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VALSTS PREZIDENTS KĀRLIS ULMANIS PAR LAUK-

SAIMNIECĪBAS BIEDRĪBĀM.

«Tad vēl svarīgi ir tas, ka visās kamerās būs viena jauna

sekcija klāt, un proti — biedrību nodaļa, biedrību sekcija. Tā

izrādīsies par vienu no vissvarīgākām sekcijām. Kas zīmējas

uz rūpniecību un amatniecību, tad tur visas līdzšinējās biedrī-

bas rūpniekiem un amatniekiem likvidēs, un būs jaunas biedrī-

bas, kuras vadīs kameras. Un būs tā, ka noteiktā zemes platī-

bā, zemes vienībā būs jābūt tikai tādai biedrībai, bet tikai vie-

nai. Arī lauksaimniecībā tādas nodibinās, kur tādas vēl nav,

un atdzīvinās pastāvošās lauksaimniecības biedrības. Tādai būs

jābūt katrā pagastā, bet tikai vienai. Un tai pašā laikā tiks arī

grozīts biedrību likums, kas paredzēs, ka, lai šo lauksaimniecī-

bas biedrību darbību varētu vadīt pilnīgi saskaņā ar kameras

mērķiem, ar valdības un valsts mērķiem, kamerai būs ļoti liela

teikšana par šo biedrību pārvaldes orgānu sastāvu un darbību.

Jūs visi, kas pārzināt mūsu zemes apstākļus, tagad, es domāju,

sapratīsiet, ka te nu sākas jauns posms; jauns posms tādā vir-

zienā, ka mums nu būs vienota tauta, vienota nācija, viens

valsts mērķis, un visi tu& būs klāt un strādās līdzi un, otrām

kārtām, tagad nu lauksaimniecības biedrībām arī būs tikai viens

mērķis, par kura izpildīšanu nomodā stāvēs kameras biedrību

sekcijas. Šīm biedrībām būs arī uzdevums, kas līdz šim pastā-

vējis — varētu teikt — ļoti vieglā formā: šīm biedrībām tagad
būs uzlikts pienākums strādāt un darboties, jo šīs biedrības sa-

ņems norādījumus un ietekmējumus no kameras, un tās būs

spiestas kamerai pastāvīgi ziņot, ko tās dara, kas viņu pagastā ir

vajadzīgs. Tā nodibināsim visciešāko sakaru starp kameru, kas

gādās par visu zemi un katra pagasta lauksaimniekiem. Un es

ceru, ka lauksaimnieki ļoti lielā skaitā sastāsies tur iekšā, jo
biedrībām būs arī savas priekšrocības. Tā mēs plašākā mērā

panāksim visciešāko sadarbību starp lauksaimniekiem un lauk-

saimniecības celšanas un veicināšanas iestādēm.

Ja mums tagad ir 200 lauksaimnieki 15 sekcijās, galvenā

komisija šo sekciju darību saskaņos, Lauksaimniecības kamerai

būs pilnsapulces, sekcijām būs savas sapulces, kamera sasauks

lauksaimniekus uz apspriedēm, tad sakars nodibināsies drīz, urt

tas būs patiesi dziļš un plašs, tik dziļš un plašs, kā tas līdz šim

nekad vēl nav bijis. Kas zīmējas uz sanāksmēm un kongresu

sasaukšanu, tad, ja arī divi pagasti gribēs sanākt kopā, tie būs
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iās;->sauc Lauksaimniecības kamerai. Kas zīmējas uz apgabalu
lauksaimnieku apspriedēm, tad tādas varēs notikt arī uz priek-
šu, bet tikai Lauksaimniecības kameras sasauktas. Uz tām sa-

nāks lauksaimniecības biedrību priekšnieki, visu lauksaimnie-

cības kooperātīvu priekšnieki, pagasta vecākie, atbildīgie un at-

bildības nesēji katrā pašvaldībā, bet nevis tā nejauši — kam

patīk sanākt kopā. Ko tas nozīmē un ko tas visu nesīs, to jau
ar laiku mēs dabūsim zināt. Kas zīmējas uz šo biedrību lietu

sekciju, tad tās uzdevumos starp citu būs arī sekot, lai lauk-

saimniecības biedrības pagastos nodarbotos ar visas lauku dzīves

pacelšanu un ar tautas nācijas vienības idejas propagandēšanu

(vārdu «nācija» es šai teikumā lietoju kā apzīmējumu visiem

Latvijas iedzīvotājiem kopā). Tā tad biedrību uzdevumu pa-
matos būs trīs idejas: valsts ideja, tautas vienības ideja un nā-

cijas vienības ideja. Šai kopdarbībā, kura pie mums diezgan
zemu noslīdējusi, sāksim atkal no jauna un celsim. Pamati jau
ir. Tad gan jau atkal nonāksim labākā stāvoklī.»

Agronomu kongresā 1936. gada 4. janvārī.

«Vēl man ir viens punkts: jums būs šoruden liels darbs

lauksaimniecības biedrību organizēšanā. Katrā pagastā būs vie-

na lauksaimniecības biedrība. Šīs biedrības atšķirsies no veca-

jām lauksaimniecības biedrībām tai ziņā, ka tās nepiederēs pie
saimnieciskām biedrībām, tās piederēs pie idejiskām biedrībām.

Tās būs Lauksaimniecības kameras palīgs, lauksaimniecības

veicināšanas biedrības ar daudzām nodaļām. Mums ir patērētā-

ju biedrības, piena pārstrādāšanas biedrības, krājkases. Nav va-

jadzības šos uzdevumus uzlikt jaunajām lauksaimniecības bied-

rībām. Kur lauksaimniecības biedrības nodarbojas ar saimnie-

ciskām lietām, tur tām bieži neiet nemaz tik labi. Šīs jaunās
lauksaimniecības biedrības būs nostādītas uz daudz plašākiem
pamatiem nekā lauksaimniecības biedrības līdz šim, un to uz-

devumi būs daudz lielāki. Es dažus no šiem jaunajiem uzdevu-

miem gribu jums paskaidrot. Jauno statūtu uzmetumā ir pa-
teikts, ka lauksaimniecības biedrībām jābūt starpniecēm strād-

nieku un saimnieku starpā, palīdzot strīdus jautājumu kārtoša-

nā. Tām būs jāpalīdz arī, lai jaunatne arvien ciešāk saaug ar

savu māju un zemi, jāpalīdz, lai pilsētu jaunatne nāktu pēc ie-

spējas atpakaļ uz laukiem, jāpanāk draudzīga sadzīve un sa-

tiksme atsevišķu saimnieku starpā. Lauksaimniecības biedrību

statūtos ietilpst visi praktiskie uzdevumi, kas zīmējas uz lauk-

saimniecības veicināšanu, atskaitot tiešos saimnieciskos uzdevu-

mus.
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Bet te būs klāt vēl kaut kas pavisam jauns: mēs gribam,
lai šīs lauksaimniecības biedrības, tāpat kā visas citas biedrības,

ir aktīvi darbinieki jaunā laika ideoloģijas noskaidrošanā un

padziļināšanā. Ar to vien nepietiek, ka par šīm lietām drusku

parunā un avīzēs paraksta. Visam, ko atzīstam par labu, ir cil-

vēkā jāieaug.

Šo biedrību statūtos jūs atradīsit parasto teikumu •-«bie-

drības priekšnieks atbild par visas biedrības darbību». Citās

biedrībās bija tā, ka valde sastādījās, piemēram, no 5 cilvē-

kiem, pie kam balsošanā izšķīra vienkāršs balsu vairākums. Bet

ja nu priekšnieks piederēja pie tiem diviem valdes locekļiem,
kas balsojot palika mazākumā pret pārējiem trim, kā tad viņš

varēja atbildēt par visas biedrības darbību? Jauno biedrību

statūtos tas ir citādi izteikts — biedrībai ir priekšnieks, kas tai

pašā laikā ir valdes priekšsēdētājs, un šis biedrības priekšnieks
atbild par biedrības darbību. Valde strādā, piem., 5 cilvēku

sastāvā; pie balsošanas valdes atzinumi top par lēmumiem ar

vienkāršu balsu vairākumu, bet tikai tad, ja šinī vairākumā ir

biedrības priekšnieka balss. Tā ir pavisam jauna lieta, kas ļauj
labi kontrolēt valdes un arī priekšnieka darbību.

Šajos statūtos ir viens šāds paragrāfs: «Biedrības mērķis ir

atbalstīt un sekmēt Latvijas Lauksaimniecības kameras uzde-

vumu pildīšanu, aizstāvēt zemnieku saimnieciskās un tiesiskās

vajadzības, veicināt viņu pašdarbību, kopdarbību, pašierosmi
un pašpalīdzību, aroda godīgumu un darba apzinīgumu, būt no-

modā par zemnieka godu, uzturēt to tīru un spodru, rūpēties

par aroda un vispārīgo izglītību un nacionāli valstisko audzinā-

šanu, stiprināt tēvzemes mīlestību un ideju par tautas vienību,
izkopt un padziļināt savu biedrību kultūru, sporta un sabiedris-

ko dzīvi un centienus, ar to veicinot savu biedru un visas nāci-

jas un valsts garīgo un saimniecisko augšanu un uzplaukumu.»

Tautas, vienības ideja nevar izpausties tautā, ja nav, kas to

izplata. Šo biedrību biedriem te nu ir pienākums par to gādāt.
Šīs biedrības rūpējas un gādā, lai biedros padziļinātu apzinātu
skaidrību par mūsu neatkarīgo valsti un vienoto tautu, kā arī

apņēmību un gatavību arvien iestāties par šīm augstākām ide-

jām, lai biedrība vienmēr celtu un vairotu tēvzemes godu un

slavu. Tās rūpējas par to, lai biedriem un viņu ģimenēm vai-

rotos iespēja tikt uz augšu saimnieciski, garīgi, kultūrāli.

Lauksaimniecības biedrībās varēs iestāties bez izņēmuma
visi lauku iedzīvotāji. Te nebūs nošķiršanās sekcijās pēc tautī-

bām vai ticībām.
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Lai nodrošinātu jaunā laika idejas, ir nepieciešami, lai šīs

idejas ieaugtu visos cilvēkos. Jaunā laika idejas un darba pa-

ņēmieni ir svētīgi un labi, un mēs tos vēlamies paturēt. Par

to mums visiem jārūpējas, jo citādi var notikties, ka mums šīs

labās mācības sāk aizmirsties. Mums ar visu savu spēku un

gribu jāstrādā, lai tas, kas ir labs, taptu vēl labāks un laistu

dziļākas saknes mūsu dzīvē. Tad piepildīsies, ka būs vienota

tauta, mēs būsim vienoti un varēsim strādāt un teikt, ka mēs

esam vislabāko darījuši, lai mūsu zemei, valstij un tautai nāktu

vislabākās dienas.»

Rajonu agronomu būvniecības kursu

sanāksmē 1937. gada 13. jūnijā.

«Es še gribu (pakavēties pie viena jauna mūsu nodoma, ru-

nājot par to pirmo reizi jūsu priekšā. levadam es pateikšu, ka

mēs visi priecājamies par Lauksaimniecības kameras darbības

paplašināšanos un lielajām sskmēm viņas darbā. Mēs priecāja-

mies, ka Lauksaimniecības kamera tagad atradusi sev piemēro-
tas telpas Jelgavā, mūsu lielākajā Zemgales pilsētā, un ka še

viņa varēs patiesi savu darbību vēl paplašināt un varēs attīstī-

ties visas viņas nozares, varēs iet uz priekšu un paplašināties
mazpulku darbība, un ka tagad ir pienācis laiks, kad mēs domā-

jam par to, kā varētu Lauksaimniecības kameru, viņas uzbūvi,

viņas sastāvu un, protams, arī sekmes visā viņas darbības ražī-

bā vēl tālāk uzlabot nekā līdz šim tas ir bijis.

Kā zināms, tagad likums nosaka, ka zemkopības ministrs

ieceļ kameras locekļus no to personu vidus, kuras viņam min

zināmas organizācijas un kuras nozīmē pats zemkopības mi-

nistrs. Ir laiks tagad klāt, ka mēs ejam te vienu soli tālāk, jo
Lauksaimniecības kamera ir vienā virzienā arī labas sekmes

guvusi, un proti, pildīdama savu lielo un plašo pienākumu jau-
no lauksaimniecības biedrību noorganizēšanā. Šīs jaunās lauk-

?aimniecības biedrības tikpat kā pārklāj visu zemi. Tagad
gandrīz katrā pagastā ir jaunā lauksaimnie-

cības biedrība ar statūtiem, kas lauksaim-

niecības biedrību biedriem uzliek plašus pie-
nākumus, kas lauksaimniecības biedrību

biedrus var padarīt lepnus, (pavairot viņu
pašap ziņ v, kaviņi ne tikai pilda skaļos vār-
dus statūtos, bet ar savu darbu palīdz sev,

savam pagastam, novadam, visai valstij. Šīm

lauksaimniecības biedrībām ir jādod iespē-
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ja plašāk darboties un rīkoties un pie-
rādīt sev un visiem citiem, ka viņu bied-

ri, mūsu lauksaimnieki, zemturi, visi mū-

su lauku iedzīv.otāji, kam kāds sakars ar

mūsu zemkopību, lauksaimniecību, ir sava

jauno uzdevumu izpratuši, ka viņi grib sa-

vus spēkusun spējas ielikt jaunu uzdevumu

pildīšanā, un proti, uz priekšu Lauksaim-

niecības kameras kandidāti nāks no jau-

najām lauksaimniecības biedrībām.

Jaunās lauksaimniecības biedrības iz-

meklēs, izvēlēs kandidātus Lauksaimniecī-

bas kamerai. No šiem kandidātiem, kas nāks

no visas zemes, zemkopības ministrs varēs

nozīmēt Lauksaimniecības kameras locek-

ļus. Tas ir viens solis uz priekšu. Tā ir liela

un svarīga, ļaujiet man teikt, fundāmentāla

pārgrozība mūsu politiskā darbībā, mūsu

politiskās darbības veidos un izteiksmē.- .

Bet tas ir tikai sākums, pirmais solis. Tas pats tiks darīts

zīmējoties uz pārējām kamerām, tiklīdz viņas arī būs tiktāl ti-

kušas viņām radniecisko biedrību nodibināšanā, to biedrību no-

organizēšanā, ar kurām viņām jāsastrādā, uz kurām viņām jā-
balstās. Arī tas vēl nebūs gals. Arī tas būs tikai viens solis uz

priekšu, jo šīm kamerām reiz būs piedzīvot to, ka paši cilvēki,
tās aprindas, kurām šīs kameras dibinātas un strādā, pašas p'.l-

nīgi svabadi un neatkarīgi izvēlēs tos vīrus, kas par viņiem ga-

dās, rūpēsies un strādās.

Es neesmu varējis sūdzēties par to, ka manus vārdus ne-

gribētu saprast un nesaprastu tie, kam viņi jāsaprot. Es šoreiz

runāju par šo pārgrozību cerībā, ka mani sapratīs visās konsek-

vencēs un ka tai pašā laikā piekritīs man, ka arī politiskā apdo-
mība, noteiktība, taktika ir svarīga lieta un ka tas arī var vis-

labākos panākumus nodrošināt.

Kad būs jāsper nākamais solis un nākamie soļi, tad es at-

minēšos šo brīdi un jūsu piekrišanu.

Atbildību arī jūs nesīsiet, ne tikai es viens pats, bet jūs visi

desmiti tūkstoši, simti tūkstoši — tie visi jūs, kas te klāt esat,
kas jūs tagad priecājaties un savu prieku un gandarījumu iz-

rādāt ar roku plaukšķināšanu un cepuru vicināšanu. Atminiet

lo! Atminiet, ka neviens nedrīkst no atbildības vairīties.

Atminiet, ka nav svētāka pienākuma, kā atbildību uzticīgi
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nest un pildīt. Nevis, ka šī atbildība beigu beigās sašaurinās

par egoismu un domāšanu tikai par sevi un saviem tuviem ra-

diem un biedrību un organizāciju piederīgiem. Tas nav tagad

un tas nebūs nekad, nekad, kamēr man būs kāds vārds līdzi sa-

kāms, un runājams,»
3. Pļaujas svētkos Jelgavā,. 1937. gada 5.

• . .; j septembrī.

«Par politiku es šodien runāšu tikai vienā pašā punktā.

Proti, politiskā .pārvērtība un politiskā uz priekšu iešana bija

atzīmējama tanī apstāklī, ka Lauksaimniecības kameras lo-

cekļus- šogad ievēlēja paši lauksaimnieki. Tāpat būs arī

Amatniecības kamerā priekš amatniekiem. Bet es gribu
aizrādīt arī vēl uz to, ka šinī balsošanā piedalījās, tikai

patiesi aktīvie lauksaimnieki,, tie - lauksaimnieki, kam rūp
arī vispārības lietas, tie lauksaimnieki, kas neizšķiras par vie-

nu vai otru rīcību politikā tikai pēdējā sekundē. Šai balsošanā

piedalījās aktīvie cilvēki, — tie, kās jau visu laiku bija rūpēju-
šies par vispārības lietām un bija centušies izprast to, kas mums

•patiesi vajadzīgs un nepieciešams. un palīdz uz priekšu tikt. Tie

tad arī izmeklēja jaunos locekļus. Pie jums būs tāpat. Jūs esat

droši, jo jūs visi esat biedrību biedri. Un tad nu teikšu: lai.gan

jūs esiet desmitiem tūkstoši, nekad nebūs par daudz arī biedrī-

bās biedru. Kad jūs šodien mājās-pāriesat un par redzēto at-

miņās, kavēsaties, tad cenšaties arī citiem savas labās atmiņas
pastāstīt. Aiciniet visus citus, lai stājas biedrībās, lai amatnie-

cības biedrību biedru skaits vēl arvien pieaug. Tikai tiem būs

vārds un teikšana, kas būs amatniecības biedrību biedri.» . . •

Amatnieku dienu atklāšanas runa 1938.

gada 22. maijā. '

. . •

ZEMKOPĪBAS MINISTRA J. BIRZNIEKA NORĀDĪJUMI

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBĀM.

. .«Agrārās reformas darbu sākusi, šī darba pirmo posmu vei-

kusi, .mūsu lauksaimniecība varēja sākt tālāko' ceļu, kas gan

brīžiem smagāks, brīžiem vieglāks būdams, tomēr allaž uz aug-

šu pretim lielākai pilnībai gājis. .; ' '
Ar gandarījumu jāliecina, ka latviešu zemnieks šo ceļu nav

staigājis viens. Tas allaž uzmeklējis tuvāko kaimiņu, tuvāko

pagastu ļaudis, lai ar tiem rokas kopā sadevies tālāku un labā-

ku panākumu pilnu mērķi varētu' sasniegt. Un tikpat veca, cik
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veca ir mūsu lauksaimniecības kultūra, tikpat veca ir arī zem-

kopju organizēšanās, kopā strādāšanas tieksme. Priekškara lai-

kos lauksaimnieku organizācijas bija vienīgās, kurām valdība

ļāva darboties, un tā šīs organizācijas, sējot pirmo sēklu lauk-

saimniecības kultūras jaunajā tīrumā, nemanot kļuva arī par

nacionālo interešu aizstāvētājām un par nacionālo ideju auklē-

tājām. Sevišķi taš notika pēc 1905. gada revolūcijas, kad poli-
tiska laukā izejas neatrazdams, tautas garīgais spēks un ener-

ģija lauzās uz āru lauksaimniecības pacelšanas darbā. Latvi-

jas' lauksaimniecības centrālbiedrības, Latvijas lauksaimnieku

ekonomiskās sabiedrības, Baltijas lauksaimnieku biedrības vār-

diem šajā laikā lai pieder katra mūsu cienība un uzmanība. Vi-

ņu darbu lai nevērtējam zemu arī pēckara gados, kad plaši

pavērtās lauksaimnieku pašdarbības iespējas jau it drīz krita

otrā galējībā un?
dažu politisko partiju jaukti, saduļķojās šīs

pašdarbības tīrie ūdeņi. 16 centrālo organizāciju nosaukumi,

kurus tagad varam lasīt tikai ar izbrīnu, bija. tie, kas sagandēja
lauksaimnieku kopdarbības skaidro ideju un mazināja šī darba

nozīmi. Tās ne tikai pievilka šim darbam klāt jaunus sekotājus
un darītājus, bet gan atbaidīja krietnākos projām, liekot tiem

pārvarēt savu strādāšanas prieku un enerģiju un savās sētās

savrup nogājušies; un kā . nelaba vēja un lietus šalts pārspē-
tiem, gaidīt paspārnē līdz negaiss norimstas. Tas norimāi. 15.

maijs atmirdzēja arī laukos ar prieku un siltumu un, nokratījis
visas tumšās atmiņas, lauksaimnieks par jaunu varēja sasnieg-
ties rokas pāri savu māju, pagastu, apriņķu un novadu robežām.

Likums par Lauksaimniecības kameru, jaunās lauksaimniecī-

bas biedrības, labākie un aktīvākie no kurām pārstāv laukus sa-

vā kamerā, ir pacēlis lauku pašdarbību, lauku pašnoteiksaņos

pie mums vēl neredzētā augstumā. Pēdējie 4 gadi šajā virzie-

nā ir. bijis viens vienīgs progress. Bet būsim vaļsirdīgi — var-

būt ne visur un vienmēr tik ātrs un straujš, kā to varētu vēlē-

ties, kā tas varētu būt. Lauksaimniecības biedrībās dažbrīd vēl

uzvar cilvēki, kam prātā vecie laiki, kam prātā 16 centrālo orga-

nizāciju periods. Par to, ka šādi cilvēki ir, nebūtu ko skumt.

.Tādi. ir bijuši un būs visur un vienmēr. Bet jāskumst tikai par

to. ka viņi spēj pārsvaru gūt lauksaimnieku kopdarbības pasā-

kumos, kur vieta ir tikai labajam, noteiktajam un apzinīgajam.
Pārāk dziļi vēl ierāvušies savās sētās lauksaimnieki, kam rūgtu

padarījuši kopā iešanas ideju un prieku pagājušie gadi. Tikai

pamazām viņi attopas, jo, kā jau visur, arī šajās lietās pēc da-

bas lēns un rāms būdams, latviešu zemnieks tikai lēni atkal

sāk staigāt jauno, viņam atdoto ceļu. Bet nav šaubu, ka gadu
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pēc gada arvien apzinīgāk un noteiktāk ies lauksaimniecības

biedrību dzīve un līdz ar to arvien lielākus panākumus varēs

uzrādīt viņu plašais darba lauks — visas lauksaimniecības kul-

tūras celšana.

(«Sējējs» Nr. 11 — 1938. g.

SABIEDRISKO LIETU MINISTRS A. BĒRZIŅŠ PAR LAUK-

SAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU TAUTAS VIENOŠANAS DARBU

«Mūsu zeme nav bagāta. Viņā nav daudz ar lāpstu izroka-

mu dārgumu, kurus viegli varētu ar roku paņemt. Un tomēr

uz šīs samērā trūcīgās un liesās zemes dzīvojam mēs, pietiekoši

turīga tauta. Ja tas tā, tad par to jāpateicas vienīgi šajā zemo

ieliktām paaudžu paaudžu pūlēm un paaudžu paaudžu ticībai

sava darba panākumiem un nozīmei. Jo mūsu tauta arvienu

ticējusi darbam, nākotnei un nākotnes uzdevumiem, un bijusi

ar mieru tiem atdot savus spēkus, savus sviedrus, savas asinis

un savas dzīvības.

Lūkojoties aiz gadu simtiem, saredzam čaklas, kareiviskas

un brīvas latviešu ciltis, kuras, savu ķēniņu vadītas, bija sasnie-

gušas ievērojamu vietu kā dažu lauksaimniecības ražojumu iz-

vedējas. Jo pēc šām precēm laivojot, svešzemnieki nonāk vi-

ņas robežās, redz to daiļu un bagātu, iekāro un iekaro to.

Taču tagad mēs varam teikt, ka šie nodomi tiem nav pie-

pildījušies. Latviešu izturība, cīņas spars un dedzība uzturēja

modru visu tautu un atdeva tai brīvību. Velti te piebilst, ka

gadusimteņus šā gara nesēji bija latviešu zemnieki, kas glabā-

ja teiksmas par pilskalnos nogrimušajām pilīm, brīvām baznī-

cām, un vareniem ķēniņiem. Tāpēc dabiski, kā mūsu brīvajā
valstī zemnieki ieņem galveno vietu un vadošo lomu.

Tāda pat nozīme pienākas viņu organizācijām — aiz-

sargiem un lauksaimniecības biedrībām, kas vistuvāk un cie-

šāk saskaras ar lauku iedzīvotājiem un apņem visu zemi.

Aizsargu organizācijas lielo svaru un nozīmi visos valsts

pastāvēšanas gados jau esmu uzsvēris un attēlojis agrākās ru-

nās un rakstos. Pateicoties viņai, mēs viegli pārdzīvojām de-

mokrātijas sabiedriskās dzīves sabrukuma periodu un spējām
tik viegli atveseļoties.

Vienotās lauksaimniecības biedrības ir jau pēdējā laika lau-

ku sabiedriskās dzīves izpausmes radītas un kļuvušas iespēja-

mas, pateicoties 15. maija vienības idejas radītiem lauku ap-
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stākļiem, kas novāca pēdējos šķēršļus latviešu zemnieku kop-
darbībai. Bet viņas atsevišķos gadījumos var atskatīties arī uz

senu pagātni, pirmsākumus meklējot vēl svešnieku valdīšanas

laikā, kuru varas sadragāšanā un tautas spēka vairošanā viņām

bija izcila nozīme.

Tā nu, apvienojot ilggadējos piedzīvojumus un vienotās

Latvijas garu, jaunās lauksaimniecības biedrības ir tapušas par

tautas vienošanas un tās kultūras celšanas un veidošanas svarī-

gāko stūrakmeni. Jo kā arvienu latviešu tautas dzīvība visspe-

cīgāk uzplaukusi un pastāvējusi laukos, tā tas paliks arī uz

priekšu.

Pirms 15. maija laukos blakus pastāvēja milzīgs skaits par-

tiju un dažādu biedrību, kas savā starpā nesatika un visus spē-
kus tāpēc veltīja ne radošam darbam, bet izšķieda savstarpējā
karā. Te pat nevarēja runāt par šķiru cīņu, jo visi lie bija
zemniecības locekļi, kas uzstājās viens pret otru tīri personīgu

iemeslu un labumu dēļ. Vai tad brīnums, ja valsts d/ivē zem-

niecības svars arvienu kritās.

Nu redzam pretējo ainu. Pēc 15. maija šis svars arvienu

cēlies augšup. Cēlies augšup ar lielo tautas vienības apziņas

izpratni un darbību šajā garā. Lauksaimniecības biedrības vie-

no ap sevi dižu biedru skaitu, kas arvien vēl sakuplo. Pa

daudzām biedrībām izkaisītie ļaudis ikkatrā pagastā nu pulcējas
zem lauksaimniecības biedrību karogiem. Šiem karogiem i>ie-

krīt iedzīvotāju vienošana kopējam darbam un kopējiem uzde-

vumiem ne tikai druvās vai līdumā, bet visā valsts un tautas

dzīvē, nākošo gadu un nākamības likteņu izveidošanā.

Lauksaimniecības biedrības ne tikai pārņem neskaitāmo

daudzo biedrību locekļus, bet arī to uzdevumus, īpaši lauksaim-

niecisko jautājumu kārtošanā, bet bez tam arī tautas izglītības
un kultūras pašdarbības veicināšanas nozarēs. Vispirmā kārtā

te pieder savas tautas pilnīga izprašana, tās latvisko tikumu un

parašu atdzīvināšana un izkopšana, savas tēvzemes iepazīšana.
Un tad kā latviešu tautas un zemes dižiem locekļiem, kurus vie-

no kopēja vēsture, kopējas tradīcijas, kopējs gods un tautas Va-

donis, mums būs vieglāk saprotami arī mūsu tautas lielie pienā-
kumi citu tautu sabiedrībā, kurā mēs ieņemam un ieņemsim ne

jau pēdējo vietu.

Lauksaimniecības biedrības ar savu biedru skaitu un ar sa-

vu augstvērtīgo sastāvu lai kļūst par šās kulturālās audzināša-

nas priekšpulku visās Latvijas ārēs no Rūjienas līdz Liepājai

un no Ventspils līdz Abrenei, pašiem tālākiem mūsu zemes ga-
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liem. Lai viņās arvienu biežāk un biežāk dzirdam vardu? arī

par mūžīgo vērtību sakrāšanu, kas vienīgās izceļ tautu parejo

tautu un valsts saimē. Tad būs attaisnojušās mūsu skopās ze-

mes kopšanā ieguldītās milzu pūles, mūsu zemes aizsargāšanā

gadu tūkstošos lietās asinis, mūsu tautas garīgo vadītāju paus-

tas gara varenības domas. Tad arī mūsu.un mūsu nākošo pa-

audžu dzīve iegūs to lielo vērtību, ar ko spēj lepoties tikai retas,

nemirstību ieguvušas tautas.

Mūsu darbs ved šiem panākumiem pretim. Ar tiem mēs

paliekam neatmaksājamu pateicību parādā savam Vadonim

Kārlim Ulmanim, kas radījis vienoto latviešu tautu, pravietiski

tai rādījis viņas nākotnes uzdevumus un mērķus un arī atklā-

jis .noslēpumainos ceļus uz tiem!»

(Žurnālā «Sētā un Druvā» Nr. 19, 1938. g.

12. maijā)

LLK PRIEKŠSĒDĒTĀJA R. DZĒRVES RUNA PAR LAUK-

SAIMNIECĪBAS BIEDRĪBĀM

«Augsti godāts zemkopības ministra kungs, augsti godāt-
rektora kungs, godātās dāmas un kungi. Šīs dienas apspriedē
likts tēmāts arī par mūsu lauksaimniecības jaunajām biedrībām

un to uzdevumiem. Mēs jau dzirdējām to no Prezidenta kun-

ga un zemkopības ministra kunga, cik daudz darba darāms, un

skaidrs, ka kameras tikai no šejienes, bez tuvākas sakarības un

kontakta ar pagasta organizācijām, visus tos uzdevumus neva-

rēs veikt. Vērojot sabiedrības noskaņojumu, jāatzīst, ka par

jaunajām lauksaimn. biedrībām nav sevišķas sajūsmas, ir. kon-

statēta pat zināma atturība, it kā vēsums. Ir jau mūsu laime,
dažreiz nelaime, ja mēs pie kā pierodam, tad pie tā turamies,

un pārkārtoties un, tā sakot, pārorientēties uz ko citu ne katr-

reiz, nākas tik viegli. Atturības iemesli ir dažādi. Ir patiešām
mūsu sabiedriskie darbinieki. uz vietām ļoti aizņemti ar dažā-

du citu biedrību vadīšanu un dažādu citu darbu veikšanu. Pat

mūsu aktīvākie sabiedriskie darbinieki ir jau saistījušies citās

organizācijās; aiz tā iemesla arī saprotams, ka viņiem nav laika,
bet vienam otram, kas arī bijis agrāko veco lauksaimn. b-bu

darbā, ir it kā žēl no sava ierastā darba šķirties, un pagaidām
viss tas stāv uz vietas, izņemot, varbūt, kādus divus trīs pagas-
tus, kur ir jau kaut kas darīts šai virzienā, un ir saskatāma lie-

lāka rosība. Domājams, ka atturība vienā daļā nāk no tā, ka vēl

pietiekoši skaidri nav iepazinušies ar jauno lauksaimn. b-bu sta-
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tūtiem un neizprot šo b-bu turpmākos uzdevumus. Kā jau tei-

cu, lai kameras darbība būtu sekmīga, lai varētu veikt visus tos

uzdevumus, ko jaunais laiks prasa, ir nepieciešami, ka, sākot

jau ar šo rudeni un visu ziemas laiku, mēs pie šī jautājuma pie-

strādājam un to atrisinām. Tādēļ arī mūsu šīs dienas uzde-

vums ir pakavēties pie jauno topošo lauksaimn. b-bu nozīmes,

darba lauka un turpmākiem to uzdevumiem. Bet pirms mēs

to darām, metīsim salīdzinātāju skatu uz laikmetu, kad dibi-

nājās un darbojās pirmās lauksaimn. b-bas, un metīsim skatu

uz to nozīmi lauksaimniecības kultūras un sabiedriskās dzīves

veicināšanā. Pirmā lauksaimniecības b- ba dibināta āpm. pirm.;.

60 gadiem Rūjienā 1877. g. Un tas ir laikmets, kad pār mūsu

zemi valdīja latviešu garam naidīga vara. Šais jaunās b-bās

viņi saskatīja savas varas apdraudējumu un visādiem līdzekļiem
centās šādu kustību aizkavēt. Ar katru gadu, pieaugot latviešu

zemnieku cīņas un biedrošanās sparam un lietpratīgai izturība5
beidzot pēc ilgām un grūtām cīņām varēja notikt lauksaimn.

b-bu organizēšana. Līdz 1900. g. jau darbojās kādas 38 lauk-

saimn. b-bas, pēc 1900. g. lauksaim. b-bu skaits strauji pieaug,
1905. g. ir ap 80 un 1914. g. reģistrētas jau 163 b-bas. Nodibino-

ties neatkarīgai Latvijas valstij, lauksaimniecības b-bu pieau-

gums ir ļoti straujš, un 1931. g. jau ir-441 lauksaimn. b-ba. Vi-

sur tur, kur lauksaimn. b-bu vadību bija uzņēmušies lietpratī-

gi, nesavtīgi, ar darba un tēvzemes mīlestību apgaroti vadītāji,

tur arī tās palika par novada pašdarbības un kopdarbības cent-

ru un vadošo ideju paudējām, kas ievērojami stiprināja arī tau-

tības kopības apziņu un lieliski izcēla b-bas lielo nozīmi, snie-

dzot ierosinājumus un norādījumus saimniecisko ienākumu vai-

rošanā un labākā nostādīšanā, un mūsu lauksaimn. b-bu sevišķi

rosīgās darbības dēļ arī varēja nodibināties un attīstīties mū v

sabiedriskā agronomiskā palīdzība, kuras ietekmi mēs tik lie -

liski manām mūsu šās dienas dzīvē un turpmāk manīsim vēl

vairāk. Pie šīs agronomiskās palīdzības sākuma es atļaušos da-

žas minūtes pakavēties. Rīgā 1899. g. 17. un 18. decembrī sa-

nāca plaša lauksaimn. sapulce, kurā piedalījās 1200 personu.

Sapulce nobeidzās ar lēmumu dibināt pie Latviešu b-bas lauk-

saimn. nodaļu. 1902. g. 15. augustā nodala nolēma sarīkot

piensaimniecības un lopkopības kursus. Kad sāka meklēt pie-
mērotus speciālistus, tad pirmā vietā izvirzījās toreizējā agro-

nomijas studenta Kārļa Ulmaņa kandidātūra. Uz Rīgas latvie-

šu biedrības pieprasījuma, vai viņš būtu ar mieru uzņemties
kursu vadīšanu un kādas būtu viņa algas prasības, viņš atbil-

dēja, ka ir ar mieru uzņemties šo kursu vadību 1905. g. pēc <stu-



14

Kauguru lauksaimniecības biedrības piensaimniecības kursi Valmierā,

instruktora K. Ulmaņa vadībā. Vidū sēž instr. K. Ulmanis un biedrības

priekšnieks H. Enzeliņš.

diju nobeigšanas, bet līdz tam laikam noturēs kursus vasaras

brīvlaikā, pie kam ir ar mieru darboties bez atlīdzības. Rīgas
latviešu b-bas zemkopības nodaļa 1903. g. 25. marta sēdē nolē-

ma pieņemt agronomijas studentu Kārli Ulmani par kursu va-

dītāju, un līdz ar to jākonstatē, ka Kārlis Ulmanis ir pirmais
lauksaimniecības speciālists, kas pieņemts agronomiskā darbā

speciāli priekšlasījumu un kursu sarīkošanai. Daži citi agro-

nomi, kuri studijas beidza nedaudz agrāk, strādāja tirdzniecis-

kos vai saimnieciskos uzņēmumos. 1899. g. lauksaimniecības

sapulcē Rīgā Kārlis Ulmanis uzstājās ar priekšlasījumu par

piensaimniecību, kur ierosina jautājumu par kopmoderniecības
dibināšanu. Pirmos piensaimniecības kursus noturēja 1903. g.
Jēču muižā no 3.—17. augustam. Uzstājoties Nītaures pagastā
ar priekšlasījumu, lektoram vajadzēja stāvēt starp divu istabu

durvīm, jo plašās pagasta telpas bija klausītājiem pārpildītas.
Kursisti atsaukušies, ka Kārlis Ulmanis runājot tik pārliecinoši,
ka nevarot viņam neticēt. Otros kursus noturēja 1903. g. Val-
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mierā no 24. aug. līdz 6. septembrim. Uz šiem kursiem ieradās

61 kursists, tā ka vajadzēja kursus noturēt 2 grupās. Rīgas lat-

viešu b-ba 1905. g. kursu sarīkošanu izbeidza. Kārlis Ulmanis

bija nobeidzis studijas un palika par agronomu Valmierā pie

Kauguru lauksaimn. b-bas. To visu minēju, lai varētu konsta-

tēt, cik lielu un svarīgu uzdevumu lauks, b-bas ir veikušas, un

lai reizē pateiktu, ka arī šo jauno lauksaimn. b-bu

idejiskais tēvs ir mūsu mīļotais un augsti

godātais Valsts Prezidē nts Kārlis Ulma-

nis. Pēc lauksaimniecības biedrību straujā pieauguma seko

arī zemnieku garīgās kultūras un turības celšana. Lauksaim-

niecības b-bās un centrālās organizācijās strādājot, norūdās un

kļūst piedzīvojumu bagāti lauksaimniecības b-bu darbinieki, no

kuriem liela daļa ir mūsu tagadējās augstskolas lauksaimn. fa-

kultātes profesori. No minētā redzam, ka ar lauksaimn. b-bām

radās iespēja tai laikā izglītoties labākiem tautas dēliem, veidot

saimnieciski un garīgi stipru un patstāvīgu zemniecību. Pēdē-

jos gados lauksaimniecības b-bu nozīme aizvien vairāk samazi-

nājās, lauku un saimnieciskās un kultūrālās dzīves vadību pār-
ņēma citas organizācijas ar šaurākiem mērķiem un darbības ap-

jomu.

Neiecietība un politiska nevienprātība, saprotams, atstāj
savu postīgo ietekmi uz lauksaimn. b-bām. Daudzas tagad ir

palikušas par šauri tirdznieciska rakstura organizācijām, un

liela daļa pilnīgi bezdarbīgas. Ir daudz pagasti, kur nav nevie-

nas b-bas, un daudzi, kuros nodibinātas vairākas b-bas. Bied-

rību sadalījums pavisam nevienmērīgs. Biedri lielāko tiesu ir

vecākie lauksaimnieki. Ar katru dienu bija redzams, ka lauk-

saimniecības b-bas tādā veidā, kā līdz šim, savu nozīmi bija
galīgi zaudējušas, un to pastāvēšana nebija ne ar ko attaisnoja-
ma. Ja no 450 b-bām kādas darbojas labi vai apmierinoši, tad

tas stāvokli nemaz negroza, jo viss lielais vairums b-bu saviem

uzdevumiem vairs neatbilst, un dažas b-bas piekopj arī tagadē-

jam laikam nepiemērotu garu un saviem uzdevumiem izvēlē-

jušās nepiemērotu darbu. Un tomēr darba tik daudz, kas gai-
da darītājus jaunu vērtību un iespējamību gaismā cēlājus. Tā-

dēļ lauksaimniecības b-bas bija jāpārkārto, lai tās darītu to

darbu un ieņemtu to vietu, kas tām pienākas, un lai atjaunotu
tos cēlos mērķus, kas bija likti lauksaimn. b-bu pamatos, lie-

kot vēl klāt jaunam laikam piemērotus un

nepieciešamus uzdevumus. Jaunās lauksaimn.

b-bas jaunie uzdevumi skaidri un nepārprotami jau pateikti jan-
vāra mēnesī, kad Valsts Prezidents agronomu
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b-b as zinātniskā kongresā ir teicis, ka jau-
no lauksaimn. b-b v uzdevumu pamatos būs

galvenokārt 3 idejas: valsts ideja, tautas

vienības ideja un nācijas vienības ideja
Šo kopdarbību, kura pie mums diezgan zemu noslīdējusi, sāk-

sim atkal no jauna un celsim tās nozīmi. Lauksaimniecības

kameras un visu lauku iedzīvotāju uzdevums ir pareizi izprast
šos vārdus un piepildīt ar reālu saturu. Pēc Prezidenta

kunga norādījumiem, tuvākas līdzdalības

un redakcijas tiek izstrādāti jauno lauk-

.s aim n. b-b v statūti. Jāatzīst, ka ikvienas organizācijas
veidus un apmērus, kā arī darba sekmes un panākumus, jo se-

višķi raksturo un noteic tie mērķi un uzdevumi, kas likti šīs

organizācijas pamatā. Atkarībā no mērķos izteiktās idejas un

gara, to cēlā plašuma un dziļuma veidojas nākotnes darbinieki.

Pieskaroties tieši konkrēti jaundibināto lauksaimn. b-bū ide-

jām, mērķiem, uzdevumiem un tiesībām, konstatējams sekojo-
šais: jauno lauksaimn. b-bu statūtu 3. § paredz, ka b-bas mēr-

ķis ir atbalstīt un sekmēt Latvijas Lauksaimniecības kameras

uzdevumu pildīšanu, aizstāvēt zemnieku saimnieciskās un tie-

siskās vajadzības, veicināt viņu pašierosmi, pašdarbību, pašpa-
ļāvību. Tik tālu nebija savus uzdevumus spraudusi vēl nevie-

na līdz šim pastāvošā lauksaimn. b-ba. Tālāk jaunos lauk-

saimn. b-bu statūtos lasām šādus vārdus: atbalstīt un sekmē 1

aroda godīgumu un darba apzinīgumu, būt nomodā par zem-

nieku godu, uzturēt to tīru un spodru. Ar šo § daļu mums

lauku dzīves kārtošanā atveras jauns moments, jo par zem-

nieka godu neviena no agrākām lauksaimn.

b-b ām nebija domājušas. Tās bija dibinā-

tas lielākā . daļa praktiskām vajadzībām,
bet pats cilvēks, runājot Vadoņa ■ vārdiem,

kas ir galvenais, bija aizmirsts. Bija laika, kad

zemnieku sauca par pelēko baronu, reakcionāru, par atpakaļrā-

puli, un maz bija to, kas skaidri un atklāti gribēja un varēja pa-

teikt, ka tas tā nav un nedrīkst būt. Tagadējais laiks zemnieku

atkal nostādījis goda vietā un mācījis visus izprast, ka viņš ir

un paliks mūsu tautas labklājības pamatu turētājs. Zemnieks

un viņa darbs ir atkal godā celts, bet zemnieka gods ir jāsarga,

un tam vienmēr jābūt tīram un spodram, kā tai sēklai, ko viņš
kaisa tīrumā, lai saņemtu skaistu un bagātu ražu. Jaunās

lauksaimn. b-bas to veiks. Dibinot tās, mēs centīsimies dot sar

viem biedriem apziņu, par to, cik lieli viņu uzdevumi un pie-
nākumi. Lai šos pienākumus veiktu, tad zemniekam jāapzinās,
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ka viņš nedrīkst aptraipīt savas rokas un sirdi, ka viņa pienā-
kums ir vairot savas mājas labo slavu un stiprumu un nevis

mazināt. Viņš nedrīkst ielaisties nekādās spekulācijās vai ap-

šaubāmās kombinācijās, bet visam, ko viņš dara, jābūt lietpra-

tīgi un godīgi darītam. Jaunās lauksaimn. b-bas mācīs zemnie-

kam rast pareizu stāvokli pret dzīvi un darbu, modinās viņā

pašapziņu, jo to, kas pats sevi negodā, arī citi negodā. Tā būs

mūsu tautas lielākās daļas audzināšana un pašaudzināšana, ku-

ru šīs jaunās b-bas veiks. Neaizmirsīsim, ka lauksaimn. b-bās

varēs iestāties un būs jāiestājās lielākai daļai no visiem piln-

gadīgiem pagastā dzīvojošiem un strādājošiem iedzīvotājiem.

Centīsimies, lai šī audzinātāja ietekme jau varētu drīzākā lai-

kā parādīties, lai gan visā pilnībā tā parādīsies tikai nākotnē.

Tālāk lauksaimn. b-bas rūpēsies par zemnieka aroda un vispā-

rējās izglītības izkopšanu un padziļinās viņu kultūru un sa-

biedrisko dzīvi un centienus, ar to veicinot savu biedru un visas

nācijas, valsts garīgo un saimniecisko augšanu un labklājību.
Cik cildeni un lieli ir b-bu mērķi, to skaisti pasaka 3. § šādi

vārdi: biedrību mērķis ir stiprināt biedros valstiskumu, tēvze-

mes mīlestību un tautas vienības ideju. Tā tikko minētie mēr-

ķi un statūtos paredzētie uzdevumi un darbības iespējamības

i āda, ka jaunās lauksaimn. b-bas būs daudz savādākas kā līdz-

šinējās. Atskaitot tiešo lauksaimniecība?

veicināšanas darbu, viss pārējais jauno
lauksaimn. b-b v mērķos un uzdevumos ir

jauns, tāpēc arī ar pilnu tiesību varam

runāt par jaunām lauksaimn. b-bām, par

jaunu laikmetu lauksaimniecības veidoša-

nas un lauku kultūras attīstības gaitā šo

jēdzienu visplašākā izpratnē. Jauno lauk

sai mn. b-bu, mērķi neskar tikai lauksaim-

niecības veicināšanu šā vārda parastā no-

zīmē, bet jo dziļi saistās ar tiem balstiem,

kas likti atjaunotās v a Īsts un kultūras

pamatos.

Valstiskums, tēvzemes mīlestība un tautas vienība ir skais-

tākās zvaigznes pie tagadējā laika debesīm. Arvien vairāk un

vairāk tās iegūst savu konkrēto piepildījumu mūsu dzīvē ur

darbā. Bet savas tautas labā mēs nekad par daudz nebūsim

strādājuši un savu tēvzemi nekad nebūsim par daudz mīlējuša
Tas jāsaprot zemniekam, fabrikas strādniekam, ierēdnim, ar

vārdu sakot, visiem. Ja zemniekam, lauksaimniekam jau ir

pašam sava maza valstība, proti, viņa sēta un tie lauki, kuriem
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noliktas robežas, tad viņš ar jauno b-bu nodibināšanos arvien

vairāk sapratis, ka viņam ir arī sava valsts, kas lielāks un cē-

lāks, un šai valstij ir jābūt spodrai, nacionālai, daiļai un vare-

nai, vēl vairāk, tai ir jābūt mūžīgai, par kuru mums tiesības un

arī drīkstam teikt —- Tev mūžam dzīvot, Latvija. Bet valsti

mūžīgu darīs tas, ja tās pilsoņi, tēvzemes aicināti, . ziedos tai

labākās domas un cēlākos darbus. Mūžība nav ar naudu no-

pērkama, jo pāri laika robežām un neaizmirstībāi pacēlās tas,

kas cēlis tiltu no tagadnes uz nākotni, kura vārds ir vienotais

darbs. Jaunām lauksaimn. b-b ām ir jābūt un

tās būs vienības idejas sargātājas tai mū-

-u valsts iedzīvotāju daļā, kas uzturas

laukos. Vienība domās, vārdos un darbos-

ir skaistākais, ko šis jaunais laiks un šī

laika pravietis Dr. K. Ulmanis mums ir de-

vis, un tas nedrīkst pazust, jo bez vienī-

bas nav mūžīgās Latvijas. 4. § paredzēts, ar kā-

diem līdzekļiem jaunās b-bas cer savu lielo un plašo uzdevu-

mu veikt. Biedrība rūpējas un gādā, lai biedros padziļinātos

ppzinīga skaidrība par mūsu neatkarīgo valsti un vienoto tau-

tu, par atbildību un pienākumu pret valsti un tautu, lai bied-

ros nostiprinātu ticību un paļāvību un arī apņēmību un gatavī-

bu iestāties arvien par šīm augstākām idejām, lai biedri visur

un vienmēr celtu un vairotu tēvzemes godu, cieņu un slavu.

Visu, ko šis pants pasaka, īsumā varētu nosaukt par

zemnieku valstisko audzināšanu. Zemniekiem

jāapzinās savi pienākumi pret valsti kā katram citam- darba

darītājam, un nevien jāapzinās, bet arī kārtīgi un godīgi savi

pienākumi jāpilda, jārespektē valsts vādības griba un lēmumi.

Kas negribēs vai nevarēs to darīt, tam jaunās b-bās vietas ne-

būs. Tā ir veca un atzīta patiesība, ka ar sekmēm var veikt

tādu darbu, kam tic. Ja lauksaimniecības b-bu biedros no-

stiprināsies ticība un paļāvība uz valsts un tautas vienību, tad

radīsies arī drosme par šīm augstākām idejām cīnīties. Ja ir

bijis vajadzīgs, zemnieki vienmēr bijuši mūsu valsts un neatka-

rības drošākie sargātāji, viņi ir ieauguši zemē kā koks ar sa-

vām dziļajām saknēm. Tālākie statūtu punkti aizkar jautāju-
mu par ceļa pašķiršanu zemniekiem uz priekšu saimnieciski,

sabiedriski, kultūrāli. Izglītības nozīme tautas, dzīvē ir liela.

Visiem ir jācenšas pēc izglītības, un lauksaimn. b-bu uzdevums

būs nest vairāk gara gaismas uz laukiem, padziļinot zemnieka

garīgo cilvēku un ar to atvieglinot grūtos darba apstākļus. Tā-

iāk statūtos lasām, ka b-bām, saskaņā ar LLĶ vajadzēs meklēt
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racionālus ražošanas paņēmienus zemkopībā, dārzkopībā, lop-

kopībā un citās lauksaimniecības nozarēs. Lai to sasniegtu,

vajadzēs rīkot izstādes, veicināt parauga saimniecības un citus

līdzīgus pasākumus, ierosināt un veicināt lauksaimniecības ra-

žojumu pārstrādāšanu, sekmēt mašīnu koplietošanas punktu,
vaislas staciju ierīkošanu v. t. t. Tas viss palīdzēs pacelt mūsu

zemnieka garīgo dzīvi un materiālo labklājību. Tagad zem-

niekiem būs iespēja veikt lielu un raženu darbu un arī baudīt

šī darba augļus. Ejot tālāk, jāaizrāda, ka b-bas uzskatīs par

savu pienākumu arī atdzīvināt seno tikumu par pašpalīdzību

kaimiņu starpā. Ir beidzamais laiks šo skaisto paradumu atjau-
not mūsu tautā, no kuras tas uz laiku bija aizgājis, ir laiks iz-

beigt to, ka kaimiņi ķildojas savā starpā, skauž viens otra pa-

nākumus un domā tikai par sevi. Ir jāpanāk tāds stāvoklis, lai

viens kaimiņš priecātos līdzi otra priekiem un skumtu līdzi ot-

ra bēdām. Te jābūt savstarpējai palīdzībai. Lauksaimn. b-bu

biedri pabalsta nelaimes gadījumos cietušos, sniedzot pirmo pa-

līdzību dabas katastrofās, plūdu, krusas un citu briesmu gadīju-
mos. Tādējādi kļūs labāka un daiļāka visa mūsu dzīve, jo kai-

miņš vairs nebūs tikai kaimiņš tāpēc, ka to robežas saiet kopā,
bet gan tāpēc, ka tie būs īsti draugi, kas viens par otru labi do-

mā un viens otram labu vēl, bet labām attiecībām jānostiprinās
arī starp saimnieku un gājēju.

Statūtos lasām, lai valdītu cilvēcīgums un goda apziņa, lai

saimnieks saprastu gājēju un gājējs saimnieku., jo tiklab viens

kā otrs ir un paliek cilvēki, ar cilvēcīgām vājībām, bet arī ar

labām īpašībām, kādas Dievs katram cilvēkam devis. Jaunās

b-bas, kā to statūti paredz, rūpējas par gājēju dzīves apstākļu

uzlabošanu, sevišķi cenšoties zemturos radīt pareizu atziņu par

gājēju mitekļu uzlabošanas nepieciešamību. Kamera par šo

jautājumu vienmēr ir lauksaimniekos modinājusi interesi, rak-

stījusi presē un centusies to visādi propagandēt, bet sekmes pa-

gaidām nav lielas. Šai virzienā mēs arī saskatām lauksaimn.

b-bām plašu un pateicīgu darba lauku. Tālāk statūtos pare-

dzēts visādi atbalstīt sava rajona trūcīgās daudzbērnu ģimenes,,
sagādājot tām darbu un dodot iespēju bērniem mācīties skolā.

Tagadējā laikā iesāktā cīņa jāturpina ar pieaugošu enerģiju.
Trūkums un nabadzība, nepiemēroti dzīves apstākļi daudzreiz

sagrauj ģimenes dzīvi. Tagad, kad visādiem līdzekļiem gribam
uzturēt tautas dzīvā spēka pieaugumu, domājam vispirms par
ģimenes, un, it sevišķi, par daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanu,

uzlabojot gājēju dzīvi un darba apstākļus. Atbalstot ģimenes

dzīvi, jaunās lauksaimn. b-bas būs darījušas lielu un svētīgu
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darbu. Šīs jaunās lauksaimn. b-bas nav domātas vienīgi tikai

vecākai paaudzei, tās ņems aktīvu dalību arī mūsu jaunatnes
audzināšanā, sekmēs un atbalstīs mazpulkus, rūpēsies par pilsē-
tu jaunatnes saistīšanu lauku darbā un par jauniešu praksi,

sevišķi skolu jaunatnes praksi labi nostādītās lauku saimniecī-

bās. Bet arī lauku jaunatnei šeit atveras ļoti plašs darba

lauks, kurā ieliekot savu jaunības sparu, sirdsdedzi un apga-

rotību, tā varēs rast sev augstāku mērķi un savu ilgu piepildī-

jumu. Jauno lauksaimn. b-bu pamatos ir liktas skaistākās un

cildenākās jaunā laika idejas, un to piepildīšanai vajadzīg -

daudz čaklu roku un karstu siržu. Lauksaimn. b-bu organizē-
šanā jāņem vērā svarīgs apstāklis, ko noteic 12. §, ka par b-bas

biedriem var būt pilsoņi, kas dzīvo un darbojas, vai kuriem ir

īpašumi vai uzņēmumi b-bas darbības rajonā. Kā liels iegu-
vums būs tas faktors, ka par biedriem, jācer, iestāsies arī mūsu

tautskolotāji, visa lauku inteliģence, kam pirms kara bija izcili

nopelni mūsu lauksaimn. b-bu sekmīgā darbībā. Tāpat atzī-

mējams, kā jauns apstāklis mūsu laukstrādnieku saistīšana

lauksaimniecības b-bu darbā. Še vairāk attīstītiem laukstrād-

niekiem radīsies iespēja iepazīties ar ražošanas gaitu un izprast
tās pārvērtības, kas skar laukstrādnieku darbu un dzīvi. Lauk-

strādnieki savā sekcijā varēs apspriest arī savas vajadzības un

mērķus, kā arī varēs paši veidoties garīgi un kļūt morāliski

stipri, varēs krāt zināšanas un attīstīt spējas savas nākotnes

veidošanai un nostiprināšanai, piepildot ilgas pēc sava stūrīša

un kaktiņa zemes. Visiem lauku ļaudīm kopēji strādājot, vei-

dosies vienotas tautas un latviskas valsts ideoloģija un kultūra.

Kā jauns institūts arī atzīmējama lauksaimniecības biedrībās

paredzētā goda tiesa, kas darbosies saskaņā ar Lauksaimniecī-

bas kameras izdotiem noteikumiem. Pareizi organizētai goda
tiesai var būt liela nozīme biedru savstarpējo nesaskaņu un

strīdu kārtošanā. īstā laikā nācis apsvērts goda tiesas lēmums

var būt labākais samierinātājs un turpmākā darba nolīdzinā-

tāja. Sava nozīme goda tiesai būs arī zemnieka goda sargāša-
nā un aroda godīguma izkopšanā. Tālāk statūtu 19. § nosaka

biedrības priekšnieka pienākumus un tiesības. 23. § liek saprast,
ka biedrības priekšnieka tiesības dotas, ņemot vērā pricipu,
kas mūsu dzīvē pārbaudīts un izrādījies par labu: pats dari,

pats atbildi, jo priekšniekam uzticēts rūpēties, lai h-bas darbī-

ba saskanētu ar statūtiem un LLK norādījumiem. Viņš pārz>-
na visas sekcijas, grupas un citas darbības nozares. Svarīga ir

priekšnieka nozīme valdes lēmumu pieņemšanā, jo lēmumi skai-

tās par pilntiesīgiem, ja vairākumā ietilpst arī viņa balss. Viņš
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ieceļ sekciju vai grupu vadītājus un uzticības vīrus pagasta at-

tālākās vietās. Šāda kārtība uzliek lielus pienākumus un atbil-

dību biedrības priekšniekam, bet reizē ar to padara drošāku,
stabilāku un noteiktāku b-bas darbu. Biedrības darbību pār-

rauga un vada LLK, dodot rīkojumus un uzdevumus, kā arī

revidējot b-bas darbību. Izveidojot lauksaimn. b-bu tīklu pa

visu valsts novadu pagastiem, katra b-ba izveidos visplašākos
sakarus ar visiem pagastu iedzīvotājiem bez tautību un ticī-

bas izšķirības. Nebūs vajadzīgas dažādas lauku dzīves veici-

nātājas b-bas, bet būs viena stipra lauksaimn. b-ba, kur turp-
māk pulcēsies lauku ļaudis savu vajadzību apspriešanai. Arī

pēc attiecīgu iestāžu pieprasījuma viņi no savu biedru vidus

ieteic personas līdzdarbībai LLK un dažādu citu valsts un paš-
valdības uzdevumu pildīšanai, goda un šķīrējtiesās, kongresos,

komitejās v. c. Lauks, b-bas centīsies pareizi izprast un pildīt
Lauksaimniecības kameras aicinājumus un rīkojumus un dos

īstu informāciju par lauku dzīves un lauksaimniecības vajadzī-
bām. Tas savukārt radīs nepārtrauktu kontaktu starp tautu un

LLK, starp tautu, LLK un valdību. Viss iepriekš teiktais rāda,

cik liela nozīme mūsu valsts un tautas dzīvē būs lauksaimn.

b-bām, kas savā darbā sāks staigāt pilnīgi jaunus, līdz šim vēl

neietus ceļus, kas palīdzēs mūsu dzimteni darīt daiļu, nacionā-

lu, varenu, tās iedzīvotājus bagātus un saimnieciski stiprus, vēl

vairāk, šīs jaunās b-bas pacels augstu pret debe-

sīm to tautas vienības un vienprātības ka-

rogu, ko pirmais pacēla mūsu Valsts Prezi-

dents neaizmirstamā 15. maijā. Izdotie lauk-

saimniecības b-bu statūti ir plašākais mū-

su Valsts Prezidenta draudzīgais aicinā-

jums vairot 15. maija ideju piekritējus, kas

tām kalpotu ar sirdi un svētāko pārliecību
un visu ziedotu valsts un tautas labklājības
celšanai un aizsargāšanai briesmu brīdī.

Mūsu uzdevums, sevišķi to, kas esam sapul-

cējušies, ir šo Prezidenta aicinājumu parei-
zi izprast un tad strādāt tai vietā, kur.ā mēs

katrs esam likti, un ar tiem spēkiem, ko

katrs esam ieguvuši, karstākā pārliecībā,
ka lauku ļaudīm nospraustais ceļš irvienīgi

pareizais un taisnais ceļš, kas mūsu tautu un

valsti vedīs pretīm mūžībai.»

Lauksaimniecības darbinieku sanāksmē

1936. gada 5. novembrī.
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LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBAS AGRĀK UN TAGAD

Mūsu lauksaimniecības biedrības var atskatīties uz diez-

gan senu pagātni, jo lauksaimniecības biedrību sākumi meklēja-
mi pagājušā gadu simteņa tanī laikā, kad pār mūsu zemi sveši

kungi valdīja. Šinī laikmetā gan latviešu zemniekiem savu

lauksaimniecības biedrību nebija, bet latviešu zemnieki pie-
dalījās muižnieku dibinātās un vadītās lauksaimniecības

biedrībās. Vidzemē lauksaimniecības biedrības darbojās kā

Vidzemes vispārderīgās societātes zaru biedrības, bet Kurzemē

pastāvēja šai organizācijai līdzīgas biedrības. Šinī laikmetā ro-

sība nav sevišķi liela; kaut gan atsevišķos gadījumos latviešu

zemnieki sasniegumos nostājušies cienīgi blakus muižnieku sa-

sniegumiem. Lielāka rosība lauksaimniecības b-bu dzīvē sākās

pēc 1890. gada, kad sākās latviešu zemnieku pašdarbības laik-

mets, kad pamati likti ļoti daudzām lauksaimniecības biedrī-

bām, kas tagad pārveidotas vēl joprojām turpina savu darbību.

Šinī laikmetā latviešu zemnieki, kaut ar grūtībām, tomēr ie-

gūst tiesības dibināt paši savas lauksaimniecības biedrības. Kā

piemērs, kas raksturo šī laikmeta grūtības, lai noder tas, ka

dažu biedrību reģistrēšana ilgusi 20 gadus. Ļoti rosīgi lauk-

saimniecības biedrību dibināšanas darbs ritējis Latvijas valsts

pastāvēšanas pirmā gadu desmitā, bet nesaskaņas un nevien-

Ēveles lauksaimniecības biedrības nams (biedrība dibināta 1903. g.)
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prātība ir tie cēloņi, kas lauksaimniecības biedrību darbu pakā-
peniski samazina. Ar sekmēm darbojas tik tās lauksaimniecī-

bas biedrības, kurām rosīgi un spējīgi vadītāji. Lauksaimnie-

cības biedrību darba nozīme vislielākā ir tautiskās' atmodas

laikmetā, vairojot kā latviešu zemnieku ticību savai tautai, sa-

vas tautas nākotnei, paļāvību uz saviem spēkiem, tā arī ceļoļ
saimniecisko labklājību, esot par uzņēmības un rosības cen-

triem. Vēlākās neveiksmes nevar mazināt lauksaimniecības

biedrību darba lielo nozīmi šinī latviešu tautai liktenīgā. laik-

metā. '. '■■ k;J/
4

'

:^iv^:.k•^•^v
Pavisam jauns laikmets lauksaimniecības biedrību' dzīvē

sākas pēc 1934. gada 15. maija. Pirms 1934. g. 15.- maija mūsu

zemē pastāvēja 368 lauksaimniecības biedrības, 28 dārzkopības

biedrības, 158 biškopības biedrības, 56 mājturības biedrības, 77

zvejniecības biedrības, pavisam- kopā 687 dažādas lauksaimnie-

ciska rakstura biedrības. Pie tam dažos pagastos varējām'at-
rast 3 lauksaimniecības biedrības un pa 1 no visām iepriekš
uzskaitītām dažāda rakstura lauksaimniecības biedrībām. Bet

242 pagastos nebija nevienas lauksaimniecības biedrības. Sa-

protams, ka šādos apstākļos, nevarēja būt runas par vienmērīgu

lauksaimnieku, dzīves izkopšanas un pacelšanas darbu visā

•zemē. • ..' • J<• ••.v>''
'

' • • .

Lauksaimniecības biedrību darbam jaunus pamatus radīja
likums par Latvijas Lauksaimniecības Kameru, kura 11.. pants

noteic, ka kameras uzdevumu un darbu veikšanas sekmēšanai,

kā arī zemnieku pašierosmes, pašdarbības un pašpalīdzības iz-

kopšanai un vispār lauku dzīves līmeņa pacelšanai ka trā. pa-

gāstā var cļarbotieš viena lauksaimniecības

biedrība. Šīs biedrības darbojās tieši kameras vadībā un

uzraudzībā uz viņas izstrādāto normālstatūtu pamata. Šī likuma

12. pants nosaka, ka līdzšinējām lauksaimniecības, dārzkopības,,

biškopības un citu lauksaimniecības nozaru, biedrībām, izņemot
-dažādu nozaru pārraudzības biedrības, kooperātīvuS) meliorā-.

cijas sabiedrības un mašīnu koplietošanas biedrības, 6 mēnešu

laikā no lauksaimniecības biedrību normālstatūtu izdošanas ir

jāpārreģistrē savi statūti un jāpieskaņojas'šā likuma prasībām
vai jāizbeidz darbība. Pie tam visi mantas, līdzekļu un' saistī-

bu jautājumi, kuri rastos minētām biedrībām izpildot ie-

priekš minētos noteikumus, jānokārto Zemkopības ministrijas
tiešā uzraudzībā un viņas noteiktā laikā un kārtībā. Minēto

biedrību un organizāciju nekustamā manta pārrakstāma .'zemes

grāmatās uz jaundibināto lauksaimniecības biedrību vai Lauk-

saimniecības kameras vārdiem pēc paziņojuma publicēšanas
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«Valdības Vēstnesī» par šo biedrību un organizāciju likvidēša-

nu. Pārrakstīšanas pamats ir lekšlietu, resp. Sabiedrisko lie-

tu ministra un Zemkopības ministra parakstīts paziņojums ze-

mes grāmatu nodaļai, kas no zīmognodevas atsvabināts. īpaš-
nieka pārmaiņas atzīmēšana zemes grāmatās tāpat atbrīvota no

visām nodevām un nodokļiem. Tālāk likumā par Lauksaim-

niecības kameru 34. panta 2. punkts noteic, ka lauksaim-

niecības biedrību nodaļa apvieno un vada

lauksaimniecības biedrību darbību un tai

piešķirtas tiesības, kādas likums paredz
biedrību savienībām.

Nodaļa noorganieē lauksaimniecības biedrības un izveido to

sakarus ar kameru. Ar šo biedrību palīdzību nodaļa izkopj un

nostiprina zemniekos valstisko apziņu, tautas vienības un

valsts un tēvzemes idejas, modinot un ieaudzinot apziņu par

pašierosmes un pašpalīdzības, par sadarbības un kopdarbības

svarīgo nozīmi un nepieciešamību saimniecības un kultūras lau-

kā, darbā un atpūtā. Uzstādīto mērķu sasniegšanai nodaļa

sniedz biedrību dalībniekiem norādījumus un pamācības bied-

rību noorganizēšanā un vadībā, izstrādā parauga statūtus un

darbības instrukcijas. Lauksaimniecības kameras lauksaimnie-

cības biedrību nodaļa savu darbu uzsāka 1936. gada 1. jūlijā.
Tā kā lauksaimniecības biedrības ir bezpeļņas biedrības, tad

tās padotas arī likumam par bezpeļņas biedrībām un to savienī-

bām. Pēc šī likuma noteikumiem lauksaimniecības biedrību

statūti un to vai papildinājumi reģistrējami Sa-

biedrisko lietu ministrijā, un lauksaimniecības biedrības, kuru

statūti ievesti Sabiedrisko lietu ministrijas reģistrā, bauda ju-
ridiskas personas tiesības. Tās organizācijas, kas darbojas uz

kameru likuma pamata, tā tad arī lauksaimniecības biedrības,

kas līdz likuma par bezpeļņu biedrībām un to savienībām spē-
kā nākšanai (pieņemts 1938. gada 11. februāra Ministru kabi-

neta sēdē un publicēts Valdības Vēstneša 1938. gada 36. num.)

bija reģistrējušās apgabaltiesā, ievedamas Sabiedrisko lietu mi-

nistrijas reģistrā, pamatojoties uz apgabaltiesas sludinājumu
Valdības Vēstnesī par šo organizāciju reģistrāciju un attiecīgo
akti Tieslietu ministrija uz pieprasījumu nosūta Sabiedrisko lie-

ti' ministrijai. Tā kā lielākā daļa lauksaimniecības biedrību bi-

ja reģistrējušās pirms šī likuma spēkā stāšanās, tad iepriekš
minētā kārtībā agrāk nodibinātās lauksaimniecības biedrības ti-

ka ievestas Sabiedrisko lietu ministrijas reģistrā.

