas dēļ cīnijās ar paganeem. Kā kurā katrā leelakā

*) Velak Meinhardu eecēla par pirmo lībeešu bīskapu. Otrs biskaps bija

Bertholds, kuru 1198. gadā cīņā nonāvēja lībeetis Imanta.

Vācu eekarotaji
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sabeedriskas kustibas laikmetā, tā ari krustu kara laikā sabeedribas pa-

dibeni prata eespraustees eekarotaju vidū un ar to vēl vairāk veicināja

demoralizaciju, tikumiski jau tā zemi stāvošo vidus laiku karavīru starpā.

Ilgu laiku cīņas laime svārstījās. Tā 1260. gadā leelajā Durbes

kaujā kurši iznīcināja leelu ordeņa kara pulku. Bet Baltijas tautām

cīņa bija jāzaudē, jo aiz krustnešeem stāvēja bagatee Vācijas spēka avoti;

krustneši bija ari labāki apbruņoti un, beidzot, Baltijas tautu spēkus pa-

mazināja ari tas, ka šo tautu starpā valdija nesaskaņas un vācu kareivjus

viņu cīņās veenmēr pabalstīja veena vaj otra Baltijas tauta.

Pirmais krustnešu pulks eeradās Latvijā 1200. gadā un tā kā

trešais Livonijas biskaps Alberts (1199.—1229.) bija sev nodroši-

nājis Vācijas, Dānijas un Romas pāvesta palīdzibu, tad varēja cerēt, ka

Daugavas grīvas apkārtnes eedzīvotaji drīz būs nomākti. Tālab 1201. g.

dibināja tirgu pee Rigas upes, kura daudzsološā tirdzneeciba un privi-

lēģijas (peem., Rigas pilsētai bija solita x/3 no visas eekarotās zemes)

peevilka daudzus uzņēmigus tirgotājus un amatneekus. Latveešu,

igauņu, kuršu, bet it sevišķi varonigo zemgaleešu pretošanās beidzot

bija lausta. Šo tautu virsaiši ilgajās cīņās bija krituši vaj ari izceļojuši

uz Leetavu un, varbūt, daļa no teem ari peeslējās un sakusa ar eeka-

rotajeem. Tā Turaidas vecākais, kuru kronists pat dēvē par karali

(quasi rex), Kaupo pret savas tautas gribu visās leetās pabalstīja

eenācejus un stāvēja teem tuvu. Līdz ar Baltijas tautu uzvarēšanu zuda

ari to patstāvība. Vairs nevarēja būt runa par latveešu, igauņu un

pārējo Baltijas tautu vēsturi. Mūsu senču vēsture, sākot ar 13. gadu

simteni, kļūst par „nevācu" zemneeku kārtas vēsturi. Tikai pēc 600

gadeem nomāktā zemneeku kārtā atdzimst nacionālā pašapziņa un atkal

veenas kārtas veetā stājas latveešu un igauņu tautas, kuras tumšo gadu

simteņu laikā bija apveenojušas sevī pārejās Baltijas ciltis. Tālab ari

sākot ar Baltijas tautu patstāvības izzušanu, līdz pat 19. gadu simtenim,

Latvijas vēsturē redzamas lomas spēlē tikai valdošo kārtu peederigee,
kuri galvenā kārtā bija vāceeši, bet latveešu zemneeki bija tikai saim-

neeciskais pamats, uz kura šīs valdošās kārtas dibinājās. Neskatotees

uz to, latveeši turpināja uzturēt un izkopt savas nacionālās īpatnibas, lai

reiz atkal varētu uzstātees kā tauta.

Lai savu varu stiprinātu, biskaps Alberts rādija sev pastāvigu kara

spēku, jo krustnešu skaits bija nenoteikts. 1204. gadā pāvests apstipri-

nāja 1202. gadā dibināto Kristus bruņneecibas brālibas ordeni, kuru pēc

ta nozīmes sauca par zobeņbrāļu ordeni. Ordenis drīz veen

izvērtās par eevērojamako spēku zemē un peeprasija sev dažādas preekš-
rocibas. Biskaps bija peespeests atdot ordenim veenu trešo daļu no

visas eekarotās zemes, bet ari tas neapmeerinaja ordeni, kurš centās

Vācu eekarotaji
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kļūt par veenigo noteicošo pasaulīgo valdneeku Livonijā.*) Tomēr ari

biskapi (Rigas, Terbatas, Révèles, Kurzemes, Samu salas) negribēja

atteiktees no pasauligās varas un tālab visai Livonijas patstāvibas laik-

meta vēsturei uzspeež raksturigu zīmogu nemitigās cīņas starp ordeni

un biskapeem, pee kam Rigu un pārejās pilsētas ari eerāva šinīs cīņās,

peekam tās pabalstija brīžeem veenu un brīžeem otru pusi. Biskapi savu

spēku stiprināšanai atdeva saveem kareivjeem un eeredņeem zemi ar

viseem eedzīvotajeem. Šee kareivji un eeredņi zemi neeeguva par

savu īpašumu, bet teem bija teesibas prasit un saņemt no zemneekeem

nodevas un klaušas, par ko teem kara gadijumā bija ar zināmu kareivju
skaitu jāsteidzas biskapeem palīgā. Ari ordeņa zemēs eeveesās šāda

lēņu kārtiba. Bet kareivji ar laiku veenmēr vairāk izvērtās par

zemkopjeem-muižneekeem un veetejo tautu peederigee par zemneekeem-

dzimtcilvekeem. Peeņemot kristigo ticibu latveešu cilšu peede-

rigeem vajadzēja uzņemtees maksāt katoļu baznicai veenu desmito daļu

no savu lauku un māju ražojumeem, bet šo „desmito" drīz sāka

paleeiinat. Muižneeku vara ātri peeauga. 13. gadu simtenī zem-

neekeem vēl bija zināmas politiskas teesibas, kaut gan jau toreiz

virssoģa teesibas nāca vasaļu rokās. Zemneekeem uzlika veenmēr

jaunas klaušas. Teem bija jāceļ pilis un baznicas, jātaisa ceļi un jaeet
kara gaitās. Tanī pašā laikā teem ari vajadzēja apstrādāt muižu laukus.

Muižu darbos nopūlejušees, zemneeki nevarēja savus laukus kārtigi ap-

strādāt un zemneeku labklājiba slīdēja uz leju. Ari savu personigo

brīvibu zemneeki zaudēja. Muižas zemi zemneeks nedrīkstēja atstāt bez

sava kunga atļaujas. Pilsētās tas nedrīkstēja apmestees un cunftēs to

neuzņēma. 1323. gadā līgumā starp ordeni un Leetavu ir jau runa par

izbēgušeem zemneekeem un 15. gadu simtenī muižneeki noslēdza

savstarpējus līgumus par izbēgušu zemneeku atdošanas kārtibu. Tomēr

ordeņa laikā zemneeku stāvoklis vēl nebija ļaunākais. Livonija pārdzī-

voja meera un saimneeciskās labklājības laikmetu, un tālab ari zemneeki

varēja daudz maz apmeerinoši dzīvot. Zemneeku stāvoklis kļuva daudz

ļaunāks pēc Livonijas neatkaramibas izzušanas.

Livonija īstenibā nekad nav bijuse veenota un no veenas varas

pārvaldīta valsts. Ta sastādijās no vairākām sīkām valstim, kuras apvee-

nojās valstu saveenibā. Ordenis savās zemēs bija neaprobežots kungs,

tāpat, kā Rigas, Terbatas, Kurzemes (Piltenes), Révèles un Sāmu salas

biskapi savās zemēs, jo tee no vācu ķeizareem bija eecelti par valsts

firsteem un saņēmuši regalijas. Ari leelās pilsētas (Riga, Revele un

Terbataj bija autonomas. Gan sanāca visu brīvo kārtu preekšstāvji

landtāgos, bet landtāgu lēmumi bija obligatoriski tikai teem, kas

*) Par Livoniju sauca valsti, kura vidus laikos apveenoja Kurzemi, Vidzemi,

Igauniju, Latgali un Klaipēdas apgabalu Prūsijā.

Dzimtbūšanas nodibināšanas
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šeem lēmumeem landtāga sēdē bija'peekrituši. Kā patstāvigas kūrijas

landtāgos peedalijās 1) augstākā garidzneeciba ar Rigas arķibiskapu un

biskapeem preekšgalā, 2) bruņneeku ordenis, kura īpašumi zemē bija

visleelakee, 3) biskapu un ordeņa vasaļi (vēlākā muižneeciba) un 4) pil-
sētneeki. Zemneekeem kā nebrīveem nebija savu preekšstāvju landtāgos.

Ķildas starp atsevišķām kārtam, starp biskapeem un ordeni, vaj

arķibiskapu un veenu vaj otru biskapu, vaj ari pilsētām, reti

izbeidzās un veenmēr draudēja izvērstees par asiņainām cīņām. Ordenis,
kā visvarenākā un bagātākā organizācija visā Livonijā, gan eeguva

vadošo lomu, bet pret to uzstājās arķibiskaps un biskapi, un tālab Livo-

nijas valsts nekad nebija eekšķigi spēciga. Ee&šķigo nespēku vēl palee-

linaja reformācijas kustiba, kura Livonijas pilsētās eesākāsjau 1521. g.

un nākošā gadā peeņēma jo asas formas. Pilsētneeki dauzija katoļu

svētbildes un izmeta tās no baznicam. Protams, ka katoļu biskapi tam

pretojās. Tomēr reformatoriskā kustiba ātri izplatījās un nostiprinājās.
No pilsētām ta pārgāja uz laukeem, kur tai peeslējās muižneeciba.

Tanī pašā laikā ordenis turpināja pastāvēt savā agrākā veidā. Ordeņa

mestrs Valters Pletenbergs (1494.—1535.) bija tāļredzigakais un

spējīgākais Livonijas ordeņa mestrs. Tomēr tas nepārvērta Livoniju par

laicigu valsti, kā tas toreiz notika Prūsijā. Radās pilnigi nenormāls

stāvoklis: protestantisku zemi pārvaldija katoļu ordenis. Tālab ari bija

neizbēgamas jaunas un niknas cīņas pašā Livonijā. Valstī nebija veeno-

joša centra. Ilgajos meera gados ordenis un vasaļi bija aizmirsuši kara

mākslu un tālab ārējām breesmam izceļotees Livonija nebija spējiga

pretotees. Ari no āreenes ta nevarēja sagaidīt pabalstu. Prūsijā ordenis

bija izbeidzees, vācu valsts bija aizņemta no savām eekšejām darīšanām

un nevarēja interesetees par tāļo Livoniju, ar kuru to nekad nebija

saistijušas ceešakas saites. Bet taisni šinī laikā, kad Livonija eekšķigi
bija sabrukuse un kad ta bija atstāta no saveem agrakeem sabeedroteem,
tai no visām pusēm draudēja breesmas. Dānija izvērtās par vadošo

valsti Eiropas zeemeļos. Norvēģija un Zveedrijas deenvidi bija dāņu

provinces un ari Baltijas jūras deenvidus peekrastes daļa atradās zem

dāņu varas. Dānija izsteepa savu roku ari pēc Livonijas zemēm, starp

kurām bija tādas (Igaunija), kuras agrāk bija peederejušas Dānijai.

Polija bija eeguvuse Prūsiju un mēģināja dabūt zem savas varas visu

Baltijas jūras austrumu peekrasti. Ari Maskavas caru teeksmes virzijās
uz jūras pusi. Pleskavas un Novgorodas republikas bija kritušas, un

cars Ivans pee Narvas upes grīvas uzcēla stipro Ivangorodas pili, kura

izvērtās par tirdzneecibas centru. 1558. g. cara Jāņa Breesmigā
kara pulki eebruka Livonijā. Ārējais eemesls bija tas, ka ordeņa sūtņi

bija solijuši maksāt caram meslus, kurus pats ordenis tomēr leedzās dot.

No jauna eestājās mežonīgu karu laikmets, kurš turpinājās gandrīz

Ordeņa valsts sabrukšana
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25 gadus. Plaši zeedoši Latvijas apgabali pārvērtās par tuksnešeem.

Eedzīvotajus apkāva vaj aizveda gūstā. Gan dāņu, gan poļu, gan

kreevu pulki apsēda, eeņēma un postija pilis un pilsētas. Ordenis

meklēja palīdzibu Polijā, bet tikai karalim Stefanam Batorijam izdevās

karu izbeigt. 1582. g. Sapoljes meerā kreevi atdeva savus eeka-

rojumus Polijai. Livonijas valsts bija sabrukuse 7 daļās, pee kam Kur-

zeme (bez Piltenes apgabala) kļuva 1561. g. par Polijai padotu hercoga

valsti, kuras preekšgalā nostājās pēdējais ordeņa mestrs Gothards

Ke tiers. Vidzeme, eeskaitot Latgali, kura toreiz vēl nebija dalita no

pārejās Vidzemes, kļuva Dar poļu provinci, Kurzemes jūrmalas apgabals

(Piltene-Aizpute) pārgāja dāņu īpašumā v. t. t.

Jaunajos apstākļos ari zemneeku stāvoklis grozījās. Tas

sakāms it sevišķi par Vidzemes zemneeku stāvokli. Zeme bija galigi

izpostita un zemneekeem bija divkārt grūtas nastas jānes, lai atjaunotu
karā izpostito. Kurzemē zemneeku stāvoklis bija mazleet labāks, jo

tur plaši zemes gabali peedereja hercogam un šo „kroņa" zemneeku

stāvoklis veenmēr bija ceešamaks. Ari Polijas valdiba maz interesējās

par zemneeku likteni. Tā, peemēram, poļu karaļa Zigismunda

Augusta privilēģijas, kuras 1572. g. esot dotas Vidzemes muiž-

neecibai, leecina, ka zemneeki bija pārvērtušees par savu kungu vēr-

gee m. Zemneekus pirka, un pārdeva, to īpašumu kungs teem varēja
atstāt vaj atņemt, dzimtkungs bija visās leetās zemneeku augstākais
teesnesis v. t. t. Bez tam Polija savā īsajā valdišanas laikā darija visu,
lai zemi pārpoļotu. Tika atjaunotas katoļu baznicas un klosteri. Jezuiteem

atļāva brīvi rīkotees un par eeredņeem viscaur eecēla poļus. Tomēr

poļu virskundziba Vidzemē ilgi nepastāvēja. 1621. g. zveedru karaļa
Gustava Ādolfa kara pulki eekaroja Vidzemi un Rigu un eelauzās

ari Kurzemē. Līdz 1621. gadam visas Latvijas liktenis bija kopigs. Sākot

ar 13. gadu simteni gandrīz visi latveešu apdzīvotee apgabali peedereja

pee Livonijas valsts un pēc tās sabrukšanas tee nāca teešā vaj neteešā

atkaribā no Polijas. Tikai 1621. g. tagadējā Vidzeme un Riga nāca zem

Zveedrijas, bet agrākās Vidzemes deenvidus daļa, tagadējā Latgale,

palika zem Polijas. Tādā kārtā radās Latvijas sadališana trijās daļās:

Kurzeme bija poļu vasaļu valsts, Vidzeme peedereja Zveedrijai un

Latgale — Polijai.

Zveedrijas virskundzibas laikmets Vidzemē bija veens

no gaišakeem tās vēsturē. Pašā Zveedrijā zemneeki aizveen ir bijuši

brīvi cilvēki — tur plašos apgabalos dzimtbūšana nekad nav pastā-

vejuse un tālab zveedreem izlikās pilnigi nesaprotami un neattaisnojami

apstākļi, kuros latveešu zemneekeem "bija jādzīvo. Vairākkārt zveedru

valdiba eekustinaja jautājumu par zemneeku brīvlaišanu, bet šee preekš-
likumi atdūrās pret muižneecibas likteem šķēršļeem. Tomēr zveedru

Polijas un Zveedrijas virskundzibas laikmets
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valdiba izveda daudzas zemneekeem labvēligas reformas. Muižneekeem

atņēma virsteesu par saveem zemneekeem, kuri ari eeguva teesibu celt

sūdzibas pret saveem kungeem. Klaušas un nodevas muižām tika ceeši

noteiktas (vaku grāmatas) un tālab zemneeku labklājība ātri peeauga,

jo tee teesās atrada patvērumu pret patvaribam, un vaku grāmatu
kārtiba nepeeļāva tos apkraut ar pārmērīgām nastām. Zveedru valdiba

ari eeveda kārtibu ordeņa un poļu laikos pilnigi pajukušajā zemes

pārvaldibā. Daudz darija izglītibas leetā. Atvēra skolas, kuru starpā

sevišķu vēribu pelna Gustava Ādolfa 1632. g. dibinātā universitāte.

Ari bibeles pirmais latviskais tulkojums izdots ar zveedru valdibas

palīdzibu. Tomēr Zveedrijas svētigo darbibu Vidzemē leelā mērā apgrū-

tināja un traucēja nemitigee kari. Tā 1656. g. kreevi eelauzās Vidzemē

un aplenca Rigu. Ari Vidzemes muižneeciba nebija apmeerinata ar

Zveedriju. Daudzus zveedru valdibas rīkojumus muižneeciba uzskatija

par tādeem, kuri eerobežo muižneecibas teesibas. Tomēr visleelako

nemeeru sacēla 1681. g. izsludinātā muižu redukcija. Zveedru

valdneeki bija saveem augstakeem eeredņeem un kara vīreem dāvājuši
muižas. Pa leelakai daļai šīs muižas bija dotas uz lēņu teesibu pamateem

tikai leetošanai. Lai uzlabotu valsts finansielo stāvokli, zveedru valdiba

nolēma atņemt muižas viseem teem, kuri nevarēja peerādit savas īpa-

šuma teesibas. Vidzemē tādā kārtā pārgāja kroņa īpašumā peecas sest-

daļas no visas zemes ar 543,000 dālderu leelu gada eenākumu. Vidzemes

muižneeciba cēla eebildumus pret redukciju, uzsvērdama, ka Vidzemi

un Zveedriju saista veenigi personālā ūnija (kopigs karalis) un ka tālab

Zveedrijas reichstaga lēmumeem nevarot būt likumīgs spēks Vidzemē.

Zveedru valdiba nepeegreeza vēribu šeem eebildumeem un tālab muiž-

neeciba meklēja sev aizsardzību ārzemēs. Johans Reinholds

Patkuls (1660.—1707.) bija Vidzemes muižneecibas delegāts Zveedrijās

no kureenes tam bija jābēg dēļ karaļa apvainošanas. Patkuls uzsāka

rosigu cīņu dēļ muižneecibas preekšrocibam. Viņš sekmēja Dānijas,

Polijas, Saksijas un Kreevijas apveenibu pret Zveedriju, kuras pavalst-
neeks viņš bija. Jaunais zveedru karalis Kārlis XII. no sākuma cīnijās

sekmigi pret šo saveenibu, bet 1710. g. cara Pētera I. kara pulki

eeņēma Baltiju. Riga un Vidzemes, Igaunijas un Sāmu salas muižnee-

cibas padevās Kreevijai, pee kam kreevu virspavēlneeks kņazs

Šeremetjevs un vēlāk cars Peters apstiprināja muižneecibas preekšro-
cibas un solija eekarotām provincēm autonomijas teesibas. Ari Zeemeļu

karam beidzotees 1721. g. Nistates meera līgumā, muižneecibai un

Rigai apstiprināja to privilēģijas, kuru starpā bija nodrošināta veetejā

pārvalde ar vācu valodu, luterāņu baznicas brīvība, bet it sevišķi karaļa

Zigismunda Augusta privilēģijas v. c. 1710. g. kapitulācijas nosacijumi

bija pamats Baltijas provinču teesiskajam stāvoklim Kreevijas valstī.

Zveedrijas virskundziba — Nistates meers
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Kurzeme 1561. g. bija kļuvuse par hercogu valsti zem Polijas
virskundzibas. Toreiz Kurzeme sadalijās trijās daļās. Kurzemes hercogi
saucās par „Herzog m Liefland, zu Curland und Semgallen". Zemgale

aptvēra tagadējos Tukuma, Jelgavas, Bauskas, Jaunjelgavas un Ilūkstes

apriņķus, bet Kurzeme tagadējo Lejas-Kurzemi, pee kam Piltenes-

Aizputes apgabals tomēr neatradās zem Kurzemes hercogu varas, bet

peedereja pee Dānijas. Grobiņas novads ar Leepaju, turpretim, bija

eeķīlats Prūsijai. Vidzemes hercoga titulis bija tikai nosaukums, jo
Gothards Ketlers tikai

_

gadus bija Vidzemes virskungs poļu uzdevumā.

Polija toreiz bija visuvarenu muižneeku republika un tālab sapro-

tams, ka ari Polijas vasaļu valstī — Kurzemē — nodibinājās līdzīgi

apstākļi. Hercogu varu eerobežoja landtāgi, kuros varēja peedalitees

veenigi Kurzemes muižneeku deputāti. Bez landtāgu peekrišanas herco-

geem nebija teesibas izdot jaunus likumus un uzlikt jaunas nodevas.

