Latvijas Kareivis: Trešdiena, 26. jūnijs, 1935
Lauksaimniecības kameras darbs

Latvijas lauksaimniecības kameras prezidijs savā 19. jūnija sēdē pieņēma noteikumus par labāko
ganību godalgošanu. Katru gadu katrā apgabalā godalgos viena apriņķa saimniecības, kas ganību
ierīkošanā, to lietpratīgā kopšanā un izmantošanā var būt citiem par paraugu, šogad godalgošanai
izraudzīti Vidzemē — Valmieras, Zemgalē — Bauskas, Kurzemē — Ventspils un Latgalē —
Rēzeknes apr. Godalgos tikai tos lauksaimniekus, kas ir lopkopības pārraudzības biedrību biedri.
Godalgošanas kommisijas priekšsēdētājs būs L. L. K. zemkopības nodaļas pārstāvis, bet
kommisijas locekļi — novada vec. agronoms un viens apriņķa priekšzīmīgs lauksaimnieks.
Ganību labumu novērtēs pēc punktu sistē-mas. Augstākais iespējamais punktu skaits: par ganību
ierīkošanu — 40, kopšanu — 30, izmantošanu — 30, kopā 100 punktu. I godalga — Ls 200, II
— Ls 100, III — Ls 50. Šogad izraudzīto 4 apriņķu lauksaimnieki savas ganības godalgošanai
var pieteikt līdz š. g. 5. jūlijam.
Pieņemti jauni agronomiskie darbinieki: par piensaimniecības un lopkopības instruktori Rīgas
nomaļnieku saimniecībās — M. Strēlnieks; par lauksaimniecības mašīnu instruktoru Liepājā —
inž. J. Seskis, bet Daugavpilī — A. Grlnbergs.
Apstiprināja 1. instrukciju rajonu agronomiem par a) rajona izveidošanu, un b) rajona agronomu
darbu.
Agronomiskais rajons aptver noteiktus pagastus, ko nosaka L. L. K. zemkopības nodaļa.
Jāraugās, lai agronoma dzīves vieta atrastos rajona centrā. Katrā rajonā jāierīko 6—10
paraugsaimnieclbas, kuras, ievērojot vietējos saimnieciskos apstākļus un satiksmi, sadalāmas
vienmērīgi visā rajonā, šīm saimniecībām par agronomisko palīdzību nav jāmaksā.
Paraugsaimniecī-bām viss jāiepērk par skaidru naudu. Ilgtermiņa krediti pielaižami vienīgi
kapitā-lajiem ielabojumiem. Paraugsaimniecībām jāpāriet uz ģimenes un gada strādniekiem. Šīs
saimniecības agronomam jāapmeklē vasarā vismaz vienu reizi mēnesī. Vasarā praktiski kursi par
lauksaimniecības dienas jautājumiem un darba sacīkstes rīkojami vienīgi parauga saimniecībās.
Vēlams, lai tie notiktu darbdienās, atstājot svētdienas gara kultūras jautājumiem.
Agronomam jāpārzina savā rajonā mazpulku darbība, jāveicina dažādi saimnieciska un kulturāla
rakstura pasākumi. Rajona agronomam savā rajonā jānoorganizē darba spēka apgāde un jāveic
dažādi speciāli kameras un valdības iestāžu uzdevumi. Rajona agronoma tiešais priekšnieks ir
novada vecākais agronoms, kas kontrolē un instruē viņa darbību un kam rajona agronoms iesūta
darbības pārskatus.
Nolēma pieņem šovasar 10 Latv. ūn. lauksaimn. fak. studentus par praktikantiem, kufi
vingrināsies agronomiskajā darbā rajonu agronomu vadībā un uzraudzībā.
Kamera izstrādā likumprojektu par lauksaimniecības mašīnu un rīku kontroli, lai novērstu
mazvērtīgu ražojumu parādīšanos tirgū un lai pasargātu lauksaimniekus no to iegādāšanās.
Lai veicinātu lauku būvniecības racionā-lāku nostādīšanu, nolēma dibināt īpašu lauku
būvniecības fondu no pašas kameras iemaksām, no sabiedrisku iestāžu, firmu un privātpersonu
ziedojumiem un no ienākumiem par pārdoto būvniecības literatūru. Šī fonda līdzekļus izlietos'
priekšzīmīgi uzceltu lauku ēku godalgošanai, paraugplānu sacensību sarīkošanai, lauku
apstākļiem piemērotu būvveidu, būves materiālu un to aizsardzības līdzekļu pētīšanai un

pārbaudei, kā arī būvniecības literatūras apgādā-šanai. Kamera šai fondā jau ieskaitījusi Ls
2.000.
Sarīkos šifera jumtu sedzēju kursus.
27. un 28. jūlijā kamera rīkos agronomisko darbinieku ekskursiju uz Ziemeļvidzemes
saimniecībām. Maršruts: Rīga, Cēsis, Valmiera, Trikāta, Ēvele, Rencēni, Burtnieki, Mazsalaca,
Zilais kalns, Limbaži, Liepupe, Saulkrasti, Rīga. Sarīkos mazpulku propagandas nedēļu
radiofonā jūlija otrā pusē. Piešķīra pabalstus 29. dārzkopības pārraudzības biedrībām
dārzkopības pārraugu algošanai. Nolēma apgādāt 50.000 eks. skrejlapu par mušu un dunduru
apkarošanu.