Likumā par bezpeļņas biedrībām un to savienībām 3. no-

daļa attiecas uz visām lauksaimniecības biedrībām. Šeit no-
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teikts, ka lauksaimniecības biedrību statūtu reģistrēšanai vai

pārreģistrēšanai vajadzīga Lauksaimniecības kameras" atļauja,

tāpat nepieciešams, lai lauksaimniecības biedrību statūti būtu

saskaņoti ar kameras izdotiem normālstatūtiem.

Pamatojoties uz šī likuma noteikumiem Lauksaimniecības

kameras priekšsēdētājs var ierosināt Sabiedrisko lietu ministru:

1) atcelt un iecelt biedrības priekšnieku, valdes, padomes un

revīzijas komisijas locekļus un uzticības vīrus vai arī uzdot iz-

darīt biedrībai jaunas vēlēšanas: 2) atcelt nelikumīgus vai sta-

tūtiem pretējus sapulces lēmumus un uzdot attiecīgam pārval-
des orgānam sasaukt jaunu sapulci un uzņemt dienas kārtībā

tos jautājumus, par kuriem pieņemti nelikumīgi vai statūtiem

pretēji lēmumi; 3) uzdot novērst pretlikumīgu rīcību vai statū-

tu pārkāpšanu un atcelt nelietderīgus lēmumus; 4) slēgt bied-

rības vai savienības, kuru darbība ir nevēlama vai kaitīga
valsts vai sabiedriskām interesēm, vai kuras nav likvidējušās
noteiktā termiņā, nosakot likvidācijas kārtību; 5) uzdot biedrī-

bām vai savienībām noteiktā termiņā izdarīt likvidāciju saska-

ņā ar statūtiem. Tāpat Lauksaimniecības kameras priekšsēdē-

tājs var lauksaimniecības biedrībām: 1) izdot noteikumus bied-

rības uzticības vīru darbībai; 2) revidēt biedrības saimniecību

un darbību; 3) dot biedrībai rīkojumus un norādījumus un 4)

uzdot novērst pretlikumīgu rīcību vai statūtu pārkāpšanu. Sa-

protams, ka lauksaimniecības biedrības padotas arī visām pā-

rējām šī likuma, tāpat uz šī likuma pamata izdotām instrukci-

jām un noteikumiem.

Likumā par Latvijas Lauksaimniecības kameru paredzētie
lauksaimniecības biedrību normālstatūti tika publicēti 1936. ga-

da 11. augustā. Lauksaimniecības biedrību nor

māl statūtu izstrādāšanā visdzīvāko līdz

dalību ņēma mūsu Valsts un Ministru Pre-

zidents K. Ulmanis. Ar pilnu tiesību

Prezidents K. Ulmanis uzskatāms par

lauksaimniecības biedrību statūtu īsto au-

toru, kādēļ mums arī kļūst saprotams tas

dzīvais gars, tie plašie un skaidrie mērķi

un uzdevumi, kādi lauksaimniecības bied-

rībām paredzēti to statūtos. Tūliņ pēc lauksaim-

niecības biedrību normālstatūtu pieņemšanas un publicēšanas
sākās lauksaimniecības biedrību organizēšanas darbs. 242 pa-

gastos, kur lauksaimniecības biedrību nemaz nebija, lauksaim-

niecības biedrības bija jāorganizē pilnīgi no jauna. Pārējos 276

pagastos tās lauksaimniecības biedrības, kas arī līdz tam bija
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Sātiņu lauksaimniecības biedrības nams

reģistrētas kā bezpeļņas biedrības un savā darbībā bija rosīgas,

pieņēma jaunos normālstatūtus un uzsāka atjaunotu darbību.

Bet tā kā liela daļa lauksaimniecības biedrību bija reģistrētas
kā kooperātīvas organizācijas, tad grozot attiecīgus likumus,

tika panākts, ka, pamatojoties uz Zemkopības ministra lēmumu

j.īs lauksaimniecības biedrības izbeidz savu līdzšinējo darbību

un pievienojas jaunnodibinātai lauksaimniecības biedrībai. Tā-

dā kārtā visas rosīgās lauksaimniecības biedrības pārgāja uz

jauniem statūtiem un tagad pastāvošās lauksaimniecības bied-

rības ir uzskatāmas par agrāko lauksaimniecības biedrību dar-

ba turpinātājām, mantu, īpašumu un saistību pārņēmējām
Lauksaimniecības biedrības ieguva jaunus uzdevumus, darbs

iegāja plašākā gultnē, bet šī darba pamatos palika visu agrāko
lauksaimniecības biedrību un šo biedrību centīgo un nopelniem

bagāto darbinieku darbs. Lauksaimniecības biedrības tika at-

jaunotas, piemērojot to uzdevumus mūsdienu laikmetam, pār-

veidojot un dodot arī jaunus darba paņēmienus un metodes.

Pirmā lauksaimniecības biedrība, kas savu darbu sāka uz,

jauniem normālstatūtiem, ir Taurkalnes lauksaimniecības bied-

rība, kuras statūtu reģistrēšana publicēta «Valdības Vēstnesim

1937. gada 5. janvārī. 1938. gada 24. septembrī lauksaimniecī-

bas biedrību organizēšanas darbs izbeidzās, jo šinī dienā «Val-

dības Vēstnesī» tiek publicēts paziņojums par Grenču un Irla-
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vas lauksaimniecības biedrību statūtu reģistrēšanu. Līdz ar to

lauksaimniecības biedrības bija nodibinātas visos mūsu zemes

518 pagastos. Šinī pat laikā lauksaimniecības biedrībām pie-

vienojušās 341 lauksaimniecības biedrība, 106 biškopības bied-

rības, 36 dārzkopības biedrības (arī vairākas dārzkopības pār

raudzības biedrības), 52 mājturības biedrības, 25 zvejniecības
biedrības un 110 lauku kultūras un izglītības biedrības, kopā

pavisam 670 lauku biedrības.

Kas ar to panākts? Lauksaimniecības biedrību tīkls tagad

vienmērīgi pārklāj visu zemi un nav neviena stūrīša mūsu ze-

mē, kur lauku iedzīvotāju pašdarbība, savienota ar valdības

atbalstu un Lauksaimniecības kameras noorganizēto agronomis-
kās palīdzības aparātu, nevarētu ar sekmēm ķerties pie lauku

dzīves celšanas darba. Novērsta lauku iedzīvotāju sašķelšanās

pa atsevišķām lauksaimniecības nozarēm, vēl svarīgāki — pēc
ticībām un tautībām. Ļoti svarīgi arī tas, ka tagad lauksaim-

niecības biedrības visas apvienotas Latvijas Lauksaimniecības

kamerā, saskaņojot mērķus un uzdevumus, radot patiesu vie-

nību un sadarbību. Tādēļ mums ir nevien vislielākā ticība, bev.

arī vispatiesākā pārliecība, ka lauksaimniecības biedrību darbs

tagad, un vēl vairāk — nākotnē, vaiņagosies ar sekmēm un pa-

nākumiem par svētību lauku dzīvei un lauksaimniecībai, par

svētību visai tautai un valstij.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU MĒRĶI UN UZDEVUMI

Līdz ar normālstatūtu pieņemšanu lauksaimniecības bied-

rības ieguvušas jaunus mērķus un uzdevumus, kādi nebija ag-

rāk pastāvošām lauksaimniecības biedrībām. Kādi tagad lauk-

saimniecības biedrību mērķi un uzdevumi?

1. Lauksaimniecības biedrības rūpējas un gādā, lai bied-

ros padziļinātos apzinīga skaidrība par mūsu

neatkarīgo valsti un vienoto tautu, par at-

bildību un pienākumiem pret valsti un tautu, lai biedros nostip-
rinātos ticība un paļāvība uz mūsu valsti un tautas vienību un

arī apņēmība un gatavība arvien iestāties par šīm augstākām

idejām, lai biedri vienmēr un visur celtu un vairotu tautas un

tēvzemes godu, cieņu un slavu.

Citiem vārdiem — lauksaimniecības bied-

ribu- darba pamatos likta savu biedru val-

stiskās un sabiedriskās audzināšanas darbs.

Šīs idejas mūsu zemē atdzīvinājis, atjaunojis un mums re -

dzamas un saprotamas darījis 1934. gada 15. maijs. Neatlaidī-

ga sekošana šīm idejām ir ikviena pienākums. Mums darbos



28

jāparāda, ka esam 15. maija ideju piepildītāji. Nekur un ne-

kad mums nebūs diezgan augt tēvzemes mīlestībā, apzinīgā
valstiskumā, tāpēc savās lauksaimniecības biedrībās šīs idejas

augsti celsim, pirmā vietā stādīsim un ikvienu darbu darot pa-

vērtēsim un pajautāsim — kā un kādā ceļā mēs vislabāk savus

darbus saskaņosim ar šīm cildenajām idejām, kas stāv pāri
mums visiem. Būsim lepni, ka mūsu lauksaimniecības biedrī-

bās šie lielie mērķi pašā pirmā vietā nolikti. Vadīsimies nr>
šiem mērķiem kā biedrības, tā savā personīgā dzīvē, jo ar to

kļūsim apzinīgi lauksaimniecības biedrības biedri, pilnvērtīgi
tautas un valsts locekļi. Lauksaimniecības biedrībās apvieno-
tiem lauku iedzīvotājiem ir jābūt īstiem patriotiem vienmēr un

visur, vārdos un darbos.

2. Lauksaimniecības biedrības rūpējas un gādā, lai zem-

nieku gods būtu tīrs un spodrs, cenšoties mo-

dināt apzinīguma un atbildības izjūtu un gribu pēc augstākiem

sasniegumiem darbā, lai katrs biedrības dalībnieks un viņa aro-

da un darba biedri taptu apzinīgi tautas un nācijas locekļi, lai

viņiem kā pilntiesīgiem valsts pilsoņiem būtu nodrošināta go-

da un cieņas pilna vieta pārējo pilsoņu vidū, pašķiroties ceļam
tikt uz priekšu un uz augšu saimnieciski, sabiedriski, kultūrāli.

Citiem vārdiem — lauksaimniecības biedrību darba pamatos
likts zemnieku apziņas ieaudzināšanas un iz-

kopšanas darbs, lai mēs savu darbu cienī-

tu un godātu un būtu lepni, ka es.am zem-

nieki, mūsu tautas un valsts pamatu pa-

mats.

Ir pienācis laiks pārbaudīt, vai mūsu ticība zemnieku dar-

bam ir tik liela, lai mēs varētu parakstīties zem tā, ko rakstījis
mūsu Prezidents K. Ulmanis jau 1922. gadā «Zemes Spēkā»:
«Rakstot par zemnieka ticību un cerību, man prātā nāk tas, ko

reiz par šo jautājumu runājot man pastāstīja viens mans

draugs, kāds vecs saimnieks. Viņš teica: «Es ticu, ka mūsu,

zemnieku, darbs nav vienas dienas darbs,
ka mums jābūvē arī nākotnei, mums jārūpējas,
lai zemes auglība ietu nevis mazumā, bet kāptu kāpdama, 1a i

mēs varētu mūsu pēcnācējiem nodot mūsu

mājas labākas un auglīgākas, nekā mēs viņas sa-

ņēmām. Es ticu lauksaimniecībai ar augstām ražām druvā un

kūtī un negribu būt apmierināts ar to, kas ir vidējs vai pat ze-

māks par vidējo. Es ticu, ka te līdzēt var zināšanas,

tādēļ es ticu lauksaimniecības skolām, kursiem, lauksaimniecī-

bas žurnāliem.
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Ticībā un cerībā mans skats vēršas uz manu sai m-

nie c i, manu bērnu māti, un es gribu darīt, kas

manos spēkos stāv, lai padarītu viņas dzīvi vieg-
lāku un patīkamāku. Es ticu mūsu zemnieku

dēliem un meitām, tam labākajam un dārgākajam

auglim, ko mūsu zeme un mājas var dot; es ticu viņu sirds-

skaidrībai, viņu labai gribai un viņu rakstura stiprumam; es

ticu, ka viņu darbs — sirsnībā un dedzībā —

dos mūsu tēvu zemei to, kas viņai vēl

trūkst; uz viņiem es lieku cerību par mūsu

nākotni.

Es ticu tai lauku dzīvei, kur gatavo jaunatni lau-

ku skolai un māca zemnieka darbu cienīt

un lauku darbu mīlēt; es ticu arī tai baznīcai, kura

māca mums cilvēku mīlestību, tās svinīgumu un godīgumu.
Es ticu kopsaderības un kopdarbības garam; es ticu iz-

glītībai mūsu mājās un mūsu dzīvē; es ticu labai sa-

dzīvei ar kaimiņiem un kopā ar viņiem es gribu
strādāt, lai mūsu pagasts būtu pirmais un

labākais visā valstī.

Es ticu darbam un darba svētībai; es ti-

cu, ka darbs paliek darbs, ka jādara tas darbs, kuru mums da-

rīt piekrīt, vai tas liels vai mazs, bet es ticu tomēr, ka darbs

laukā, Dieva dabā, ir skaistāks un pievil-

cīgāks, kā arī sniedz vairāk ierosinājuma un

iedvēsmojuma nekā darbs četrās sienās, mašīnas priekšā;
es ticu, ka cilvēka darba un nodarbošanās

cienību un vērtību noteic nevis tas, ko viņi dara

un strādā, bet gan tas, kā viņi savu darbu padara;
es ticu, ka labas izdevības un iespējamības uz priekšu un uz

augšu tikt ir tikpat lielas zemkopībā, kā kaut kurā citā darba

laukā un ka mani panākumi nav atkarīgi no

vietas, kur es atrodos, bet no manis paša
un ne no maniem sapņiem, bet no tā, ko es patiesi
daru, padaru, izdaru; es neticu «labai laimei», bet

stingrai gribēšanai, mācēšanai un varēša-

nai.

Ja es ticu darbam, ja es ticu tam, ka ja strādā, tad strādā,
tad es tomēr ticu arī tam, ka cilvēks nedzīvo vienīgi darbam

un maizei, es ticu, ka viņam jārūpējas arī par prāta un sirds

izglītību, par savas dvēseles izdaiļošanu, jārūpējas par to, lai

varētu padarīt savu un savu līdzcilvēku dzīvi pilnīgāku un cil-

vēka cienīgāku.
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Man kā zemniekam ir nepieciešama ticība

un paļāvība pašam uz sevi, uz saviem spē-

kiem; es esmu viens laukā un darbā un prasības un jautāju-

mu, ar kuriem man manā darbā galā jātiek, ir tūkstoši un katrs

nākošais sarežģītāks par iepriekšējo; man vajaga just, ka es

varu un spēju to izdarīt, kas man jādara, jo citādi es esmu zu-

dis cilvēks; katra zemnieka divas lielās rak-

stura īpašības lai būtu: uzņēmība un paš-

paļāvība.

Es neticu, ka mana darba uzdevums un

manas dzīves mērķis būtu tikai naudu un.

mantu sakrāt, es ticu tam, ka manta un.

nauda ir tikai līdzeklis padarīt manu mā-

ju par vietu, kur patiktos dzīvot man un

maniem piederīgiem un visiem tiem, kas ar

manu saimniecību saistīti.

Es ticu, ka nekas nav skaistāks par lauku

dzī vi, par darbu laukā un pļavā, es negribu mainīties ne ar

vienu citu, jo nekur citur mana sirds nejustu tādu prieku, kā

še, manā mājā, manā sētā, kur runā uz mani tikai man saprota-
mu valodu ir klusā māja, ir rāmais dārzs, ir plašie, mierīgie tī-

rumi. .

Es ticu, ka mūsu zeme ir bagāta un sava

rūpīgā arāja pūles atlīdzinās simtkārtīgi
un ja arī mūsu zeme neslēpj sava klēpja dziļumos ne zeltu, ne

sudrabu, tad to, ko daba mums nav devusi, mēs latvieši radīsim

ar savu brīvā pilsoņa darbu un izturību un zemnieks arī še ne-

kad savu roku neatraus, priekš manis mana tēvija un

mana valsts tomēr ir skaistāka un bagātāka

par visām citām zemēm pasaulē.

Es, latvju zemnieks, ticu un ceru un pa-

ļaujos uz mūsu valsti un viņas karogu; kad

saule spīd pie zilajām debesīm vai arī kad tumši mākoņi viņu

klāj un kad pār manu dzimto zemi un pār mani pašu brāžas

vētras un negaisi; es, latvju zemnieks, ticu un ceru un paļaujos
uz mūsu valsti un viņas karogu, pavasarī, kad svaigā zemes

smarža mani modina un sauc un es eju uz tīrumu un rokā ar-

klu tveru —kā arī tad, kad sauc mani vēsts, ka tēvu zemei

briesmas draud un man jāatstāj arkls tīrumā un jātver rokā

cīņas šķēps, un mūsu zemi trīcina kara viesulis un lielgabalu
dārdoņa, un visas manas latvju zemnieka do-
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maš, mans darbs, viss mans spēks un viss-

es pats piederēšu manai dzimtenei un tē-

vijai, mūsu valstij Latvijai.»
Ja visos zemniekos, visos lauku iedzīvotājos būs šāda ticī-

ba un paļāvība mūsu valstij, mūsu tautai, mūsu zemnieka dar-

bam, tad daudzas grūtas lietas kļūs vieglas un iespējamas, tad

zels un zaļos mūsu valsts un tauta, labklājība un turība vairosies

visā mūsu dzīvē. Tikai vārdiem jākļūst par darbiem, tikai visam

tam jābūt ierakstītam mūsu sirdīs, domās un asinīs — neiz-

dzēšami uz visiem laikiem paaudžu paaudzēs. Mēs esam lepni,
ka lauksaimniecības biedrību mērķos un uzdevumos likts šis

mūsu tautai svarīgais darbs, mēs to arī pildīsim un piepildī-
sim — tagad un vienmēr.

3. Lauksaimniecības biedrības aizstāv lauku ie-

dzīvotāju saimnieciskās un tiesiskās vaja-

dzības, no biedru vidus pilnsapulcēs un agronomiskos rajo-
nos ievēlot Lauksaimniecības kameras locekļus, priekšstāvjus-

pilnvarniekus pie Zemkopības ministrijas Labības biroja un

akciju sabiedrībām Latvijas Centrālais Sēklu Eksports un Be-

kona Eksports, kā arī pašvaldības amata rezerves kandidātus.

Lauksaimniecības biedrību priekšnieki, piedaloties zemnieku

dienās un dažādās sanāksmēs, sniedz ziņojumus par dažādiem

lauku dzīves jautājumiem un vajadzībām, kā arī ziņo rak-

stiski Lauksaimniecības kamerai un citām iestādēm lauksaim-

niecības biedrību apspriedēs pieņemtos lēmumus un ierosināju-
mus. Ja sākoties lauksaimniecības biedrību dibināšanas un

esošo lauksaimniecības biedrību pārveidošanas darbam, mums

bija jāatzīst, ka -esam jaunas vagas un jaunu gaitu sācēji, tad

pildot šos uzdevumus mums jāatzīst, ka sāktā vaga tapusi dzi-

ļāka, jo Lauksaimniecības kameras locekļus Zemkopības mi-

nistrs ieceļ no lauksaimniecības biedrību ievēlētiem kandidā-

tiem. Ar to piepildīts Prezidenta solījums 3. latvju zemnieku

Pļaujas svētkos — Jelgavā.
Lauksaimniecības kamera pastāv lauksaimniecības veici-

nāšanai, tās vajadzību pārstāvēšanai, zemnieku pašierosmes,
pašdarbības, pašpalīdzības sekmēšanai un visas lauku

dzīves pacelšanai. Šinī darbā ar lauksaimniecības

biedrībām piesaistīta visa zeme, ikviens iedzīvotājs, kuram rūp

un kurš grib strādāt apzinīgu kā savas, tā arī visas tautas un

valsts nākotnes celšanas darbu. Mēs esam nonākuši pie tā, ka

tauta un valdība vienota ciešām saitēm, ka viss tas, kas notieK

atsevišķos pagastos, turienes vajadzības un trūkumi, prieki un

bēdas, tiek uzklausīti un arī nonāk tur, kur tiem jānonāk, lai
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-varētu sākt sistēmātisku un plānveidīgu dzīves celšanas darbu

visā zemē un valstī. Mēs esam nonākuši pie ciešas un organi-

zētas tautas un valdības sadarbības, pie tam šinī darbā sakopo-

jot un apvienojot visus radošos spēkus. Šādā sadarbībā neviens

vērtīgs nodoms neies zudumā. Mēs esam nonākuši pie tā, ka

beidzot atskan neviltota tautas balss, ne vairs ārdīšanai, bet

celšanai. Mēs esam nonākuši pie organizētas un patiesas lauku

dzīves un vajadzību pārstāvniecības. Mēs sākam ar sa-

vām saimniecībām, gādājam par sava pa-

gasta dzīves uzplaukumu, pārejam tālāk

un meklējam ceļus, kas sekmētu un vairo-

tu mūsu kopējo labklājību, bet tanī pašā reizē

zinām un saprotam, ka Lauksaimniecības kamera dod savus

pārstāvjus Valsts saimnieciskā padomē, kur darbojas arī citu

kameru pārstāvji. Šeit jautājumi tiek atrisināti visas valsts

apmēros. .

Kāda nozīme ir Labības biroja, Sēklu Eksporta un Bekona

Eksporta darbam mūsu lauku dzīvē, šeit būtu lieki pla-
šāk skaidrot. Tāpēc pilnīgi pamatoti mēs varam teikt, mūsu

sāktā jaunā vaga ir dziļāka tapusi. Mūsu pienākums ir turēt

arkla balstus tik stingri, lai nebūtu vairs nekāda svārstīšanās,

lai nemainītos seklās vietas ar dziļākām, bet mēs vienmēr do

mātu par jauniem darbiem un uzdevumiem, saprotot un izpro-
tot mums uzlikto pienākumu lielo svaru un nozīmi. Pēc 1935

gada tautas skaitīšanas ziņām laukos dzīvo pavisam 1.239.939

iedzīvotāji vai 63,57% no visiem iedzīvotājiem. Šie skaitļi \ot;

labi rāda, kāda nozīme mūsu tautā un valstī ir lauku dzīves

pacelšanai. Bet līdz ar jauniem uzdevumiem lauksaimniecības

biedrībām uzlikta arī liela atbildība par to, lai darbam, ko da-

rām, būtu arī vislielākās sekmes un panākumi. Atbildība pret
tiem, kas strādās un darbosies nākotnē. Gādāsim, lai visos pa-

gastos darbi tiktu ievadīti tā, ka nākošās paaudzes mums nevar

pārmest stāvokļa pārprašanu vai neizprašanu. Šai vietā gribas

atgādināt mūsu Prezidenta teiktos vārdus 3. Pļaujas svētkos:

«Atminiet, ka neviens nedrīkst no atbildības vairīties. Atmi-

niet, ka nav svētāka pienākuma kā atbildību uzticīgi nest un

pildīt. Nevis, ka šī atbildība beigu beigās sašaurinajas par

egoismu un domāšanu tikai par sevi un saviem tuviem radiem

un biedrību un organizāciju piederīgiem.» Ja to atcerēsimies

visur un vienmēr un ar tādu atbildības sajūtu iesim darbā, ko

veiks lauksaimniecības biedrības, tad nāks dienas un laiki, kad

varēsim pateikt, ka mūsu sāktā vaga ir tik dziļa tapusi, ka tā

arī izdod iespējami lielākos un krāšņākos augļus.
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4. Lauksaimniecības biedrības, veicinot un izkopjot savu

biedru un visu lauku iedzīvotāju pašdarbību un kopdarbību,

aroda godīgumu un darba apzinīgumu, rūpējoties par aroda un

vispārējo izglītību, meklē racionālus ražošanas paņēmienus zem-

kopībā, dārzkopībā un citās lauksaimniecības nozarēs un rūpē-

jas par to izplatīšanu savā darbības rajonā. Citiem vārdiem —

lauksaimniecības biedrības veic praktis-
ko lauksaimniecības pacelšanas darbu

pašdarbības un pašierosmes ceļā. Arī šeit dar-

ba ļoti daudz, jo mums jāsaprot, ka tikai ar savu darbu lauku

dzīvi padarīsim labāku, skaistāku, patīkamāku. Lai paraugā-
mies, kādas šeit darba iespējamības: lauksaimniecības biedrī-

bām ir jābūt intereses modinātājām, ierosmes radītājām, jaunu,
labāku ražošanas un darba paņēmienu atradējām un ieteicējām;
mēs gribam lauksaimniecības ienesību vairot, paceļot ražas, rne-

liorējot laukus, uzlabojot pļavas un ganības, rīkojot labierīcī-

bas, iegādājoties un nodarbinot dažādas lauksaimniecības mašī-

nas, izkopjot ražīgus ganāmpulkus, ierīkojot raženus dārzus,

iekopjot bišu dravas v. t. t. Bet mēs piegriežam vērību arī pa-

šam cilvēkam, cenšoties atvieglot darba smagumu, gādājot par

to, lai atpūtas brīži ir skaistāki, jaukāki un patīkamāki. Ne ti-

kai vārdos, bet arī darbos ir jāpanāk, lai lauku sievietes darba

apstākļi kļūst vieglāki, lai laukstrādnieku darba apstākļi uzla-

botos, lai rastos jauni, labāki un ērtāki laukstrādnieku dzīvokļi,

jo ar to uzlabosies arī lauksaimnieku un laukstrādnieku sav-

starpējā saticība un sadarbība. Lauku dzīves uzplaukums, ro-

sīga kultūrāli sabiedriskā dzīve ciešām saitēm piesaistīs lauku

jaunatni savai dzimtai sētai, vēl vairāk tāpēc, ka pati lauku

jaunatne būs aktīva nākotnes lauku dzīves veidotāja un cēlēja
kā idejiskā, tā arī praktiskā darbā. Kamēr agrāko lauksaim-

niecības biedrību mērķos un uzdevumos galvenām kārtām bija

paredzēts tikai beidzamais uzdevums — lauksaimniecības iz-

kopšanas darbs, tikmēr tagad nākusi vesela rinda jaunu, pie
tam ļoti svarīgu uzdevumu. Tā tad lauksaimniecības

biedrību mērķi un uzdevumi tagad ievēro

jami plašāki. Lai mēs kļūtu par īstiem un apzinīgiem
lauksaimniecības biedrību darbiniekiem, mums visos sīkumos

jāpazīst lauksaimniecības biedrību mērķi un uzdevumi, lai tad

Silēs varētu ziedot visus savus spēkus šo mērķu piepildīšanai.
Kā redzējām, tad šie mērķi sakopoti pēc to galveniem vilcie-

niem ir tik lieli, ka ir vērts šim darbam ziedot visus savus spē -

kus un enerģiju.
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LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBAS

1. BIEDRI

Par sava pagasta lauksaimniecības bied-

rības biedriem, vadoties pēc likumu un

statūtu noteikumiem, var būt visi attiecī-

gā pagasta abu dzimumu iedzīvotāji, kas

nav jaunāki par 18 gadiem, un kuru tiesī-

bas nav ierobežotas ar tiesas lēmumiem

ja viņi dzīvo un darbojas pagastā, vai ari

viņiem ir īpašums biedrības darbības ra-

jonā, kā arī juridiskās personas. Biedri, kas nav

sasnieguši 21 gadu vecumu, nav lauksaimniecības biedrību piln-

tiesīgi biedri, bet ganbiedri - interesenti, kas nebauda ne aktī-

vas, ne pasīvas vēlēšanu tiesības. Tāpat biedri, kas jaunāki par
21 gadu, vai kas pastāvīgi nedzīvo biedrības darbības rajonā,

nevar būt par valdes, revīzijas komisijas locekļiem un arī par

biedrības pilnvarotiem kongresos, konferencēs, sapulcēs un lī-

dzīga rakstura sanāksmēs. Tas tāpēc, lai laukus pārstāvētu īsti

lauku pārstāvji, kuriem lauku dzīve un darbs pazīstams visā

pilnībā.
Tā tad par attiecīga pagasta lauksaimniecības biedrības

biedriem var būt visi šā pagasta 18 gadu vecumu sasniegušie
iedzīvotāji, ja viņi dzīvo un darbojas šinī pagastā un viņu tiesī-

bas nav ierobežotas. Bez tam par lauksaimniecības biedrību

biedriem var būt arī tās personas, kurām šinī pagastā ir īpa -

šums, bet kuras dzīvo citā pagastā vai pilsētā. Neapšaubāmi,
ka īpašums attiecīgo personu ciešām saitēm piesaista lauku dzī-

vei, kādēļ arī šīm personām tiesība būt biedriem sava pagasta
lauksaimniecības biedrībā. Lauksaimniecības biedrībās tagad

apvienojas nevien pagasta lauksaimnieki un lauksaimnieces,

bet arī lauksaimnieku dēli un meitas, tuvākie palīgi — lauk-

strādnieki un laukstrādnieces, ārsti, agronomi, skolotāji, mežzi-

ņi, veterinārārsti, tirgotāji, rūpnieki, amatnieki v. t. t. Tas ie-

vērojamā mērā stiprina ciešu visu lauku iedzīvotāju sadarbību,

kas tik nepieciešama lauku dzīves pacelšanas darbā. Tieši Ši-

nī vietā atrodam radikālu atšķirību no agrāk pastāvošām lauk-

saimniecības biedrībām, kurās līdzdarbojās galvenām kārtām

tikai paši lauksaimnieki. Lauksaimniecības biedrību plašais
biedru sastāvs, dod arī iespēju plaši un vispusīgi izveidot

lauksaimniecības biedrību darbību.

Par lauksaimniecības biedrības bied-

riem var būt arī juridiskas personas. Te mi-

nāmas dažādās saimnieciskās organizācijas, kā piensaimnieku
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biedrības, mašīnu koplietošanas biedrības v. t. t. Varētu ap-

svērt arī pagasta pašvaldību līdzdalību lauksaimniecības biedri -

bās. Tā panākam visu pagasta radošo spēku un organizāciju
ciešu sadarbību un apvienošanos. Saimniecisko organizāciju
līdzdalībai sava pagasta lauksaimniecības biedrībā bez tīri ide-

jiskiem motīviem vēl tā nozīme, ka lauksaimniecības biedrība

saņem arī materiālu atbalstu ar biedru naudas iemaksām, ku-

ras var noteikt, skatoties pēc apstākļiem, arī prāvākas, nemaz

nerunājot par pabalstiem un ziedojumiem lauksaimniecības

biedrības cildeno un gaišo mērķu piepildīšanai. Juridiskās

personas lauksaimniecības biedrības sapulcēs piedalās ar sa-

viem pārstāvjiem — valdes locekļiem, pa vienam no katras or-

ganizācijas.

Dažu pagastu robežas pieiet ļoti tuvu pilsētām. Šo pilsētu
robežās atrodas lauku saimniecības, kuru īpašnieki vēlas būt

lauksaimniecības biedrības biedri. Šādas personas tomēr par

lauksaimniecības biedrības biedriem nevar būt, jo šīs personas

jau ir pilsētu iedzīvotāji. Lauksaimniecības biedrībā apvienoti
tikai viena pagasta iedzīvotāji, jo katrai lauksaimniecības bied-

rībai noteikts darbības rajons — pagasts. Lauksaimniecības

biedrību biedri bauda vēlēšanu tiesības, ievēlot Lauksaimnie-

cības kameras locekļu kandidātus, pilnvarniekus pie saimnie -

ciskām organizācijām, lauku pašvaldību amata rezerves kan-

didātus v. t. t. Šo iemeslu dēļ mums kļūst skaidrs, kādēļ par
lauksaimniecības biedrību biedriem nevar būt pilsētu iedzīvo-

tāji (izņemot gadījumu, ja tie ar īpašumu saistīti ar lauku dzī-

vi), jo viņi pārstāvēti un apvienoti citu kameru biedrībās, kur

arī darbojas viņu pārstāvji. Turpretim nevar būt nekādu ie-

bildumu pret šīs daļas pilsētu iedzīvotāju līdzdalību tiešā lauk-

saimniecības biedrības darbā — priekšlasījumu, sarīkojumu,
kursu apmeklēšanu, līdzdalību sekciju darbā v. t. t. Arī lauk-

saimniecības kameras agronomiskās palīdzības aparāts pieeiams
visiem mūsu zemes iedzīvotājiem. Biedrus lauksaimniecības

biedrībā uzņem lauksaimniecības biedrības valde. Personas

un organizācijas, kas vēlas iestāties par biedriem, iesniedz val-

dei īpašus pieteikšanās rakstus, apņemoties pēc uzņemšanas

pildīt biedrības statūtu noteikumus un biedrības pārvaldes li-

kumīgos lēmumus. Pieteikšanās rakstu blankas apgādājis LLK

Rakstu apgāds, kur tās lauksaimniecības biedrībām arī piepra-
sāmas. lesniegtos pieteikumus valde pārbauda un 1 mēneša

laikā lemj par to ievērošanu vai noraidīšanu. Lauksaimniecī-

bas biedrības valdei dota tiesība arī visus pieteikušos attiecīga

353*
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pagasta iedzīvotājus par biedriem lauksaimniecības biedrībā

neuzņemt. Tas arī pilnīgi saprotami, jo ikviens pasākums un

biedrība var zelt un plaukt tikai tad, ja valdei ir pārliecība, ka

uzņemtie biedri apzinīgā darbā pildīs biedrības mērķus. Tāpēc
lauksaimniecības biedrības valdei tiesība noraidīt to pagasta
iedzīvotā!u uzņemšanu lauksaimniecības biedrībā, par kuriem

nav pārliecības, ka viņu darbs būs veltīts lauksaimniecības

biedrības mērķu un uzdevumu sekmēšanai un piepildīšanai.

Tāpat lauksaimniecības biedrības valdei pienākums raudzīties,

lai par biedriem netiktu uzņemtas tādas personas, kuru tiesības

ar tiesas lēmumu ierobežotas, vai kas citādi neatbilst attiecīgu
likumu un lauksaimniecības biedrības statūtu noteikumiem, jo

par visu lauksaimniecības biedrības darbību, tā tad arī par uz-

ņemto biedru sastāvu, pilnu atbildību nes lauksaimniecība-;

biedrības priekšnieks un valdes locekļi.

lestājoties biedrībā, ikviens biedrs iemaksā lauksaimniecī-

bas biedrības statūtos noteikto iestāšanās naudu un ikgadēji —

biedru maksu, saņemot par to lauksaimniecības biedrības bied-

ru karti. Arī biedru kartes ir apgādājis LLK Rakstu apgāds,
kur tās visām lauksaimniecības biedrībām iespējams pasūtīt.

Ikviena biedra pienākumi sākas tieši no tā brīža, kad sa-

ņem biedru karti.

KADI IR BIEDRU PIENĀKUMI?

Lauksaimniecības biedrībā amata pienākumus uzņemoties
priekšnieks, valde un revīzijas komisija solās: darbā nepa-

gurstot kā baltās, tā nebaltās dienās apzi-
nīgi un pēc vislabākās sirdsapziņas pildīt
visus uzticētos pienākumus, vienmēr atbil-

dot par padarītā darba sekmēm, ziedojot visas

savas gaišākās domas un labākos spēkus biedrības mērķu un

uzdevumu sekmēšanai, sasniegšanai un piepildīšanai; reizē ap-

liecinot, ka tikai neatlaidīgā darbā ceļama mūsu lauksaimniecī-

bas un arī visas mūsu valsts un tautas nākotne.

Solījuma parakstīšana lauksaimniecības biedrībās visur no-

tiek sirsnīgi un iespaidīgi. Daudziem acis top mitras, bet

tas arī saprotams, jo solāmies kopīgam darbam savas nākotnes

labā. Tas liecina, ka solījuma vārdi ieskanējuši sirdīs. Vai vi-

sur? Vai visu sirdis? Vai visi sapratuši, ka mūsu ievēlētie

pārstāvji vieni paši uzticētos uzdevumus nevarēs veikt un ka

būs nepieciešams arī mūsu darbs? Vai nav novērojamas arī tā-

das parādības, ka paši lauksaimniecības biedrības biedri pēc
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svinīgā solījuma parakstīšanas teic un domā: «nu viņi (pašu
vēlētās uzticības personas) solījumu gan parakstījuši, redzēsim,

kā nu visu to pildīs?» Un teikto pavada mājieni un smaidi, kas

tulkojami vienīgi tā, ka runātājs gan labu itin neko nevēl.

Par dziļu un patiesu nožēlošanu, daži gadījumi it kā liecina,
ka vēl pietiekoši neesam izpratuši savus pienākumus. Vai sa-

vādi varētu izskaidrot un saprast šādu gadījumu: lauksaim -
niecības biedrība saņem Kultūras fonda pabalstu un ceļ bied-

rības namu. Saprotams, ka tas jauki un apsveicami, jo pagas-

tos vajadzīgas telpas, kur pulcēties nākotnes darbu un nodomu

apspriešanai un jaunas ierosmes iegūšanai. Bet līdzekļu pie-
trūcis un biedrības nams nav izbūvēts līdz galam, jāmeklē at-

kal jauni līdzekļi. Nu atklājās, ka biedri veduši biedrībai būv-

materiālus un granti un likuši par to samaksāt līdz beidzamam

santīmam. Vēl tagad biedrībai garš saraksts, kurā atrodam

galvenā kārtā tikai pašus biedrus, — lauksaimniekus, kuriem

biedrība skaitās parādnieks par pievesto granti. Bet namam

nolikta ūtrupe un visa biedrības valde lauza galvas, kur ņemt
līdzekļus termiņu maksu nomaksai dažu simtu latu apmērā.
Vai šis piemērs mums skaidri neparāda, ka tomēr vietās, kur

nav pietiekoši saprasta pašdarbības un pašierosmes nozīme, pa-

balsti un aizdevumi vien itin neko nedod, ka pabalsti un aizde-

vumi tikai tanīs vietās dod savu svētīgu iespaidu, kur lauk-

saimniecības biedrību biedri un visi pagastu iedzīvotāji sadar

bojas un saprotas un, ziedojot savu darbu, veicina un sekmē

sprausto mērķu sasniegšanu? Mums par apmierinājumu jā-
teic, ka minētais gadījums noticis agrākā lauksaimniecības

biedrībā, bet šī paša pagasta tagadējā lauksaimniecības bied-

rība meklē jaunus ceļus un paņēmienus — kā veicināt un celt

pagasta dzīvi, novedot biedrības nama būvi līdz galam. Tagad
lauksaimniecības biedrības biedri apņēmušies nākt talkā biedrī-

bai un pievest visus vajadzīgos būvmateriālus, apņēmušies
ziedot arī darba dienas un ja vajadzēšot, sagādāšot arī zināmu

daļu līdzekļu.
Biedrības priekšnieks ievadījis sarunas ar pagasta pašval-

dību, aizsargu nodaļu, vietējo krājkasi, piensaimnieku sabiedrī-

bu, ugunsapdrošināšanas biedrību, kas visas solījušās nākt tal-

kā, jo atzinušas, ka visam pagastam kaunu dara tas, ja bied-

rības nams nav nobeigts. Sākusies sadarbība un pašdarbība,
kas devusi un vienmēr dos raženus panākumus un sekmes, un

gala rezultātā minētam pagastam arī dos lepnu un staltu bied-

rības namu, kur pulcēsies visi pagasta iedzīvotāji smelties jau-

nu ierosmi turpmākam darbam.
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Šis gadījums spilgti raksturo biedru pienākumus kopigā

pasākumā — lauksaimniecības biedrībā, kuras biedru karti mēs

esam saņēmuši. Mums jāaizmirst vecais uzskats, ka biedrības

biedra pienākums sākas un beidzas ar biedru kartes un biedru

naudas samaksu, lai pārējo dara tie, kurus esam ievēlējuši
biedrības pārvaldē. Mums jādzird un jāuzklausa ikviens mūsu

izvēlēto pārstāvju uzaicinājums, jāiet bez kavēšanās un aizru-

nāšanās darbā un arī jāizdara. Bet arī tad, ja neesam saņēmu-
ši aicinājumu un redzam, ka vajadzīga palīdzīga roka, ka mūsj

darbs vairos panākumus un sekmes, pieteiksimies paši. Šādu

rīcību ikviens nosauks par apzinīgu un saprātīgu, un šādi bied-

ri ir vajadzīgi lauksaimniecības biedrībām. Jau tagad varam

parādīt šāda darba panākumus, jo kāda pēc apmēriem un iedzī-

votāju skaita pavisam maza pagasta lauksaimniecības biedrība

no agrākās lauksaimniecības biedrības pārņēmusi namu ar

prāviem parādiem. īsā laikā savākti turpat tūkstoš latu un

lauksaimniecības biedrība, pateicoties biedru aktivitātei un va-

dības enerģiskai rīcībai, sākusi pat domāt par nama paplašinā-
šanu. Varam uzrādīt vairākas pagastu lauksaimniecības bied-

rības, kas savus atklāšanas svētkus tā pratušas noorganizēt,
tie devuši skaidru atlikumu, pat pārsniedzot tūkstoš latus. Ša-

jos pagastos nav bijis arī valdes vīriem jāstrīdās, kas vedīs uz

staciju uzaicināto lektoru (kā tas nesen noticis kādā pagastā,
līdz lektors pats dabūjis vedēju), bet visi pielikuši rokas pie

darba — katrs savā lietā un vietā. Un darbam ir sekmes un

panākumi.

Svinīgā solījuma vārdiem, soloties: «nepagurstot kā bal-

tās, tā nebaltās dienās apzinīgi un pēc vislabākās sirdsapziņas

pildīt visus lauksaimniecības biedrībā uzticētos pienākumus»

jāieskan visu lauksaimniecības biedrību biedru sirdīs, jo tikai

tad varēsim runāt par dzīves uzplaukumu kā lauku sētās, tā

pagastā un visā valstī. Daudzās sabiedriskās ēkās goda vietā

redzam vīru ģīmetnes, kuru galvas sirmas un kuru sejās rūpes

un raizes atstājušas savas neizdzēšamās pēdas, bet viņu
darbi runā un ikviens viņus piemin ar cie-

ņu un godbijību, jo viens nodibinājis krājkasi, otrs

ierosinājis celt un daiļot, bet trešais bijis celmlauzis sabiedris-

kā laukā. Gādāsim, lai arī mūsu laikus un

mūsu darbus atceroties, nākošās audzes

mūs atminētu, kā dižu darbu darītājus, jo

mums iespēja darbus strādāt un nākotni

celt ir nesalīdzināmi lielāka kā toreiz.
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leteicams ikvienam lauksaimniecības biedrības biedram tū-

Hņ pēc iestāšanās iegādāties lauksaimniecības biedrības statūtus

un sīki iepazīties ar tiem, lai mums būtu skaidri lauksaimnie-

cības biedrību mērķi un uzdevumi un mēs tūliņ varētu izšķir-
ties, kur mūsu līdzdalība būtu visvairāk nepieciešama un vis-

labāk noderēs. Lauksaimniecības biedrību sta-

tūtu īstais autors ir mūsu Prezidents

Ulmanis, tādēļ arī saprotams tas dzīvais

un uzmudinošais gars, kas ietverts šajos

statūtos, kas skar lauku un lauksaimnie-

cības dzīvi visās tās nozarēs un novirzie-

nos.

Lauksaimniecības biedrība var uzņemt
arī goda biedrus. Goda biedru uzņemšanai nepiecie-
šams: 1) lauksaimniecības biedrības pilnsapulces lēmums, pie-

ņemts ar
2/a balsu vairākumu, un 2) Latvijas Lauksaimniecības

kameras priekšsēdētāja atļauja pilnsapulcē izlemt jautājumu

par biedrības goda biedru ievēlēšanu.

Tā tad pirms goda biedru jautājuma uzņemšanas sapulces
darbu kārtībā, jāizprasa LLK priekšsēdētāja atļauja pilnsapul-
cei izlemt jautājumu par goda biedru uzņemšanu. Līdz ar to

jāpaziņo arī, kādas personas domātas uzņemt par goda bied-

riem, sniedzot šo personu dzīves un nopelnu aprakstu, kā arī

motivējumu, kādu iemeslu dēļ ierosināta šo personu uzņemšana

par lauksaimniecības biedrības goda biedriem. Tikai pēc Lauk-

saimniecības kameras priekšsēdētāja atļaujas saņemšanas jau-
tājums par lauksaimniecības biedrības goda biedru ievēlēšanu

uzņemams pilnsapulces darbu kārtībā.

leteicams goda biedru uzņemšanu saistīt ar zināmām cere-

monijām, piemēram, ievēlēto goda biedri uzaicināt uz lauksaim-

niecības biedrības rīkotiem gada, pļaujas vai citiem svētkiem,
kur tiek svinīgi pasludināts lēmums par lauksaimniecības bied-

rības goda biedru ievēlēšanu, ziņojot arī motīvus un ievēlēto

goda biedru nopelnus. Ir domāts arī par īpašu go-

da biedru nozīmju pasniegšanu — diploma vai bied-

ru kartes veidā. Jāatgādina, ka par lauksaimniecī-

bas biedrību goda biedriem var uzņemt tikai patiesi izcilas un

nopelniem bagātas personas. Goda biedri nav sajaucami ar

mūža biedriem, kādus agrāk uzņēma lauksaimniecības biedrī-

bas, kufu uzdevums bija samaksāt biedru naudu uz reizi priekš
visiem nākamajiem gadiem. Goda biedru nopelniem jābūt ap-

liecinātiem ar viņu darbiem kā biedrības, tā vispārības labā.

Lauksaimniecības biedrības statūtos noteikts, ka goda bied-
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ri nemaksā iestāšanās un biedru naudas, nepilda biedrībās ne-

kādus amatus, izņemot labprātīgi uzņemtos.

Vēl jānoskaidro jautājums par biedru izstāšanos

un izslēgšanu no lauksaimniecības bied-

rības. Biedri no lauksaimniecības biedrības var izstāties

labprātīgi katrā laikā, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu
un iepriekš nokārtojot visus tekošos maksājumus un speciāli

uzņemtās saistības, kā iemaksas dažādos biedrības pasākumos,

sekcijās, fondos, v. t. t. Šī lieta nav nekas jauns, jo to prasa
visu biedrību statūti un ikvienas personas goda lieta ir nokārtot

savas saistības.

Šinī vietā gribētos atgādināt, nepārsteigties ar izstāšanos

no lauksaimniecības biedrības. Bieži novērota tāda parādība,
ka mēs sīku personīgu nesaskaņu dēļ ar biedrības priekšnieku
vai kādu valdes locekli, aizmirstam visus lauksaimniecības bied-

rības cildenos mērķus un uzdevumus, un pieteicam savu izstā-

šanos no lauksaimniecības biedrības. Mums jāatceras, ka lauk-

saimniecības biedrība nav vieta, kur jākārto personīgās pre-

tešķības, jo te mums jāstrādā mūsu kopējo mērķu piepildīša-
nai. Mums jāprot sastrādāt, jo biedrības pārvaldi neizraugām
tikai mēs, bet biedrības biedru vairums. Ja vairākums izrau-

dzījis par pārvaldes locekļiem tādas personas, kas mums nav

pilnīgi pa prātam, tad mums tomēr jārespektē vairākuma griba.
Citādi nekāda sastrādāšana un sadarbība nevar iznākt un neiz-

nāks. Nekad un nevienā vietā nedrīkstam savus personīgos

mērķus un iegribas stādīt augstāk par lauksaimniecības bied-

rības mērķiem un uzdevumiem, tā tad mūsu kopējā darba

mērķiem, tad neiznāks arī pārsteigšanās ar izstāšanos, kas vēlāk

jānožēlo, jo nopietnās biedrībās ir tāda kārtība, ka izstājušos
biedrus ne labprāt uzņem atpakaļ, sevišķi tad, ja rīcībai ir ti-

kai personīgi motīvi.

Lauksaimniecības biedrības biedru vai

izslēgt:

1) biedrības priekšnieks uz goda tiesas lēmuma pamata un

2) pilnsapulce uz biedrības priekšnieka ierosinājumu ar

2/3 balsu vairākumu.

Līdzšinējie novērojumi rāda, ka lauksaimniecības biedrī-

bās biedru izslēgšanas galvenais iemesls ir aiziešana no biedrī-

bas darbības rajona. Šādos gadījumos jāatgādina biedriem pa-

šiem nokārtot šo jautājamu un paziņot savu izstāšanos, jo iz-

slēgšanu parasti uzskata par zināmu sodu. Tāpat jāatgādina
laikā nokārtot savas saistības pret biedrību, kā biedru naudas

nomaksu sapulces noteiktos termiņos, citu uzņemto saistību un
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pienākumu izpildīšanu v. t. t., kas ari var but iemesls biedru

izslēgšanai.

Labprātīgi izstājies biedrs zaudē savas tiesības un pienā-
kumus no tās dienas, kad viņš iesniedzis paziņojumu par savu

izstāšanos, bet izslēgtais — no tā laika, kad pilna sapulce nolē-

musi viņu izslēgt, vai arī biedrības priekšnieks izpildījis goda
tiesas lēmumu par biedra izslēgšanu.

Kā jau teikts, biedru izslēgšana jau ir zināma biedru so-

dīšana, kādēļ šis jautājums atrisināms vislielākā nopietnībā un

apdomībā, neradot nevēlamus asumus un nepamatotus sarūgti-
nājumus.

2. BIEDRĪBAS PRIEKŠNIEKS

Biedrības priekšnieka uzdevums ir sekot, lai biedrības

darbība saskanētu ar likumu un statūtiem; viņam jārūpējas, la.

biedrība uzturētu ciešus sakarus ar Latvijas Lauksaimniecības

kameru un strādātu saskaņā ar tās norādījumiem un ieteiku-

miem. Biedrības priekšnieks pārzina visas sekcijas, grupas

un citas darbības nozares; saņem ziņojumus no to vadītājiem un

var piedalīties bez īpašas iecelšanas vai ievēlēšanas visās sekci-

ju, komisiju vai citāda nosaukuma sanāksmēs un sēdēs. Ja

biedrības priekšnieks aizkavēts izpildīt savus pienākumus, tad

biedrību vada priekšnieka vietnieks. Biedrības priekšnieks
bez īpašas pilnvaras reprezentē biedrību uz ārieni Valdes

sēdes sasauc un vada biedrības priekšnieks, bet viņa prombūt-
nes gadījumā — priekšnieka vietnieks. Valdes sēde ir tikai

tad pilntiesīga, ja tanī piedalās biedrības priekšnieks, vai viņa

pilnvarojumā tā vietnieks, un vismaz puse valdes locekļu. Val-

des lēmumi skaitās tikai tad pieņemti, ja vairākumā ietilpst
biedrības priekšnieka vai viņa vietnieka balss, ja pēdējais piln -
varots vadīt sēdi. Pilnvaras, līgumus, vekseļus un citus saistī-

bas rakstus un arī tekoša rēķina čekus un naudas izmaksas or-

drus paraksta biedrības priekšnieks vai viņa pilnvarā priekš-
nieka vietnieks un bez tam vēl 1 valdes loceklis. Pilna sapul-

ce ir tikai tad pilntiesīga, ja tajā piedalās biedrības priekšnieks
vai viņa vietnieks. Pilnu sapulci atklāj un vada biedrības

priekšnieks vai viņa uzdevumā biedrības priekšnieka vietnieks.

Katrai biedrības sekcijai, grupai, vai citai vienībai biedrības

priekšnieks ieceļ vadītāju. Biedrības darbības rajona attālākās

vietās biedrības priekšnieks var iecelt īpašus uzticības vīrus,

kuru uzdevums veikt dažādus priekšnieka uzticētos pienāku-

mus. Lauksaimniecības biedrības padomes priekšsēdētājs ir
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biedrības priekšnieks. Padomes atzinumus biedrības priekš-
nieks ziņo valdei.

Lauksaimniecības biedrības priekšnieku ievēl gadskārtējā
biedrības pilnsapulcē uz 1 gadu, pirms valdes locekļu vēlē-

šanām aizklāti ar zīmītēm balsojot. Lauksaimniecības bied-

rību ievēlētos priekšniekus amatā apstiprina Lauksaimniecības

kameras priekšsēdētājs. Šai amatā neapstiprinātās personas
tuvāko 3 gadu laikā nevar kandidēt uz lauksaimniecības bied-

rības priekšnieka amatu. Ja kāda biedrība atsakās ievēlēt ci-

tu priekšnieku neapstiprinātā priekšnieka vietā, tad šādai bied-

rībai priekšnieku uz 1 gadu ieceļ Lauksaimniecības kameras

priekšsēdētājs.
No teiktā mums kļūst skaidrs, cik svarīgi un atbildīgi

lauksaimniecības biedrības priekšnieka uzdevumi. Lauk-

saimniecības biedrības priekšnieks ir īs-

tais un patiesais biedrības vadītājs. Lauk-

saimniecības biedrības priekšnieks nav vairs vecais valdes

priekšsēdētājs, kura uzdevums bija tikai izpildīt valdes lēmu-

mus. Lauksaimniecības biedrības valdes lēmumi nestājas spē-
kā, ja tiem nav pievienojies biedrības priekšnieks. Tagad
biedrības priekšniekam dotas tiesības

biedrību pilnos apmēros vadīt, bet reizē

ar to viņš uzņemas, un var uzņemties, pil-
nu atbildību par lauksaimniecības biedrī-

bas darbību. Neatbildīgā valdes priekšsē-

dētāja vietā ir stājies atbildīgais izdarī-

tājs — biedrības priekšnieks. Tam ir nevien lie-

la principiela atšķirība un nozīme, bet arī praktiskā darbā tas

nodrošina lauksaimniecības biedrībām zelšanu un plaukšanu,

panākumus un sekmes.

Kādiem darba paņēmieniem lauksaimniecības biedrību

priekšnieki panāk rosīgu darbību savā biedrībā? Viens no gal-
veniem sekmju cēloņiem — laba sadarbība ar pa-

gasta vecāko, valdes locekļiem, aizsargu

organizāciju, saimniecisko organizāciju

priekšniekiem, skolotājiem, pagastu sekre-

tāriem, ārstiem, veterinārārstiem, mācītā-

jiem v. t. t., bet arī ar visiem pagasta iedzī-

votājiem: lauksai mnic cē m un lauksaimnie-

kiem, laukstrādniecēm un laukstrādnie-

kiem. Kur valda vienprātība un saskaņa, sadarbība un sati-

cība, savstarpēja uzticība un atbalsti, tur arī lauksaimniecī-

bas biedrības darbam sekmes vislielākās. Tāpēc lauksaimniecī-
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bas biedrību priekšniekiem jācenšas visiem līdzekļiem šādu sa-

darbību un saskaņu panākt un sasniegt.

Tāpat lauksaimniecības biedrību darba

sekmes ievērojami pavairo laba sadarbība

un visciešākie sakari ar sava rajona agro-

nomu, griežoties pēc padomiem, ierosinājumiem, sīki infor-

mējot par biedrības darbību un nodomiem, aicinot uz priekšla-

sījumiem, kursiem, saimniecību apskatēm v. t. t. Arī sadarbī-

bas un ciešu sakaru uzturēšana ar pārējiem rajona agronomis-
kiem darbiniekiem var tikai sekmēt lauksaimniecības biedrības

darba panākumus.
Šo iemeslu dēļ biedrību priekšniekiem jānodibina viscie-

šākie sakari ar sava rajona agronomu un arī pārējiem agrono-

miskiem darbiniekiem.

Biedrību priekšniekiem stingri jāseko

sekciju darbībai, raugoties, lai sekciju darbība būtu

saskaņota, lai netiktu strādāts paralēls darbs, lai sekcijas visus

savus darbus saskaņotu ar biedrības mērķiem un uzdevumiem,

cieši sadarbojoties ar biedrības valdi.

Lauksaimniecības biedrību darbu sekmes ievērojami ceļ

piemērotu sekciju vadītāju un uzticības vīru iecelšana un pa-

reiza izvēle, kas nevienspējīgi rosīgi darboties, nākt ar ierosinā-

jumiem un pamudinājumiem, bet kurus arī labprāt pārējie
biedrības biedri uzklausa, seko viņu pamudinājumiem un iero-

sinājumiem. leceļot sekciju vadītājus un uzticības vīrus, darbs

kļūst vieglāk veicams, jo sadalās uz vairāku personu pleciem
Nedara pareizi tie biedrību priekšnieki, kas visu grib veikt ti-

kai saviem spēkiem, jo tad atskan žēlošanās, ka pat viss neesot

veicams. Ikvienā darbā liela nozīme ir darbu pareizai noorga-

nizēšanai un sadalīšanai, bet sevišķi liela nozīme darba sekmju

ziņā ir tieši lauksaimniecības biedrības darbu pareizai sadalīša-

nai un organizēšanai. Tas nozīmē, ka lauksaimniecī-

bas biedrību priekšniekiem jābūt labiem

organizātoriem. Bieži atskan žēlošanās, ka laukos trūkst

labu sabiedrisku darbinieku, bet tas lai nebūtu iemesls darbus

kavēt, jo darbs ir tas, kas dod piedzīvojumus un pamācības un

darbā arī rodas krietni un spējīgi darbinieki. Beidzamā laikā

vērojama iepriecinoša parādība, ka tieši jaunā paaudze sāk

aktīvāki darboties, izmantojot skolās iegūtās zināšanas kas sa-

vienotas ar darbā iegūtiem piedzīvojumiem jau tagad daudz

dod, bet vēl vairāk dos nākotnē. Ja jaunai paaudzei dosim ie-

spēju darboties, sniedzot draudzīgu atbalstu un padomus, tad

nākotnē radīsies daudz jaunu un spējīgu darbinieku. Atcerēsi-
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mies, ka tikai darbs ceļ vīrus, rūda un veido stipras un spēcīgas

personības. Tāpēc sevišķu vērību piegriezīsim mazpulku jau-

natnes piesaistīšanai lauksaimniecības biedrību darbā.

Ļoti svarīgi lauksaimniecības biedrību priekšniekiem būt

informētiem visos svarīgākos kā mūsu tautas un valsts dzīves,

tā lauksaimniecības jautājumos, sevišķi pareizi izprotot valdī-

bas un Lauksaimniecības kameras darbību un darba nodomus.

Tāpēc biedrību priekšniekiem jālasa lauku

dzīvei tuvie laikraksti un lauksaimniecī-

bas žurnāli. Labi un spējīgi lauku dzīves vadītāji būs ti-

kai tie, kas paši pareizi sapratuši un izpratuši visus mūsdienu

notikumus, kas var runāt un runā pozitīvo dzīves celšanas va-

lodu, atmetot tenkām līdzīgās — neticības, noliegšanas un šau-

bu pilnās runas, kas dzīvi ārda un grauj, bet nevis veido un

ceļ. Ja visiem tenkotājiem stāsimies pretim ar gaišo un skaid-

ro dzīves celšanas valodu, tad lielu pakalpojumu būsim izdarī-

juši nākotnes labklājībai, būsim sekmējuši lauksaimniecības

biedrības mērķus un uzdevumus. Būsim paši čakli lasī-

tāji un mudināsim arī citus smelties zināšanas lasot laikrak-

stus, žurnālus un grāmatas, kas bijuši un vienmēr būs lauk-

saimnieka labākie padomdevēji.

Tāpat lauksaimniecības biedrību mērķu piepildīšanu ievē-

rojami sekmēs apstāklis, ja lauksaimniecības bied-

rības priekšnieks būs savā dzīvē un dar-

bā, saimniecībā un sabiedrībā piemērs un

paraugs visiem pagasta iedzīvotājiem. Sa-

ka, ka labi padomi nav ar zeltu samaksājami. Bet vēl vairāk

ar zeltu nav samaksājami labi cildeni piemēri un paraugi.

Bieži vien biedrību priekšnieki darbu grib veikt izdodot

asus rīkojumus un norādījumus. Bet tik pat bieži asie rīkoju-
mi izsauc darbu darītājos pretestību un īgnumu. Tāpēc jācen-
šas rast katrā atsevišķā gadījumā pareizāko pieeju, paturot acīs

veco un seno patiesību, ka lielākās sekmes darbā

gūstam izvairoties no asumiem un skarbu-

miem, pārliecināšanas un labprātīgas
vienošanās ceļā panākot, lai mūsu nodo-

miem pievienotos aizvien lielāks sekotāju

un izdarītāju skaits. Tā tad biedrību priekšniekiem

jāattīsta un jāveido arī savas psīchologa un diplomāta spējas.
Šīs spējas galu galā nepieciešamas ikvienam lauksaimniekam,

lai darbā panākumus un sekmes gūtu, lai izaudzinātu jaunās

arāju un jauno arāju tuvāko palīgu — laukstrādnieku ciltis.

Gribēsies iebilst, ka biedrību priekšniekiem tiek uzstādītas pā-
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rāk augstas prasības. Vai mums nepietrūks lauksaimniecības

biedrību priekšnieku? Šeit varam atbildēt ar noteiktu — nē,

jo mums šādu biedrības priekšnieku jau tagad ir pietiekoši
daudz. Mums ir biedrību priekšnieki, kas

ar sekmēm un panākumiem vada un veido

savu lauksaimniecības biedrības dzīvi, ir

stipri tēvu zemes mīlestībā, pienākumu

apziņā pret savu valsti, tautu un Vadoni,
kas aizrauj darbā līdzi gausākos un kūtrā-

kos, un pateicoties šo vīru darbībai, mēs

ejam neatlaidīgi uz priekšu pa plauksto-
šās labklājības un augošās turības ceļu.

3. LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBAS VALDE

Lauksaimniecības biedrības valde vada

visas biedrības lietas un biedrības priekš-
nieka personā bez īpašas pilnvaras, repre-

zentē biedrību uz ārieni. Atsevišķu biedrības lie-

tu vešanai valde var izdot pilnvaras ikkatrai likumīgi pilntiesī-

gai personai. Par lauksaimniecības biedrības valdes locekļiem
nevar būt personas, kuru pastāvīgā vai ilgstošā dzīves vieta ir

ārzemes, vai kuras ar tiesas spriedumu sodītas ar pārmācības

namu vai bargāku sodu, vai ar cietumu par mantkārīgiem vai

pretvalstiskiem noziedzīgiem nodarījumiem, vai atrodas zem

tiesas vai izmeklēšanas par iepriekš minētiem noziedzīgiem

nodarījumiem. Ārzemnieki lauksaimniecības biedrību pārval-
des orgānos var būt vienīgi ar sabiedrisko lietu ministra atļau-
ju. Tāpat par lauksaimniecības biedrību valdes locekļiem ne-

var būt biedri, kas jaunāki par 21 gadu, vai kas pastāvīgi ne-

dzīvo biedrības darbības rajonā. Lauksaimniecības biedrību

valdes, ieskaitot biedrības priekšnieku, parasti ir 5 vai 7 perso -

nas, skatoties pēc pagastu lieluma un lietderības. Valdes amati

ir: biedrības priekšnieks, kas reizē ir arī valdes priekšsēdētājs,

priekšnieka vietnieks, sekretārs un kasieris. Pārējiem valdes

locekļiem speciālus uzdevumus uztic pēc vajadzības. Visi ie-

priekš minētie ierobežojumi par to, kādas personas nevar būt

par lauksaimniecības biedrības valdes locekļiem, pilnos apmē-

ros attiecas arī uz biedrību priekšniekiem. Biedrības valdi uz

1 gadu, aizklāti ar zīmītēm balsojot, ievēl kopsapulce katra ga-

da sākumā, vēlākais līdz 1. martam. Reizē ar valdes locekļiem
ievēl arī 3 valdes locekļu kandidātus. Lauksaimniecību
biedrību vēlētās amatpersonas par sava

amata pienākumu izpildīšanu nevar sa-
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ņemt atalgojumu (noteiktu algu, sēžu naudas vai tam-

līdzīgi) no biedrības līdzekļiem. Izņēmums pielaižams vienīgi
ar Sabiedrisko lietu ministrijas piekrišanu, ja amatpersona iz-

pilda biedrībā kādu technisku darbu, kas saistīts ar lielāku lai-

ka un enerģijas patēriņu. Tas sevišķi svarīgs noteikums, jo
lauksaimniecības biedrības ir bezpeļņas biedrības, kuru mērķos
paredzēta vispārības labklājības pacelšana. Vispārības labā jā-
prot arī upurus nest, parādot ideālismu patiesā darbā un neno-

stādot materiālās intereses vienmēr pirmā un galvenā vietā

Ar cildenu priekšzīmi un paraugu aizrausim darbā arī pārējos

biedrus, kas ir viens no galveniem lauksaimniecības biedrības

pārvaldes locekļu uzdevumiem. Izņēmumi līdz šim pielaisti
tikai gadījumos, kur biedrības pārvaldes locekļi izpilda technis-

kus darbus, piemēram, viens no biedrības valdes locekļiem ir

biedrības grāmatvedis, pie tam biedrības darbība ļoti rosīga,
kādēļ grāmatvešana prasa patiešām daudz laika. Tomēr izde-

vīgāki biedrības grāmatvedi saistīt ārpus valdes sastāva, jo

agrākie piedzīvojumi rāda, ka valdes locekļa un grāmatveža

pienākumu apvienošana vienās rokās nav visai vēlama un ie-

teicama lieta.

Valdes sēdes sasauc un vada biedrības priekšnieks, bet vi -

ņa prombūtnes gadījumā priekšnieka vietnieks. Par sēdi jāpa-

ziņo valdes loc akliem personīgi vai arī ar rakstu, ne vēlāk kā 1

dienu pirms sēdes. Šie noteikumi stingri jāievēro, jo bijuši gadī-

jumi, kad visi valdes locekļi nav uzaicināti uz valdes sēdēm.

Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tanī piedalās biedrības priekš-

nieks, vai viņa pilnvarojumā priekšnieka vietnieks. Tāpēc sēdes

dalībnieku vārdi vienmēr jāatzīmē valdes sēdes protokolā, lai

varētu konstatēt valdes sēdes pilntiesību, izlemt darbu kārtībā

paredzētos jautājumus.
Pirmā valdes sēde sasaucama ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc

valdes ievēlēšanas biedrības pilnsapulcē, un tanī valdes locekļi
sadala savā starpā amatus. Valdes sekretārs protokolē valdes

sēžu lēmumus un pārzina biedrības sarakstīšanos. Kasieris

pārzina biedrības kasi un mantu, raksta kases grāmatu un ari

rūpējas par to, lai biedri kārtīgi nomaksātu savus maksājumus
Jāatgādina kasieriem aktīvāki pildīt savus pienākumus maksā-

jumu iekasēšanā, jo novērots, ka daudzos gadījumos biedri sa-

vus maksājumus pilda stipri gausi. Biedrības kasierim jāseko
arī, lai biedrības sekciju kasieri neturētu pie sevis lielākas nau-

das summas, bet norēķinātos ar biedrības galveno kasieri. Lie-

lākas naudas summas nekavējoši noguldāmas krājaizdevu sa-

biedrībā.
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Pēc vēlēšanām, vai iestājoties pārmaiņām valdes sastāvā,

lauksaimniecības biedrību valdēm 2 nedēļu laikā jāpaziņo vie-

tējam apriņķa priekšniekam un Latv. Lauks, kameras lauks

biedrību nodaļai valdes sēdeklis un vaidēs un revīzijas komisi-

jas locekļu vārdi, uzvārdi, dzimšanas laiks un vieta, adrese un

tālruņu numuri. Apriņķu priekšniekam ziņas iesniedzamas 2

eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru apriņķa priekšnieks

piesūta Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību de-

partamentam. Tāpat jāpaziņo arī visas pārvaldes locekļu ad-

reses maiņas. Apriņķu priekšniekiem uzdots raudzīties, lai vi-

sas bezpeļņas biedrības vai organizācijas, tā tad arī lauksaim-

niecības biedrības, noteiktā laikā ievēlētu statūtos noteiktos

pārvaldes orgānus un uzsāktu darbību. Pretējā gadījumā ap-

riņķu priekšniekiem jāziņo Preses un Biedrību departamentam
Valdes sēdēs visus jautājumus izšķir nobalsošanā ar vienkāršu

balsu vairākumu, bet lēmumi skaitās pieņemti tikai tad, ja vai-

rākumā ietilpst arī priekšnieka vai viņa vietnieka balss, ja pē-

dējais pilnvarots vadīt sēdi. Par visiem jautāju-
miem valdes sēdēs jābalso atklāti un no

balsošanas nevar atturēties. Lauksaimniecības

biedrību valdes locekļiem jābūt tādiem, kas prot izšķirties —

nostājoties par vai pret, jautājumus un lietas izšķirot un iz-

lemjot. Šaubīšanās, svārstīšanās un neizšķiršanās ir tādas lie-

tas, kas rada neskaidrības un kavē darbu. Bet darbam sekmes

ir tikai tad, ja ar visu savu pārliecību un sirds dedzību stāja-
mies pie darba. Tāpēc šo noteikumu, kas paredzēts instrukcijā
pie likuma par bezpeļņas biedrībām un to savienībām, izpildī-
sim pārliecināti, ka tas mūsu lauku dzīves celšanas darbu var

tikai celt. Tikpat liela nozīme ir atklātai balsošanai valdes sē-

dēs, jo noslēpumainība un maskēšanās nevar vairot savstarpēju
uzticību un sadarbību, kas tik nepieciešama lauksaimniecības

biedrības darbā.

Visi valdes sēdes lēmumi jāieraksta protokolu grāmatā; tos

paraksta visi klātesošie valdes locekļi. Ja kāds valdes loceklis

nepievienojas vairākuma lēmumam, viņš var pieprasīt savu at-

sevišķu domu ierakstīšanu protokolā.
Valdes uzdevumos ietilpst jaunu biedru

uzņemšana, saprotams, ievērojot visus noteikumus par to,

kas var būt par lauksaimniecības biedrības biedriem un vispa-
tiesāko lietderību. Ir gadījumi, kad lauksaimniecības biedrību

biedru uzņemšanas lietas izspriež pilnsapulcēs. Statūti noteic

ka biedrus uzņem valde. Valdes uzdevumos ietilpst arī biedrī-

bas interešu aizstāvēšana administrātīvās un tiesu iestādēs. Tā-
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pat vaide izšķir jautājumus par biedrības algoto darbinieku pie-

ņemšanu un atlaišanu, noteicot viņiem algu budžetā paredzē-
tos apmēros. Biedrības valde glabā, pārzina un rīkojas ar bied-

rības mantu kā tas ikvienam labam saimniekam pienākas. Šinī

ziņā der atgādināt patiesi būt labiem saimniekiem, jo mēs ne-

esam vēl kļuvuši brīvi no vecā paraduma biedrības mantu ne -
uzskatīt kā savu mantu. Ar dažādām mašīnām un rīkiem jā-

api:tas saudzīgi, pēc darbu beigšanas atstājot labā kārtībā.

Biedrības valdes locekļiem šeit atveras nevien tiešais uzraudzī-

šanas darbs, bet arī atgādinātāju - audzinātāju darbs, panākot,
ka kopējo biedrības mantu apkopj un uzrauga vēl labāk kā sa-

vu personīgo mantu.

Biedrības valde sagatavo jautājumus un priekšlikumus sa-

pulcei, sevišķi rūpīgi izstrādājot darbības pārskatu, nākošā ga

da darbības plānu un budžetu, kurus ceļ priekšā sapulcei pie-

ņemšanai un apstiprināšanai. Tāpat biedrības valdes darbības

aplokā ietilpst uzdevums organizēt biedrus pa sekcijām, gru-

pām, kopām un komisijām atsevišķu nozaru pārzināšanai vai

speciālu jautājumu apspriešanai. Biedrības valde izstrādā m

strukcijas biedrības amata personām un atsevišķām darbības

nozarēm un izlemj visus jautājumus, kas saistīti ar biedrības

darbību un nepārsniedz valdes pilnvaru kompetences.
Biedrības valde ir biedrības centrs,

kas vada, rosina, sekmē, saskaņo un uz

priekšu virza visu lauksaimniecības bied-

rības darbību.

Lai lauksaimniecības biedrības darbība būtu sekmīga, jā-
novērš visi šķēršļi, kas varētu kavēt tās darbību. Sevišķi trau-

cējošu iespaidu uz visas lauksaimniecības biedrības darbību vai

atstāt gadījumi, ja biedrības valdē nāk nepiemērotas personas.

Lai to novērstu, likums par bezpeļņas biedrībām un to savienī-

bām Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājam dod tiesības

ierosināt atcelt un iecelt biedrības priekšnieku, valdes, pado-
mes un revīzijas komisijas locekļus un uzticības vīrus, vai ari

uzdot biedrībai izdarīt jaunas vēlēšanas. Uz šī ierosinājuma

pamata Sabiedrisko lietu ministrs var atcelt lauksaimniecības

biedrību amatpersonas un iecelt to vietā citus lauksaimniecības

biedrības biedrus, bet ja biedrība saņēmusi valsts vai pašvaldī-
bu pabalstus, tad arī citas piemērotas personas. Tāpat Sabied-

risko lietu ministrs var iecelt pilnvarniekus un sūtīt savus pār-

stāvjus organizāciju pārvaldes orgānu sēdēs vai sapulcēs. Lauk-

saimniecības kameras priekšsēdētājam dota tiesība uzdot lauk-

saimniecības biedrībām novērst pretlikumīgu rīcību vai statūtu
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kārtā šādos gadījumos dota iespēja novērst šķēršļus, kas kaut-

kādā veidā varētu kavēt lauksaimniecības biedrību darbību.

4. LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU PILNĀS SAPULCES.

Lauksaimniecības biedrību pilnas sapul-

ces ir: 1) kārtējās, ko sasauc valde ik ga-

dus ne vēlāk kā līdz ļ. aprīlim, un 2) ārkār-

tējās, ko sasauc valde pēc sava ieskata vai

uz Latvijas Lauksaimniecības kameras, re-

vīzijas komisijas, vai ne mazāk kā uz vie-

nas desmitās daļas biedru rakstītu pie-

prasījumu ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā no

pieprasījuma saņemšanas.
Lauksaimniecības biedrību pilno sapulču sanākšanai izpra-

sāma apriņķa priekšnieka atļauja, un valdes pienākums ir 2

nedēļas iepriekš paziņot Latvijas Lauksaimniecības kameras

Lauksaimniecības biedrību nodaļai sapulces sanākšanas laiku,

vietu un darbu kārtību.

Lauksaimniecības biedrības pilnās sapulces skaitās par li-

kumīgi sasauktām un pilntiesīgām: 1) ja tās izziņotas ar ap-

kārtrakstu vai citādu iepriekš noteiktu plašu publikācijas vei-

du vismaz 14 dienas pirms sapulces sanākšanas, 2) ja piedalās
vismaz Vio pilntiesīgo biedru, bet ne mazāk kā 10 un 3) ja pie-
dalās biedrības priekšnieks vai viņa vietnieks.

Nopietna vērība jāpiegriež noteikumam par pilnsapulces

izziņošanu visiem biedrības biedriem jau 14 dienas iepriekš, jo

līdzšinējie novērojumi rāda, ka ne visos gadījumos tas tiek pil-

nos apmēros izdarīts. Kā vislabākie izziņošanas veidi atzīstami

pagasta valdes apkārtraksts, kuram arī lauksaimniecības biedrī-

ba pievieno savus ziņojumus, un paziņojuma piesūtīšana kat-

ram biedrim tieši personīgi mājās.
Pilnā sapulcē nopietni jāpārbauda vai tanī piedalās Vto

pilntiesīgo biedru, tāpēc pilno sapulču protokolos jāatzīmē ne-

vien sapulces pilntiesīgo dalībnieku skaits, bet arī kopējais piln-

tiesīgo biedru skaits. Jāatceras, ka lauksaimniecības biedrību

biedri, kas jaunāki par 21 gadu, vadoties no likuma par bezpeļ-

ņas biedrībām un to savienībām noteikumiem, nebauda ne

pasīvas, ne aktīvas vēlēšanu tiesības. Tāpēc arī jāraugās, ļai
biedri, kas jaunāki par 21 gadu, vēlēšanās nepiedalītos. Par

sapulces pareizu norisi atbildīgs sapulces vadītājs, tā tad lauk-

saimniecības biedrības priekšnieks, kuram sapulce nevien jāat-
klāj, bet arī jāvada. Tikai biedrības priekšnieka tiešā uzdevu-

mā sapulci var vadīt biedrības priekšnieka vietnieks. Sapulces

494
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protokola rakstīšanai sapulce ievēl protokolistu un balsu skaitī-

tājus — balsu skaitīšanai. Pilnas sapulces protokolu paraksta

sapulces vadītājs, protokolists un balsu skaitītāji. Pilnas sa-

pulces protokola noraksts jāpiesūta Latvijas Lauksaimniecības

kameras Lauksaimniecības biedrību nodaļai 2 nedēļu laikā pēc

sapulces. Par šī noteikuma izpildīšanu gādā valde.

Pilnas sapulces lēmumi ir saistoši visiem biedriem, neatka-

rīgi no tā, vai viņi sapulcē piedalījušies vai nē. Saistoši pilna
sapulce var izlemt vienīgi iepriekš izziņotā darbu kārtībā pare-

dzētos jautājumus. Tāpēc valdei pilnas sapulces darbu kārtī-

bu sastādot, darbu kārtība jāizstrādā visā nopietnībā, lai nepa-

liktu jautājumi, kurus nevarētu saistoši izšķirt vienīgi tā ie-

mesla dēļ, ka tie nebija paredzēti darbu kārtībā.

Pilnas sapulces uzdevumos ietilpst lauksaimniecības bied-

rības priekšnieka (izvēl atsevišķi), valdes locekļu, valdes locekļu
kandidātu, revīzijas komisijas locekļu un kandidātu ievēlēšana.

Arī valdes un revīzijas komisijas locekļi jāievēl aizklāti ar zī-

mītēm balsojot. Pilna sapulce izskata un apstiprina valdes iz-

strādātos un iesniegtos pārskatus, budžetus, darbības plānus un

lemj par tīrā atlikuma izlietošanu un budžetā radušos iztrūku-

mu segšanu. Pilna sapulce izlemj un apspriež visus Lauksaim-

niecības kameras ierosinājumus un priekšlikumus; tāpat arī

valdes un biedru iesniegtos ierosinājumus un priekšlikumus.

Gadskārtējai pilnai sapulcei jānoteic gadskārtējās biedru mak-

sas lielums un samaksas termiņi. Šīs pēdējās divi lietas diez-

gan bieži lauksaimniecības biedrību pilnām sapulcēm aizmir-

stas izlemt. Pilnas sapulces lemj par goda biedru uzņemšanu,
kur nepieciešams Vs balsu vairākums un iepriekšēja Lauksaim-

niecības kameras priekšsēdētāja atļauja. Tāpat pilnas sapulces

kompetencēs ietilpst jautājumu izšķiršana par nekustamu īpa-
šumu pirkšanu, pārdošanu, apgrūtināšanu, ieķīlāšanu un aiz-

ņēmuma summas apmēru noteikšana. Daudzos gadījumos lauk -
saimniecības biedrību valdēm aizmirstas šis statūtu noteikums,
ka aizņēmumiem nepieciešams pilnas sapulces lēmums. Bez

tam, iegūt nekustamu mantu, to ieķīlāt, uzņemties ilgtermiņa
saistības un atsavināt nekustamus īpašumus, biedrība var vie-

nīgi ar Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētāja rak-

stisku atļauju. Pilna sapulce izlemj jautājumu par dažādu

fondu nodibināšanu un pieņem noteikumus šo fondu uzkrāša-

nai un izlietošanai. Pilna sapulce uz biedrības priekšnieka ie-

rosinājumu ar
2/i balsu vairākumu izlemj jautājumus par bied-

ru izslēgšanu no lauksaimniecības biedrības. Pilna sapulce var

izlemt arī jautājumus par biedrības statūtu grozīšanu un bied-
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ras iepriekšēju piekrišanu. Pilna sapulce izšķir arī visus pārē-

jos jautājumus, kas pārsniedz valdes un revīzijas komisijas

pilnvaru robežas. Latvijas Lauksaimniecības kameras pārstā-

vim ir tiesība piedalīties lauksaimniecības biedrības pilnās sa-

pulcēs un vajadzības gadījumos arī tiesība uzņemties pilnas

sapulces vadību.

Katram biedram pilnā sapulcē ir tikai viena balss, kuru ne-

var nodot citam. Arī juridiskās personas var būt pārstāvētas
tikai ar vienu balsi. Nobalsošanā jautājumus pilna sapulce iz-

šķir ar vienkāršu balsu vairākumu un atklāti balsojot, izņemot

gadījumus, kur statūtos paredzēts citāds balsu vairākums (goda
biedru uzņemšana, biedru izslēgšana v. t. t.) un citāds balsoša-

nas veids, kā biedrības priekšnieka, valdes vēlēšanas v. t. t. Ja

balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķīrēja ir sapulces vadītāja
balss.

Instrukcija pie likuma par bezpeļņas biedrībām un to sa-

vienībām nosaka, ka pilnā sapulcē biedrs var balsot tikai perso-

nīgi. Lēmumus pieņem, balsojot «par» vai «pret»; atturējušās
balsis līdzi neskaita. Tā tad atklātā balsošanā tagad jākonsta-

tē tikai «par» balsu skaits un «pret» balsu skaits, bet atturēju-

šies tiek skaitīti kā sapulcē neesoši. Arī šī noteikuma nolūks

pamudināt visus izšķirties un pieņemt noteiktus lēmumus, ne-

vis svārstīties šaubās un neziņā. Sakarā ar to, aizklātā balso-

šanā, kāda, piemēram paredzēta biedrības priekšnieka, valdes

un revīzijas komisiju locekļu vēlēšanās ieteicams pieturēties pie
šī paša balsošanas veida, t. i. balsot par katru atsevišķo kandi-

dātu, nododot zīmītes ar ierakstiem «par» un «pret», līdz vaja-

dzīgais skaits amatpersonu ievēlēts. Šis balsošanas veids ieau-

dzina stingru un noteiktu nostāšanos «par» vai «pret» kādas

personas kandidātūru. Rakstot zīmītēs vairākus vārdus uz rei-

zi, tas tik spilgti neizpaužas. Balsošanas ceremonija arī nav

gara, jo balsu skaitīšana šim veidam iet ļoti veikli, un balsu

skaitīšanas laikā jau iespējams izdalīt zīmītes nākošam balsoju-
mam. Stingri jāievēro, ka balsošana turpināma tikai līdz tam

laikam, kamēr vajadzīgais skaits amatpersonu ievēlēts, tālāko

balsošanu par nākošiem kandidātiem pārtraucot. Te ceļ iebil-

dumus, ka nedabūjot par visiem kandidātiem nobalsot. Ja Vai-

rākums ir savas balsis pozitīvi jau noteiktā skaitā izlietojis (pie-
mēram, jāievēl 4 valdes locekļi, vairākums var būt tikai 4 reiz

balsojis «par», ja arī piekto reizi kāds kandidāts dabū vairāku-

mu, tad daļa jau savu balsi pozitīvi izlietojusi piecas reizes, kas

nav pareizi), tad tālākā balsošana ir pat nepareiza. Pirms bal-

514;
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sošanas sākuma ieteicams paskaidrot, lai balso «par» tikai par
visvēlamākām personām, iepriekš izlasot jau tās personas pilnā
skaitā, par kurām ir pārliecība, ka viņas vispiemērotākās lauk-

saimniecības biedrības darbam. Ja šādu kandidātu nav pietic
košā skaitā, uzstādīsim vēl jaunus kandidātus. Katras balso-

šanas gala mērķis ir dabūt noteiktu skaitu personu, kurām vai-

rākums dāvā uzticību.

Bez tam ļoti vēlams lauksaimniecības biedrību darbā ie-

vest tādu kārtību, ka vienmēr kā pirmos kandidātus uzstāda

līdzšinējo biedrības priekšnieku un līdzšinējos valdes un revī-

zijas komisijas locekļus. Atcerēsimies, ka darbā rodas piedzī-

vojumi, tāpēc pārāk biežas priekšnieku, valdes un revīzijas
komisijas locekļu maiņas nav izdevīgas. Ar to būsim parādīju-
ši zināmu uzmanību un atzinību līdzšinējai biedrības vadībai,

panākot arī iebilduma nozīmes samazināšanos, ka pirmiem kan-

didātiem lielākas izredzes tapt ievēlētiem, jo šinī gadījumā sa

va loma arī lietderībai. Bet lietderībai jābūt tai, no kuras vie-

nīgi mums jāvadās savu balsi vēlēšanās nododot.

Bez gadskārtējām pilnsapulcēm, kuras jāsasauc katra gada
sākumā vēlākais līdz 1. aprīlim, visām lauksaimniecības biedrī-

bām līdz katra gada 1. martam jāsasauc ārkārtējās pilnsapulces

delegātu ievēlēšanai Lauksaimniecības kameras locekļa ama-

tam.

Mums nav jāizvairās no biežākām lauksaimniecības biedrī-

bu biedru sanāksmēm, jo aktivitāte ir vajadzīga un nepiecieša-
ma arī sanāksmju apmeklēšanā. Līdzšinējie novērojumi rāda,
ka lauksaimniecības biedrību pilnsapulces ir labi apmeklētas
visos tanīs gadījumos, kur bez vēlēšanām un citiem pilnsapul-
ču darbu kārtības tiešiem jautājumiem, paredzēti vērtīgi
priekšlasījumi v. t. t. Tas rāda, ka arī turpmāk mums jāiet ši-

nī virzienā un mūsu sanāksmes, tanī skaitā arī pilnās sapulces,
jāpadara saturā bagātākas un vērtīgākas. Kā padarīsim mūsu

pilnās sapulces vērtīgākas un interesantākas?

Pirmā vietā liksim jau minētos priekšlasījumus, kurus pa-
redzēsim pirms vai pēc pilno sapulču darbu kārtības izlemšanas.

Izvēlēsimies paši. visinteresantāko tēmu, bet neteiksim, lai lek-

tors runā par ko grib! Lietu un jautājumu, ko pārrunāt, kur

saņemt jaunus ierosinājumus savam darbam, mums nekad ne-

var trūkt un netrūks, jo lauku dzīve un darbs ir daudzpusīgs
un plašs.

Interesi par lauksaimniecības biedrību sapulcēm vairos arī

daudzo un dažādo vietējo vajadzību apspriešana pārrunu kārtī-

bā. Visbēdīgākās ir pilnās sapulces, kur biedri steidzoši sapul-
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Pēc sarīkojuma rosīgas pārrunas turpinās pie kopēja vakariņu galda

cējas, ievēl vajadzīgās amatpersonas un tūliņ aizsteidzas pro-

jām, bez kādām pārrunām, bez ierosinājumiem. Šādas sapul-

ces nekad nevarēs saistīt lielāku dalībnieku skaitu. Turpretim
dzīvība ir valdījusi tanīs sapulcēs, kur sekojušas rosīgas pārru-

nas par mežu dienu darbiem, spodrības nedēļu, pļavu un ganību

kultivēšanu, labierīcību ierīkošanu, kūdras izmantošanu, dārzu

iekopšanu, piensaimniecības, lopkopības, dažādiem zemkopības

jautājumiem un arī. vispār, par lauku sabiedriski kultūrālās

dzīves izkopšanas jautājumiem. Biedrības priekšnieks un rosī-

gākie biedri pastāsta savus piedzīvojumus un ierosinājumus un

pārrunas sākas un turpinās, un droši varam apgalvot, ka Akivo-
ties visi sapulces dalībnieki būs ko ieguvuši, paņēmuši no sa-

pulces ko vērtīgu līdz. No pilnām sapulcēm turpretim izskau-

žams nevērtīgais noliegšanas un negatīvās kritizēšanas gars, kas

dzīvi neceļ, bet ārda. Viss negatīvais novēršams nopietnā dar-

bā, bet ne skaļā runāšanā. Mūsu domas un rosība jāvirza uz

pozitīvu dzīves celšanas darbu un šādām garam arī jāvalda
lauksaimniecības biedrību pilnās sapulcēs.

Mūsu lauksaimniecības biedrību pilnās sapulces interesan-

tākas varam padarīt ar dziesmām. Nemaz nav slikti, ja kopīgi
noskandinām dažas dziesmas. Bet palīgā mums var nākt kori

r

sevišķi dubultkvarteti. Tāpat sadarbojoties ar mazpulkiem un

skolu jaunatni varam panākt, lai mūsu pilnās sapulces kuplina



54

kā mazpulku, tā skolas jaunatne skolotāju vadībā ar dziesmām,

deklamācijām, mūzikas priekšnesumiem, pat mazākiem uzvedu-

miem. Ir nenoliedzama patiesība, ka tas ievērojami atdzīvinās

mūsu pilnas sapulces, un mēs labprāt kopā pulcēsimies arvien

lielākā skaitā.

Vēl varam domāt par dažādiem praktiskiem demonstrēju-
miem pēc biedrības pilnās sapulces. Varam demonstrēt veļas

mazgājamās mašīnas, tāpat dažādus rīkus, mašīnas, labākos dar-

ba paņēmienus, iepazīties ar augļiem, augļu šķirnēm, dažādām

sēklas labībām v. t. t. Šādu demonstrējumu noorganizēšanu
varam uzticēt atsevišķām biedrības sekcijām un šo sekciju va-

dītājiem.

Nav slikti, ja čaklās mājturībnieces pēc pilnas sapulces
var visus dalībniekus aicināt pie tējas galdiem, kur pārrunas

var turpināties, kur dalāmies iespaidos ar tuvākiem un tālākiem

kaimiņiem. Tikai nav pielaižams, ka šādi vakari paliek par žū-

pošanas vakariem. Ka pēc dažādu biedrību un organizāciju

pilnām sapulcēm alkoholiskie dzērieni tiek lietoti stipri daudz,

pienāk ziņas no vairākām vietām. Mums jāsāk cīņa pret šādu

paradumu, jo noskaidrots, ka viens no galveniem tā sauktās

tālumniecības cēloņiem, ir tieši alkohola pārmērīga lietošana.

Mums jānostājas pret katru lietu, kas kaut kādā veidā traucē

lauku dzīves uzplaukumu. Mums jānostājas arī pret pārmērīgu

alkohola lietošanu. Būtu ļoti apsveicami, ja lauksaimniecības

biedrības savos sarīkojumos varētu iztikt pavisam bez alkoholis-

kiem dzērieniem. Bet mērenība šinī ziņā ir un vienmēr būs tā,

kas jāievēro lauksaimniecības biedrībām. Šādi rīkojoties pama-

zām un bez nevajadzīgiem asumiem redzēsim, ka tieši bez alko-

hola skurbuma mūsu sanāksmēs valdīs īsts un neviltots prieks

un jautrība. Būtu labi un apsveicami, ja pēc pilnām sapulcēm

mājturībnieču sarīkotos tējas vakaros, mēs ievestu šādu garu

un kārtību. Līdz ar to arī lauku sievietes rosīgāk piedalītos
lauksaimniecības biedrību pilnās sapulcēs, kur lauku sievietēm

tāpat jāņem visdzīvākā līdzdalība. Būsim pārliecināti, ka

mums iespējams atrast paņēmienus, kā padarīt mūsu lauksaim-

niecības biedrību pilnās sapulces dzīvas un interesantas. Kat-

ram gadījumam noderēs savi paņēmieni. Ķersimies pie darba

— padomāsim, atradīsim un izdarīsim īsto. Tad mūsu pilnām

sapulcēm dalībnieku netrūks, bet augs no desmitiem uz simtiem

un pat tūkstošiem. Bet līdzi tam mūsu darbs būs tas, kas būs

padarījis lauku dzīvi daiļāku, krāšņāku un interesantāku.
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5. REVĪZIJAS KOMISIJA

Lauksaimniecības biedrību revīzijas komisijas sastāv no 3

līdz 5 locekļiem, kurus ievēl biedrības pilnsapulce reizē ar val-

di uz 1 gadu, aizklāti ar zīmītēm balsojot. Tādā pat kārtībā ie-

vēl 2 revīzijas komisijas locekļu kandidātus, Šie kandidāti, ga-

dījumā, ja kāds no revīzijas komisijas locekļiem atteicas dzī-

ves vietas vai citu kādu iemeslu dēļ, nāk revīzijas komisijā kā

pilntiesīgi locekļi.

Jāievēro, ka revīzijas komisijas locekļi un

kandidāti jāievēl pilnsapulcē aizklāti ar zī-

mītēm balsojot. Līdzšinējie novērojumi rāda, ka šis no-

teikums diezgan bieži netiek ievērots, kādēļ jāsasauc jaunas

pilnsapulces un vēlāk rodas daudzas citas neērtības, pat revī-

zijas komisijas pilntiesību apšaubīšana v. t. t.

Tūliņ pēc ievēlēšanas notiek pirmā revīzijas komisijas sēde,

kurā jāsadala amati: revīzijas komisijas priekšsēdētāja, viņa
vietnieka un sekretāra. Revīzijas komisijas turpmākās sēdes

sasauc revīzijas komisijas priekšsēdētājs, paziņojot par to revī-

zijas komisijas locekļiem personīgi vai ar rakstu vismaz 1 die-

nu iepriekš. Lauksaimniecības biedrību statūti noteic, ka revī-

zijas komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja piedalās 3 revīzijas ko-

misijas locekļi. Tāpat statūtos noteikts, ka katrā ziņā nepie-
ciešama revīzijas komisijas priekšsēdētāja vai viņa uzdevumā

priekšsēdētāja vietnieka līdzdalība. Revīzijas komisijas sēdēs

visi jautājumi tiek izšķirti atklātā balsošanā ar

vienkāršu balsu vairākumu.

Revīzijas komisijas uzdevums ir pārbaudīt tekoši un gada

beigās kasi, inventāru, vērtspapīrus, lēses, dokumentus, grāma-
tas un iesniegt pilnai sapulcei savas atsauksmes, kā par gada

pārskatu, budžetu, darba plānu, tā arī ziņojumu par biedrības

darbības revīziju gada laikā.

Revīzijas komisijai tiesība un pienākums pārbaudīt arī

lauksaimniecības biedrību atsevišķu sekciju darbību, sevišķi

nopietnu vērību piegriežot to sekciju darbībai, kuru rīcībā prā-
vāki līdzekļi, raugoties, lai tie lietderīgi tiktu izlietoti, sevišķi

sekojot, lai tiktu izdarīta savlaicīga norēķināšanās ar biedrības

valdes kasieri.

Revīzijas komisija visus savus lēmumus un atzinumus ie-

raksta īpašā protokolu grāmatā. Protokolu paraksta visi klāt-

esošie revīzijas komisijas locekļi. Protokola noraksts

jāpiesūta Latvijas Lauksaimniecības kame-

ras lauksaimniecības biedrību nodaļai 2 ne-
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dēļu laikā. Protokola norakstu ieteicams izgatavot revī-

zijas komisijai, nododot to lauksaimniecības biedrības valdei

nosūtīšanai lauksaimniecības biedrību nodaļai. Revīzijas komi-

sija seko, lai noraksts tiktu nosūtīts lauksaimniecības biedrību

nodaļai 2 nedēļu laikā.

Kā redzams, tad revīzijas komisijas priekšsēdētājam uzlik-

ti lielāki pienākumi, jo bez viņa, vai pilnvarotā vietnieka līdz-

dalības, revīzijas komisijas sēdes nav pilntiesīgas. Tā tad, gal-

veno atbildību par revīzijas komisijas darbību nes revīzijas ko-

misijas priekšsēdētājs. Viņš sasauc revīzijas komisijas sēdes,
sniedz ziņojumus pilnsapulcēs v. t. t., kādēļ revīzijas komisiju

priekšsēdētājiem jābūt aktīviem un rosīgiem. Ir nenoliedzama

patiesība, ka saprātīga un rosīga revīzijas komisijas darbībavar

novērst daudzas nepareizības un nepilnības, kādas ikvienā dar-

bā var rasties, kādas radīsies arī lauksaimniecības biedrības

darbā. Tāpēc vēlams, lai lauksaimniecības biedrību revīzijas

komisijas biežāk noliktu sēdes, izdarot statūtos noteikto darbī-

bas pārbaudi. Jāatgādina izdarīt kases pārbaudi un biedrības

darbības revīziju darbības gada beigās. Pie tam revīzijas komi-

sijai jāvadās no vispatiesākās lietderības, aizmirstot visus per-

sonīgos motīvus — draudzību vai nesaskaņas, kādas revīzijas

komisijas locekļiem būtu ar biedrības amata personām. Apzinī-

ga revīzija katrā ziņā sekmēs lauksaimniecības biedrību dar-

bību, kādēļ arī visiem pārvaldes locekļiem jāsekmē revīzijas

komisijas darbība.

Lauksaimniecības biedrības darbību, pamatojoties uz liku-

ma par Lauksaimniecības kameras noteikumiem, revidē arī

Lauksaimniecības kameras Kopdarbības revīziju un organizāci-

jas biroja zvērinātie revidenti, dodot norādījumus par trūkumu

un nepilnību novēršanu un lauksaimniecības biedrību darbību

pareizu izveidošanu. Lauksaimniecības kameras zvērināto revi-

dentu atzinumi jānolasa lauksaimniecības biedrību pilnsapulcēs

un visi norādījumi jācenšas izpildīt. Lauksaimniecības kameras

zvērināto revidentu darbība ievērojami sekmējusi lauksaim-

niecības biedrību darbību, jo sevišķi samazinot dažādas nepa-

reizības, nepilnības un paviršības. Bez tam likums par bez-

peļņas biedrībām un to savienībām dod arī Sabiedrisko lietu

ministrijai tiesības revidēt lauksaimniecības biedrības. •

Viss tas rāda, ka lauksaimniecības biedrībās turpmāk neva-

rēs notikt nekas tāds, kas būtu tuvs līdzekļu izšķiešanai un ne-

lietderīgai rīcībai, nemaz nerunājot par noziedzībām un ļaun-

prātībām, jo to novērsīs stingrā lauksaimniecības biedrību uz-

raudzība.
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Instrukcija par LLK kopdarbības revīziju un organizāciju

biroja pakalpojumu maksām nosaka, ka revīziju un organizāci-

ju birojs var ņemt gadskārtējas revīzijas maksas arī no biedrī-

bām un organizācijām, kas nav dibinātas uz likuma par kopdar-
bības sabiedrībām un to savienībām, bet kuru darbība pakļauta
kameras pastāvīgai revīzijai, proti — no lauksaimniecības bied-

rībām pa Ls 10,— no biedrības gadā. Revīzijas maksu nemaksā

pirmos divos gados pēc nodibināšanas.

Izejot no instrukcijas noteikumiem, visām lauksaimniecī-

bas biedrībām katru gadu, sākot ar 1937. g. jāmaksā Ls 10,-—

revīzijas maksa. Pirmajos divos gados pēc nodibināšanas revīzi-

jas maksa nav jāmaksā, bet tām lauksaimniecības biedrībām,

kurus pārreģistrējušas savus statūtus, vai kuras gan ir no jauna

nodibinātas, bet pārņēmušas aktīvus un pasīvus no slēgtām

kooperātīvām lauksaimniecības biedrībām, šī revīzijas maksa

maksājama arī pirmajos divi gados.

Gadskārtējā revīzijas maksa par 1937. g. bija jānomaksā
līdz 1937. g. 31. decembrim, bet turpmākās maksas — viena

mēneša laikā pēc iepriekšējā gada pārskata apstiprināšanas

kopsapulcē. Par nokavētiem maksājumiem LL kamera aprēķi-
na soda naudu 6% gadā. Nenokārtotos maksājumus LLK var

iekasēt piespiedu kārtā caur policiju.

Revīzijas maksa iemaksājama LLK pasta tek. r-nā 4564,

vai iesūtāma pa pastu ar atzīmi, par kuru gadu pārvestā suma

domāta.

6. LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBAS GADA PĀRSKATS,

DARBĪBAS PLĀNS UN BUDŽETS

Lauksaimniecības biedrību statūti nosaka, ka biedrības dar-

bības gads skaitās no 1. janvāra līdz 3f. decembrim.

Gada pārskats.

Lauksaimniecības biedrības gada pārskata galveno daļu ie-

ņem atsevišķo sekciju darbības pārskati. Lai

sastādītu biedrības kopējo gada pārskatu, vispirms katrai sekci-

jai jāizstrādā un jāiesūta biedrības valdei savs pārskats par

veikto darbu.

Sastādot gada pārskatu, sekcijas vadība sīki uzskaita visus

veiktos darbus un gūtos sasniegumus. Ja sekcijas līdzšinējais
darbības plāns nav izpildījies, tad jānorāda, kādi nodomi un kā-

du iemeslu dēļ palikuši neveikti. Sekcijas gada pārskats, tāpat

arī darbības plāna un budžeta projekts apspriežams sekcijas
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dalībnieku sanāksme un biedrības priekšnieka noteikta laika jā-
iesniedz biedrības valdei.

Lauksaimniecības biedrības valde, saskaņā
ar statūtu noteikumiem, pēc darbības gada beigām, ne vēlāk

kā līdz 1. martam, sastāda kopējo biedrības

gada pārskatu. Gada pārskatā, ievērojot valdes, sekciju,
uzticības vīru un citu amatpersonu veiktos darbus katrā ziņā

jāuzrāda:
1) bilance uz katra gada 1. janvāri;

2) virsgrāmatas rēķinu apgrozījumu pārskats,

3) kapitālu un fondu specifikācija.

4) ieņēmumi un izdevumi,

5) mašīnu koplietošanas un izmantošanas rezultāti.

6) nekustamā īpašuma izmantošana,

7) sekciju ienākumi un izdevumi,

8) sarīkojumi: kursi, priekšlasījumi, vakarēšanas, ekskur-

sijas, teātra un kīno izrādes, koncerti, apmeklētāju
skaits, izdevumi un ieņēmumi,

9) bibliotēka,

10) ziņas par biedru skaitu gada sākumā un beigās,

11) valdes, revīzijas komisijas, sekciju vadītāju un citu

amatpersonu saraksts un

12) pārskats par biedrības dažādiem citiem pasākumiem.

Biedrības gada pārskatu paraksta biedrības priekšnieks un

visi valdes locekļi. Revīzijas komisija to pārbauda un pēc pa-

rakstīšanas novieto biedrības priekšnieka noteiktās telpās. Ga-

da pārskatam jābūt pieejamam biedru ieskatam vismaz 2 nedē-

ļas pirms kārtējas pilnās biedru sapulces sanākšanas. Gada

pārskata nolasīšana un pieņemšana jāparedz pilnsapulces darbu

kārtībā. Pilnsapulces apstiprināts, gada pārskats jāuzglabā
biedrības archīvā, bet tā noraksti iesūtāmi — viens eksemplārs
LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļai, otrs LLK Kopdarbī-
bas nodaļai un trešais Sabiedrisko lietu ministrijas Biedrību

nodaļai.
Lauksaimniecības biedrību gada pārskata sastādīšanu at-

vieglo LLK apgādātās gada pārskata veidlapas, kas

-dabūjamas LLK rakstu apgādā Jelgavā, Viestura piemiņas pilī,
un LLK rakstu apgāda Rīgas nodaļā, Baznīcas ielā 4-a. Veidla-

pas maksā Ls 0,20 gabalā.

Darbības plāns.

Sevišķa vērība lauksaimniecības biedrībām piegriežama
darbības plāna sastādīšanai. Tāpat kā gada pārskatā, arī bied-
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rības darbības plāna redzamu vietu ieņem atsevišķo sek-

ciju darbības plāni.

Biedrības priekšnieks uzdod sekcijas vadītājam noteiktā

laikā izstrādāt un iesūtīt biedrības valdei sekcijas darbības plā-
na projektu.

Darbības plānu izstrādājot, sekcijas vadībai cieši jāpieturas

pie sekciju darbības noteikumiem un instrukcijām. Darbības

plānam jābūt ar noteiktu, nepārprotamu saturu. Jāizvairās no

vispārējiem darbu apzīmējumiem, bet jānorāda tieši, kādus dar-

bus, kad un kur sekcija nodomājusi veikt. Nekādā ziņā darbī-

bas plānu nedrīkst pārslodzīt ar vispārējiem sekcijas uzdevu-

miem ,bet jāizvēlas samērīga daļa, ko gada laikā iespējams
veikt.

Lai nenovēlotu lauksaimniecības biedrību gada pārskata,
darbības plāna un budžeta izstrādāšanu, sekciju vadībām

ieteicams jau laikus sākt sekciju pārskata,
darbības plāna un budžeta sastādīšanu.

Lauksaimniecības biedrības valde, ievēro-

jot sekciju darbības plāna projektus un kameras norādījumus,
sastāda kopējo biedrības darbības plānu.
Darbības plāna nolasīšana un pieņemšana jāparedz biedrības

pilnsapulces darbu kārtībā. Pilnsapulces pieņemtais un apstip-
rinātais darbības plāns uzglabājams, bet tā noraksts jāiesūta
LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļai.

Budžets.

Līdztekus darbības plāna izstrādāšanai, sekcijas vadība sa-

stāda sekcijas budžeta projektu, paredzot visus ie-

nākumus un izdevumus. Savu budžeta projektu reizē ar darbī-

bas plānu sekcijas vadītājs noteiktā laikā iesniedz biedrības

valdei. Valde saskaņo un izstrādā biedrības budžetu un,

pēc apstiprināšanas pilnsapulcē, rūpējas par tā kārtīgu izpildī-

šanu, visu pienācīgo sumu iekasēšanu un maksājumu savlaicīgu
nokārtošanu. Lauksaimniecības biedrībai un tās sekcijām jā-
saimnieko pilnas biedru sapulces apstiprinātā budžeta robežās.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU SEKCIJAS

Lauksaimniecības biedrības savu uzde-

vumu labākai veikšanai var organizēt savus

biedrus atsevišķās sekcijās, grupās, kopās, vienī-

bās pēc lauksaimniecības nozarēm, nodarbošanās, interesēm,

dzīves vietas un citām pazīmēm, izslēdzot tomēr biedru sadalī-

šanos pēc tautībām vai ticībām. Latvijas Lauksaimn. kameras
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prezidijs atzinis, ka būtu vēlams organizēt šādas sekcijas: 1)

sabiedriski - kultūrālo, 2) zemkopības, 3) lopkopības, 4) darba,

5) kopdarbības, 6) dārzkopības, 7) biškopības, 8) technisko lab-

ierīcību, 9) mājturības, 10) mežkopības un 11) zivkopības ur.

zvejniecības.

Gandrīz visas lauksaimniecības biedrības stājušās pie sek-

ciju organizēšanas, kādēļ uzkrājušies jau zināmi piedzīvojumi
un novērojumi. Nav pareiza to lauksaimniecības biedrību rī-

cība, kas tūliņ pēc darbības uzsākšanas nodibināja lielu sekciju
skaitu, ieceļot arī sekciju vadītājus v. t. t., bet tas arī bija viss,

jo izrādījās, ka sekcija pastāv tikai uz papīra. Daudz pareizāk

rīkojušās tās lauksaimniecības biedrības, kas nodibinājušas ma-

zāku sekciju skaitu patieso vajadzību un lietderības robežās.

Sekcijās tūliņ pieteicies noteikts biedru skaits, un sekcija pēc

vadītāja iecelšanas uzsākusi darbību.

Atzīstot, ka ikvienam lauksaimniecības biedrības biedram

ir nevien tiesība, bet arī pienākums aktīvi darboties līdzi vis-

maz vienā lauksaimniecības biedrības sekcijā, jo tikai tā pada-
rīsim lauksaimniecības biedrības darbu svētīgu sev un savam

pagastam, apskatīsim, kā vislabāk veicama sekciju noorganizē-
šana un darbības izveidošana.

Lauksaimniecības biedrības biedru or-

ganizēšana pa sekcijām, kopām, grupām, vie-

nībām, komisijām v. t. t. atsevišķu nozaru pārzi-
nāšanai vai speciālu jautājumu apspriešanai, veic lauksaimnie-

cības biedrības priekšnieks, valde un viņu izraudzītās uzticības

personas. leinteresētās personas tad arī izstrādā darba plāna

projektu, vadoties no lauksaimniecības biedrības mērķiem un

uzdevumiem, LLK norādījumiem un instrukcijām, patiesās va-

jadzības, lietderības un nepieciešamības. Pēc tam uzsākama

biedru reģistrēšana, kas interesējas par sekcijas darba plāna

projektā paredzētiem jautājumiem, un kas apņemas strādāt

līdzi pie sekcijas mērķu sasniegšanas un piepildīšanas.

Nav vēlams sekcijas darbu uzsākt ar pārāk mazu biedru

skaitu; katrā ziņā sekcijas locekļu skaitam jābūt virs 10. Te

gan jāņem vērā katras atsevišķās sekcijas darbības īpatnības,
piem., dārzkopības, lopkopības sekcijas var veikt arī pārraudzī-
bas darbu, kas zināmā mērā noteic sekcijas locekļu skaitu, tā-

pat arī iespējami lielāko skaitu atsevišķā pārraudzības grupā.
Tomēr sekcija nebūtu dibināma, ja interese biedros maza un

dalībnieku skaits zem 10. Tad iepriekš jācenšas modināt attie-

cīga interese pārējos biedros.
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Tā kā biedrības priekšnieks un valde nes pilnu atbildību

par biedrības darbu, tad sekcijas nodibināšanai ne-

pieciešams attiecīgs valdes lēmums. Ja sekci-

jas locekļu skaits ir stipri liels, vai arī sekcijas uzdevumi ir tik

•daudzpusīgi, ka tie labāk veicami, sadaloties tālākās vienībās,

tad ar biedrības valdes piekrišanu sekciju lo-

cekļi var sadalīties kopās, grupās, vienībās

v. t. t. Piem. zemkopības sekcijai var būt kūdras ražotāju gru-

pa vai apakšsekcija, kartupeļu audzētāju grupa, sēklaudzētāj v

kopa v. t. t.

Katrai biedrības sekcijai, grupai, kopai

vai vienībai biedrības priekšnieks ieceļ va-

dītāju. Tām sekcijām, kas saņem valsts vai Latvijas
Lauksaimniecības kameras pabalstus, sekciju vadītāji pie savu

pienākumu izpildīšanas stājas tikai pēc tam, kad saņemta LLK

piekrišana (piem., lopkopības, dārzkopības sekcijām v. t. t.).

Daudzos gadījumos sekcijas vadītājam nepieciešami arī palīgi
— sekretārs - protokolists, kas sastāda sekcijas dalībnieku sa-

rakstus un raksta protokolus, un kasieris, kas pārzina sekcijas
naudas līdzekļus un norēķināšanos ar biedrības galveno kasieri.

Arī vadītāja palīgus amatā ieceļ biedrības priekšnieks, bet kan-

didātus izrauga sekcijas vadītājs. Darba labāku sekmju labā

ieteicams, ka kandidātus atsevišķu sekciju grupu, kopu un vie-

nību vadīšanai izrauga sekcijas vadītājs un stāda priekšā biedrī-

bas priekšniekam, kas pēc tam uzstādīto kandidātu ieceļ attie-

cīgā amatā. Tāpat dažādu pārpratumu un nejaušību novērša-

nas labā, kā biedrības priekšniekam, tā sekcijas vadītājam ie-

teicams pirms vadītāju iecelšanas sazināties ar valdes locek-

ļiem un attiecīgiem sekcijas, grupas, kopas dalībniekiem un in-

formēt viņus par saviem nodomiem. Ar to panāk tikai ciešāku

saskaņu un sadarbību. Tāpat biedrības priekšnieks

par iecelšanu ziņo tuvākā valdes sēdē, atzīmē-

jot par to valdes sēdes protokolā. Par sekciju nodibi-

nāšanu un vadītāju iecelšanu, minot ieceltā vadī-

tāja uzvārdu, vārdu, adresi, izglītību un īsu dzīves aprakstu,

nekavējoties jāziņo arī LLK Lauksaimniecības

biedrību nodaļai, lai būtu iespējams izveidot ciešu un

sekmīgu sadarbību ar attiecīgām kameras nodaļām.

Ļoti svarīgi sekcijām, sekciju vadītā-

jiem, vi.ņu palīgiem, tāpat arī kopu. grupu,

v. t. t. vadītājiem panākt visciešāko sadarbī-

bu ar lauksaimniecības biedrības priekšnie-
ku un valdi, tādēļ sekciju vadītājiem biedrības priekšnie-
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kam jāsniedz sīki ziņojumi par savu vadīto sekciju darbību un

turpmākiem nodomiem. Sekcijas apspriedes gan sasauc sekci-

jas vadītājs, bet viņš par to iepriekš informē biedrības priekš-
nieku, jo lauksaimniecības biedrības priekšniekam ir tiesība

piedalīties visās sekciju, komisiju, vienību, kopu, grupu v. t. t.

sanāksmēs un sēdēs. Lai novērstu to, ka vairākas sekcijas kur-

sus, priekšlasījums v. c. sarīkojumus notur vienā laikā, arī

kursu, priekšlasījumu v. c. rīkošanu ierosina

sekcijas, bet apstiprina lauksaimniecības

biedrības priekšnieks un valde.

Visas sekciju, grupu, kopu, vienību v. t. t. apspriedes vada

sekcijas vadītājs vai viņa palīgs. Šais apspriedēs tiek izlemti

visi jautājumi, kas attiecas uz sekcijas darbību, bet tie stājas

spēkā tikai pēc tam, kad tos apstiprinājusi lauksaimniecības

biedrības valde. Izņēmuma gadījumos, kur nepieciešama ātra

un steidzīga rīcība, pietiek ar lauksaimniecības biedrības

priekšnieka piekrišanu, jo, kā jau teikts, lauksaimniecības bied-

rības priekšnieks ir visas biedrības atbildīgais vadītājs. Šī ie-

mesla dēļ lauksaimniecības biedrības priekšniekam uz viņa pie-

prasījumu vienmēr jāuzrāda sekcijas protokola, kases grāmatas

un visi citi dokumenti, jo tikai tad biedrības priekšnieks var arī

pilnu atbildību nest. Tāpat sekcijas kasiera rīcībā paliek tikai

kārtējām vajadzībām nepieciešamās sumas, bet visi lielākie

naudas līdzekļi visdrīzākā laikā līdz ar visiem attaisnotājiem
dokumentiem un norēķiniem jānodod lauksaimniecības biedrī-

bas galvenam kasierim, saprotams, par to atzīmējot sekcijas ka-

ses grāmatā.

Atsevišķu sekciju locekļi var labprātīgi sevi aplikt ar spe-

ciālām iemaksām dažādu pasākumu ierīkošanai un fondu dibi-

nāšanai. Tāpat sekcija var ierosināt izrīkojumu, bazāru v. t. t.

rīkošanu, kūpu skaidrais atlikums paredzēts kādam noteiktam

mērķim. Šie līdzekļi, kurus sekcijas dalībnieki uzkrāj kādam

pasākumam vai fondam, paliek vienmēr sekcijas rīcībā. Līdzī-

gā kārtā arī iemaksas dažādu nozaru pārraudzībai izdara tikai

t.ie biedri, kas šais pasākumos piedalās, un iemaksātie līdzekļi

izlietojami tikai paredzētiem mērķiem.
Ja sekcijas dalībnieki vienojas par sekcijai nepieciešamo

mašīnu vai cita inventāra iegādāšanos, tad tai pašā reizē jāno-
teic kopdarbības ceļā iegūtā priekšmeta lietošanas kārtība un

veidi, noslēdzot atsevišķu vienošanās līgumu. Tas novērsīs ne-

saprašanos un neskaidrības, kā arī veicinās mašīnas vai cita

priekšmeta lietošanas ilgumu. Šo vienošanos apstiprina lauk-

saimniecības biedrības priekšnieks un valde.
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Sekcijas gada pārskatu un budžetu iz-

strādā un, pēc apspriešanas attiecīgā sekci-

jas sanāksmē, iesniedz biedrības priekšnie-
kam sekcijas vadītājsdarbībasgada sākumā,
bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms gadskārtējās pilnsapulces
sanākšanas. Lauksaimniecības biedrības budžetu un gada pār-
skatu, kā zināms, pieņem un apstiprina lauksaimniecības bied-

rības gadskārtējā pilnsapulcē. Sekcijas dalībniekus, kas nekār-

tīgi pilda viņiem uzticētos pienākumus, traucē citu darbību, ne-

bārto savus maksājumus v. t. t., no sekcijas izslēdz uz sekcijas

vadītāja priekšlikumu sekcijas sanāksmē, bet lēmumu apstipri-
na lauksaimniecības biedrības valde. Tāpat arī lauksaimniecī-

bas biedrības valde lemj par sekcijas darbības izbeigšanu vai

apvienošanu ar kādu citu sekciju.

Sekcijas vadītāji, kā tas noteikts statūtu 36. §, ir

arī lauksaimniecības biedrības padomes locekļi, kas apspriež kā

biedrības priekšnieka, tā sekciju vadītāju ierosinātos jautāju-

mus — kā padarīt biedrības darbu sekmīgāku.

Stājoties pie sekciju izveidošanas darba, mums jāatceras, ka

sekcijas domātas lauksaimniecības biedrības uzdevumu labākai

veikšanai, ka sekcijās dota ikvienam un visiem lauksaimniecī-

bas biedrības biedriem iespēja attīstīt vislielāko pašdarbību, pa-

rādīt visaktīvāko pašierosmi, pielikt un ziedot savus labākos

spēkus lauku dzīves celšanas darbā visās tās daudzajās un da-

žādajās nozarēs un novirzienos. Ja pie šī darba ķersimies ar vis-

lielāko nopietnību, centību un darba gribu, vispārības un lauk-

saimniecības biedrības intereses stādot augstāk par atsevišķu

personu interesēm, tad arī panākumi būs, nāks jauni ierosinā-

jumi, novērojumi, radīsies sadarbība nevien pašā biedrībā at-

sevišķu biedru un sekciju starpā, bet arī visā lauksaimniecības

biedrību saimē.

SABIEDRISKI KULTŪRĀLĀ SEKCIJA

Sekojot lauksaimniecības biedrību sekciju izveidošanas

darbam, jāatzīst, ka liela interese un rosība vērojama par sa-

biedriski - kultūrālām sekcijām. lemesli tam — nevien daudzu

tīri kultūrālā rakstura biedrību pievienošanās lauksaimniecības

biedrībām, attiecīgu spējīgu darbinieku — skolotāju, pagasta
.sekretāru, mācītāju, ārstu, mežziņu, veterinārārstu v. t. t. līdz-

dalība, bet arī lauku jaunatnes un laukstrādnieku iestāšanās

lauksaimniecības biedrībās, kas grib darboties līdzi lauksaimnie-

cības biedrību uzdevumu un mērķu sekmīgā pildīšanā. Šīs
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sekcijas uzdevumi vislabāk izsakāmi ar

lauksaimniecības biedrību statūtu 3. § vār-

diem, kas lauksaimniecības biedrības mēr-

ķos paredz: būt nomodā par zemnieku godu,
uzturēt to tīru un spodru, rūpēties par lau-

ku iedzīvotāju aroda un vispārējo izglītību,

stiprināt viņos valstiskuma, tēvzemes mī-

lestības un tautas vienības ideju, izkopt un

padziļināt viņu kultūras, sporta un sabied-

risko dzīvi un centienus, ar to veicinot sa-

vu biedru un visas nācijas un valsts garīgo
un saimniecisko augšanu un uzplaukumu.

Kā šos uzdevumus un mērķus piepildīt praktiskā dzīvē? —

Arī te mums palīdzēs līdzšinējie piedzīvojumi un novērojumi.
Līdz ar to jādomā par sadarbību ar citām organizācijām, kas arī

darbojas kultūrālā laukā, un jāapsver, vai sabiedriski - kultū-

rālā sekcija nepieciešami vajadzīga pie visām lauksaimniecības

biedrībām. Sabiedriski - kultūrālā sekcija ir vajadzīga : 1) jau
minēto, statūtos noteikto mērķu sekmīgākai un labākai piepil-
dīšanai; 2) lauksaimniecības biedrību sarīkojumos, arī kursos,

priekšlasījumos, vakarēšanās v. t. t., nemaz nerunājot par zem-

nieku dienu, zemnieku svētkiem v. c, ir nepieciešami arī vis-

pārējā rakstura priekšnesumi — kora dziesmas, teātra izrādes

un dažādi citi priekšnesumi, jo tas padara šos sarīkojumus dzī-

vākus, interesantākus un arī plašāk apmeklētus, ar to ievērojami

sekmējot visu pārējo lauksaimniecības biedrības uzdevumu sek-

mīgu pildīšanu; 3) vispārēja rakstura kultūrālais darbs ievēroja-
mi sekmē lauku jaunatnes un laukstrādnieku apvienošanu ko-

pējā lauku iedzīvotāju saimē, kas ir viens no galveniem lauk-

saimniecības biedrību uzdevumiem, bet šī darba nozīme ir se-

višķi liela kā pašreiz, tā arī tuvākā un tālākā nākotnē; 4) lau-

ku sabiedriski - kultūrālā dzīve vēl nav tik dzīva, ka tur būtu

liedzama jauna rosība un pasākumi, lai šīs dzīves celšanā pieai-
cinātu jaunus darbiniekus un rastu citādas darba iespējas, kas

saistītas ar lauku dzīves saimnieciskās labklājības celšanu, var

ievērojami veicināt nevien šo darbu, bet arī labus panākumus
dod sabiedriski kultūrālā laukā.

Te var iebilst, ka lauksaimniecības biedrību sarīkojumus
var kuplināt un arī kuplina citu organizāciju, piem., aizsargu
kori un teātra trupas. Tas tomēr nenozīmē, ka sabiedriski kul-

turālās sekcijas nebūtu vajadzīgas. Nav pareizi, ja lauksaim-

niecības biedrības priekšnieks un valdes locekļi, kuriem ļoti
daudz pienākumu un uzdevumu, ir vienīgie, kas rūpējas par vi-
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siem biedrības sarīkojumiem. Arī citu organizāciju, kora, teāt-

ra trupas v. t. t. sarunāšanai, programmas pārrunāšanai un sa-

stādīšanai ir vajadzīgs darbs un laiks. Ja sarīkojumu skaits

vēl pieaug, ja arī kursu, priekšlasījumu un vakarēšanu laikā

mums ļoti patīk kīno filmas, brašas dziesmas v. t. t., tad darbs

šinī virzienā vēl vairāk pieaugs. Tā tad arī šajos gadījumos jā-

darbojas sabiedriski kulturālai sekcijai, panākot, ka saprātīga
darba sadalīšana atvieglo nevien darba smagumu, bet arī ceļ

priekšnesumu un sarīkojumu vērtību. No visa tā varam seci-

nāt: sabiedriski kulturālās sekcijas uzdevumi ir tik svarīgi, ka

šai sekcijai jāpastāv un jādarbojas pie visām lauksaimniecības

biedrībām. Tai pašā laikā lauksaimniecības biedrību sabiedris-

ki kulturālo sekciju darbam jābūt cieši saskaņotam ar visu citu

pagastu kultūrālo organizāciju darbību, atturoties no tādiem pa-

sākumiem, kas var traucēt jau pastāvošo pasākumu sekmīgu
darbību. Pa lielākai daļai tā tas jau arī iegājies dzīvē. Tur,

kur aizsargiem rosīgs koris un kur otra kora darbība nav ;e-

-------------spējama un var traucēt tikai pirmā kora darbību, tur arī kori

netiek dibināti, bet lauksaimniecības biedrību sarīkojumus lab-

prāt kuplina aizsargu kori. Līdzīgs stāvoklis ir ar teātra izrā-

dēm un arī citos pasākumos. Daudzās vietās kopīgā apspriedē

pagastā esošās organizācijas jau gadu uz priekšu vienojušās par

sarīkojumu termiņiem un dara visu, lai sekmētu kā savu, tā

arī pārējo organizāciju sarīkojumu labu izdošanos.

Tieši lauku sabiedriski kultūrālā dzīve, salīdzinot ar pilsē-
tu dzīvi, ir galīgi neizveidota. Darbu, darba paņēmienu un vei-

du šeit ir tik loti daudz, ka pietiks visiem, lai tik izdotos atrast

rosīgus darba darītājus, kas arī māk un prot visus pasākumus

galā vest.

Lai sekmētu un reizē arī atbildētu uz daudziem jautāju-
miem par sabiedriski kultūrālās sekcijas darbību, īsumā paka-
vēsimies pie šīs sekcijas darbības izveidošanas iespējamībām,
cik vien iespējams, izmantojot līdzšinējos piedzīvojumus un no-

vērojumus.

Viens no gaiveniem lauksaimniecības biedrības darba iz-

pausmes veidiem uz ārieni ir dažādu sarīkojumu rī-

košana. Ļoti atbalstāma un apsveicama lieta ir pļaujas
svētku rīkošana rudenī, sējas svētku rīkošana pavasarī, darbus

laukos sākot un nobeidzot. Ja vēl rīkojam lauksaimniecības

biedrību gada svētkus, turpmāk varēsim rīkot arī biedrību karo-

ga svētkus, jo katrai lauksaimniecības biedrībai būs savs karogs,
tad, šķiet, ka lielāku sarīkojumu arī pietiktu, jo labāk rīkot

maz, bet labus sarīkojumus, tādus, kas pulcina lie-
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lāko pagasta iedzīvotāju daļu, tiem arī ko vērtīgu dod un arī

biedrībai dod atlikumu. Līdzšinējie novērojumi rāda, ka vēr-

tīgiem sarīkojumiem apmeklētāju netrūkst, un tie arī zaudēju-
mus nenes. Jau minēto sarīkojumu sarakstam varam pievienot
vēl valsts svētku, Līgo svētku v. c. nacionālo svētku sarīkošanu

un piemērotu atzīmēšanu, un plašākas, pagasta apmēros sarī-

kojamas priekšlasījumu dienas, kurās sniedz kā vērtīgus vis-

pārēja rakstura priekšlasījumus lauksaimniecībā, tā arī visās ci-

tās dzīves nozarēs, saprotams, kuplinot arī tās, ja vien iespē-

jams, ar dziesmām, deklamācijām, kīno izrādēm, teātri v. t. t.

Sabiedriski kultūrālās sekcijas uzdevums tad nu ir gādāt
r

lai šie sarīkojumi arī izdotos, un galvenais — būtu vērtīgi. Ja

rīkojam sējas svētkus, tad arī jābūt sējas svētku raksturam, ne

tikai vārdam, kur pakavējamies pie šī darba lielās un svarīgās
nozīmes. Tas pats sakāms par pļaujas svētkiem, kur ar izgrez-
nojumiem (izskaužamas negaumīgas papīra puķes un strēme-

les) — vārpām, vārpu vaiņagiem, kūļiem, rudens ziediem vien

jau telpām piešķiram pļaujas svētku noskaņu un raksturu, ne-

maz nerunājot par priekšlasījumiem, priekšnesumiem un pašu
svētku uzvedumu. Daudzos citādi labi sagatavotos sarīkojumos
nācies novērot, ka uzveduma saturs nemaz nav piemērots ne ti-

kai svētku gadījumam, bet ir tālš un svešs visai lauku dzīvei,

pat runā pretīm visiem mūsu darba nodomiem, arī tiem, kuru;

turpmāk veiks lauksaimniecības biedrības. Tādēļ sabiedriski

Sarīkojumu telpa Džūkstes lauksaimniecības biedrības namā



Lauksaimniecības biedrības dramatiskais pulciņš

kulturālai sekcijai uzvedamām lugām turpmāk jāpiegriež lielā-

ka vērība, lai tā vairotu lauksaimniecības biedrību sarīkojumu
vērtību.

Ja pagastā darbojas kāds dramatisks pulciņš un

pašos lauksaimniecības biedrības biedros nav attiecīgas inte-

reses, sabiedriski kultūrālā sekcija vienojas ar šo pulciņu par

līdzdalību biedrības sarīkojumos. Ja šāda pulciņa nav, vai arī

biedri paši vēlas kuplināt savus biedrības sarīkojumus, ķera-
mies pie darba un, cik vien iespējams, nopietni sagatavojam at-

tiecīgu uzvedumu.

Atcerēsimies, ka mums iespējams viesoties kaimiņu biedrī-

bās, jo lauksaimniecības biedrība ir katrā pagastā, tāpat aicināt

viņus pie sevis ciemā. Ar to iegūsim draugus, augs un veido-

sies sadarbība. Tādēļ jāsagatavojas labi. Bez kaimiņu biedrī-

bām savos sarīkojumos varam aicināt arī tālākos viesus — te-

ātrus no pilsētām. Arī Latvijas darba kameras strādnieku arod-

biedrības sagatavojušas izr ādes, ar kurām labprāt viesojas lauk-

saimniecības biedrībās. Te izdevība iepazīties ar tālākiem vie-

siem, jo visai mūsu zemei jābūt cieši vienotai vispatiesākā drau-

dzībā. Tā no lauksaimniecības biedrības sabiedriski kulturālās

sekcijas izaug un izveidojas dramatiskais pulciņš, kopa vai vie-

nība, kas apvieno lauksaimniecības biedrības biedrus, kuri inte-

resējas par skatuves mākslu, iestudē lugas, rīko dramatiskos

675*
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kursus, uzaicina režisorus, bet līdz ar visu sabiedriski kulturā-

lo sekciju raugās, lai lauksaimniecības biedrību sarīkojumi at-

bilstu laikmeta garam, būtu ierosinoši pēc sava satura un vei-

cinātu lauku dzīves uzplaukumu. Attiecīgus padomus sniedz

arī LLK režisore, kas sastopama pirmdienās un otrdienās LLK

Lauksaimniecības biedrību nodaļā.

Līdzīgā kārtā, ja apstākļi atļauj, pie lauksaimniecī-

bas biedrību sabiedriski kultūrālās sekci-

jas var izveidoties koris vai mūzikas vienī-

ba, orķestris, kvarteti v. t. i, kas modina interesi par

mūsu skaistajām dziesmām un muziķu, saista šai darbā spējīgus
koru vadītājus un diriģentus, apgādā notis, uzglabā tās v. t. t.,

bet arī uzaicina mūsu labākos māksliniekus uz koncertiem, tā-

dējādi iepazīstinot arī lauku iedzīvotājus ar spējīgākiem māksli-

niekiem. Māksla nav pilsētnieku monopols, tā

jādara pieejama ari laukiem, padarot lauku dzīvi krāšņāku,

vispusīgāku un daiļāku. Sabiedriski kultūrālai sekcijai jāgā-

dā, lai mēs patiešām kā ikdienas dzīvē, tā sarīkojumos, viesībās

v. c. dziedātu mūsu skaistās dziesmas, bet ne mazvērtīgos, no

citām tautām pārņemtos šlāgerus.
,

Sabiedriski kultūrālai sekcijai jāorganizē arī kursi un

priekšlasījumi par valsts dzīves, sabiedriskiem, kultū-

"•āliem, mākslas, literātūras, zinātnes, izglītības, ģimenes v. c.

Naukšenu lauksaimniecības biedrības koris
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jautājumiem, jo arī šie priekšlasījumi nav domāti tikai pilsē-

tām, bet arī laukiem. Sekojot lauksaimniecības biedrību biedru

sastāvam, redzam, ka biedrību rindās stājušies skolotāji, mācītā-

ji, ārsti, agronomi, mežziņi, veterinārārsti v. t. t. Esam konsta-

tējuši arī, ka lauksaimniecības biedrībās kupls biedru skaits ar

augstskolas, vidusskolas un lauksaimniecības skolas izglītību,
kas savus spēkus grib ziedot lauku dzīves celšanas darbā.

Daudzus vērtīgus priekšlasījumus varēsim sagatavot paši,
bez lektoru uzaicināšanas no ārienes, tikai jāsāk strādāt. Šķiet,
ka daudzos gadījumos pārāk aizraujamies ar ārienes lektoru

godināšanu, bet paši savus spēkus negribam uzklausīt. Bez

tam iespējams uzaicināt lektorus arī no ārpuses (Sabiedrisko
lietu ministrijas Sabiedriski kultūrālā departamenta, Latvijas
Lauksaimniecības kameras v. c).

Tālāk izveidojams un izkopjams vakarēša-

nu pasākums, vislabāk pēc uzticības vīru darbības iecirk-

ņiem. Vērtīgie priekšlasījumi nolasāmi pēc iespējas vairākos

iecirkņos. Tāpat veicināma viena iecirkņa biedru viesošanās

vakarēšanu laikā otrā iecirknī, tā veicinot draudzību un arī pār-

runu dažādību. Sabiedriski kultūrālā sekcija rūpējas, lai arī

citu sekciju vakarēšanas par praktiskiem jautājumiem tiktu

kuplinātas ar idejiskiem un kultūrālā rakstura priekšnesumiem

(deklamācijām, dziesmām v. t. t.J, sekmējot sirsnības un tuvības

gara veidošanos vakarēšanas dalībniekos, kas savukārt veicina

ražīgākas pārdomas, pārrunas un ierosmi.

Priekšlasījumos, kursos, vakarēšanās dzīvību, jaunu ieros-

mi un interesi ienes kīno izrādes, tādēļ arī sabiedriski

kultūrālā sekcija rūpējas par kīno izrāžu sarīkošanu, gan savie-

nojot tās ar priekšlasījumiem, kursiem, vakarēšanām v. c. sa-

rīkojumiem, gan arī rīkojot atsevišķas kīno izrādes. Jāraugās,
lai filmu saturs būtu augstvērtīgs un piemērots mūsu laikme-

tam un lauku dzīvei. Tāpat sabiedriski kultūrālā sekcija sekmē

un ierosina attiecīgu un piemērotu kīno aparātu iegādāšanos un

telpu ierīkošanu šīm vajadzībām. Šo uzdevumu ievērojami
sekmēs pie lauksaimniecības biedrībām nodibinātie godalgoša-

nas un lauksaimniecības zināšanu veicināšanas fondi, kas pa-

mazām uzkrās līdzekļus attiecīgu kīno aparātu iegādei.
Daudz lielāka vērība turpmāk piegrieža-

ma bibliotēku un lasītavu ierīkošanai, sevišķu
vērību piegriežot arī attiecīgas intereses pacelšanai par vērtīgu

grāmatu lasīšanas nepieciešamību. Lauksaimniecības biedrību

rīcībā ir diezgan plašas bibliotēkas ar vērtīgām grāmatām, bet

lasītāju skaits ir mazs. Te sabiedriski kultūrālai sekcijai atve-

ras plašs darba lauks, tāpat kā pie grāmatu sakārtošanas un
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Lauksaimniecī-

bas biedrības
biblioteka

jaunu.grāmatu iegādes. Lasītavas jānoorganizē ne tikai biedrī-

bas atpūtas telpās, bet arī pagasta atklātākās vietās, abonējot
un darot pieejamus laikrakstus un žurnālus, kā vispārēja satu-

ra, tā arī par lauksaimniecību. Arī šai darbā sabiedriski kultū-

rālai sekcijai palīdzīgs var būt godalgošanas un lauksaimniecī-

bas zināšanu veicināšanas fonds.