Hercogu laikmeta pēdējā gadusimtenī hercogi izvērtās par valdneekeem

bez pateesas varas, jo muižneecibas eestāžu lēmumi bija noteicošee.

Ta laika muižneeku patstāvibu raksturo, peemēram, tas, ka Dobeles

komturs This fon der Reke varēja kļūt par Jaunpils (Tukuma apr.)

valdneeku, kurš atzina veenigi vācu ķeizaru virskundzību. Šī Jaunpils

„
valsts" pastāvēja līdz 1580. gadam.

Kurzemes hercogu starpā eevērojamakais bija hercogs Jēkabs

(16_2.—1682.), kurš ar ārkārtigu enerģiju nodevās savas valsts saim-

neeciskās labklājibas pacelšanai. Kā pārleecinats merkantilists, viņš
centās Kurzemē nodibināt pēc eespējas daudzas rūpneeciskas eestādes,
lai visu nepeeceešamo varētu savā zemē ražot. Tā saukto koloniju

preču ražošanai viņš eeguva Kurzemei vairākas kolonijas
Amerikā un Āfrikā.*) Kurzemei toreiz bija eevērojama tirdz-

neecibas un kara flote. Par Kurzemes tirdzneecisko sakaru plašumu

ļauj spreest jau tas, ka hercogs Jēkabs noslēdza tirdzneecibas līgumus
ar Angliju, Holandi, Franciju, Dāniju un Zveedriju. Ari ar Venēciju,
Romas pāvestu un turku zultanu viņam bija tirdzneeciski sakari. Ar

Spāniju viņš veda sarunas par Trinidades salas eegūšanu. Pašā Kurzemē

viņš eerīkoja daudzas rūpneecibas eestādes, kuru ražojumus

*) Kurzemes koloniju starpā bija ari Tobago sala, kura peeder pee Reetumu

Indijas salam. Ta atrodas 35 kilometrus uz zeemeļaustrumeem no Trinidades un

ir 295 kkm leela ar 18,750 eedzīvotajeem (1901. g.). Izņemot 120, visi pārejee eedzī-

votaji ir nēģeri un mulati. Faunas un floras ziņā sala peeder pee Deenvidu-

Amerikas un zeme tur ir visai ražiga. Tālab tur bagātīgi ražo cukuru, kakao, kok-

vilnu, kokosa reekstus, tabaku, vīģes un vīnu. Bez zemkopibas eedzīvotaji nodar-

bojas vēl ar lopkopibu un rūpneecibu (cukurs un rums). Sala pārmaiņus peedereja

Kurzemei, Holandei, Francijai un Anglijai, kamēr pēdējā to 1803. g. galigi eeguva

par savu īpašumu. Kurzeme Tabago salu eeguva 1649. g-, tāpat kā apgabalu pee

Gambijas upes grīvas Āfrikā.

Kurzeme zem hercogeem
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kuģos izveda uz ārzemēm, vaj patērēja pašā Kurzemē. Tā Ventspilī un

Kuldigā atradās kuģu būvētavas. Baldonē, Engurē, Vecmuižā, Biržu

muižā v. c. strādāja dzelzs un kapara āmuri, kā ari leelgabalu leetuves.

Skrundā pagatavoja šaujamo pulveri, Jelgavā — tēraudu un Kuldigā —

zalpeteri. No Flandrijas viņš eeveda sugas aitas, kuru vilnu Embotē,
Mežotnē un Sātos pārstrādāja vadmalā, ko ar peļņu pārdeva ārzemēs.

Tomē izgatavoja papiru v. t. t. Deemžēl, šo rosigo darbibu spēji pār-

trauca, jo 1655. g. Zveedrija uzsāka karu pret Kreeviju un Poliju. Karo-

jošās puses neeevēroja hercoga izsludināto neitralitāti, bet pārnesa kara

darbibu uz Kurzemi. Pašu hercogu, kā Polijas vasaļu, sagūstija un

eeslodzija Ivangorodā, bet zemi izpostija, fabrikas izputēja, flote iznīka

un kolonijas peesavinajās sev Holande un Anglija.

Vēlakee Kurzemes hercogi maz interesējās par zemes pārvaldības

leetam, bet izleetoja savām izpreecam prāvos Kurzemes kroņa muižu

eenākumus. Tā hercogs Fridrichs Kazimirs mēģināja miniatūrā

kopēt franču karaļu galmu. Pēc tam, kad Kreevijā bija eeguvuse Vid-

zemi un Polijas vara pamazam sabruka, ari Kurzemē kļuva veenmēr

stiprāks Kreevijas eespaids. Kurzemes hercogi bija speesti rīkotees

saskaņā ar Peterpils rīkojumeem. Hercogu nozīmi pamazināja ari tas,

ka gandrīz veenmēr puse no muižneecibas izturējās naidigi pret valdošo

hercogu. Tālab nereti gadijās, ka katra partija eevēleja savu hercogu,
un tad Kurzemē notika strīdi starp abeem valdneekeem, kamēr veenu

no teem padzina vaj tas aizbrauca. Bija ari brīži (1740. —1758.), kad

Kurzemē nemaz nebija hercoga un zemes pārvaldīšana atradās veenigi
muižneecibas rokās. Kad Polijas patstāviba izbeidzās, tad ari Kurzemes

valsts stāvoklim bija jāgrozās. 1795. gada 17. martā Kurzemes muiž-

neeciba nolēma bez nosacijumeem peeveenotees Kreevijai.' Pēdējam

hercogam Pēterim nolēma izmaksāt 50,000 dukātus leelu gada penziju
un 500,000 dukātus par domeņu muižām.

Ordeņa valstij sabrūkot (1559.) pēdējais Kurzemes biskaps,
kura sēdeklis bija Piltenē, pārdeva Dānijai Piltenes-Aizputes apgabalu
līdz ar šim biskapam padotām igauņu zemēm (to starpā ari Sāmu salu).

Dāņu karalis Piltenes zemes atdeva savam jaunākajam brālim Magnusam,
kurš vēsturē pazīstams ka raibu politisku peedzīvojumu meklētājs. Pēc

viņa nāves Piltenes zemēs valdija nemitigas nesaskaņas, pee kam zemi

centās eegūt gan Polija, gan Zveedrija, gan Brandenburga-Prusija, gan

Kreevijā. Piltenes strīdos reizēm eejaucās ari pārejās ta laika leelvalstis,
kā Anglija, Holande un Dānija. Visu šo cīņu iznākums bija tas, ka

Piltenes muižneeciba kļuva par pateeso un veenigo zemes valdneeci.

1685. g. Piltenes muižneeciba gan atzina Kurzemes hercogu Fridrichu

par savu valdneeku, bet uzskatija savu zemi tikai par personālā ūnijā
saistitu ar pārējo Kurzemi. Bet drīz ari šīs saites pārrāva un Piitenes-

Kurzeme zem hercogeem — Piltene
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Aizputes zeme kļuva par neatkarīgu muižneeku republiku, kurai bija
savs landtags, sava likumdošana un savas teesas. Tikai 1795. gadā,

kad Kurzeme peeveenojās Kreevijai, ari Piltenes landtags nolēma darit

to pašu.

Ordenim sabrūkot Latgale palika zem Polijas, kura to sauca par

„Ksienstwo Inflantckie". Šī poļu Vidzeme bija pastāviga province ar

savu biskapu, vojevodu un kastelanu preekšgalā. Poļu valdiba Latgalē

turpināja to pašu pārtautošanas politiku, kuru ta bija peekopuse pārejā
Vidzemē. No jauna eeveda katoļu ticibu. Zemneeki to peeņēma tikpat

veenaldzigi kā agrāk Lutera mācibu, jo istenibā tee neko nezināja par

veenu vaj otru ticibu, jo baznicas Latgalē sāka būvēt tikai 17. gadu

simteņa vidū. Latgales muižneecibas leelako daļu veegli saistija pee

Polijas, kura tai peešķīra plašas jo plašas preekšrocibas, kuru preekšā

Zigismunda Augusta privilēģijas nobāl. Vācu muižneeku leelakā daļa

ātri pārpoļojās. Sevišķi peevilciga muižneecibai izlikās poļu kārtiba,
kad to salīdzināja ar Zveedrijas valdibas radito kārtibu leelajā Vidzemē,
kur valdiba neaprobežojās veenigi ar zemneeku teesiskā un saimneeciskā

stāvokļa uzlabošanu, bet beidzot pat atņēma muižas. Tālab ari Lat-

gales muižneeciba bija apmeerinata ar savu stāvokli Polijas valstī.

Drīz pārpoļotai vācu muižneecibai Latgalē peebeedrojās prāvs skaits

sīkas šļachtas. Visa Latgales muižneecibaapveenojās veenākorporācijā zem

nosaukuma „Polsko inflancka szlachta'1 (Poļu Vidzemes muižneeciba),

kura bija veenigais noteicējs zemes politiskajā dzīvē. Latveešu zem-

neeku stāvoklis Latgalē bija ļaunāks nekā Baltijā.
Visā Polijā zemneeki atradās visai nelabvēligos apstākļos, bet no Var-

šavas tik ļoti tāļajā Latgalē zemneeki bija visvairāk nomākti. Vidzemes

zemneeki bija pārdzīvojuši svētigos „zveedru laikus", kuri ari Kurzemē

nepalika bez eespaida, bet Latgalē turpinājās gadu simteni pēc gadu

simteņa nepārtrauktā gaitā vistumšakee vērdzibas laiki. Apstākļi ari

negrozījās, kad Latgali 1772. g. peeveenoja Kreevijai.
18. gadu simteņa beigās visa latveešu apdzīvotā zeme

bija no jauna saveenota zem veenas valsts pārvaldes.
Vidzeme (1710.), Latgale (1772.) un Kurzeme (1795.) peedereja pee

Kreevijas. Tomēr ari turpmāk šo zemju liktenis nebija kopigs. Latgalē

valdija citas eestādes un citi likumi nekā Baltijas zemēs. It sevišķi šī

starpiba parādījās zemneeku likumos.

Pēc Zeemeļu kara, kad Vidzeme no Zveedrijas peederuma pār-
vērtās par Kreevijas daļu, Vidzemes zemneeku stāvoklis kļuva

daudz ļaunāks. Kamēr Zveedrija pazina ari brīvus zemneekus, tikmēr

Kreevijā veenigā brīvā kārta bija muižneeciba. Ari brīvas pilsonibas
vārda vakareiropeiskā nozīmē Kreevijā nebija. Turpretim muižneeciba

bija visuvarena un tālab ari Baltijas muižneeciba, atbalstidamās uz Kree-

Latgale zem Polijas — Latveešu zemes zem Kreevijas
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vijā parasto kārtibu, varēja savas teesibas paplašināt. Tā Livonijas
neatkaramibas laikā muižneeciba (resp. bruņneeciba) bija tikai veena no

četrām landtāga kārtam, bet zem Kreevijas virskundzibas muižneeciba

prata pārvērstees par veenigo un visu noteicošo landtāga dalibneeci.

18. gadu simtenī atcēla visas muižneecibai nepatīkamās zveedru laiku

reformas, reducētās muižas atdeva viņu agrakeem leetotajeem, Zigismunda

Augusta privilēģijas apstiprināja un visas zemes pārvaldes eestādes

(teesas, administrācija, skolas, baznica v. c.) atradās vācu muižneecisko

landtāgu eestāžu pārziņā. Baltijas provinces izvērtās par autonomām

valstim, kuras visas savas eekšejās darišanas varēja patstāvigi nokārtot.

Izcēlās Baltijas autonomee „Landesstaat"i, kuros muižneeciba izdeva

zemei likumus.

Zem Kreevijas virskundzibas dzimtbūšana pamazam izvērtās

vērdzibā. Zemneeks kļuva par sava kunga personigo īpašumu, kuru

kungs manto, pērk un pārdod pēc savas gribas. Kungam peedereja
visa zemneeka rociba, kuru tas varēja atņemt un izleetot pēc saveem

eeskateem. Zemneeka nodokļus un klaušas noteica kungs pēc saveem

eeskateem un zveedru eevestās vaku grāmatas zaudēja savu nozīmi.

Ari teesu spreest par savu zemneekuvarēja vispatvarīgākais dzimtkungs.
Veens no pirmajeem Peterpils valdibas rīkojumeem latveešu zemneeku

leetās bija 1713. gadā izdotais rīkojums, kurš atvēl zemneekus pēc

patikas šaust ar kņutu. 1719. gadā kreevu valdiba izdeva rīkojumu,
kurā teikts, ka „Viņa Cariskai Majestātei visžēligi labpaticis uzlikt zināmu

sodu aizbēgušeem zemneekeem". Šis sods bija — ausu un deguna

nogreešana un zīmes eededzinašana peerē. Pret šo barbarisko rīkojumu

ari veetejā muižneeciba cēla eebildumus un lūdza atstāt spēkā agrākos

nosacijumus, kuri noķertos zemneekus lika pērt rīkstēm un smagākos
gadijumos noteica spaidu darbus.

Tomēr jau 18. gadu simtenī pacēlās jautājums par agraratteecibu
reformu. Daži Baltijas muižneeki, kuri bija izglītotāki par citeem savas

kārtas locekļeem, kuri bija eepazinušees ar ta laika filozofu-apgaismotaju
mācibam un kuri saprata, ka brīvu cilvēku darbs būtu ražigaks par

vērgu darbu, uzstājās par reformu nepeeceešamibu. To starpā bija ari

Aizkraukles landrats Šulcs, kurš savā muižā atcēla dzimt-

būšanu un galvenos vilceenos atjaunoja zveedru kārtibu. Uz viņa eero-

sinajumu valdiba 1765. gadā uzdeva landtāgam uzlabot Vidzemes zem-

neeku stāvokli. Tomēr tikai 1804. gadā notika pirmā eevērojamā

pārgroziba zemneeku dzīvē. To veicināja franču revolūcijas notikumi,

kā ari dažu brīvprātīgu un tāļredzigu vīru (G arl ib a Merkeļ a v. c.)
uzstāšanās zemneeku labā un ari pašu zemneeku starpā peeaugošais
nemeers. 1804. gada likums atjaunoja zveedru laiku vaku grā-

matas, ar kuru palīdzibu, atkaribā no zemneeku zemes leeluma un

„Landesstaat"i — Zemneeku stāvoklis
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labuma, zemneekeem tika uzliktas noteiktas klaušas un nodevas.

Zemneeki eeguva ari leetošanas teesibas uz zemi, kuru teem varēja

atņemt tikai nedaudzos likumā noteiktos gadijumos.

Zemneeku stāvoklis nenoleedzami uzlabojās, bet tanī pašā laikā

1804. gada likums rādija šķēršļus leelgruntneecibas racionelai tāļak
attīstībai. Muižu saimneecibam bija jāaprobežojas ar muižu zemēm, kuru

starpā bija izkaisitas zemneeku saimneecibas. 1804. gada likums centās

eespeest visas saimneeciskās atteecibas reiz preekš visām reizēm dotās

formās un nepeeļāva zemkopibā jauninājumus. Bet tādas aicināt aicināja

peeaugušās labibas cenas. Vakar-Eiropas auglīgākos apgabalus bija iz-

postījuši Napoleona kari, kuri ari citur nepeeļāva kārtigu zemes apstrā-

dāšanu, un nabadzigās ražas bija patērējuši milzigee zaldātu pulki.
Tālab Londonā veens kvarters kveešu pacēlās no 56 sh 1790.—95. gados
līdz 101 sh 1811.—15. gados. Kreevijā 1774. gadā četveriks kveešu

maksāja 3,2 rbļ., bet 1814. gadā jau 28,0 rbļ. Rigā kveešu cenas peeaug

no 105 rbļ. par lāstu 1811.—15. gados līdz 125 rbļ. 1816.—20. gados.
Šāda labibas cenu peeaugšana paleelinaja labibas eksportēšanu un caur

Rigu izveda laikmetā no 1811.—15. gadam caurmērā pa gadu 11,088
lāstus kveešu un rudzu, bet 1816. gadā jau 19,709 lāstus un 1817. gadā

77,943 lāstus. Labibas ražošana pasaules tirgum bija visai izdeviga, bet

to visai apgrūtināja 1804. gada likums. Tas bija jāatceļ un tas notika

zemneekus atlaižot no dzimtbūšanas. Kurzemē dzimtbūšanu atcēla

1817. gadā un Vidzemē 1819. gadā. Kurzemes atsvabināšanas likuma

pirmais paragrāfs skan:

„&rohtta <2Balftê un $urfemmeë atfata tarjm tee»

faï)m, faê ïomeern Itrjbf fd)tm bija, un taž btbbmajerjê uf Īaufdni bftmtu

buī)fcf)attu, un 3aur to totrtni art teef atlaiftt no tarjm aaf)baf<f)anaļ)m un

boï)fdjanaf)m preeffd) femneeteem, ïaê ar fd)af)m teefaļjm bija faïoeenotaé

un abb<>\aè fd)aï)ê atfa33tfd)anaê noteef tà, ta tee fcf)e pef)naī)fami liifumt

par femneefu buï)fd)anu to iftets, un to auroti tļ)pafd)t fetotm paturr, fa faê

gruntē un ta femme min cc m peeberr, ïataê teem mutfdjnee*

Ïeem3aurtpe33eem liïfumeem bof)tê. ..
tà fa tec atlaiftee

femneefi, eeffdj nafjïamu laifu, ne 3tttabt ar $roî)na (2Batfli un ar teem

Sîungeem, fam mutfa)aē peeberr, turrefeeê un bftļjīoop fa tà, fà abbejt

(profit S\ungê un laubiê) fatoâ ftarpâ burjê faltfygufcf)t,. un fa)tï)ê falif)gfcf)a*

naê jeb buï)ê turrerjt un tà, fà fdjee Itffumt to pamest."
Zemneeki vairs nebija savu kungu personīgs īpašums, bet tanī

pašā reizē tee ari zaudēja zemi, jo visā Baltijā visa zeme pārvērtās par

muižneeku neeerobežotu personīgu īpašumu. Tanī pašā laikā zemnee-

keem noleedza izceļot no guberņas, apmestees pilsētās uz dzīvi, vaj ari

peeņemt algotu veetu pilsētneeku deenestā. Veenigi uz brīva līguma
damata tee varēja nomāt zemi no muižneekeem vaj ari kļūt par muiž-

Zemneeku brīvlaišana
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neeku kalpeem. No brîvibas zemneeki nejuta itin neka. Istenibā tee

bija pārvērsti no atsevišķo muižneeku dzimtļaudim par visas provinces
muižneecibas dzimtcilvekeem. Zemneeki nedrīkstēja neko citu darit, ka

strādāt muižas laukos vaj nu kā kalpi, vaj māju rentneeki. Vaku grā-

matas bija atceltas un klaušu un nodevu leelumu varēja uzlikt pēc pa-

tikšanas. Zemneeku brīvlaišana Baltijā notika laikmetā, kad visā Eiropā

eeguva pārsvaru tumšākā reakcija, un tālab 1817. resp. 1819. gada

likumi salīdzinot ar 1804. gada likumu ir solis atpakaļ.

Zemneeku stāvoklis pagājušā gadu simteņa pirmajā pusē nemitigi

kļuva ļaunāks. Labibas cenas drīz pēc dzimtbūšanas atcelšanas ātri

sāka slīdēt uz leju un drīz izcēlās veena no dziļākām XIX. g. s. agrar-

krizem. Graudu saimneecibas veetā muižas pārgāja uz lopkopibu, se-

višķi aitkopibu. Muižneeki sāka savai zemei peeveenot zemneeku zemi.

Sākās tā sauktais zemneeku māju spridzināšanas laikmets. Tā Kurzemē

1817. gadā bija 15,985 zemneeku mājas, bet 1863. gadā vairs tikai 12,916.
Hamilkars Felkerzams disputēdams 1842. gadā Vidzemes landtāgā ar

baronu Nolkenu, izteicās, ka viņam ir zināmas muižas, kurās visa klaušu

zeme peeveenota muižām. Peeveenojot muižām zemneeku zemi atliku-

šajam pamazinātam klaušu māju skaitam bija jānes daudz leelakas nastas

kā agrāk. Klauši kavēja zemneekus pee viņu lauku apstrādāšanas;

izdevigakā labibas eevākšanas laikā tos nodarbināja muižas laukos, bet

pee savu lauku apstrādāšanas tee tika veenigi nelaikā un uz īsu brīdi.

Protams, ka zemneeki ceeta no „neražam", kamēr no muižu laukeem

eevāca bagātīgas ražas. Zemneeku saimneecibas bija galigi paputējušas
un zemneeki kroniski ceeta badu, kurš 1841. gadā peeņēma šausmigus

apmērus. Vidzemē no ta ceeta visvairāk Bērzones, Lazdones, Cesvaines,
Leezeres un Smiltenes draudzes, bet Kurzemē Jaunjelgavas un Bauskas

apriņķi.

