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Godalgos lab ākas gan ības četros apri ņķos  

  

Rīko mazpulku propagandas  

  

nedēlu  

  

Lauku b ūvniec ības veicin āšanas  

  

fonds  
  

šovasar lauksaimniecības kamera godalgos saimniecības par priekšzīmīgi nostā-dītām ganībām, 
lai radītu lauksaimniekos ielāku sacensību lopbarības zālāju un ganī* )u ierīkošanā. Kameras 
zemkopības nodaa patreiz izstrādājusi godalgošanas notei» ramus. Katrā apgabalā šogad 
godalgos viena apriņķa saimniecības. Vidzemē — Valmieras, Zemgalē — Bauskas, Kurzemē -
— Ventspils un Latgalē Rēzeknes apr. saimniecības. Godalgos tikai tās saimniecī-bas, kuras 
sastāv par biedriem lopkopības pārraudzības biedrībās. Minēto 4 apriņķu lauksaimnieki savas 
ganības godalgošanai var pieteikt līdz š. g. 5. jūlijam.  

  
 Lai veicinātu lauku būvniecības racionā* laku nostādīšanu, lauksaimniecības kameras prezidijs 
nolēmis dibināt īpašu fondu, kurš sastādīsies no kameras iemaksām, valsts budžetā paredzētām 
sumām, no sabiedrisku iestāžu un firmu ziedojumiem un no būvniecības titerātūras pārdošanas 
ieņēmu» miem,  
  
 Šī fonda līdzekļus izlietos priekšzīmīgi iz* būvētu lauku ēku godalgošanai, paraugplā nu 
iegūšanas sacensību sarīkošanai, lauku apstākļiem piemērotu būvveidu, būves materiālu un 
aizsardzības līdzekļu pētīšanai un pārbaudei, un lauksaimniecības būvnie. čības literatūras 
izdošanai.  
  
 Lauksaimniecības kamera fondā iemāksājusi jau 2000 ls.  
  
 Lauksaimniecības kameras prezidijs vakardienas sēdē nolēma pieņemt šovasar 10 
lauksaimniecības fakultātes studentus kā algotus praktikantus pie rajonu agrono. miem. Kamera 
patreiz izstrādā likumprojektu par lauksaimniecības mašīnu un rīku kontroli, lai novērstu 
mazvērtīgu ražojumu parādīšanos tirgū. Kamera sarīkos 27. un 28. jūlij ā agronomisko darbinieku 
ekskursi ju pa Ziemelvidzemi pēc šāda maršruta Rīgu, dēsis, Valmiera, Trikāta, Ēvele, Rencēni, 
Burtnieki, Mazsalaca, Zilais kalns, Limbaži, Liepupe, Saulkrasti un Rīga. Mazpulku 
propagandas nedēļu radiofona nolē ma sarīkot šīs vasaras otrā pusē. Izdos 50.000 skrejlapu par 
mušu un dunduru apkarošanu. Sarīkos šīfera jumta sedzēju kursus.  
  
 Lauksaimniecība, kamera  



  
aizrāda, ka tie lauksaimnieki, kas vēl nav paspē-jusi pieteikt apskatēm sarus sarkanā āboliņa sē-
jumus rajonu agronomiem, var tos pieteikt Ed« I. g. 26. jūnijam arī kameras zemkopības nodaļai 
Rīgā, Baznīcas iela 4-a.  
 