Sabiedriski kultūrālā sekcija, sadarbībā ar biedrības valdi

un mājturības sekciju, iekārto lauksaimniecības

biedrību sanāksmēm piemērptas telpas, atver

un uztur klubus, raugoties, lai šinīs telpās biedri justos.mājīgi,
vienmēr atrastu piemērotu nodarbošanos un varētu lietderīgi

pavadīt savus atpūtas brīžus. Atpūtas telpās ieteicams novie-

tot šacha, dambreta, galda tenisa v. c. spēles. Nodibinot šacha

pulciņu, brīvā laikā iespējams organizēt savstarpējas sacensības

kā biedru starpā, tā ar tuvākiem kaimiņiem, kur pastāv līdzīgi
šacha pulciņi. Tāpat sabiedrības kultūrālā sekcija rūpējas, lai

biedrības telpās iegādātos un uzstādītu radio aparātus biedru

kopējai lietošanai, tādi veicinot vērtīgo radio priekšnesumu no-

klausīšanos.

Sabiedriski kultūrālā sekcija, sadarbībā ar darba sekciju,

sakopo ziņas par tām lauksaimnieku ģime-

nēm, kas ilggadīgi saimniekojušas savās

saimniecībās, izceļot viņu darba nopelnus par priekšzīmi

pārējiem pagasta iedzīvotājiem, kā arī sarīko šo i 1 g g a d ī-r
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go, tāpat nopelniem bagāto sabiedrisko un

saimniecisko darbinieku godināšanas un su-

mināšanas, uzņemoties kā organizēšanu, tā arī attiecīgas
priekšnesumu daļas sarīkošanu. Šis darbs ,sevišķi svētīgs, jo
rada ciešākas saites, uzticību un vienību, kā arī dod ierosmi

jaunai centībai.

Lauku jaunākā paaudze lauku kultūrālā sekcijā var rast

nodarbošanos, vācot un sakopojot ziņas un mate-

riālus par pagasta vēsturi, lauksaimniecī-

bas biedrības vēsturi, ievērojamiem notiku-

miem, sabiedriskiem darbiniekiem, viņu dar-

bu, kā arī rakstniekiem, zinātniekiem v. c.

darbiniekiem, kas dzimuši un darbojušies pagastā. Te ie-

spējama visciešākā sadarbība ar vietējiem mazpulkiem, dodot

iespēju arī mazpulkos sāktos darbus turpināt. Tāpat ļoti ietei-

cams nodibināt ciešas saites un labas attiecības ar pagastā dzi-

mušiem zinātniekiem, rakstniekiem v. c, uzturot ar viņiem cie-

šu sadarbību, aicinot uz biedrības sarīkojumiem v. t. t. Pētīju-
mi par pagasta dzīvi dos materiālus muzeju iekārtošanai, kur,

blakus citu sekciju savāktiem materiāliem par lauksaimniecī-

bu, sekcijai iespējams novietot materiālus par pagasta sabiedris-

ki kulturālo dzīvi, pagasta redzamākiem notikumiem, ievēroja-
mākiem darbiniekiem v. t. t. Mums daudzas lietas aiziet zu-

Rīkojot ekskursijas, priecāsimies par dzimtas zemes skaistumu un pagāt-

nes varenību (Talsu pilskalns)
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Lauksaimniecības biedrības veicina un atbalsta mazpulku kustību

dumā, kas labi noderētu nākošām audzēm, lai mācoties un vēro-

jot neatkārtotu iepriekšējās kļūdas, bet darbu veiktu, izlietojot

jau iepriekš pārbaudītos paņēmienus.

Ļoti daudz mums vēl jāstrādā arī pie ekskursiju pa-

reizas noorganizēšanas. Arī te savu vārdu var teikt

sabiedriski kultūrālā sekcija, uzņemoties ekskursiju vadību un

rūpējoties, lai ekskursijas apmeklētu Latvijas vēsturiskās vie-

tas, skaistākos apvidus, ievērojamāko darbinieku dzimšanas,

atdusas un piemiņas vietas, ievērojumu notikumu vietas, reizē

iemācoties cienīt mūsu zemi, mūsu pagātni un smeļoties spē-
kus un ticību nākotnes darbam. Ekskursijas vadībai jāsaskaņo-

jas ar citām sekcijām, kas ierosina tai pašā reizē kā labi izvei-

dotu lauku saimniecību, tā mūsu ievērojamāko lauksaimniecjī-
bas pētīšanas iestāžu un atsevišķu pasākumu apskates. Reizē

ar to sekcija var uzņemties arī tūrisma kustības veicināšanu,

sadarbojoties ar attiecīgām organizācijām un iestādēm.

Kā jau teikts, liela vērība piegriežama lauku jaunat-
nes un laukstrādnieku saistīšanai lauk-

saimniecības biedrības darbā. Tāpēc visiem spē-
kiem jāatbalsta un jāveicina mazpulku kustība gan materiāli,

gan arī atbalstot mazpulku sarīkojumus. Arī skolu jaunatne,
sevišķi vasaras mēnešos, saistāma lauksaimniecības biedrības

darbā, dodot tai iespēju darboties kā atsevišķu ģimeņu vēstu-
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res pētīšanā, dažādu materiālu vākšanā, lauksaimniecības jau-

tājumu pētīšanā, tā arī sarīkojumu organizēšanā. Tādā kārtā

mūsu jaunatne ieaugs un iedzīvosies kā tiešā lauksaimniecības

darbā, tā arī lauku sabiedriskā dzīvē. Laukstrādnieku saistīša-

na lauksaimniecības biedrību darbā veicama visciešākā sadar-

bība ar darba sekcijām. Sabiedriski kultūrālā sekcija savā

darbā var atbalstīt skolas, sekmēt un ierosināt vairāk apdāvinā-
to un centīgāko skolnieku atbalstīšanu, atkal sadarbībā ar god-
algošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināšanas fondu.

Arī rūpēšanās par daudzbērnu ģimeņu at-

balstīšanu, pat ierosinot atsevišķa fonda nodibināšanu, cik-

tālu tas neietilpst darba sekcijas uzdevumos, var ietilpt sabied-

riski kultūrālās sekcijas darbībā.

Ļoti intensīvu darbu sekcija var veltīt senā tikuma atdzīvi-

nāšanā par savstarpēju palīdzību kaimiņiem, uz-

ņemoties ziedojumu vākšanu un sarīkojumu rīkošanu par labu

nelaimes gadījumos (ugunsgrēkā, plūdos, krusā v. c.) cietušiem,

Sis darbs var būt ļoti svētīgs un ievērojami celt lauksaimniecī-

bas biedrības darba nozīmi visos pagasta iedzīvotājos. Tāpat

sekcija var uzņemties ziņu sniegšanu, tiesiskās palīdzības un

citu biroju organizēšanu, kā arī ierosināt un uzņemties dažādu

pašpalīdzības fondu noorganizēšanu, kā izglītības, kristību, pū-

ra, bērnu v. c. Saprotams, sabiedriski kultūrālai sekcijai visi

darbi jāveic visciešākā sadarbībā ar lauksaimniecības biedrības

priekšnieku, valdi un arī citām sekcijām.

Visi sarīkojumi tikai tad labi izdodas, ja tajos valda priekš-

zīmīga kārtība. Tādēļ sabiedriski kultūrālā sekcija var uzņem-

ties organizēt kārtības sargu grupas, kas gādā un uz-

tur kārtību visos lauksaimniecības biedrības sarīkojumos.. Tas

pats sakāms par biedrības sarīkojumu saviesīgo daļu, kur arī

jāvalda kārtībai. Sekcija var rūpēties arī par to, lai šinī daļā
tiktu piegriezta vērība tautiskām dejām v. c. piemērotiem plas-
tiskiem uzvedumiem, sarīkojot attiecīgus kursus un apmācības.

Jāpiezīmē, ka tautisko deju kursus sarīkojušas vairā-

kas lauksaimniecības biedrības. Tāpat sekcija var sekmēt lauk-

saimniecības biedrības sarīkotās izstādes, apskates, darba sacen-

sības v. t. t., dodot attiecīgus izstādījumus no sava darbības

lauka, bet arī rūpējoties par izstādes glīto izskatu, attiecīgu sa-

skaņu un labu kārtību.

Lauksaimniecības biedrību statūtos teikts, ka biedrības uz-

devums ir sekmēt arī sporta dzīvi. Tas arī būtu sa-

biedriski kultūrālās sekcijas uzdevums, bet te jāievēro visciešā-

kā sadarbība ar mūsu aizsargu organizāciju, kas šo darbu veic
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ar ļoti labām sekmēm. Te vēl reiz gribētos atgādināt, ka

lauksaimniecības biedrību darbību veido-

jot, stingri jāraugās, lai netiktu traucēta ci-

tu. līdzīgu, jau agrāk noorganizētu pasāku-

mu darbība. Sabiedriski kultūrālās sekcijas uzdevumos

katrā ziņā ietilpināma pareizas izpratnes ieaudzināšana lauku

iedzīvotājos par sporta nozīmi. Šķiet, daudz labāk gan būtu,

ja mūsu lauku jaunā paaudze nodarbotos ar sporta lie-

tām, nekā laiku pavadītu uzdzīvē, ballēs un bieži vien arī stip-
rā mērā lietojot alkoholiskos dzērienus. Sports dotu spēku,

vingrumu un žirgtumu nākošam ikdienas darbam, bet tagadējā

nelietderīgā laika pavadīšana — tikai pagurumu. Sporta nozī-

me jānoskaidro nevien jaunākā, bet arī vecākā paaudzē.
Sabiedriski kultūrālās sekcijas ar sekmēm var veikt al-

-kohola posta apkarošanu un ierobežošanu

lauku dzīvē Nenostāsimies krasi, bet ar piemēru un pa-

raugu pierādīsim, ka jautrība sadzīvē un sabiedrībā panākama
arī bez alkohola lietošanas. Centīsimies uzmanīgi, bet neatlai-

dīgi panākt, ka alkohola lietotāju skaits mūsu biedrības sarīko-

jumos arvien samazinās, dodot vietu veselīgai sadzīvei. Tāpat

uzmanīgi nostāsimies pret alkohola pārmērīgu lietošanu ikdie-

nas dzīvē, bet sevišķi talkās. Daudz atpakaļpalikušo tālumnieku

saimniecību radījis alkohols, nemaz nerunājot par sievu un bēr-

nu asarām un bēdām. Sava darba sekmīgai, veikša-

na i atturībnieki un sātībnieki var izveidot

pie sabiedriski kultūrālās sekcijas pat īpa-
šu kopu. grupu vai vienību. Sabiedriski kultūrālās

sekcijas darbs alkohola posta apkarošanā var būt ļoti svētīgs,
radot iespēju veidot jaunu dzīvi, kuras pamatos īsts un nevil-

prieks, savstarpēja draudzība un uzticība.

Visu kopā saņemot, jāatzīst, ka darba sabiedriski kultūrā-

lai sekcijai ir ļoti daudz, tā ka drīzāk jādomā ganpar darbinieku

trūkumu, ne par darbu trūkumu. Šī iemesla dēļ arī iespējama

visplašākā darba sadalīšana pagastā pastāvošo darbīgo organizā-

ciju starpā. Tieši sabiedriski kultūrālās dzīves veidošanai

piegriežama vislielākā vērība, jo mēs cīnāmies par lauku dzīves,

uzplaukumu visās tās nozarēs un novirzienos. Uzplaukums
vienā virzienā sekmē uzplaukumu arī citos virzienos, jo visa

lauku dzīve ir .cieši saistīta. Lauku sabiedriskā dzīve ir ciešām

saitēm saistīta ar lauku saimniecisko dzīvi, tāpat, un vēl vairāk,

ar mūsdienu sāpīgiem laukstrādnieku un lauku jaunatnes aizr

plūšanas jautājumiem.

Visos sekcijas darbos ejot, darīsim tos
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lielās idejas apgaroti, lai biedros padziļi-
nātos apzinīga skaidrība par mūsu neatkarī-

go valsti, 1934. gada 15. maijā apvienoto tautu,
vienības idejas lielo nozīmi, par atbildību

un pienākumiem pret valsti un tautu, lai

biedros nostiprinātos ticība mūsu valstij
un tautas vienībai un arī apņēmība un gata-
vība arvien cīnīties par šīm idejām, tās aiz-

stāvēt un vienmēr un visur vairot tautas un

tēvzemes godu, cieņu un slavu.

Ja šo ideju apdvests būs mūsu darbs lauksaimniecības bied-

rībā un tās sabiedriski kultūrālā sekcijā, tad mūsu darbs ies uz

priekšu, tad biedros nostiprināsies apzinīguma
un atbildības izjūta un griba pēc augstā-
kiem sasniegumiem darbā. Tad arī biedrība

pildīs savu uzdevumu —rūpēties par to, lai

biedriem un viņu ģimenēm vairotos iespējas
un pašķirtos ceļš tikt uz priekšu un uz aug-

šu saimnieciski, sabiedriski un ku 11 ūrā li.

Tad arī biedrība būs gādājusi, lai katrsbie-

d rības darbinieks un viņa aroda un darba

biedri kļūtu apzinīgi tautas un nācijas lo-

cekļi, lai viņiem, kā pilntiesīgiem valsts

pilsoņiem, būtu nodrošināta goda un cieņas
pilna vieta pārējo pilsoņu vidū.

Tieši šai virzienā saskatāma lauksaimniecības biedrību sa-

biedriski kultūrālo sekciju darba galvenā nozīme un vērtība,
piepildot darbos Zemkopības ministra J:

Eirznieka norādij umu,ka jaunās lauksaim-

niecības biedrības nedrīkst nogrimt vien-

aldzībā. Tām jāpauž viss laukiem nepie-'
ciešamais un vēlamais, lai realizētos mūsu

lauku dzīves veidošanas programma.

ZEMKOPĪBAS SEKCIJA.

Zemkopības sekcijas uzdevums ir meklēt

zemkopībā racionālus ražošanas paņēmi e-i

nus un rūpēties par šo ražošanas paņēmienu

izplatīšanu savā darbības rajonā. Arī Lauksaim-

niecības kamera un visi agronomiskie darbinieki meklē racionā-

lus ražošanas paņēmienus, kas celtu mūsu lauksaimniecību. Taft

rāda, ka domājot par zemkopības sekciju darbību mums jādo-i
mā arī par visciešāko sadarbību. Praktiski tas notiktu tā: val-
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Raženais auzu

lauks kultivētā

purvā

dība un Lauksaimniecības kamera atzīst, ka patreizējie ap-

stākļi prasa ziemāju rūpīgu apsēšanu, kviešu un cukurbiešu sē-

jumu pavairošanu, rūpīgu zemes aparšanu rudeni v. t. t., tādēļ

seko attiecīgs norādījums visiem lauksaimniecības biedrību

priekšniekiem. Lauksaimniecības biedrību priekšnieku uzde-

vums gādāt, lai visi lauksaimnieki viņa biedrības darbības ra-

jonā šo aicinājumu nevien sadzirdētu, bet arī izpildītu. Seko

norādījumi arī lopkopībā, mājturībā, dārzkopībā un visās ci-

tās lauksaimniecības nozarēs. Biedrības priekšnieka darba sek-

mes ievērojami pavairos, ja viņš norādījumus sadalīs atsevišķām
sekcijām. Tā norādījumi, kas attiecas uz Zemkopības sekciju,
tiek nodoti zemkopības sekcijas vadītājam. Zemkopības sekci-

jas vadītājs sasauc sekcijas sēdi un iepazīstina sēdes dalībnie-

kus ar turpmākā darba uzdevumiem, aicinot sekcijas dalībnie-

kus tos izpildīt ne tikai savās saimniecībās, bet mudināt arī vi-

sus kaimiņus šos aicinājumus pārvērst darbos, arī tos, kas vēl

nav iestājušies lauksaimniecības biedrībā. Sekcijas sēdē paši
lauksaimnieki apspriež, izlemj un pārrunā, kā vislabāk dotos

norādījumus pildīt. Katrā pagastā, pat atsevišķās saimniecī-

bās, ir tādi apstākļi, kas prasa citādu rīcību. Tādēļ šādām pie-

dzīvojušu lauksaimnieku pārrrunām ir ļoti liela nozīme. Bet

mums ir pieejami arī agronomi un dažādi speciālisti. Ja neva-

ram paši vienoties, griezīsimies pie viņiem un droši varam teikt
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— atbildi saņemsim. Nav izslēgta ari vairāku sekciju dalībnieku

kopsēde, ja vienā laikā jāapspriež jautājumi, kas skar vairāku

sekciju darbību. Šeit nedrīkst būt ierobežojumu, bet jāvadās

no vispatiesākās lietderības. Sekciju sēdes pārrunās tiks zinā-

mi ari daži apstākļi, kas traucēs paredzēto darbu izvešanu, kas

nav novēršami pašu spēkiem. Tos paziņosim Lauksaimniecī-

bas kamerai un attiecīgām valdības iestādēm. Izvirzīsies arī

vērtīgi ierosinājumi un papildinājumi, kurus arī vērts tālāk pa-

ziņot. Šādai sadarbībai izveidojoties varēsim runāt par plān-

veidīgu un saskaņotu lauksaimniecības pacelšanas darbu, kas

dos arī vislabākās sekmes un panākumus. Šinī sadarbībā vis-

lielākie uzdevumi būs jāveic zemkopības sekcijām, kuru uzde-

vumos ietilpst svarīgie saimniecību organizēšanas, saimnieko-

šanas, meliorācijas, zemes sagatavošanas, pļavu un ganība kul-

tivēšanas, purvu iekopšanas, kūdras ražošanas, mēslošanas, pie-
mērotu šķirņu sēklas apgādāšanas v. t. t. jautājumi. Tā tad

zemkopības sekcija rūpējas, gādā un seko, lai visi norādījumi
un aicinājumi, kas attiecas uz zemkopību, arī tiek lietderīgi iz-

pildīti visā biedrības darbības rajonā.

Sekmes saimniekošanā veicināsim tuvinot un izmantojot
agronomisko palīdzību visos lauksaimniecības darbos. Mums

ir izveidots agronomiskās palīdzības aparāts, kāda daudzās val-

stīs nav. Nav mūsu zemē stūrīša, kur nebūtu pieietami mācītu

agronomu padomi. Lauksaimniekiem jācenšas šie padomi iespē-

jami plaši izmantot. Vislabāk būtu, ja agronomi varētu ap-

meklēt visas sava rajona saimniecības. Bet agronomiskos ra-

jonos ir caurmērā 2400 saimniecību. Lai pamatīgi iepazītos ar

saimniecību un, ssvišķi, saimniecības pārorganizēšanas jautā-

jumiem, ar vienu dienu pat nepietiek. Tā tad šī lieta nav ie-

spējama, un varam runāt tikai par atsevišķu saimniecību apmek-

lēšanu, kuru skaitā kā pirmās ieskaitāmas atbalsta saimniecī-

bas. lespēju agronomisko palīdzību plašāki izmantot mums sa-

gādā lauksaimniecības biedrību zemkopības sekcijas. Tikai

ķersimies arī paši pie darba. Vispirms savāksim sīkas ziņas par

zemkopības sekcijā apvienoto biedru saimniecībām. Vislabāki

izstrādāsim īpašu aptaujas lapu ar iespējami sīkām un vispusī-

gām ziņām (attiecīgu paraugu pievienojam šī raksta beigās, ku-

ra pamatā dažu lauksaimniecības biedrību jau izstrādātās aptau-

ju lapas ). Savāksim kopā šīs aptauju lapas un zemkopības

sekcijas sēdē iepazīstināsim ar šīm ziņām sava rajona agrono-

mu; lai kautko no jauna celtu, ir jāzina esošais. Izrādīsies, ka

būs saimniecības, kuru apstākļi līdzīgi, tādēļ radīsies vairāku

saimniecību grupas, kurās arī turpmākie darbi būs stipri līdzī-
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gi. Līdz ar to atkrīt vajadzība apmeklēt visas pagasta saim-

niecības, bet tikai katrā grupā dažas, kas jau ir iespējams. Sa-

protams, ka vairāku saimniecību apmeklēšana var tikai mūsu

kopējā darba panākumus vairot un sekmēt. Savāktās ziņas un

saimniecību apskates dod iespēju uzstādīt turpmāk darāmo dar-

bu plānu, kuru tad arī pildīsim, jo līdz ar to būs sācies no mums

pašiem un rajona agronoma izstrādāts un pārdomāts mūsu

saimniecības plānveidīgs izkopšanas darbs. Zemkopības sek-

ciju sēdēs pārrunāsim un pārspriedīsim darāmos darbus — kā

ar saviem turpmākiem kaimiņiem, kam pieredzējumi praktiskā
darbā, tā arī sava rajona agronomu un visiem pārējiem agro-

nomiskiem darbiniekiem un speciālistiem, kurus laiku pa lai-

kam varam uzaicināt uz savas sekcijas sēdēm un apspriedēm.
Varam iesūtīt arī jautājumus, uzrakstot attiecīgu rakstu v. t. t.

Katrā ziņā šā rīkojoties būsim izmantojuši savu saimniecību

labā arī tās zināšanas, kuras mums sniedz mūsu agronomiskie
darbinieki un lauksaimniecības zinātne, kas var nākt mūsu

saimniecībai tikai par labu. Līdz ar to zemkopības sekciju
darbība kļūst dziļi nozīmīga kā mūsu lauku saimniecību plān-

veidīgas izveidošanas un izkopšanas centri, kur agronomiskās
zinātnes nāk talkā lauksaimniekiem praktiskā savu saimniecī-

bu celšanas darbā.

Šādā kārtā atrisināsies svarīgais saimniecību organizācijas

jautājums, jo no lietderīgas darbu iekārtošanas, pareizas sējas
kārtības, lauku iedalījuma, pļavu un ganību iekopšanas un me-

liorācijas darbu izvešanas, saimniecības atsevišķu nozaru saska-

ņošanas v. t. t. ir lielā mērā atkarīgas visas saimniekošanas sek-

mes. Arī sāpīgais .darba spēka jautājums, pareizi saimniecība»

noorganizējot, kļūs daudz vieglāk atrisināms.

Zemkopības sekciju darba pamatā liekot saimniecību plān-

veidīgu organizēšanas jautājumu, svarīgu un saskaņotu nozīmi

iegūst arī pārējie zemkopības sekcijai veicamie darbi un uzde-

vumi. Pie zemkopības sekcijām noorganizē-
sies sēklaudzētāju grupas, kopas vai vienības,

apvienojot pagastā dzīvojošos sēklaudzētājus. Apvienotiem

sēklaudzētājiem ir nevien iespējams apspriesties un vienoties

par to, kādas sēklas, kādas šķirnes audzēt, kā darbā gūt visla-

bākās sekmes, kādi darba paņēmieni vislietderīgākie, bet ar la-

bām sekmēm veikt arī pagastā piemērotu šķirņu izplatīšanas
darbu, atbilstošu saimniecību izveidošanas plānam. Mums nav

nekādas vajadzības izaudzētās šķirnes sēklas sūtīt projām no

pagasta, maksājot pārsūtīšanas izdevumus, vēlāk arī atsūtīšanas

izdevumus, tā sadārdzinot sēklas labību. Kur piemērotas sēk-
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lu šķirojamās mašīnas, tur arī "sēklas labības notīrīšanu var

veikt ar labām sekmēm. Zemkopības sekcija jau pavasarī var

reģistrēt visus sēklu pieprasījumus. Augšanas laikā zemkopības

sekcija, rīkojot kopējas sēj vm v apskates, var tieši pa-

rādīt, kāda nozīme ir piemērotu un uzlabotu šķirņu audzēša-

nai. Līdzīgā kārtā iespējams sekmēt un veikt arī zāļu sēklu

audzēšanu pļavu un ganību apsēšanai. Ir zināmas vairākas sēk-

las kartupeļu audzētāju grupas, kas par kopējiem līdzekļiem ie-

gādājušās cīņai pret slimībām un kaitēkļiem apmiglojamās ie-

rīces, pierādot, ka to, ko nevar veikt viens, var veikt kopīgi.

Zemkopības sekcija pati netirgojas sēklām un sēklas labību, bet

ir starpniece, kas veic svarīgo propagandas darbu, noorganizē
un saved kopā ieinteresētos lauksaimniekus. Zemkopības sek-

cija noorganizē arī plašu sēklaudzētāju piedalīšanos rudens ra-

žas apskatē, sagādājot līdzekļus centīgo un čaklo sēklaudzētāju

godalgošanai. Līdzīgi sa v ā kopā vai grupā var ap-
vienoties arī cukurbiešu audzētāji.

Meliorācijas jautājumā zemkopības sek-

cija var būt tā, kas noskaidro meliorāci-

jas darbu izvešanas nepieciešamību visa

pagasta apmēros. Zemkopības sekcija ierosina melio-

rācijas darbu izvešanu, apvienojot ieinteresētos un ierosinot

meliorācijas sabiedrību nodibināšanos, kur tas vajadzīgs un ne-

Kur agrāk bija krūmi, tagad zelmenis sola bagātu ražu
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pieciešams. Mums jāsāk domāt un strādāt ne tikai savas saim-

niecības, bet visa pagasta apmēros, jo līdz ar mūsu kopējo lab-

klājību augs arī atsevišķu personu un saimniecību labklājība

Zemkopības sekcija gādā, lai interese par meliorācijas darbu iz-

vešanas nepieciešamību vairotos un augtu. Arī te noderīgi pie-
mēri un paraugi, darba sekmju parādīšana ražas un darba ska-

tēs, bet arī kursi, priekšlasījumi, attiecīgi demonstrējumi, pla-
kāti un diagrammas. .

Lai atrisinātu svarīgos zemes strādāšanas un mēslošanas

jautājumus, zemkopības sekcija var ierīkot

izmēģinājumu lauciņus un parauglaukus,
ne tik daudz zinātnisku slēdzienu iegūšanai, kā praktiskiem no-

vērojumiem un demonstrējumiem. Interese par labu zemes sa-

strādāšanu un piemērotiem arkliem ceļama, rīkojot aršanas

sacensības un godalgojot labākos arājus. Aršanas sacen-

sību laikā ļoti ieteicams savākt apskatei mazāk pazīstamus, bet

ieteicamus zemes strādāšanas rīkus un mašīnas, uzlabotos ark-

lus, ecēšas, kultivātorus, šļūces, sējammašīnas, pļaujammašīnas,
siena ārdītājus, kartupeļu racējus, sutināmās kolonas, kapļus
v. t. t., pievienojot arī attiecīgu priekšlasījumu no rajona ag-

ronoma, mašīnu instruktora, cita kāda speciālista, vai arī ļoti
labi — paša īpašnieka un lietotāja paskaidrojumus. Mašīnu sa-

gādāšanā ieteicama sadarbība ar technisko labierīcību un darba

sekcijām.

Zemkopības sekcija var savas darbības rajonā izsludināt

kūtsmēslu pareizas un lietderīgas apkop-
šanas un izlietošanas, kā arī komposta sa-

gatavošanas sacensību. Daudzās saimniecībās kūts-

mēslu apkopšana ļoti trūcīga, bet tai pašā laikā par dārgu nau-

du pērkam mākslīgos mēslus. Arī komposta lietošana un saga-

tavošana vēl samērā maz izplatīta, kaut gan dažāduatkritumu

komposta sagatavošanai mūsu saimniecībās atlikām. Kompos-
ta gatavošanas sacensība, attiecīgi norādījumi un pamudināju-
mi vairos interesi par kompostu un būsim paveikuši vērtīgu
darbu, kas sekmēs ražu pieaugšanu. Ar mēslošanas jautājumu
saistīta arī kūdras ražošana un lietošana. Kūdras pakaišu lieto-

šana uzlabo nevien tīrību kūtī, bet arī mēslu labumu un dau-

dzumu. Tāpat kūdru ar labām sekmēm lieto kurināšanai. Pie

zemkopības sekcijas var organizēties kā kūdras apakš-

sekcijas, tā kūdras ražotāju un lietotāju

grupas, kas kūdru ražo savu saimniecību vajadzībām. Ja

kūdras ražošana iet plašumā, sākas tirdzniecība ar ražoto kūd-

ru, dibināms kūdras ražotāju kooperātīvs. Zemkopības sek-



Ražosim kūdru!

cija var arī uzņemties šī" kooperātīva nodibināšanas ierosināša-

nu. Tomēr, kur kūdra tiek ražota pašu lauksaimnieku vajadzī

bām, ļoti sekmīgi darbojas pie zemkopības sekcijām pastāvošas

kūdras ražotāju apakšsekcijas, sagādājot kūdru ka pakaišiem,

tā arī kurināšanai. Kūdras apakšsekcija īre no Mežu departa-

menta kūdras purvu, kuru tad izmanto vai nu sadalot gabalos

atsevišķiem kūdras apakšsekcijas dalībniekiem, vai arī kūdru

griež kopīgi visa apakšsekcija, sedzot visus tiešos izdevumus.

Arī kūdras žāvēšanas šķūņus ceļ vai nu katrs kūdras ražotājs

atsevišķi, vai arī kopīgi, saprotams, līdzīgās daļas dalot arī vi-

sus celšanas izdevumus. Lauksaimniecības biedrība ta pasar-

gāta no līdzekļu izdošanas, bet kūdras apakšsekcijā apvienotie

kūdras ražotāji iegūst lētu kūdru, kuru izlietojot pakaišiem ie-

gūst arī vērtīgus kūtsmēslus, un labu kurināmo. Kūdras apakš-

sekcija uzņemas arī kūdras dienu rīkošanu.

L inaudzēša na s rajonos linko pj i var ap-

vienoties savā grupā, kopa, vienība un

Ziedot visus spēkus, lai atrastu paņēmie-

nus kā audzēšanā, tā mērcēšanā un apstrā-

dāšanā, lai mūsu linu ražas augtu un mūsu linkopība kļūtu

ienesīgāka. Arī šinī ziņā sadarbības un pašdarbības ceļa varam

panākumus un sekmes gūt. Sevišķi plaša darbība šinī virzienā

iespējama linaudzēšanas rajonos — Latgalē. Zemkopības sek-
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cija var noorganizēt linu kopmantu ierīkošanu upju un ezeru

tuvumā, sevišķi tanīs rajonos, kur mārku linu mērcēšanaī

trūkst. Caurteces mārkos iespējams linus mērcēt vienā rudenī

vairākreiz, jo ūdens šinīs mārkos apmaināms. Tāpat zemkopī-
bas sekcijas dalībnieki var kopīgi iegādāties linu kulstāmos ra-

tus, laižot tos darbā no vienas saimniecības uz otru un arī ci-

tādi interesēties par linu kulstīšanas darba atvieglošanu un uz-

labošanu. Ļoti svarīgi linkopjos pacelt interesi par linu mēslo-

šanu, uzlaboto linu šķirņu iegādāšanos v. t. t. Zemkopības

sekcija organizē kopīgus augu slimību un

kaitēkļu un nezāļu apkarošanas darbus,
sniedz ziņas Augu aizsardzības institūtam par novērotiem kai-

tēkļiem un augu slimībām, lai būtu iespējama to savlaicīga ap-
karošana. Šim darbam būs ļoti liela nozīme, jo, piemēram,

bārbeļu, pabēržu izskaušana nav nemaz savādi domājama kā ti-

kai kopīgiem spēkiem. Zemkopības sekcija ir tā, kas rosina

un mudina visu izsējamo sēklu kodināt. Kodināšanas aparātus

turpretim pārzina technikas un labierīcību sekcija. Tikai vie*

tās. kur šī sekcija nedarbojas, arī kodināšanas aparāti ir zem-

kopības sekcijas pārziņā.

Linu kulstītāju sacīkste
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Sevišķi atbildīgi zemkopības sekciju uzdevumi raazaug-

līgo zemju rajonos, jo te intensīvs darbs daudz vairāk

nepieciešams, bet tai pašā laikā var dot arī daudz redzamākas

sekmes. Saprotams, ka visus šos darbus zemkopības sekcija
veiks sadarbībā ar Lauksaimniecības kameru, rajona agronomu,

attiecīgiem speciālistiem v. t. t, bet ir vajadzīga pašdarbība un

pašierosme. Tad sekmes un panākumi lielāki.

Zemkopības sekciju darba galvenais mērķis — radīt inte-

resi par visiem šiem jautājumiem. Kas sāk interesēties, tas ari

sāk pamazām pie darba ķerties. Te daudz var dot labāko

saimniecību, ierīkoto pļavu un ganību, ar

augstražīgām labības šķirnēm apsēto lau-

ku, tāpat visu pārējo uzlabojumu un iela-

boju mv apskates. Zemkopības sekcijām tad nu ietei-

cams rīkot šādas apskates. Lauksaimniecības kameras rajonu
agronomi, vietām ļoti ciešā sadarbībā ar lauksaimniecības bied-

rībām, izvēlējušies t. s. atbalsta saimniecības. Zem-

kopības sekciju uzdevumos ietilpst ļoti sīki sekot visiem dar-

biem un darba nodomiem, kas notiks atbalsta saimniecībās.

Jau lauksaimniecības biedrību priekšniekiem cieši jāsadarbojas

ar sava rajona agronomu, bet vēl ciešāk jāsadarbojas zemkopī-
bas sekciju vadītājiem. Tas nāks par labu mūsu kopējam dar-

bam. Zemkopības sekcija var rīkot kursus, priekšlasījumus un

vakarēšanas par tiem jautājumiem, kas paredzēti sekcijas dar-

ba laukā. Vietās, kur dzīvāka satiksme, kur vairāk cilvēku ap-

grozās, ierīkojami dažādi darbu demonstrējumi, kas atzīti par

lietderīgiem un vispār ieteicamiem. Ja šiem darba un sasniegu-
mu demonstrējumiem pievienosim klāt vēl vispusīgus paskaid-

rojumus, tas neapšaubāmi cels un radīs interesi. Zemkopības

sekcija še var atrast pateicīgu darba lauku, kas atkal nāks par
labu vispārībai.

Ja mūsu mazpulku dalībnieki, tāpat arī lopkopji, var sa-

vus ražojumus izstādīt ražas apskatēs, kāpēc to nevar

darīt arī mūsu laukkopji? Rudzi, kvieši, lini, kartupeļi, lop-
barības bietes, sakņaugi, daudzās šķirnes, dažādie mēslojumi,

pākšaugi, kūdra, zāļāji v. t. t., vai te nav ko izstādīt un parādīt?

Ļoti labu paņēmienu novēroju Baltijas Lauksaimnieku biedrībā

Valmierā, ko ražas apskatēs ievedis tēvzemes balvas laureāts

H. Enzeliņš un kas prasās pēc plašākas izplatīšanas. Ikviens

ražas apskates dalībnieks arī pastāsta savus piedzīvojumus, kā-

dā ceļā viņš panācis augstu ražību, savus novērojumus par au-

dzēto šķirni v. t. t. Rodas pārrunas, paskaidrojumus sniedz

836*
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Racionālizēsim cukurbiešu pievešanu!

ari agronoms, un ražas apskate ieguvusi pavisam citu dzīvību.

Arī šo lietu derētu veicināt lauksaimniecības biedrību zemko-

pības sekcijām. •

Zemkopības sekciju uzdevumos ietilpst arī dažādu darbu

sacensību rīkošana, piem., aršanas, pļaušanas, linu plūk-
šanas v. t. t. sacensības. Zemkopības sekcija ierosina arī nopel-
niem bagātu lauksaimnieku apbalvošanu, jo šīs sekcijas rīcībā

ir visi dati par atsevišķām pagasta saimniecībām. Sabiedriski

kultūrālā sekcija turpretim organizē pašu godalgošanas ceremo-

niālu. Zemkopības sekcija var ierosināt īpašas nopelnu grāma-

tas nodibināšanu, kur gadskārtēji ieraksta to lauksaimnieku vār-

dus, kuri savās saimniecībās guvuši izcilus panākumus. Zemko-

pības sekcija ierosina izcilo lauksaimnieku uzņemšanu nopelnu

grāmatā, bet par pašu uzņemšanu lemj lauksaimniecības bied-

rības valde vai arī īpaša komisija, kā tas īpašos nopelnu grāma-
tas noteikumos paredzēts. Nopelnu grāmatas tiešo vešanu un

pārzināšanu var uzticēt zemkopības sekcijai. Zemkopības sek-

cija var ierosināt un vadīt palīdzības organizēšanas darbus kru-

sas, plūdu un ugunsgrēku nelaimes gadījumos cietušiem, sa-

protams, arī šeit uzturot sadarbību ar citām sekcijām, bet se-

višķi sabiedriski kultūrālo sekciju, kura arī var uzņemties lī-

dzīgu pasākumu organizēšanu. Nav jābaidās, ka vairākas sek-

cijas veic līdzīgus darbus un uzdevumus, tikai nepieciešama sa-
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skaņošanās un sadarbošanās, kas novērsīs paralēlu darbību. Ši-

nī ziņā lieli un atbildīgi uzdevumi biedrības priekšniekam, val-

des locekļiem un arī sekciju vadītājiem. Darbā atradīsim vēl

daudzus paņēmienus, jo nedrīkstam aizmirst, ka lauksaimniecī-

bas biedrības, un līdz ar to zemkopības sekcijas, nodibinātas

lauku iedzīvotāju pašdarbībai un pašierosmei. No visiem zem-

kopības sekcijas darbiem vislielākā nozīme tgmēr tam, ka zem-

kopības sekcija var būt tā, kas izveido plānveidīgu un pārdomā-
tu lauku saimniecību izkopšanas darbu. Šinī darbā cieši sadar-

bosies lauksaimnieki un agronomiskie darbinieki, tādēļ šī dar-

ba sekmes būs vislielākās .

Lauksaimniecības biedrība.

Ziņas par saimniecību.

1. Saimnieka uzvārds un vārds: . .'• . . .
~ precējies? . .

.

2. Adrese: mājas: .". . .'
. ~ pasts caur tāļrunis . . .

3. īpašnieks, rentnieks vai graudnieks? (Vajadzīgo, pasvītrot.) . . .
.

4. Saimnieka vecums un izglītība: ' . .
...... ...

.
.

5. Kad sācis saimniekot? '

.6. No kāda laika saimniecība atrodas tagadējā īpašnieka dzimtas ro-

. kās?
. . ~ ... . . . . . .

7. Saimnieka ģimenes locekļu vārdi, vecums, izglītība un nodarbošanās-

8. Saimniecības blakus ieņēmumi: ; . .

9. Kādus laikrakstus un žurnālus abonē un lasa? . . .
. .

10. Saimniecības kopplatība ha.

11. Zemes kultūrveidi: aramzeme ....
ha, pļāvās . . . ha, no tām

kultivētas . . . . . ha. augļu dārzs ha. augļu, koku

skaits: . . . .; ogulāju skaits: ; ganības ....ha, no

tām kultivētas ; aploku skaits: . . . .; mežs . . . ha;

jauni apmežojumi ; lauksaimniecībā neizmantota zeme

(purvi, ūdeņi, ceļi, pagalmi ha,

12. Zemes izlabojumi: drenētas zemes .ha; sastādīts meliorāc.

projekts . . . ha; iztīrīti akmeņi un celmi . . ha; uzarti

. . purvi, lfdumi ha.

13. Vai un cik lieto Kompostu? vai kais.i ar kūdru, cik? .

14. Lauku skaits un augu seka: . - .
, 15. Galveno kultūraugu platības, šķirnes un ražas pēdējos 2 gados (cra.):

a> rudzi
.....

ha; šķirnes:. . . caurm. ražas . . kvint./ha

b) ziemas kvieši . ha; „ . . . . „ „ : . . ' „

c) vasaras kvieši . ha; „ . .: v
„ ' rt '•• ' • •'. „

• d) mieži ha;
„ . .• . ;.,;Vt&'* » * ••• • »•

c) auzās
....ha; ~ . *, ir »»' » • •

• '
f) mistri

.....ha; ~
...

„ „

g) zirņi .'
• • ha; „ . . , ~ '.„... .

h) lauku pupas . . ha;
~ . ~ „ . . . ~

- i) kartupeļi . . ha; „ . . . „ ' „ .
j) lini

. .
.

.• . ha; ~• ... „ . „ .
.".

~

k) lopb. sakņaugi . ha; „ • ... „• ~ ...

. 1) cukurbietes . . ha;
„ ... „ ~

. . '
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m) l. un 2. gadā āboliņi (sienam) . . . . ha; caurmēra ražas

kvint./ha; sēklai . . . . ha;

n) vecāki āboliņi un tīruma zāļāji . . ha; caurmēra ražas . ha;

o) pārejās kultūras (kādas?), to platības un ražas:
16. Vai tura «Jāņu papuvi»?

, , ,

17. Vai apar visu zemi rudenī (ieskaitot arī papuvi)? .
18. Kādiem augiem dod kūtsmēslus un vircu?

. .
19. Kūtsmēslu un vircas glabāšanas un vairošanas paņēmieni: . . . .

20. Cik daudz un kādus mākslīgos mēslus lieto caurmērā pa gadu pē-
dējos 2 gado?? .

21. Kādos daudzumos tīrumu ražojumus pārdod caurmērs pēdējos 2 ga-

dos un par kādu sumu?

22. Kāda kūts — seklā vai dzijā?

23. Slaucamo govju skaits: . . . .; tīrsugas un 11. - 111. pak. krusto-

jumu govju skaits: .;....;
24. Teles: kopskaits: . . . .; tīrsugas un 11. - 111. pak. krustojumu te-

les (skaits): ......; i
3*. a) buļļu skaits:

.. .; suga . . . ; b) vaislas ērzeļi'
skaits: . . .; suga .....; c) teķi: skaits: . . .; suga . . ;

d) kuiļi: skaits: . . .; suga ; c) cūkas: skaits: . . .;

suga ......
t

; f) aitas: skaits:
.. .; suga ;

g) darba zirgi: skaits: . . .; suga ; no tiem paš-
audzēti (skaits) . . .; h) kumeļi (līdz 3 gadi veci): skaits: . . . .;

suga ; i) putni (skaits): . . .; sugas . . . . ;

26. Kādos daudzumos un kam, par kādu sumu pārdod lopkopības ražo-

jumus caurmērā pēdējos 2 gados?

27. Svarīgākās lauksaimn. mašīnas:

28. lerīkotās labierīcības (kādas un kādās ēkās): .

29. Saimniecības ēkas un to stāvoklis:

30. Vai ir atsevišķas telpas gājējiem un kādas, kādā stāvoklī? . . . .

31. Algotais darba spēks: gada . . .; pusgada . . .; mēnešu . . .;

32. Vai lieto dienas un nedēļas strādniekus (cik darba dienu gadā)? .

33. Aizņēmumi (sumas): a) Valsts Zemes bankā Ls . . . .; b) citās

kreditiestādēs Ls . . . .; c) privāti Ls . . . .;

34. Vai ir biedrs (ja? ne?): lauksaimn. b-bā . . . .; piensaimn. sab-bā

. . .; lopk. pārraudzībā . . . .;

35. Vai vēlās iestāties lauksaimniecības biedrībā (ja? ne?); . . .; lop-

kopības pārraudzībā: . . .;

36. Kādās lauksaimniecības b-bas sekcijās vēlās darboties (ja? ne?):

a) zemkopības .. .; b) lopkopības ..
.; c) dārzkopības .. ~

d) mājturības . . .; c) darba . . .; f) mežkopības . . .; g) kul-

turāli-sabiedr. . . .;

37. Vispārējs iespaids un piezīmes: . .

Ziņu sniedzēja paraksts:

Ziņas ievāktas
„

19.
.. g. Ziņu ievācēja paraksts:
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Augstražīgs ganāmpulks labās ganībās

LOPKOPĪBAS SEKCIJA

Lopkopības sekcijas uzdevums ir mek

lēt racionālus ražošanas paņēmienus lop-

kopībā, rūpējoties par šo paņēmienu izpla
tīšanu savā darbības rajonā, veicinot visu

lopkopības nozaru (govkopības, piensaim-

niecības, zirgkopības, cūkkopības, aitkopī-
bas un truškopības) attīstību, gādājot par

lietderīgu lopkopības produktu pārdošanu
un modinot plašu interesi par lopkopības
labākas "nostādīšanas nepieciešamību. Lauk-

saimniecības biedrību lopkopības sekcijas dalāmas divi grupās:

1) lopkopības sekcijas, kuras veic arī lopkopības pārraudzības
darbu un 2) lopkopības sekcijas, kur blakus pastāv arī lopkopī-
bas pārraudzības biedrības.

Lauksaimniecības biedrību lopkopības sekcijas, kas veic ari

lopkopības pārraudzības darbu, darbojas ar labām sekmēm un

rosīgi. Nav līdz šim novēroti nekādi sarežģījumi, jo lopkopī-
bas sekcijas savā darbībā stipri patstāvīgas. Biedrības priekš-
nieks vienīgi ieceļ sekcijas vadītāju, tāpat uz sekcijas vadītāja

priekšlikumu arī pārraudzības grupu vecākos. Biedrības priekš-
nieks saņem arī regulārus sekcijas vadītāja ziņojumus. Viņam
tiesība piedalīties arī visās lopkopības sekcijas un pārraudzības
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grupu sanāksmēs un sēdēs. Lielākas sekcijas rīcībā esošas nau-

das summas glabājas biedrības kopējā kasē, ieskaitītas lopkopī-
bas sekcijas kontā, izlietojamas tikai lopkopības sekcijas vaja-
dzībām. Noteiktos laikos lopkopības sekcijas kasieris iesniedz

norēķinu biedrības kasierim, ievešanai biedrības grāmatās. Uz

lopkopības sekcijas ierosinājumu lauksaimniecības biedrības

valde lemj par lopkopības pārrauga pieņemšanu un atlaišanu,

noteicot arī algas lielumu (lauks, b-bu 24. §). Tie arī būtu visi

svarīgākie pienākumi, kur lopkopības sekcijas darbā tieša no-

teikšana biedrības priekšniekam un valdei. Ir arī pareizi, ja
biedrības priekšnieks nemaisās tiešos sekcijas darbos, sevišķi

lopkopības pārraudzības darbā, jo priekšniekam jau tā pienā-
kumu un uzdevumu daudz. Ja par lopkopības sekcijas darbību

ienāk sūdzības no biedru puses, ieteicams griezties pie vietējā

lopkopības instruktora vai arī tieši pie Lauksaimniecības kame-

ras Lopkopības nodaļas.
Biedrības priekšniekam jāievēro, ka lopkopības sekcijas

vadītājs jāizrauga saziņā ar Lauksaimniecības kameras Lopko-

pības nodaļu, resp., ar vietējo lopkopības instruktoru. Lopko-

pības sekcijas vadītāju apstiprina uz nenoteiktu laiku Lauk-

saimniecības kamera. Tas tāpēc, ka lopkopības pārraudzības
darbs ar sekmēm veicams tikai visciešākā sadarbībā. Bez tam

lopkopības pārraudzībai LLK Lopkopības nodala izsniedz nau-

das pabalstu, kas prasa savstarpēju uzticību.

Par to, kā veicams pats lopkopības pārraudzības darbs, sī-

ki noteikts darbības noteikumos lopkopības pārraudzībai lauk-

saimniecības biedrību lopkopības sekcijās.
Šīm lopkopības sekcijām, kas veic arī lopkopības' pārrau-

dzības darbu, ir savs noteikts darba lauks, kādēļ arī sekcijas
dalībnieku skaits ir prāvs un arī darbība rosīga. Daudzos pa-

gastos, kur līdz šim lopkopības pārraudzībā esošo saimniecību

skaits bija pavisam mazs, vai pat nebija nevienas, lopkopības

sekcijas rosīgi veic lopkopības pārraudzības ierosināšanas un

arī noorganizēšanas darbu, pašas uzņemoties arī pārraudzības
darba veikšanu.

Grūtāks ir to lopkopības sekciju darbs, kur blakus pastāv

arī lopkopības pārraudzības biedrības. Sakarā ar vaislas buļļu

obligātorisko izlasi, kur ieinteresēti visi pagasta lauksaimnieki,

lopkopības sekcijas tika obligatoriski nodibinātas Rīgas un Ma-

donas apriņķos, kur šādu izlasi izdarīja. Vaislas buļļu iz-

lasi turpinot citos apriņķos, arī tur būs jānodibina lopkopības

sekcijas, jo šo sekciju pārstāvji piedalās vaislas buļļu izlase*

komisijās.



Varētu jautāt, vai pastāvot lopkopības pārraudzības biedrī-

bām ir vajadzīga lopkopības sekciju dibināšana? Jau minētā

vaislas buļļu izlases lieta ir tā, kas padara lopkopības sekcijas

nepieciešamas. Ja tuvāk izpētījam lopkopības sekciju darba uz-

devumus un veidus, ja gribam visi aktīvi strādāt lopkopības iz-

kopšanas darbu, tad lopkopības sekcijas dalībniekiem darbu un

pienākumu ir pietiekoši daudz. Sevišķi tad, ja pastāv cieša lop-
kopības pārraudzības biedrības un lopkopības sekcijas sadarbī-

ba. Bez tam tik svarīga nozare, kāda mūsu zemē ir lopkopība,

nevar tikt atstāta nereprezentēta pie lauksaimniecības biedrī-

bas. Apspriežot dažādos — gan valdības, gan Lauksaimniecības

kameras ierosinājumus, liela daļa šo ierosinājumu attieksies uz

lopkopību. Ļoti pareizi, ja pirms apspriešanas lauksaimniecī-

bas biedrības valdē vai pilnā sapulcē, par šiem jautājumiem at-

sauksmi dod lopkopības sekcija. Lopkopības sekcijas uzdevu

mos ietilpst pienākums ziņot ar biedrības valdes starpniecību
Lauksaimniecības kamerai visus novērojumus par lopkopības
stāvokli savā darbības rajonā. Arī tas ļoti svarīgs uzdevums,

kura nozīme var būt ļoti liela. Bez tam ikvienam lopkopim ir

pienākums būt ne tikai lopkopim, bet arī apzinīgam savas valsts

pilsonim, organizēto zemnieku spēku vairotājam, tādēļ arī viņa

pienākums būt lauksaimniecības biedrības biedrim. Šis apstāk-
lis nodrošina lopkopības sekciju pastāvēšanu pie visām lauk-

saimniecības biedrībām.

Slaucēju sacīkste
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Izkopsim aitkopību!

Daudzos pagastos ir nokārtojies tā, ka lopkopības pārrau-

dzības biedrība veic pašu pārraudzības darbu, pārzina arī sugas

lopu punktus, bet visu pārējo lopkopības pacelšanas darbu jau
veic lopkopības sekcija, rīkojot kursus, priekšlasījumus, vaka-

rēšanas par dažādiem lopkopības jautājumiem, lopu kopšanu,

barošanu, lopbarības ražošanu v. t. t., saprotams, saziņā ar

biedrības valdi, lai sarīkojumi nesakristu ar citu sekciju sarī-

kojumiem. Lopkopības sekcija vei.c arī dažādu sacensību rī-

košanu, kā slaukšanas, lopu kopšanas, jaunlopu audzēšanas v.

t t., kā arī godalgo apzinīgos darba darītājus — par labu ga-

nāmpulku izkopšanu, pareizu mājlopu turēšanu, labas lopbarī-
bas apgādāšanu, kā arī lopkopībā nodarbinātos strādniekus, la-

bus .slaucējus un pienotavu darbiniekus. Lopkopības sekcijām
tiesība rīkot ganāmpulku apskates tieši saimniecībās, lopu ap-

skates, praktiskas apmācības lopu kopšanā, barošanā, slaukša-

nā, kā arī jaunlopu audzēšanā un kopšanā. Lopkopības sekcijas
instruktoru un pārrauga vadībā var arī rīkot izmēģinājumus
dažādos lopkopības jautājumos. Lauksaimniecības biedrību

statūti un attiecīgie noteikumi atļauj lopkopības sekcijām tiesī-

bu ierosināt vaislas punktu ierīkošanu un uz Zemkopības minis-

trijas vai Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšlikumu arī

tiesību uzņemties šo staciju pārzināšanu. Lopkopības sekcijām
sava darbības rajonā jāveicina mājkustoņu šķirņu iegāde, ie-
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audzēšana un izplatīšana, ierīkojot arī starpniecības biroju su-

gas lopu iegādei. Starpniecības biroju ieteicams organizēt ko-

pīgu ar citu sekciju, gan juridisku padomu sniegšanas, gan
laukstrādnieku padomēšanas un rakstu darbu birojiem. Pa-

gastos, kur nepastāv un nedarbojas olu savākšanas punkti, lop-

kopības sekcija veic arī šo punktu noorganizēšanas darbu. Lop-
kopības sekcija gādā arī par ērtu veterināro palīdzību, sekmējot
lauksaimnieku apgādāšanu ar lētiem lopu ārstēšanas piederu-
miem un līdzekļiem. Pie lopkopības sekcijas ir iespējams noor -

ganizēt atsevišķas zirgkopības, cūkkopības, ait-

kopības, putnkopības un truškopības apakš-

sekcijas, kopas vai vienības, apvienojot tos lop-

kopības sekcijas dalībniekus, kas interesējas speciāli par šīm

nozarēm, lai kopējā darbā izkoptu šīs nozares. Šīm apakšsek

cijām, kopām un vienībām ieteicams uzturēt ciešus sakarus ar

kaimiņu lauksaimniecības biedrību līdzīgām kopām un vienī-

bām un attiecīgo Lauksaimniecības kameras lopkopības nodaļas

zirgkopības, cūkkopības, aitkopības un putnkopības nozari.

Ne mazāk nozīmīga var būt lopkopības sekcijas ierosinošā

darbība piena apkopšanas jautājuma propagandā, slaukšanas

jautājuma atrisināšanā, kur liela loma arī darba spēka jautā-

jumam. leteicams lopkopības sekcijas darbā cieši piesaistīt

piensaimnieku sabiedrības priekšnieku, valdes locekļus, pieno-
tavas vadītāju un visus pienotavas darbiniekus. Tāpat priekš-

lasījumus noturēt uzaicināms vietējā rajona veterinārārsts.

Lopkopības sekcija rūpējas arī par lopu mitekļiem un dažādām

labiorīcībām kūtī, kā arī par labu lopu kopēju izaudzēšanu.

Tā tad bez tiešā lopkopības pārraudzības darba lopkopības

sekrijai ir vēl ļoti daudz darba un uzdevumu, kuru veikšana

var tikai celt lauku dzīvi. Jāpiebilst, ka lopkopības pārraudzī-
bas biedrību pievienošanās lauksaimniecības biedrībai, pārņe-
mot lopkopības sekcijai arī lopkopības pārraudzības darbu, nav

izslēgta un noliegta arī vēl tagad. Šinī ziņā jāņem vērā vietē-

jie apstākļi un vispatiesākā lietderība. Neatkarīgi no tā stāsi-

mies pie rosīga lopkopības sekciju izveidošanas darba.

DARBA SEKCIJA

Lai darba sekmes būtu lielākas, mums skaidri jāizprot
mūsu darba mērķi un uzdevumi. Kādi ir darba sekcijas mērķi

un uzdevumi? Apvienot laukstrādniekus un

lauksaimniekus cieši vienotā saimē, tādēļ
darba sekcijā līdzi darboties var laukstrād-

nieki un lauksaimnieki. Laukstrādnieku apakšsek-
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cijā darbojas tikai laukstrādnieki. Darba sekcijā līdzdarbojas

arī visi lauksaimnieki, kas interesējas par laukstrādnieku darba

apstākļu uzlabošanu, kas savu darbu un padomu grib ziedot

šī jautājuma pareizai atrisināšanai nevien savā saimniecībā,

bet visa pagasta apmēros. Mūsu mērķis ir sagādāt lauku saim-

niecībās tādus darba apstākļus, lai laukstrādniekam būtu iespē-

jams nodibināt ģimenes dzīvi, izaudzināt prāvu bērnu pulciņu,
ar darbu un centību tikt uz priekšu — pamazām ieaudzējot lo-

pus, iekrājot sēklas labību, iegādājot zemes strādāšanai nepie-
ciešamo inventāru, tad rentnieks vai graudnieks un beidzot ■—

saimnieks — pats sava kaktiņa, sava stūrīša zemes īpašnieks.
Šaubīgie vaicās, vai to veiksim? Drošie atbildēs — mums tas

jāveic un mēs to veiksim, jo mūsu asinīs no seniem laikiem ne-

izdzēšami ierakstītas ilgas un cenšanās pēc savas mājas un sa-

vas zemes. Arī centīgiem laukstrādniekiem jādod iespēja tikt

uz priekšu un uz augšu. Šinī darbā lauksaimniekiem, kuriem

jau ir savas mājas un sava zeme, jābūt visaktīvākiem palīgiem
un visdarbīgākiem šo nodomu un mērķu sasniegšanas atbalstī-

tājiem un veicinātājiem. Ja saskaņoti, pilni ticības un uzņē-
mības šādā virzienā strādāsim, tad panākumi un sekmes neiz-

paliks un ātri vien sajutīsim, ka citkārt grūtais laukstrādnieku

jautājums kļūst vieglāks. Tā tad blakus tīri cilvēciskas dabas

motīviem — gādībai par mūsu tuvāko palīgu darba un dzīves

apstākļu uzlabošanu, mēs panākam un sasniedzam mūsu tautas

dzīvā spēka pieaugumu (stipras daudzbērnu ģimenes), mēs do-

dam iespēju augt un veidoties spējīgām, nākošo saimnieku au-

dzēm, kas būs stipri savas zemes mīlestībā, un čakli savas ze-

mes kopēji, bet tas nodrošina mūsu tautai un valstij dižu un

sasniegumiem bagātu nākotni. Vai nav vērts iet darbā šādas

nākotnes dēļ, arī upurējot viendienas personīgos labumus, arī

pārvarot vienu otru grūtību? Mēs nedzīvojam šai dienai vien.
mēs dzīvojam nākotnei — kā savu bērnu, tā visas tautas nākot-

nei. Uz šo gala mērķi tad nu arī jāvirza darba sekciju darbī-

ba. Tādēļ viens no pirmiem darba sekciju uzdevumiem, cik
i( spējams plaši noskaidrot darba apstākļus visās pagasta saim-

niecības. Valdība ir nodibinājusi fondu laukstrādnieku dzī-

vokļu izbūvei un esošo dzīvokļu uzlabošanai. Daļa lauksaim-

nieku izmantojusi fonda līdzekļus laukstrādnieku dzīves ap-

stākļu uzlabošanai. Bet fondam ir vēl brīvi līdzekļi. Tā tad

neviens nevaram aizbildināties ar līdzekļu trūkumu. Darba

sekcija var iejaukties, aicināt un aizrādīt, un galvenais tie-

ši tur, kur tas visvairāk nepieciešams un vajadzīgs. Kas cits

darīs to. ja ne paši 9 Kas zina vietējos apstākļus labāk, ja ne

paši? Kam visvairāk jāgādā, lai pašu zemei būtu pašu arāji?
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Valdībai? Lauksaimniecības kamerai? Darba centrālei? Nē,

vispirms pašiem lauksaimniekiem un tikai tad — sastrādājot

un sadarbojoties — visiem kopīgi. Kas neseko darba sekciju

norādījumiem un aicinājumiem, varam ziņot — Lauksaimnie-

cības kamerai, Darba centrālei, vietējam darba birojam, pa--

nākot ierobežojumus laukstrādnieku līgšanā. Darba sekcija
var būt tā, kas seko lietderīgai darba spēka novietošanai saim-

niecībās, kas raugās vai pagastā nav saimniecību, kur darba

spēku izmanto neracionāli, kas seko, kur darba spēka trūkums,

kur pārpalikums, kas savlaicīgi visus novērojumus un trūku-

mus ziņo Lauksaimniecības kamerai, Darba centrālei v. t. t-

Vai lauksaimniecības darbam nenāktu tikai par labu, ja, pie-
mēram, pirms ražas novākšanas darba sekcijās varētu ziņot,
kur un cik lielā skaitā vajadzīgi palīgi ražas novākšanas darbā?

Ziņotu — pilnīgi pareizi — bez pārspīlējumiem un sagrozīju-
miem. Paredzams, ka nākotnē šādu palīgu skaits vēl pieaugs.

Tādēļ, šķiet, tā būtu vislietderīgākā sadarbība. Šo iemeslu

dēļ nedrīkstam kavēties ar darba sekciju or-

ganizēlšanu. Kā ikvienu sekciju organizējot, tā arī dar-

ba sekciju organizējot, vispirms jādomā par sekcijas vadītāja
izraudzīšanu. Šis jautājums ļoti nopietni apsverams, jo jāat-
rod darba sekcijas vadītājs, kas ir darbīgs un rosīgs, kas iecie-

nīts laukstrādniekos un lauksaimniekos, kas dziļi un nopietni
izprot un saprot darba sekcijas darbības mērķus un uzdevu-

mus. Mēs ceram, ka šādu sekcijas vadītāju tomēr ikvienā pa-

gastā izdosies atrast, lai gan zināmas grūtības būs. Šim sekci-

jas vadītājam vislabāk arī uzticēt visus sekcijas turpmākos or-

ganizēšanas darbus. leteicams visus lauksaimniecības biedrī-

bas biedrus, kurus ir cerības saistīt aktīvā sekcijas darbā, uz-

aicināt uz kopēju sekcijas dibināšanas apspriedi, kurā sekcijas

vadītājs iepazīstina sēdes dalībniekus ar sekcijas darba mēr-

ķiem un uzdevumiem. Šīs apspriedes dalībnieki izveido topo-
šās sekcijas pamata kodolu. Darba sekcijas izveidošanai se-

višķi nepieciešama biedrības darbības rajona iedalīšana iecirk-

ņos ar uzticības vīriem kā iecirkņu vadītājiem. Uzticības vīri

ievāc savā iecirknī ziņas, cik iecirknī personu — kā laukstrād-

nieku, tā lauksaimnieku, kas varētu līdzdarboties darba sek-

cijā. Pēc tam nav jākautrējas šīs uzticības vīru izraudzītās

personas uzaicināt uz aktīvu darbu lauksaimniecības biedrības

darba sekcijā. 10—20 personas, mazākais skaits, lai sekcija

varētu atklāt savu darbību. Tas pats sakāms par laukstrād-

nieku apakšsekciju, kur tāpat būtu nepieciešami vismaz 10—20

sekcijas dalībnieku, lai sekcija varētu aktīvi darboties. Arī

laukstrādnieku apakšsekcijai biedrības priekšnieks ieceļ apakš-
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sekcijas vadītāju, bet saziņā ar iecelto vadītāju, arī sekretāru

un kasieri. Ar to veikti tikai sekcijas organizēšanas darbi. Tā-

lāk nāk pats svarīgākais — sekcijas ievadīšana tiešā darbā. Kā

darba sekcija, tā laukstrādnieku apakšsekcija sanāk kopējās sē-

dēs, apspriedēs, vakarēšanās v. t. t., lai pārspriestu dažādos lau-

ku un darba dzīves jautājumus, veidotos un augtu saprašanas

un darbības garā. Tāpat kā visu pārējo sekciju sanākšanas

vieta un laiks jāziņo biedrības priekšniekam, arī darba sekcijas

sanāksmju vieta un laiks jāpaziņo biedrības priekšniekam, ku-

ram tiesība piedalīties visās darba sekcijas sēdēs un sanāksmēs.

Dažādu strīdu un nesaskaņu novēršanai noorganizē-

jams tā s. «Samierinātājs», kura uzdevums taisnīgi
nolīdzināt un izšķirt strīdus gājēju un saimnieku starpā. Sa-

mierinātāja priekšnieks ir darba sekcijas vadītājs, bet locekļi
— laukstrādnieku apakšsekcijas vadītājs un uzticības vīrs, ku-

ra iecirknī konflikts noticis. Ja laukstrādnieku apakšsekcija
vēl nebūtu nodibināta, tad laukstrādnieku apakšsekcijas vadī-

tāja vietā biedrības priekšnieks «Samierinātājā» ieceļ lauk-

strādnieku no biedrības biedru vidus. Paredzēts, ka «Samie-

rinātājs» pieņem arī tiešus strīdus pieteikumus mutes vārdiem,

pie kam jāgriežas vispirms pie sava rajona uzticības vīra, kas

cenšas strīdīgās puses nomierināt. Ja tas neizdodas, uzticības

vīrs ievāc ziņas, nopratina lieciniekus, uzrakstot protokolu, ko

nosūta «Samierinātājam». Ja «Samierinātājam» neizdodas pa-
nākt izlīgumu, tad visi materiāli jānosūta Lauksaimniecības

kameras Darba nodaļai tāļākai rīcībai. Šāda «Samierinātāja»
darbība daudzos gadījumos nodrošinās taisnīgu nesaskaņu iz-

šķiršanu.
Darba sekcijai, lai tās darbība būtu plānveidīga, ar sevišķu

aptaujas lapu jāsavāc sīkas ziņas par darba apstākļiem atse-

višķās saimniecībās. Paredzams, ka šādas aptaujas paraugu dos

Lauksaimniecības kamera. Jau rakstā iepriekš minēto apstāk-
ļu dēļ, šādu ziņu savākšana ievērojami atvieglos visu sekcijas
tāļāko darbību — darba spēka jautājuma pareizā nokārtošanā.

Darba sekcija ir tā, kas izrauga un ierosina laukstrād-

nieku un lauksaimnieku godalgošanu. Lauk-

strādniekus — par centīgu un čaklu darbu

un ilggadīgu dzīvošanu vienā saimniecībā,
bet lauksaimniekus — par laukstrādnieku

darba apstākļu uzlabošanu. Izraudzīto kandidātu

vārdus darba sekcijas vadība ziņo lauksaimniecības biedrības

valdei apstiprināšanai. Darba sekcija ņem visdzīvāko dalību

kā godalgošanas sagatavošanas darbā, tā arī godalgu izsniegša-

nas pareizā noorganizēšanā speciālos svētkos vai lauksaimnie-
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čības biedrības gada, pļaujas, sējas vai citos svētkos un sarīko-

jumos. Ļoti patīkami, ja paši lauksaimnieki ziedo balvas un

līdzekļus centīgo laukstrādnieku apbalvošanai. Arī šinī virzie-

nā ierosmi var dot darba sekcija.