Ir saprotams, ka latveešu zemneeki, neskatotees uz savu bezgala

nospeesto stāvokli, nevarēja un negribēja meerigi nomirt bada nāvē, vaj
ari līdzigi mežu kustoņeem nožēlojami pārtikt no sūnu un sakņu baribas.

Zemneeki meklēja izeju, un tālab savā izsamisumā peeķērās pee katras

glābšanu sološās vēsts. Tee slepeni sapulcējās, apsolijās savstarpigi

palīdzetees, ko vācu valdiba nosauca par slepenu beedribu dibināšanu.

Noslēptā kurnēšana veetām izvērsās atklātā pretošanās un dumpjos,
kurus ar kara spēka palīdzibu apspeeda, pee kam veetām darbojās pat

artilērija. Savu kulminācijas punktu nemeeri sasneedza tā sauktajā
Bebru dumpī. Necerēdami uz sava stāvokļa uzlabošanu Baltijā zem-

neeki mēģināja izceļot uz „siltām zemēm" (Deenvidus-Kreeviju), bet kad

ari šai izceļošanas kustibai lika šķēršļus ceļā, zemneeki savu opo-

zīciju parādija pāreedami pareizticībā, vaj, kā toreiz teica, „cara ticībā".

XIX. g. s. pirmās puses zemneeku kustiba
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Ja 1841. un 1842. gadu zemneeku kustibai nebij tūlit redzamu lab-

vēlīgu panākumu — varbūt taisni otrādi, zemneeki vēl ilgi ceeta no

nemeeru apslāpešanas sekām, — tad tomēr šī kustiba izsauca veselu

virkni likumu, kuri šādā vaj tādā veidā atveegloja zemneeku dzīvi. Pee

ta laika progresivakajeem likumeem peeder pārveetošanās brīvibas eero-

bežojumu atcelšana. It sevišķi bagāti reformām bija 60. gadi.
Zemneekeem atļāva eeceļot pilsētās, kur atcēla cunftu spaidus.
Uz laukeem zemneeki drīkstēja eepirkt mājas un zemi; atvēra

skolas, to starpā ari jūrskolas ; pagastos eeveda jauno pašvaldibas
likumu (1866.), kurš toreiz bij eevērojams solis uz preekšu un atvēra

zemneekeem plašu lauku pašdarbibai.
Šīs pārgrozibas atradās ceešā sakarībā ar leelajām pārgrozibam

zemes saimneeciskā dzīvē. Sevišķi svariga bija kapitālistiskā leel-

rūpneeciba, kura izauga pilsētās. Ari uz laukeem 60-to gadu re-

formas tikai apstiprināja jau notikušās pārgrozibas. Klaušu veetā bija

stājusēs naudas arendeun algots darba spēks. Sāka būvēt dzelzs-

ceļus. Eedzīvotaji stājās ceešakās un dzīvākās savstarpigās saimnee-

ciskās atteecibās. Sevišķi svarigs kļuva tautas izglītibas jautā-

jums, jo jaunajos apstākļos nepeetika ar nedaudzeem no tēvu tēveem

mantoteem praktiskeem paņēmeeneem. Vajadzēja skolas, kurās jaunā

paaudze varētu eegūt kaut elementārākās zināšanas. Bet tautskolas nav

izraujamas no visas sabeedribas eekārtas. Plašās tautas masas nevar

zeedot daudz laika savu bērnu skološanai. Zināšanu daudzums, kuru

tautskola var sneegt, ir eerobežots. Tālab tautskola jau pēc savas da-

bas ir nacionāla skola. Tauta negrib un nevar citā valodā peesavinatees

zināšanas, kā veenigi savā mātes valodā. Bija nepeeceešami skolotāji,
kuri runā tautas valodā. Tālab ari pee mums Latvijā, līdz ar nepee-

ceešamibu zināšanas darit peeeetamas tautas vairumam, radās ari ne-

peeceešamiba pēc nacionālām tautskolām. Bet bez skolām un skolo-

tajeem jaunee dzīves apstākļi prasija vēl citus darbineekus. Tautai

vajadzigi advokāti, ārsti, zinatneeki, žurnālisti v. c, kuri runā ar tautu

tautas pašas valodā. Tālab ari Latvijā, tāpat kā visā Eiropā leelās

19. gadu simteņa saimneeciskās pārgrozibas padarija nepeeceešamu
kultūras demokratizēšanu, kurai neizbēgami eet paralēli kul-

tūras n a c io n a li z c š a n a.

Eestājās latveešu tautas nacionālās pašapziņas atmo-

šanās laikmets. Ari Latvijā nospeestā pelēkā zemneeku kārta sāka

izveidotees par tautu. Latvijā šī kustiba kā formu tā ari satura ziņā

līdzinājās pārējo bezvēstures tautu nacionālās atmošanās laikmeta kusti-

bai. Ir aplami teikt, ka šī kustiba Latvijā ir „mākslīgas" aģitācijas

auglis. Ta Latvijā bija tikpat neizbēgama un nepeeceešama kā Ungārijā,

Somijā, Cechijā, Balkanos, Leetavā v. t. t.

60-to gadu reformas un nacionāla atmošanās
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Latvijā nacionālā kustiba jau no paša sākuma ceeši saistijās ar

zemneecibas saimneeciskās emancipācijas kustibu. Pirmee latveešu

patrioti bija zemneeku dēli, bet pagājušā gadusimteņa vidū zemneeciba

bija politiski pilnigi bezteesiska kārta, kura atradās vācu muižneecibas

saimneeciskā atkaribā. Šīs saimneeciski-politiskās pretešķibas eetērpās

taustāmā nacionālā formā un saimneecisko kustibu izcīnīja zem tautiskās

cīņas karoga. 1861. gadā sāka iznākt Jura Alunana (1832. —1864.)

un Krišjaņa Barona rediģētās Avizes". Pēter-

burgas Avizes" bija pirmais laikraksts, kurš daudz maz netraucēti

varēja uzstātees latveešu zemneecibas vārdā un kurš mudināja latveešus

uz kulturelu pašdarbību un tautisku pašapziņu. Jaunais laikraksts bija

pēc savas būtibas demokrātisks. Ari pašā Baltijā sākās rosiga kustiba

latveešu starpā. Tas nevarēja būt pa prātam muižneecibai un garidz-
neecibai un 1865. gadā, kad „Peterburgas Avizes", jau eepreekš bija uz

3 mēnešeem slēgtas, avizes cenzūru pārnesa uz Rigu. Tik neērtos ap-

stākļos avize apstājās. Tomēr „Peterburgas Avizes" aizstāvētais vir-

zeens ar to neizbeidzās. Avizes virzeens saskanēja ar tautas ilgam un

cerībām, šīs avizes un pirmo latveešu patriotu nopelns bija tas, ka tee

noteikti formulēja to, ko tauta bija nenoteikti jutuse. Tālab jaunās mā-

cibas ātri bija pārvērtušās par tautas īpašumu. Šinī saimneecisko at-

teecibu pārveidošanās laikmetā dzima jauns zemes eedzīvotaju tips. No

biklā, kautrīgā zemneeka, mazā nedrošā bodneeka un veenmēr pakalpīgā
un padevigā amatneeka un strādneeka izauga patriots-tautibneeks, kura

pirmais bauslis bija neatteiktees no savas neevatās un bezteesiskās tau-

tas un valodas. Šos latveešu patriotus vācu žurnālisti sauca par jaun-
latveešeem. Latveešu demokratiskās-nacionalās atmošanās kustibas

garigeé vadoņi un galvenee darbineeki bija Kr. Valdemārs (1825.—1891.),

Andr. Spāģis (1820.—1871.), Kr. Barons (dz. 1835. g.), A. Kron-

valds (1837.—1875.) un citi.

Sākās rosiga sabeedriski-kulturela darbiba. 1868. gadā nodibināja

Rigas Latveešu Beedribu, kura ilgu laiku bija visas latveešu

dzīves vadošais centrs. Ari uz laukeem un mazpilsētās dibināja lat-

veešu dzeedašanas, labdaribas un saveesigas beedribas, kurās ļaudis

pulcējās un kuras kalpoja nacionālās pašapziņas izkopšanai. Radās jaunas

avizes un 1873. gadā notika pirmee leelee dzeedašanas svētki.

Trešos dzeedašanas svētkos (1888.) peedalijās 111 kori ar 2618

dzeedatajeem un ar šeem svētkeem latveešu sabeedriskee darbineeki

gribēja dokumentēt tautas veenibu un kultūru.

Bet tanī pašā laikā izcēlās un nostiprinājās uz laukeem latveešu

gruntneeciba un pilsētās sīkpilsoniba, kurai tautiskajā kustibā peekrita
vadošā veeta. Vēl pagājušā gadusimteņa vidū latveešu tauta sastādijās

gandrīz veenigi no zemneekeem, kuri visi atradās gandrīz veenados

Nacionālas atmošanās laikmets
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apstākļos. Tautiskās kustibas vadoņi aizstāvēja šo zemneeku intereses

un tālab teem vajadzēja būt demokrateem. Bet sīkpilsonibai eegūstot
vadošo lomu un eevērojot vēl visu nomācošo tumšo politiskās reakcijas

laikmetu, kurš eestājās visā Kreevijā līdz ar Aleksandra 111. valdišanas

laikmetu, ari latveešu nacionālā kustiba daudz zaudēja no sava agrākā

stipruma un straujuma. 1865. gadā Kaspars Beezbārdis prasa

savā brošūrā „Valodas un izglītibas cīņa Baltijā", pilnigi veenlīdzigas

teesibas visu tautu skolām un valodām un latveešu valodai pilnteesigu
stāvokli valsts eestādēs. Tāpat jau toreiz latveešu patrioti prasija zem"

neecibai preekšstāvneecibu landtāgos v. t. t. Sākot ar 80. gadeem šīs

prasibas nozuda. Kulturelās darbibas laukā kustiba turpinājās, bet savu

agrāko politisko nokrāsu ta leelā mērā zaudēja.

Eestājās tumšais, visu nomācošais pārkreevinašanas laik-

mets. Jau 1869. gadā valdiba atvēra tīri kreevisko Aleksandra ģimnāziju.
1884. gadā agrākās apriņķu skolas pārvērta par kreeviskām pilsētu
skolām. 1887. gadā pat tautskolas pārkreevinaja un drīz latveešu bēr-

neem vajadzēja sākot ar pirmo skolas deenu mācitees viņeem nesapro-

tamajā kreevu valodā. Tāpat pārkreevinaja teesas, un taisnibas spree-

deji varēja sarunatees ar apsūdzeteem un leecineekeem veenigi ar tulku

palīdzibu. Latgalē pat tulki nebija peelaisti un tur spreeda teesu, kaut

gan teesneši nezināja, ko sūdzētājs vaj apsūdzētais teica! Kreevu

eespaida stiprināšanai cēla pareizticīgas baznicas, un šim nolūkam cen-

trālā valdiba ikgadus izdeva 800,000 rub.

Visā Kreevijā politiskajā dzīvē toreiz valdija kapa klusums, un tālab

nav ari pārsteidzoši, ka šīs pārgrozibas, kuru teešais mērķis bija latveešu

pārkreevinašana, nesastapa daudz maz sajūtamu pretošanos no latveešu

puses. Brīžeem dažas no šīm pārgrozibam latveešu prese uzņēma ar

gandarījumu, jo tauta tos uzskatija par soļeem, kuri eerobežo agrākā
Landesstaat'avisuvarenibu. Kad senators Manaseinsno 1883.—1885.

gadam revidēja Baltijas eestādes, tad latveešu leelakā daļa no šīs revī-

zijas sagaidīja labvēlīgas pārgrozibas. Bet to veetā eestājās un turpinā-
jās visnesaudzīgākā pārkreevošanas politika. Veetejos eedzīvotajus vēl

leelakā mērā nostūma no dalibas zemes pārvaldibā un to veetā stājās
visu noteicošais kreevu eerednis, kuram bija sveša veetejā dzīve, vee-

tejās vajadzības un kurš lika vaditees veenigi no centrālās valdibas visu

nivelejošeem un visu uniformejošeem rīkojumeem. — Šīs pārgrozibas
ātri izgaisināja tās ceribas, kuras tautiskās kustibas sākumā lika uz sla-

vofiļeem, jo nepārprotami peerādijās, ka zem slavofiļu eespaida kreevu

birokrātija centās pārvērst visu Kreeviju par veenu valsti, ar veenu caru,

veenu tautu un veenu ticibu. Atkal latveešu tautai bija peespreests
nāves spreedums — bija nolemts to pārkreevinat.

Parkreevinašanas laikmets
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Kaut gan pagājušā gadu simteņa beigās Latvijā bija izdaritas dau-

dzas pārgrozibas valsts un pašvaldibas eestāžu uzbūvē un darbibas kār-

tibā, tad tomēr visu šo pārgrozibu starpā nebija neveenas, kura būtu

turpinajuse 60. gadu reformās eesākto darbu.

Izņemot vēlāk atkal sašaurināto pagastu pašvaldibu, Baltijā neno-

tika itin nekas, kas varētu saskaņot notikušās saimneeciskās pārgrozibas
ar zemes politisko eekārtu. 20. gadu simteņa sākumā Latvija saimnee-

ciskā un daudzējādā ziņā ari kulturelā ziņā līdzinājās Eiropas zeemeļu

zemēm. Latvija pēc sava eedzīvotaju sastāva un saim-

neeciskās attīstibas līmeņa bija vakareiropeiska] zeme,

be t polit is kā pārv al dcšeit bi j a tāda pate kā mazattī-

stitos Kreevijas austrumos. Šī nesaskaņa starp pastāvošeem

saimneeciski-kultureleem apstākļeem un politisko satversmi ārkārtīgā
mērā paasināja 1905. gada revolūcijas notikumus Latvijā.

Ja plašas un dziļas reformas biia nepeeceešamas Kreevijā, tad

divkārt vairāk tās bija nepeeceešamas Latvijā. Bez tam Latvijā vēl

pastāvēja visai paasinātas nacionālās atteecibas un, beidzot, dziļu

eespaidu uz revolucionārās kustibas gaitu atstāja nenokārtotās agrar-

atteecibas, jo skaita ziņā eevērojamā bezzemneeku masa saprotamā kārtā

ar leelu sajūsmu un aizrautibu peeslējās revolucionārai kustibai. Vadošā

loma 1905. g. revolūcijā peekrita leelpilsētu rūpneecibas strādneekeem,

kuru nelegālās organizācijas Latvijā jau pastāvēja kopš pagājušā gadu

simteņa 90. gadeem. Jau tūlit pēc Gapona manifestācijas janvārī, ari

Rigā izsludināja ģeneralstreiku, kuram sekoja leelās demonstrācijas

(26. janvārī), pee kam pee dzelzstilta demonstrantus bez brīdināšanas

apšaudija. Drīz ari uz laukeem notika leelās sapulces un demonstrācijas.
Galvenās veetejā rakstura prasibas toreiz bija zemes pārvaldes demo-

kratizēšana un agrārreforma. Politisko prasibu centrā atradās prasiba

dēļ satversmes sapulces, kurai jāizstrādā demokrā-

tiskas republikas konstitūcija. 1905. gada kustibai leelā mērā

bija nacionāls raksturs, jo uz laukeem, sevišķi Vidzemē, nebija novēro-

jama leela plaisa starp bezzemneekeem un saimneekeem. Kustibas

preekšgalā beeži atradās saimneeki un to dēli. Tomēr jau 1905. g.,

sevišķi Kurzemē, notika leelaki laukstrādneeku streiki, kurus vadija
zocialdemokratiskas laukstrādneeku organizācijas. Vasaras otrā pusē
sākās bruņotas sadursmes. Revolucionāri izdarija uzbrukumus teem

muižneekeem vaj kroņa amatu personām, kuras aktivi uzstājās pret revo-

lucionāro kustibu, vaj ari neizpildija uzstāditās prasibas. Muižneeki dibi-

nāja pašaizsargašanās pulciņus (Zelbstschutz's), bet no otras puses atkal

organizējās bruņotas revolucionāru nodaļas („družinas"). Pavisam 1905.

un 1906. gados Latvijā reģistrētas apm. 1000 bruņotas sadursmes un

1905. gada revolūcija
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uzbrukumi. Daudzkārt notika ari muižu ēku un citu īpašumu dedzinā-

šanas. Pilnigi vaj pa daļai nodedzinātas Kurzemē 45 un Vidzemē 85

muižas. 1905. gada rudenī, it sevišķi pēc 17. oktobra manifesta, veetejā

administrācija izturējās pasivi pret revolucionareem notikumeem. Zocial-

demokratiskā partija legalizējās, kaut gan vadošās eestādes, it sevišķi tā

sauktā federativā komiteja, kurā apveenojās „Latveešu zocial-

demokratiskās strādneeku partijas" un ebreju „Bunda" izpildu orgāni,

turpināja konspiratīvi darbotees. Atklāta revolucionāro spēku organizē-
šana sākās pēc oktobra notikumeem. 13. novembrī Rigā sanāca skolo-

tāju kongress, kurš nolēma atmest pārkreevinašanas laikmeta skolu pro-

gramu v. t. t. 19. decembrī sanāca pagastu delegātu kongress, kurš

izvēlēja viseem Latvijas apgabaleem kopigu centrālu izpildu komiteju

un nolēma visos pagastos vēlēt rīcibas komitejas, kurām bija

jāstājas agrāko pagastu valžu veetā. Daudzos pagastos tādas rīcibas

komitejas jau bija eevēletas, tomēr eevēletās eestādes nepaguva dar-

botees, jo pēc Maskavas sacelšanās apspeešanas uz Baltiju virzijās soda

ekspedicijas. Jau 19. decembrī Rigā eeradās jauneeceltais ģenerālguber-

nators Sologubs, kurš sāka rīkotees pēc izsludinātā kara stāvokļa nosa-

cijumeem. 14. decembrī Valkā eeradās ģenerālmajora Orlova soda

ekspedicija, kura sastāvēja no apm. 3000 zaldateem un kuru pabal-

stīja divas neleelas kara spēka nodaļas Kurzemē. Neleelās nodaļās

sadalijees karaspēks ātri apklāja visu zemi, pee kam nošāva par revo-

lucionareem denuncētās personas un leelā mērā leetoja meesas sodu.

Leelakas sadursmes ar karaspēku notika Maleenā, Tukumā un Talsu

apriņķī, kur leetoja artilēriju. Daudzās veetās nodedzināja zemneeku

mājas, pee kam ceeta vainigi un nevainigi, jo sodu ekspedicijas rīkojās

pēc eepreekš sastāditeem saraksteem, bez teesas spreeduma un apsū-
dzības izmeklēšanas. Soda ekspedicijas ari nodedzināja Leelvardes un

Zeemeļblāzmas beedribu namus un Kokneses skolu, kā ari uzspridzināja

Vec-Peebalgas skolu. Līdzigi soda ekspedicijam rīkojās ari lauku kara

teesa, kuras veetā drīz stājās kara teesas, kuras nepārtrauktā gaitā tee-

saja revolūcijas laikā apceetinatos. Bija radītas leelās prā-

vas", kā Tukuma, Kokneses, Talsu, Rujenes v. c. revolūciju prāvas.

Jau 1906. gada janvārī revolūcija bija apspeesta. Revolucionāro notikumu

dalibneeku leelakā daļa bija izbēguse vaj apceetinata. Tomēr no soda

ekspedicijam vajatee ļaudis, kuri nevarēja vaj negribēja meklēt patvērumu
ārzemēs vaj Eekš-Kreevijā, apveenojās pulciņos un mežos dzīvodami

turpināja teroristiskos uzbrukumus. Bet līdz ar 1906. gada zeemu izbei-

dzās ari šo „meža brāļu" rīciba. Tomēr zocialdemokratiskā kustiba līdz

ar revolūcijas likvidēšanu neiznīka. Neskatotees uz nemitigeem aresteem

un teesu spreedumeem zocialdemokratiskā organizācija Rigā, un veetām

ari uz laukeem, pastāvēja līdz kara sākumam.

1905.gada revolūcija
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1905. gada revolūcija sita Latvijai daudzas sāpigas brūces. Neru-

nājot nemaz par simteem miljonu leelajeem materieleem zaudejumeem,

revolūcija prasijuse ari daudzu simtu un, varbūt, pat tūkstošu cilvēku

dzīvibas, bet, galvenais, ka desmitus tūkstošus cilvēku peespeeda atstāt

Latviju. Šāda masu emigrācija un masu izsūtīšana uz Sibiriju un cee-

tumeem nevarēja neatsauktees uz veetejo saimneecisko dzīvi. Tomēr,

neskatotees uz revolūcijas apspeešanu, ta tomēr daudzējādā ziņā uzlaboja

politiskos apstākļus. Pēc 1905. gada prese varēja daudz maz brīvāki

uzelpot, beedribu dibināšanai un darbibai vairs nelika ceļā agrākos nepār-

varamos šķēršļus. Sākot ar 1908. gadu Latvijā eestājās jauns rosigas

kulturelās un saimneeciskās pašdarbibas laikmets, kuru it sevišķi rak-

sturo latveešu zemneecibas spēku apveenošanās saimneeciskos koopera-
tīvos. Saimneecibu ražigums ātri pacēlās līdz necerētam augstumam.