Darba sekcija var ierosināt un rīkot dažādas darba sa-

censības, saziņā ar citām sekcijām vai arī patstāvīgi, atka-

rībā no tā, kādi apstākļi un iespējas un kā šos jautājumus iz-

šķir valde. Sacensības var rīkot tikai sekcijas dalībniekiem un

dalībniecēm, var arī piesaistīt visus lauksaimniecības biedrības

biedrus un pat nebiedrus (paceļ interesi par sekciju). Sacen-

sības var būt dažādas: aršanas, pļaušanas, cukurbiešu novākša-

nas, ravēšanas, linu plūkšanas, aušanas, rokdarbu izstrādāšanas,

rupjmaizes cepšanas, biezpiena un ēdienu gatavošanas, lopu ba-

rošanas un apkopšanas, košuma dārzu ierīkošanas un apkopša-

nas, deputātstrādnieku laukaugu un dažādu dzīvnieku audzē-

šanas un lietderīgas apkopšanas, spodrības un kārtības, darba

rīku pagatavošanas, lietpratīgas un veiklas rīcības un apieša-
nās ar darba rīkiem un mašīnām v. t. t., arī sacensības ilgums

var būt dažāds — īsāks vai garāks. Sacensību uzvarētāji god-

algojami. Sekcijas dalībnieki piesaistāmi
lauksaimniecības biedrības dažādos kultu-

rālos pasākumos — koros, teātra pulciņos,
šacha kopās, sporta grupās. Šādu nodarbību orga-

nizēšanai jāpiegriež vislielākā vērība, piesaistot šo pulciņu va-

Laukstrādnieku ģimenes māja
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dīšanā .skolotājus un arī pārējos spējīgākos darbiniekus, jo ar

1o darba sekcijas darbība top sevišķi dzīva, sekcijas dalībnieki

tiek cieši piesaistīti lauks, biedrības darbā. Ja pilsētās fabriku

strādniekiem pastāv kori un teātra trupas, tad mūsu lauk-

strādnieki arī var līdzdarboties koros, teātra trupās v. t. t., jo
laukstrādnieka darbs ir tik pat cienījams kā pilsētas strā<aV
nieku darbs.

Darba sekcija noorganizē padomu sniegšanu laukstrādnie-

kiem slimo kases lietās, pabalstu saņemšanas lietās, slimības

gadījumos, kā arī piepalīdz darbu sagādāt, bet vajadzības gadī-
jumos ir starpniece starp saimniekiem un gājējiem,. mudinot

abas puses ievērot likumus un vietējās parašas. Šos uzdevu-

mus veic sekcijas vadītājs, apakšsekcijas vadītājs, kā arī lauk-

saimniecības biedrības iecirkņu pārziņi - uzticības vīri,, kas sa-

ņem informāciju no darba sekcijas. Lauksaimniecības biedrī-

bu statūti atļauj biedrībām nodibināt arī īpašus birojus, kas

var veikt laukstrādnieku padomēšanas lietu kārtošanu. Sapro-
tams, ka šādi noorganizēts birojs var veikt arī pārējo ziņu

sniegšanu lauksaimniekiem, uzņemoties dažādu rakstu un lī-

gumu sastādīšanu, ziņu ievākšanu v. t. t. Par pakalpojumiem
var ņemt arī mērenu atlīdzību un biroja vadītājs var vest.

lauksaimniecības biedrības grāmatas un tekošo sarakstīšanos.

Darba sekcija uzņemas trūcīgo daudzbērnu ģimeņu atbalstīša-

nu, sagādājot attiecīgos līdzekļus, kā atlikumus no sekcijas Un

biedrības sarīkojumiem, dažādus ziedojumus v. t. t. Daudz-

bērnu ģimenes atbalstāmas arī rūpējoties par to, lai šo ģimeņu
locekļiem vienmēr būtu darbs un peļņa, jo bieži novērota tāda

parādība, ka daudzbērnu ģimenēm daudz grūtāk atrast darbu.

Darba sekcija šeit var būt izpalīdzīga kā tieša starpniece, kur

laukstrādnieki var griezties un arī palīdzību atrast. Tāpat jā-
dara viss iespējamais, lai daudzbērnu ģimeņu bērni varētu ap-

meklēt skolas, kur smelties mācības nākošai dzīvei un darbam.

Šo mērķu piepildīšanai var nodibināt īpašu izglītības fondu,

kur pamazām uzkrājami līdzekļi. Var līdzekļus ņemt arī no

godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināšanas fonda,

ja tāds pastāv un darbojas pie lauksaimniecības biedrības. Cen-

tīgo un trūcīgo gājēju bērnu atbalstīšanai — skolu apmeklēša-
nai — darba sekcija var ierosināt īpašu stipendiju nodibināša-

nu un izsniegšanu. Ļoti ieteicams darba sekcijai laukstrādnie-

k i bērniem sarīkot kopējus eglītes vakarus Ziemas svētku

laikā, kur laukstrādnieku bērni saņem arī balvas. Tāpat dar-

ba sekcija var organizēt īpašus kristību,

pūra, bēru fondus, kā arī fondus palīdzības

sniegšanai slimību un nelaimes gadījumos,
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kā. arī nodibināt un pamazām uzkrāt līdzek-

ļus fondam bezzemnieku apgādāšanai ar ze-

mi un inventāru saimniecības uzsākšanai.

Visu šo dažādo fondu darbībā vislielākās iespējas izveidoties

rosīgai pašdarbībai un sadarbībai. Saprotams, arī pašiem sek-

cijas dalībniekiem jāizdara attiecīgas iemaksas. Bet dažādos

fondus, sevišķi — bezzemnieku apgādāšanai ar zemi un inven-

tāru saimniecības uzsākšanai, var atbalstīt arī pagasta saim-

nieciskās organizācijas.

Darba sekcijas uzdevumos ietilpst arī

mācekļu un praktikantu novietošanas un

pārraudzības darbs lauku saimniecībās. Pa-

redzams, ka saimniecībās novietoto mācekļu un praktikantu
skaits pieaugs. Šo darbu veikt un pārraudzīt nav biedrības

valdei pa spēkam, tāpēc še nepieciešama darba sekcijas līdzda-

lība, kā atrodot piemērotākas saimniecības, tā arī sekojot mā-

cekļu un praktikantu tiešam darbam šinīs saimniecībās, do-

dot par darbu arī patiesu novērtējumu. Mēs gribam panākt,
lai mācekļu prakses laikā sagatavotos īsti un spējīgi zemturi

un lauksaimniecības darbinieki, tādēļ ļoti svarīgi dot nevien

labu praksi, bet arī pasekot, vai prakses laiks tiek lietderīgi iz-

mantots. Darba sekcija, kur tas vajadzīgs un nepieciešams, var

uzņemties deramdienu organizēšanu noteiktās dienās un vie-

tās. Ne mazāk svarīgs ir darba sekcijas uz-

devums — rūpēties par kvalificētu lauk-

strādnieku sagatavošanu. Arī še darba iespējas
plašas, rīkojot attiecīgus kursus, priekšlasījumus, praktiskas

apmācības v. t. t. lespējama arī centīgāko sūtīšana pa ziemu

laukstrādnieku skolās. Arī laukstrādnieku zināšanas par lauk-

saimniecību ir jāpaceļ, jo tikai tad mums būs lietpratēji — lop-

kopji, mašīnu vadītāji v. t. t. Celsies darba labums, bet līdzi

tam augs arī iespēja maksāt augstākas algas. Līdzi tam augs
arī apziņa par darba disciplīnas nepieciešamību, kas tāpat dod

iespēju pacelt un uzlabot laukstrādnieku dzīves apstākļus.
Darba sekcijām būs jāveic arī laukstrād-

nieku kvalificēšanas darbs, kas dos iespēju cen-

tīgiem un čakliem laukstrādniekiem tikt pie labākas dzīves.

Visu šo jautājumu atrisināšanā jāpieiet ar taktu un apdomu,
darbā pierādot, ka savstarpēja sastrādāšana un sadarbība ir

vienīgais ceļš uz lauku dzīves labklājību, kur uzlabojas kā

laukstrādnieku, tā lauksaimnieku dzīves apstākļi.

Darba sekcijas darbību ļoti veicinātu, ja sekcijas rīcībā

būtu piemērotas telpas, bet ļoti labi arī, ja lauksaimniecības

biedrībai kopējas, piemērotas kluba vai atpūtas telpas, kur
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brīvā laikā iespējams kopā sanākt un sapulcēties, pārrunāt, pa-
lasīt avīzes, žurnālus, grāmatas, paklausīties radiofonu, spēlēt
šachu un citas spēles (arī iemācīties) v. t. t. Šinīs telpās stin-

gri jānoliedz alķoholisko dzērienu lietošana, jo tad nekas labs

neiznāks. Ir taču bieži vien tā, ka laukstrādniekiem svētdie-

nās un brīvos ziemas vakaros nav nekā cita ko darīt, kā sēdēt

mājā vai uzturēties piesmakušās krogus telpās, vai arī apmek-
lēt dažādās kaktu balles. Šķiet, laiks pienācis parādīt, ka arī

citādi var pavadīt no darba brīvās stundas. Šinī ziņā ļoti la-

bas arī sporta nodarbības, kas aizrauj ar savu sacensības garu

un modina centību būt labākam un krietnākam. Darba sek-

cijai organizējot sporta nodarbības nepieciešama sadarbība ar

aizsargu sportistiem, lūdzot aizsargu fiziskās audzināšanas in-

struktorus pārraudzīt arī darba sekcijas sporta nodarbības. Ja

lauksaimniecības biedrībai nav telpu, ieteicams organizēt dar-

ba sekcijas dalībnieku sanāksmes lauku mājās, kur piemērotas
telpas. Arī šeit varam paklausīties radiofona priekšnesumus,
dziedāt dziesmas, ierosināt spēles, rotaļas, ievadīt pārrunas v.

i t. Tā pamazām radīsies sadarbība un līdzšinējo kaktu baļļu
un iedzeršanu vietā, radīsies raženāki dzīves apstākļi. Tieši

šeit darba sekciju uzdevumi vislielākie, saprotams, ciešā sa-

darbībā ar biedrības valdi un citām sekcijām, sevišķi, sabied-

riski kulturālo sekciju.



Darba sekcija ierosina un vada ekskur-

sijas — kā sekcijas dalībniekiem tieši, tā uzaicinot sekcijas
dalībniekus pievienoties lauksaimniecības biedrības kopējām
un citu sekciju ekskursijām. Mūsu zeme jāpazīst ik vienam

mūsu zemes pilsonim. Ekskursijas ienes arī patīkamas pār-

maiņas un dažādību lauku dzīvē. Tāpēc ekskursiju rīkošana

atbalstāma un arī darba sekcija šeit var uzrādīt vislielāko ro-

sību.

Šādi sadarbojoties darba sekcijas būs

tās, kas vajadzības gadījumos būs starp-

nieces starp gājējiem un saimniekiem, mu-

dinot abas puses ievērot Tikumus un vietē-

jās parašas. Darba sekcijas būs tās, kas rū-

pējas par gājēju dzīves apstākļu uzlaboša-

nu, sevišķi cenšoties zemturos radīt parei-
zu atziņu par gājēju uzlabotu dzīvokļu un

mitekļu nepiešamību, kas rūpējas par labu

saticību un sadarbību saimnieku un gājēju
starpā, to atjaunojot un nostiprinot, lai uz

laukiem rastos sadzīves apstākļi, kas būtu

raženi saimnieciskā laukā, kur valdītu cil-

vēcīgums un goda apziņa, lai saimnieks sa-

prastu gājēju un gājējs saimnieku.

Lauksaimniecības biedrību darba sekcijas ir aicinātas dar-

bā, lai šos mērķus sasniegtu un piepildītu.

KOPDARBĪBAS SEKCIJA

Gandrīz ikvienā pagastā pastāv vairākas saimnieciskās

kopdarbības organizācijas — patērētāju biedrība, piensaimnie-
ku sabiedrība, krājaizdevu sabiedrība, apdrošināšanas sabied-

rība, mašīnu koplietošanas sabiedrība v. t. t., kas ar sekmēm

pilda savus uzdevumus un pienākumus, apvienojot prāvu
biedru skaitu. Likumā par kopdarbības sabiedrībām un sa-

vienībām, kā arī visu šo organizāciju statūtos, kopdarbības or-

ganizācijām paredzēts pienākums — audzināt biedrus apvieno-
tai pašdarbībai, pašpalīdzībai un pašpārvaldībai, sekmējot viņu
pavarda, mājas, sētas un uzņēmumu uzturēšanu un nostiprinā-
šanu, radot ar to drošu dzīves pamatu ģimenei un dzimtai.

Lauksaimniecības biedrību pienākumos ie-

tilpst — aizstāvēt zemnieku tiesiskās un

saimnieciskās vajadzības, veicināt viņu

pašdarbību un kopdarbību, pašierosmi un

pašpalīdzību, aroda godīgumu un darba apzinīgumu, būt

997*
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nomodā par zemnieku godu, uzturēt to tīru un spodru, rūpē-
ties par viņu aroda un vispārējo izglītību, stiprināt viņos vals-

tiskuma, tēvzemes mīlestības un tautas vienības ideju, izkopt
un padziļināt viņu kultūras, sporta un sabiedrisko dzīvi un

centienus, ar to veicinot savu biedru un visas

nācijas un valsts garīgo un saimniecisko

augšanu un uzplaukumu. Lauksaimniecības biedrī-

bas ierosina un veicina lauksaimniecības ražojumu pārstrādā-
šanu un pārdošanu un lauksaimniecībā un lauku amatniecībā

vajadzīgo priekšmetu apgādāšanu, veicinot arī vietējo dabas

bagātību izmantošanu un dažādu saimniecisku pasākumu ierī-

košanu. No tā secināms tikai viens: kopdarbības sa-

biedrību un lauksaimniecības biedrību dar-

ba uzdevumi Ir kopīgi un to gala mērķis —

veicināt savu biedru un visas nācijas un

valsts saimniecisko augšanu un uzplauku-
mu. Tādēļ daudzās lauksaimniecības biedrībās par biedriem

iestājas arī vietējās saimnieciskās organizācijas. To atļauj arī

lauksaimniecības biedrību statūtu 12. § noteikumi — par lauk-

saimniecības biedrību biedriem var būt arī juridiskas perso-

nas, kas piedalās biedrības sapulcēs ar saviem pārstāvjiem —

valdes locekļiem, pa vienai no katras organizācijas. Mērķu iz-

pratni un sadarbību apliecina arī tas, ka daudzas lauksaimnie-

cības biedrības saņem saimniecisko organizāciju atbalstus un

Oktes piensaimnieku sabiedrības nams
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pabalstus. Mēs varam tikai priecāties par šādu sadarbību, bet

tanī pat laikā mums jādomā par turpmāko — par vēl cie-

šākas sadarbības izveidošanu. Ir arī tādi gadī-

jumi, kur nepastāv ne mazākā sadarbība lauksaimniecības

biedrību un kopdarbības saimniecisko organizāciju starpā. Ir

arī gadījumi, kur patērētāju biedrībai nav ne mazāko sakaru

ar krājaizdevu sabiedrību, kurai savukārt pat naidīgas attiecī-

bas ar piensaimnieku sabiedrību un apdrošināšanas sabiedrī-

bu. Šo nesaskaņu pamatā pa lielākai daļai personīgas dabas

pretešķības un ķildas priekšnieku un valdes locekļu starpā. Ir

arī gadījumi, kur saimniecisko kopdarbības organizāciju priekš-
nieki, valdes un revīzijas komisijas locekļi vēl šodien nav ie-

stājušies par biedriem sava pagasta lauksaimniecības biedrībā,
lai gan tieši viņu pienākums rādīt priekšzīmi, piomēru un pa-

raugu. Nenoliedzami, ka viss tas mūs attālina no patiesās kop-
darbības un sadarbības. Vēl vairāk —tā nav arī vienība, kura

tik ļoti nepieciešama mūsdienās. Un arī tas ir skaidrs — kur

kopdarbība un sadarbība klibo, kur nav īsta vienības gara,

pirmām kārtām cieš šo pagastu dzīve kā saimnieciskā, tā sa-

biedriskā, tā arī pašvaldības un atsaucas arī uz kopēju visas

valsts un tautas dzīvi.

Lai to novērstu, ir jādomā par ciešākas sadarbības izvei-

došanu kā pašu kopdarbības saimniecisko organizāciju starpā,
tā arī kopdarbības organizāciju un lauksaimniecības biedrību

attiecībās. Pirmais solis šinī virzienā *būtu — visiem kop-
darbības saimniecisko organizāciju priekš-
niekiem, valdes locekļiem, revīzijas komi-

sijas locekļiem, visām citām amata perso-

nām un darbiniekiem obligātoriski jābūt
biedriem sava pagasta lauksaimniecības

biedrībā. Ja to prasām no ikviena lauku iedzīvotāja, tad

to pienākums, kas priekšgalā stāv, ir pilnīgi saprotams bez kā-

das skaidrošanas.

Nākošais solis — visu saimniecisko kopdarbības organizā-

ciju priekšnieki, valdes locekļi, revīzijas komisiju locekļi un

visas citas šo organizāciju amata personas, darbinieki un visi

citi, kas atzīst kopdarbības lielo nozīmi un ir gatavi darbā iet

un aicināt visus citus pievienoties kopdarbības un sadarbības

gara izkopšanā un izveidošanā, kā arī stipras saimnieciskās dzī-

ves izveidošanā uz kopdarbības pamatiem, stājas lauk-

saimniecības biedrības kopdarbības sekci-

jas rindās.

Ko ar to iegūstam? Visi pagastu kopdarbības organizāci-

ju vadītāji un darbinieki ir savesti kopā vienā vietā. Līdz
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ar to iespējams pārrunāt visus jautājumus, kas skar šo sabied-

rību darbību. Ir tak tā, ka dažos gadījumos šo sabiedrību dar-

bība sastopas un bieži vien šeit izceļas strīdi un nesaskaņas.

Kopējās apspriedēs, kur vēl piedalās arī citu organizāciju pār-

stāvji, ir iespēja panākt vienošanos par saskaņotu darbu un

darbības paralēlisma novēršanu. Ir gadījumi, kur nepiecie-
šama vienas vai otras kopdarbības sabiedrības darbības pastip-
rināšana. Šinīs sēdēs varam nākt ar ierosinājumiem, varam

pārrunāt šos ierosinājumus un varam ierosināt arī pavisam

jaunu kopdarbības pasākumu nodibināšanu. Nav šī raksta no-

lūks uzskaitīt visus gadījumus, kas darbā rodas un var rasties,

bet viens ir skaidrs — šādā ceļā kopdarbību un sadarbību katrā

ziņā iespējams stiprināt. Kas attiecas uz personīgām pretešķī-

bām, tad arī tās veikls un saprātīgs sekcijas vadītājs var nolī-

dzināt un agrākos pretiniekus padarīt par draugiem. Bet ja
arī tas neizdodas, tad pie lauksaimniecības biedrībām pastāv

arī goda tiesas, kas izšķir strīdus gadījumus. Tik daudz goda

prāta mums ir ikvienam, lai goda tiesas spriedumu uzskatītu

par galīgu, lietu ar to nokārtotu un izbeigtu un sadodoties ro-

kās strādātu tālāk (saprotams, tikai tad, ja goda tiesas lēmums

nav bijis bargāks un pārkāpums lielāks). Tik tiešām ir pienā-
cis laiks, lai strīdi un nesaskaņas izbeigtos, sevišķi to darbi-

nieku starpā, kas vada sabiedrisko un sa mniecisko dzīvi. Jau
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ar to vien kopdarbības darba nozīme būtu ļoti vērtīga
un reti nozīmīga. Lauksaimnieks A. Frīdbergs žurnālā «Dar-

binieks» neilgi atpakaļ rakstīja:

«Ja biedrs ir lauksaimnieks un vēlas aizņemties naudu,
Diemēram mākslīgo mēslu pirkšanai, tad taču ir skaidrs, ka

atmaksa būs nodrošināta tikai tad, ja aizņēmējs nopirks parei-

zus mākslīgos mēslus un ja iesēs tos īstā laikā un piemērotos

apstākļos. Tikai tādā gadījumā par krājaizdevu sabiedrībā aiz-

ņemto naudu pirktie mākslīgie mēsli dos ražu pieaugumu, kas

Savukārt nodrošinās procentu samaksu un aizņēmuma atmaksu,

ceļot paša aizņēmēja un viņa ģimenes labklājību.

Bet tā rīkosies un panākumus gūs tikai tas lauksaimnieks,
kam ir zināšanas, vai kas zināšanas cenšas iegūt, kas apmeklē

izstādes, kursus, priekšlasījumus, vakarēšanas, lasa lauksaim-

niecības rakstus v. t. t. Citiem vārdiem sakot — tā rīko-

sies tikai organizēts lauksaimnieks, kas ir

biedrs sava pagasta lauksaimniecības bied-

rībā. Lūk, tādēļ krājaizdevu sabiedrību pārvaldes, apsprie-
žot biedru kredītspējas un aizdevumu izsniegšanu, lai uzstāda,

starp citu, arī jautājumu, vai aizņēmējs ir biedrs

lauksaimniecības biedrībā. Ja viņš tur nav, ja
viņš dzīvo savrūpu dzīvi un neinteresējas ne par lauksaimnie-

cības zināšanām, ne par kaimiņu panākumiem, ne vispārīgi

Liepājas jūrmalas zvejnieku sabiedrības zivju žāvētava Pāvilostā
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par sava aroda vajadzībām — ka tad sabiedrības pārvalde var

pārbaudīt un būt droša par aizdevuma atmaksu?

Te izvirzās nepieciešamība krājaizdevu
sabiedrībai cieši sadarboties ar vietējo
lauksaimniecības biedrību. Lauksaimniecības bied-

rība, kuras valde un uzticības vīri pieraksta sapulču un vakarē-

šanu dalībniekus un laikrakstu lasītājus, ir nepieciešams at-

balsts un padomdevējs krājaizdevu sabiedrības plānveidīgā
darbā.»

Minētais piemērs gaiši, skaidri un visiem saprotami rak-

sturo kopdarbības sabiedrību un lauksaimniecības biedrību sa-

darbības nozīmi un nepieciešamību. Kopdarbības sek-

cija uztur un izveido šādu sadarbību, kas.

nāk par labu nevien kopdarbības sabiedrī-

bām, lauksaimniecības biedrībai, bet arī

atsevišķiem lauksaimniekiem, izsargājot no neliet-

derīgas kreditēšanas iespējamībām, dodot mudinājumu vest

pienu uz pienotavām kopīgi ar kaimiņiem, arī kopdarbības sa-

biedrību darbiniekiem, pamudinot savus klientus stāties nevien

lauksaimniecības biedrības rindās, bet ņemt arī visā biedrības

dzīvē daudz aktīvāku līdzdalību. Dzīve tā ies uz priekšu.
Plauks lauksaimniecības biedrība, zels un plauks arī visas kop-
darbības sabiedrības.

Kopdarbības sekcija var veikt arī vēl daudzus citus prak-
tiskus darbus. Ne visās vietās un ne visi līdz šim ir pietieko-
ši izpratuši kopdarbības sabiedrību darba lielo un svarīgo no-

zīmi. Kursos, priekšlasījumos, vakarēšanās un citās sanāksmēs

kopdarbības sekcijas uzdevums ir šos jautājumus plaši no-

skaidrot un izskaidrot. Tā radīsies jauni kopdarbības idejas

izpratēji, kas kļūs arī savu kopdarbības sabiedrību biedri. Va-

ram domāt arī par kopdarbības dienas sarīkošanu, jo
visi kopdarbības darbinieki tagad apvienoti. Tāpat iespējama
arī taupības dienas sarīkošana, bet taupības propaganda
ir un paliks nepieciešama un vajadzīga. Ekskursijas rīkojot
ierosināsim arī lielāko kopdarbības sabiedrību un uzņēmumu

apmeklēšanu. Varam rīkot arī savu kopdarbības saimniecisko

pasākumu apskatās, kur apskates dalībniekiem sniedzam arī

paskaidrojumus. Tas tuvinās mūsu darbu visiem pagasta ie-

dzīvotājiem un no tā mūsu kopdarbības sabiedrības var tikai

iegūt. Kopdarbības sekcijas uzdevumos ietilpst arī centīgo un

nopelniem bagāto kopdarbības darbinieku apbalvošanas iero-

sināšana. Varam arī paši savākt kopā līdzekļus balvas pa-

sniegšanai, pašu godināšanu izdarot kopējos lauksaimniecības
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biedrības svētkos. Parasti rudeņos lauksaimniecības biedrība

rīko ražas apskati. Līdzšinējās ražas apskatēs kopdarbības sa-

biedrības nav piedalījušās. Kopdarbības sekcija va-

rētu noorganizēt arī kopdarbības sabiedrī-

bu piedalīšanos ražas apskatēs, jo kopdarbības
sabiedrības strādā raženu darbu un tām ir darba augļi, kuri

nav slēpjami, bet parādāmi ražas apskatēs. Atkal augs inte-

rese par kopdarbības sabiedrībām, bet saturā bagātāka un vēr-

tīgāka būs kļuvusi arī lauksaimniecības biedrības ražas ap-

skate. Darbā atradīsies vēl daudzas lietas, kur kopdarbības sa-

biedrību un lauksaimniecības biedrību sadarbība dos visraže-

nākos augjus. Tādēļ iesim darbā un izveidosim vispatiesāko

kopdarbību, visciešāko sadarbību, nodibinot, apvienojoties un

sadarbojoties lauksaimniecības biedrības kopdarbības sekcijā.

DĀRZKOPĪBAS UN BIŠKOPĪBAS SEKCIJA

Arī dārzkopības un biškopības sekcijas ir samērā rosīgi
dibinātas. Apmēram pusē lauksaimniecības biedrību darbojas

kopīgas dārzkopības un biškopības sekcijas ar kopīgu vadītāju,
bet pastāv arī dārzkopības un biškopības sekcijas atsevišķi,
kuras vada atsevišķi sekciju vadītāji. Šeit izšķirošu lomu spē-

lējuši vietējie apstākļi.

Dārzkopības un biškopības sekcijas dar-

ba mērķos un uzdevumos ietilpst racionālu

ražošanas paņēmienu meklēšana dārzkopībā
un biškopībā, šo paņēmienu tālākā ieteik-

šana, kā arī intereses celšana par dārzko-

pību un biškopību, propagandējot un ietei-

cot šo nozaru tālākas izkopšanas un izvei-

došanas nepieciešamību. Ļoti ieteicama blakus pa-

gastu dārzkopības un biškopības sekciju cieša sadarbība, se-

višķi gadījumos, ja dalībnieku skaits nav liels.

Dārzkopības un biškopības sekciju darbība var būt ļoti no-

zīmīga rajonos, kur augļu dārzu maz, kur lauku sētas stāv

kailas un neapstādītas. Tieši šinīs rajonos jāierosina dārzkopī-
bas un biškopības sekciju dibināšana un darbošanās.

Tāpat kā citu sekciju darbā, ari dārzkopības un biškopības
sekciju darbā liela nozīme piegriežama kursu, priekšlasījumu,
vakarēšanu rīkošanai, par jautājumiem, kas skar šo sekciju
darbību. Dārzkopības un biškopības sekcijas ar redzamiem

panākumiem piedalās lauksaimniecības biedrību ražas apska-

tēs, rādot sava darba izcilos panākumus: greznus augļus, vīn-

ogas, augļu kociņus, bišu stropus, medu, medus sviedes v. t. t..
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Izveidosim biškopību!

ļoti kuplinot un veicinot ražas apskates izdošanos, bet arī re-

dzami parādot, ka panākumiem bagāts var būt darbs dārzkopī-
bas un biškopības nozarēs. Dārzkopības un biškopības sekci-

jas organizē un vada arī dārzkopības un biškopības pārrau-

dzības darbus, algojot īpašus pārraugus un instruktorus,
kas regulāri apmeklē pārraudzībā esošās saimniecības. Neno-

liedzams, ka šinīs saimniecībās dārzkopība un biškopība redza-

mi uzplaukst. Biškopības sekciju darbībā ļoti rosīgu līdzda-

lību ņem lauku skolotāji. Tāpat dārzkopības un biškopības

sekcijas algo mācītus dārzniekus, kas vada visus

dārzu apkopšanas darbus. Arī šādam darbam sekmes ir ļoti
labas. Dārzkopības un biškopības sekcijas iegādājas dažādus

miglojamos aparātus un dārzu darbos nepieciešamos darba rī-

kus, kā arī veicina, sekmē un ierīko kopīgus pasākumus dārzu

ražas lietderīgai izvērtēšanai, pārstrādāšanai un uzglabāšanai.
Nav gudrība vienīgi dārzus ierīkot, jāprot arī ražojumi izde-

vīgi pārdot un pārstrādāt.

Biškopības nozarē sekcija rūpējas par bišu ganību paplaši-
nāšanu un uzlabošanu un esošo ganību labāku izmantošanu, gā-

dājot par bišu saimju skaita vairošanu un piemērotu dravo-

šanas paņēmienu izkopšanu. Arī biškopību veicina gādājot un

atvieglojot biškopjiem nepieciešamo materiālu un inventāra

iegādi, lietošanu, un biškopības produktu ievākšanu, apstrādā-
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šanu un izvērtēšanu, iekārtojot vecu šūnu savākšanas un ap-

maiņas punktus, noskaidrojot arī izdevīgākās biškopības pro-
duktu tirgus iespējas.

Dārzkopības un biškopības sekcijas var rīkot arī dažādas

darbu sacensības: dārzu ierīkošanā, apkopšanā, atse-

višķu kultūru izkopšanā, medus un vaska ražošanā, dravu ie-

kārtošanā un apkopšanā, medus augu audzēšanā, tāpat ārstnie-
cības augu audzēšanā, biškopības produktu izmantošanā v. t. t.

Vēl atliek uzdevumi dažādu slimību un kaitēkļu apkarošanā
dārzos, gādāšana par saimniecību labu ārējo izskatu, sekmējot
visas'mājas apkārtnes izdaiļošanu, pamudinot ierīkot un izkopt

jaunus dārzus katrā saimniecībā, bet kur tas vajadzīgs, arī

veicinot esošo dārzu paplašināšanu. Tāpat jāstrādā pie ražī-

gāku bišu saimju izkopšanas un ieaudzēšanas darbiem un bišu

slimību un kaitēkļu apkarošanas.

Dārzkopības un biškopības pārraudzībā esošām saimniecī-

bām jāstrādā pēc iepriekš izstrādāta plāna un jāpilda visi no-

teikumi, kādus paredz instrukcija par dārzkopības un biškopī-
bas sekcijām. Pārraudzības grupas vada saziņā ar sekcijas

vadītāju no lauksaimniecības biedrības priekšnieka iecelts gru-

pas vadītājs.

Dārzkopības un biškopības sekcijām cieši jāsastrādā ar

vietējiem dārzkopības un biškopības instruktoriem, kā arī jā-

Labi kopts dārzs



108

nodibina visciešākie sakari ar Lauksaimniecības kameras dārz-

kopības un biškopības nodaļu.

Dārzkopības un biškopības sekcijām čak-

li jālasa un jāizplata «Dārzkopības un biš-

kopības žurnāls», kur iegūstamas nevien jaunas zinā-

šanas, bet arī norādījumi un padomi par dārzkopības un biš-

kopības sekciju darbiem. Dārzkopības un biškopības sekciju
daros ir praktiskas dabas un rakstura un šīs sekcijas dalībnie-

kiem skaidri izprotams. Kā dārzkopji, tā arī biškopji jau no

senām dienām izpratuši un sapratuši pašdarbības, sadarbības

un kopdarbības lielo nozīmi un labumus, ko dod šis darbs, pa-
turot par piemēru un paraugu čaklās bišu saimes, kā šādas sa-

darbības visspilgtākās nozīmes apliecinātājas.

Tādēļ arī līdzšinējais dārzkopības un biškopības sekciju
darbs un pati darbība ritējusi bez mazākiem šķēršļiem un trau-

cējumiem, lai gan iesākums ir parasti grūtāks. Tādēļ arī šeit

— redzīgu skatu, drošu prātu un arī nākotnē mūsu darbs dārz-

kopības un biškopības sekcijās vaiņagosies panākumiem un

sekmēm.

TECHNIKAS UN LABIERĪCĪBU SEKCIJA

Technikas un labierīcību sekcijas uzdevumos ietilpst kā

to dažādo lauksaimniecības mašīnu pārzināšana, kuras lauk-

saimniecības biedrības pārņēma no agrākām lauksaimniecības

biedrībām, tā arī to mašīnu koplietošanas punktu un staciju

pārvaldīšana, kurus ierīkojusi Zemkopības ministrija vai Lauk-

saimniecības kamera. Saprotams, daļu mašīnu iegādājušās arī

lauksaimniecības biedrības pašas saviem līdzekļiem. Bez tam

technikas un labierīcību sekcijas uzdevumos ietilpst gādāšana

par to, lai lauku saimniecībās pieaugtu mašīnu un labierīcību

skaits, tās tiktu lietpratīgi nodarbinātas, pareizi apkalpotas un

apkoptas. Lauksaimniecības biedrības par technikas un lab-

ierīcību sekciju darbību izrāda ļoti lielu interesi. Pa lielākai

daļai jaunu mašīnu iegādei biedrībām brīvu līdzekļu nav, tā-

dēļ novērojama cenšanās naudu aizņemties no krājaizdevu sa-

biedrībām. No šādas rīcības ir noteikti jābrīdina, jo aizņemtā

nauda ir nevien jāatmaksā, bet par to jāmaksā arī augļi, kas,

aizņemoties īstermiņa aizdevumu, sastāda prāvu summu. Šādi

iegādātu mašīnu nodarbināšana iznāk stipri dārga, katrā ziņā

dārgāka kā par skaidru naudu pirktu mašīnu nodarbināšana.

Tādēļ iegādājoties jaunas mašīnas jāievēro noteikums: pirms

pirkšanas jāsagādā līdzekļi labāk 8/a apmē-

rā, bet katrā ziņā puse no mašīnas vērtības.
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Novāksim akmeņus!

Traktorus, auto mašīnas iegādājoties noteikti jāsavāc
8/a no pir-

kuma vērtības, labības šķirojamās mašīnas iegādājoties var

apmierināties ar pusi no mašīnu vērtības. Tas tādēļ, ka trak-

toru un smago automašīnu lietošanas mūžs ir īsāks, daudz āt-

rāk nepieciešama šo mašīnu remontēšana, kas prasa jaunus

līdzekļus. Technikas un labierīcību sekcijai nopietni jāraugās,
lai traktora vadītājs būtu īsts lietpratējs. Pretējā gadījumā
traktora mūžs ievērojami saīsinās. Labības un sēklu šķiroja-
mās mašīnas turpretim tiek nodarbinātas daudz ilgāku laiku

bez pamatīgākas šo mašīnu remontēšanas. Sekcijas vadībai un

punktu pārziņiem nopietni jāseko, lai apiešanās ar sekcijas
dažādām mašīnām būtu saudzīga, lai tās vienmēr atrastos la-

bā kārtībā. Noteikti jāievēro: traktorus un smagās

auto mašīnas nodarbinot, jāuzkrāj līdzekļi
nevien parāda un aizņēmuma augļu nomak-

sai, bet arī paredzamiem remonta izdevu-

miem. N Ja tas netiek izdarīts, agrāk vai vēlāk, piedzīvojam
materiālas dabas grūtības, jo nav līdzekļu ne remontam, ne

aizdevuma un augļu nomaksai. Šādos gadījumos lauksaim-

niecības biedrības mēģina naudu par jaunu aizņemties, bet

to Lauksaimniecības kamera nepieļauj, jo tā ir vēl dziļāka kri-

šana parādos. Ja jaunu mašīnu nodarbināšana nespēja sagā-
dāt līdzekļus visu izdevumu segšanai, tad remontēta mašīna ne-

kādā ziņā vairs nevarēs nopelnīt tik daudz, lai segtu tagad
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ar jaunu aizņēmumu vēl pavairotos izdevumus. Ja gribam rī-

koties saimnieciski, tad mašīnu lietošanas maksā jau sākumā

jāiekalkulē izdevumi, kas ceļas aizdevumu atmaksājot, aizde-

vuma augļus sedzot, kā arī līdzekļu uzkrāšanai paredzamiem
remonta darbiem. Ja nu esam aizņēmušies lielāku summu,

mums nav sagādāti jau pērkot līdzekļi V2—2/j no mašīnu vēr-

tības, tad mašīnu lietošana ievērojami sadārdzinās. Tādēļ

Lauksaimniecības kameras prasība, traktorus un auto mašīnas

iegādājoties sagādāt līdzekļus
2/:j no mašīnu vērtības, nevis ie-

robežo šo mašīnu iegādāšanos, bet gan novērš grūtības, kādas

vēlāk lauksaimniecības biedrībām radīsies šīs mašīnas nodar-

binot. Bet pasargāt lauksaimniecības biedrības no grūti se-

dzamu parādu ietaisīšanas, Lauksaimniecības kamera uzskata

par savu tiešo uzdevumu. Neviens parāds nevar sekmēt lauk-

saimniecības biedrību mērķu piepildīšanu, par visu lauku ie-

dzīvotāju apvienošanu ciešā un vienotā saimē, kas ir un palik<
lauksaimniecības biedrību darba galvenais mērķis.

Technikas un labierīcību sekcijai mašīnas iegādājoties vēl

tā sliktā puse, ka sekcijas dalībnieki pa lielākai daļai mašīnu

iegādē nepiedalās ar noteiktām dalības iemaksām, bet sek-

cija savāc līdzekļus gan no izrīkojumiem, gan arī citu orga-

nizāciju ziedojumiem un pabalstiem un arī, kas vissliktākais —

krājaizdevu sabiedrību aizdevumiem. Mašīnu koplietošanas
sabiedrībās turpretim ikviens sabiedrības biedrs iemaksā arī

paju naudu. Nav nekāds noslēpums, ka mašīnām, kuru iegā-
dei lietotāji ieguldījuši arī savu naudu, daudz garāks mūžs, jo

apiešanās ir rūpīgāka un saudzīgāka. Apiešanās ar tām ma-

šīnām, kur personīgie līdzekļi nav ieguldīti, daudz paviršāka,

tādēļ arī to mūžs īsāks. Tas noteic arī technikas un labierīcī-

cību sekcijas darba gala mērķus: izaudzēt un radīt

iespējami stiprākus pamatus mašīnu kop-
lietošanas sabiedrību darbam. Kamēr mūsu rī-

cībā tikai trijers, triumfs, graudu spirāle, kodināmais aparāts,

pļavu ecēšas v. t. t., tikmēr nekāda nopietna mašīnu koplie-
tošanas sabiedrības darbība nav iedomājama, jo trūkst līdzekļu

sabiedrības patstāvīgai darbībai. Bet ja mašīnu koplietošanas
lieta jau tik tālu izaugusi, ka iespējams iegādāties jau trak-

toru, tvaika lokomotīvi, kuļammašīnu, zāģu gateri, ierīkot la-

bības kalti, iegādāties pat vairākus traktorus un kuļgarnitūras,

pienācis laiks likt pamatus patstāvīgai mašīnu koplietošanas

sabiedrībai, kuras dalībnieki jau iemaksā statūtos noteiktās

paju naudas un citas iemaksas. Saprotams, mašīnu koplieto-
šanas sabiedrība arī turpmāk sadarbojas ļoti cieši ar lauksaim-

niecības biedrības technikas un labierīcību sekciju, jo šo sa-
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biedrību nodibinājuši technikas un labierīcību sekcijas dalīb-

nieki. Jau minēto iemeslu dēļ mašīnu koplietošanas sabiedrī-

bas darbība būs daudz sekmīgāka. Mašīnas tagad jau daudz

vērtīgākas, tādēļ ar tām jāapietas saudzīgāki, nepieciešama
daudz rūpīgāka šo mašīnu pārraudzība un uzraudzība. Kā

biedri, kas saistīti ar noteiktām iemaksām, tā arī sabiedrības

valde, šo darbu veiks ar daudz lielākām sekmēm. Technikas

un labierīcību sekcija ir paveikusi vienu no saviem darba uz-

devumiem, izaudzējot mašīnu koplietošanas sabiedrību. Jā-

atgādina technikas un labierīcību sekci-

jas vadītājiem nopietni sekot, lai auto va-

dītāji un mašīnu punktu pārziņi laikā ie-

sniegtu norēķinus kasierim. Arī bez mašīnu kop-
lietošanas punktu organizēšanas un pārzināšanas technikas un

labierīcību sekcijai ir plašas darba iespējamības. Vēl daudz

saimniecību mūsu laukos, kur mašīnu apkopšanai piegriež ma-

zu vērību. Technikas un labierīcību sekcija var būt tā, kas

veic mašīnu pārraudzības darbu, algojot īpa-
šu mašīnu techniķi — pārraugu. Ja šāda pārrau-

ga algošana nav pa spēkam viena pagasta lauksaimniecības

biedrības technikas un labierīcību sekcijai, var sadarboties

vairākas tuvāko kaimiņu lauksaimniecības biedrību technikas

un labierīcību sekcijas. Katrā ziņā mašīnu pārraudzība at-

maksāsies, jo daudzās saimniecībās mašīnās ieguldīti prāvi nau-

das līdzekļi. Liela nozīme, ja mašīnas jau pirms darba laika

ir savestas pilnīgā kārtībā. Tāpat tās pareizi apkoptas, novie-

totas piemērotā telpā nebojāsies, un to darbināšanas laiks pa-

garināsies. Katrā ziņā interese par mašīnu pareizu apkopšanu
lauku saimniecībās ievērojami jāpaceļ. Šeit palīdzētu arī ma-

šīnu apkopšanas sacensību sarīkošana, ko varētu ierosināt un

vadīt technikas un labierīcību sekcija. Tāpat godalgas varētu

piešķirt arī par mašīnu lietpratīgu darbināšanu, sevišķi —

laukstrādniekiem, sadarbībā ar darba sekciju.

Technikas un labierīcību sekcija varē-

tu i.c rosināt un veicināt mašīnu iegādāša-
nos vairākām mazākām saimniecībām kopī-

gi, jo visas mašīnas iegādāties mazām saimniecībām nav pa

spēkam, jo tas prasa lielu kapitālu ieguldīšanu. Var noorga-

nizēt saimniecību grupas, kur viena saimniecība iegādā zāles

pļāvēju, otra — labības pļaujammašīnu, trešā kartupeļu racēju
un ceturtā -— sējammašīnu. Katra saimniecība savu mašīnu

rūpīgi apkopj, bet visas saimniecības darba laikā apmainās ar

mašīnām. Tā visus darbus paveicam ar mašīnām daudz ātrāk

un vieglāk, arī lieli līdzekļi nav jāiegulda un visas mašīnas tiek
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labi apkoptas. Te pierādās nevien sadarbības raženie augļi, bet

izpaužas arī īstā vienība, kas mūsu dienās tik nepieciešama.
Šādi rīkojoties nav vajadzīgs slēgt arī līgumu par mašīnu lie-

tošanu, jo katra mašīna skaitās atsevišķas saimniecības īpa-
šums.

Vairākām saimniecībām pērkot mašīnas saliekot kopā lī-

dzekļus, iepriekš ieteicams noslēgt līgumu par to, kā ma-

šīna tiks izmantota. Tas novērsīs vienu otru ķildu, kas vēlāk

var izcelties. Šādu mašīnu koplietošanas grupu organizēšanā,
technikas un labierīcību sekcijas darbs var būt visai svētīgs.

Technikas un labierīcību sekcija var modināt interesi par

dažādu uzlabotu darba rīku un mašīnu lietošanu. No visa

arklu skaita tikai apm. 12% ir kultūrtipa arkli. Tāpat ļoti maz

mūsu saimniecības strādā ar kultivātoriem. lepazīstinot lauk-

saimniekus ar kultūrtipa arklu darbību, tāpat kultivātora

darba priekšrocībām v. t. t., augs interese kā par kultūrtipa
arkliem, tā kultivātoriem un citām dsrīgām mašīnām un darba

rīkiem. Šāda mašīnu un darba rīku demonstrēšana pievieno-
jama zemkopības sekciju rīkotām aršanas sacensībām. Arī

ražas apskatēs technikas un labierīcību sekcija var piedalīties
ar mašīnām un darba rīkiem, izvedot arī attiecīgus demonstrē-

jumus. Te varam savākt darbā ieteicamo kapļu paraugus, da-

Trikates lauksaimniecības biedrības kūlīšsējējs dodas darbā
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žādas dakšas v. t. t.. kā arī kartupeļu sutināmās kolonas, kūlīš-

sējējus v. t. t. Daudzās lauku saimniecībās varam atrast lab-

ierīcības, kuras ļoti praktiskas, piem., maisu turētājus, ļoti
ērtus ratus piena novešanai uz pienotavu un citas labas lietas,
kuras nav slēpjamas, bet rādāmas arī citiem. Technikas un

labierīcību sekcijas uzdevums celt šādas labierīcības gaismā un

nogādāt tās ražas apskatē, kur tās var noderēt par paraugu un

piemēru. Technikas un labierīcību sekcija ražas apskatēs var

piedalīties ar dažādiem ieteicamiem būvveidiem un būvmate-

riāliem. Lai celtu interesi par dažādām labierīcībām atseviš-

ķās saimniecībās, kā ūdens piegādi, dažādām citām virtuves

labierīcībām, tāpat kūts labierīcībām, par kurināmā pareizu
sagatavošanu un tā joprojām, rīkojamas tādu saimniecību ap-

skates, kur šādas labierīcības sastopamas. Tāpat technikas un

labierīcību sekcija rīko to saimniecību apskates, kur uzceltas

priekšzīmīgas ēkas, kas noder citiem kā paraugs. Rīkojami

kursi, priekšlasījumi, vakarēšanas par jautājumiem, kas ie-

tilpst technikas un labierīcību sekcijas darbu programā. Tech-

nikas un labierīcību sekcijai sevišķi plašas iespējas kursu sa-

rīkošanā, jo dažādu interesantu jautājumu ļoti daudz.

Pagastos, kur nav mechanisku darbnīcu pietiekošā skaitā,
technikas un labierīcību sekcija rūpējas nevien par piemē-
rotu telpu sagādāšanu, bet uzņemas arī attiecīgo darbinieku

sarunāšanu un novietošanu ierīkotās telpās. Technikas un lab-

ierīcību sekcija var būt arī tā, kas gādā, lai lauku ceļi, kas ved

saimniecībās, tiek uzcītīgāki laboti. Daudzos gadījumos šie

ceļi ir pavisam sliktā stāvoklī.

Technikas un labierīcību sekcija var iegādāties zirga šļū-
ci

— ceļu labošanai, kas ievērojami atvieglina ceļu labošanas

darbu. Ļoti labi, ja technikas un labierīcību sekcijas rīcībā ir

dati par mašīnu un labierīcību skaitu pagastā. Šos skaitļus
ļoti labi var savākt sadarbojoties ar citām sekcijām un uzticī-

bas vīriem, bet sevišķi ar zemkopības sekciju.

Rīkojot ekskursijas, ieteicams apmeklēt lauksaimniecības

mašīnu izmēģināšanas staciju Priekuļos pie Cēsīm. Tāpat vi-

sām technikas un labierīcību sekcijām ieteicams izveidot cie-

šus sakarus ar Lauksaimniecības kameras technikas un lab-

ierīcību nodaļu.

Kā redzams, tad arī technikas un labierīcību sekcijas var

attīstīt plašu darbību lauku dzīves labklājības celšanā.
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MĀJTURĪBAS SEKCIJA

Mājturības sekcijas ir tās, kas līdz šim guvušas visplašāko
piekrišanu. No visām sekcijām visvairāk nevien nodibinātas,

bet arī visrOsīgāk darbojušās mājturības sekcijas. Tas tādēļ, ka

mājturības sekcijas darba uzdevumi daudz skaidrāk visiem iz-

protami un saprotami, ka te iespējama ļoti plaša lauku sieviešu

pašdarbības un uzņēmības izveidošana. Bet tik pat liela nozī-

me tam, ka lauku sieviešu darba apstākļu uzlabošanā mums ļo-

ti daudz darba priekšā. To izjūt arī lauku sievietes, atzīstot, ka

jāatrod un jāmeklē jauni ceļi un jauni darba paņēmieni, kas

dara dzīvi lauku sētās daiļāku un patīkamāku, kas dod iespēju
lauku sievietei nebūt ieslēgtai vienīgi saimniecībā un tās dar-

bos, bet iet, strādāt un darboties arī sabiedriskā laukā. Un jāat-
zīst, ka tieši to lauksaimniecības biedrību telpas un sarīkojumi,
kur līdzdarbojas lauku sieviešu čaklās'rokas,* ir daudz ieguvu-
šas, jo viss šeit. kļuvis glītāks, daiļāks, mājīgāks. Arī kopējie
azaida galdi ieguvuši tieši no mājturības sekciju dalībnieču ro-

sības. Arī šeit vērojama latviskā daiļuma atdzimšana un izsar-

gāšanās nb pārmērīgās izšķērdības un lieki pasvītrotās greznī-
bas. Mums nav jācenšas lieki pasvītrot mūsu zemes pārtikas lī-

dzekļu bagātību, jo tā visiem zināma un nav nekāds noslēpums.
Mūsu sirdīm daudz tīkamāka un tuvāka lauku vienkāršība.

Lauku sieviešu līdzdalība izrādījusies vēl ļoti apsveicama arī

tanī ziņā, ka samazinās alkoholisko dzērienu lietošana. Tieši

sieviešu līdzdalība šinī ziņā bijusi vissvētīgākā, ierādot. vietu

ja ne pilnīgai atturībai, tad katrā ziņā mērenībai un sātībai.

Biedrību ekonomu klātos galdos šinī ziņā valdīja pavisam citi

centieni, jo intereses bija pavisam citas. Tieši šeit redzam, ka

sieviete ir vislabākā sabiedrības audzinā-

tāja. Pie tam sievietēm nav ne jābaras, ne jāpavēl, ne jādod

rīkojumi, ne jārada nevajadzīgi asumi, jo vislabāk pārliecina

padarītais darbs. Pašu sieviešu klātbūtne un līdzdalība jau pie-

šķir sanāksmēm daudz vēlamāku raksturu, nemaz nerunājot

par taktu, apdomību un tīri diplomātisku veiklību, ar kādu ap-

veltītas mūsu mājturības sekciju darbinieces, panākot lauku

sabiedriskās dzīves veidošanos tanī garā un virzienā, kāds ne-

pieciešams vienības un sadarbības laikmetā. Mēs raujamies
ārā no piesmakušām sarīkojuma telpām, mēs ejam projām no

pārmērībām ēšanā un dzeršanā, mēs neatzīstam skurbuma prie-
kus, bet cīnāmies par glītumu un daiļumu sabiedriskā dzīvē,

par īstu un neviltotu prieku, dziesmām, kurās atskan kā seno

dienu daiļums, tā mūsu dienās nepieciešamais vienības spēks
un stiprums. Lauku sievietes ir daiļuma ienesējas lauku dzīvē-
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Un ir patīkami un jauki, ka lauku sievietes nostājas pret pār-

spīlējuma un pārmodernismu — smēķēšanu, krāsošanos un

tamlīdzīgām lietām, zinot, ka visīstākais skaistums atrodams

latviskā nosvērtībā un vienkāršībā. Tieši šinī virzienā mājtu-

rības sekciju darbība bijusi ļoti svētīga un būs nākotnē vēl ra-

ženāka.

Mājturības sekciju darbs veicina arī

glītu lauku sētu rašanos. Sieviete ir mājas labais

gars, kas noteic vai mājas saime staigā saīgusi un neapmierinā-
ta, vai gaiša un dzidra prieka apdvesta. Sieviete ir tā, kas rū-

pējas un gādā, lai mājā un sētā nebūtu tumšu kaktu, bet val-

dītu spodrība, tīrība un kārtība, lai gaiša saule nāktu pa dur-

vīm un logiem iekšā, lai saule būtu arī ikviena mājas iemītnie-

ka domās un sirdī. Mājturības sekcija paver durvis uz ēdienu

dažādību, augļu un sakņu plašāku lietošanu, glītiem un latvis-

kiem rokdarbiem, segām, villainēm, paklājiem, labierīcībām

virtuvē un kūtī, glītiem košuma dārziem un apstādījumiem un

vēl daudzām citām labām lietām, bet mājturības sekci-

jai jāsniedz savām dalībniecēm arī pārlie-
cības spēks, ticība sava darba uzdevumiem

un mērķiem, stiprinot arī gara, ne tikai

miesas spēkus. Tādēļ mājturības sekciju vakarēšanās un

priekšlasījumos jālasa referāti un jāpārrunā ne tikai praktiskās

dzīves, bet arī gara dzīves jautājumi. Literātūra, zinātne, māk-
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sla šeit dod daudz iespēju un materiālu jo raženām pārrunām.
Lai atskan dziesmas, mūzikas priekšnesumi, deklamācijas māj-
turības sekciju sanāksmju laikā! Nav nekāds noslēpums, ka

daudzos pagastos pastāvīgi dzīvo un uzturas ūniversitāti, kon-

servātoriju beigušie un beigušās, par vidusskolu beigušiem ne-

maz nerunājot. Daiļuma dzirkstele var būt kritusi ikvienā sir-

dī. Nav jākautrējas tā parādīt, lai mūsu dzīve kļūtu skaistāka.

Mājturības sekcijai nodibinot labus sakarus ar mazpulku, tieši

mazpulku dalībnieki var būt tie, kas kuplina mājturības sekciju
sanāksmes. Skolotāji, ārsti, mācītāji var noturēt priekšlasīju-

mus par visdažādākiem jautājumiem. lerosināsim, uzaicinā-

sim! Nodibināsim vislabākos sakarus ar lauksaimniecības bied-

rības sabiedriski - kultūrālo sekciju un izveidosim visciešāko sa-

darbību. Ņemsim līdzdalību arī korī, teātra trupā un citos šīs

sekcijas pasākumos. Viss tas cels mūsu darba panākumus un

sekmes. Mājturības sekcijām jāgādā arī par

to, lai mūsu nākošās audzes izaugtu miesā

stipras, garā veselas. Mājturības sekciju kursos un

priekšlasījumos jāapskata jautājumi par bērnu kopšanu, baro-

šanu un audzināšanu. Te plašs darba lauks rajonu ārstiem. Šie

jautājumi ļoti svarīgi, jo daudzos gadījumos zināšanas stipri

trūcīgas. Mājturības sekcijas darbs var būt ļoti svētīgs, atbal-

Mūsu nākošās

audzes aug miesā

stipras, garā ve-

selas
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Pēc maizes cepšanas sacensības Sausnējas lauks. biedrībā

stot trūcīgas mātes, izsniedzot bērnu pūriņus un citas veltes, kā

arī atbalstot un ierīkojot veselības kopšanas punktus, padom-
dotuves un padomdošanas dienas. Jāsekmē un jāveicina arī

mājas aptieku ierīkošana un pareiza iekārtošana.

Mājturības sekcijas darbība jācenšas aizvien vairāk papla-
šināt, apvienojot lielāku dalībnieču skaitu. Mēs gribam visās

lauku sētās daiļuma, spodrības, uzņēmības un rosības sēklu sēt

un kaisīt, tādēļ mājturības sekcijas nedrīkst palikt par sekcijām
ar ierobežotu dalībnieču skaitu, bet mūsu darbība jāvirza tieši

uz jaunu dalībnieču ieinteresēšanu, ierosināšanu, panākot aiz-

vien jaunu dalībnieču piesaistīšanu un pievienošanos.

Mājturības sekcijas var noorganizēt un vadīt mājturī-
bas pārraudzības darbus, nodibinot mājturības

pārraudzības grupas un algojot mājturības instruktores, kas re-

gulāri apmeklē pārraudzības saimniecības un plānveidīgā dar-

bā pareizi nostāda un izveido visus mājturības pasākumus, pa-

nākot lauku sieviešu darba atvieglošanu. Pie vienas mājturības

sekcijas var pastāvēt pat vairākas mājturības pārraudzības gru-

pas.

Māj t u»r ības sekcija var ierosināt un va-

dīt dažādas sacensības: ēdienu gatavošanas, gaļas

žāvēšanas, rupjmaizes cepšanas, biezpiena gatavošanas, košum-
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dārzu ierīkošanas un tā joprojām. Var izsniegt godalgas par

spodrību mājā un sētā v. t. t. Intereses celšanas labā jārīko

priekšzīmīgu saimniecību apskates.

Mājturības sekcijām jāņem visdzīvākā

līdzdalība lauksaimniecības biedrību ra-

žas apskatēs, izstādot ne tikai rokdarbus, augļu konservus,

ievārījumus v. t. t., bet arī demonstrējot un praktiski parādot
dažādu mājturības darbu veikšanu, ievārījumu gatavošanu, su-

lu spiešanu un vēl daudzas citas lietas. Augļu sulu punkti pa

lielākai daļai darbojas pie mājturības sekcijām, kaut gan ir

lauksaimniecības biedrības, kur augļu sulu punktus pārzina

dārzkopības sekcijas. Te jāņem vērā vietējie apstākļi un at-

karībā no tiem arī jāpanāk vienošanās, kura sekcija pārzina

augļu sulas gatavošanu.

Mājturības sekciju darbā sevišķi plašu piekrišanu ieguvuši
dažādie kursi — rokdarbu, ēdienu gatavošanas, aušanas, augļu

pārstrādāšanas, auksto ēdienu gatavošanas v. t. t., sava praktis-
kā rakstura dēļ, kādēļ tie šo kursu apmeklētājām arī patiešām
sniedz daudz vērtīga un dzīvē derīga. Mājturības sek-

cijām arī turpmāk jāizrāda vislielākā ro-

sība kursu rīkošanā, neaizmirstot ari

priekšlasījumus un vakarēšanas. Sevišķi rosī-

gām mājturības sekcijām jābūt spodrības nedēļas dažādo pasā-
kumu atbalstīšanā un visu lauksaimniecības biedrības sarīkoju-

mu sekmēšanā. Jau tautisko tērpu krāšņums vien, kādos svēt-

ku gadījumos tērpjas mājturības sekcijas dalībnieces, ir īsta un

neviltota lauksaimniecības biedrības sarīkojuma rota un grez-

nums.

Ļoti svarīgi mājturības sekcijām cieši sadarboties ar rajonu

mājturības instruktorēm un Lauksaimniecības kameras Mājtu-
rības nodaļu, iesniedzot darbības plānus, pieprasot padomus,
sniedzot ziņojumus par apstākļiem un vēlamiem darbiem, kas

sekmētu mājturības sekcijas darbu un uzlabotu lauku sieviešu

darba apstākļus. Mājturības sekcijai jāizplata

mājturības žurnāls «M an a māja», iesūtot nevien

ziņas par sekcijas darbiem, nākotnes nodomiem, sekmēm un

panākumiem, bet arī raksturs, kas skar lauku sievietes un māj-
turības jautājumus. Šādā kopējā darbā žurnāls «Mana māja»
būs vērtīgs palīgs kā mājturības sekcijas darbā, tā visos lauku

sievietes darbos. Mājturības sekcija lai ir tas centrs, kas nemi-

tīgi pauž, vienmēr uzsver un atgādina, ka zināšarfas ir tās, kas

palīdzēs atvieglot arī lauku sievietes darba apstākļus. Mēs cie-

nījam darbu un darba darītājus, bet tas neliedz mums censties
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iekārtot mūsu darbus tā, lai ar mazāk soļiem un mazāku spēka

patēriņu mūsu darba ieguvumi būtu vislielākie. Mājturība

sekcijas būs tās, kurās iegūsim padomus un norādījumus, kā

darbi vislabāk veicami, kādas labierīcības ierīkojamas, kur

smelsimies jaunus spēkus un zināšanas. Izmantosim kā Lauk-

saimniecības kameras mājturības instruktoru padomus un no-

rādījumus, tā arī piedzīvojušu un pieredzējušu lauksaimnieču

padomus un piedzīvojumus. Mēs bieži mēdzam aizbildināties

ar laika trūkumu, jo darba jau tā esot daudz. Tomēr mēģinā-
sim atrast un atlicināt brīvu laiku darbam mājturības sekcijā.
Ir vērts strādāt un darboties, lai nākotne būtu labāka. Bet dro-

šākais ceļš uz gaišāku nākotni — mūsu darbs.

MEŽKOPĪBAS SEKCIJA

Mežkopības sekcijas darba uzdevumi var būt ļoti svarīgi

tieši tanīs apvidos, kur vērojams mežu un kurināmā trūkums.

Ar saprātīgu un tālredzīgu rīcību mežkopības sekcija

var būt tā, kas ierosina, veicina un sekmē

mežu audzēšanu kurināmā sagādāšanai
saimniecības vajadzībām. Ja labi izpētīsim saim-

niecības apstākļus, tad arī atradīsim apmežošanai piemērotus
zemes gabalus. Arī turpmāk nav paredzams, ka kurināmā ap-

gādāšanā varētu būt kādi lielāki atvieglojumi, tādēļ mežu au-

dzēšanai, saimniecības vajadzību apgādāšanai ar kurināmo, pie-

griežama nopietna vērība. Šī paša iemesla dēļ arī lauku saim-

niecībām, kurām pieder mežs, jāpiegriež daudz lielāka vērība

meža apkopšanas darbiem, domājot ne tikai par meža izman-

tošanu, bet arī par meža audzēšanu un kopšanu. Meži ir arī

mūsu zemes krāšņums. Tādēļ kopjot un audzējot mežus vai-

rojam mūsu zemes daiļumu.

Mežkopības sekciju nodibināšanās gaitu līdz šim ievērojami

sekmējis Zemkopības ministrijas Mežu departamenta norādī-

jums virsmežziņiem un mežziņiem veicināt šo sekciju darbību,

ņemot visdzīvāko līdzdalību kā lauksaimniecības biedrības, tā

mežkopības sekcijas dzīvē un darbā. Pa lielākai daļai arī mež-

kopības sekciju vadītāji ir mežniecības darbinieki. Tādā kārtā

lauksaimniekiem iespējams plaši izmantot mežniecības darbi-

nieku padomus un norādījumus. Tikai paši lauksaimnieki jā-
aicina izmantot šo izdevību, stājoties mežkopības sekcijas da-

lībnieku rindās un veidojot ciešu sadarbību un sakarus ar mežu

resora darbiniekiem.

Mežkopības sekciju uzdevumos ietilpst pacelt mežkopību
'iesi lauku saimniecībās, ko panāk sekmējot lauksaimnieku mc



120

žu platību vairošanu, apmežojot lauksaimniecībai nederīgās ze-

mes. Šādas lauksaimniecībai nederīgas zemes vienā otrā saim-

niecībā stipri daudz, kur iegūtā raža neatmaksā darbā ieguldi
tos spēkus un līdzekļus. Bet meža vērtība ceļama arī mežu pa-

reizi kopjot, kas savukārt vairo meža pieaugumu. Meža kopšana

pagaidām vēl lielāko tiesu pilnīgi sveša lieta. Šeit ļoti noderīgi
būs mežziņu norādījumi. Tāpat daudz saudzīgākiem mums jā-
būt mežu izmantošanā, kur jāievēro lielāka plānveidība. Mež-

kopības sekcija var dot arī vērtīgus norādījumus par meža ma-

teriālu izdevīgu pārdošanu un mežu aizsardzību pret uguni, vē-

ju un kaitēkļiem.

Mežkopības sekcija visaktīvāk piedalās mežu dienu

sarīkošanā, organizējot mežu dienas atsevišķās saimniecī-

bās talku vai citādā veidā. Mežkopības sekcija rūpējas par
sēklu un stādāmā materiāla sagādāšanu, vajadzības gadījumos

organizējot arī sēklu vākšanu un stādu audzētavu ierīkošanu,

kā arī rūpējas par meža atjaunošanas darba rīku iegādāšanu.

Mežkopības sekcija rīko apmācības meža atjaunošanas dar-

bos un arī meža kopšanas darbos, sarīkojot meža kopšanas de-

monstrējumus un veicinot mežsaimniecības plānu izstrādāšanu.

Pamācības, piemēri un paraugi visredzamāki ierosina un veici-

na darbu uzsākšanu. Arī godalgas noder kā nopelniem bagātu

Meža stādīšana
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darba darītāju sumināšanai, tā arī intereses pacelšanai, tādēļ

mežkopības sekcija izsludina un piešķir godalgas apmežošanas
darbu veicējiem. Mežkopības sekciju darba plānos vēl var ie-

tilpināt apmācības augoša meža novērtēšanā, palīdzību mežu

pārdošanas līgumu noslēgšanā, informācijas sniegšanu par mežu

cenām, sekošanu meža aizsardzības darbu izpildīšanai, priekš-

lasījumu sarīkošanu par mežkopības jautājumiem, piedalīšanos

kopējās apskatēs un izstādēs, kā arī mežkopības pārraudzības

organizēšanu un vadīšanu. Mežkopības sekcijām jāuztur vis-

ciešākie sakari ar Lauksaimniecības kameras mežkopības noza-

ri, iesūtot atsauksmei un apstiprināšanai darbības plānu, ievā -

cot ziņas un padomus par darba iespējamībām, kā arī iesūtot

pārskatus par padarīto darbu. Ar to mežkopības izkopšanas
darbs kļūs ievērojami plānveidīgāks. Kopjot mežus, vairojam
mūsu tautas bagātību, sagādājam kurināmā materiāla rezerves,

kādēļ lauksaimnieku pašdarbībai mežkopības sekcijās jāpiegriež
vislielākā vērība.

ZIVKOPĪBAS UN ZVEJNIECĪBAS SEKCIJA

Zivkopības un zvejniecības sekcija var sekmīgi darboties

pagastos, kur daļa iedzīvotāju nodarbojas ar zvejniecību. Ši-
nīs pagastos zivkopības un zvejniecības sekcijā apvienojas zvej-
nieki, savu interešu un vajadzību apspriešanai, kultūrālās un

sabiedriskās dzīves izkopšanai. Arī zvejnieku pašu interesēs
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Pie zivju dīķa

un labā ir ciešu sakaru un sadarbības uzturēšana ar Latvijas
Lauksaimniecības kameru. Šo iespēju zvejniekiem dod lauk-

saimniecības biedrības, kur iespējama nevien tieša līdzdalība

visos lauksaimniecības biedrības darbos un pasākumos, bet arī

zvejnieku apvienošanās īpašās zivkopības un zvejniecības sek-

cijās. Tādā kārtā arī zvejnieki var ievēlēt savus pārstāvjus par

Latvijas Lauksaimniecības kameras locekļiem, ziņot savus no-

vērojumus un vajadzības kameras pilnsapulcēs, piedalīties sek-

ciju un komisiju sēdēs, kur apspriež jautājumus, kam sakars ar

zvejniecību, zivkopību un zvejnieku dzīvi, viņu apstākļu un

labklājības izkopšanu un pacelšanu. Šinī virzienā jāvēlas daudz

lielāka zvejnieku aktivitāte, jo arī zvejnieku dzīvē pašdarbība;
un sadarbībai vislielākā nozīme.

Zivkopības un zvejniecības sekcijas var darboties un pa-
stāvēt arī pie tām lauksaimniecības biedrībām, kur lauksaim-

nieki ir rosīgi zivkopji, kas ierīko zivju dīķus un zivju audzēta-

vas un kopējā darbā grib rūpēties un gādāt, lai zvejniecība tik-

tu aizvien izkopta, lai pēc iespējas lielāks lauksaimnieku skaits

piegrieztos zivkopībai. Zivkopība var būt ļoti ienesīga lauk-

saimniecības blakus nozare, kas dod prāvus ienākumus, tādēļ
vietās, kur dabiskie apstākļi to atļauj, jāpiegriežas arī zivkopī-
bai. Šī darba panākumus un sekmes vēl vairāk pavairo zivkop-

ju apvienošanās zivkopības un zvejniecības sekcijās.
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Līdz šim zivkopības un zvejniecības sekciju dibināšanā nav

vērojama kaut cik lielāka aktivitāte. Dažas lauksaimniecības

biedrības gan ir noīrējušas ezerus, bet tos pa lielākai daļai pār-
valda pati biedrības valde. Pareizāk būtu, ja arī šādos gadīju-

mos nodibinātos zivkopības un zvejniecības sekcija, kas uzņem-
tos šo ezeru pārzināšanu, ne tikai zivju zvejošanu, bet arī ziv-

ju bagātības lietpratīgu vairošanu. Šādos gadījumos sekcijām

pieejami Lauksaimniecības kameras zivkopības un zvejniecības

nodaļas padomi.

Zivkopības un zvejniecības sekcija var rīkot priekšlasīju-

mus, kursus, vakarēšanas par dažādiem zvejnieku dzīves, ziv-

kopības un zvejniecības jautājumiem, zvejnieku dienas un

svētkus, dažādas sacensības, kā arī piedalīties ražas apskatēs,
izstādēs un sarīkot dīķu apskates. Zivkopības un zvejniecības

sekcija seko zivju tirgus stāvoklim un gādā par zivkopības ra-

žojumu izvērtēšanu, visādi atbalstot un sekmējot zivkopības pa-

celšanas darbu. Zivkopības un Zvejniecības sekcija ierosina un,

sadarbībā ar citām lauksaimniecības biedrības sekcijām, rīko

kursus un priekšlasījumus zvejniekiem dažādās lauksaimniecī-

bas nozarēs — mājturībā, dārzkopībā, zemkopībā, lopkopībā v.

t. t. Zivkopības un zvejniecības sekcija ir tā, kas nevien apvie-

no zvejniekus un zivkopjus sava stāvokļa pacelšanai un izkop-

šanai, zināšanu vairošanai par šīm nozarēm, bet arī pievieno

zivkopju un zvejnieku saimi kopējai lauksaimniecības biedrībā

apvienotai pagasta iedzīvotāju saimei.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU DARBĪBAS IECIRKŅI

UN UZTICĪBAS PERSONAS

Lauksaimniecības biedrību statūtos noteikts, ka lauksaim-

niecības biedrības priekšnieks var iecelt īpašus uzticības vīrus,

kuru uzdevums veikt dažādus priekšnieka uzticētos pienāku-

mus. Arī Lauksaimniecības kameras prezidijs nolēmis, ka

lauksaimniecības biedrību darbības rajons jāsadala iecirkņos un

katrā iecirknī nozīmējams viens uzticības vīrs, kas regulāri sa-

sauc kopā sava iecirkņa lauksaimniekus un informē viņus par

valdības un pašvaldības rīkojumiem, kā arī nolasa no mūsu

lauksaimniecības žurnāliem tos rakstus, kuriem pašreiz sevišķa

nozīme. LLK Darba nodaļa izstrādājusi instrukciju par lauk-

saimniecības biedrību darba sekciju darbību. Šinī instrukcijā

paredzēts, ka uzticības vīri seko laukstrādnieku novietošanai,

nodarbināšanai, dzīves un darba apstākļiem, strīdus gadīju-
miem v. t. t. visās sava iecirkņa saimniecībās. Tāpat paredzēts,
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ka strīdus izšķīrējā orgānā «Samierinātājs» piedalās lauksaim-

niecības biedrības priekšnieks, laukstrādnieku apakšsekcijas

vadītājs un attiecīgais uzticības vīrs, kura iecirknī strīdus ra-

dies. Vēl tālāk — ierosinājums par lauksaimniecības biedrību

darbības rajonu sadalīšanu iecirkņos un uzticības vīru nostādī-

šanu šo iecirkņu priekšgalā ir radis visai lielu atsaucību. Dau-

dzas lauksaimniecības biedrības savu darbības rajonu sadalīju-
šas iecirkņos un biedrības priekšnieki nozīmējuši arī iecirkņu
uzticības vīrus. Saprotams, arī šeit, kā visās lietās, ir viena ot-

ra grūtība, bet tās tiek pārvarētas. lecirkņus iedalot, ņemti
vērā ģeogrāfiskie apstākļi, raugoties, lai viena iecirkņa saimnie-

cības nebūtu pārāk tālu viena no otras. Parastais saimniecību,

skaits 15—20, tikai retos gadījumos pārsniedzot 20, jo grūti at-

rast telpas, kur sapulcēties tik daudzu saimniecību iedzīvotā-

jiem. Par iecirkņa uzticības vīriem parasti izraudzīti spējīgā-

kie, vairākos gadījumos arī sievietes, lauksaimniecības skolas

un vidusskolas beigušie v. t. t. Vispār vērojama tiekšanās iz-

raudzīt darbiniekus, kas spēs savus uzdevumus veikt.

Dzelzavas lauksaimniecības biedrība atradusi par vajadzī-

gu blakus uzticības personai — vīrietim, katrā iecirknī izrau-

dzīt arī uzticības personu — sievieti, un šāda darba sekmes ir

ļoti labas, jo arī lauku sievietes kļūst līdz ar to krietni rosīgā-

kas. Liekas, ka ir tā, jo vairāk aicinātāju un saucēju uz ciešu

un vienotu sadarbību, jo darbam sekmes lielākas. Tādēļ ietei-

cams arī citām biedrībām sekot Dzelzavas lauksaimniecības

biedrības piemēram.

Kādus uzdevumus tad pilda uzticības personas? Vispirms

viņi cenšas panākt, lai pēc iespējas lielāks sava iecirkņa iedzī-

votāju skaits iestātos par biedriem lauksaimniecības biedrībā,

saprotot, ka tikai organizētā vienībā atrodams ikkatra pasāku-

ma spēks un stiprums. Uzticības vīri palīdz biedrības priekš-
niekam savākt visas tās ziņas, kas viņam nepieciešamas ziņoša-

nai kā valdības iestādēm un lauksaimniecības kamerai, tā arī

paša pagasta un biedrības tiešām vajadzībām. Kas vienam un

nedaudziem grūti izdarāms, tas tagad, sadarbojoties vairākiem,

pavisam viegli veicams.

Ja esam sekojuši mūsu lauku dzīvei, tad būsim arī novēro-

juši, ka lauku iedzīvotāji cieš pareizas informācijas trūkuma

dēļ. Tādēļ apsveicams ir vairāku lauksaimniecības biedrību lē-

mums, uzlikt uzticības vīriem par pienākumu abonēt, vai arī

tos apgādāt, ar pēc iespējas lielāku lauksaimniecības žurnālu un

laikrakstu skaitu, lai uzticības vīri būtu informēti par visiem
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svarīgākiem notikumiem kā mūsu zemē, tā visā pasaulē, lai pie
uzticības vīriem visiem sava iecirkņa lauksaimniekiem būtu pie-

ejami visi jaunākie valdības, pašvaldības, Lauksaimniecības ka-

meras v. c. iestāžu izdotie likumi, lēmumi, rīkojumi un norādī-

jumi, lai uzticības vīri par visām šīm lietām varētu sniegt ari

attiecīgus paskaidrojumus un norādījumus. Bet liela un sva-

rīga nozīme piegriežama arī tam apstāklim, ka uzticības vīri

sava iecirkņa iedzīvotājus varēs informēt arī visos lauksaimnie-

cības jautājumos, jo viņi lasīs, sekos un arī stāstīs tāļāk, modi-

not interesi arī par lauksaimniecības žurnālu lasīšanu. Tā

mēs piedzīvosim, ka lauksaimniecības žurnālu lasītāju skaits

pieaugs.
Uzticības vīriem darbojoties, labu atrisinājumu guvusi arī

vakarēšanas rīkošana, kas strauji izplatījusies gandrīz visās

lauksaimniecības biedrībās. Tagad vakarēšanas notiek iecirkņa

apmēros; dalībnieku skaits nav pārāk liels, kālab pārrunas

viegli iespējamas un labāk sokas. Arī telpas vieglāk atrast.

Klāt nāk vēl lielais materiālu daudzums vakarēšanu laikā —

valdības izdotie likumi, to izskaidrošana, Lauksaimniecības

kameras norādījumi, raksti lauksaimniecības žurnālos un presē,
to lasīšana, apspriešana un iztirzāšana. Neskaidros jautājumus
var noskaidrot pie biedrības priekšnieka un arī tālāk kamerā,

iespējams arī uzaicināt lektorus no ārienes par dažādiem tema-

tiem un jautājumiem (agronomi, skolotāji, ārsti, mežziņi v.

t. t).
Pati dzīve radīs vēl jaunus uzticības vīru uzdevumus, bet

viens mums jāatzīst jau tagad: organizēta lauksaimniecība, kā-

da tā kļūst, nodibinoties lauksaimniecības biedrībām un veido-

joties to darbībai, daudz ātrāk un straujāk tuvina mūsu mēr-

ķim - - vispārējam un pēc iespējas ātrākam lauku dzīves uz-

plaukumam, sadalot biedrības darbības rajonu iecirkņos ar uz-

ticības personām priekšgalā. Turpmākā darbā lauksaimniecības

biedrību uzticības vīriem būs jāziedo visi savi spēki, lai piekļū-
tu klāt gausākiem un kūtrākiem, kas negrib dzirdēt un saklau-

sīt aicinājumu — meklēt kopīgi jaunus ceļus un paņēmienus,
bet stūrgalvīgi raujas atpakaļ un ietiepīgi paliek pie visa vecā.

Arī šinī ziņā mūsu darba sadalīšana iecirkņos un uzticības vīru

tiešais darbs var dot un dos visredzamākos panākumus. Šo ie-

meslu dēļ lauksaimniecības biedrību darba neatliekams uzde-

vums — sadalīt savu darbības rajonu iecirkņos, izraudzīt uzti-

cības vīrus un ķerties pie darba. Reizē ar to darbības rajona —

pagasta — iedalījums iecirkņos un izraudzīto uzticības personu
vārdi, uzvārdi, dzīves vieta, adreses un tālruņu numuri nekavē-
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joši, bet ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā, jāpaziņo Latvijas Lauk-

saimniecības kameras lauksaimniecības biedrību nodaļai. Sek-

mīgas sadarbības labā tāpat jāpaziņo arī visas pārmaiņas, kas

notiek iecirkņu sadalījumā, bet it sevišķi uzticības personām
mainoties.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBAS PADOME

Lauksaimniecības biedrību statūtu 36. § paredz, ka lauk-

saimniecības biedrības sekciju vadītāji un uzticības vīri sastāda

biedrības padomi. Padomes priekšsēdētājs ir biedrības priekš-
nieks. Padomes uzdevums ir apspriest priekšnieka un sekciju

vadītāju ierosinātos jautājumus par biedrības sekmīgu darbību.

Padomes atzinumus biedrības priekšnieks ziņo valdei un tie iz-

pildāmi tad, ja valde tiem pievienojusies.

Tā tad pēc būtības lauksaimniecības biedrības padome ir

padomdevējs orgāns. Bet padome iegūst sevišķu nozīmi, ja

ņemam vērā, ka padomes locekļi ir visu sekciju vadītāji. Visu,

par ko spriests sekciju sēdēs un sanāksmēs, sekciju vadītāji zi-

ņo padomes sēdēs. Te nāk pārrunājami visi sekciju darba no-

domi, nāk apspriežami jautājumi par sarīkojumiem, kursiem,

priekšlasījumiem, vakarēšanām un cita veida sanāksmēm. Te

iespējama sarīkojumu laika un vietu saskaņošana, te apsprieža-
ma arī dažādo tematu izvēle, atzīstot, kuri steidzamāki, kuru

apskatīšana paredzama vēlāk un tā joprojām. Te veidojas sek-

ciju savstarpējā sadarbība, jo iepazīstoties ar sekciju darba ie-

spējamībām, mums jāatzīst, ka ir darbi, kurus tik pat labi var

veikt viena kā otra sekcija Būs daudzi gadījumi, ka tieši pa-

domes sēdēs tiks panākta savstarpējā vienošanās par darbu sa-

dalīšanu, noskaidrosies, cik lielu darba daļu veiks viena sekcija,
cik otra. Par sekciju vadītājiem parasti nāk spējīgākie darbi-

nieki, tādēļ arī padomes sēdēs nāk daudzi ierosinājumi, kurus

izvirzīs vietējie apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepriekš.
Šie ierosinājumi tiks apskatīti un apsvērti pārrunās un, ja tie

tiks atzīti par vērtīgiem, gūs arī valdes apstiprinājumu. Tik pat

svarīga ir arī biedrības iecirkņu uzticības personu līdzdalība

biedrības padomes sēdēs. Te saplūst kopā ziņojumi par ap-

stākļiem visā pagastā. Ja uzticības vīru institūts pilnīgi izvei-

dots, nevar būt notikuma pagasta dzīvē, kurš nenāktu zināms

biedrības priekšniekam. Saprotams, mums nav jārunā par sī-

kiem un mazsvarīgiem notikumiem. Šādos apstākļos un sadar-

bībā ļoti viegli atrast, nolikt un nolemt visizdevīgāko kopējo
biedrības sarīkojumu dienu — sējas, pļaujas, gada, karoga svēt-
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kiem v. t. t. Tāpat viegli izšķirties, kad un kurā iecirknī rīko -

jamas vakarēšanas, kādas katrā iecirknī intereses un vajadzības
v. t. t. Ceļš pavērts uz sekmīgu darbu. Padomes sēdes neno-

liedzami tuvina biedrības dzīvi un darbu pagasta patiesiem ap-

stākļiem un vajadzībām.

Šķiet, visi būsim vienādās domās, ka ikviena lauksaimnie-

ka gods un lepnums ir viņa ģimene, saimniecība, viņa mājas,
sēta, lauki, pļavas, ganības, dārzi, lopi un viss, kas saistīts ar šo

lietu un vietu izkopšanu, labu iekārtu, uzplaukumu un tā jopro-
jām. Gods un lepnums nevien pašam saimniecības vadītājam,
bet arī visiem, kas šinī saimniecībā dzīvo un ar savu darbu visu

to kopj un veido. Tā tam vajadzētu būt, tā tas arī ir, kaut gan
arī šeit ir izņēmumi, bet to būs samērā mazāk.

Gluži tāpat vajadzētu būt, ka arī ikviens attiecīga pagasta

iedzīvotājs par savu godu un lepnumu uzskata savu pagastu,

sava pagasta labklājību un visiem spēkiem censtos un gādātu,
lai vairotos pagasta labklājība, lai pagasta pašvaldība, skolas,

daudzās sabiedriskās un saimnieciskās organizācijas augtu un

veidotos aizvien lielākā pilnībā un turībā. Ikviena pagasta ie-

dzīvotāja pienākums, bet sevišķi lauksaimniecības biedrības

vadības, būtu gādāt, lai visam, kas saistīts ar pagasta dzīves tā-

lāku veidošanos, domās un darbos tiktu ziedots viss labākais,

visi krietnākie spēki, gaišākie darbi un cēlākās domas. Bet tie-

ši šinī ziņā izņēmumu būs vairāk, katrā ziņā vairāk — kā do-

mājot un strādājot pie atsevišķu saimniecību celšanas un veido-

šanas. Mēs bieži varam redzēt un dzirdēt, ka par sava pagasta

lietām mēs labprāt labu nerunājam. Mēs varam novērot arī

tādas lietas, ka pagastam piederīgie cenšas strādāt un darboties

blakus esošo pagastu organizācijās, sevišķi to kaimiņu pagasta

labā, kas atrodas vairāk centrā, kam dažreiz mūsu saimniecības

tik nedaudz tuvāk, kur rosība jau tāpat liela, kaut gan tieši mū-

su pagasts cieš nevien rosības, bet arī rosīgu darbinieku trūku-

ma dēļ. Mēs aizbildināmies ar to, ka mūsu pagastā nav rosības,

ka pie mums nav tik lielas vienprātības un saskaņas, bet paši
itin neko nedarām, lai visas šīs lietas par labu grieztu. Šo ie-

meslu dēļ mūsu pagastos dzīve rit stipri dažādi: blakus rosī-

giem pagastiem, atrodam pagastus, kuru dzīve netiek un netiek

no zināma sastinguma brīva.

Mūsu valsts dzīvi varam pielīdzināt lielam un varenam

kokam, kura visos zaros plūst dzīvības un rosības sula, kādēļ
šis koks arī zeļ, zaļo un aug — aizvien lielāks, aizvien kuplāks
un varenāks. Bet ikvienu zaru varam pielīdzināt mūsu atse-
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višķam pagastam un pilsētai, jo galu galā mūsu valsts dzīve

sastādās no mūsu pagastu, apriņķu un pilsētu dzīves kopsaskai-

tījuma. Mums nepatīk koki ar aizkaltušiem zariem. Mums

nepatīk pagasti, kuru dzīvē vērojams saprātīgas rosības trū-

kums.

Ko darīsim, lai visos mūsu zemes pagastos valdītu rosība,

darba griba un darba spars? Mums jāaug apziņā, ka tieši no

mums, no ikviena pagasta iedzīvotāja līdzdalības, ir atkarīga
rosība un uzplaukums mūsu pagastā. No patiesas pienākuma

apziņas izpratnes pret mūsu pagastu ir atkarīga arī pienākuma

apziņas pareiza izpratne pret mūsu valsti un mūsu tautu. Kas

nebūs pareizi izpratis savus pienākumus

pret savu tuvāko, pret savu tuvāko ap-

kārtni, nekad pilnīgi neizpratīs arī savus

pienākumus visas valsts un visas tautas

apmēros. Tādēļ šai pienākuma apziņas izveidošanai pret sa-

vu pagastu ir jāpiegriež vislielākā vērība un uzmanība. Jau mi-

nējām tieksmi labprāt darboties kaimiņu pagasta lauksaimnie-

cības biedrībā, ja šīs biedrības mājvieta mums nedaudz tuvāka

un mums liekas, ka te darbam būs lielāki panākumi. Tā kā

lauksaimniecības biedrību statūtos noteikts, ka tās darbības ra-

jons ir tikai viens pagasts, tad mēs esam neapmierināti un mē-

dzam žēloties, ka mums ņemta iespēja darboties un strādāt, bet

mūsu pašu pagasta lauksaimniecības biedrības sekmīgu darbību

kavē rosīgu darbinieku trūkums. Tāpat ar krājkasēm. Pat

lauksaimniecības biedrības savās sanāksmēs lūgušas atjaunot

pagastā pasta krājkases darbību, lai gan pagastā labi var darbo-

ties pašu krājaizdevu sabiedrība. Kas par to, ka pasta krājka-

sē noguldītā nauda aiziet uz pilsētām un palīdz celt pilsētu lab-

klājību, bet pagastā būtu tik daudz labu pasākumu jāorganizē,
kur vajadzīgie līdzekļi. Arī drošība tagad tik pat liela, jo viegli

panākama valsts garantija visiem pašu krājkasē iemaksātiem

noguldījumiem. Arī šinī ziņā mēs neievērojam sava pagasta

intereses, jo cenšamies savu naudu aizdabūt prom no sava pa-

gasta.

Ja ieteicam pagastā nodibināt patērētāju biedrību un ap-
drošināšanas sabiedrību, tad arī bieži vien saņemam atbildi, ka

arī šīs lietas nav vajadzīgas, jo tuvējā pilsētā ir veikali un ap-
drošināšanas sabiedrības. Paši tanī laikā sūdzamies, ka mums

iet grūti, bet pilsētās viegli. Vai tad nauda, ko aiznesām uz

pilsētu, nav tā, kas ceļ pilsētu dzīvi? Vai tirdzniecībā gūtā peļ-
ņa arī neceltu mūsu pagasta labklājību? Šķiet, ka celtu, tādēļ
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ari šis sabiedrības mums nepieciešamas, jo tas palīdzes celt mu-

šu pagastu.

Lauksaimniecības biedrību padomes dar-

ba mērķis tādēļ lai būtu — apvienot un cie-

šām saitēm saistīt vienā veselā un neda-

lāmā vienībā visus attiecīgā pagasta ie-

dzīvotājus, kas arī jūtas un dzīvo kā vie-

na saime, kas priecājas, ja pagastā stalti

paceļas pagasta nams, tautas nams, ja sko-

las telpas ir daiļas un patīkamas, ja pa-

gasta lauksaimniecības biedrības biedru

skaits ir liels un visi aktīvi līdzdarbojas
šīs biedrības mērķu piepildīšanā, ja zeļ
un plaukst visi pagasta saimnieciskie uz-

ņēmumi un organizācijas, bet skumst, ja gadījusies
kāda neveiksme un ziedo visus spēkus, lai šīs neveiksmes ne-

labvēlīgo ietekmi ātrāk likvidētu, bet nevis padarītu vēl lielāku,
kā to tagad dažreiz mēdzam darīt. Tāpat kā cenšamies visu ie-

spējamo darīt savas saimniecības izkopšanai, darīsim visu ie-

spējamo sava pagasta labklājības celšanai. Aicināsim visus iet

vienotās rindās darbāaiz mūsu pagasta vecākā, lauksaimniecī-

bas biedrības priekšnieka un citiem mūsu pagasta dzīves vadī-

tājiem, jo mūsu pagasts ir mūsu gods un lep-

nums. Ja šāds gars valdīs lauksaimniecības biedrību pado-

mes sēdēs, tad biedrības priekšnieks nevien saņems plašu in-

formāciju par pagasta dzīves un lauksaimniecības apstākļiem,
bet arī varēs sniegt sekciju vadītājiem un uzticības personām

plašu informāciju un norādījumus par turpmāk darāmiem dar-

biem, par norādījumiem, aizrādījumiem, kādus devušas valdī-

bas iestādes, Lauksaimniecības kamera v. t. t. Tā viss lauk-

saimniecības biedrības darbs kļūst pagastam un iedzīvotājiem

tuvs, vajadzīgs un nepieciešams. Lauksaimniecības

biedrība ceļ visa pagasta dzīvi. Lauksaim-

niecības biedrība nedrīkst būt biedrība,

kur valda atsevišķas personas vai grupas

interese un iedomas. Vispārības vajadzī-
bām un interesēm jāizpaužas lauksaimnie-

cības biedrības padomes sēžu ierosināju-
mos un darba plānos, pierādot, ka lauk-

saimniecības biedrību darba mērķi ir ne-

vien izprasti, bet arī saprasti.
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GODA TIESAS

Lauksaimniecības biedrību statūtu 37. §. noteikts, ka pie
ikvienas lauksaimniecības biedrības pastāv un darbojas goda
tiesa, saskaņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameras izdotiem

noteikumiem. LLK prezidijs 1938. gada 12. aprīļa sēdē pieņē-
mis un Zemkopības ministrs 1938. gada 5. maijā apstiprinājis
noteikumus par lauksaimniecības biedrību goda tiesām.

Kādi tad ir goda tiesu uzdevumi un pienākumi? — Notei-

kumu 2. § lasām, ka biedrus, kas neizturas ar va-

jadzīgo cieņu vārdos un darbos pret Lat-

vijas valsti, Vadoni un nacionālo valdību,

nepilda statūtu noteikumus, traucē un ka-

vē biedrības uzdevumu veikšanu vai kai-

tē biedrības un iedzīvotāju interesēm ar

savu darbību: aizvilina gājējus- kalpot ā-

jus, nepilda līgumus, rada nesaskaņas gā-

jēju un saimnieku starpā, nicina zemnie-

ku godu vārdos un darbos, nepilda ražoša-

nas noteikumus un programmas, nepilda
vai izvairās no valdības, Latvijas Lauk-

saimniecības kameras un biedrības pārval-
des orgānu likumīgu rīkojumu pildīšanas,
ārda saticību un vienību, nekārtīgi pilda

pašvaldībās un organizācijās uzticētos

pienākumus, ar savu dzīves veidu ārda

ģimenes un mājas mieru un grauj to tiku-

miskā ziņā, ar nodomu izmanto pārējos
biedrus un iedzīvotājus personīgiem mēr-

ķiem — biedrības valde uz sava vai cietušā

biedra ierosinājumu nodod goda tiesai.

Šķiet, visi būsim vienprātīgi, ka tikko uzskaitītās lietas tieši ir

tās, no kā visvairāk cieš kā mūsu vispārējā pagastu un organi-

zāciju dzīve, tā arī atsevišķu personu dzīve. Tādēļ arī jāstrādā
un jādara viss, lai šīs nevēlamās parādības izskaustu, reizē ar to

vairojot visa laba un veselīgā augšanu un veidošanos mūsu

dzīvē. Līdz ar to esam pateikuši, ka goda tiesu uzde-

vumi ir nevien ļoti svarīgi, bet arī to dar-

ba nozīme būs ļoti liela. Tādēļ goda tiesu izveido-

šanai jāpiegriež vislielākā ievērība. Šī iemesla dēļ noteikumos

paredzēts, ka goda tiesas priekšsēdētāja un 2 locekļu kandidā-

tus izrauga lauksaimniecības biedrības valde, bet tiešo iecelša-

nu izdara Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs..



Saprotams, ka nevien Lauksaimniecības kamera, bet visa sa-

biedrība sagaida, ka lauksaimniecības biedrību valdes par go-

da tiesas locekļu kandidātiem izraudzīs krietnas un taisnīgas,
ētiski un morāliski nevainojamas personas, kas ar savu sprie-
dumu prot un māk nevien sodīt, bet arī samierināšanās un sa-

prašanās darbu veicināt un veikt, paturot vienmēr acīs, ka goda

tiesu galvenais uzdevums ir — izskaust no mūsu dzīves slikto

un nevēlamo. Daudzos gadījumos izrādīsies, ka saprašanās un

samierināšana būs labāka par sodīšanu, tādēļ goda tiesas

locekļiem pirmām kārtām būs jāstaigā sa-

prašanās un samierināšanas ceļi un tikai tad,

ja panākumu nebūs, jāķeras pie sodīšanas. Šis darbs nav

viegls, tādēļ meklēsim spējīgus darbiniekus, kas prot arī atbil-

dību nest. Ja pie šī darba pieiesim ar vislielāko dedzību, ar

vispatiesāko cenšanos izdarīt iespējami labāko, tad darbam būs

arī sekmes un jauno pasākumu — goda tiesas — izveidosim

par tādu, kas savus uzdevumus sekmīgi un labi veiks.

Jāievēro, ka par goda tiesas priekšsēdētāju un locekļiem
nevar būt ne lauksaimniecības biedrības priekšnieks, ne arī

valdes locekļi, jo viņi ir tie, kas strīdus lietas nodod goda tiesai,

un biedrības priekšnieks arī rūpējas par goda tiesas lēmumu

izpildīšanu. Tāpat goda tiesā nevar darboties personas, kas

jaunākas par 25 gadiem. Ir vēlams, lai goda tiesas darbā sais-

tītu pagasta tiesas darbiniekus, jo tiem ir piedzīvojumi un pie-

redzējumi.

Izraudzītos goda tiesas amatu kandidātus, norādot to dzim-

šanas laiku un dzīves vietu, biedrības priekšnieks iesniedz LLK

Lauksaimniecības biedrību nodaļai. Tāpat, ja izraudzītie goda
tiesas darbinieki agrāk nav izpildījuši vispārējās aptauju veid-

lapas, tad arī tās nekavējoties izpildāmas un reizē ar biedrības

priekšnieka rakstu iesūtāmas nodaļai.

Goda tiesas veidosim ar apziņu, ka esam cīnītāji pret slik-

to un nevēlamo, par labo, gaišo un patieso.

CELSIM — ZEMNIEKA GODU

Goda tiesu organizēšanas un darbības izveidošanas darba

mērķis saistīts ar lauksaimniecības biedrību uzdevumu gādāt

par to, lai zemnieka gods būtu vienmēr tīrs un spodrs. Mēs

esam raduši runāt par atsevišķas personas godu. Bet arī ru-

nājam par amatnieku, tirgotāju, studentu, karavīru, agrāk arī

— bruņinieku godu. Tādēļ pilnīgi pamatoti varam runāt arī

par zemnieku godu. Ar apzinīgu pienākumu pildīšanu ceļam

1319*



132

Piemineklis atbrīvotājiem pie Straupes lauks. biedrības nama, ar E.

Virzas vārdiem: «Kamēr vien labību šais laukos sēs, jūs slavinās un

godam pieminēs.»

savu godu. Mūsu zemē ar lauksaimniecību nodarbojas 68% no

visiem mūsu zemes iedzīvotājiem. Tas pateic, ka mum«

sevišķi jādomā par zemnieka godu, jo te

mūsu tautas vairākums, te mūsu pamats, spēks un

stiprums. Cik augsts būs mūsu zemnieka gods, cik stiprs būs

mūsu zemnieks, tik gaiša, spodra un varena būs mūsu nākotne

kā laukos, tā arī pilsētās, visās dzīves nozarēs un novirzienos —

visā mūsu valstī un tautā. Kādi pienākumi jāpilda, lai zemnie-

ka gods būtu tīrs un spodrs?

ZEMNIEKA GODA PIENĀKUMS — KALPOT SAVAI

VALSTIJ UN TAUTAI

Ikviena apzinīga pilsoņa pienākums ir

kalpot savai tautai un valstij, bet vēl vai-

rāk tas jādara zemniekam. Zemnieks dienu die-

nā kopjot savu zemi, vārda pilnā nozīmē saaug ar savu zemi,

tādēļ arī zemnieks ir vislielākais patriots.
Bet ikviena patriota goda pienākumos ietilpst neatlaidīga kal-
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pošana tiem mērķiem un uzdevumiem, kas ceļ kopējo valsts un

tautas labklājību. Ja vēl redzam un vērojam, cik neatlaidīgi
valsts vadība gādājusi par mūsu lauksaimniecību, tad vēl sva-

rīgāks top zemnieka goda pienākums kal-

pot valstij un tautai, jo goda vīri labiem

darbiem atbild ar labiem un cildeniem

darbiem. Zemnieku spēkus ir stiprinājusi mūsu agrārre-
forma, radot tūkstošiem jaunas saimniecības, kur vēl koppieno-
tavu. tautas namu, skolu būve, dzelzceļu, šoseju un pārējo
lauku ceļu uzlabošana, autobusu satiksmes ierīkošana, telefona,

radiofona tīkla izveidošana, kopdarbības likums, kas devis ie-

spēju izveidoties stipram lauksaimnieku kopdarbības saimnie-

cisko organizāciju tīklam, lauksaimniecības zinātnisko pētīša-
nas iestāžu — kā lauksaimniecības akadēmijas, selekcijas un iz-

mēģinājumu staciju nodibināšana, Lauksaimniecības kameras

izveidošana, agronomiskās palīdzības noorganizēšana, noteiktas

cenas visiem lauksaimniecības ražojumiem, tirgus kārtošana,

radot stipras saimnieciskās organizācijas un iestādes, kurās

līdzdalību ņem paši lauksaimnieki, lauksaimniecības būvniecī-

bas atbalstīšana, lētu kreditu sagādāšana, plašie meliorācijas
darbi, līdzdalība tālumnieku saimniecību ielabošanā, lauk-

strādnieku jautājuma aktīva kārtošana, palīdzība dabas kata-

strofu gadījumos v. t. t., kas rāda, ka va Īsts lauku dzī-

ves kārtoš-anā' ņēmusi visaktīvāko da-

lību. Nav mūsu zemē neviena arāja, kas tieši vai netieši ne-

būtu sajutis valsts lielo gādību un nebūtu saņēmis arī at-

tiecīgu atbalsta daļu. Tāpēc mūsu goda pienākums
ir stāvēt par mūsu valdību, būt atsaucī-

giem visiem valdības norādījumiem un ai-

cinājumiem, apzinīgi pildot likumus un

mums uzliktos pienākumus. Nav laika

vairs kritizēt un ilgi un gari domāt, jo
laika un iespēju mums ir bijis pietiekoši

daudz, lai pārliecinātos, ka mūsu Prezi-

denta' valdība ir darījusi vienmēr visu ie-

spēj am.o, īstā laikā un vietā, lai mūsu lau-

ku dzīve plauktu un zeltu. Mūsu zemnieka gods

tikai tad būs tīrs un spodrs, kad vārdos un darbos stāvēsim par

savu valsti un tautu, par mūsu tautas Vadoni, valdību, 1934. ga-

da 15. maija ideoloģiju. Bet tumšu ēnu uz mūsu zemnieka go-

du metīs nepārdomāti un nepamatoti darbi un arī vārdi, kuri

dažreiz tik viegli izteicas, bet, pārbaudot apstākļus un. darba

iespējamības, izradās ļoti tālu no patiesības. Goda vīri nemētā-
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jas ar tukšiem vārdiem, tāpēc būsim piesardzīgi vārdos, jo tie

darba darītājos var radīt sarūgtinājumu un īgnumu, kas nenāks

mūsu kopējai lietai par labu. Bet vēl piesardzīgāki būsim dar-

bos.

ZEMNIEKA PIENĀKUMS — CELT SAVA PAGASTA

LABKLĀJĪBU

Nevajaga iedomāties, ka mēs kalpojam valstij un tautai ti-

kai, darot darbus visas valsts apmēros. Arī mūsu pagasta lietas

apzinīgi pildot un kārtojot, nemaz nerunājot par apriņķa, ag-

ronomiskā novada un rajona lietām, mēs darām darbu valsts

un tautas labā. Ir novērojami ļoti daudzi tādi gadījumi, ka

kopā nākuši lauksaimniecības biedrību sanāksmēs, mēs vairāk

runājam un spriežam par stipri augstām lietām, bet sava pa-

gasta lietas aizmirstam. Un izrādās, ka mūsu pa-

gasta nama, vai koppienotavās, vai skolas, tāpat arī kapsētas

apkārtne nav uzposta, vai varētu būt vēl labāk uzposta, ka mū-

su pagastā maz lasa laikrakstus, lauksaimniecības žurnālus, ka

mums daudz atpakaļ palikušu tālumnieku saimniecību, ka sa-

biedriskā dzīve pavisam vāja, ka lauksaimniecības mašīnu un

labierīcību pavisam maz un nav arī attiecīgas intereses, ka mā-

ju ceļi ļoti sliktā stāvoklī, ka nav laba saticība gājējiem un

saimniekiem, ka daudz lieto alkoholu, ka saimniecību skaits, kas

apvienoti lopkopības pārraudzībā, pavisam niecīgs, nerunājot

nemaz par piemērotu un uzlabotu sēklas iegādāšanos, par kūts-

mēslu apkopšanu, pļavu un ganību rīkošanu, kūdras lietošanu,

pareizu mēslošanu, labu zemes apstrādāšanas rīku iegādāšanos

(kultūrtipa arkli, ecēšas, kultivātori), meliorācijas darbiem,

lauku sievietes darba apstākļu uzlabošanu un atvieglošanu, ka

mums trūkst kora, dramatiskā pulciņa, bibliotēkas, lasītavas v.

t. t., v. t. t., ka darbu ir tik ļoti daudz, kas prasīt prasās pēc

darītājiem. Un visi šie darbi tādi, kas spodrināt spodrina mūsu

zemnieka godu, mūsu pagasta labo slavu.

Tāpat mums jādomā arī par saticību un sadar-

bību ar pagasta vecāko, kas vada visu mū-

su pagasta dzīvi, ar lauksaimniecības bied-

rības priekšnieku, aizsargu nodaļas vadī-

bu, pagasta saimniecisko un citu organi-

zāciju priekšniekiem.
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ZEMNIEKA PIENĀKUMS — LĪDZDARBOTIES VISAS

PAGASTA ORGANIZĀCIJAS

Mums jāņem arī vislielākā līdzdalība

visās pagasta sabiedriskās un saimniecis-

kās organizācijās. Nedara pareizi tie, kas tikai tad

gatavi darbā iet, kad sagaidāmi tieši labumi. Ikviens cilvēks

izmanto labumus, kuri ierīkoti sadarbojoties, tāpēc mūsu goda
pienākums ir arī sabiedrībai ko dot, bet nevis tikai ņemt. Turo-

ties atsevišķi, nekas nebūtu ierīkojams, tāpēc arī tie cilvēki,

kas norobežojas un neņem līdzdalību sabiedriskā dzīvē, ir ie-

skaitāmi idejisko tālumnieku grupā, jo viņi grib tikai ņemt, bet

ne dot. Ja stājamies sava pagasta lauksaim-

niecības biedrībā, tad nejautāsim, ko mums

šī biedrība dos, bet ko mēs lauksaimniecī-

bas biedrībai dosim. Ja ar tādu apņemšanos stāsi-

mies lauksaimniecības biedrības biedru rindās, tad patiešām
mums lauksaimniecības biedrības daudz iedos. Tieši šādā lietu

uztverē ir meklējami kopdarbības un sadarbības pasākumu pa-
nākumi un sekmes. Tieši lauksaimniecības biedrību uzdevumos

ietilpst gādāt par to, lai zemnieku gods būtu tīrs un spodrs, bet

kāda tam nozīme mūsu turpmākās dzīves uzplaukšanā, mēs jau

redzējām. Ja esam apzinīgi zemnieki, kas augstu tur un vērtē

savu zemnieku godu, tad mums nevien jādarbojas aktīvi sava

pagasta lauksaimniecības biedrībā, bet arī jāgādā, lai pašu zem-

nieku organizācija, kas pārstāv mūs, mūsu intereses un vajadzī-
bas, ieņemtu arī mūsu cieņai un godam atbilstošu vietu. Ar to

nav noliegta saimniecisko organizāciju lielā nozīme, lielie un

svarīgie mērķi un uzdevumi, bet savu godu mēs vienmēr stā-

dam augstāk par materiālām vērtībām. No tā, kas notiek mūsu

domās un prātā, ir atkarīgi panākumi arī mūsu materiālā dzīvē.

Bet vēl labāk ir, ja redzam rosību un uzplaukumu, saskaņu, ak-

tīvu darbu un panākumus abās vietās, tāpēc mums jādar-

bojas arī saimnieciskās organizācijās —

krājkasēs, patērētāju biedrībās, koppienotavu sabiedrībās, ap-

drošināšanas sabiedrībās, mašīnu koplietošanas sabiedrībās v.

t. t. Materiālais uzplaukums sekmē arī garīgās dzīves uzplau-
kumu, bet arī otrādi — garīgās dzīves uzplaukums sekmē ma-

teriālo vērtību rašanos. Lauksaimniecības biedrībām jāsaska-

ņojas un jāsadarbojas ar saimnieciskām organizācijām, bet arī

saimnieciskām organizācijām jāatbalsta sava pagasta lauksaim-

niecības biedrība. Tieši šeit ar saprātīgu un

lietderīgu darbu mēs varam zemnieku go-

du celt vēl nebijušos augstumos.
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ZEMNIEKA GODS UN LEPNUMS — VIŅA MAJA UN

SAIMNIECĪBA

Vislabākais piemineklis mūsu darbam, mūsu centieniem un

mērķiem būs tas, ka atstāsim saviem bērniem — dēliem, mei-

tām — mājas, kas labākā gadījumā jau labi iekoptas un nostā-

dītas, bet nav slikti arī, ja sāktas labi iekopt un izveidot. Šīs

mājas visām nākošām audzēm nodos aug-

stu liecību par mums, par mūsu godu, par

mūsu dzimtas godu. Tās aicinās un atgādinās arī ci-

tiem augstu turēt zemnieku godu, noderēs kā priekšzīme un pa-

raugs. Mūsu zemnieks nekad no grūtībām nav baidījies, tā kā

varam droši teikt, ka mūsu zemnieka goda jēdzie-
nā ietilpst nežēlošanās un nesūdzēšanās

par darba grūtībām. Mēs celsim savas saimniecības

saskaņā ar valdības nodomiem un norādījumiem uzplaukstošas

labklājībā, ižveidotas daiļumā un skaistumā — par mūsu dzim-

tas šūpuļiem paaudžu paaudzēs, pierādot, ka zemnieka

gods ir viņa darbs, ka zemnieka augļi pa-

liek viņa goda apliecinātāji nākošām au-

džu audzēm.
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ZEMNIEKA GODS — VIŅA ĢIMENE

Pagātni ar nākotni saista tagadne. No pagātnes uz nākot-

ni pāri tagadnei sniedzas arī mūsu zemnieku dzīves gaitas.
Zemnieku darbu šādiem dziļi nozīmīgiem vārdiem pateic mūsu

valsts Prezidents KĀRLIS ULMANIS: «Kad klusi zemnieks

arklam pakaļ iet, tad viņš nav viens un vientuļš nejūtas. Jo,

redzi, viņš sevī jūt, ka pie labās rokas viņam līdzi

soļo senči, kas šīs pašas tekas staigājuši gadu simtus. Tie

palīdz viņam taisnu vagu dzīt un taisnu ceļu dzīvē staigāt, pa-

līdz domāt skaidras, cēlas domas, kas viņu arvien no jauna jo
ciešāk pie zemes sien. Bet pie kreisās rokas arā-

jam līdzi staigā viņa bērni, bērnu bērni

un visas nākamās paaudzes, kuru nākamo dzī-

vi viņš klusībā skata.»

No teiktā slēdziens: zemnieka gods — viņa ģi-
mene. Tā saista zemnieku ar pagātni, ar tēvu, ar māti, vēl

tālākiem senčiem. B et vēl vairāk tā saista zemnieku ar nākotni,

ar bērniem un bērnu bērniem. Tāpēc arvien vairāk tiek atkār-

tota un atgādināta patiesība, ka zemnieku tautām pie-
der nākotne, ka zemnieki ir nacionālo īpatnību uzglabā-

tāji un pārnesēji no paaudzes uz paaudzi, ka zemnieki ir ikvie-

nas tautas un valsts spēka un stipruma neizsīkstošs avots. Zem-

nieku dzejnieks, tēvzemes balvas laureāts, Edvarts Virza ģi-
menes nozīmi raksturo šādiem vārdiem: «Ja jūs lidojat aero-

plānā pār mūsu zemi, tad jūs redziet, ka Latvija sastāv no at-

sevišķiem laukiem, bet ja jūs paceļaties virs tautas, tad jūs re-

dziet, ka tā sastāv no atsevišķām ģimenēm. Tie no jums, kam

būs pazīstama Romas karu vēsture, zinās, ka romiešu kara vir i,

ejot uzbrukumā pret apcietinātu pilsētu, pacēla virs galvām

vairogus un sagrūda tos cieti kopā, caur ko viss leģions atradās

it kā zem pilnīgas bronzas sienas un palikās neievainojams. Ja

nu visas mūsu nācijas ģimenes paceļ virs galvām sa-

vus kopības vairogus un. sagrūž tos kopā,

tad neievainojama un neuzvarama paliek

arī latviešu tauta.» Un nedaudz tālāk dzejnieks brī-

dina: «Ja nu viens no šiem ģimenes vairo-

giem zūd, tad tūlīt rodas neaizsargāta vie-

ta, kur var ķert sitieni un ienest apjuku-

mu tautā.» Dzejnieks Edvarts Virza atgādina un pastāsta,

ka mums vajadzīgas stipras ģimenes. Tā tad

zemnieka gods mums uzliek pienākumu, lai rastos stipras un

spēcīgas ģimenes, kas saslēgtu savu ģimeņu vairogus tik cieši

kopā, ka nekāda vētra mūs neiespētu dragāt. Mūsu ģimc-
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nēs jāaug saticības un saprašanās garam,

mums jāizskauž viss, kas varētu traucēt

mūsu ģimenes un mājas mieru un traucētājiem

jāatgādina, ka viņu rīcība nav saskaņota ar zemnieka goda jē-
dzienu. Bet mums jādomā arī par mūsu ģimeņu skaitlisko pie-

augumu, jo dzīves cīņā gan ļoti svarīgas ir atsevišķu cilvēku

īpašības — apdāvinātība gara un miesas spēkiem, centība, uz-

ņēmība, apķērība v. t. t., ar kuru mūsu tautas piederīgie pietie-
koši bagātīgi apveltīti, bet svarīgs arī mūsu skaits. Mūsu tau-

tas un valsts nākotnes varenība atkarīga arī no mūsu skaita,

tāpēc mūsu pienākums ir gādāt, lai mūsu

tauta augtu arī skaita ziņā. Arī niecības

un sīkumainības domas jāizskauž no mūsu

galvām, jo šādas domas nesaskan ar goda
vīru domām. Tikai sīki un niecīgi vīri domā šādas domas.

Mēs zinām, ka šādus vīrus neviens necieni un arī viņu godu ne-

viens nevērtē visai augstu.

Mūsu ģimenes vairogs kļūs stiprāks, ja lielāks būs mūsu

ģimenei piederīgo skaits. Bet mums jāraugās arī, lai gars, kas

mūsu ģimenē valda, būtu ikviena ģimenes locekļa stiprinātājs

gars. Mūsu ģimenēs jāvalda taisnībai, mēs nedrīkstam sīkas

lietas pārvērst par dažādiem strīdus un nesaticības cēloņiem.
Mums jāatrisina un jānokārto tēvu un dēlu attiecību jautājums,

jo nav pareizi, ja tēvs, dēlam agri mājas atdodot, spiests trūku-

mu ciest, tāpat kā nav pareizi arī tas, ja dēls no tēva mājas sa-

ņem tikai tad, kad galva jau sirma, kad vecums vairs nav tālu,

kad dzīves spars jau stipri mazāks. Ja nu sakām, ka zemnieka

gods ir viņa ģimene, tad šinī vietā daudzos gadījumos ģimene
izbeidzas, nav vairs pēcnācēju, nav nākotnes, jo ģimenes cilts-

koks nokalst. Pie augsti attīstītas zemnieku goda izjūtas mēs

nepiedzīvotu ne vienu, ne otru: goda vīrs — dēls nekad nevai

likt trūkumu ciest saviem vecākiem; goda vīrs — tēvs nekad

nevar vienaldzīgi noskatīties, ka viņa egoisma dēļ viņa ģimene
izbeidzas, ka viņa dzimtas ciltskoks nokalst. Tieši šinī vietā mēs

visspilgtāk redzam un izprotam, kāda nozīme un svars pareizi

izprast un saprast jēdzienu par zemnieka godu; to paturēt, pie-
savināt un tālāk izplatīt, lai mēs nākotnē uzskatītu par savu

visneatliekamāko uzdevumu. Goda vīriem ar godī-

giem paņēmieniem ir iespējams atrisināt

arī tēvu un dēlu jautājumu.

Paturēsim atmiņā, ka pareizi izprasts un ieau-

dzināts jēdziens par zemnieku godu darīs

stipras arī mūsu ģimenes.
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ZEMNIEKA PIENĀKUMS — BUT LABAM UN SATICĪ-

GAM SAIMNIEKAM

Zemnieka goda jēdzienā ietilpst ari

pienākums būt savās mājās labam saim-

niekam. Labs saimnieks būs tas, kas savas saimniecības ie-

nākumu robežās prot savu saimniecību tālāk izkopt, veidot un

ar sekmēm vadīt, saticībā ar savu ģimeni un visu mājas saimi,

tā tad arī saviem tuvākiem palīgiem - gājējiem, laukstrādnie-

kiem. Bieži vien laukstrādnieki klaidonībā izšķiež un zaudē kā

morāliskos, tā arī fiziskos spēkus. Kā griezt visu to par labu,

kā panākt, lai laukstrādnieki stātos pie apzinīga darba, ceļot arī

savu un savas ģimenes nākotni un cenšoties ar darbu uzstrādā-

ties un uz priekšu tikt — iegūstot paši savu kaktiņu un stūrīti

zemes? Kuram jāiet pa priekšu, kuram jābūt labākās nākotnes,

ciešākas sadarbības vārtu vērējam? Jāiet tiem, kuriem vairāk

dots, jāiet tiem, kurus uzskatām par mūsu tautas un valsts

pamatu, jāiet zemniekiem, jāiet mūsu lauku saimniekiem un

jāstrādā pie ļoti svarīgā un atbildīgā uzdevuma — mūsu lauku

dzīves cēlāju izaudzināšanas. Un nav jābaidās arī no tā, ka šis

jautājums ir ļoti grūts, ka jāpiedzīvo arī neveiksmes, ka jābūt
vislabākiem psichologiem, visveiklākiem diplomātiem, jo tieši

no šīm īpašībām ir atkarīgi arī šī lielā un svētīgā darba panā-

kumi, tik pat lieli un svētīgi laukstrādniekiem, kā lauksaimnie-

kiem. Mēs ticam mūsu lauksaimnieku psichologu un diplomātu

spējām un ticam arī šī darba panākumiem, kas lielā mērā sais-

tīti ar mūsu zemnieku goda pienākumiem un uzdevumiem. Kas

uzticību prasa no citiem, tam arī pašam jābūt uzticīgam un go-

dīgam, tam jāatmet savtības un personīga labuma domas, tam

jāskatās, jāievēro un sava darba pamatos jāliek vispārības la-

bums, tālāki, skaistāki un dižāki mērķi. Ja mūsu darbā tād:

būs, un, kā redzam, šādi mērķi mums ir, tad augsts būs arī

zemnieku gods. Zemnieku godu neceļ arī tas,

ka dažreiz ar mūsu tuvākiem kaimiņiem
pavisam sliktas attiecības. Strīdi un ķildas, kuru

cēloņi pavisam niecīgi, kur sava zināma loma daudzos gadīju-

mos arī skaudībai un un nenovīdībai, nav savienojami ar zem-

nieku goda jēdzienu, tāpēc mums jāstrādā arī pie vienības, sa-

darbības un vienprātības gara radīšanas kaimiņu attiecībās.

Vienības un saticības ārdīšana, netaisnība pret saviem tuvākiem

kaimiņiem, pat kaimiņa laukstrādnieku aizviļināšana, ir tādas

lietas, kas nekādā ziņā nav ietilpināmas pareizi izprastā zem-

nieka goda jēdzienā. Mūsu zemnieku gods mums uzliek pienā-
kumu rūpēties par labu saticību un sadarbību kaimiņu starpā,
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to atjaunojot un nostiprinot un panākot, lai uz laukiem rastos

sadzīves apstākļi, kas būtu raženi saimnieciskā laukā, kur val-

dītu cilvēcīgums un goda apziņa, kur atdzīvinātos senais tikums

par pašpalīdzību kaimiņu starpā, kur nevien sniegtu materiālu

pabalstu nelaimes gadījumos (krusa, plūdi, ugunsgrēks un citi

briesmu gadījumi), bet arī ikdienas dzīvē mēs stāvētu visi par

vienu, bet arī viens par visiem. Vai kāds šaubās vēl, ka tad

dzīve kļūtu daudz patīkamāka un raženāka? Ir vērts

daudz ko upurēt, aizmirst, pārvērtēt un

sākt dzīvot uz jauniem labākiem pama-

tiem.

ZEMNIEKA PIENĀKUMS — BUT TAISNĪGAM

Jau no visa iepriekšējā mēs varam secināt, ka jāņem vērā

arī atsevišķu cilvēku morāliskās un ētiskās

īpašības, taisnības un patiesības izjūta,
centība, uzņēmība, darba mīlestība, saticī-

ba* un tā joprojām. No visām šīm īpašībām ir atkarīgs
mūsu zemnieka gods, kā atsevišķu personu, tā visu zemnieku

kopīgais gods. Un tāpēc mums jāgādā un jāstrādā, lai augtu

stipra rakstura cilvēki ģimenē un skolā,

mājā un sabiedrībā. Mātēm, tēviem, skolām un sko-

lotājiem, darbiniekiem, kas atrodas mūsu iestāžu un sabiedrību

priekšgalā, tieši šinī ziņā uzlikti vislielākie pienākumi un uz-

devumi. Vārdi vien nelīdzēs, jādod piemēri un paraugi dzīvē

un darbā. Mēs gribam, lai vairotos krietnība un godīgums, jo
līdz ar to mums visiem un arī katram atsevišķi vairosies iespē-
jas un pašķirsies ceļš uz augšu, uz priekšu sabiedriskā, kulturā-

lā un saimnieciskā ziņā. Mums jāmodina un jānostiprina apzi-
nīguma un atbildības izjūta un griba pēc augstākiem sasniegu-
miem dzīvē un darbā. Arī šie uzdevumi ietilpst pareizi izpras-
tā jēdzienā par zemnieku godu.

CELSIM ZEMNIEKA GODU!

Šinī sakarībā mums vēlreiz jāatgriežas pie lauksaimniecī-

bas biedrībām, jo lauksaimniecības biedrību uzdevums bez

daudziem citiem svarīgiem uzdevumiem ir — gādāt, lai ik-

viens pagasta iedzīvotājs pareizi izprastu,
jēdzienu par zemnieka godu, ar saviem

vārdiem un' darbiem to celtu, vairotu un uz-

turētu tīru un spodru. Ka šinī ziņā lauksaimniecības

biedrību darbs ir ļoti vispusīgs, plašs un svarīgs, mēs jau redzē-
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jām no visa iepriekš teiktā. Bet mēs nedrīkstam vairs kavēties,
mums jāatrod ceļi un paņēmieni, kā visas šīs lietas uz priekšu
virzīt un arī panākumus gūt. Mums jāpanāk, laize m-

nieku darbu godātu un cienītu nevien pats

zemnieks, bet arī visi pārējie mūsu zemes

iedzīvotāji pilsētās un laukos. Šī cieņas un stā-

vokļa iekarošana ir atkarīga no mums pašiem, jo cieņu un godu
dod tikai tiem, kas savu godu augstu tur. Kas sevi par neko

netur, arī citi tādus augstu nevērtē. Bet vēl vairāk — tikai cil-

vēki ar augstu goda izjūtu ir neatlaidīgie dzīves uz priekšu

virzītāji, panākumu un sekmju guvēji, tāpēc, ja gribam labākās

dienas, labākus laikus, aicināsim visus augstu turēt savu zem-

nieka godu. Izpratīsim pareizi sava zemnieku

darba nozīmi, kam vislielākā vērtība pat
vispārcilvēciskā nozīmē, celsim savu zem-

nieka godu, apzinīgi kalpojot savai valstij,
savai tautai, apzinīgi pildīsim visus Vado-

ņa, valdības un Lauksaimniecības kameras

rīkojumus un norādījumus, celsim vārdos

un darbos sava pagasta labklājību, ņem-

sim visaktīvāko līdzdalību sava pagasta
sabiedriskās un saimnieciskās organizāci-

jās, darīsim stipras savas ģimenes, lai mū-

su ģimeņu vairogi, cieši saslēdzoties, vei-

dotu stipru tautas un valsts vairogu, sa-

vu māju saimē ieaudzēsim gaišu un vese-

līgu garu, nodibināsim labas attiecības ar

kaimiņiem, iekopsim un izveidosim savas

saimniecības patieso ienākumu robežās un

raudzīsimies, lai ar savu darbu, savu per-

sonību augsti celtu arī savu personīgo go-

du. Šos pienākumus uzliek mums mūsu zem-

nieku gods un mēs tos arī pildīsim. Šo

mērķu piepildīšanu mums palīdzēs sasnieg 4
arī pie lauksaimniecības biedrībām noor-

ganizētās goda tiesas, kas taisnības, patie-
sības un labākas nākotnes vārdā pārstei-
dzīgiem atgādinās, ka visiem mūsu dar-

biem jābūt tādiem, lai tie ne mazāko ēnu

nemestu uz mūsu zemnieka godu. Tad zels

un plauks, tagad un mūžīgi, mūsu Latvija,
tad ražens uzplaukums pārņems mūsu lau-

ku dzīvi un visu mūsu lauksaimniecību.
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GODA TIESAS DARBĪBA

Lai biedrības priekšnieks būtu informēts arī par goda tie-

sas darbību, sūdzības goda tiesai iesniedzamas lauksaimniecības

biedrības priekšniekam, kas tās nodod tālāk goda tiesas priekš-

sēdētājam. Parasti lauksaimniecības biedrības priekšnieka dzī-

ves vieta arī ērtāki sasniedzama. Sūdzības iesniedzamas rak-

stiski, pēc iespējas sīki aprakstot pašu nodarījumu un pārkāpu-
ma raksturu. Sūdzībā uzdodami arī liecinieki. Goda tiesas

priekšsēdētājs, pēc sūdzības saņemšanas noliek goda tiesas sē-

des dienu. Pirms tam ieteicams sazināties ar goda tiesas lo-

cekļiem, lai vēlāk nerastos nevēlami traucējumi. Kā goda tie-

sas locekļi, tā sūdzētājs, apsūdzētājs un liecinieki jāuzaicina uz

goda tiesas sēdi rakstiski. leteicams uzaicinājumu izsūtīt ar

tādu aprēķinu, lai to saņemtu vismaz nedēļu pirms goda tiesas

sēdes. Uzaicinājumam var pievienot arī atgādinājumu, ka ik-

viena apzinīga pilsoņa un lauksaimniecības biedrības biedra

pienākums ir ierasties goda tiesas sēdē, palīdzot noskaidrot

taisnību un patiesību, novērst ķildas un nesaskaņas, radot ap-

stākļus, kur valda vienprātība un saskaņa. Vislabāk, ja par uz-

aicinājuma izsūtīšanu gādā pats goda tiesas priekšsēdētājs vai

kāds no goda tiesas locekļiem. Ja tas nav iespējams, uzaicināju-
ma izsūtīšanu izdara lauksaimniecības biedrības sekretārs, bet

uzaicinājums jāparaksta goda tiesas priekšsēdētājam, un katrā

ziņā — vismaz vienam goda tiesas loceklim. Jāraugās, lai uzai-

cinājumam būtu pareiza adrese, tāpat arī uzaicinātās personas
vārdam un uzvārdam jābūt pareizi uzrakstītam. Viss tas novēr-

sīs nevēlamu pārpratumu rašanos.

leteicams noturēt slēgtas goda tiesas sēdes. Atklātas goda
tiesas sēdes var radīt dažādas tenkas, kas nekad goda tiesas

darbam par labu nenāks. Goda tiesas sēdes vada goda tiesas

priekšsēdētājs. Protokolēt var — vislabāk, kāds no goda tiesas

locekļiem, bet pielaižama arī uzticama sekretāra pieaicināšana,
ja apstākļi' un vajadzība to prasa. Pirms goda tiesas sēdes

priekšsēdētājs paskaidro sūdzētājam, apsūdzētam un liecinie-

kiem, ka goda tiesas uzdevums ir taisnības un patiesības vārdā

noskaidrot pārkāpuma raksturu, gādāt par to, lai zemnieka

gods būtu tīrs un spodrs, ko panāksim taisnīgi novērtējot ķildas
un nesaskaņas. Tas veicinās kā biedru, tā visas nācijas un

valsts garīgo un saimniecisko augšanu un uzplaukumu, nodroši-

not ikvienam pilsonim goda un cieņas pilnu vietu pārējo pilso-
ņu vidū. Goda tiesas uzdevumos galvenais nav sodīšana, bet

tādu apstākļu radīšana, kur valda vienprātība, saskaņa un sa-

darbība. Goda tiesas priekšsēdētājs arī paskaidro, ka goda tie-
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su darbības pamata noteikums, kas jāievēro kā sūdzētājam, tā

apsūdzētam ir tāds, ka neatkarīgi no tā, kāds ir goda tiesas

spriedums, lieta ar to nokārtota un izbeigta uz laiku laikiem. Šo

noteikumu ikviens apzinīgs pilsonis un goda vīrs bez novēršanās

un atkāpšanās pilda. Tam seko uzaicinājums, izdarīt izlīgšanu
un samierināšanos. Ja tas izdodas, goda tiesas klātbūtnē sū-

dzētājs un apsūdzētais sadodas rokas un paraksta solījumu, ka

ķildas, nesaskaņas un visi pārpratumi izbeigti, dodot vietu sati-

cībai, sadarbībai un raženam darbam. Ja samierināšanos ne-

izdodas panākt, sākas goda tiesas sēde. Liecinieki atstāj telpas.
Pirmo uzklausa sūdzības iesniedzēju, pēc tam arī apsūdzēto. Kā

sūdzības iesniedzējam, tā apsūdzētam tiesība uzstādīt liecinie-

kiem jautājumus, bet tikai lietišķus savā saturā un garā un tā-

dus, kas attiecas uz lietu. Pretējos gadījumos goda tiesas

priekšsēdētājs liedz vārdu un jautājuma uzstādītājus pārtrauc.
Ja rodas jauni apstākļi, kas prasa noskaidrošanu, goda tiesas

sēdi var pārtraukt un atlikt līdz iespējams gūt skaidrību, uz-

aicinot jaunus lieciniekus vai arī noskaidrojot citus apstākļus.

Jāizsargājas otrreiz izsaukt lieciniekus, kas jau visu pateikuši
un neko jaunu vairs nevar sniegt. Pēc lietas izmeklēšanas vēl

dodams vārds sūdzētājam un apsūdzētam. Goda tiesas priekš-

sēdētājs uzaicina vēlreiz abas puses izlīgt. Ja arī tas neizdo-

das, seko goda tiesas spriedums. Sodu piespriežot — labāk so-

du piespriest vieglāku, bet ne par bargu. Jāievēro un jāatceras
goda tiesas darbības būtība — nevis sodīt, bet gan dot taisnīgu
ikviena pārkāpuma novērtējumu. Visi goda tiesas sodi ir mo-

rāliskas dabas, bet tas nemazina šo sodu svarīgumu un nozīmi.

Ir ļoti svarīgi, ka goda tiesa var dot neapzinīgas rīcības novēr-

tējumu, kas mums noderēs kā piemērs un paraugs, kur ikviena

neapzinīga un dzīvi graujoša rīcība tiks kā tāda arī novērtēta.

Tāpēc spriedumā jāmin arī motīvi, kas skaidri un saprotami ap-

stiprina apsūdzētā vainu. Tieši šeit atrodams goda tiesas dar-

bības svars un nozīme, kas atgādinās ikvienam pilsonim arī vi-

ņa pienākumus un atbildību par saviem darbiem un rīcību. Šeit

sākas apzinīgu pilsoņu audzināšanas darbs.

Goda tiesas spriedumu atklātā sēdē nolasa goda tiesas

priekšsēdētājs. Goda tiesas spriedumu goda tiesas priekšsēdē

tājs paziņo biedrības priekšniekam, nododot visus goda tiesas

materiālus un dokumentus. Ja goda tiesas lēmums paredz bied-

ra izslēgšanu no lauksaimniecības biedrības uz visiem laikiem,

tad biedrības priekšniekam goda tiesas lēmums un motīvi 2 ne-

dēļu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas goda tiesas sēdē, jāpaziņo

Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājam. Tādā ga-
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Viestura piemiņas pils — Lauksaimniecības kameras mītne

dījumā lēmums stājas spēkā tikai pēc tā apstiprināšanas no

Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētāja. Biedrības

priekšnieks rūpējas par goda tiesas lēmumu izpildīšanu. Līdz

ar goda tiesas lēmuma nolasīšanu no goda tiesas priekšsēdētāja
ir izteikts brīdinājums, arī atgādinātājs brīdinājums (atkārtojo-
ties pārkāpumam) un rājiens, ja tāds sods uzlikts goda tiesas

sēdē. Turpretim biedru izslēgšanu uz noteiktu laiku, nenoteik-

tu laiku un visiem laikiem (pēdējo tikai pēc LLK priekšsēdētāja

goda tiesas lēmuma apstiprināšanas) izdara lauksaimniecības

biedrības priekšnieks, kā tas noteikts lauksaimniecības biedrību

statūtu 15. §. Goda tiesas lēmums nav nekāds noslēpums, bet

tas jādara visiem zināms, lai arī plašāka sabiedrība, bet sevišķi
lauksaimniecības biedrības biedri, būtu informēti par goda
tiesas lēmumu. Goda tiesas materiāli nav izpaužami, bet tie rū-

pīgi sakopojami un uzglabājami.
Tikai stingri apdomātā darbā goda tiesas darbība gūs sek-

mes, izskaužot visu to, kas var mūsu sadzīvei sliktu darīt.

LAUKSAIMNIECĪBAS KAMERA UN LAUKSAIMNIECĪBAS

BIEDRĪBAS

Lai saprastu Lauksaimniecības kameras un lauksaimniecī-

bas biedrību ciešas sadarbības nepieciešamību, mums jāizprot
kameru darba pamati. Valsts un Ministru Prezidents KĀRLIS

ULMANIS apspriedē par Profesiju, Rakstu un Mākslas kameru



dibināšanu 1938. gadā 21. aprilī kameru darbības pamatuzde-
vumus raksturo šādiem vārdiem: «Kameras vispār ir

pašvaldības iestādes. Kas tad ir pašvaldības iestā-

des? Tās ir tādas iestādes, kas šaurākā, norobežotākā ietverē

uz pastāvošo likumu pamata kārto lietas, kuras valdība ir at-

stājusi viņu kārtošanai, kuras viņām ir uzticētas, uzdotas. Mēs

labi pazīstam mūsu pašvaldības pēc teorijas, vai nu tās ir pil-
sētu, vai pagastu pašvaldības. Kamerās mēs esam nonākuši

pie personālās pašvaldības iestādēm, kas kārto savā ziņā šau-

rāku aprindu jautājumus, kas zīmējas uz viena darba darītā-

jiem vai radniecīgu darbu darītājiem. Bet kamerai savi jautā-

jumi jākārto tāpat kā katrai pašvaldības iestādei uz vispārīgo
likumu un arī uz sevišķa likuma pamata, kas ir priekš šīs per-

sonālās pašvaldības iestādes izdots.

Vienā otrā rakstā ir parādījušās domas, ka šīm kamerām

ražīgas darbības nodrošināšanas dēļ katrā ziņā vajadzēšot būt

no valdības pilnīgi neatkarīgām. Saprotams, būtu maldīgi do-

māt, ka kameras ir valdības iestādes. Ja tas tā būtu, tad jaū
varētu vienkārši kameru vietā nodibināt vienā otrā ministrijā

pa jaunam departamentam vai nodaļai. Kameras ir tais-

ni pašvaldības iestādes. Tikai te nāk klāt

vēl arī vārds «pašdarbība». Pašvaldība, paš-
pārvaldība nozīmē arī pašdarbību. Valdība te

Lauksaimniecības kameras atklāšana, piedaloties Valsts Prezidentam K.
Ulmanim.
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sabiedrībai pašai uzdod zināmus pienākumus un prasa no pašas

sabiedrības, lai tā šos uzliktos pienākumus izpilda. Pie tam

kā pašvaldības iestādēm likuma robežās viņām būs nepiecie-
šama arī sava pašierosme. Uz to likts vislielākais svars. Jūs

viens otrs esat jau kādā citā kamerā. Tad jūs labi zināsiet, ka.

piemēram, Tirdzniecības un rūpniecības kamerā nepaiet ne-

viena diena, kad kamera nekārtotu kādu svarīgu jautājumu sa-

vās komisijās vai sekcijās. Bet par to mazāk raksta avīzēs, un

tāpēc var rasties uzskats, it kā kameru darbībai būtu novilk-

tas jo šauras robežas.

Es minēju vārdu pašvaldības un pieliku klāt vēl vārdu

pašdarbība. Šie vārdi ir radniecīgi un tuvu stāvoši, bet tomēr

katram ir sava iekšēja nozīme. Pašvaldība priekš katras ka-

meras aprindām izteicas un izteiksies tādā kārtā, ka kameru

uzdevums būs savu aprindu piederīgo darba un dzīves jautā-

jumu kārtošana tiklab garīgā, kā arī saimnieciskā plāksnē. Un

te nu, pie šovakar pārrunājamām kamerām, garīgais tiks div-

kārt pasvītrots blakus saimnieciskajam. Saimnieciskais tomēr

nedrīkst tikt aizmirsts un arī netiks aizmirsts; tas kārtosies

pašdarbības ceļā. Bet lai neviens nedomātu, ka jau kameras

vien nodrošinās kādam iztikšanu vai atbrīvošanu no dzīves rai-

zēm un rūpēm. Ja tā mēs uztvertu viņu uzdevumu, tad mēs

ļoti maldītos.