Ari pilsētu leelrūpneeciba bija atpūtusēs no kreevu-japaņu kara laika

krizes un revolūcijas laikmeta. Dibināja jaunas fabrikas un strādneeku

skaits ātri peeauga. Pilsētas pārņēma būvneecibas drudzis un visās

saimneeciskās dzīves nozarēs bija noskārstama vēl nepeedzīvota rosiba.

Tanī pašā laikā tomēr politiskās satversmes ziņā nekas negrozījās.
Gan 1907. gadā pee Baltijas ģenerālgubernatora sanāca tā sauktā pro-

vincialpadome pašvaldibas eestāžu un agrarleetu reformas izstrādā-

šanai, bet šīs padomes darbibas rezultāts bija reformas projekts, kurš

gan pārgrozija eekārtas ārējo formu, bet pašu saturu atstāja nepārgro-
zītu. Šis projekts istenibā neapmeerinaja neveenu un tālab netika pār-

vērsts par likumu. Baltiju turpināja pārvaldīt eedzīvotaju preekšā neat-

bildigee kreevu eeredņi un muižneeku landtāgi.j

Latgalē apstākļi bija daudzējādā ziņā vēl ļaunāki nekā Baltijā.
Tur zemneekus no dzimtbūšanas atsvabināja 1861. gadā, pee kam katram

zemneekam, tāpat kā Eekš-Kreevijā, tika peešķirts sīks zemes gabaliņš,
kurš pēc dališanas mantineeku starpā samazinājās tik tāļu, ka tas zem-

neeka ģimeni vairs nespēja uzturēt. Agrārreformu veetā Latgalē sāka

darbotees kroņa agrarbanka, kura Latgalē pirka muižas un tās

pārdeva veenigi kreevu eeceļotajeem, kālab latgaleeši bija peespeesti

ikgadus daudzeem tūkstošeem izceļot uz Sibiriju, vaj ari nodarbotees ar

slikti atalgoto un demoralizējošo peļņā eešanu (~burlacibu"). Beidzot,

1911. gadā, Latgalē eeveda zemstu eestādes, kurās likums tomēr nodro-

šināja vairākumu samērā neleelajai kreeviskai eedzīvotaju daļai. Tā

sauktās nacionālās zemstes nepeeļāva latviskas skolas. Tauta

Latgalē bija saimneeciski un garigi nospeesta. Līdz 1904. gadam bija

pat noleegts latgaleešu izloksnē drukāt grāmatas un avizes. Tikai pēc
1905. gada Latgalē sākās rosigaka pašdarbiba, kuras galvenais mērķis

bija saimneeciskās labklājibas pacelšana.

Pirmskara laikmets — Latgale
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Pasaules karam izceļotees Latvija peedereja pee Kreevijas visattī-

stitakeem apgabaleem. Eedzīvotaju sastāvs un kulturelais līmenis, kā

ari saimneeciskās attīstibas pakāpe — viss Latvijā bija citāds nekā lee-

lajā Kreevijā. Latvija bij kultureli un saimneeciski augsti
attīstits apgabals, kurš šinī ziņā varēja ar pilnām teesibam nostā-

tees blakus kulturelakām Eiropas zemēm un kuram bija it sevišķi daudz

līdzibas ar Skandināvijas valstim. Neskatotees uz to, Peterpils valdiba

pārvaldīja šo kulturelo zemi ar teem pašeem paņēmeeneem, ar kureem

ta pārvaldija savas valsts visneattīstitakās nomales, jo pašā Kreevijā
tomēr pastāvēja dažas eestādes (zemstes), kurās peedalijās visu kārtu

preekšstāvji. Bet Latviju pārvaldija veenigi eedzīvotaju preekšā neatbil-

dīgā muižneeciba kopā ar kreevu birokrātiju. Tauta bija izsalkuša pēc
demokrātiskas satversmes, bet tās veetā ar kreevu zaldātu palīdzibu tika

uzglabāta vidus laiku eekārta. Latvijā pa s"t āvēja dziļa pret-

ruņa starp zemes saimneecisko eekārtu un eedzīvotaju
kulturelās attīstibas pakāpi, no veenas puses, un valsts

pārvaldes eekārtu, no otras puses. Šo pretruņu varēja iznīci-

nāt 1) saprātigi izvestas dziļas un plašas demokrātiskas reformas vaj

2) starptautiskos sarežģījumos radita jauna politiska zituacija pašā Latvijā

un tās apkārtnē vaj ari 3) revolūcija, kura varmācigi lauž veco un pama-

zam izveido apstākļeem peemērotu eekārtu. Latvijas jaunradišanu noteica

abi pēdejee apstākļi.
Sākot ar 1914. gadu Latvija kļuva par pasaules kara un

ta atskaņu notikumu lauku. Jau kara otrajā deenā — 1914. g.

2. augustā vācu flote apšaudija Leepaju un 1915. gada sākumā Latvijā
eelauzās vācu kara pulki. Pēc Palangas eeņemšanas (9. martā) vāci

tuvojās Leepajai, kuru tee 7. maijā 1915. g. eeņēma. Kaujas linija
1915. g. vasaras pirmajā pusē steepās gar Ventas upes krasteem. 14. jū-

lijā vācu pulki pārrāva kreevu fronti un 17. jūlijā kaujas jau notika pee

V.-Auces un līdz ar to bija pārrauta Možeiku-Jelgavas dzelzsceļa linija.
18. jūlijā vāci eeņēma Dobeli un kara darbi tuvojās Jelgavai un Rigai,

pee kam pee Eecavas un Leelupes notika leelakas kaujas, kurās vācu

kara pulki eeguva uzvaras. 1. augustā vāci eeņēma Jelgavu. Kreevu

virspavēlneeciba Kurzemi īstenibā neaizstāvēja, jo Kurzemē bija tikai

nedaudz kreevu karaspēka. Kaujās pee Jelgavas pirmo reizi cīņā devās

karaspēka nodaļa, kura galvenā kārtā sastāvēja no latveešeem. Šī nodaļa

kaujā eeguva leelakus panākumus nekā kreevu nodaļas. 1915. g. rudenī

frontes linija apstājās pee Rigas vārteem un kaujas norisinājās Tīreļa

purvos un uz Daugavas krasteem.

1915. gada kara notikumi uz vairakeem gadeem sadalija Latviju
divās daļās: Vācu okupētā Kurzemē un kreevu pārvalditā Vidzemē un

Latgalē. Vācu karaspēkam tuvojotees latveeši leelā skaitā atstāja Kur-

Pasaules kara izcelšanās
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zemi, kurā vācu okupācijas eestādes darija itin visu lai zemi pārvācotu.

Skolas, teesas, visas pārvaldes eestādes bija vāciskas, visur tika māk-

sligi radita vāciska majoritāte. Tika sasaukts Kurzemes muižneeku land-

tags, uz kura sēdēm peeaicinaja ari nedaudzus latveešus un šis landtags
izteicās par Kurzemes peeveenošanu Vācijai. Latveešu sabeedrisko dzīvi

Kurzemē pilnigi nomāca. Kaut gan latveeši viscaur izturējās atraidoši

pret vācu nolūkeem, tad tomēr uz āreeni tautas griba nevarēja parāditees.
Tanī tpašā laikā vācu neeeņemtā Vidzemē latveešu sabeedriskā

dzīve varēja attīstitees, kaut gan visa Latvija atradās zem tuvās frontes

eespaida. 1916. [gads ir sevišķi svarigs kā latveešu tautas politisko

mērķu noteiktas formulēšanas laikmets. Latveešu sabeedribā noteikti

izveidojās un noskaidrojās politisks mērķis: Latvijas politiskā au-

tonomija.*) Šo ideju dzīvi pārrunāja dažās slepenās sapulcēs, kurās

peedalijās personas, kuras grupējās ap Baltijas bēgļu apgādāšanas komi-

teju. Šī ideja nodarbināja visu prātus un pirmajās revolūcijas deenās

pirmā sapulce, kura Rigā sanāca bez spaideem no ārpuses, veenbalsigi

uzstādīja kā savu mērķi autonomu Latviju. Vēlāk šī prasība apveenoja
visus Latveešu virzeenus un partijas un 1917. gada jūlijā sanāca Rigas

pilī visu eevērojamako latveešu sabeedrisko organizāciju preekšstāvju

apspreede (Vidzemes zemes padome, Strēlneeku izpildu komiteja, Strād-

neeku deputātu padome, Rigas pilsētas dome, Rigas sabeedrisko orga-

nizāciju padome v. c), kura veenbalsigi izteicās par Latvijas visplašāko

politisko autonomiju. Pee tam autonomijas prasibas formulējums īstenibā

saturēja neatkaramibas jēdzeenu, jo autonomai Latvijai prasija
savu parlamentu ar likumdošanas teesibam, savu kara spēku, muitas,

dzelzsceļus v. t. t. Šādi saprasta autonomija sevī slēpa politisku rieat-

karamibu un daudzi sabeedriski darbineeki jau toreiz aizstāvēja neatka-

ramibas prasibu, bet lai uzturētu slēgto fronti uz āreeni, peeveenojās

autonomijas prasībai.
Leelu eespaidu uz latveešu nacionālās pašapziņas pacelšanu atstāja

latveešu strēlneeku pulki. 1915. gadā, pēc Kurzemes eeņem-

šanas, valstsdomneeki J. Goldmans un J. Zālits eeguva atļauju

apveenot mobilizējamos latveešus atsevišķās formācijās Rigas un Dauga-

vas frontes aizstāvēšanai. Šo pasākumu veicināja tas apstāklis, ka lat-

veešu tautā valdija noteikti izteikta griba nepadotees Vācijas eekarošanas

mēģinajumeem. Tālab bija paredzams, ka latveešu kareivji sekmigi

aizstāvēs savu dzimteni, vēl vairāk tālab, ka tee labi pazīst veetejos

apstākļus. No pirmajeem bataljoneem izauga 9 pulki, kuri sadalijās

*) Latvijas politiskās autonomijas un neatkarības ideja radās jau daudz agrāk.

Ta skaidri izpaudās Raiņa darbos un to daudzkārt cilāja slēgtos pulciņos. Tā šo rin-

diņu rakstitajam 1909. gadā bija izdeviba nolasit Maskavā studentu beedribā referātu

par Latvijas autonomijas vaj patstāvības nepeeceešamibu.

Vācu okupācija — Strelneeku pulki
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divās brigādēs. Daudzās cīņās (1916. gada martā, jūlijā un decembrī)

latveešu strēlneeki peerādija, ka tee ne tikai var izdarīt to pašu ko

kreevi, bet ka tee varonibas, izturības un inteliģences ziņā tos tāļi pār-
sneedz. Ar to leelā mērā veicināja pašapziņas un pašceeņas peeaug-

šanu latveešu tautā.

Tomēr 1917. gada revolūcija pamazam novirzījās no sava pirmā
laikā nospraustā demokrātiskās izbūves ceļa. Utopiskā zocialisma preekš-

stāvju eespaids peeauga, un ari latveešu strēlneeku vairākums peevee-

nojās leelineeciskam virzeenam. Dzelzs disciplīnā apveenoto un

spīdoši apbruņota vācu armiju leelineeku vadoņi gribēja salaust ar skai-

stos vārdos drukātām lapiņām un tā saukto brāļošanos, kuras rezultāts

bija kreevu un latveešu kara spēku nodaļu dezorganizacija un demora-

lizacija, un līdz ar to vācu stiprināšana, jo vāceešu pusē „brāļošanos"

izdarija specieli šim nolūkam izraudzitas, sevišķi uzticigas nodaļas.

1917. g. 1. zeptembrī vāceeši pārgāja uzbrukumā Rigas frontē.

Dezorganizētās kreevu armijas pretošanās spējas bija neecigas, un 3. zep-

tembrī vāceeši sakāva skaita ziņā nesalīdzināmi leelako kreevu kara-

spēku un eeņēma Rigu. Pēc vācu kareivju izteiceeneem tikai dažas

latveešu formācijas Rigas kaujās nopeetni pretojušās vācu uzbrucejeem.
Līdz ar Rigu vāceeši eeņēma ari Rigas apriņķi, un apm. puse no visas

Latvijas līdz ar savu metropoli bija nokļuvuse zem vācu okupācijas
varas. 1918. gada februārī vācu karaspēks eeņēma visu Baltiju un

Latgali. Visā Latvijā nodibinājās tāda pat kārtība kā Kurzemē. Zemi

pārvaldija vācu virsneeki un veetejee vāceeši; latveeši nevarēja eeņemt

atbildīgus amatus un veenigi dekorācijas nolūkeem dažos gadijumos

peeaicinaja nedaudzus vāceem iztapigus latveešus. Latveešu politiskā
un sabeedriskā dzīve bija galigi nomākta. Sapulces bija noleegtas,
laikrakstu koncesijas izdeva veenigi ļaudim, kuri pabalstīja vācu nolūkus

(Fr. Veinbergs).

Tanī pašā laikā visa latveešu tauta, izņemot pavisam neecigu sau-

jiņu reakcionāru, izturējās noteikti atraidoši pret vācu mēģinajumeem

peeveenot Latviju Vācijai. Vācu nolūks bija radit no Baltijas Vācijas
vasaļu valsti, pārvācot latveešus, eevest kolonistus un tā nodrošināt

savu eespaidu līdz Somijas jūras līča krasteem.

Pret šeem latveešu tautas nonāvēšanas centeeneem noteikti uzstājās
visas eespaidigās latveešu sabeedribas organizācijas. Pēc Rigas eeņem-

šanas visdažādāko latveešu organizāciju preekšstāvji noturēja slepenibā

periodiskas apspreedes. No šīm apspreedem izveidojās tā sauktais

Rigas demokrātiskais bloks,*) kurš viseem līdzekļeem organi-

*) īstenība formels bloks nekad nenodibinājās, bet ilgstošā kopdarbiba izvei-

doja eestādi ar noteikteem mērķeem.

Leelineeki ■— Latvija zem Vācijas virskundzibas
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zeja pretsparu vācu politikai. Demokrātiskā bloka aktivakee locekļi

bija R. Benuss, K. Ulmans, M. Valters, Fr. Menders, P. Kalniņš,
M. Skujeneeks, M. Bružā, Sp. Paegle un vairāki citi. Pateicotees Rigas

sabeedrisko darbineeku eespaidam, ari pārejās Latvijas pilsētās (sevišķi

Leepajā) nodibinājās līdzīgas organizācijas, kuru galvenais nopelns bija

tas, ka tās prata latveešu sabeedribā uzturēt noteiktu opoziciju pret vācu

okupācijas eestādem un plaši izplatit eeskatus par neatkarigas Latvijas
valsts nepeeceešamibu. Jau 1917. gada novembrī demokrātiskais bloks,

peedalotees visām partijām, izņemot leelineekus un Fr. Veinberģa tautas

partiju, izteicās par neatkarigas Latvijas nepeeceešamibu.
Tanī pašā laikā Valkā, kura 1917. g. vēl nebija vācu eeņemta,

nodibinājās latveešu nacionālā padome, kuras preekšgalā stāvēja

V. Zamuels un A. Bergs. Nacionālā padomē apveenojās visas latveešu

pilsoniskās organizācijas, kuras darbojās Kreevijā un vēl neokupetā Lat-

vijas daļā. Ari nacionālā padome izteicās par neatkarigas Latvijas

nepeeceešamibu. Kamēr Rigas demokrātiskā bloka galvenais darbibas

lauks bija pate Latvija, tikmēr nacionālās padomes darbīgākā eestāde

bija šīs padomes ārzemju nodaļa, kura atradās Peterpili un kurā aktivi

darbojās Z. Meierovics, J. Goldmans, A. Klīve v. c. un kura ļoti

daudz darijuse, lai eepazīstinatu sabeedroto leelvalstu diplomātus ar

Latviju un latveešu tautas centeeneem pēc neatkaramibas.

1917. gada 7. novembrī Kreevijā valsts varu sagrāba savās rokās

komunistu partija. Šī leelineeciskā valdiba 1918. gada pavasarī noslēdza

Brestļitovskā meeru ar Vāciju un saskaņā ar šo meera līgumu

Latviju sadalija trijās daļās, pee kam Kurzemi ar Rigu peeveenoja

Vācijai, bet jautājums par Vidzemes turpmāko likteni palika atklāts un

Latgali, austrumos no Livanu-Lubanes ezera linijas, atstāja Kreevijai.
Tādos apstākļos Latvijas likteņa galigā izšķiršana atkarājās no kara noti-

kumeem reetumu frontē. 1918. gada vasarā un rudenī sabeedroto

armijas sakāva Vāciju. Pameera noteikumi atcēla Brestļitovskas meera

līgumu. Bija skaidrs, ka līdz ar Vācijas satreekšanu reetumos, ir ari

lausta vācu vara Latvijā. Radās apstākļi, kuros varēja pārvērst par

teešamibu neatkarigās Latvijas valsts ideju.
Eesākās drudžaini Latvijas neatkaramibas nodibināšanas preekš-

darbi. Rigas demokrātiskā bloka un nacionālās padomes aktivakee dar-

bineeki sākot ar 1918. gada novembra pirmajām deenamikdeenas sapul-

cējās, lai panāktu veenošanos galveno saimneecisko un politisko vir-

zeenu starpā. Šinīs apspreedēs visaktivaki peedalijās K. Ulmans,

M. Valters, R. Benus, M. Skujeneeks, F. Menders, P. Kalniņš, A. Bergs,
V. Zamuels v. v. c. 17. novembrī vēlā naktī dažādo latveešu poli-
tisko grupu preekšstāvji bija izstrādājuši Tautas Padomes platformu.
Par Tautas Padomes preekšsēdetaju eevēleja J. Čaksti un par pirmo

Latvijas neatkaramibas sagatavošana



530

Latvijas republikas ministru prezidentu K. Ulmani. Nākošā deenā,
18. novembrī Tautas Padomes atklātā sēdē, proklamēja Latvi-

jas neatkaramibu.

Latvijas valsts dzima visnelabvēlīgākos apstākļos. Zeme bija kara

izpostita, eenaidneeku izlaupita. Eedzīvotaji bija plašus apgabalus atstā-

juši. Vēl veenmēr Latvijas galvenos centros faktiskee kungi bija vāci

un okupācijas varas eestādes ik uz soļa lika šķēršļus ceļā jaunajām Lat-

vijas eestādem. Tanī pašā laikā valsti no austrumeem apdraudēja
leelineeciskā Kreevijā, kuras kara spēks, nekur nesastapdams preto-

šanos, nemitigi virzijās uz Rigas pusi. Jaunajai Latvijas valdibai nebija
nedz sava kara spēka, nedz naudas, nedz pārvaldes aparāta. 3. jan-
vārī 1919. gadā Rigā eenāca sarkanās armijas nodaļas un Latvijas

pagaidu valdiba pārcēla savu sēdekli uz Leepaju un tikai tur no ne-

leelām latveešu brīvprātigo pulciņš, kuras bija atkāpušās no Rigas,

dibinājās pirmais pamats Latvijas armijai. Pulkveža Kolpaka
vadibā neleelais brīvprātigo pulciņš ātri peeauga. Leelineeku karaspēks

bija nonācis līdz Ventas upes krasteem. Leepajā noteicošā vara vēl

atradās vācu eestāžu rokās, kuru preekšgalā stāvēja vācu ģenerālis
fon der Golcs. Neleelā latvju kareivju grupa Ventas krastos bija vee-

nigais reālais Tautas Padomes un pagaidu valdibas atbalsts. Tanī pašā
laikā Ventas frontē un Leepajā atradās vairākās vācu karaspēka nodaļas

un t. s. land esvērs, kurš sastādijās no Baltijas vāceešeem. 1919. gada
3. martā eesākās ģeneraluzbrukums visā Ventas frontē. Latveešu

karaspēks ar apbrīnojamu drosmi un veiksmi izpildija savus uzdevumus

un pats pārleecinajās par to, ka tas stāv nesalīdzināmi augstāki par

kreevu sarkano armiju, kura satreekta atkāpās līdz Rigas vārteem. Pir-

majās kaujās krita latvju nodaļu vadonis pulkvedis Kolpaks un kara-

spēka virspavēlneecibu nodeva pulkvedim J. Balodim. Tomēr

uzvaram peeveenojās jaunas neveiksmes. Visi latveešu bruņotee spēki
atradās pretleelineeciskā frontē un Leepajas garnizonā pārsvars bija

vāceešeem, kuri, landesvēra virsneeka Manteufela vadibā, izdarija 16. ap-

rilī apvērsumu, apceetinadami vairākus pagaidu valdibas un Tautas Padomes

locekļus (Leepajas pučs), kālab vairakeem aktivakeem latveešu

politiķeem, to starpā ministru prezidentam K. Ulmanim, bija jāmeklē

patvērums uz kuģa („Saratova w

) Leepajas ostas reidā pee sabeedroto

kara kuģeem. Vācu okupācijas vara sastādija sev padevīgu valdibu ar

Andr. Needru kā ministru prezidentu preekšgalā. Tomēr latvju

tautas milzigais vairākums un armija pulkveža Baloža vadibā šo valdibu

atteicās atzīt, kaut gan vācu bruņoto spēku pārsvars neatļāva latveešu

kareivjeem ar eeročeem uzstātees par savu valdibu. Eesākās jauns

uzbrukums Rigas virzeenā. Demoralizetee leelineeki nevarēja Rigu aiz-

stāvēt un 22. maijā neleelā vācu karaspēka nodaļa eelauzās pilsētā pee-

Pagaida valdiba Leepaja
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speezdama vairākus desmittukstošus stipro sarkano armiju paniski bēgt
uz visas Latvijas frontes.

Tanī pašā laikā Igaunijā formējās jauni latveešu pulki. Pēc Valkas

un dažu Valkas un Valmeeras apriņķu pagastu eeņemšanas pulkveža
Zemi t a n a vadibā nodibinājās Valmeeras pulks (komand. pulk,

Jansons), kurš peedalijās Vidzemē kaujās pret leelineekeem. Vēlāk

nodibinājās Cēsu pulks pulkveža Berķa vadibā. No zeemeļeem
nākdams Cēsu pulks 1919. g. jūnijā sastapās ar vācu landesvēra nodaļām.

Latveešu kareivji eerakumos pretleelineeciskā frontē 1920. g.

Pulkveža Baloža nodaļas maijā bija eenākušas Rigā, kur strauji formēja
iaunas nodaļas un latveešu kareivju deenvidus (Leepajas) grupa izvei-

dojās par brigādi, kuru virspavēlneeciba nosūtija uz pretleelineecisko
fronti. Sākot ar 1919. gada jūniju jaunās Latvijas armijas preekšā stā-

vēja šķeetami neizpildāms kolosāls uzdevums. Latveešu neleelajai
armijai, neapbruņotai, neapģērbtai, nepeeteekoši apgādātai vajadzēja
atbrīvot dzimteni gan no leelineekeem, gan no vāceešeem. Visu

austrumu fronti vajadzēja aizstāvēt latveešu kareivjeem. To darija pulk-
veža Baloža brigade un Vidzemes zeemeļos formētais Valmeeras pulks.

Cesu kaujas
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Vācu nodaļas virzijās uz Cēsim pret Cēsu un igauņu pulkeem, jo vāci

ar Needras valdibu gribēja sev eekarot visu Latviju. 22. jūnijā
1919. gadā pee Cēsim notika izšķirošā kauja, kurā

vāceeši tika galigi sakauti. Tee bēga līdz Rigai un uz pēdām teem

sekoja latveešu-igauņu pulki. 3. jūnijā 1919. gadā Strazdumuižā

igauņu divīzijas komandeers ģenerāls Pôders un grafa Golca pilnvarotee
noslēdza pameeru, saskaņā ar kuru vāci apņēmās divu deenu laikā

atstāt Rigu un aizeet uz Kurzemi un ari pēdējo bez kavēšanās evakuēt.

7. jūnijā Cēsu pulks pulkveža Berķa vadibā eenāca Rigā, kur to tauta

saņēma gavilēm.

Latveešu kareivju parāde Rigā.

Vidzemes zeemeļos formētais karaspēks saveenojās ar pulkveža
Baloža, brigādi. Vidzeme ar Rigu bija pagaidu valdibas rokās, bet Kur-

zemē vēl veenmēr valdija vāceeši, kuri pat nedomāja no tureenes aiz-

eet, un Latgale smaka zem leelineeku jūga. Pagaidu valdiba, ministru

prezidenta K. Ulmaņa vadibā un jauneeceltais virspavēlneeks ģenerāls
Simansons darija visu viņu spēkos esošo lai paleelinatu, apmācitu, apbru-

ņotu un apgādātu mūsu armiju. 1919. gada oktobra sākumā Latvijas

armija jau sastāvēja no 3 divizijam 10 pulku stiprumā, kureem vēl pee-

veenojās 1600 vīru stiprais Leepajas garnizons un landesvērs, kurš bija

padevees pagaidu valdibai un angļu jaunā pulkveža Aleksandera vadibā

pārveetots uz pretleelineecisko fronti. Toreiz landesvērs sastādījās no

5000 vīreem (2000 bajoneti, 11 leelgabali, 2 eskadroni un daudzi ložmetēji)-

Latvijas neatkaramibas kafi
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Latveešu virspavēlneeciba sagaidīja vāceešu uzbrukumu no Jelga-

vas puses. Tur bija kreevu avantūrista Bermonta-Avalova vadibā sastā-

dijusēs jauna valdiba, kurā peedalijās daži Kurzemes vāceeši un latveeši

no Needras valdibas. Faktiskā vara tomēr atradās grafa fon der

Golca rokās. Pēdējā nolūks bija organizēt kara gājeenu pret Kreeviju,

gāst tur leeJineekus, nodibināt monarķistisku Kreeviju, ar kuras palī-
dzibu tas cerēja Vācijā restaurēt monarķiju un anulēt Versaļas meera

līgumu. Latviju viņš bija izraudzījis kā savu bazi un tālab pirms zee-

mas eestāšanās viņš mēģināja eekarot Rigu. 8. oktobrī 1919. gadā
Bermonta kara pulki uzsāka uzbrukumu Rigas virzeenā. Pavisam vācu-

kreevu pusē bija 48,000 kareivji, no kureem pret Rigu vērstā uzbru-

Latveešu kareivju parāde Rigā.

kumā peedalijās 12,000 kājneeki ar 65 leelgabaleem un ļoti leelu skaitu

ložmetēju. Rigas aizstāvēšanai Rigā atradās tikai 5000 bajoneti ar divām

batarejam (6 leelgabali), bruņots vilceens (3 leelgabali), 3 bruņoti auto-

mobiļi (1 leelgabals un 4 ložmetēji) un divi aeroplani.*) Vācu pusē bija
kā skaitliskais pārsvars, tā ari nesalīdzināmi labāks apbruņojums.
Vāceem izdevās eeņemt Rigas preekšpilsētas Daugavas kreisā krastā,
bet savu mērķi tee nebija sasneeguši: pate Riga atradās latveešu rokās,

Latvijas armija nebija iznīcināta, bet pilnā kārtibā atkāpusēs uz Dauga-

vas labo krastu, neatstādama eenaidneekam nekādu trofeju. Par armijas

*) Skaitļi ņemti no ģenerāļa P. Radziņa grāmatas „Latvijas atbrīvošanas karš"

Rigā 1921. g.

Latvijas neatkaramibas kari
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virspavēlneeku eecēla ģenerāli Balodi (toreiz vēl pulkvedi) un par gal-
venā staba preekšneeku — ģenerālštāba pulkvedi P. Radziņu. Armijas

paleelinašana turpinājās un no Anglijas izdevās saņemt eeročus, apģērbu

un municiju. Sabeedrotā flote admirāļa Brisona vadibā atklāja uguni

uz vāceešeem Pārdaugavā, tā sneegdama latveešu pulkeem kā materielu,

tā morālisku pabalstu. 3. novembrī sākās ģeneraluzbrukums. Soli pa

solim neatlaidigās un asiņainās kaujās jaunā Latvijas armija, izeedama

no Daugavgrīvas ceetokšņa, apgāja Rigu no reetumeem un 11. novembrī

atbrīvoja Latvijas galvas pilsētu no eenaidneeka. 21. novembrī pee

Jelgavas norisinājās ģeneralkauja, kuras iznākumā Latvijas pulki eeņēma

Jelgavu. Ari Leepajai vāci uzbruka, bet šo pilsētu sekmigi aizstāvēja

pulkveža Dankera nodaļas. Decembra sākumā visa Latvija bija
atbrīvota no vāceešeem. Tanī pašā laikā bija formēta ceturtā divizija
3 pulku stiprumā un Latvijas armija ar visu savu spēku un sparu varēja
vērstees pret Kreeviju. Uzbrukums austrumu frontē eesākās 3. janvārī

1920. gadā, kad Latvijas karaspēks, kopā ar sabeedroto poļu armiju,

eeņēma Daugavpili. Niknās cīņās mūsu armija atbrīvoja visu Latgali.
Bet kara darbiba vēl turpinājās vairāk nekā pus gadu. 1920. gada
15. jūnijā noslēdza meeru ar Vāciju un 11. augustā meeru ar Kreeviju.

Gandrīz divus gadus ilgstošos pārcilvecigi grūtos karos latveešu

tauta savu jauno valsts eestāžu vadibā atbrīvoja savu dzimteni no dau-

dzajeem eenaidneekeem un apveenoja veenā nedalāmā valstī visas savas

zemes. Latvijas neatkaramibas kari bija prasijuši milzīgus

upurus. Ap 4000 Latvijas vīru zeedojuši savas dzīvibas un tauta

nesuse milzigus materielus upurus armijas apgādāšanai un uzturēšanai.

Bet Latvija bija atbrīvota, tā varēja ķertees pee meerigā darba. 1. maijā
1920. gadā sanāca Satversmes Sapulce, kura izstrādajuse valstij

pateesi demokrātisku satversmi. „Latvija ir neatkarīga demokrātiska

Republika" — „Latvijas valsts suverenā vara peeder Latvijas tautai."

Tā skan Latvijas satversmes pirmee divi panti. Latvijas satversme dod

Latvijas tautai eespējamibu pašai brīvi vadit savu likteni.

26. janvārī 1921. gadā sabeedrotās leelvalstis, un drīz pēc tam

pārējo valstu leelakā daļa, atzina de jure Latvijas neatkaramibu. Varo-

nīgās cīņās ar neskaitameem upureem latveešu tauta ir peerādijuse
savu gribu dzīvot brīvi un neatkarīgi. Šī griba ir kronēta panākumeem
un tā ir pamatota. Latvija ir plaša un daudzām dabas bagatibam apvel-
tīta zeme. Neatlaidigā radošā darbā latveešu tauta savu dzimteni var

eerindot kulturelako un bagātāko valstu starpā.

Latvija atbrīvota
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Chronoloģisks pārskats

925. gadā vikings Skologrimsons brauc uz Kurzemi.

1048.
„

dāņi ceļ baznicu pee Kolkas raga Kurzemē.

1184. biskaps Meinhards ceļ baznicu Ikšķilē.
1200.

„ Livonijā eerodas pirmee krusta karotāji.
1201. dibināta Riga.
1202.

p
dibināts zobenbrāļu ordenis.

1214.
„

Tālava padodas vāceem.

1260.
„ kauja pee Durbes.

1290.
„

Zemgali pēc simtsgadu cīņām uzvar vāci.

1410.
~ kauja pee Tannenbergas:

1501.
„

pēc kreevu sakaušanas ordenis noslēdz meeru uz 50 gadeem
1522.

„
reformācijas sākums.

1558.
„

cars Jānis Breesmigais eebrūk Livonijā.
1559.

„
ordenis eeķīlā Latgali Polijai.

1559.
„

Piltenes un Aizputes zemes pārdotas Dānijai.
1560.

„
eeķīlā Grobiņas apgabalu ar Leepaju Prūsijai.

1561.
„

Kurzeme kļūst par Polijai padotu hercogu valsti.

1562.
„ likvidējās Livonijas bruņneeku ordenis.

1582.
„ Riga atzīst Polijas virskundzibu.

1585.
„

Piltenes zemes zem Prūsijas.
1585.

„
iznāk pirmā drukātā latveešu grāmata.

1621.
„ Zveedrija eekaro Vidzemi.

1629.
„

Altmarkas meera līgumā Zveedrija atteicas no Latgales.
1642.

„
Kurzemē sāk valdit hercogs Jēkabs.

1656.
„

cars Aļeksejs aplenc Rigu.
1710.

„
Vidzeme ar Rigu padodas Kreevijai.

1721.
„

Ništates meera līgums.
1772.

„
Latgali peeveeno Kreevijai.

1795.
„

Kurzeme un Piltene peeveenojas Kreevijai.
1817.

„
dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē.

1819.
„

dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē.

1841.
„

zemneeku sacelšanās.

1861.
„

sāk iznākt „Peterburgas Avizes".

1866.
~

likums par pagastu pašvaldibu.
1868.

„

dibināta Rigas latveešu beedriba.

1873.
„ pirmee latveešu dzeedašanas svētki.

1887.
„

tautskolu pārkreevinašana.
1897.

„
zocialdemokratu aresti Rigā.

1905.
„

26. janvārī pirmā leelā demonstrācija Rigā.
1905.

„
27. decembrī Valkā eerodas soda ekspedicija.
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1914. gadā 2. augustā vācu flote apšauda Leepaju.
1915.

„
7. maijā vācu karaspēks eeņem Leepaju.

1917.
„

12. martā eesākās Kreevijas revolūcija.
1917.

„
3. zeptembrī vācu karaspēks eeņem Rigu.

1918.
„

18. novembrī Tautas Padome proklamē Latvijas neatkarību.

1919.
„

3. janvārī Kreevijas karaspēks eeņem Rigu.
1919.

~
22. maijā leelineeki sakauti pee Rigas un Zeemeļ-Vidzemē.

1919.
„

22. jūnijā latveeši un igauņi sakauj vāceešus pee Cēsim.

1919.
„

7. jūlijā Rigā eenāk Cēsu pulks.
1919.

„
11. novembrī pee Rigas sakauts Bermonts.

1920.
„

janvārī atsvabina Latgali no leelineekeem.

1920.
„

1. maijā sanāk Satversmes Sapulce. ļ
1920.

„
15. jūlijā Berlinē noslēgts meers ar Vāciju.

1920.
„

11. augustā Rigā noslēgts meers ar Kreeviju.
1921.

„

26. janvārī leelvalstis atzīst Latviju de jure.

Svarigakee mēri

1 verste = 500 asim — 1,0668 kilometreem.

1 ase == 3 aršinam = 7 pēdām = 2,13366 metreem.

1 kilometrs = 1000 metreem = 0,93738 verstim.

1 metrs = 100 centimetreem = 3,28084 pēdām = 0,46869iasim.

1 kv. versts = 250,000 kv. asim = 104,166 desetinam = 1,13806 kv. kilometreem.

1 desetina = 2400 kv. asim = 10925,4 kv. metreem = 1,09254 hektareem=2,94 Vidze-

mes pūra veetam.

1 kv. kilometrs = 1,000.000 kv. metreem = 100 hektareem — 0,878687 kv. verstim =

91,5299 desetinam = 269,50 Vidz. pūrveetam.

1 hektārs = 10,000 kv. metreem == 2196,72 kv. asim = 2,69 Vidz. pūrveetam =0,9153

desetinam.

1 Vidzemes pūrveeta — 25 kapēm = 816 kv. asim — 0,34014 desetinam == 0,97 hekt.

1 Kurzemes pūrveeta = 0,33476 desetinam = 1,0i9 Vidzemes pūrveetam.
1 mucas veeta = 35 kapēm = 0,4762 desetinam = 1,4 Vidz. pūrveetam.

1 kv. metrs = 1,97704 kv. aršinam = 10,7639 kv. pēdām.
1 mārciņa — 32 lotim = 96 zolotņikeem = 0,4095ikilogrameem.

1 kilograms = 1000 grameem = 2,44193 mārciņām = 0,06105 pudeem.

1 puds = 40 mārciņām = 16,38049 kilogrameem.
1 tonna (metriska) = 1000 kilogrameem = 61,04821 pudeem.

1 grams = 10 decigrameem = 1000 miligrameem — 0,23442 zolotņikeem.
1 četverks — 8 četverikeem = 64 garnicam = 2,099 i hektolitreem = 209,9i litreem.

1 mērs = 20 garnicam = 65,596 litreem = 1,06 vecajam pūram,

1 vedrs = 10 stopeem — 12,299 litreem.

1 litrs = 10 decilitreem = 0,08i3 vedreem = 0,81305 stopeem.

1 muca = 2 pūreem = 137,73 litreem.

Chronoloģisks pārskats — Svarigakee meri





LATVIJASKARTE

Valstspapiru spiestuve.





537

Ilustraciju, diagramu un kartogramu saraksts*)

o

,t Avoti.**)

I 3 J "

1 2 Baltijas valstu karte* Valsts statistiska pārvalde.
2 4 Latvijas robežas garums* „ „ „

3 5 Dažu Eiropas valstu platiba*
„ „ „

4 9 Kāpas pee Ventspils Fotogrāfs A. Mednis, Riga.
5

„ Rigas Jūrmala
_

„ J. Reeksts,
„

6 10 Ceļojoša kapa pee Daugavas Pec K. R. Kupffera „Balt. Landes-

kunde (G. Lôfflera izd. 1910. g.).
7 11 Ceļojoša kāpa Vidzemes jūrmalā, kura

aizber ezeru Iz H. Pâma kolekcijas.
8

„
Zema jūrmala Fotogrāfs A. Mednis, Rigā.

9 12 Stāva jūrmala Kurzemē
» » » »

10 13 Akmeņaina jurmalapee Leepupes „
J. Reeksts,

„

11 14 Latvijas orografiska karte* Valsts statistiskā pārvalde.
12 15 Pakalnains apvidus Cēsu apriņķī Fotogrāfs J. Reeksts, Riga.
13 16

„ „ pee Raunas (1860. g.) V. S. Stavenhagena zīmējums.
14 17

„ „ „
Smiltenes(1860. g.)

15 18 Ligates apkārtne. Pēc litogrāfijas, kura peeder Ligates
papira fabrikai.

16 20 Volkenbergas pilskalns Latgalē Pēc N. Ordre zīmējuma G. Manteiffela

Jnflanty Polskie".
17 26 Leelezers Valmeeras apriņķī Fotogrāfs K. Zilgalvis, Limbažos.

18 27 Dzirnu ezers pee Limbažeem
„ „ „ „

19 28 Usmas ezers ar Morica salu
„

A. Mednis, Rigā.
20 29 Alūksnes ezers —

21 30 Juglas ezers Fotogrāfs J. Reeksts, Riga.
22 31 Araižu ezers

» » » »

23 32 Salacgrīva
„

K. Rudzits, Salacgrīva.
24 33 Gauja pee Siguldas „ J. Reeksts, Riga.
25 34 Gauja pee Ligates —

26
„

Brasla
„

A. Cālits, Riga.
27 35 Klints pee Amatas

—

28
„ Gutmaņa ala

„
A. Calits, Riga.

29 36 Daugava pee Aizkraukles pilsdrupām „ » » »

30 37 Staburags E. Prauliņa fotogrāfija.
31 38 Daugava pee Sēlpils V. S. Stavenhagena zīmējums.
32 40 Daugava pee Milgravja Fotogrāfs J. Reeksts, Riga.
33 41 Daugava pee Jaunjelgavas „

A. Cālits, „

34 42 Perzes ūdenskritums —

35 44 Mēmeles upe Pēc „llustretā Žurnāla".
36 46 Ventas tilts pee Kuldigas Fotogrāfs M. Zingbergs, Kuldigā.
37 47 Rumbas ūdenskritums

„ „ „

38 48 Abava
„

J. Reeksts, Riga.
39

„
Māras kambaris pee Abavas

» » » »

*) Ar zvaigzniti (*) ir atzīmētas diagramas un kartogramas.
**) Ar strīpiņu (—) ir a_tzīmetas tādas ilustrācijas, par kuram man nav zināms,

kas izdarījis fotogrāfiskos uzņēmumus.
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40 49 Zilupe uz Kreevijas robežas Fotogrāfs M. Lapiņš, Rigā.
41 50 Galvenās upes* Valsts statistiskā pārvalde.
42 52 Purvaina ezera mala Iz J. Novoselova kolekcijas.
43 53 Kūdras purvs Iz P. Leepiņa kolekcijas.
44 54 Purva ezers

_
„ „ „ „

45 55 Kūdras izstrādāšana
„_ „ „ „

46 58 Latvijas izotermu karte * Pec K. R. Kupffera „Balt. Landes-

kunde" (1910. g. G. Lôfflera izdev.)
47 62 Apses Iz H. Pārna kolekcijas.
48 Zema pļava Fotogrāfs J. Reeksts, Rigā.
49

„ Lapu koku mežs
» » » »

50 65 Egļu mežs
„

A. Mednis,
„

51 66 Lapu koku mežs zeema
„ „ „ ~

52 67 Preežu mežs
„ „ „ „

53 „
Preedes Iz H. Pārna kolekcijas.

54 68 Preežu mežs
„ „ „ „

55 „
Berzu birze Kurzeme M. Lodding jk. fotogrāfija.

56 69 Jauni berzi Fotogrāfs A. Mednis, Riga.
57 70 Lūsis E. Stolla fotogr. K. Grevé grāmatā

„Saugetiere Kur - Liv - Estlands",
Riga, 1909.

58 71 Eevainots breedis Dießalt.Provinzen. Bd.l.Stadtu.Land.

59 72 Meža cuka —

60 73 Laša svēršana Fotogrāfs Buclers, Riga.
61 74 Reņģes „

J. Reeksts,
„

62 75

63
„ „ „ „ „

64
„ „ „ „ „

65 77
~ „ „ „ „

66
„

> Latveešu zemneeku mājas „ „ „

67
„ „ „ „ „

68 79

69
„ „ „ „ n

70
„ j

_ _

» „ „ »

71 80 Veca mežsarga maja Kurzeme M. Lodding jk. fotogrāfija.
72 81 Upmaļu ceems pee Bārtas Fotogrāfs J. Reeksts, Riga.

'73
„

Ceems Latgalē
„

E. Zadinans, Subate.

74 82
„

_
» . » » »

75 83 Eela kreevu ceemā Latgale Iz V. Seil jk. kolekcijas.
76 84 Apdzīvota tranšeja Kurzeme Fotogrāfs M. Lapiņš. Rigā.
77

» » » » _»»"»

78 89 Riga 1570. gadā
_

Pec veca zīmējuma.
79 90 Zāļu vakars Riga » »

80 91 Riga Fotogrāfs Hebenspergers.
81 93 Eela Vec-Riga —

82 94 Jurneeku nams Rigā Pec fotogrāfijas, kura atrodas Rigas
biržas komitejas īpašuma.

83
„ Operas nams —

84 95 Rigas birža Rigas biržas komitejas īpašumā.
85 96 Satv. _Sapulces reprez. telpas Fotogrāfs A. Mednis, Rigā.
86 98 Milgravja osta Pec fotogrāfijas, kura atrodas Rigas

biržas komitejas īpašuma.
87 100 Rigas Jūrmala peldu sezonā Fotogrāfs A. Mednis, Rīga.
88 101 Eela Rīgas Jūrmalā —

89 102 Rigas Jūrmala .

_

—

90 105 Turaidas pilsdrupu tornis Fotogrāfs A. Calits. Riga.
91 106 Kokneses pilsdrupas „ » » »

92 109 Ikšķiles baznicas eekšeene Die Balt. Provinzen, Bd. 111. Bauten

und Bilder.

Ilustrāciju, diagramu un kartogramu saraksts
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93 111 Valmeera no Gaujas puses Fotogrāfs M. Lapiņš, Rigā.
94 112 Komponista Baumaņa peeminekļis

Limbažos Pec „Ilustreta Žurnāla".
95 113 Limbažu pilsdrupas —

96 115 Ainažu osta Iz J. Veides (Ainažos) kolekcijas.
97 116 Maz-Salacas meests —

98 118 Straupes pils —

99 119 Cēsis Fotogrāfs A. Andersons, Cēsīs.

100 120 Ordeņa pils drupas Cēsīs
„ „

101 121 Cesu pilsdārzs „ „ „

102 122 Vasarnicas pee Cesim
„ „

103 123 Lubanes sena pils Pec veca zīmējuma.
104 126 Alūksne Fotogrāfs J. Reeksts, Rigā.
105 127 Smiltene

» » » „

106 130 Jelgavas pils 1659. gada PēcO. v.Mirbacha„Briefe" 1846. g. izd.

107 131 Jelgava Fotogrāfs A. Fergis, Jelgava.
108 132 Eela Jelgava M. Lodding jk. fotogrāfija.
109 133 Jelgavas pils pirms nodedzināšanas Fotogrāfs A. Fergis, Jelgavā.
110 134 Latveešu beedribas nams Jelgavā „ „ „

111 135 Ģimnāzija Jelgava —

112 138 Tukums Fotogrāfs A. Cālits, Rigā.
113 140 Bauska 1659. gadā Pēc O. v. Mirbacha „Briefe" 1816. g.

izdev.

114 141 Bauska Fotogrāfs J. Reeksts, Rigā.
115 147 Ilūkste pec kara

„
M. Lapiņš, „

IÏ6 149 Rubeņu baznica un skola
„

Ed. Sadinans, Subatē.
117 150 Leepajā „

C. Šulcs, Leepajā.
118 151 Gjaudu eela Leepajā ,; „ „

119 152 Jūrmalas peldu eestāde Leepajā
„ „ „

120
„

Gulbju dīķis Leepajā
~ „ „

121 153 Rožu laukums Leepajā
„ „ „

122 155 Leepajas ostas elevators Leepajas biržas komitejas fotogr.
123 162 Kuldigā 1800. gadā Pec O. v. Mirbacha „Briefe" 1846. g.

izdev.

124 163 Eela Kuldigā Fotogrāfs J. Reeksts, Rigā.
125 164 Kurzemes koniņu ceems (1860. g.) V. S. Stavenhagena zīmējums.
126 166 Ventspils Fotogrāfs R. Mateus, Ventspilī.
127 167 Ventspils osta_ „

A. Mednis, Rigā.
128 168 Kolkas raga baka Pec fotogrāfijas, kura atrodas jurnee-

cibas departamenta.
129 169 Dundagas pils XIX. g. s. vidu V. S. Stavenhagena zīmējums.
130 170 Talsi Fotogrāfs A. Mednis, Rigā.
131 172 Sabile

132 176 Daugavpils vidus laikos A. Platerazīmējums G. barona A. Man-

teuffela „Inflanty Polskie".

133 178 Daugavpils ceetokšņa vārti Fotogrāfs M. Lapiņš, Rigā.
134 181 Preiļu pils Pēc veca zīmējuma (V. Seïl jk.kolekc).
135 182 Aglonas klosteris Iz_V. Seil jk. kolekcijas.
136 „ Romas pāvesta raksta lasišana Aglonā Pec „Ilustretā Žurnāla".
137 183 Sviniga_ procesija Fotogrāfs Glizneeks, Vilaņos_.
138 185 Galvena eela Rēzeknē

„ Taubkins, Rēzekne.

139 186 Rēzeknes katoļu baznica Iz V. Seil jk. kolekcijas.
140 187 Vilaņu meests Fotogrāfs Glizneeks, Vilaņos.
141

„ Deevkalpošana Andrupines baznicā Iz V. Seil jk. kolekcijas.
142 188 Eela Ludzā Fotogrāfs J. Reeksts, Rigā.
143 189 Ludza. Ezers un pilsdrupas „ „ „

144 190 Ludzas katoļu baznica Iz V. Seil jk. kolekcijas.
145 194 Eedzīvotaju beežums * Valsts statistiska pārvalde.

Ilustrāciju, diagramu un kartogramu saraksts
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146 198 Eedzīvotaju skaita peeaugšana* V.Krūmiņa zīmeļums V.stat.pārvaldei.
147 201 Pilsētneeku procents Latvija* Valsts statistiska pārvalde.
148 209 Eedzīvotaju beežums Latvija *

„ „ „

149
„

Dažādo ticibu peederigee Latvijā* „ „ „

150 218 Eedzīvotaju vecums un dzimums*

„ „ „

151 222 Tautibas Latvijā XII. g. s.
*

„ „ „

152 224 Tautibas Latvija 1920. g.
*

153 225 Latvijas eedzīvotaju nac. sastāvs* R. Kasparsona zīmējums V. stat. parv.

154 226 Galveno tautibu peederigo procents* Valsts statistiska pārvalde.
155 232 Pārgrozib. Rigas eedzīv.nac. sastāva*

„ „ „

156 234 Pilsētu leelums un latveešu procents
tanīs*

„ »

157 236 Latveeši XVIII. g. s. vidu Pec Hupela „T_opographische Nach-

richten", Riga, 1777. gada.
158

„
Latveeši XVIII. g. s. beigās (Viļakā) Pec G. barona Manteuffela „Inflanty

Polskie",

159 237 Seeveetes pee baznicas (Kurzeme) Fotogrāfs J. Reeksts, Riga.
160 238 Nīceete

161
„

Rucaveete
„ „

162 239 Latgales latveešu zemneeki Iz V. Seil jk. kolekcijas.
163

„
Rucaveete Fotogrāfs J. Reeksts, Riga.

164 240 Latveešu zvejneeki
„ „

165 241 Latveešu zemneeki ļKurzemē) „ „ „

166
n

Pee pajūga (Vidzeme) „ „ „

167 242 Latveešu kareivju grupa (ar franču

kara medali apbalvoti par kaujam
pret Bermontu) „ „ „

168 245 Latveešu skaita peeaugšana* V. Krūmiņa zīmējumsV.stat.pārvaldei.
169 246 Lībeete no Žaunragceema M. Sama uzņēmums (llustr. Žurn.).
170

»
Lībeetis no Žaunragceema

„ „ „ „ »

171 217 Libeešv maja » » « » »

172 251 Vācu kolonisti Iz J. Novoselova kolekcijas.

173 252 Vāceešu procents Latvija *_ Valsts statistiska pārvalde.
174 253 Vecticigi leelkreevi Latgale

_

Iz J. Novoselova kolekcijas.
175 254 Katoļticigs baltkreevs Latgale „ „ „

176 255 Kreeveete „ „ „

177 258 Polis

178
„

Ebrejs
„ „ „

179 259 Ebreju skaits Latvijas pilsētās pirms
un pec kara* Valsts statistiska pārvalde.

180 261 Latvijas eedzīvotaju konfesija *

„ „ „

181 262 Latveeši sadaliti pēc ticibam*
„

_
„

„

182 270 Latvijas eedzīvotaju nodarbošanās * V. Krūmiņa zīmējumsV.stat.pārvaldei.
183 271 Rigas eedzīvotaju nodarbošanās* Rigas pilset. statist, valdes diagrama.
184 274 Lasit un rakstit pratēju °/o atsevišķos

apriņķos * Valsts statistiska pārvalde.
185 275 Lasit pratēju °/o Baltijas juras austr.

peekraste *

» »
»

183 276 Vīreešu un seeveešu lasit pratēju °/o*
„ „ „

187 277 Vīreešu un seeveešu rakstit prat. °/o* „ „

188 279 Latveešu valodas pratēju ū/o dažādo

Latvija dzīvojošo tautu starpā* „ „
„

189 296 Bēgļu nometne 1915. gadā Fotogrāfs A. Mednis, Rigā.
190 299 Zemes īpašumi Latvija pirms kara* Valsts statistiska pārvalde.
191 302 Santes muiža 1860. gadā V. S. Stavenhagena zīmējums.
192 306 Vecgulbenes pils —

193 307 Muižu robežas Pēc B. Marquarta „Die landwirtschaft-

lichen Verhāltnisse Kurlands",
Berlin, 1916.

Ilustrāciju, diagramu un kartogramu saraksts
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194 312 Vidzemes zemneeku māju pārdošana* Valsts statistiskā pārvalde.
195 342 Zemes izleetošana pirms kara* R. Kasparsona zīmējums valsts stat.

pārvaldei.
196 343 Aramzemes procents pa apriņķeem * Valsts statistiska pārvalde.
197 344 Atmatas uzplešana ar traktoru Iz P. Leepiņa kolekcijas.
198 345 Kurzemesprivāto muižu un zemneeku

zemes izleetošana * Valsts statistiskā pārvalde.
199 349 Seena pļauja
200 350 Smilšaina nederiga zeme Iz J. Novoselova kolekcijas.
201 351 Aizaugošs ezers Iz P. Leepiņa kolekcijas.
202 352 Meži pa apriņķeem procentos

* Valsts statistiskā pārvalde.
203 354 Bijis kaujas lauks Fotogrāfs M. Lapiņš, Riga.
204 358 īzpostito apgabalu karte * Valsts statistiskā pārvalde.
205 360 Kara nopostitas ēkas *

R. Kasparsona zīmējums valsts stat.

pārvaldei.
206 364 Atmatas karte * Valsts statistiskā pārvalde.
207 366 Tranšeju nolīdzināšana Fotogrāfs M. Lapiņš, Riga.
208 373 Dzīve atjaunojas

„ „ _„
_

„

209 374 Aramzemes izleetošana 1920. gada * Valsts statistiskā pārvalde.
210 376 Galveno lauku augu sējumi 1913. g.

*

„ „

211 381 Cukurbeešu izmēģinājumu lauks Agr. Lažes uzņēmums.

212 382 Cukurbeešu lauks Lubānā
„ „ „

213 383 Tabakas lauks P. Upiņa uzņem, (pec „llustr. Žurn.).
214 384 Galveno labibu rajoni 1920. g.

* Valsts statistiskā pārvalde.
215 385 Preekuju lauksaimneecibas instituts Pēc „Ilustretā Žurnāla".
216 386 Meslu ardišana Fotogrāfs J. Reeksts, Rigā.
217 387 Aršana ar spīļu _arklu —

218 388 Zemi uzarot agra pavasarī —

219 389 Atsperecešas darba
—

220 390 Labibas pļaujmašina darbā —

_

221 396 1913. gada ražas produkti* Valsts statistiskā pārvalde.
222 397 Labibas pļāvēji darba Iz J. Novoselova kolekcijas.
223 398 Labibas pļauja Latgalē Iz V. Seil jk. kolekcijas.
224 400 Kuļmašīna darba I

—

225 405 Ganāms pulks Cesvaine z _L. Lauks. Ekon. Sab. kolekcijas.
226 410 Vērši zirgu veetā Pec „Ilustreta Žurnāla".
227 411 Zirgi uz 100 eedzīvot. pirms kara * Valsts statistiskā pārvalde.
228 412 Vērši smaga vezuma Pec „Ilustretā Žurnāla".
229 415 Govslopi uz 100 eedzīvotajeem* Valsts_statistiskā pārvalde.
230 416 Mājlopi uz 1 kkm * V. Krūmiņa zīm. Valst. stat. pārv.
231 417 Mājlopi uz 100 eedzīvotajeem *

„ .„ „ „

232 418 Veeteja govs Iz_Latv. Lauks. Ekon Sab. kolekcijas
233 419 Vērsis arkla Pēc „Ilustretā Žurnāla".
234 421 Neleelas Cesvaines saimneec. govs Iz Latv. Lauks. Ekon. Sab. kolekcijas.
235 422 Veetejee oksfordširi J. Vītoliņa fotogrāfija.
236 423 Aitas uz 100 eedzīvotajeem * Valsts statistiska pārvalde.
237 426 Cūkas uz 100 eedzīvotajeem*

„ „ „

238 427 Sugas cūkas Iz J. Novoselova kolekcijas.
239 444 Fabriku un strādneeku skaits Lat- Valsts statistiskā pārvalde.

vija_*
240 455 Leelrūpneecibas ražojumu vērtibā

„ „ „

atsev. apriņķos *

241 459 Latv. leelrupn. nodarbināto stradn.
„ „ „

skaits 1910., 1920. un 1921._g.*
242 460 Kokrupneeciska eestade Rigā Fotogrāfs J. Reeksts, Rigā.

»»_»» » I» n

244 461 Feniksa vagonu būvētava Fotogrāfs M. Lapiņš, Riga.
245

„ Akmeņu laustuve Vidzemē Fotogrāfs J. Reeksts, Rigā.

Ilustrāciju, diagramu un kartogramu saraksts
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-246 462 Stiklu fabrika Fotogrāfs M. Lapiņš, Riga.
247 463 Fabriku rajons Rigas preekšpilseta Latveešu lidotāju uzņēmums.

248 464 Leelrupneecisku eestāžu īpašumi
Riga * Rigas pilsētas statistiska valde.

249 484 Rigas ostas vārti Rigas biržas komiteja.
250 485 Rigas ostas padziļināšanas darbi

„ „ „

251 486 Saldētava Rigas osta
„ „ „

252 487 Elevators Rigā „ „

253 488 Upes ledlauzis
„_ „ „

254 489 Miķeļbaka Iz jurneecibas départ, kolekcijas.
255 490 Jauna baka Daugavgrīva fotogrāfs A. Mednis, Rigā.
256 491 Rigas osta 1921. g. vasarā

„ „ „ „

257 492 Latvijas tvaikonis
„Daugava" Rigas

ostā Iz jurneecibas départ, kolekcijas.
258 493 Elektriskais ceļamais krāns Rigas ostā Rigas biržas komiteja.

259 494 Rigas osta eebraukušokuģu tonnaža* Rigas biržas komitejas diagrama.
260

„
Latveešu buru kuģis Iz jurneec. dep. kolekc. Fr. Baura zīrm

261 496 Latvijas tvaikonis „Veeslurs" „ „ „ „ „
„ „

262 496 Jurskolneeku skaits* Rigas Latv. Beedriba.

263 497 Latvijas buru kuģis „Riga" Iz jurneec. dep. kolekc. Fr. Baura zīrm

264 498 Rigas osta peerakstito kuģu tonnaža* Rigas biržas komitejas diagrama.
265 499 Latvijas tvaikonis „Gauja" Iz jurneec. dep. kolekc. Fr. Baura zīra.

266 501 Dzelzsceļu garums uz 100 kkm un

100 eedzīv. * Valsts statistiska pārvalde.
267 531 Eerakumos leelineeku frontē P. Upiša uzņēmums („Ilustr. Žurn/').
268 532 Kareivju parade Fotogrāfs J. Reeksts, Riga.
269 533

n ļ, ļ, n „ „

Index

1 2 Carte des Etats Baltiques.
2 4 Frontière de la Lettonie.

3 5 Etendue de divers Etats

d'Europe.
4 9 Dune près de Ventspils.
5

„
La plage de Riga.

6 10 Dune mouvante près de la

Daougava.
7 11 Dune mouvante en Livonie

comblant un lac.

8
„

Côte basse.

9 12 Côte escarpée en Cour-

lande.

10 13 Plage pierreuse près de

Liepeoupe.
11 14 Carte orographique de la

Lettonie.

12 15 Contrée montagneuse dans le

district de Césis.

13 16 Contrée montagneuse â

Raoune (1860).
14 17 Contrée montagneuse â

Smiltène.

15 18 Les alentors de Ligate.

16 20 Montagne du château de

Volkenbergue en Latgâle.
17 26 Le „Grand-Lac" dans ledistrict

de Valmêra.

18 27 Le lac „Dzirne" près de

Limebage.
19 28 Le lac „Ousma" avec PileSt.

Morits.

20 29 Le lac Alouksne.

21 30 Le lac Yougla.
22 31 Le lac Araïche.

23 32 Embouchure de la Salatse.

24 33 Fleuve Gaouïa près de

Sigoulda.
25 34 La Gaouïa près de Ligate.
26

„
Le fleuve Brasla.

27 35 Rocher près de la rive de

PAmate.

28
„

La grotte de Goutmane.

29 36 La Daougava près des ruines

du château d'Aiskraoucle.

30 37 Stabourags.
31 38 La Daougava près de Sèlepils.

32 40 LaDaougavaprès deMilegrave
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33 41 La Daougavaprès de Yaoune-

yelgava.
34 42 Chute d'eau de la Perse.

35 44 La Mémèle.

36 46 Pont sur la Venta près de

Kouldiga.
37 47 Chute d'eau à Roumbe.

38 48 Le Fleuve Abava.

39
„

Grottes nommées „Chambres
de Marie" près du fleuve Abava.

40 49 La Zileoupe à la frontière

russe

41 50 Les principaux, fleuves
42 52 Bord marécageux d'un lac.

43 53 Marais à tourbe.

44 54 Lac marécageux.
45 55 Exploitation de la tourbe.

46 58 Carte des isothermes en

Lettonie.

47 62 Trembles.

48 64 Prairie basse.

49
„

Bois à feuilles.
50 65 Forêt de sapins.
51 66 Bois à feuilles en hiver.

52 67 Forêt de pins.
53

„
Pins.

54 68 Forêt de pins.
55 „

Bois de bouleaux en Cour-

lande.

56 69 Bouleaux jeunes.
57 70 Lynx.
58 71 Cerf blessé.
59 72 Sanglier.
60 73 Le pesage du saumon.

61 74 Petits poissons.

~ \ Maisons de paysans en

67-?0 79/ . Lettonie
'

71 80 Vieille maison d'un garde
forestier en Courlande.

72 81 Le village d' „Oupmale" près
du fleuve Barta.

73
„ Village en Latgâle.

74 82 Village en Latgâle.
75 83 Rue dans un village russe

en Latgâle.
76 84 Tranchée habitée en Cour-

lande.

77 84 Tranchée habitée en Cour-

lande.

78 89 Riga en 1570.
79 90 Fête de la Verdure à Riga

au XVIII. siècle.
80 91 Riga.
81 93 Rue dans l'ancien Riga.
82 94 Ecole Maritime de Riga.
83

„ L'Opéra.
84 95 La Bourse de Riga.
85 96 Salle de réception de la Con-

stituante.

86 98 Port de Milegrave.
87 100 Bord de la mer près de Riga

pendant la saison des bains.

88 101 Rue au bord du Golfe de

Riga.
89 102 Plage de Riga.
90 105 Ruine de la tour du château

à Touraïda.
91 106 Ruines du château deKoknes-

ses.

92 109 Intérieur de l'église à Ixculle.

93 111 Valmêra du côté du fleuve
Gaouïa.

94 112 Monument du compositeur
Baouman à Limebage

95 113 Ruines duchâteau deLimebage
96 115 Port d'Aïnache.

97 116 Bourg de Maz-Salatse.

98 118 Château de Straoupe.
99 119 Césis.

100 120 Ruines du château des Che-

valiers de l'Ordre à Cécis.

101 • 121 Jardin du château de Cécis.

102 122 Maisons de campagne près de

Cécis.

103 123 Ancien aspect du château de

104 126 Alouksne. [Loubane.
105 127 Smiltène.

106 130 Château de Yelgava en 1659.

107 131 Yelgava.
108 132 Rue à Yelgava.
109 133 Château de Yelgava avant

l'incendie.

110 134 Maison de l'Union Lettone à

Yelgava.
111 135 Gymnase à Yelgava.
112 138 Toukoume.

113 140 Baouske en 1659.

114 141 Baouske.

115 147 Ilouxte après la guerre.

116 148 Eglise et Ecole à Roubène.

117 150 Liépaïa.
118 151 Rue à Liépaïa.
119 152 Etablissement debains de mer

à Liépaïa.
120 152 Etang des cygnes à Liépaïa.
121 153 Square des Roses à Liépaïa.
122 155 Elévateur dans le port de Lié-

païa.
123 162 Kouldiga en 1800.

124 163 Rue à Kouldiga.
125 164 Village des „Rois de Cour-

lande" en 1860.

126 166 Ventspils.
127 167 Port de Ventspils.
128 168 Phare à Kolkas-Rags.
129 169 Châteaude Doundague au mi-

lieu du XIX. siècle.

130 170 Talsi.

131 172 Sabile.

132 176 Daougavpils au moyen âge.
133 178 Portes du fort deDaougavpils.
134 181 Château de Preiļi.

135 182 Monastère à Aglone.
136 „

Lecture d'une epître du

pape
— à Aglone.
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137 183 Procession solennelle.

138 185 Rue principale à Rézêkne.

139 186 Eglise catholique à Rézêkne.

140 187 Bourg de Vilani.

141 „
Service à l'église d'Androu-

pine.
*

142 188 Rue à Loudze.

143 189 Lac et ruines du château de

Loudze.

144 190 Eglise catholique à Loudze.

145 194 Densité de la population en

divers Etats.

146 198 Accroissement de la popula-
tion.

147 201 Pourcentage des citadins en

Lettonie.

148
„

Densité de la population en

Lettonie.

149
„ Répartition de la population

en Lettonie d'après les con-

fessions.

150 218 La population d'après l'âge et

le sexe avant et après la

guerre.
151 222 Nationalités en Lettonie au

XII. siècle.

152 — Nationalités en Lettonie en

1920.

153 225 Répartition de la population
en Lettonie d'après la na-

tionalité.

154 226 Pourcentage de la population
d'après la nationalité.

155 232 Changement dans la réparti-
tion de la population deRiga
par nationalités.

156 234 Grandeur de villes et leur

pourcentage de Lettons.

157 236 Les Lettons au milieu du

XVIII. siècle.

158
„

Les Lettons àla fin du XVIII.
siècle.

159 237 Femmes près de l'église (en
Courlande).

160 238 Femme de la contrée de Nitce.

161
„

Femme de la contrée de Rout-

save.

162 239 Paysans lettons de Latgâle.
163

„
Femme dela contrée de Rout-

save.

164 240 Pêcheurs lettons.

165 241 Paysans lettons(enCourlande).
166

„
Voiture attelée (en Livonie).

167 242 Groupe de soldats lettons

(décorés pour les combats

contre Bermont de la mé-

daille militaire française).
168 245 Accroissement de la popula-

tion lettone.

169 246 Femme live de Jaounerag-
tsième.

170
„

Homme live de Jaounerag-
tsième.

171 247 Habitation des Lives.

172 251 Colons allemands.

173 252 Pourcentage des Allemands

en Lettonie.

174 253 Grands-Russes — vieux croy-
ants — en Latgâle.

175 254 Russe-Blanc catholique enLat-

gâle.

176 255 Femme russe.

177 258 Polonais.

178
„

Juif.
179 259 Effectif de Juifs dans les

villes de la Lettonie avant

et après la guerre.

180 261 Confessions de la population
en Lettonie.

181 262 Répartition des Lettons par

confessions.

182 270 Répartition de la population
par professions.

183 271 Répartition de la population
de Riga par professions.

184 274 Pourcentage des personnes
sachant lire et écrire par
districts.

185 275 Pourcentage des personnes
sachant lire —parmi la popu-
lation surles côtes est delà

Mer Baltique.
186 276 Pourcentage des hommes et

des femmes sachant lire.

187 277 Pourcentage des hommes et

des femmes sachant écrire.

188 279 Répartition des personnes sa-

chant la langue lettone —

par nationalités.

189 296 Camp de réfugiés en 1915.

190 299 Propiétés foncières avant la

guerre.
191 302 Bien de Santés en 1860.

192 306 Château de Vetsgoulbène.
193 307 Limites des propriétés fon-

cières.

194 312 Vente des maisons depaysans
en Livonie.

195 342 Répartition de la superficie

par cultures avant la guerre.

196 343 Pourcentage des champs par

districts.

197 344 Tracteur défrichantun champ.

198 345 Répartition des cultures dans

les biens et dans les pro-

priétés des paysans en

Courlande (Pourcentage).
199 349 La fenaison.

200 350 Terre inculte sabloneuse.

201 351 Lac envahi d'herbe.

202 352 Répartition des forêts par

districts (pourcentage).
203 354 Champs de batailled'autrefois.

2043 58 Carte des districts dévastés.

2053 60 Pourcentage des habitations

dévastés par la guerre.
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206 364 Carte des champs non cul-

tivés en 1920.

207 366 Aplanissement des tranchées

208 373 Rénovation de la vie.

209 374 Répartition des champs par
cultures en 1920 (Pourcen-

tage).
210 376 Emblavures principales en

1913.

211 381 Champ d'essai de betteraves

à sucre.

212 382 Champ de betteraves à sucre

à Loubane.

213 283 Cultures de tabac.

214 384 Rayons des céréales princi-
pales en 1920.

215 385 Institut d'Agriculture à Pré-

koule.

216 386 Engraissement d'un champ.
217 387 Labour d'un champ avec

l'araire.

218 388 Labour d'un champ au prin-
temps.

219 389 Herse en activité.

220 390 Faucheuse à ble en activité.

221 396 Quantité des produits agrico-
les récoltés en 1913.

222 397 Moissonneurs.

223 398 Moisson en Latgâle.
224 400 Machine battant le blé.

225 405 Troupeau à Cesvaine.

226 410 Boeuf attelé.

227 411 Chevaux sur 100 habitants

dans divers Etatļ avant la

guerre.
228 412 Boeuf traînant une charge de

foin.

229 415 Vaches sur 100 habitants

dans divers Etats.

230 416 Bétail -de ferme sur 1 klm.

carré en 1913 et 1920.

231 417 Bétail de ferme sur 100 ha-

bitants en 1913 et 1920.
232 418 Vache indigène.
233 419 Boeuf à la charrue.

234 421 Boeuf dans une petite ex-

ploitation à Cesvaïne.

235 422 Oxfortshire du pays.
236 423 Brebis sur 100 habitantsdans

divers Etats.

237 426 Porcs sur 100 habitants

dans divers Etats.

238 427 Porcs de race.

239 444 Effectif des fabriques et des

ouvriers en Lettonie.

240 455 Valeur des produits indu-

striels en Lettonie par di-

stricts.

241 459 Effectif des ouvriers dans

les industries de la Letto-

nie en 1910, 1920 et 1921.

242 460 Industrie du bois à Riga.
243 „ „ „ „ „ „

244 461 Phénix — fabrique pour la

construction de vagons.
145

„
Carrière en Livonie.

246 462 Verrerie.

247 463 Vue à vol d'oiseau des fabri-

ques dans les faubourgs
de Riga.

248 464 Immeubles des établissements

industriels à Riga.
249 484 Entrée du port de Riga.
250 485 Travaux d'approfondissement

dans le port de Riga.
251 486 Etablissement frigorifique

dans le port de Riga.
252 -*87 Elévateur de Riga.
253 488 Brise — glace du fleuve.

254 489 Phare de Michelle.

255 490 Phare neuf à Daougavgriva.
256 491 Le port deRiga dans l'été 1920.

257 492 Vapeur letton „Daougava"
dans le port de Riga.

258 493 Grue électrique dans le port
de Riga.

259 494 Tonnage des bateaux entrées

dans le port de Riga.
260

„
Voilier letton.

261 496 Vapeur letton „Viéstouris".
262 496 Effectif des marins à l'Ecole

Maritime de Riga répartis

par nationalités.

263 497 Voilier letton „Riga".
264 498 Tonnage des bateaux appar-

tenant au port de Riga.
265 499 Vapeur letton „Gaouïa".
266 501 Longueur des chemins de fer

par 100 klm. carrés et

100 habitants.

267 531 Dans les trachées sur le

front des bolchevites

268 532 Revue des troupes
269 533
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Alfabetisks satura rāditajs

Abava 7, 48, 50, 165, 171

Abavas buks 48

Āboliņš 374, 375

Ādažu pag. 109

Adas 473

Aderkašu pag. 465

Adminibas darbi 156, 465

Administratīvais eedali-

jums 4, 74

Aģe 51

Aglona 181

Agrarbanka 525_
Agrareekārtasvēsture 308

Agrārreforma 329

Agrārreformas likums 332
Ainaži 2, 70. 82, 85, 86,

88, 114, 248, 262

Aizkraukle 36, 109, 243

Aizpute 22, 32, 84, 86, 88

159, 234, 235, 251, 260

Aizputes apr. 4, 25. 74, 83

88, 159, 196. 202, 207,

208, 214, 228, 240, 253,
274, 278. 284, 293, 300,
318, 450, 458

Aizupes pag. 173

Aitas 406, 422, 423, 425

Aiveekste 19, 27, 36, 42,
51, 124

Akmeņogles 54, 477

Akmeņu laustuvēs 449,
451, 461

Akniša l, 3, 148

Aku gals 160

Alaži 109
Alas 8

AIauksts 30, 33

Alberts, biskaps 509
Aleksandra 111 (ķeizara)

osta 154

Aleksandrovska 482

Aļeksejs Michailovičs 105

„Alfa" tvaika modernee-

ciba 172

Aloja 70, 88, 117

Aloksnite 43

Alšvanga 55, 76, 161

Altenes muiža 252

Alūksne 84, 85, 86, 88,125,
228, 235

Alūksnes ezers 26, 29,125
Alūksnes upe 43

Allunans, Juris 521

Alus brūži 451

Amata 32, 35, 50

Amatneeciba 435

Amula 173
Analfabēti 273

Andrupina 187, 466

Andruva 45

Anes augstumi 16

Angelnas_ sugas 417

Apdzīvotās veetas 74, 83

Ape 88, 128

Apkalpotāji 266

Apriņķi 4, 74

Apriņķu eedzīvotaju

_

skaits 195

Āpsis 71

Apšupe 49

Aramzeme 342

Aramzeme izpostitos ap-

gabalos 365

Araži 124

Archangeļska 472

Arensburga 30

Arkļi 388, 389

Arlavas pag;. 76

Arona 43, 50
Ažu ceems 82, 145

Asari 101

Atmata 362

Auce 45, 50

Audumi 465

Augšzemes augsteenē 21

Augšzemneeku izloksne

240

Augstroze 117

Aumeisteru pag. 465

Auzas 377, 379, 396, 399,

401, 475

Austrum-Vidzemes aug-

steenē 18

Autine 110

Autonomija 527

Avižneeciba 281

Babina 3

Babits 26, 28, 29

Bakuža kalns 16

8ā1d0ne85,88,141,142,515

Balodis, J. (ģenerālis)
530

Balta baznica 99

Baltija 6, 203

Baltijas jūra 4, 23, 465
Baltinova 190

Baltinovas pag. 76

Baltišporta 469, 472, 480

Baltkreevi 146, 213, 223,

225, 228, 256, 272, 277,
278, 295

Baltu tautas 235

Bandrevič, A
L

492

Barons, Krišjānis 521

Bārta 29, 49, 50, 51

Bārtas līdzenums 22, 55
Baznīcas kalns 18, 171

Batorijs, Stefans 92, 512

Bauska 1, 44, 86, 88,139,

235, 248

Bauskas apr. 4, 25, 58, 74,

88, 139, 196, 202, 207,

208, 214, 228, 262, 278,

284, 293, 300, 318, 450,
458

Bavārija 5, 242

Bebreene 109

Bebris 71

Bebru dumpis 519

Beedribas 282

Beeriņi 109

Beezbardis, Kaspars 522

Bēgļi 234, 245

Beļava 53
Berezinas kanāls 39

Bermonts-Avalovs 531

Bērnu iztrūkums 219

Bērze 45, 46, 50, 51, 52,449
Bērzone 16, 121

Bērstele 45

Bertholds 508

Bezstuževs 120

Beveriņas pilskalns 117

Bicance 41
Bilance (tirdzneecibas)

486

Bilskas pag. 465

Birons, hercogs 133

Biržas banka 95
Biržas ēka 95
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Birži 85, 88, 122

Biržu muiža 515

Biržu pag. 145

Biskapi 90, 105, 510

Biškopība 431

Bolderaja 86, 88, 99, 235

Bolupe 50

Bolvi 76, 190, 209. 466

Brasla 32, 34, 35, 50

Breede 32

Breedis 71

Brest-Litovskas meers

245, 529

Briņģu pag. 78

Brīvais līgums 518

Brīvās profesijas 266, 272

Brīvceemi 164

Brīvezers 31

Bruņneeku muižas 298

Brūnogļu slāņi 7

Budžets (valsts) 505

Bulduri 101

Buļi 11, 101

Buļupe 43, 51, 52

Burtneeki 60, 61
Burtneeku ezers 18, 26, 27,

32, 55, 238

Buru kuģi 497
Butkunu ceems 136

Carnikava 11, 35

Cechsteins 7

Ceecere 48, 50

Ceeceres ezers 21

Ceemi 78, 80

Ceļš 503

Ceļojošas kapās 10

Cementa fabrikas 449
Cenas purvs 54

Ceplits 141

Cēre 171, 252

Cēsis 32, 84, 86, 88, 119,
235, 281, 436

Cesu apr. 4. 25, 74, 88,

118, 196, 202, 207, 208,
214, 228, 278, 284, 300,
310, 318, 458

Cesu kalns 19

Cesu kauja 531

Cesvaine 16, 70, 84, 124

Ciriša ezers 183

Cores pag. 2

Cūkas 406, 407, 426
Cukurbeetes 381
Cunftes 438

Dagda 87, 88, 181, 235

Dagdas pag. 466

Dārzkopība 403

Darzneeciba 102

Daugava 10, 13, 20. 21,
30, 36, 46, 51, 87, 143,
437, 467, 474, 506

Daugavas - Dņepras ka-

nāls 39

Daugavas krāces 143

Daugavgrīva 57, 88, 99,
490

Daugavpils 36, 86, 88,174,
177, 211, 235, 257, 435,
446

Daugavpils apr. 4, 25, 74,
88, 176, 196. 207, 208,

214, 228, 229, 278, 284,
294, 300. 318, 323, 448,

458

Deenvidus-Vidzemesaug-
steenē 15, 59

Dēliņa kalns 18

Demokrātiskaisbloks 528

Devona formācija 7

Dikļi 117

Dižupe 49

Dņepra 39, 467

Dobele 87, 88, 136. 228
Dobeles apr. (sk. Jelgavas

apr.)
Dobeles pils 84

Dobeles pilskalns 139

Doles pag. 294, 465
Doles sala 38, 39
Dolomits 8
Doma baznica 96

Dona 467

Draguņu ceems 164

Dravu skaits 431

Drikse 132
Drisas apr. 1, 174, 177,

230, 237

Drisas - Sebežas dekants

237

Druja 181

Dzeedašanas svētki 521

Dzegužu kalns 10, 13
Dzelzsāmurs 173

Dzelzsceļa linijas 500

Dzērbene 84

Dzimstiba 200, 203
Dzimtbūšana 510, 517
Dzimums 210, 217

Dzintars 25, 451*

Dzīvais inventārs 430

Dzīvneeku produktu ap-
strādāšana 458

Džūkste 45, 136

Dubisa 47
Dubna 20, 42, 50, 181

Dundaga. 49, 70, 72, 169,
241, 492

Dundagas augsteenē 22

Durbe 88, 157
Durbes ezers 31

Durbes kauja 157, 509

Durbes upe 50, 160
Dures pag. 78

Dveete 42, 50

Dviņecas ezers 36

Ebreji 102, 213, 223, 224,

225, 226, 228, 229, 231,

234, 259, 264, 272, 277,
278, 280, 295

Ecēšas 383

Ēdamu preekšmetu paga-
tavošana 445

Ede 48

Edinburga 101

Ēdoles pils 169
Eecava 85, 88, 142

Eecavas upe 45, 46,
n

50,
51, 52

Eeceļošana (Latvija) 295
Eedzīvotaji izpostitos ap-

gabalos 367, 368

Eedzīvotaju beežums 193

Eedzīvotaju pārmēriga
vairošanās 286

Eedzīvotaju skaita mazi-

nāšanās 202, 208

Eedzīvotaju skaita pee-

augšana 197

Eedzīvotaju skaits 191,
207

Efeja 65

Egles ezers 183
Eglone 42, 50

Eķengraves muiža 145

EÉsporttirdzneeciba 470.

481, 486
Elektriskas speķu staci-

jas 40, 54
Elevators 96

Elka kalns 17
Elkšņu pag. 466

Embote 22, 515

Embotes pilskalns 161

Emburga 44, 137

Emigrantu skaits 292

Engure 12, 88, 173, 492,
515

Engures ezers 26, 28

Eratiskee bluķi 8

Ērgļi 16, 124

Erla 49
Ezeres pag. 76

Ezeri 25
Ežu ezers 26

Esens, fon 93
Ēveles pag. 465

Fabriku leelums 456

Fabriku meesti 87

Fabriku skaits 447

Fajans 449

Fauna 63, 69

Feliksberga 492

Felkerzams, Hamilkars

519

„Feniksa" vagonu fabrika

96, 442, 461

Fermas 324

Flaga (kuģu) 498

Flandrija 515
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Flora 63

Folvarki 324

Fonda zemes izleetošana

334, 335

Fridrichs Kazimirs, her-

cogs.143, 515

Gaisiņkalns 16, 59

Galindi 236

Ganibas 347

Garidzneeki 265

Garoza 45

Gāzes fabrika 95

Gatartas pag. 465

Gauja 7, 8, 13, 17, 30, 32

Gaujas-Daugavas kanāls

35, 50, 51. 474

Gaujene 249

Gercikas pils 184

Ģilde 92, 438

Ģimenes stāvoklis 219

Ģipss 449

Glazmanka 86, 88, 180
Glubica 3

Glūcks 126

Goba 66

Godpilsoņi 265
Golcs, çrafs fon der 530,

531, 532

Goldmans J. valsts domn.

527

Gotlandes sala 507

Grāmatneeciba 281

Granita bluķi 8

Grebļa kalns 21

Greekija 5, 40, 227, 481
Grenlandê 56

Grīziņa kalns 10. 13
Grīva-Zemgale 82, 86, 88,

147

Grobiņa 87, 88, 157, 228,
235

Gulbene 60, 61, 70, 84, 85

Gustavs Ādolfs 105, 110,
132, 512

Gustavs Vaza 120

Gutmaņa ala 8, 35, 105

Hango 24

Hanzas sabeedriba 91

Hercogi 129

Hidrogrāfija 23

Hornhauzens, mestrs 157
Idus m. 60
Idus purvs 55

Igauņi 223, 225, 228, 231,
239, 249, 264, 278, 295.

508

Igaunija 1. 2, 4, 6, 7, 194,
203, 250, 381, 488, 495

Igauņu valoda 250

īģe 32, 50

Ikšķile 109, 248, 465

Ilmate 173
Ilzene 249

Ilziņ ezers 124

Ilūkste 50, 86, 88, 146,
263

Ilūkstes apr. 4, 25, 74, 83,
88, 145, 196, 202, 207,
208, 214, 228, 257, 262,
274, 278, 284, 300, 318,
450, 458

Imanta 508

Imports 471, 476, 481, 487

Imula 173

Indrica 42

Ingermanlande 249

Inčukalns 33, 35

Ipiķu pag. 1, 2

Irbes juras šaurums 169
īre 22, 49, 50

Irlava 48

Iršu kolonija 123, 252

Izabelinas pag. 230, 466

Izborska 3, 6

Izceļošana 285, 519

Izglītība 273
Izlīce 45, 50

Izotermas 58

Izpostitee apgabali 353,
356

Izvoltas pag. 466

Islande 59, 65

Istras pag. 230, 466

Iča 43, 50

Ivangoroda 511
īve 65
Jānis Breesmigais 119,

127, 511

Janovales muiža 230, 249

Janovka 148

Jasmuižas pag. 466

Jatvegi 236

Jaunjelgava 41, 86, 88,

143, 235

Jaunjelgavas apr. 4, 25,

68, 70, 74, 83, 88, 143,

196, 202, 207, 208, 214,

228, 278, 284, 300, 318,
458 •

Jauniatgalē 190

Jaunlatveeši 521

Jaun-Leepaja 154

Jaun-Peebalga 436

Jaun-Peebalgas pag. 76.

465

Jaunpils_lo9, 514

Jaunpilseta 112, 143

Jaun-Rozes pag. 1, 2

Jaunupe 45, 51

Jēkaba baznica 96

Jēkaba kanāls 45

Jēkabmeests 39, 86, 88,

143, 144, 235, 255, 435

Jēkabs, hercogs 132. 134,

137, 141, 162, 166, 514

Jelgava 13, 57, 60, 88,

131. 211, 235, 251, 257,
281, 435, 446

Jelgavas apr. 4, 25, 58,
74, 88, 130, 196, 202,
207. 208, 214, 228, 269,
278, 284, 293, 300, 318,

448, 449, 450, 458

Jelgavas līdzenums sk.

Zemgales
Jeruzaleme 147

Jezuspils 162

Jugla 52

Juglas ezers 30, 51

Jumeras upe 118

Jūras klimats 56
Jūras mēsli 25

Juras pils 159

Jūrmalas līdzenums 8, 11

Jūrneeki 497

Jūrskola 492, 496.

Kaļķakmens 7, 8, 37

Kaļķi 449, 450

Kalkūni 146, 147

Kalnamuižas pag. 249

Kalsnava 16

Kaltene 173

Kandava 48, 86, 88, 171,
235

Kandavas pag. 466

Kangaru kalni 17

Kāpas 10

Kapiņu pag. 7
,

182, 230

Kapitāls 305, 438, 440,
457

Kapitulācijas nosacijumi
513

Kapseda 158

Kara klausiba 211, 213

Karalauči 151

Karalis Kārlis XII. 164

Kara osta 153

Kaya ostas darbnīcas 155

Kārļu pag. 465

Kārsava 88, 189, 235

Kārtas 264

Kartupeļi 377, 379. 396,

399, 401

Kazdangas pag. 252

Kazkopiba 433

Katlakalna pag. 294

Katoļi 261, 277

Katoļu baznīca 142, 147,
161

Katrina I. 126, 181

Katrina 11. 142, 254

Katrīnas peldu veeta 104

Kačanovas pag. 1, 256

Kauguri 101, 465

Kauguru ezers 15. 26, 30

Kauņas gub. 194, 244, 291

Kaunati 186, 466

Kaupo 509

Ķeeģelnicas 46, 450
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Ķegums 39
Ķeizara Vilhelma kanāls
'

468

Ķekava 43

Kemeri, 85. 88, 103, 141,
*

294

Ketlers, hercogs Gothards

139, 512
1

514

Kimiska rūpneeciba 445,
*

446, 458

Kira 31

Ķirmes kalns 21

Ķīšezers 26, 30, 51, 52

Klaipēda 24, 129, 151

Klani 20

Klauši 288, 519

Klēts kalns 16

Klimats 56

Klostera kalns 171

Knepkens, Andréas 92

Koki 465, 489

Koknese 37, 84, 105, 524

Kokrūpneeciba 460

Koku pludinašana 41

Koku tirdzneeciba 474

Kolkas rags 12, 169, 248

Kolonijas 514

Kolpaks, pulkvedis 165,
530

Koniņi 164

Kooperatīvi 282

Koplava 88, 148

Kopražas 396. 399, 401

Kosas pag. 465

Kovra 50

Krāce 33, 38
Krāslava 86, 88, 148, 179,

235, 466

Kreevi 212, 226, 229, 231,
254. 263

Kreevijā 3, 4, 266, 278,
482, 483, 488, 490, 495,
513, 515, 516

Kreeviņi 248
Kreevu kalns 22

Kreevu valoda 224
Krēsli 465

Krimulda 105, 246

Krimūnu stacija 136
Krīts 450

Kroņa-Vircava 136
Kronstate 24, 469, 480, 482

Kronvalds, A. 521
Krusta kari 508

Krusthkums 39

Krustpils 85, 86, 88, 174,
180, 209, 228, 235

Krustpils pag. 177, 263
Kuchva 3, 31, 50

Kūdra 8, 54

Kuģneecibā 26, 491

Kuģu buvneeciba461,493,
515

Kuģu tonnaža 498

Kūja 43, 50

Kuldīga 46, 47, 57, 60, 84,
86, 88, 162, 235, 241,

251, 281

Kuldigas apr. 4, 25. 74,

83, 88, 161, 196, 202,
207, 208, 214, 228, 274,

278, 284, 293, 300, 318,

450, 458
Kurmales pag. 252

Kurzeme i, 4, 6. 74, 83,

88, 129, 193, 196, 197,

199, 201, 203, 207, 208,
209, 210, 212, 214, 221,

224, 226, 228, 237, 243,
244, 250, 260, 261, 273,

276, 284, 293, 296, 298,
300, 318. 338, 399, 458,
514.

.Kurzemes pussala 129

Kurzemes Šveice 48, 171

Kuršani 7

Kurši 223, 236, 508
Kursišu pag. 76

Kuršu joma 3, 244

Kuršu koniņi 165

Kveeši 378, 396, 401

Kvotes zeme 310.

Labibas cenas 439

Labibas izvedumi 474

Labraģe 12

Laibas 41
Landesstaat'i 517, 522

Landesvērs 530

Landtāgi 110, 511

Lapi 239

Lapu meži 327, 352

Lazdone 16

Lazdones pag. 122

Laši 25, 42

Lasitprateji 274

Latgale 4, 19, 65, 70, 74,
81, 83. 88. 174, 193, 196,
199, 201, 203, 206, 221,
224, 228, 242, 250, 255,
261, 273, 276, 284, 290,
296, 298, 300, 318. 322,
399, 458, 516, 525

Latgales augsteène 20, 59

Latveeši 211, 213,223, 225,

228, 231, 235, 243, 262,
271, 295, 492. 507

Latveešu apdzīvota teri-

torija 237
_

Latveešu strelneekupulki
527

Latveešu valoda 224, 240

Latveešu valodas pratēju
skaits 278

Latvijas pilsoņi 225
Lauce 50

Ļaudona 123

Laukkopiba 373

Lauksaimneecibā266,270,
272

Lauksaimneecibasbeedri-

bas 386

Lauksaimneecibas maši-

nas 387

Lauku augu ģeogrāfija
382

Lauku eedzīvotaji 195

Lauku mēslošana 386

Lauku zistemas 375

Lauru kolonija 3

Leede 43, 50, 124

Leelas saimneecibas 318,
320

Leel-Auce 139

Leelgruntneeciba 299, 303
Leelkreevi 213, 223, 225,

228, 256, 272, 277, 278,
295

Leellopi 370, 406, 407, 414,
419. 420

Leellopi 421

Leel-Lugažu pag. 2

Leelrūpneecibā 520

Leel-Salaca 241

Leelupe 13, 29, 44, 49, 5L

52, 474

Leelvarde 109, 222, 248

Leepa 66

Leepajā 5, 12, 25, 57, 60,
86, 88, 150, 209, 211, 233,
235, 251, 257, 260, 281,

294, 435, 446, 458, 460,
469, 471, 480, 495, 531,
532

Leepajas apr.4, 74,83, 88,
149, 196, 202, 207, 214,
228, 240, 274, 278, 284,
293, 300, 318, 448, 450,
458

Leepajas ezers 26, 28, 29,
49, 51

Leepajas pučs 530

Leepare 45

Leetavā 3, 4, 149, 166,227,

488, 508
Leiši 146, 212, 223, 225,

228, 231, 257, 277, 278,
295

Leišmale 257
Leišu valoda 224, 236

Leitišu upe 48, 49

Lejasceems 82, 88, 127

Lejas-Kurzemes augstee-
nē 21

Lenču pag. 465

Lēņu kārtiba 510
Lībeeši 23, 80, 222, 239,

246, 492. 507

Libeka 467, 507

Līdakas 25
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Līdece 32

Ligate 18, 35, 88,107, 459

Ligates upe 32, 33

Ligrade 122

Liksna 42, 50

Liksnas pag. 76

Limbaži 32, 70, 84, 86, 88,

113, 235, 241, 281

Limbažu augsteenē 18

Limbažu pilsmuiža 113

Lindes pag. 145

Lini 377, 379, 396, 399,

472, 490
Linsēklas 490

Lipna 31, 50

Lisaja gora 16

Lisena 43

Litene 459

Litenes papira fabrika 128

Livani 86, 88, 180, 228,
235

Livonija 510

Līvu upuru ala 118

Lonesta 49

Lopkopība 404

Loppārraudzibas beedri-

bas 418

Lopu skaits 409

Ložmetēju kalns 137

Lubane 70, 123

Lubanes-Aiveekstes ka-

nāls 43

Lubanes ezera līdzenums

19, 25

Lubanes ezers 19, £6, 43

Lubanes pils 123

Lubanes purvs 55

Lube 49

Ludza 86, 88, 174, 188,
235

Ludzas apr. 4, 25, 74, 88,

187, 190, 207, 214, 228,

278, 284. 300, 318, 323,
458

Ludzas upe 3, 50

Ludvigs XVIII. 133

Lugažu laukums 125

Lūsis 70

Luterāņi 229, 261, 277

Mācitaju muižas 328

Madleena 60, 88, 108

Mājlopi 405, 406. 407, 408

Majoratmuižas 303

Majori 29, 101

Mājrūpneeciba 436, 465

Māli 449

Maļinovkas pag. 76, 230,
256

Mal meta 43

Mālpils 109

Mālpils pag. 465

Malta 43, 50, 187

Manaseins 522

Mangaļi 109, 492

Manteufels 253, 530

Māras kambari 48

Mārceena 262

Mazā Jugla 42, 50

Mazgruntneeki 308, 318,
320

_

Mazmajas 78

Mazpilsoņi 265

Maz-Salaca 70, 88, 116

Matiši 88, 117

Matkules pilskalns 173

Matrikuletee muižneeki

302

Mechan. koku apstrādā-
šana 445, 448, 458, 460

Meeži 377, 396, 399, 401

Meesti 78, 81, 235, 251

Meinbards, biskaps 508

Meklenburga 195

Melderupe 30, 52

Melngalvju nams 96

Melnupe 32, 50

Meluži 101

Mēmele 44, 50

Mencas. 73
Merinosu aitas 423

Merķels, Garlibs 517

Mērsrags 12, 25, 88, 173,
311

Meža cuka 71

Meži 32, 67, 350

Mežotne 84, 142, 515

Mežragaceems 82

Metalrūpneeciba 445, 458,
460

Metra 31

Michailovas pag. 76, 262

Mikeļbāka 489

Milgrāvis 30, 37, 40, 42,
51, 88, 98

Milzu kalns 22

Mineralrupneeciba 445,
449, 458, 461, 487

Mirstiba 200, 203
Misa 45, 50

Misiņa kalns 22

Mores pag. 465

Morica sala 29, 68, 165

Mozus ticigee 261

Muchobrodi 149
Muižas 78, 288

Muižneeciska leelgrunt-
neeciba 301

Muižneeki 265

Muižu apsaimneekošana
304

Muižu redukcija 513

Muižu robežas 307, 308

Mujāni 117

Munamegi 16
Mūsa 44, 50

Nabe 48

Nacionālā padome 529

Nacionālās pašapziņas at-

mošanās laikmets 520

Nacionālās zemstes 525

Naturālā saimneečiba 440

Neatkaramibas kari Lat-

vijā 533

Nederiga zeme 349

Nedzīvais inventārs 372

Nēģu zveja 35

Neibade 85, 88, 104

Nemana 166

Nepārdotas zemes 315

Neprecejušees 220

Nereta 42, 50

Nesaules kalns 16

Nīce, 1, 29, 49, 76

Nīces jūrmala 10

Nigrande 7

Nistates meers 513

Nitaure 85, _88 108

Nodarbošanās 268

Nolijumi_6o_
Nopostitas ēkas 359

Novadi 76

Ogleja 45

Ogre 17, 42, 50, 85, 88. 104

Oksenšerna 111. 120

Olaines pag. 294

Oleru meests 117

Oļģerts 124, 131

Omuļu pag. 2

Ope- skat. Ape

Opočka 3

Organisku veelu apstrad.

445, 452

Orografija_7
Orografiska karte (Lat-

vijas) 14

Ozolmuižas pag. 230

Ozols 66

Ozolu stacija 117

Osis 66

Ostas 152, 467

Ostas dambis 99

Ostrovas apr. 1, 230, 238,

274

Ošunas pag. 230, 466

Pabaži 12, 88, 104

Packules upe 166

Pagasti 76

Palanga 1, 3, 129, 257,

260, 451

Palce 32

Panikova 6

Papes ezers 26, 28, 30

Papira rūpneeciba 445,

452, 458, 459

Papuve 376

Parādi (valsts) 504

Pareizticigee 96, 229, 261,

263, 277
Parkreevinašanas poli-
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tika 279, 522

Pārtika 403

Pārtikas un garšu veelas

rūpn. 451, 458, 461

Patkules grava 124

Patkuls Johans Reinholds

513

Patrimonialas muižas 329

Paurupe 88. 158

Pāvilosta 12, 85, 86, 88,
160

Pededze 43, 50

Peebalgas Ērgļu aug-

steenē 17

Peimanka 41, 50

Peimaņu ezers 31

Peipusa ezers 26

Pērles 43

Pernava 1, 105, 472, 480
Perze 42, 50

Pētera ala 8, 105

Pētera baznica 13, 96

Pēterburgas avizes 521

Peters

Peterupe 51, 104

Pečora 6, 18

Pildas pag. 249

Pilsberģe 12

Pilsētas 78, 82, 83, 235,
251, 510

Pilsētneeku skaits 200

Pilsētu īpašumi 328

Pilsoņu ūnija 133

Pils-Rauua 88

Piltene 84, 87, 88, 168,

228, 510, 514

Piņķu pag. 294

Pinstere 43

Pirkšanas spējas 464

Pitalova 1, 3, 190

Planicas pag. 252

Platone 45, 50

Plaujmašinas 390

Pļavas 29, 69, 347

Pļaviņas 88, 108, 235

Pļaviņu ceems 80

Pļavu merģelis 8

Plekstes 25, 73

Pleskavas gub. 2, 18, 65,

289, 291

Pletenbergs, Valters 121,

138, 511

Plostošana 51

Poguļanka _179
Poligrāfiska rūpneeciba

445, 451, 458, 459

Poļi 146, 213. 223, 225,
228, 229, 231, 257, 258,
277, 278, 295

Polija 3, 4, 201, 215. 512,
515

Poliščina 190

Politechnika 95

Poļu valoda 224

Pope 25, 70, 76

Posinas pag. 230

Prauleenes pag. 465

Precejušees 220

Preedulajs 39

Preekule 85. 88, 158

Preekuļu lauksaimneeci-
bas skola 123

Preiļi 76, 86, 181, 235

Pridruiska 1, 3. 87, 88,
177, 181, 256

Privātas muižas 298

Provincial padome 525

Purvi 52, 69, 349

Purvu rudas 8, 141

Pusmuižas 78, 305

Pustinas pag. 1, 256
Putni 73

Putnkopiba 432, 433

Ragņeeda 179

Rainis 148, 285

Raiskums 117

Rakstitprateji 277

Rakstu valoda 241

Raža 385, 391, 392

Raznas ezers_2l, 29, 29

Ražojumu (rūpneecibas)
vertiba 454

Rastreli 133

Rate 92

Rauna 16, 122, 124, 436

Raunas upe 32, 50
Rauša 50
Reežu upe 165

Reetum -
Kurzemes aug-

steenē 22

Reformācija 511

Rekrūši 278

Reliģija 261

Renda 48. 165

Reņģes 25, 73

Rentneeki 438

Rēzekne 86, 88. 174, 184,

235, 257
Rēzeknes apr. 4, 25, 74,

88, 184, 196, 207, 214,
228, 278, 284, 300, 318,

323, 458

Rēzeknes upe 43, 50
Revele 24, 469, 472, 480,

485, 510

Revolūcija 1905. g. 523

Ribeniški 187

Rīcibas komitejas 524

Rīdziņas upe 90

Riga 10, 12, 24, 57, 59,
60, 84, 86, 88, 90, 113,
204, 211, 231, 235, 251,

257, 261, 278, 281, 284,
296, 435, 441, 446, 453.

458, 460, 471, 474, 480,
491, 492, 495, 509, 510

Rigas apr. 4, 25, 74, 83,

88, 89, 196. 202, 207,
208, 214, 228, 278, 284,

300, 310, 318, 448, 450,
458

Rigas - Chersonas kanāls

39

Rigas fabrikas 437

Rigas juras līcis 25

Rigas Jūrmala 25, 85, 88,

101, 251, 294

Rigas latveešu beedriba

283, 521

Rigas lauksaimn. cen-

tralbeedriba 283

Rigas līdzenums 8, 13

Rigas osta 484

Rigas pils 96

Rinda 22, 49, 50

Riņņu kalns 117

Rītupe 190

Rīve 51

Robeža 1, 237

Roja 12, 22, 49, 50, 85,
88, 172, 173, 492

Roņi 73

Roņu sala 3, 8, 73

Ropaži 35, 109

Rozanova 5, 190

Rozenmuižas pag. 76, 230

Rucava 3. 68. 76

Rudzi 377, 378, 396, 399,
401, 402

Ruja 32, 50

Rujene 85, 86, 88, 114,

235, 524

Ruļļu kalni 13

Rumba 39, 47

Rundāle 142

Rūpneeciba 266, 272, 434

Rūpneecibas atjaunošana
457

Rūpneecibas rajons 455

Rušinās pag. 230

Sabile 48, 88, 172

Sādžas 78, 322

Saka 50, 160

Sakalaura purvs 55

Sakas osta 160

Salaca 11, 27, 32, 70, 247

Salacas līdzenums 18

Salacgrīva 12, 85, 88, 115,
262

Salanta 49

Salas pag. 109

Salas pils 109

Saldus 85, 86, 88, 164, 235

Saldus augsteenē 21

Sāmu sala 1, 8, 22, 32, 510

Sarkanmuižas pag. 76,122
Sasmaka 87, 88, 171

Sasmakas ezers 49

Sāti 515
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Satiksmes ceļi 499

Satversmes Sapulce 523,
533

Sauka 44

Saulupe 142

Sece 43

Seda 32, 50

Seena raža 347, 348
Seeveetes 211, 213, 217,

_276
Sējumi 373, 377, 384

Sēļi 129, 143, 222, 236

Sēlpils 145

Senprūšu valoda 236
Sēravoti 8, 103, 109, 141
Sesava 45

Setukezija 6

Sidrabenes pils 84, 139

Sigulda 33, 85, 88, 105,
246, 247, 465

Sīklopi 371

Simansons, ģenerāls 531

Sita 43, 50

Skaņais kalns 117

Skanste 99, 109
Skoda 29, 49

Skrīveri 88, 108, 143
Skrudalina 21, 88, 148

Skrundas *pag. 76, 165,
466, 515

Skuju meži 327, 352

Skulberģu pag. 465

Skulte 241

Slabodka 6

Slaktere 22

Slapjuma kalns 17

Slāvi 235

Sloka 29, 44, 84, 86, 88,
106, 109, 228, 235

Smelina 88, 148

Smiltene 17, 84, 88, 127,
235, 436

Smiltsakmens 7

Somi 128, 223
Sotekla 117

Spāģis Andr. 521

Sperjankalns 21

Spiru kalns 17
Stabe 37

Staburags 37, 145
Staicele 117, 459

Stampas purvs 55

Staraja Sloboda 190

Stende 162

Stenders 145

Stendes upe 22, 49, 50

Stikla fabrikas 451, 462,
487

Stopini 38

Strādneeku skaits leel-

rūpneecibā 266,447,452
Strazdu muižas meers

571

Straupe 84, 117, 118

Strenči 85, 88, 128, 235

Strūgas 41

Stukmaņi 37

Subate 86, 88, 146, 235

Sudrabe 45
Sudrabkalns 21, 22

Sugas lopi 417

Suiti 161, 263

Susēja 43, 44, 50

Sveesta eksports 418
Sveests 473
Sventa 3, 12, 51, 149,

158

Svēte 45, 46, 50, 51, 52,
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