Es atgriezīšos vēl pie jautājuma par kameras atkarību no

valdības. Kamera ir iestāde, kas strādā pati uz sava likuma

pamata vispārīgo likumu robežās. Valdībai ar to ir tikai tik

daudz darīšanas, kā ar katru citu iestādi mūsu valstī, ja šai

iestādei ir izdots savs likums. Un valdība sagaidaarī
no kamerām pašdarbību, pašierosmi, strau-

ju un dedzīgu pašdarbību un pašierosmi.
Kameras atsevišķo locekļu darbā un uzde-

vumos valdība negrib iekšā jaukties. Nekāda

normēšana vai šauru priekšrakstu uzstādīšana nebūs. Tas man

īpaši jāpastrīpo, lai nerastos nekādas liekas bažas un '-upes.

Kamerās pašpārvaldība izteiksies dažādos virzienos. Mū-

su dzīve vispār, bet arī kultūras dzīve uzstāda darbiniekiem

arvien stingrākas prasības. Kamerās pašpārvaldība tad nu at-

radīs savu uzdevumu arī dzīves un rīcības, darba paņēmienu
izveidošanā un to jēdzienu nostiprināšanā, varbūt pat jaunno-
teikšanā un izveidošanā, kas stāv sakarā ar darba etiķu un

goda jautājumiem. Mēs bieži tik viegli izmetam un pasakām:
kam daudz ir dots, no tā daudz top prasīts. Kam ļoti daudz,

kam visvairāk ir dots, pieder visi tie, kam ir atbildīgākie
amati uzticēti un kas ir vairāk skolā gājuši. Un jo augstāka



skola, no kuras katram no mums ir apliecība, jo lielāku atbil-

dību tas ir uzņēmies, un dzīvei un līdzcilvēkiem ir lielāka tie-

sība prasīt, lai tad arī viņš šo savu skaisto diplomu līdz ga-

lam godā tur. Viens otrs trūkums jau gadīsies, bet tos varēs

samazināt, ja mēs arī pašpārvaldības ceļā un kārtā pie šiem

jautājumiem kamerās pieiesim.
Minēšu piemēru. Lauksaimniecības kamera lauksaimnie-

kiem un laukstrādniekiem ir nodibinājusi goda tiesas, jo ir ve-

sela rinda jautājumu, ar kuriem nevar parastās tiesās iet, kur

nav arī nekādas vajadzības un iespējas to darīt. Arī jaunajām
kamerām būs goda tiesas.

Pašpārvaldība izteiksies izglītības un audzināšanas jautā-

jumos, zīmējoties uz pašu kameru aprindām. Uz ārpusi atkal

kameru uzdevums būs rūpēties, lai arī pārējie valsts iedzīvotāji
iet uz priekšu, uz augšu kultūrā, attīstībā un garīgā augšanā.
Bet man jāaizrāda, ka pie šiem izglītības un audzināšanas jau-

tājumiem pašpārvaldības ceļā jāliek arī klāt jautājumi, kas

zīmējas uz dzīves vai pasaules uzskata izveidošanu un nostip-
rināšanu. Mums šīs atziņas vēl tikai veidojas. Mēs vai nu

neesam spējuši vai gribējuši taisni šim jautājumam lielāku

vērību piegriezt. Kamerām te būs jāstrādā pie savām aprin-
dām, saviem piederīgiem, un arī uz ārpusi; uz ārpusi vairāk ar

piemēru un priekšzīmi kā citādi.

Tālākais jautājums ir šāds. Pienācis pats bei-

dzamais laiks, ka mēs ierakstām visu skolu,

zemu un augstu, programā, un arī pašā dzī-

vē cēlu uzdevumu, proti; rakstura audzinā-

šanu. Negaidiet, lai piemērus jums nosaucu, tie katram labi

zināmi. Rakstura ziņā mēs vēl arvien pārdzīvojam lielas krī-

zes laikmetu. Un lai cik skaisti mēs teorētiski visus negadīju-
mus spētu izskaidrot, patiesībā tomēr paliek, ka tā ir. Bet ja
mēs spējam to atzīt, tad gādāsim arī, lai rodas stingrāki rak-

sturi un stingrāks rakstura pamats katram cilvēkam viņa darbā

un dzīvē. Arī šis jautājums ietilpst kameru pašpārvaldības
lietās. Visu šo mērķu piepildīšanā nepieciešama sadarbība un

pašdarbība.»
Kā veidojas Lauksaimniecības kamerā un lauksaimniecī-

bas biedrībās apvienoto lauku iedzīvotāju sadarbība un paš-
darbība? Lauksaimniecības biedrību statūtos

noteikts, ka biedrību mērķis ir — atbalstīt

un sekmēt Latvijas Lauksaimniecības ka-

meras uzdevumu pildīšanu. Šis mērķis nolikts pir-

majā vietā, tādi pasvītrojot šī darba izcilo nozīmi un svaru.

Lauksaimniecības kamera ir visu lauksaimniecības biedri-
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bu apvienotajā, jo tās Lauksaimniecības biedrību nodaļai li-

kums piešķir savienības tiesības un uzliek pienākumu apvienot
un vadīt lauksaimniecības biedrību darbību. Lauksaimniecī-

bas biedrību priekšniekus apstiprina Lauksaimniecības

ras priekšsēdētājs, bet neapstiprinātie priekšnieki tuvāko 3 ga-

du laikā nevar kandidēt uz lauksaimniecības biedrības priekš-
nieka amatu. Ja kāda biedrība atsakās ievēlēt citu priekšnieku

neapstiprinātā priekšnieka vietā, tad šādai biedrībai priekšnie-
ku uz vienu gadu ieceļ Lauksaimniecības kameras priekšsēdē-
tājs. Lauksaimniecības biedrībai ir jāpilda visi Latvijas Lauk-

saimniecības kameras rīkojumi un uzdevumi; biedrība padota

Latvijas Lauksaimniecības kameras revīzijai, un tās pienākums
ir uzrādīt Latvijas Lauksaimniecības kameras sūtītam reviden-

tam visas savas grāmatas, dokumentus un vērtības un visādi

sekmēt revidentam viņa uzdevumu veikšanu.

Biedrības un viņas sekciju, nozaru, grupu, komisiju, biroju,
fondu un goda tiesas noteikumi un arī instrukcijas stājas spē-
kā tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis Latvijas Lauksaimnie-

cības kameras priekšsēdētājs.

Latvijas Lauksaimniecības kameras pilnvarotām personām

ir tiesības piedalīties visās biedrības sēdēs, apspriedēs, sapul-
cēs, pieprasīt to sasaukšanu un vajadzības gadījumos uzņem-
ties to vadību.

Biedrības karoga, ierakstu, devīzes un arī krūšu vai citādu

nozīmju pieteikšanai vajadzīga Latvijas Lauksaimniecības ka-

meras priekšsēdētāja atļauja. Biedrības priekšnieks, valdes

un revīzijas komisijas locekļi paraksta Latvijas Lauksaimniecī-

bas kameras izstrādāto svinīgo solījumu, ka apzinīgi un pēc
labākās sirdsapziņas pildīs viņiem uzticētos pienākumus.

Arī biedrības priekšniekam uzlikts pienākums rūpēties, lai

biedrība uzturētu ciešus sakarus ar Latvijas Lauksaimniecības

kameru un strādātu saskaņā ar tās norādījumiem un ietei-

kumiem. Nedēļas laikā pēc pirmās sēdes jāpaziņo Lauksaim-

niecības kamerai valdes amata personu adreses. Pilnām sapul-
cēm jāapspriež un jāizlemj visi Latvijas Lauksaimniecības ka-

meras ierosinājumi un priekšlikumi. Statūtu grozīšana iespē-
jama tikai ar Latvijas Lauksaimniecības kameras atļauju. Per-

sonas, kam lieli nopelni valsts dzīvē un lauksaimniecībā, vai

kas sevišķi sekmējušas biedrības mērķu sasniegšanu, pilnsapul-
ce tikai ar Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētāja
atļauju var ievēlēt par biedrības goda biedriem. Lauksaimnie-

cības biedrības valdes pienākums ir 2 nedēļas iepriekš paziņot

Latvijas Lauksaimniecības kamerai pilnās sapulces sanākšanas

laiku, vietu un darbu kārtību. Pilnas sapulces protokola no-
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raksts jāpiesūta Lātvijas Lauksaimniecības kamerai 2 nedēļu
laikā pēc sapulces. Arī revīzijas komisijas protokola noraksts

jāpiesūta Latvijas Lauksaimniecības kamerai 2 nedēļu laikā.

Pie lauksaimniecības biedrībām pastāv un darbojas goda

tiesas, saskaņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameras izdotiem

noteikumiem. Goda tiesas priekšsēdētāju un locekļus ieceļ

Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs no valdes

izraudzītiem kandidātiem. Arī biedrības likvidācija jāizdara
uz Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētāja lēmuma

pamata. Visos lauksaimniecības biedrību statūtos nenoteiktos

gadījumos biedrība rīkojas saskaņā ar vispārējiem likumiem

un Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšrakstiem.

Tik daudz par Lauksaimniecības kameras un lauksaim-

niecības biedrību attiecībām pastāsta lauksaimniecības biedrī-

bu statūti.

Bet mums jāzina, ka lauksaimniecības biedrību darbības

pamatus noteic likums par Latvijas Lauksaimniecības kameru,
kura 47. pantā teikts: «Kameras uzdevumu un darbu veikša-

nas sekmēšanai, kā arī zemnieku pašierosmes, pašdarbības un

pašpalīdzības izkopšanai un vispār lauku dzīves pacelšanai
katrā pagastā var darboties viena lauksaimniecības biedrība.

Šīs biedrības darbojas tiešā kameras vadībā uz viņas uzstādīto

normālstatūtu pamata.»

No visa iepriekš minētā skaidri saprotams, ka likuma burts

prasa visciešāko Lauksaimniecības kameras un lauksaimniecī-

bas biedrību sadarbību. Vai tikai likuma burts prasa šādu cie-

šu sadarbību? Nē, arī pati dzīve prasa, lai lauk-

saimniecības biedrību sadarbība ar Lauk-

saimniecības kameru būtu visciešākā, lai

visas lauksaimniecības biedrības stāvētu

cieši un vienoti aiz savas Lauksaimniecī-

bas kameras. Savas Lauksaimniecības kameras? Vai tā

ir? Likums par Lauksaimniecības kameru, ne tikai prasa, bet

arī dod. 100 Lauksaimniecības kameras locek-

ļus vēlēšanu ceļā izrauga lauksaimniecības

biedrības, bet 20 locekļus ieceļ no prezidija izraudzītām

personām, kurām ir zinātniski vai praktiski nopelni lauksaim-

niecības pacelšanā. Lauksaimniecības biedrības tā tad ievēl

Lauksaimniecības kameras locekļus, kas vada kameras darbību.

Kameras locekļi pilnsapulcēs pieņem un apstiprina Lauksaim-

niecības kameras darbības plānu, budžetu, gada pārskatu, lemj
par nekustamu īpašumu pirkšanu, pārdošanu un tā joprojām
— izlemj visus jautājumus, kas saistīti ar Lauksaimniecības
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kameras darbību. levēlētie kameras locekļi ir tie, kas darbo-

jas kameras prezidijā, kas izlemj visus tiešos kameras darbī-

bas jautājumus, pieņem un atlaiž darbiniekus, noteic darbu v.

t. t. Arī Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs, kas nevien

vada, bet arī nes atbildību par visu kameras darbu, ir lauk-

saimniecības biedrību pilnsapulcēs un delegātu kopsapulcēs
ievēlēts Lauksaimniecības kameras loceklis. Lauksaimniecības

kameras locekļi piedalās sekciju un komisiju sēdēs, kur sīki

tiek apskatīti nevien Lauksaimniecības kameras atsevišķu no-

daļu un nozaru darbības plāni un nodomi, bet visi svarīgākie
lauku dzīves jautājumi. Sekciju priekšsēdētāji nāk Lauksaim-

niecības kameras galvenā komisijā, kas saskaņo atsevišķu no-

daļu darbību, bet galvenās komisijas locekļi savukārt ir valsts

saimnieciskās padomes locekļi, kuras apspriešanai un pieņem-
šanai tiek nodoti svarīgākie likumprojekti, pirms tie top par
likumiem. Attiecīgs likums paredz arī valsts saimnieciskās

un kultūras padomes kopsēdes. Ir notikušas vairākas šādas

kopsēdes, kur ar svarīgiem ziņojumiem uzstājies kā mūsu Pre-

zidents Kārlis Ulmanis, tā arī svarīgāko resoru vadītāji
— mūsu ministri. Visās šinīs sēdēs piedalījušies lauksaimnie-

cības biedrību vēlētie Lauksaimniecības kameras locekļi.

Lauksaimniecības kamera pārstāv lauksaimniecības vaja-
dzības valsts, pašvaldību un citās publiska rakstura iestādēs,
iesniedzot tām ierosinājumus un paskaidrojumus un uz uzai-

cinājumu piedalās šo iestāžu sasauktās apspriedēs, sūtot pār-
stāvjus pastāvīgās komisijās un delegācijās. Lauksaimniecī-

bas kamera apspriež un izstrādā ierosinājumus un priekšliku-
mus lauksaimniecības veicināšanai. Uz valsts un pašvaldības
iestāžu pieprasījumu Lauksaimniecības kamera dod atsauksmes

par likumiem un svarīgākiem soļiem lauksaimniecības politikas
laukā, līdzdarbojoties saimniecības, bet sevišķi lauksaimniecī-

bas likumu sagatavošanā un apspriešanā. Lauksaimniecības ka-

mera pārstāv Latvijas lauksaminiecību starptautiska rakstura

saimnieciskās organizācijās, ar nolūku sekmēt saimniecisku
sakaru nodibināšanu, izveidošanu vai nostiprināšanu. Lauk-

saimniecības kamera daudziem un dažādiem līdzekļiem sekmē,
veicina un vada lauksaimniecības pacelšanas un izkopšanas dar-

bus, algojot un novietojot savās iestādēs un uz vietām atseviš-

ķos rajonos —- agronomiskus darbiniekus, būvtechniķus, kul-

tūrtechniķus un citus lauksaimniecības darbiniekus. Lauksaim-

niecības kameras pārziņā ir viss plašais agronomiskās palīdzī-
bas aparāts. Arī mazpulku kustību vada Lauksaimniecības

kamera, tāpat pārzina un vada lielāko daļu lauksaimniecī-

bas skolu un dažādu saimniecību. Pie tam Lauksaimnie-
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čības kameras darbs tagad pārņem visu

valsti, tas ir vienots un saskaņots savos

mērķos un uzdevumos, pretēji agrāko un

daudzo centrālo organizāciju darbam. Tāpēc
tas ir daudz sekmīgāks, panākumiem un sekmēm bagātāks, bet

visi darba panākumi vēl gaidāmi tuvākā un arī tālākā nākot-

nē, jo lauksaimniecības izkopšanas darbs nav nedaudzu gadu
darbs. Lauksaimniecības kamera savu darbu uzsākusi tikai

1935. gadā, tā tad kameras darbības laiks nav garš. Pie tam

šinī laikā bija jāveic arī viss organizēšanas darbs, pāriešana uz

Viestura piemiņas pili — Jelgavā, kas arī prasīja daudz darba

un enerģijas. Ja runājam, ka 1934. gada 15. maijs nesis mūsu

zemei vienību, tad Latvijas Lauksaimniecības kameras nodibi-

nāšana un tās darbība noder tam kā ļoti spilgts apliecinājums,
jo visā zemē lauksaimniecības pacelšanas un izkopšanas darbs

tagad vienots. Viestura piemiņas pilī pilnsapulču laikā varam

satikt zemgaliešus un kurzemniekus, vidzemniekus un latga-
liešus, tā tad pārstāvjus no visas zemes, no visiem 100 agro-
nomiskiem rajoniem. Bet šī vienība iet un sniedzas vēl tālāk

Lauksaimniecības biedrības darbojas katrā mūsu zemes pa-

gastā. Mēs tās bieži mēdzam nosaukt par mūsu pagasta «ma-

zām kamerām». Tas arī ir pilnīgi pareizi, jo, kā jau to redzē-

jām, darba mērķi kamerai un lauksaimniecības biedrībām ir

vieni un tie paši — kopējā darbā celt mūsu lauksaimniecību

un lauku dzīvi. Ne valdība, ne Lauksaimniecības kamera vie-

na pati lauksaimniecību nevar uzcelt. Galvenā nozīme ir lau-

ku iedzīvotāju pašdarbībai. Valdība un Lauksaimniecības ka-

mera ar lauksaimniecībai labvēlīgu politiku, pabalstiem un at-

balstiem, var gan šo darbu sekmēt, kas visu laiku tiek arī ne-

atlaidīgi un konsekventi darīts. Daudzas ārvalstis mūs tam

ziņā apbrīno, nostāda par priekšzīmi un paraugu. Tikai da-

žos gadījumos paši lauksaimnieki vēl šaubās un itkā gribētu
redzēt vēl lielāku atbalstu. Katrai atbalstīšanai ir savas robe-

žas, kuras noteic nevien valsts saimnieciskais stāvoklis, bet arī

politiskie apstākļi. Lauksaimniecības biedrību darbiniekiem

visiem lauku iedzīvotājiem tā arī apstākļi draudzīgi jāpa-
skaidro un jāizstāsta. Tieši šāda apstākļu noskaidrošana ir

loti svarīgs uzdevums, jo mēs šeit darbā cīnāmies par patiesu
vienību. Nerunāsim līdzi nepatiesību runātājiem, jo tādas ru-

nas savā dziļākā būtībā ir nepatiesas,- kaut gan tās tiek runātas

ne ļaunprātības dēļ, bet aiz apstākļu un patiesības nezināšanas.

Tāpēc būsim tie, kas pastāsta patiesību. Būsim apzinīgu pil-

soņu audzinātāji, kas ir ikviena krietna patriota un īsta tēv-

zemes dēla pienākums un uzdevums. Ar to pildīsim lauksaim-
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niecības biedrību uzdevumu — padziļināt apzinīgu skaidrību

par mūsu neatkarīgo valsti un vienoto tautu, par atbildību un.

pienākumiem pret valsti un tautu, lai biedros nostiprinātos
ticība un paļāvība uz mūsu valsti un tautas vienību un arī

apņēmība un gatavība arvien nostāties par šīm augstākām

idejām, lai biedri visur celtu un vairotu tautas un tēvzemes

godu, cieņu un slavu.

Tas ir pamatnoteikums arī mūsu lauksaimniecības izkopša-
nas darbam. Ja nebūs stipras valsts, vienotas tautas, nebūs arī

plaukstošas lauksaimniecības.

Tik pat neatlaidīgi mums visi lauku ie-

dzīvotāji jāaicina stāties lauksaimniecības

biedrību rindās. Mēs priecājamies, ka Darba kamera

apvieno savās arodbiedrībās vairāk kā 90.000 pilsētu strādnie-

ku. Gandrīz visi rūpnieki, tirgotāji un namsaimnieki ir orga-

nizēti savās biedrībās un vienoti stāv aiz savas Tirdzniecības

un Rūpniecības kameras. Arī amatnieki ir tagad organizēti
savās biedrībās un Amatniecības kamerā. Tāpat Profesiju un

Rakstu un Mākslas kameras organizē savās biedrībās šīm pro-

fesijām piederīgos. Mēs priecājamies par to, jo vienību pie-
rādām un apstiprinām darbos — apvienojoties savās organizā-

cijās. Mēs ejam pretim stipri organizētai un cieši vienotai

latviešu tautai. Mēs zinām, ka organizēta tauta ir stipra tau-

ta. Savu tautu mēs vēl stiprāku darīsim apvienojoties savās

lauksaimniecības biedrībās un kā viens nostājoties aiz savas

Lauksaimniecības kameras. Mēs līdz ar to būsim arī īsti un

patiesi apvienota zemnieku spēka izteicēji. Bet tā kā lauku

iedzīvotāju ir tad mēs būsim arī mūsu tautas un valsts

stiprākais pamata balsts. Līdz šim mēs esam vārdos vairāk-

kārt uzsvēruši, ka lauksaimniecība un zemnieks ir mūsu tau-

tas un valsts stiprākais pamats. Tagad mēs to pierādīsim arī

darbos. Tāpat mēs zinām un saprotam, ka lauksaimniecība un

lauku dzīve ir izkopjama tikai plānveidīgā un cieši saskaņotā
darbā. Kamēr valdība kā modrs sargs vēro nevien pasaules
politiskos notikumus, bet arī pārmaiņas saimnieciskā dzīvē, no

dažādām pazīmēm vērojot un spriežot, kas turpmāk darāms,
kur ražošana paplašināma, kur sašaurināma, tikmēr mums —

zemes arājiem modrīgi jāuzklausa mūsu valdības norādījumi
un aicinājumi, jo tikai sadarbībā pārvaramas grūtības, pie tam

nesalīdzināmi vieglāki kā par sevi ejot, par sevi strādājot. Lauk-

saimniecības kamera sadarbībā ar Lauksaimniecības akadēmiju
— mūsu valsts lauksaimniecības zinātnes centru, kas abas mīt

Viestura piemiņas pilī, vēro un pētī, kas notiek izmēģinājumu,

selekcijas un dažādu pētījumu stacijās un iestādēs kā mūsu ze-
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mē, tā visā pasaulē un arī cenšas sekot visam jaunākam, lai

to piemērojot mūsu apstākļiem, pārbaudot praktiskās iespēja-

mības, arī ieteiktu mūsu lauksaimniekiem. Beidzamos gados
arī lauksaimniecībā manāms straujš progress. Mazāki un lie-

lāki traktori, dažādas lauksaimniecības mašīnas, kartupeļu su-

tināmās kolonas, jaunas labību, sēklu, kartupeļu šķirnes, kas

ražībā pārspēj agrākās, dārzaugi, jauni pētījumi zemes strādā-

šanā, sakņaugu un dārzāju apkopšanā un daudzos citos kār-

tojumos, nākuši klāt tieši beidzamos gados. Arī mūsu lauk-

saimniecībai nedrīkst nekas nepamanīts palikt, kas nāk par la-

bu citu zemju lauksaimniecībai. Mums jāiztur savstarpēja sa-

censība ar citu zemju lauksaimniekiem. Tāpēc jātur acis vaļā,
lai mēs varētu godam pastāvēt. Vairāk kā 700 gadu grūta cīņa
mūsu spēkus ir pietiekoši rūdījusi, tāpēc nezūdīsimies par

spēku trūkumu. 700 gados bija daudz vairāk grūtību kā ta-

gad. Pietiek atcerēties muižu rijas, līdumus un plēsumus, lai

būtu raksturots agrākais darbs un agrākās grūtības, pret ku-

rām mūsdienu grūtības paliek pavisam maziņas.

Tāpat kā valdības vērojumiem, aicinājumiem un norādī-

jumiem jānonāk ikvienā sētā, tāpat arī Lauksaimniecības ka-

mera, sekojot mūsu un ārzemju lauksaimniecības pētīšanas ie-

stāžu atzinumiem, meklējot un atrodot jaunus paņēmienus
kā valdības norādījumus vislabāk un visērtāk darbos pārvērst,

sniedz tos visiem zemturiem visā mūsu zemē. Lauksaimnie-

cības kamerai palīdz viss plašais agronomiskās palīdzības apa-

rāts: agronomi, instruktori, speciālisti, pārraugi v. t. t. Vis-

lielāko palīdzību tomēr var sniegt paši lauksaimnieki, kas ne-

vien saklausa, bet arī seko un izdara, seko un aizrauj citus

līdzi. Mēs nedrīkstam uz vietas apstāties, mums jāiet visiem

uz priekšu. Tāpēc mēs runājam par tālumnieku piesaistīšanu
un ierosināšanu. Jo rosīgāki un darbīgāki būsim, jo lielāka

būs mūsu labklājība un turība. No tā iegūs visi un ikviens.

No tā iegūs valsts, pagasts, atsevišķa saimniecība un arī atse-

višķs cilvēks, visviens, saimnieks vai strādnieks, saimniece vai

strādniece, vecs vai jauns, liels vai mazs, laucinieks vai pilsēt-

nieks, zemes arājs vai pilsētas ierēdnis, skolotājs vai karavīrs

— visi mūsu zemes iedzīvotāji bez tautību un ticību izšķirības.
Un tieši šeit mēs gribam pasvītrot, ka pati dzīve ir tā,

kas prasa, lai lauksaimniecības biedrības

ir ciešām un nesaraujamām saitēm vienotas

ar Lauksaimniecības kameru, jo te ir stip-
rais pamats mūsu nākotnes drošībai un lab-

klājībai. Te stāvokli visskaidrāk izteic
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Prezidenta, vārdi: «Katrs savā darbā, bet vi-

si valsts darbā».

Tāpēc nostāsimies pret tiem, kas mēdz vēl tagad runāt, ka

Lauksaimniecības kamera tikai traucējot zemniekus un lauku

iedzīvotājus viņu darbā, dodama visādus norādījumus un ai-

cinājumus. Vai zemnieks pats nezinot, kad viņam jāar, jāsēj,

jāpļauj un raža šķūņos jāsavāc? Lauksaimniecības kamera ne-

vienu negrib mācīt, bet aicināt, atgādināt. let darbā un cīņā

par labāku dzīvi, par lauksaimniecības uzplaukumu nevienam

nav liegts, bet tas ir mūsu visu pienākums un uzdevums. Un

ir. daudz lietu, kuras mēs nezinām. Pat vismācītākie vīri ii

spiesti vecumā atzīties, ka tomēr viņi maz ko zina, jo pasaule,
daba, zeme, augi, dzīvnieki un tā joprojām ir daudzi un da-

žādi, kur vēl visas tās dažādās norises un attiecības, kas notiek

kā dzīvā, tā nedzīvā dabā. Lauksaimnieks ir saistīts ar dzīvo

un nedzīvo dabu, tāpēc pārgudrība ir tā, ja kāds iedomājas, ka

viņš visu zina, ka viņam nekas vairs klāt nav jāmācās. Lai-

mīgi ir tie cilvēki, kas no šādas pārgudrības tiek vaļā, jo āt-

rāk, jo labāk. Patiesība ir senam latviešu sakāmvārdam —

mūžu dzīvo, mūžu mācies. Tāpēc ausis un acis vaļā. Būsim

priecīgi, ka mums ir iestādes, kurās darbojas un strādā mūsu

dēli, mūsu meitas, kas seko un stāsta tālāk, kas uzklausa, pār-
bauda un par labu atzīto ieteic citiem. Ne tāpēc, lai mācītu,

bet tāpēc, lai uz priekšu ietu — saimnieciski, bet arī garīgi, jo
miesa bez gara nav nekas. Ja neticēsim saviem dēliem un sa-

vām meitām, kam tad lai ticam, kam tad lai klausām?

Atmetīsim neticību, atmetīsim savrūpturēšanos, būsim

stipri ticībā sadarbībai un vienota darba sekmēm. lesim un

strādāsim savās lauksaimniecības biedrībās un zemnieku godu

augsti turot, zemnieku godu tīrot un spodrinot, vienoti stāvē-

sim aiz savas Lauksaimniecības kameras, kuru vada neviens

cits, kā Lizuma pagasta Elstu māju zemturis Rūdolfs Dzērve,

kas pats turējis arkla balstu savās rokās, kam pazīstamas un

zināmas zemturu gaitas pavasarī un rudenī, vasarā un ziemā,

purvus kultivējot, ganības un pļavas uzlabojot, raženus ga-

nāmpulkus iekopjot, tīrumus un laukus aparot un tīru sēklu

kaisot, kā arī ražu kopā vācot. Zemnieku un visai lauku iedzī-

votāju saimei jābūt vienotai un stiprai, tad mūžu mūžos pāri
laiku laikiem cieši blakus Lauksaimniecības kameras karogam

plīvos visi lauksaimniecības biedrību karogi. Visi tie vienādi

zeltzaļi. Visiem tiem vienāds aicinājums — «Par zemi, valsti,

nākotni.» Visi tie celsies augšup, jo aiz tiem ies vienotā zem-

nieku un lauku iedzīvotāju saime. Bet vēl staltāk un vēl lep-
nāk plīvos mūsu tautas un valsts sarkanbaltsarkanais karogs.
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Lai to piepildītu, mums jādomā arī par praktisko lauk-

saimniecības biedrību un Lauksaimniecības kameras sadarbī-

bu. Nebūsim tikai sausā likuma burta piepildītāji, bet gan

sadarbības nepieciešamības atzinēji savās sirdīs un savās do-

mās. Lauksaimniecības biedrībām, sevišķi
biedrību priekšniekiem, valdes locekļiem,

sekciju vadītājiem un uzticības vīriem, jā-
uztur visciešākā sadarbība ar sava rajona

agronomu. Lauksaimniecības kamera nav tikai Viestura

piemiņas pilī, šeit ir tikai galvenais birojs, Lauksaimniecības

kamera ir visā zemē. Uzaicināsim rajona agronomu uz kur-

siem, priekšlasījumiem un vakarēšanām. Informēsim rajona

agronomu pastāvīgi un nepārtraukti par saviem darbiem un

nodomiem. Paprasīsim viņa padomus un norādījumus. Uztu-

rēsim visciešākos sakarus, kur un kā vien tas iespējams. Ra-

jona agronoms izraudzīs atbalsta saimniecības. Būs izraudzī-

tas arī tālumnieku saimniecības, kas pēc rajona agronoma no-

rādījumiem, tiks pamazām citiem par piemēru un paraugu pa-

kāpeniski izkoptas. Sekosim visiem darbiem un darba nodo-

miem tālumnieku saimniecībās. Nebūsim tikai kritizētāji, jo
nav tādas lietas, ko nevarētu kritizēt. Ikvienā darbā var ga-

dīties arī neveiksmes. Arī šeit var gadīties viena, otra ne-

veiksme. Arī mums saimniecībā dažreiz neiet tik gludi, un

mums ļoti. nepatīk, ka citi gudri kritizē un smīn. Kas strādā,
tas kļūdās. Kas nekā nedara? Arī tad varam kritizēt viņa
slinkošanu.

Piesaistīsim rajona agronomu sekciju darbā, sevišķi zem-

kopības sekcijas darbā. Aicināsim rajona agronomu apmeklēt
saimniecības, bet neprasīsim par daudz. Rajonā ir vairāki

pagasti un saimniecību skaits visai liels. Tāpēc neļaunosimies,

ja viņi nevar visas saimniecības apmeklēt. Bet arī neaizmir-

sīsim uzaicināt. Varbūt, laiks iznāks? Mēs dažreiz mēdzam

pat neaicināt, bet gaidām, gaidām un pat dusmojamies, ka ne-

nāk. Sapratīsim arī rajona agronoma darba apstākļus. Tāpat

sapratīsim un atzīsim, ka sadarbība ar rajona agronomu kā

mums, tā mūsu lauksaimniecības biedrībai var tikai par labu

nākt.

Ir arī citi agronomiskie darbinieki: mājturības instrukto-

re, lopkopības, dārzkopības, biškopības, mašīnu instruktori, ra-

jona būvtechniķis, kas visi Lauksaimniecības kameras darbi-

nieki. Arī veterinārārsts un mežzinis stāv ļoti tuvu lauksaim-

niecības biedrību dzīvei, kaut gan nav tieši Lauksaimniecības

kamerai, bet gan Zemkopības ministrijai padoti. Tomēr, ne-

noliedzami tuvi. Ar visiem šiem darbiniekiem uzturēsim vis-
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ciešākās attiecības un sadarbību. Te sevišķi uzdevumi sek-

cijām, kā mājturības, lopkopības, biškopības v. t. t., kas sadar-

bojas ar attiecīgo speciālistu vai instruktoru. Katrai sek-

cijai jācenšas uzturēt sakari ar attiecīgo
kameras nodaļu. Piemēram, zemkopības sekcijai ar ka-

meras zemkopības nodaļu, mājturības sekcijai ar mājturības
nodaļu, mežkopības sekcijai ar mežkopības nozari, lopkopības
sekcijai ar lopkopības nodaļu v. t. t. Pēc sekciju nodibināša-

nas un iecelto sekciju vadītāju paziņošanas, kameras Lauk-

saimniecības biedrību nodaļa sekcijas vadītāja vārdu paziņo
arī attiecīgai kameras nodaļai, dodot pirmo pamatu sadarbības

un sakaru izveidošanai. leteicams griezties pie kameras noda-

ļām pēc darba padomiem un norādījumiem. lesūtāmi atsauk-

smei, apstiprināšanai un arī papildināšanai izstrādātie sekciju
darba plāni. Attiecību izveidošanu sekmēs arī sekciju darbī-

bas pārskatu iesniegšana v. t. t. Vairākas sekcijas no nodaļām
saņem arī pabalstus pārraugu, instruktoru v. t. t. algošanai.
Te jau sakari veidojas daudz ciešāki. Tāpat saņem arī citus

pabalstus — mašīnu iegādei, kalšu būvēm v. t. t. Arī dažādām

godalgām. Šāda ciešu sakaru izveidošana noteikti sekmēs at-

sevišķu sekciju darbību. Tā tad arī šinī virzienā sadarbība

turpināma. Ar Lauksaimniecības biedrību nodaļu sakari vai-

rāk iznāks uzturēt biedrības priekšniekam un valdes locek-

ļiem. Arī sabiedriski kultūrālai sekcijai ar šīs nodaļas Sabied-

riski kultūrālo nozari. Sabiedriski kultūrālai nozarei piepra-
sāmi lektori dažādiem biedrības un sekciju sarīkojumiem. Trā-

pāt šeit izprasāmas un saņemamas arī dažādo sarīkojumu

atļaujas. Sabiedriski - kultūrālās nozares tālrunis — Jelgava
1000—89. Sabiedriski kultūrālās nozares režisore sniedz pa-

domus lugu izvēlē un vispār par skatuves mākslas jautāju-
miem. Tāpat izbrauc iestudēt lugas, noturēt kursus un priekš-

lasījumus par teātra mākslu. Atbild arī uz rakstiski iesūtītiem

jautājumiem. Personīgi runājama pirmdienās un otrdienās,

"tāļrunis: Jelgava — 1000—90.

Lauksaimniecības biedrību reģistra pārzinis pārzina un

sniedz padomus lauksaimniecības biedrību savienošanās un ap-
vienošanās lietās, pārzinot attiecīgu atļauju izsniegšanu. Sek-

ciju pārzinis sniedz ziņas un padomus par sekciju izveidošanu.

Lauksaimniecības biedrību nodaļa pārzina un vada arī biedrī-

bu priekšnieku un goda tiesu locekļu techniskos apstiprināša-
nas darbus, kā arī veic visas tās lietas, kuras tai uzliktas ar li-

kumu par pienākumu un kuras jau bija minētas iepriekš.

Lauksaimniecības biedrību un lauksaimniecības biedrību

nodaļas sadarbība no biedrību dibināšanas un pārorganizēšanas
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dienas veidojusies labā saskaņā un sadarbībā un tāda pat vei-

dosies un pastāvēs arī tuvākā un tālākā nākotnē. Lauksaim-

niecības biedrības dziļi izpratušas šādas sadarbības nepiecie-
šamību un svētību.

Nākotnē vēl ciešāka jāizveido ievēlēto

Lauksaimniecības kameras locekļu, pilnvar-
nieku un lauksaimniecības biedrību sav-

starpējā sadarbība. Ir nepieciešams, lai laiku pa lai-

kam ievēlētie kameras locekļi un pilnvarnieki sniegtu ziņoju-
mus nevien par savu tiešo darbību kameras pilnsapulcēs, sek-

cijās un citās vietās, bet plaši informētu biedrības par kameras

darba nodomiem. Kameras locekļiem iespējams saņemt vispla-
šāko informāciju par Lauksaimniecības kameras darbību. Tā

jādara zināma arī citiem, jo tā lauksaimniecības biedrībām

kameras darbs un nodomi kļūs tuvāki un saprotamāki. Lauk-

saimniecības biedrībām ieteicams uzaicināt kameras locek-

ļus un pilnvarniekus šniegt ziņojumus pilnsapulcēs un citos

sarīkojumos. leteicams rajonu agronomiem laiku pa laikam

sasaukt sava rajona lauksaimniecības biedrību priekšnieku sa-

nāksmes. Te nepieciešama sazināšanās ar Lauksaimniecības

biedrību nodaļu, lai nenotiktu tā, ka nodaļa sauc priekšniekus
īsā laikā uz jaunu apspriedi. Šinīs sanāksmēs arī kameras lo-

cekļi un pilnvarnieki var sniegt savus ziņojumus. Tāpat arī

biedrību priekšnieki var informēt savas biedrības pagastos.
Šādas sanāksmes var arī sasaukt pirms kameras pilnsapulcēm
un pilnvarnieku sanāksmēm, lai kameras locekļi un pilnvar-
nieki saņemtu plašu un pārskatāmu informāciju par savu ra-

jonu. Bez biedrību priekšniekiem, kuriem katrā ziņā šādās

sanāksmēs jāpiedalās, var aicināt arī lauksaimniecības biedrību

ievēlētos delegātus kameras locekļu kandidātu vēlēšanām. Arī

rajona agronomi izmanto šādas sanāksmes, lai nevien iegūtu

plašu informāciju par savu rajonu, bet arī sniegtu jaunus ie-

rosinājumus un padomus.

Katrā ziņā kameras locekļu un pilnvarnieku sadarbība ar

lauksaimniecības biedrībām nākotnē prasa ciešāku izveidošanu.

Arī šeit sadarbība veidosies arvien ciešāka, jo laiks, kamēr

lauksaimniecības biedrības vēlē kameras locekļus, vēl visai īss.

Arī kameras locekļi aizvien vairāk iejutīsies savos uzdevumos

un pienākumos, vairāk izprotot sava darba nozīmi. Tad arī

sadarbības izveidošana kļūs nesalīdzināmi vieglāka.

Sadarbības izveidošanā nozīme arī bied-

rības priekšnieku un valdes ziņojumiem.

Biedrības priekšnieks un valde var Lauksaimniecības kamerai

iesūtīt dažādus ierosinājumus. Ja ierosinājumi dzīvē izvedami,
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tos nosūta tālāk attiecīgām iestādēm. Daži ierosinājumi izrā-

dās nepildāmi. Saprotams, lauksaimniecības biedrības tad sa-

ņem attiecīgos paskaidrojumus.

Ļoti svarīgi, lai Lauksaimniecības kamera vienmēr būtu

labi informēta par lauku dzīves apstākļiem, vajadzībām, grūtī-

bām, laika apstākļiem, sējumu un ražas stāvokli, lopu stāvokli,

lopbarības apstākļiem v. t. t. visā mūsu zemē, visos pagastos.

Tāpat svarīgi saņemt ziņas, kas kurā vietā labs, kas sasniegts,
ne tikai sliktās ziņas. Tikai tad iespējama lauku iedzīvotāju
interešu un vajadzību īstā aizstāvēšana, kad arī visi apstākļi
sīki zināmi. Tāpēc ieteicams, lai biedrības priekšnieki sniegtu

attiecīgus ziņojumus. Lai to atvieglotu, līdzšinējo četrmēnešu

ziņojumos turpmāk tiks paredzēti attiecīgi punkti, kur sniegt
arī šāda veida ziņas. Šo pašu iemeslu dēļ bieži vien lauksaim-

niecības biedrību priekšniekiem un valdei jāievāc un jāiesūta
Lauksaimniecības kamerai dažādas ziņas. Bez sava mērķa un

nodoma neviena ziņa nav pieprasīta un netiks prasīta, jo vi-

siem un arī kamerai zināms, ka lauksaimniecības biedrību dar-

biniekiem nav visai daudz brīva laika. Ja ir kas prasīts un tiks

prasīts ,tad tas arī bijis un būs nepieciešams lauku dzīves pa-

celšanas darbam. Ne katrreiz visu ir tik viegli paskaidrot, tā-

pēc darīsim visu, lai pieprasītās ziņas varētu laikā sniegt un

nedomāsim tā, ka mūs veltīgi apgrūtina. Tas mūsu darbam

nenāks par labu.

Lauksaimniecības kamera izdod dažādus

lauksaimniecības žurnālus. «Sētā un Druvā» ir

lauksaimniecības biedrību oficiozs. Lauksaimniecības kamera

parasti griežas pie lauksaimniecības biedrībām ar aicinājumu
darīt visu, lai šiem lauksaimniecības žurnāliem

tiktu savākts iespējami lielāks lasītāju
skaits.

Ir gadījumi, kur biedrības priekšnieki, valdes locekļi un arī

sekciju vadītāji nav visai ar šādu rīcību apmierināti. Lauk-

saimniecības žurnālus nevajagot ar varu spiest. Aizbildinās

arī, ka lauksaimniecības žurnālus labāk esot izplatīt piensaim-
nieku sabiedrībām un lauksaimniecības biedrībām tur neesot

ko darīt. Ir nenoliedzama patiesība, ka saimniecības, kuru

īpašnieki sāk lasīt lauksaimniecības žurnālus, pamazām iet uz

priekšu. Lauksaimniecības žurnāls ir ierosmes nesējs. Lauk-

.saimniecības žurnāls ir klusais padomdevējs. Paši sakām: labs

padoms nav ar zeltu atsverams. Kāpēc Lauksaimniecības ka-

mera ieteic lauksaimniecības žurnālus? Tikai tāpēc, ka tur,

kur iekļuvis lauksaimniecības žurnāls, pavērti arī vārti uz lab-



159

Katrā mājā -
lauksaimniecības

žurnālu!

klājību un uzplaukumu. Tāpēc jāizlieto visi līdzekļi, lai lab-

klājības vārti pavērtos. Bet lauku labklājības vārtu atvēršana

ir viens no galveiem lauksaimniecības biedrību uzdevumiem.

Tāpēc visur, kur un kā tas vien iespējams, ieteiksim un aicinā-

sim abonēt un lasīt nevien lauksaimniecības žurnālus, bet arī

lauku dzīvei tuvi stāvošus dienas laikrakstus.

Vēl mums jāzina, ka Lauksaimniecības kamerai jāpie-
maksā lauksaimniecības žurnālu izdošanai. Jo lielāks abonentu

skaits, jo piemaksa paliek mazāka. Līdzekļi noderīgi dažādu

citu pasākumu veicināšanai. Dosim iespēju šos līdzekļus atbrī-

vot, savācot jo lielu abonentu skaitu. Katrā mājā —

lauksaimniecības žurnāls, la.i ir mūsu dar-

ba mērķis. Augot abonentu skaitam, uzlabosies arī lauk-

saimniecības žurnālu saturs. Arī to neaizmirsīsim.

Kā zināms, lauksaimniecības biedrību oficiozā «Sētā un

Druvā» tiek publicēti visi lauksaimniecības biedrību apkārt-
raksti un norādījumi par lauksaimniecības biedrību darbību.
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Tāpēc biedrību oficiozs jāabonē visiem: biedrību priekšniekiem,
valdes un revīzijas komisijas locekļiem, sekciju vadītājiem, uz-

ticības vīriem, bet ļoti labi, ja «Sētā un Druvā» abonētu un la-

sītu visi lauksaimniecības biedrību biedri un aicinātu arī ne-

biedrus darīt to pašu. Tad visi varēsim sekot nevien norādī-

jumiem par lauksaimniecības biedrības darbības izveidošanu,

bet arī dažādiem rakstiem par lauksaimniecību. Tad cieša un

vienota kļūs arī mūsu sadarbība ar Lauksaimniecības kameru,

jo žurnāli pauž kameras nodomus un uzskatus, aicinājumus un

norādījumus.

LAUKSAIMNIECĪBAS KAMERAS LOCEKĻU VĒLĒŠANAS

Likuma par Latvijas Lauksaimniecības kameru 50. § nosa-

ka, ka kamera sastāv no 120 lauksaimniecības pārstāvjiem —

kameras locekļiem. 100 kameras locekļus Zemkopības ministrs

ieceļ no lauksaimniecības biedrību izvēlētiem kandidātiem un

20 kameras locekļus ieceļ no kameras prezidija priekšā liktām

personām, kurām ir zinātniski vai praktiski nopelni lauksaim-

niecības pacelšanā. Kameras locekļus ieceļ uz vienu gadu.
Karrferas locekļu amats ir goda amats, un viņi savus pienāku-

mus izpilda bez atlīdzības. Par piedalīšanos sēdēs un citu ka-

meras uzdevumu pildīšanā kamera maksā tiešo izdevumu atli-

dzību. 50. § noteikts, ka kandidātus kameras locekļu amatam,

pa 3 no katra kameras agronomiskā rajona, izvēlē attiecīgā ra-

jonā ietilpstošo lauksaimniecības biedrību delegāti no sava vi-

dus. Pavisam ir 100 agronomisko rajonu, tā tad ievēl pavisam
300 kandidātus. Delegātus ievēlē lauksaimniecības biedrības

savās kopsapulcēs, ik pa 3 katra biedrība. Sīkāki noteikumi

paredzēti no Zemkopības ministra izdotā instrukcijā kandidātu

vēlēšanām Latvijas Lauksaimniecības kameras locekļu amatam.

Šeit noteikts, ka lauksaimniecības biedrībās katru gadu no 1.

februāra līdz 1. martam īpašās ārkārtējās kopsapulcēs izvēlē

delegātus Lauksaimniecības kameras locekļu amatam. Ar gads-

kārtējām pilnsapulcēm šīs ārkārtējās pilnsapulces apvienoja-

mas tikai izņēmuma gadījumos. Bez delegātiem kandidātu vē-

lēšanām kameras locekļu amatam, lauksaimniecības biedrības

izvēlē 4—6 priekšstāvjus no biedru vidus ieskaitīšanai rezer-

ves kandidātos pašvaldību amatiem. Šinī laikā, t. i. no

1. februāra līdz 1. martam pārtraukta bied-

ru uzņemšana lauksaimniecības biedrībās,

lai nerastos gadījuma biedri, kas stājas biedrībā tikai tad, kad



biedri izmanto viņiem piešķirtās tiesības. Ārkārtējās pilnsapul-
ces delegātu vēlēšanām izziņojamas ar apkārtrakstu vai piesū-
tot biedriem īpašus paziņojumus vismaz 14 dienas pirms sa-

pulces sanākšanas, uzrādot sapulces sanākšanas laiku, vietu

un darbu kārtību, kurā jāparedz arī delegātu vēlēšana. Šo ār-

kārtējo pilnsapulču darba kārtība parasti šāda:

1. Sapulces protokolista vēlēšana.

2. Balsu skaitītāja vēlēšana.

3. Delegātu izvēlēšana LLK locekļu kandidātu vēlēšanām.

4. Pašvaldības amata rezerves kandidātu vēlēšanas.

5. lerosinājumi un pārrunas.

Šo darbu kārtību ieteicams papildināt ar esošo LLK lo-

cekļu un pārstāvju — pilnvarnieku ziņojumiem un priekšlasī-

jumiem par savu līdzšinējo darbību. Ja līdzšinējie LLK lo-

cekļi un pilnvarnieki nevar piedalīties pilnsapulcē, tad pare-

dzams rajona agronoma vai cits kāds saturā vērtīgs priekšlasī-

jums. Tas cels ārkārtējo pilnsapulču nozīmi un vērtību. Val-

des pienākums ir 2 nedēļas iepriekš paziņot Lauksaimniecī-

bas biedrību nodaļai sapulces sanākšanas laiku, vietu un darbu

kārtību.

Arī ārkārtējās pilnsapulces tikai tad pilntiesīgas, ja tanīs

piedalās vismaz Vio pilntiesīgo biedru, bet ne mazāk kā 10, un

tajā piedalās biedrības priekšnieks vai viņa vietnieks. Biedrī-

bas ārkārtējo pilnsapulci vada biedrības priekšnieks vai viņa
uzdevumā biedrības priekšnieka vietnieks. Protokolu raksta

sapulces izvēlēts protokolists, protokolā noteikti atzīmējot sa-

pulces dalībnieku skaitu un arī lauksaimniecības biedrības

biedru skaitu, lai būtu konstatējama sapulces pilntiesība. Kat-

ra lauksaimniecības biedrība izvēlē 3 delegātus. Tiem jābūt
lauksaimniecības biedrības biedriem. Ir vēlams, lai no 3 de-

legātiem viens būtu lauksaimnieks, kam pagājušā gadā bijušas
tirdznieciskas attiecības ar a/s «Bekona eksports», bet otrs —

lauksaimnieks, kam pagājušā gadā bijušas tirdznieciskas attie-

cības ar Zemkopības ministrijas Labības biroju vai arī ar a/s

«Latvijas centrālais sēklu eksports». Par delegātiem var izvē-

lēt arī lauksaimniecības biedrības amata personas un arī lauk-

saimniecības biedrības biedrus — pastāvīgos laukstrādniekus.

Lauksaimniecības biedrībās, pie kurām pastāv darba vai lauk-

strādnieku sekcijas, viens delegāts izvēlējams no šīs sekcijas
uzticības vīriem — pastāvīgiem laukstrādniekiem.

Delegāti jāizvēlē līdz 1. martam. Biedrības, kas delegātus
līdz šim dātumam nav ievēlējušas, tālākās vēlēšanās zaudē tie-

sības piedalīties. Tas pats attiecas arī uz biedrībām, kuras vē-

16111



162

lešanas noteikta laika nav izdarījušas, sakara ar attiecīgo liku-

mu un instrukciju noteikumiem.

Ārkārtējā kopsapulcē katram lauksaimniecības biedrības

biedram ir viena balss, ko nevar nodot citam. Delegātus
izvēlē ar vienkāršu balsu vairākumu, bal-

sojot par un pret, bet izvēlējamiem dele-

gātiem jādabū ne mazāk kā puse no klāt-

esošo vēlētāja skaita. Balsošanu atkārto, līdz vaja-
dzīgais delegātu, tāpat arī pašvaldības rezerves kandidātu skaits

ievēlēts. Jābalso aizklāti ar zīmītēm.

Stingri jāievēro, ka par notikušām de-

legātu vēlēšanām kameras locekļu amatam

un arī pašvaldības amatu rezerves kandi-

dātu vēlēšanām, lauksaimniecības biedrī-

bas priekšniekam 3 dienu laikā jāziņo
Latvijas Lauksaimniecības kamerai, resp.,

tās Lauksaimniecības biedrību, nodaļai, pa-

ziņojot ievēlēto delegātu un pašvaldības amatu rezerves kandi-

dātu vārdus, uzvārdus, adresi vai dzīves vietu, dzimšanas gadu
un nodarbošanos. Jāiesūta arī pagasta valdes

apliecināts vēlēšanu protokola noraksts.

Lai atvieglotu biedrību priekšniekiem ziņu ievākšanu, LLK

Lauksaimniecības biedrību nodaļā izgatavojusi aptaujas veidla-

pas, kuras izsūtīs biedrībām pēc ārkārtējās pilnsapulces rakstis-

kas pieteikšanas kamerai. Aptauju veidlapas izpildāmas dele-

gātiem un kandidātiem nekavējoties pēc pilnsapulces un nodo-

damas sapulces vadītājam. Izpildītās veidlapas reizē ar paga-
sta valdes apliecinātu pilnsapulces protokola norakstu un bied-

rības priekšnieka pavadrakstu 3 dienu laikā pēc vēlēšanām ie-

sūtāmas LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļai.

Tāpat stingri jāievēro, ka par delegātiem kameras locekļu
kandidātu vēlēšanām un arī par lauksaimniecības biedrību

priekšstāvjiem nevar būt personas, kam ar tiesas spriedumu
atņemtas tiesības, kas administratīvi sodītas, kas atrodas kon-

kursā vai nenobeigta konkursa izlīgumā, kam iecelta admini-

strācija vai kas atrodas aizgādnībā, un kas pēdējo 5 gadu laikā

atceltas no biedrību, organizāciju vai pašvaldību amatiem. le-

vēlētie delegāti, kas neatbilst šiem'noteikumiem, netiks pielaisti,
tālākās, vēlēšanās. Būsim nevien čakli ārkārtējo vēlēšanu piln-
sapulču apmeklētāji, bet arī apzinīgi savā. rīcībā vēlēšanu laikā

un nepielaidīsifri tādu rīcību, ka sanāk lauksaimniecības biedrī-

bas pilnsapulce, izdala zīmītes, uzstāda kandidātus un nodod



balsis. Kad paziņo ievēlētos, brīnāmies, kas iznācis, jo izrādās,

ka ievēlēts tāds vīrs, kas itin nemaz nav piemērots. Saimniecība

viņam vāja, ražas zemas, par lopkopības pārraudzību viņš pat

nav domājis. Personīgās īpašības: neiecietība, mētāšanās ar

skaļiem vārdiem, uzdzīvošana, cenšanās pēc personīgā labuma.

Arī 15. maija idejas, — ja ne pavisam svešas, tad — vārdos, ne

darbos. Nu mēs uztraucamies, nu mēs brīnāmies. Prasām un

jautājam, kas balsoja, kas ievēlēja? — Izrādās, paši. Vienam

uzrakstījies netīšām, otrs gribējis pajokot, bet trešais darījis ar

nodomu, jo «lūk, viņš ar to lielo muti labi sadeva manam kai-

miņam, bet uz kaimiņu man sen nav labs prāts.» Visbēdīgākie
ir gadījumi, ja pašlabuma meklētājs arī pats iepriekš parūpē-

jies, atrodot vienu otru šaubīgāku un svārstīgāku, kuram pašam

grūti izšķirties un kuram arī vienalga, kas biedrībās pārvaldē
nāk, jo viņam arī vairāk rūp personīgs labums. Un tad notiek

tā, ka nākošais amata vīrs uzmeklē vietu, kur dabūjams kas

«stiprāks». Ko nozīmē daži lati, ja balsis nāk un nodomi pie-

pildās. Kas zina, varbūt vēlāk atnāks atpakaļ vairākkārtīgi.
Un tā amats rokā, bet mēs brīnāmies un brīnāmies. Turpināju-
mā — braucam un meklējam taisnību un lūdzam atsvabināt no

mūsu pašu roku darba, lūdzam atcelt. Bet ievēlētais pašlabu-
ma meklētājs ir bijis vēl veiklāks, jo viņš jau visu nojautis un

iepriekš jau mūs nosūdzējis, pastāstot, ka tādi un tādi nāks un

sūdzēsies, bet viņi, kas nāks, ir tie, kas pagasta dzīvi skalda un

ārda. Sākas meklēšana, sākas skaidrošana, kas prasa laiku,

kas nevajadzīga un lieka, kas atkrīt, ja savā darbā nepielaižam

nejaušības, ja visu, ko darām, darām arī nopietni un ar patiesu
lietu izpratni.

Labums tas, ka šādu gadījumu tomēr nav daudz, ka citur

notiek pareizākais un labākais, tiek ievēlēti krietnie un čaklie,

rosīgie un darbīgie. Kā tas notiek, arī varam pastāstīt.

Šinīs gadījumos vēlēšanas netiek uzskatītas par tādu lietu,

kur varam pajokot, kur varam atriebties, jo tur zina un saprot,

ka vēlam vīrus, kas būs mūsu dzīves vadītāji. Kādi būs vadī-

tāji, tādas būs arī mūsu darba sekmes. Ja atradīsim labākos no

labākiem, rosīgākos no rosīgākiem, mūsu darba sekmes būs vis-

labākās. Tāpēc jau iepriekš tanīs 14 dienās, kad mums zināma

vēlēšanu pilnsapulces diena, vieta, laiks un darbu kārtība, mēs

izdomājam un apdomājam, ko vēlēsim, par kuriem balsi nodo-

sim. Aprunājamies ar tuvākiem paziņām un kaimiņiem un

aizmirstam visas savas personīgās patikas un nepatikas, jo runa

iet par vispārēju lietu, par kopīgu labumu. Ja pārrunās un pār-
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domās esam atraduši labāko un piemērotāko, tad aizmirsīsim

arī to, ja šis spējīgākais vīrs, lūk, kādreiz mums kaut ko noda-

rījis vai arī nav ko pa prātam pateicis. Mēs daudzos gadījumos
vēl pietiekoši neizprotam, cik daudz tieša un netieša labuma

mums dod kopējo pasākumu panākumi un uzplaukums, tādēļ

par šīm lietām runājot, domājot un darot: aizmirsīsim

visu personīgo.

Arī vēlēšanu sapulcēs, vispirms, pārrunāsim lietu patieso
stāvokli, apspriedīsim, kas būs jādara, kas jāpanāk un kādi uz-

devumi būs jāveic tiem, kurus ievēlēsim. Uzstādīsim kandidā-

tus un ja vērojam, ka arī vīri, kam viltus sirdī, un pašlabuma

meklētāji mēģina savu balsi pacelt, nebaidīsimies un to atklāti

pateiksim, jo visi atbildīgi par to, kas tiek ievēlēti un kā tiek

ievēlēti. Nepielaidīsim nejaušības ,par kurām pašiem vēlāk

jākaunās un jāsarkst, bet novērsīsim — ar atklātu un drošu, bet

reizē mierīgu un asumus neizsaucošu uzstāšanos — jau pašā
sākumā kā pašlabuma meklētāju, tā arī viņiem līdzīgo ievēlēša-

nu. Mums nav jākaunās un jābaidās griezties pie pārējiem sa-

pulces dalībniekiem, pie viņu goda prāta, pie sirds skaidrības,

norādot, k izvēlētais ceļš nav īstais un pareizais, jo mums jāzina
un jāsaprot, ka katrs labi izdarīts darbs nes svētību kā šodienai,

tā arī rītdienai, bet vēl vairāk nākotnei. Tikai viss. tas jādara
ar skaidru sirdsapziņu, bez blakus nolūkiem un nodomiem. Kam

tādi ir, tie labāk lai nesaka neko, jo katru neskaidrību pārējie

nojauš un saprot.

Viss teiktais sevišķi jāievēro vēlēšanu laikā, kad pašlabu-
mu meklētāju amatu kāre vislielākā. Nepielaidīsim nejaušī-
bas, neļausimies pārsteigties, bet gādāsim, lai amatos nāk vīri,
kam 15. maija cēlās idejas sirdī mājo nešaubīgi un nešķirami,

jo tikai tad iesim pretim gaišai un skaidrai nākotnei.

Februāra mēnesī ārkārtējās pilnsapulcēs katrai lauksaimnie-

cības biedrībai jāizvēl 3 delegāti LLK locekļu kandidātu vēlē-

šanām. Biedrības, kas delegātu vēlēšanas darbus nebūs laikā

veikušas vai pielaidušas nepareizības, LLK locekļu kandidātu

vēlēšanās piedalīties nevarēs.

Pēc tam, kad agronomiskā rajonā lauksaimniecības biedrī-

bas līdz š. g. 1. martam ievēlējušas delegātus, organizējamas

rajonu lauksaimniecības biedrību delegātu sapulces LLK locek-

ļu kandidātu vēlēšanām.

Ar Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētāja rak-

stisku rīkojumu lauksaimniecības biedrība, kuras vārdā no-

saukts agronomiskais rajons, sasauc rajonā ietilpstošo lauksaim-
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niecības' biedrību izvēlēto delegātu kopsapulci. Biedrības

priekšnieks, kurš saņēmis LLK priekšsēdētāja rīkojumu sasaukt

delegātu sapulci, rakstiski aicina biedrību delegātus uz kopsa-

pulci. Sapulcēm jānotiek ne vēlāk par 15. martu.

Uzaicinājuma rakstos jāmin sapulces sanākšanas vieta, laiks

un darba kārtība, un tie izsūtāmi ar aprēķinu, lai delegāti tos

saņemtu vismaz nedēļu pirms noliktās sapulces sanākšanas.

Par delegātu sapulces sanākšanu jāziņo arī rajona agronomam

un sapulcei izprasāma policijas atļauja.

Katram delegātam uz rajona lauksaim-

niecības biedrību delegātu kopsapulci jā-
ņem līdz uzaicinājuma raksts un personī-
bas dokumenti. Pirms sapulces sākšanās delegāti re-

ģistrējas sapulces telpās pie sanāksmes protokolista — rajona

agronoma vai sapulces sasaucējas biedrības priekšnieka. Reģis-

trējoties delegātam jāuzrāda uzaicinājuma raksts un, uz piepra-

sījumu, delegāta tiesības pārbaudei arī pase.

Sapulci, saskaņā ar instrukcijas 10. pantu, atklāj un līdz

sapulces vadītāja ievēlēšanai vada gados vecākais tās lauksaim-

niecības biedrības delegāts, kura sapulci sasaukusi. Sapulces

atklājējs ziņO, ka delegātu sapulce sasaukta uz LLK priekšsē-

dētāja rīkojumu, sapulces noturēšanai saņemta policijas atļauja,
nolasa sapulces dalībnieku skaitu un darbu kārtību. Darbu

kārtībā jāparedz:

1 Sapulces vadības vēlēšana,

2. Trīs LLK locekļu kandidātu vēlēšanas,

8. lerosinājumi un pārrunas.

Pēc darba kārtības nolasīšanas sapulces atklājējs aicina ie-

vēlēt sapulces vadītāju. Pēdējais pēc ievēlēšanas pārņem sa-

pulces vadību. Sapulces protokolists ir rajona agronoms. Ja

agronoms sapulcē nevar piedalīties, tad sapulces protokolists
izvēlams no delegātu vidus. Parastā kārtībā izvēlē arī balsu

skaitītājus, kuru skaitu nosaka delegātu sapulce.

Sapulces vadītājs pārbauda, cik no sapulces delegātiem ir

laukstrādnieki. Ja sapulcē ieradušies vairāk kā 3 delegāti —

laukstrādnieki, tad viņi no sava vidus izrauga vienu LLK lo-

cekļu kandidātu. Šādā gadījumā delegāti — laukstrādnieki pā-

rējo 2 kandidātu izvēlēšanā nepiedalās. Ja delegātu — lauk-

strādnieku ir mazāk par 3, tad viņi piedalās kandidātu vēlēša-

nās kopā ar pārējiem delegātiem.

Kandidātus vēlē aizklāti balsojot (ar

zīmītēm) ar vienkāršu balsu vairākumu.
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Zīmītēm jābūt apzīmogotām ar biedrības

zīmogu. Katram delegātam ir tikai viena balss, ko nevar

nodot citam. Rajona agronomam, Zemkopības ministrijas un

LLK pārstāvjiem, ja tie delegātu sapulcē piedalās, nav balss-

tiesības.

Delegāts var balsot ne vairāk kā par 3 uzstādītiem kandi-

dātiem. Vēlams, lai no katras lauksaimniecības biedrības de-

legātiem uzstādītu tikai vienu kandidātu. Ja pirmā balsošanā

nav neviens ievēlēts (nav dabūjis vairākumu), vēlēšanas jāat-
kārto, līdz vajadzīgie 3 kandidāti ievēlēti. Sapulces vadītājs
pēc notikušās delegātu sapulces protokolu nekavējoties, ne

vēlāk kā 3 dienu laikā iesūta LLK Lauksaimniecības biedrību

nodaļai. Kameras locekļu kandidātu vēlēšanu rezultātus Lat-

vijas Lauksaimniecības kamera līdz 20. martam paziņo Zem-

kopības ministram, uzdodot ievēlēto kandidātu vārdus uzvār-

dus, adresi, izglītību, nodarbošanos un īsu dzīves aprakstu. No

izvēlētiem kandidātiem Zemkopības ministrs ieceļ kameras 100

locekļus un nozīmē 100 pilnvarniekus — lauksaimniecības bied-

rību priekšstāvjus pie Labības biroja un a/s «Latvijas Centrā-

lais Sēklu Eksports» un 100 pilnvarniekus pie a/s «Bekona

Eksports». Tā tad visi 300 ievēlētie kandidāti dabū uzdevu-

mus un pienākumus. Izstājušos, izslēgto un mirušo kameras

locekļu vietā tajos agronomiskos rajonos, no kuriem viņi nāku-

ši, izvēlējami jauni kandidāti.

Lauksaimniecības kameras locekļu un pilnvarnieku vēlēša-

nām jāpiegriež vislielākā vērība un nopietnība. Nerīkosimies

tā, kā to esam darījuši agrākos laikos ,kad balto vēlēšanu zīmīti

rokā ņemot tanī nerakstījām vispārības labumu, skaidrības un

krietnības domas, bet personīgo savtīgumu, viendienas strīdus,

nesaskaņas un skaudību, dodot priekšroku tukšiem un skaļiem

kliedzējiem, bet ne nopietniem darba darītājiem. Par šādas

rīcības sekām nav jāstāsta, jo baltā vēlēšanu zīmīte gan pelē-
kāka nepalika, bet pelēkāka un tukšāka palika dzīve. No pavir-
šas pieejas vēlēšanu lietai mēs esam jau pārāk daudz cietuši.

Gādāsim, lai ar pareizu rīcību tagad pavērtu ceļu krietnumam

un rosībai, kas cels dzīvi vēl nebijušā augstumā arī mūsu lauku

sētās un pagastos.

Tieši vēlēšanu laikā mēs varam parādīt un pierādīt, ka

esam pareizi izpratuši un sapratuši 15. maija atdzimšanas ide-

jas, vienības ideālus un esam kļuvuši šo ideju piepildītāji vār-

dos un darbos. Mēs ievēlam Lauksaimniecības kameras locek-

ļus un pilnvarniekus, kuru uzdevums vadīt nevien mūsu lauku

dzīves pacelšanu mūsu agronomiskā rajonā un lauksaimniecības
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biedrībās, bet pārstāvēt un aizstāvēt mūsu intereses un vaja-
dzības Lauksaimniecības kameras pilnsapulcēs, sekciju un ko-

misiju sēdēs, apriņķa sanāksmēs un citur, ievērojot un sekojot
visam, kas tur notiek un par visu arī ziņojot mums, lai būtu
skaidrība par valdības un kameras nodomiem un plāniem, un

mēs savu darbu varētu ar visu to saskaņot, aizvien vairāk tu-

vojoties plānveidīgai un saskaņotai lauku dzīves pacelšanai.
Tā tad mūsu izvēlētie pārstāvji būs arī uzņēmības un rosības

nesēji, un no viņu darba atkarīgs vispārējais uzplaukums un

mūsu dzīves uz priekšu iešana. Pēc viņiem, viņu darba un rī-

cības'spriedīs par mums, par mūsu pagastu un agronomisko ra-

jonu. Ikviens krietns vīrs grib, lai viņa godu augstu cienī un

vērtē, un mums arī jāgādā, lai par mūsu pagastu un agrono-

misko rajonu labu un krietnu runā un stāsta. Bet to panāksim
tikai tad, ja mūsu rīcība vēlēšanu laikā būs tāda, kas mūsu pa-

gastam godu dara un mūsu pagasta labo slavu vairo un ceļ.
Šādi darīsim nevien paši, bet līdzīgā kārtā vēlēšanu nozīmi

draudzīgā garā izskaidrosim visiem sapulces dalībniekiem.

Ar to būsim cēluši un vairojuši nevien sava pagasta godu,

bet būsim pildijuši arī lauksaimniecības biedrības statūtu no-

teikumu par to, ka ikviena biedra pienākums celt un vairot

zemnieka godu, padarot to tīru un spodru. Mūsu izvēlētiem

pārstāvjiem nāksies sadarboties ar citu kameru locekļiem, kur

viņi kā lauku dzīves pārstāvji būs arī tiešie mūsu zemnieka

goda izteicēji. Tas vēl vairāk izceļ un parāda, kāda liela nozī-

me mūsu rīcībai vēlēšanu laikā.

GODALGOŠANAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀŠANU

VEICINĀŠANAS FONDS.

Lauksaimniecības biedrību galvenais darbs jāveltī lauku

dzīves līmeņa pacelšanai visās tās daudzās un dažādās nozarēs,

veidos un virzienos. Šis darbs nav veicams bez attiecīgas inte-

reses uņ ierosmes pašos darba darītājos -— lauksaimniekos. Kā

mūsu zemē, tā ārzemēs par labu līdzekli, kas rada, ceļ un vai-

ro interesi, atzīta centīgo un čaklo godalgošana..
Bet tanī pašā laikā uz priekšu iešana pretim- lie-

lākai labklājībai un pilnībai nav iespējama
bez attiecīgām.zināšanām.

Lai veicinātu kā centīgo un čaklo godalgošanu, tā arī at-

tiecīgu zināšanu izplatīšanos, LLK prezidijs savā 1938. g. 28.

aprīļa sēdē pieņēmis noteikumus par godalgošanas un

lauksaimniecības zināšanu veicināšanas
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fondu, kas pastāv un darbojas pie lauksaimniecības biedrī-

bām. Šos noteikumus 1938. gada 25. maijā apstiprinājis Zem-

kopības ministrs J. Birznieks un tie publicēti Sētā un Druvā

1938. gada 24. numurā.

Arī pirms šo noteikumu publicēšanas lauksaimniecības

biedrības piešķīrušas balvas gan ilggadīgiem laukstrādniekiem,

gan nopelniem bagātiem biedrību darbiniekiem, tāpat čakliem

un centīgiem zemturiem par saimniecību uzkopšanu, labierīcī-

bu ierīkošanu, pļavu un ganību kultivēšanu, izcilām ražām v.

t. t. Balvas saņem arī mazpulku dalībnieki savās ražas apska-
tēs un sacensībās. Tāpat godalgas un diplomus piešķir izciliem

lopkopjiem ražas apskatēs. Līdzekļus attiecīgām balvām pie-
šķir pašas biedrības, pašvaldības, krājaizdevu, patērētāju bied-

rības, piensaimnieku sabiedrības, apdrošināšanas biedrības v. t.

t Daudzos gadījumos šīs atsevišķās biedrības par atvēlētiem

līdzēkļiem pašas cenšas iegādāties arī balvas, kas dažreiz iznāk

ne sevišķi vērtīgas, jo atvēlētie līdzēkļi nav pārāk lieli. Ir arī

gadījumi, kad pašvaldības, saimnieciskās organizācijas un bied-

rības labprāt savos budžetos uzņemtu summas centīgo godalgo-
šanai, bet nezina, kam šīs parezētās summas nodot, un lieta tiek

atlikta. Beidzamā laikā gan caur Lauksaimniecības kameru,

gan arī tieši pašas biedrības saņem itin prāvus ziedojumus no

atsevišķām personām kā no laukiem, tā arī pilsētām.

Lai rastu iespēju visiem šādā veidā pabalstīt lauksaimniecī-

bas pacelšanas darbu, tai pašā reizē visus līdzēkļus sakopojot
vienā vietā, kas dod iespēju pavairot kā piešķirto balvu vērtību,

tā arī visam godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veici-

nāšanas darbam dot organizētu veidu, pie lauksaimniecības

biedrībām nodibināti godalgošanas un lauksaimniecības zinā-

šanu veicināšanas fondi.

Noteikumos par godalgošanas un lauksaimniecības zināša-

nu veicināšanas fondu tad arī teikts, ka fonda uzdevums

ir rast un krāt līdzekļus centīgāko lauku

iedzīvotāju godalgošanai par sasniegumiem
un panākumiem dzīvē un darbā un sekmēt

lauku dzīves uzplaukumu, sagādājot līdzek-

ļus lauksaimniecības zināšanu izplatīšanai
.un kopdarbības veicināšanai.

Kur radīsies fonda līdzekļi? — Godalgošanas un lauksaim-

niecības zināšanu veicināšanas fonda līdzekļi sastādās no lauk-

saimniecības biedrības valdes atvēlētām summām (dažu lauk-

saimniecības biedrību rīcībā itin prāvi līdzekļi), biedru iemak-

sām, pagastu valžu, piensaimnieku sabiedrību, apdrošināšanas:
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sabiedrību, patērētāju biedrību un citu sabiedrisku un saimnie-

cisku organizāciju un atsevišķu personu ziedojumiem un iemak-

sām, kā arī šim nolūkam rīkotu dažādu sarīkojumu atlikumiem.

Gribētos pasvītrot tieši pēdējo, t. i. sarīkojumus, kuru skaidrais

atlikums iemaksājams godalgošanas un lauksaimniecības zinā-

šanu veicināšanas fondā. Jau tagad vairākos gadījumos šādi

sarīkojumi devuši prāvus atlikumus.

Godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināšanas

fondu pārzina un pārvalda lauksaimniecības biedrības priekš-
nieks un valde. Fonda līdzekļi iemaksājami kasē un izlietoja-
mi vienīgi šī fonda vajadzībām.

Godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināšanas

fonda līdzēkļi izlietojami: centīgāko lauksaimnieču un lauk-

saimnieku godalgošanai par sasniegumiem saimniecībā, atseviš-

ķās saimniecības nozarēs, sabiedriskā un saimnieciskā dzīvē v.

t. t., laukstrādnieču un laukstrādnieku godalgošanai par apzi-

nīgu darbu un ilggadīgu strādāšanu vienā saimniecībā, balvām

mazpulku kustības veicināšanai un jaunatnes piesaistīšanai lau-

ku dzīvei, godalgu piespriešanai dažādās darba rīku un darba

sacensībās, godalgām dažāda veida apskatēs un izstādēs, tāpat

arī dažādu lauksaimniecības labierīcību ierīkotājiem un pārē-

jām vajadzībām, kas saistās ar centīgo un čaklo godalgošanu.

Attiecīgus godalgošanas ierosinājumus dažādās nozarēs uri

Atzinība par cen-

tīgu darbu
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sacensībās izdara lauksaimniecības biedrību dažādās sekcijas
katra savā darbības laukā. Fonda līdzekļi izlietojami arī lauk-

saimniecības zināšanu veicināšanai — stipendiju un pabalstu

piešķiršanai centīgiem un čaklism pagasta skolniekiem, dažādu

mācības līdzekļu iegādāšanai kā skolu, tā arī biedrības vajadzī-
bām, laikrakstu, žurnālu un grāmatu iegādei un pasūtīšanai,
kā arī visām pārējām vajadzībām, kas saistītas ar zināšanu iz-

platīšanu biedrības darbības rajonā.
Šķiet, visi būsim vienādās domās, ka centīgo un čaklo god-

algošana ir nepieciešama, jo tā dod darba darītājiem nevien

visīstāko gandarījumu, bet arī prieku censties pēc jauniem sa-

sniegumiem un panākumiem. Tādēļ godalgošanas nozīmi pla-
šāk nenoskaidrosim, bet gan pievērsīsimies otram fonda uzde-

vumam — lauksaimniecības zināšanu veicināšanai. Joprojām
dzīvs ir uzskats, ka lauksaimniecības darbā daudz zināšanu nav

vajadzīgs. Pret šo uzskatu mums visvairāk jācīnās, jo tas lau-

ku dzīvei darā ļoti daudz ļauna. Ja lauku dzīvi gri-
bam pacelt, mums vajadzīgs ļoti daudz zinā-

šanu, tādēļ pilnīgi droši varam teikt, ka zināšanu mums ne-

kad nebūs par daudz. Jāgādā gan, lai šīs zināšanas arī patiesi
būtu tādas, kas noder lauku dzīves pacelšanai un kas, sakrātas

un iemācītas, arī tiek izlietotas lauku dzīves pacelšanai. Tādēļ
arī paredzēts, ka fonda līdzēkļi izlietojami mācības līdzekļu ie-

gādei skolu vajadzībām. Zemes arāju bērniem ar pareizu lauk-

saimniecību darbu izdarīšanu gan tīrumos un dārzos, druvās un

pļavās jāiepazīstas jau pamatskolā, nemaz nerunājot par lauk-

saimniecības skolām. Jo vairāk būs piemērotu mācības līdzek-

ļu, jo labāka un pilnīgāka būs iepazīšanās. Bet tik pat noderī-

gi būs pabalsti un stipendijas čaklajiem un centīgajiem lauk-

strādnieku un lauksaimnieku bērniem.

Mēs parasti mēdzam sūdzēties, ka priekšlasījumu un kursu,

klausīšanās ir neinteresanta. Cik labi būtu, ja pamazām god-

algošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināšanas fonds rastu

un uzkrātu līdzekļus kīno aparātu iegādei. Patreiz dabūjami
kā šaurfilmu, tā stāvfilmu un dažādi citi kīno aparāti, un to ce-

na nav visai augsta. Lauksaimniecības kamera uzsākusi arī at-

tiecīgu filmu izgatavošanu. Un interesantāki turpmāk kļūs

priekšlasījumi, vakarēšanas v. t. t. Lauksaimniecības zināšanu

izplatīšana arī ir tā, ja pasūtām trūcīgākiem lauksaimniecības

biedrības biedriem, kā arī nebiedriem lauksaimniecības žurnā-

lus, dienas laikrakstus, nedēļas laikrakstus v. t. t. Cik maz lī-

dzekļu vajaga, lai, piemēram, pasūtītu žurnālu «Sētā un Dru-

vā», bet labu darbu būsim ar to padarījuši, jo jauna ierosme,

līdz ar to plašāk izplatīsies mūsu pagastā.
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Visu šo-uzdevumu piepildīšanai lauksaimniecības biedrībai

jāiepazīstas ar godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu vei-

cināšanas fonda noteikumiem, jānodibina šis fonds, kā ari jā-

paziņo pagasta pašvaldībai, pārējām pagasta sabiedriskām un

saimnieciskām organizācijām un atsevišķām personām par šī

fonda nodibināšanu, lūdzot ciešā sadarbībā pievienoties fonda

mērķu sasniegšanai un piepildīšanai. Sava pagasta dzīves cel-

šanas darbā jāpiedalās visiem un ikvienam.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU SARĪKOJUMI.

Lauksaimniecības biedrības var rīkot koncertus, teātrus, un

kino izrādes, literārus, saviesīgus un cita veida izrīkojumus, to

skaitā zemnieku dienas, zemnieku svētkus, pļaujas, sējas, ka-

roga, gada. ražas un rudens svētkus, darba svētkus v. t. t., ko-

pējas vakarēšanas, kursus, priekšlasījumus, arī priekšlasījumu

dienas, izstādes, ražas apskates, dažādas darba un darba rīku sa-

censības un tā joprojām. Lauksaimniecības nolikuma 85. pants
nosaka, ka lauksaimniecības sanāksmju un kon-

gresu sasaukšana, atskaitot atsevišķo bied-

rību biedru sapulces, piekrīt vienīgi Lauk-

saimniecības kamerai un kameras pilnvaro-
tām biedrībām.

Tā tad lauksaimniecības sanāksmju rīkošanai nepieciešams
Lauksaimniecības kameras pilnvarojums. Pilnvarojumu iz-

sniegšanu pārzina un vada Lauksaimniecības kameras Lauk-

saimniecības nodaļa.

Kāds šī noteikuma mērķis? Panākt, lai lauksaimniecības

sanāksmju rīkošanā tiktu ievērota plānveidība. Nav pareizi,
ka līdzīgas lauksaimniecības sanāksmes vienā reizē notiek ļoti

tuvos pagastos, jo neizdodas ne viena, ne otra — trūkstot ap-

meklētājiem. Turpmāk daudz lielāka vērība jāpiegriež ikvie-

nas lauksaimniecības sanāksmes saturam. Nav vēlami sarīko-

jumi, kuru saturs mazvērtīgs, kādus diezgan bieži rīko, lai gūtu

ienākumus. Šādi sarīkojumi pieviļ nopietnākos apmeklētājus,
kas aizvien vairāk atraujas no sarīkojumu apmeklēšanas. Lauk-

saimniecības kameras prezidijs uzdevis raudzīties ,lai lauksaim-

niecības sanāksmju un sarīkojumu saturs būtu vērtīgs un atbil-

stu sanāksmes nosaukumam. Nedrīkst vienkāršu zaļumballi
nosaukt par zemnieku svētkiem, kā tas līdz šim dažās vietās

darīts. Turpmāk līdzīgos gadījumos Lauksaimniecības kameras

atļauja netiks izsniegta. Atļaujas pieprasāmas Lauksaimniecī-

bas biedrību nodaļai vismaz 2 nedēļas iepriekš, piesūtot arī
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sarīkojuma sīku programmu. Bez tam sarīkojumiem nepiecie-
šama arī policijas atļauja.

Lai nerastos šķēršļi sanāksmju rīkošanā, apskatīsim kādam

jābūt vispārējos vilcienos sarīkojumu saturam.

ZEMNIEKU DIENAS

Zemnieku dienas, kā zināms, Lauksaimniecības kamera rī -

ko apriņķa un visas valsts apmēros. Zemnieku dienu program-

mā vairāki, patreizējiem apstākļiem atbilstoši priekšlasījumi.
Zemnieku dienās kā pilntiesīgi dalībnieki tiek aicināti piedalī-
ties pagastu vecākie, lauksaimniecības biedrību priekšnieki,
saimniecisko organizāciju un sabiedrību priekšnieki v. t. t.. tā

tad lauku sabiedriskās un saimnieciskās dzīves vadītāji, kas pār-

stāv zināmu noteiktam mērķim apvienotu lauku sabiedrības

daļu. Tā izslēgta iespējamība, ka gadījuma cilvēki nāk un zi-

ņo vienīgi savus personīgos novērojumus, kam nav nekāda sa-

kara ar vispārējo sabiedrības noskaņojumu un vajadzībām. Ap-

riņķu zemnieku dienās pēc priekšlasījumiem seko pārrunas. Tā

tad lauku dzīves vadītāji zemnieku dienās nevien saņem norā-

dījumus par turpmākiem darbiem, bet arī sniedz ziņojumus par

apstākļiem pagastos, biedrībās, sabiedrībās un visā lauku dzīvē.

Valsts zemnieku dienās pārrunas parasti kļūst neiespējamas —

Zemnieku dienas Cēsīs
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laika trūkuma dēļ. Dalībnieku skaits ir tik liels, ka pielaižot

pārrunas valsts zemnieku dienas ievelkas garumā, kas apgrūti-
na pašus zemnieku dienas dalībniekus, Bez tam arī atsevišķu

pagastu ziņojumi parasti neinteresē visus sanāksmes dalībnie-

kus.

Pārrunās bieži vien skaram jautājumus, kuru nozīme

mazsvarīga, skaram lietas, kuras gan var interesēt atsevišķa pa-

gasta iedzīvotājus, bet ne plašāku apkārtni, bieži vien — stipri

pārspīlējam un izceļam visu slikto, labo pavisam aizmirstot. Tā-

pēc der atcerēties Prezidenta K. Ulmaņa norādī-

jumus par pārrunām 1938. gada 31. augusta lauksaim-

niecības biedrību ievēlēto labības biroja un «Latvijas Centrālā

Sēklu Eksporta» pilnvarnieku sanāksmē: «Un tad nu atminiet

arī, ka jūs neesat saukti šurpu, lai runātu

priekš sevis, bet lai jūs strādātu un pūlētos
to labā, kas jums ir savu uzticību dāvājuši.

Un tā kā jūs arī esat pie viņiem piederīgi, tad tai pašā laikā

būsiet pūlējušies priekš sevis. Tagad, šinī apspriedē un visās

citās, kad pulcējās kopā lauksaimnieku ievēlētie pārstāvji, nav

viņu uzdevums cilāt un klāstīt savas perso-

nīgās vajadzības. Personīgās vajadzībās ikviens lai

griežas tieši iestādēs. Šodien jūs sēžiet kopā 100 uzticības vīri,

un jums ir jārunā par vispārības lietām, jums ir

jārunā par tādām lietām, kas jau lauksaimniecības biedrībās ir

apspriestas un jums uzticētas lielāka skaita lauksaimnieku vār-

dā. Jūsu pirmajā sanāksmē šodien tas nebūs tik viegli, atrai-

sīties no tiem sīkajiem jautājumiem, kuru celšanā jūs jau 20

gadus piedalāties. Kas ir jūsu pašu lietas, tās te citu priekšā

nav ceļamas. Jums ir blakus uzdevums šo ap-

spriedi darīt saistošu un pievilcīgu, arī liet-

derīgu, kā jūs to paši labi ziniet. Bet ja saku, ka

apspriedē nevar celt priekšā savas paša bēdas un lietas, ka tās

kārtojamas iestādēs, es še gribu sevišķi pasvītrot, ka ir arī lie-

tas, kurām jums jādalās ar citiem: ja jūs ko labu esat

atraduši, sevišķi tādu, ko citi nepazīst, tad

tas ir ceļams priekšā, jo tas droši vien node-

rēs visiem. To, protams, var arī lauksaimniecības biedrī-

bās pārrunāt, bet te to ceļat priekšā. Nebēdājat par to, ja jūsu
dotam padomam nesekos visas 200.000 saimniecības. Varbūt, ka

sākumā pietiks, ja tām klausīs divas saimniecības, tad vēlāk

20, 200 un beigu beigās varbūt visas 200.000. Labas lietas ir

labi jāpropagandē, un tur galvenokārt vajadzīga pacietība. Es

visu to saku tādēļ, lai paceltu mūsu šīs dienas apspriedes un

visu citu lauksaimnieku apspriežu, sanāksmju un pārrunu li-
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Zemnieku dienu prezidijs — Valmierā.

msni. Jūs varat būt droši, ka neviena apspriede man nepaiet
garam iekams es neiepazistos ar visu, cik vien tas ir iespē-
jams, kas tajās pārrunāts un teikts. Un šīs apspriedes pār-

runas un debates es apsveru un novērtēju, vai mēs ejam uz

priekšu. Mēs vēl arvien par daudz gausi šinī ziņā rīkojamies.
Mums jācenšas darīt šīs pārrunas auglīgā-
kas, saistošākas, pievilcīgākas, lai tās au-

dzinātu sanāksmju dalībniekus plašākiem,
lielākiem uzdevumiem nākotnē. Kad pagā-
jušā ziemā lauksaimniekiem bija dota ie-

spēja izvēlēt savus pārstāvjus, tad tā nebi-

ja kādas teorijas pildīšana, bet gan mēs gri-
bējām pašus lauksaimniekus ciešāki pie-
saistīt lauksaimniecības celšanas darbā.

Mūsu laikmets mums ikvienam uzliek pie-
nākumu augt un sevišķi lauksaimniecības

biedrību biedriem.

Pēdējos 20 gados esam bieži kopā bijuši. Ja drusku tālāk

paskatās atpakaļ, tad esmu bijis kopā ar jums visus 30 gadus,
un no tā laika, kad šinī mājā stāvēju, jau pagājuši 40 gadi.
(Sanāksme notika Rīgas Latviešu biedrībā. Ref.). Biju toreiz

pirmā sanāksmē klāt; te gan daudzu vairs nav no toreizējiem



175

darbiniekiem. Man ļoti rūp, lai lauksaimniecības lieta uz

priekšu ietu, lai tās līmenis csltos un sanāksmju darbs taptu

arvien dziļāks un lietderīgāks. Un šajā laikā darbs arī gājis
tālu uz priekšu šajā virzienā.

.Jums jāievēro, ka visi lauksaimnieki ne-

kad nevar sanākt kopā savas lietas pārru-

nāt, un tāpēc ir ievēlētas uzticības perso-

nas. Jūsu darbs un pienākums tad nu ir ru-

nāt to vārdā, kas jums savu uzticību dāvā-

juši. Un tā kā jūs esat viņu uzticības per-

sonas, tad jums ir arī uzticēta vadība, šau-

rākā vai plašākā lokā. Bet vadība, mazāka

vai lielāka, nozīmē rūpēties par citiem,

strādāt citu labā un sev ņemt ne vairāk kā

samērīgu daļu ar citiem.» .
Šie svarīgie Prezidenta norādījumi jāievēro nevien zem-

nieku dienu pārrunu dalībniekiem, bet visās lauksaimniecība ;

sanāksmēs, jo pārrunu vērtība bieži vien nav visai augsta, kā-

dēļ sanāksmju dalībnieki garlaikojas un pat izklīst.

Būtu pareizi, ja arī turpmāk zemnieku dienas rīkotu vie-

nīgi Lauksaimniecības kamera, apriņķu, novadu un visas valsts

apmēros. Vēl varētu runāt par visu viena agronomiskā ra-

jona lauksaimniecības biedrību kopīgi rīkotām rajona zem-

nieku dienām. Tomēr, šķiet, šeit izdevīgāks un sarīkojuma
saturam atbilstošāks būs zemnieku svētku nosaukums.

ZEMNIEKU SVĒTKI

Zemnieku svētki ir plašāks sarīkojums — ar īstu svētku

raksturu, kas atbilst zemnieku godam un cieņai. Daudzās vie-

tās vienai lauksaimniecības biedrībai nebūs pa spēkam sarī-

kot šādus svētkus, tāpēc zemnieku svētkus ieteicams reiz gadā
rīkot kopīgi visām viena agronomiskā rajona lauksaimniecības

biedrībām. Zemnieku svētkos paredzams 1, augstākais 2

priekšlasījumi, kurus notur autoritātīvas personas: ministri,

kameru priekšsēdētāji, direktori, iestāžu vadītāji v. t. t. Pār-

runas zemnieku svētkos nenotiek, jo zemnieku svētkos var pie-
dalīties ikviens, pretēji zemnieku dienām, kur piedalās, kā to

jau redzējām, sabiedriskās un saimnieciskās dzīves vadītāji, kas

arī, kā pašu vēlētie pārstāvji, var runāt ne tikai savā vārdā

vien. Ar to novērsta tukša, nevajadzīga un neatbildīga runā-

šana, kas neatbilst patiesām iedzīvotāju domām un noskaņoju-
mam un kā tāda zemnieku svētku norisi var tikai traucēt.

Zemnieku svētkus parasti kuplina svētku .goda viesu svi-

nīga sagaidīšana, kora dziesmas, karoga izkāršana, attiecīgs sa-
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rīkojumu telpu dekorējums un iekārtojums, tāpat arī vakarā

piemērota svētku izrāde vai koncerts. Zemnieku svētkos lauk-

saimniecības biedrības piedalās ar saviem karogiem gan gājie-

nos, sagaidīšanā, gan arī karogus novietojot sarīkojuma telpās

goda vietā.

Zemnieku svētku noslēgumā var būtarī goda mielasts vai

kopīgas vakariņas. Šeit izdevība savu darbu parādīt lauksaim-

niecības biedrību mājturības sekcijām. Rajona zemnieku svēt-

ku rīkošanai nodibināma īpaša rīcības komiteja, kurā ieiet visa

rajona lauksaimniecības biedrību pārstāvji un vietējais rajona

agronoms. Skaidro atlikumu lauksaimniecības biedrības sada-

la savā starpā.

Izņēmuma gadījumos zemnieku svētkus var rīkot arī atse-

višķas lauksaimniecības biedrības. Bet tad vēl lielāka vērība

jāpiegriež zemnieku svētku saturam, labai un priekšzīmīgai
kārtībai un norisei.

SĒJAS SVĒTKI

Sējas svētku rīkošana mazāk pazīstama, lai gan ir biedrī-

bas un rajoni, kur katru pavasari tiek rīkoti sējas svētki. Arī

sējas svētku rīkošana sekmējama un atbalstāma, jo zemnieku

dzīvē sēja svarīgs notikums. Saprotams, sējas svētki rīkojami

Lauksaimniecības biedrības atklāšanas svētki Lizumā.



tikai pavasarī vai pavasarim tuvojoties. Parasti sējas svētkus

ievada ar divkalpojumu, izlūdzoties Visvarenā svētību nāko-

šiem darbiem laukos un tīrumos, kas sākas ar sēju, bet nobei-

dzas ar pļauju. Arī sējas svētkos nepieciešams 1, augstākais
2 vērtīgi vispārēja satura priekšlasījumi, kas apskata nevien

sējas nozīmi, bet arī jautājumu, kas būtu tekošā gadā jāsēj, jo

mēs zinām, ka apstākļi diezgan bieži mainās. Sējas svētkos ļoti
vietā arī ir priekšlasījumi gara spēku stiprināšanai, jo ne-

drīkstam pievērsties tikai tai sējai, kas notiek tīrumos un lau-

kos, bet arī tai, kas notiek mūsu prātos, sirdīs un domās. Tā-

dēļ ieteicams sējas svētkos uzaicināt gara dzīves darbiniekus

—- dzejniekus, zinātniekus v. t. t. noturēt priekšlasījumus.

Sējas svētkus var kuplināt dažādu labību un sēklas šķirņa

skate, kas piemērotas vietējiem apstākļiem. Šeit var piedalī-
ties nevien vietējie sēklaudzētāji, bet arī sēkltirdzniecības fir-

mas un veikali, arī mazpulks. Tāpat var būt arī grāmatu, žur-

nālu, laikrakstu v. t. t. skate, pasvītrojot, ka arī grāmatas,
laikraksti un žurnāli ir gaismas un zināšanu sējēji.

Tālākā sēijas svētku programā var būt kā koru, tā solistu

koncerts, vai arī piemērota teātra izrāde. Cerams, ka nākotnē

mūsu mākslinieki dos vairāk piemērotu lugu sējas svētku uz-

vedumiem.

PĻAUJAS SVĒTKI

Ja sējas svētki notiek laikā, kad klētis tukšākas, tad pļaujas
svētki notiek daudz bagātākā laikā, kad klētīs un šķūņos raža

jau savākta. Sim apstāklim jāizpaužas visos pļaujas svētku

sarīkojumos. Lauksaimniecības kamera jau 3 reiz aicinājusi
visus mūsu zemes iedzīvotājus uz kopējiem valsts pļaujas svēt-

kiem. Paredzams, ka arī turpmāk Lauksaimniecības kamera

rīkos visas valsts zemnieku kopējus pļaujas svētkus. Šādos ga-

dos pļaujas svētki nav rīkojami pirms kopējiem valsts pļau-

jas svētkiem. Pēc tam pagastos var rīkot kopējo pļaujas svētku

atskaņas.
Arī pļaujas svētkus ievada pateicības dievkalpojums vietē-

jā baznīcā vai arī sarīkojuma telpās. Laicīgo daļu ievada bied-

rības priekšnieka ievads, pakavējoties pie darba panākumiem
druvās un pļavās, mājās un sētās, sabiedriskās un saimniecis-

kās' organizācijās, lauksaimniecības biedrībā un visa pagasta
dzīvē. Goda vietā novietojams lauksaimniecības biedrības ka-

rogs.

Biedrības priekšnieka ievadam seko I—21—2 nopietna satura

priekšlasījumi, kuros neapskata šaurāka speciāla rakstura jau-
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Skats 3. zemnieku

Pļaujas svētkos

Jelgavā

iājumus, bet gan vispārējā satura jautājumus, vislabāk par

dzīves celšanu, nākotnes darba uzdevumiem v. t. t. Arī šo

priekšlasījumu starplaikā ļoti noder kora dziesmas, deklamā-

cijas v. t. t. Izrīkojumu telpas dekorējamas vārpu vijām, vai-

ņagiem, rudens ziediem un lapām. Telpas ļoti grezno valsts

karogu rota. Vakarā notiek piemērota satura teātra izrāde,

vai arī kora vai solistu koncerts. Ļoti labi panākumi mazpulku
un skolu jaunatnes priekšnesumiem: dejām, vingrojumiem,

deklamācijām, grupu uzvedumiem, arī dziesmām v. t. t. Pļau-

jas svētkiem to īsto raksturu visvairāk piedod ražas apska-
tes. Turpmāk tāpēc pļaujas svētki apvienojami ar ražas ap-

skatēm.



RAŽAS APSKATES

Ražas apskates var notikt tanīs pat telpās, kur vēlāk

notiek pļaujas svētki, bet tikai rīta pusē, pirms pļaujas
svētku tiešā sarīkojuma. Ja telpas ir pietiekoši plašas, ražas

apskati var rīkot arī blakus telpās. Tad ražas apskate var tur-

pināties arī pa sarīkojumu laiku.

Daudzas lauksaimniecības biedrības rīko pļaujas svētkus

kopīgi ar vietējiem mazpulkiem, kuri tad rīko ražas apskati.
Izrādījies, ka daudzos gadījumos arī atlikumu sadalot, tas ir

prāvāks kā atsevišķi rīkojoties. Tāpēc šāda sadarbība ir tikai

apsveicama.
Bet, ja mazpulku dalībnieki var sarīkot ražas apskati, vai

tad pieaugušiem nebūtu nekā, ko ražas apskatē rādīt? Lauk-

saimniecības biedrībām ir tik daudz dažādu sekciju, kuras vi-

sas strādā darbu. Šīs sekcijas savu darbu var parādīt ražas

apskatē. Jautājums, ko katra sekcija varētu parādīt, jau īsāk

vai plašāk apskatīts aprakstot sekciju darbības iespējamības.

Tāpat ražas apskatē jāpiedalās pagasta saimnieciskām organi-

zācijām: patērētāju biedrībām, krājkasēm, piensaimnieku sa-

biedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām, mašīnu koplietošanas
biedrībām v. t. t., vairojot interesi par šo sabiedrību darbību,
sniedzot ziņas, paskaidrojumus un tā joprojām. Arī pagasta
pašvaldība un skolas var ražas apskatēs parādīt sava darba sek-

mes. Tā veidosies patīkama sadarbība, kas arī veidos un cels

darba sekmes.

Bet ikvienā saimniecībā ir kaut kas, ko parādīt, ir sasnie-

gumi un panākumi, kas nav jāslēpj, bet jāparāda citiem. Tie

noderēs kā piemērs un paraugs, kā aicinājums un pamudinā-

jums arī citiem sekot un uz priekšu iet. Te daudz var darīt

arī sekciju vadītāji, kas pārzina savu dalībnieku sasniegu-

mus un panākumus, kas ierosina un aicina piedalīties ražas ap-

skatē, norāda, ko rādīt un vest uz ražas apskati, kas, beidzot,

arī noorganizē kopīgu sekcijas līdzdalību, savācot kopā mate-

riālus no savas sekcijas dalībniekiem. Lauksaimniecības bied-

rību atsevišķās sekcijas ražas apskatē var piedalīties ar kopīgu

novietni, bet var arī izstādīt atsevišķi sekcijas dalībnieku sa-

sniegumus. Arī uzticības vīri var ievērojami sekmēt piedalī-
šanos ražas apskatēs.

Ražas apskates organizēšana uzsākama jau pavasarī, uzdo-

dot ikvienam sekcijas vadītājam rūpēties par materiālu vākša-

nu ražas apskatei pļaujas svētkos. Ja par ražas apskati sāk

domāt tikai rudenī, tā iznāk stipri sasteigta un nepilnīga. Arī

attiecīgos noteikumos paredzēts, ka ražas apskates pieteica-

mas Lauksaimniecības kamerai līdz iepriekšējā gada 31. dc-
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cembrim. Lauksaimniecības kamera izsniedz arī pabalstus

godalgām ražas apskates dalībniekiem; tikai te nepieciešama

apskates pieteikšana laikā. Līdzekļus godalgām sagādā arī pati
lauksaimniecības biedrība. īpaša komisija piespriež visiem

vērtīgiem izstādījumiem gan naudas balvas, gan citas vērtīgas
godalgas, gan arī atzinības rakstus, vadoties no attiecīgām in-

strukcijām un noteikumiem. Līdzekļus var ņemt arī no god-

algošanas un zināšanu veicināšanas fonda, ja tāds nodibināts.

Ļoti ieteicams, ka ražas apskates dalībnieki sniedz paskaid-
rojumus, kādiem darba paņēmieniem un līdzekļiem viņi panā-
kumus ieguvuši. Tas dod tiešus praktiskus norādījumus pārē-

jiem klausītājiem, kas vēl pilnīgāki, ja arī rajona agronoms un

citi speciālisti sniegtos paskaidrojumus papildina. Tā izceļas
arī ļoti raženas un ierosinošas pārrunas.

Ražas apskates pļaujas svētkiem piedod to īsto raksturu,

parādot zemturu darba rezultātus visā pilnībā. Tāpēc turpmāk
ražas apskates kļūs nepieciešama pļaujas svētku sastāvdaļa.
Ikvienai lauksaimniecības biedrībai katru gadu jārīko pļaujas
svētki — kā lauku dzīves un darba vissvarīgākā posma noslē-

gums, bet līdz ar to jārīko arī ražas apskate. Ja ražas apskati

nerīkojam, tad labāk sarīkojumu nosaucam par rudens svēt-

kiem. Arī ražas svētkos nepieciešama ražas apskate. Kur

lopkopības sekcija veic arī lopkopības pārraudzības darbu, rī-

kojamas arī lopu apskates. Bet arī tad, ja pastāv atsevišķa lop-

kopības pārraudzības biedrība, lauksaimniecības biedrība ciešā

sadarbībā ar lopkopības pārraudzības biedrību, var rīkot lopu

apskates.

KAROGA SVĒTKI

Lauksaimniecības biedrību dzīvē svarīga ir diena, kad

biedrība iegūst savu karogu — aicinātāju, kopā saucēju un vie-

notāju, vienības un goda zīmi. Karoga svētki jānoorganizē se-

višķi rūpīgi, ar vērtīgu saturu, plaši jāizziņo un visādi jārūpē-
jas par šo svētku izdošanos. Karoga svētki ir vienreizēji svētki.

Nākošos gados var vienīgi atzīmēt karoga pacelšanas atceres

dienu.

Lauksaimniecības biedrībām karogus parasti dāvina un

pasniedz pagastu pašvaldības, krājkases, piensaimnieku sabied-

rības, apdrošināšanas sabiedrības, patērētāju biedrības un arī

pārējās pagasta saimnieciskās organizācijas, aizsargu nodaļas

un arī atsevišķas personas. Ļoti bieži lauksaimniecības biedrī-

bas saņem karogus no bijušiem pagasta iedzīvotājiem, kas paš-
reiz atstājuši sava pagasta robežas, tādi apstiprinot saites ar
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savu dzimto pagastu. Bet ir gadījumi, kur arī paši lauksaim-

niecības biedrību biedri saziedo līdzekļus karoga iegādei. Pavi-

sam reti ir gadījumi, kur lauksaimniecības biedrība karogu ie-

gādā saviem, jau iepriekš uzkrātiem līdzekļiem.

Karoga svētki sākas ar karoga iesvētīšanu vietējā baznīcā

vai arī svinību vietā. Dāvinātāji iesvētīto karogu pasniedz
Lauksaimniecības kameras pārstāvim, kas karogu, teicot uzru-

nu, nodod biedrības priekšniekam. Biedrības priekšnieks ka-

rogu saņem uz labā ceļa nometies un dod šādu solījumu:
«Lauksaimniecības biedrības vārdā solos šo karogu turēt un

sargāt zemnieku godam un slavai. Šis karogs lai vienmēr mums

atgādina biedrības mērķus un pienākumus, kādi mums jāpil-

da, un ciešā uzticībā un sadarbībā mūs visus vieno karogā rak-

stītā kvēlā aicinājuma piepildīšanai dzīvē un darbā — par ze-

mi, valsti, nākotni.»

No biedrības priekšnieka karogu saņem karognesējs, solo-

ties: «Solos godam nest un sargāt lauksaimniecības

biedrības karogu.»
Arī karognesējs nometies uz labā ceļa. Karoga pasniegša-

nas aktu kuplina valsts karogi un arī visu vietējo organizāciju
karogi, novietoti glītos grupējumos. Karoga svinību telpas

glīti jāuzpoš un attiecīgi jādekorē. Karoga pasniegšanas cere-

moniju kuplina piemērotas, patriotiska satura kora dziesmas.

Karogus ienesot un iznesot publika pieceļas, jo karogs ir

gcda zīme. Lauksaimniecības biedrības karogs ir zemturu un

visu lauku iedzīvotāju karogs. Godinot šo karogu, mēs sumi-

nām zemturu un visu lauku iedzīvotāju darbu. Bet arī citus

karogus ienesot un iznesot jāpieceļas, jo arī tie ir šo organizā-

ciju un iestāžu vienības un goda zīmes. Tādēļ karogi jāsveici-

na, noņemot cepures.

Karoga svētkus noslēdz piemērota teātra izrāde vai kon-

certs.

DARBA SVĒTKI

Dažās lauksaimniecības biedrībās plašu piekrišanu guvuši
darba svētki, kas savienoti ar darba un darbu darītāju sumi-

nāšanu un slavināšanu: Darba svētkos izsniedz piespriestās

godalgas un atzinības rakstus, pasludina godalgoto vārdus un

runās, dziesmās, priekšnesumos visādi cildina darbu un dar-

ba darītājus. Šo iemeslu dēļ darba svētku rīkošana ir apsvei-

cama parādība, tikai programas izstrādāšanā jāievēro tikpat
liela rūpība kā iepriekšējos gadījumos.

Darba slavināšanu un darba darītāju sumināšanu un god-
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algošanu var izdarīt arī pļaujas svētkos, kas pēc savas būtības

un rakstura ir īsti darba noslēguma svētki. Kā katrā atsevišķā

gadījumā rīkoties, atkarājas vienīgi no vietējiem apstākļiem,

garšas un gaumes.

GADA SVĒTKI

Lauksaimniecības biedrību dzīvē svarīga ir tā diena, kad

biedrība uzsākusi savu darbību. Tādēļ daudzas lauksaimniecī-

bas biedrības gadu no gada rīko gada svētkus, atceroties dienu,
kad biedrība uzsāka darbību. Mums ir daudzas lauksaimniecī-

bas biedrības, kas savu darbību uzsākušas jau pagājušā gadu

simteņa beidzamos desmitos: laikā no 1880.—1890.—1900. ga-

dam; nerunājot par šī gadu simteņa pirmiem desmitiem, kad

dibināto lauksaimniecības biedrību skaits ir vēl lielāks. Tā

tad lauksaimniecības biedrības mūsu zemē nav nekas jauns.
Daudzām lauksaimniecības biedrībām ir slavas pilna pagātne.
Mēs zinām, ka no pagātnes ved ceļi kā uz tagadni, tā arī nākot-

ni. Daudzu lauksaimniecības biedrību darbs ir bijis sekmēm un

panākumiem bagāts, daudzu agrāko lauksaimniecības biedrību

darbinieku darbos redzam tik lielu darba gribu, uzņēmību un

mērķu izpratni, ka viņu darbi vēl šodien noder par vistiešākiem

sekošanas piemēriem un paraugiem. Tāpēc mēs nekad neaiz-

mirsīsim šo agrāko lauksaimniecības biedrību darbu un darbi-

niekus. Dienu, kad šīs biedrības pieņēma lauksaimniecības

biedrību normālstatūtus, mēs uzskatīsim vienīgi par biedrības

pārjaunošanas vai atjaunošanas dienu, bet dibināšanas diena

paliek vecā, kuru mēs vienmēr atcerēsimies un svinēsim. Tā-

pat mēs atcerēsimies visus agrākos, nopelniem bagātos lauk-

saimniecības biedrību darbiniekus. Mēs novietosim biedrības

telpās šo darbinieku ģīmetnes, atzīmēsim viņu nopelnus, sarī-

kosim šo darbinieku atceres dienas, pierādot mūsu ciešās saites

ar pagātni, kas vadīs mūs pretīm dižai nākotnei. Lauksaim-

niecības biedrībām, patiesu vienību un sadarbību sekmējot, pie-

vienojušās arī daudzas kultūras, izglītības, saviesīgās un vēl ci-

tas biedrības. Arī šo biedrību dibināšanu, nopelnus, centīgos
darbiniekus vienmēr atcerēsimies un godināsim, jo rosīga dar-

ba pamatus ir likušas šīs biedrības un lauksaimniecības bied-

rību pienākums ir darbu ar vēl lielākām sekmēm turpināt.

Daļa lauksaimniecības biedrību gada svētkus atzīmē katru

gadu, bet ne mazāks ir to lauksaimniecības biedrību skaits,

kas gada svētkus atzīmē pēc zināma laika: pieciem, desmit,

piecpadsmit, divdesmit, trīsdesmit, četrdesmit, piecdesmit v. t.

t gadiem. Arī te izšķiroša nozīme vietējiem apstākļiem un ie-
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rasām, kā arī citu sarīkojumu rīkošanas laikam. No gada
svētku rīkošanas laiku pa laikam nedrīkstētu atteikties neviena

lauksaimniecības biedrība. Gada svētku nepieciešama sastāv-

daļa ir pārskats par līdzšinējo darbību, sasniegumiem un pa-
nākumiem. Pārējā programas daļa pieskaņojama jau iepriekš

aprakstītiem svētkiem, ar kuriem daudzos, gadījumos gada svēt-

ki arī būs jāapvieno.

VALSTS SVĒTKI

Lauksaimniecības biedrībām jāņem visdzīvākā līdzdalība

visu valsts svētku sarīkošanā. Lauksaimniecības biedrības uz-

ņemas valsts svētku svinību noorganizēšanu un sarīkošanu.

Lauksaimniecības biedrības kopīgi ar citām organizācijām un

pagasta pašvaldību veic valsts svētku sarīkošanu. Ja citas or-

ganizācijas uzņēmušās valsts svētku sarīkošanu, lauksaimnie-

cības biedrības sniedz visu iespējamo atbalstu, kur un kā vien

tas nepieciešams un vajadzīgs. Še jānāk palīgā valdei, sekciju
vadītājiem, uzticības vīriem un visiem biedriem, jo lauksaim-

niecības biedrības darbos visur un vienmēr vairo savas valsts

un tēvzemes slavu, godu un cieņu.

Sīkāki norādījumi par valsts svētku rīkošanu parasti tiek

doti atsevišķos gadījumos, kas arī sīki jāpilda.

TAUTAS SVĒTKI

Tāpat lauksaimniecības biedrības var rīkot dažādus tautas

svētkus: Mārtiņdienu, Līgo svētkus v. t. t., kuru raksturs pie-
tiekoši pazīstams, kāpēc plašāka šo svētku aprakstīšana šeit

būtu lieka. Ziemassvētkos rīkojami kopīgi eglīšu vakari

biedru, sevišķi laukstrādnieku bērniem un ģimenēm.

SLĒGTI BIEDRU VAKARI

Diezgan bieži lauksaimniecības biedrības rīko slēgtus bied-

ru un ievestu viesu vakarus. Šādu vakaru nolūks tuvināt bied-

rus ciešā saimē. Tas būtu nepieciešami un svarīgi, jo tikai

stiprs un spēcīgs kodols var piesaistīt jaunus sekotājus lauk-

saimniecības biedrību mērķiem un uzdevumiem. Tāpēc arī

šādu vakaru rīkošana veicināma.

Par šādu vakaru programu parasti gādā sabiedriski - kul-

tūrālās un mājturības sekcijas. Pēc nopietnāka ievada šādu

vakaru programā pārsvarā jautrā puse.
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KURSI UN PRIEKŠLASĪJUMI

Lai gan dažreiz mēdz sūdzēties, ka kursi un priekšlasījumi
maz dodot, tomēr jaunās ierosmes radīšanā un lauksaimniecī-

bas zināšanu izplatīšanas darbā kursi un priekšlasījumi vēl

arvien ieņem pašu galveno vietu. Nav paredzams, ka nā-

kotnē kursu un priekšlasījumu nozīme mazināsies, tāpēc mums

jādomā, kā padarīt nevien kursus un priekš-

lasījumus interesantākus, bet kā panākt
arī to, lai kursi un priekšlasījumi būtu

labāk apmeklēti. Vai varam cerēt, ka mūsu rīkotie

kursi un priekšlasījumi būs labi apmeklēti, ja tik mazu vērību

piegriežam to rīkošanai? Ļoti daudzos gadījumos, pieprasot
lektoru, vēl neesam izdomājuši, ko īsti priekšlasījumā gribam
dzirdēt: vai par valsts lietām, zemnieka darba nozīmi, zemes

kopšanu, lopkopības izveidošanu, ražu celšanu v. t. t., kas vi-

sas ir labas lietas, bet tikai īstā laikā un piemērotā vietā. Mēs

vienkārši pieprasām lektoru, lai runā, par ko grib. Un tad iz-

nāk tā, ka zaļumballē runā par kūdras ražošanu un tikai tāpēc,
lai priekšnesumu daļa būtu plašāka. Gadās arī, ka rīko kur-

sus, bet apmeklētāju skaits ir tik niecīgs, ka par izdevumu seg-

šanu, kas cēlušies kursus rīkojot, nav ko domāt.

Visu to ievērojot LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļa,
visciešākā sadarbībā ar citām LLK nodaļām, izstrādājusi

priekšlasījumu un kursu tematu sarakstu, kurš arī pievienots
šim rakstam.

Lauksaimniecības biedrībām tagad iespējams brīvi izvēlē-

ties tos tematus, kas pagasta iedzīvotājus visvairāk interesē,

kas tanī pat reizē cieši saistīti ar visiem mūsdienu notikumiem

un lauksaimniecības pacelšanas un izkopšanas nākotnes nodo-

miem un darbiem.

Tanīs vietās, kur pie lauksaimniecības biedrībām nodibi-

nājušās un uzsākušas darbu atsevišķas sekcijas, ieteicams sek-

ciju sēdēs pārrunāt, kādi priekšlasījumi būtu interesanti, ku-

rus derētu noklausīties, kas nestu jaunu ierosmi, un lēmumi

būtu ziņojami lauksaimniecības biedrības valdei, lai tā saska-

ņotu rīkojamo priekšlasījumu laiku un vistu. Kur sekcijas
vēl nebūtu uzsākušas aktivu darbu, biedrības priekšnieks un

valde izraugās sarīkojamo priekšlasījumu un kursu tematus sa-

ziņā ar iecirkņu uzticības vīriem un — atkal ieteicams — sek-

ciju vadītājiem.

Nav teikts, ka jāizraugās vienīgi kameras minētie temati,

jo tie domāti tikai kā paraugs, varam izdomāt pilnīgi jaunus,
vēl daudz interesantākus un dzīves un darba apstākļiem vairāk
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piemērotus. Saprotams, jauni ierosinājumi un temati radīsies

arī vakarēšanu un pārrunu vakaru laikā, kas visi ņemami vēra,
izraugoties turpmāko priekšlasījumu tematus.

Šādā kārtā mēs mēģinām nevien noskaidrot, kādi temati

mūsu pagasta iedzīvotājus visvairāk interesē, bet mēs modi-

nām iepriekšēju interesi ari par jautājumiem, kurus turpmāk
kursos un priekšlasījumos apskatīs, kam darba sekmju un pa-
nākumu ziņā vislielākā nozīme.

Lauksaimniecības biedrību valdes locekļiem, sekciju vadī-

tājiem un uzticības vīriem jāizmanto ikviens gadījums, lai cel-

tu un modinātu interesi tieši par tiem jautājumiem, kas pare-
dzēti turpmākā darba kārtībā. Tad mūsu rīkotie kursi un

priekšlasījumi būs nevien kupli apmeklēti, bet tie dos tiešām

paliekošas vērtības, sētie graudi kritīs iepriekš sagatavotā ze-

mē, dīgs, augs un dos bagātīgu ražu.

Lai atceramies, ka vietās, kur iepriekšējā interese nav mo-

dusies, vislabākais un visatjautīgākais runātājs daudz ko neva-

rēs panākt, jo labi domātie vārdi, darbi un pamācības viegli
aizslīdēs pāri, drīz aizmirsīsies, būs cēlušies izdevumi, velti tē-

rēts laiks, bet panākumi būs mazi. Tādēļ piegriezīsim vislie-

lāko vērību iepriekšējās intereses radīšanai un modināšanai.

Tālāk atcerēsimies, ka vispārēja rakstura (plašākos sarīko-

jumos labāk nelikt pārāk speciāla rakstura priekšlasījumus, jo
šādi priekšlasījumi nekad visus sarīkojuma apmeklētājus neva-

rēs saistīt. Viena daļa klausīsies, bet otra — garlaikosies, un

tas nav labi. Lielākie sarīkojumi jāizlieto tisši šīs iepriekšējās
intereses modināšanai un radīšanai, kur lektors interesantā

veidā tikai ierosina pārdomas par atsevišķiem jautājumiem.
lerosinātos speciālos jautājumus tad apskatām atsevišķās sa-

nāksmēs, kuras saziņā ar biedrības valdi rīko vai nu biedrības

sekcijas, vai atsevišķos darbības iecirkņos v. t. t., kā katrā rei-

zē tas izdevīgāki.

Ļoti der arī lauksaimniecības biedrību

pilnsapulču darbu kārtībā paredzēt vērtī-

gus priekšlasījumus, jo tas ievērojami pacels nevien

interesi par mūsu biedrības pilnsapulci, bet mēs būsim noklau-

sījušies un dzirdējuši arī ko jaunu un ierosinošu. Daudzos ga-

dījumos priekšlasījumi .un kursi maz apmeklēti arī tāpēc, ka

izziņošana bijusi visai vāja. Nav jābaidās, atkārtoti

atgādināt, ka tiek rīkoti kursi un priekš-

lasījumi, jo labāk vairāk, nekā par maz.

Ja esam vienojušies par nākošo kursu un priekšlasījumu
tematiem, laiku un vietu un esam nodomājuši uzaicināt lekto-
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rus no Latvijas Lauksaimniecības kameras, tad steidzoši par to

ziņosim LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļai. Mums jā-
atceras, ka sevišķi speciālos jautājumos
lektoru skaits ir ierobežots un vienā laikā var

ienākt vairāki pieprasījumi, kas prasa lektorus līdzīgiem tema-

tiem. Lektorus un kursu pasniedzējus izsūtīs vispirms tiem,
kas pirmie būs pieprasījuši, tādēļ nekavēsimies, bet būsim

pirmie, lai nesaņemtu noraidošu atbildi.

Lauksaimniecības kameras prezidijs nolēmis, ka turpmāk

par katru priekšlasījumu, kuru lasa Lauksaimniecības kameras

centra pārstāvis, rīkotājam jāmaksā kamerai atlīdzība 15 latu,
neskatoties uz nobraukto attālumu un ceļā pavadīto dienu skai-

tu. Par viendienas kursiem jāmaksā pasniedzējam 15 lati, 2—3

dienu kursiem — 10 latu dienā, bet garākiem par 3 dienām —

7 lati dienā, tāpat neņemot vērā ceļa izdevumus. Tā ir ievēro-

jama pretimnākšana tālumniekiem, jo tām lauksaimniecības

biedrībām, kas atradās tālu no Jelgavas, līdz šim bija jāsedz
arī ceļa izdevumi, kas tālā ceļa dēļ bija ļoti prāvi, un tālos ap-
vidos priekšlasījumu un kursu sarīkošana bija stipri apgrūtinā-
ta. Tieši tālumniekiem tagad jāizmanto izdevība un sparīgi jā-
ķeras pie darba, lai gūtu jaunu ierosmi turpmākiem darbiem.

Atlīdzības noteikšanai par kursu un priekšlasījumu noturē-

šanu ir vēl viena laba īpašība: mēs esam spiesti piegriezt lielā-

ku vērību priekšlasījumu un kursu labākai noorganizēšanai un

lielāka apmeklētāju skaita saistīšanai. Nav lietderīgi un parei-
zi sūtīt lektorus un kursu pasniedzējus tur, kur nav klausītāju,
jo viss tas saistīts ar līdzekļu izlietošanu un veltīgu laika tērē-

šanu. Būsim taupīgi arī šinī ziņā: sagatavosimies iepriekš un

labi noorganizēsim mūsu rīkotos kursus un priekšlasījumus, tad

arī bez mazākām grūtībām varēsim segt ļoti mēreno atlīdzību.

lepazīsimies ar LLK prezidija pieņemtiem godalgošanas un

lauksaimniecības zināšanu veicināšanas fonda noteikumiem. Ja

negribēsim uzlikt atsevišķu maksu kursu un priekšlasījumu ap-

meklētājiem, arī šeit mums iespēja tikt pie līdzekļiem kursu un

priekšlasījumu sarīkošanai. Katrā ziņā līdzšinējie piedzīvo-

jumi rāda, ka lektoru sūtīšana pilnīgi bez atlīdzības vairoja
gan priekšlasījumu un kursu skaitu, bet darba panākumi un

sekmes kļuva aizvien mazāki, galvenām kārtām sliktākas or-

ganizācijas, mazas intereses un arī citu apstākļu dēļ. Atkal

guva pamatojumu uzskats, ka tam, ko par brīvu dod,
mēs piegriežam daudz mazāku vērību, bet

vismazākā atlīdzība ievērojami vairo katra pasākuma nozīmi

un vērtību. Kā kursus, tā priekšlasījumus ļoti atdzīvina dažā-

di mācības līdzekļi: modeļi, paraugi, attēli, diagramas v. t. t.
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Arī šādus mācības līdzekļus lauksaimniecības biedrības var

pamazām iegādāties. Izcilus labi panākumi tomēr kursu un

priekšlasījumu atdzīvināšanā kino demonstrējumiem. Kur

tas iespējams, kursu un priekšlasījumu laikā ieteicams sarīkot

arī kīno izrādes. Bet ļoti labi panākumi arī stāvfilmu demon-

strēšanai. Stāvfilmu aparāti dabūjami LLK mācības līdzekļu

apgādā un tie maksā apm. Ls 180,—. Summa nav. liela, tāpēc
šos stāvfilmu aparātus var iegādāties lauksaimniecības biedrī-

bas. Arī stāvfilmas ievērojami interesantākus padarīs mūsu

rīkotos kursus un priekšlasījumus.

Daļa kursu jau ir ar stipri praktisku raksturu, praktiskām

apmācībām. Tomēr visu kursu laikā rīkojamas arī dažādas ap-

skates, kas ievērojami papildinās kursu teorētisko pusi. Kursi

un priekšlasījumi dod jaunas zināšanas, kas ļoti nepieciešamas
lauku dzīves izveidošanai. Atsevišķos gadījumos būs izdevīgi
rīkot priekšlasījumu dienas, darbu kārtībā pare-

dzot vairākus vērtīgus priekšlasījumus. Priekšlasījumiem var

sekot arī pārrunas, uz kurām atbild izbraukušie speciālisti.
Šādās priekšlasījumu dienās katrā ziņā jau aicināmi attiecīgi

speciālisti, kas labi pārzina darbu kārtībā paredzētos jautāju-
mus. Kādi jautājumi apskatāmi priekšlasījumu dienā, visla-

bāk iepriekš apspriest atsevišķās sekcijās. Biedrības valde ti-

kai saskaņo šos jautājumus un ievada attiecīgās sarunas ar lek-

toriem. Arī te izpalīdzīgi var būt sekciju vadītāji.

Krāsim arī turpmāk darbā novērojumus, kā celt mūsu rī-

koto priekšlasījumu un kursu vērtību, bet jau tagad ķersimies

pie kursu un priekšlasījumu organizēšanas un apmeklētāju

saistīšanas, jo labi apmeklētiem kursiem un priekšlasījumiem
arī tanī ziņā nozīme, ka tie kursu pasniedzējiem un lektoriem

dod jaunu sparu meklēt un atrast jaunus, interesantākus pa-

ņēmienus, nemaz nerunājot par to lielo svētību, kādu kursi un

priekšlasījumi dod jaunas intereses un rosības pacelšanā visā

mūsu lauku dzīvē.

PRIEKŠLASĪJUMU TEMATI:

I. Zemkopība:

a) Ražu pacelšanas nozīme lauku labklājības vairošanā.

b) Zemes apstrādāšana.

1. Zemes ielabošanā:

a) Smilts augsnu un smago mālaugsnu ielabošanā ar zaļ

mēsliem.

b) Augsnu kaļķošana un kaļķošanas līdzekļi.
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c) Smilts augsnām piemēroti kultūraugi un viņu kopšana.

d) Seradella - smilts augsnu āboliņš, audzēšana un izman-

tošana.

2. Zālāju nozarē:

a) Labu zāļāju nozīme saimniecības ienesības vairošanā.

b) Pļavu un ganību ierīkošana, mēslošana, kopšana un iz-

mantošana.

3. Linkopības nozarē:

a) Ko tagadējos apstākļos dod valstij un ražotājam linko-

pība.

b) Jaunākās atziņas linu ražas celšanā.

c) Kādos apstākļos labāka agrākā un kādos vēlākā linu

sēja.

4. Kūdras nozarē:

a) Kūdras nozīme saimniecības ienesības celšanā.

b) Kūdra lauku labierīcībās.

c) Kā pareizi organizēt kūdras ražošanu.

d) Kūdra zemes mēslošanai.

5. Mežkopības nozarē:

a) Ātraudzīgu koku sugu audzēšana.

b) Kurināmā materiāla sagatavošana.

c) Lauksaimniecībai maznoderīgo zemju apmežošana.
d) Valdības atbalsts lauksaimniekiem mežu audzēšanā

(i. Sēklkopības nozarē:

a) Sēklas tīrīšana un šķirošana.
b) Labas sēklas nozīme laukaugu ražu celšanā.

c) Labākās labības šķirnes un kartupeļu šķirnes.
d) Zāļu sēklu audzēšana.

c) Eksportējamo kartupeļu audzēšana un šķirnes.

11. Lopkopībā:

a) Lopkopības pārraudzības nozīme ražas celšanā.

b) Pareiza lopu ēdināšana un audzēšana.

c) Kūtsdarbu veikšana un kārtība.

d) Pareiza govju slaukšana.

c) Kas jādara, kad saimniecībā maz rupjās barības.

f) Skābēto kartupeļu un pārējās skābbarības lietošana lop-
barībā.

1. Aitkopības nozarē:

a) Ja trūkst rupjās barības, samazināsim aitu skaitu, bet

atlikušās barosim labi.
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b) Paturēsim vaislai tikai labāk attīstījušos jērus, kuri oē

lušies no ražīgākām aitām ganāmpulkā.

2. Cūkkopības nozarē:

a) Kā panākt labāku atmaksāšanos cūkkopībā.
b) Cūku ēdināšanā lietojamie barības līdzekļi, to sagatavo-

šana un izēdināšana.

3. Zirgkopības nozarē:

a) Darba zirgu ēdināšana.

b) Kumeļu un jaunzirgu ēdināšana.

c) Zirgu saudzēšana un kopšana.

4. Putnkopības nozarē:

a) Dējējvistu ēdināšana.

b) Putnu telpas un iekārtojums.

111. Technikā un lauku labierīcībā:

a) Lauksaimniecības biedrību racionālizācijas un mechani-

zācijas nozīme cilvēku darba spēku taupīšanā.

b) Lauksaimniecības mašīnu kopšana un glabāšana ziemā.

c) Ko dod elektrība lauku saimniecībā.

IV. Mājturībā:

a) Mājsaimniecības darbu racionālizācija.

b) Kur un kā nama mātei jātaupa.

c) Kā izdaiļosim savu māju.

d) Veselīgs uzturs.

c) Lauku sievietes darbs un pienākumi mājā un sabiedrībā.

f) Ko darīsim lauksaimniecības biedrību mājturības sekci-

jās.

V. Kultūrtechnikā:

a) Meliorācijas nozīme ražu celšanā.

b) Meliorācija un lauksaimniecības mechanizācija.

VI. Dārzkopībā:

a) Kā jāiekārto lauksaimnieku augļu dārzi?

b) Dārzkopības ražojumu izvērtēšana.

c) Mājas apkārtnes izdaiļošana.

d) Ārstniecības augu ievākšana un sagatavošana.

VII. Biškopībā:

a) Kārtējie darbi biškopībā:

b) Ko dod lauksaimniekiem biškopība?
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VIII. Zivkopībā

a) Ko lauksaimniekam var dot dīķsaimniecība. .

b) Kā pacelt ezeru un upju ražību.

IX. Būvniecībā:

a) Praktiski norādījumi par to, kādā veidā tiek pabalstīta
lauku būvniecība.

b) Kādus būvmateriālus izsniedz par palētinātu maksu un

kā tie pieprasāmi.

X. Lauksaimniecības biedrību darbā:

a) Lauksaimniecības biedrību pašreizējie uzdevumi.

b) Lauksaimniecības biedrību nozīme pagastu dzīves cel-

šanā.

c) Pašu spēki — pašu ziņā.

XI. Mazpulku un jaunatnes audzināšanā:

a) Lai saimnieko jaunie.
b) Kas jaunātnei darāms, lai mūsu laukos nebūtu tāhmv

nieku.

c) Nozīmīgākie pasākumi lauku jaunatnes audzināšanā.

XII. Kopdarbībā:

a) Kopdarbības sabiedrību nozīme lauku dzīves celšanā.

b) Kopdarbības, sabiedrību sadarbība.

c) Lauksaimniecības biedrību kopdarbības sekciju uzde-

vumi .

KURSI

I. La'ukkopībā:

a) Zemkopībā.

b) Zāļāju ierīkošanā un lopbarības ražošanā.

ci Linkopībā.

d) Kūdras ražošanā un izmantošanā.

c) Skābbarības tvertņu veidošanā un ierīkošanā

11. Lopkopībā:

a) Putnkopībā.

b) Aitkopībā.

c) Cūkkopībā.

d) Zirgkopībā.

c) Zirgu apkalšanā.

111. Technikā un labierīcībās:

a) Lauksaimniecības mašīnu vadītājiem.
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b) Zibens novadītāju ierīkošanā.

c) Mašīnu demonstrējumos.

d) Lauku labierīcību iekārtošanā.

IV. Mājturībā:

a) Konservēšanā.

b) Rokdarbos un aušanā.

c) Mājas amatniecībā.

V. Kursi ku 11 ūrtech n i kā.

VI. Dārzkopībā:

a) Dārzkopībā.
b) Mājas apkārtnes izdaiļošanā.

c) Augļu iesaiņojumu pagatavošanā.

VII. Kursi biškopībā.

VIII. Būvniecībā:

Šīfera sedzēju kursi.

VAKARĒŠANAS

A. Goba grāmatā par vakarēšanām pastāsta: «Vakarēšanā

gribam atjaunot un arī tālāk izkopt un mūsu lauku vajadzībām
piemērot kādu vecum vecu latvisku parašu, celt gaismā skaistu

gabalu no mūsu tautas tradicijām. Mēs sagaidām, ka vakarēša-

na arī mūsu dienās, ja pie tās ar sirsnību un prātu ķersimies,
itnesīs tagadējām paaudzēm daudz laba un patīkama, palīdzēs
nodibināt vēlamu līdzsvaru. Var piebilst, ka dažos novados šo

atjaunoto izdarību nosaukuši par vakarošanu, lai jaunāki ļau-
dis, kas vairs nezina šī vecā vārda saturu, to nesajauktu ar jē-
dzienu «vakar ēšana» jeb «ēšana vakarā». Tālāk A. Goba pa-

stāsta, ka agrāk vakarēšanas notikušas parasti pirtīs vai rijās,
jo pārējās telpas bijušas par šaurām. Vakarēšanas bijušas da-

žādas —nopietnai strādāšanai, paklusai, pussvinīgai vakarēšanai

un jautrai sadzīvei. Vakarēšanu laikā nevien strādāti darbi, bet

arī skanējušas dziesmas un kokles skaņas, pārrunāti jaunākie
notikumi, kas mainījušies ar pasakām, teikām un nostāstiem.

Notikušas arī tīri praktiskas pārrunas par darbiem, kā tos labāk

un glītāk padarīt. Sieviešu un vīriešu darbos bijuši arī parau-

gi, kur jaunākiem vakarētājiem paskatīties un mācīties. Va-

karēšanās minētas arī mīklas un bijušas vakarēšanas ar jautri

skaļu noskaņu. Ja ieradušies arī puiši, un ja kāds no viņiem
arī pratis skandināt kokli, tad varējis arī padejot. Dejām seko-

jušas arī rotaļas un citas jautrības.
Bet neesot aizmirsti arī mielasti. Līdzi paņemtie produkti

likti kopējā' galdā, lai baudītu arī ko neparastāku, kas pašu mā-
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jās varbūt jau sen nebijis cepts, vai ari ko vēl nemaz nepratuši

gatavot. Sievas un meitas še varējušas kaut ko mācīties, lai to

pašu izmēģinātu savās mājās. Tā esot radusies laba skola torei-

zējā mājturībā.
A. Goba atzīst, ka mūsu dienāsvakarēšana lauku dzīvē tik-

pat vajadzīga kā senāk, šimbrīžam pat vēl vajadzīgāka. Vienā

otrā gadījumā pēc viņa domām ieteicama arī darbu strādāšana,

sevišķi sievietēm. Bet arī vīrieši dažu labu sarežģītu jautāju-

mu, ko grūti atrisināt vienatnē, varot viegli atrisināt vakarēša-

nu laikā. Tāpat A. Goba ieteic piegriezties latviskam dziesmām,
mūsu rakstnieku darbu lasīšanai un priekšlasījumiem. Vismā-

jīgāk būšot pie viesmīlīga saimnieka un cilvēku — divdesmit —

trīsdesmit — četrdesmit — būšot visparocīgākais skaitlis. Vi-

siem esot liekams pie sirds — lai šķirošanās gars ne-

ieviestos, bet visi justos kā viena saime.

Jātērpjas, cik iespējams, tautiski.

«Visumā jācenšas panākt, lai vakarē-

šana būtu tiklab patīkama, kā arī pamāco-
ša un praktiski derīga. Tās lielais uzde-

vums arī — latvieti audzināt par jo labāku

un latviskāku latvieti, latvieti vest kalnā,

palīdzēt savukārt latviešu tautai kļūt par

zvaigzni spožāku tautu zvaigznājā», norāda

A. Goba par vakarēšanu mūsdienu mērķi. Lauksaimniecības

biedrības bijušas līdz šim ļoti rosīgas vakarēšanu rīkotājas. Arī

turpmāk vakarēšanu rīkošanai jāpiegriež tik pat liela vērība.

Ko labu dod vakarēšanu rīkošana? Kādas priekšrocības vaka-

rēšanām?

Mēs mēdzam sūdzēties, ka lauku dzīve garlaicīga, ka nav

vakaros kur palikt, ko darīt. To sevišķi izjūt jaunākā paaudze,
kas saskata arī pilsētu vilinošos uguņus. Daudzi padodas kār-

dinājumam un aiziet no lauku dzīves, kaut gan arī daudzreiz

pieviļas. Pilsēta ir kārdinoša tikai no ārienes, bet savā iek-

šējā dzīvē nes arī daudz slikta un nevēlama. Vai tāpēc nerīko-

simies pareizāk, ja savus spēkus ziedosim lauku dzīves pacelša-
nai un izkopšanai? Tieši vakarēšanas ir tās, kas var ievērojami
atdzīvināt lauku dzīvi, kā tas jau pierādījies daudzos pagastos,
kur vakarēšanas tiek rosīgi rīkotas. Vēl tomēr ir daudz arī tā-

du pagastu, kur vakarēšanas nav rīkotas vai arī stipri maz rī-

kotas, kāpēc tās nav paguvušas parādīt savu īsto vērtību. Lauk-

saimniecības biedrībām vakarēšanas vislabāk rīkot pa uzticības

vīru darbības iecirkņiem. Kur šādu darbības iecirkņu nav, tie

nekavējoši jācenšas nodibināt. Uzticības vīrs ir tas, kas izrauga
savā iecirknī vakarēšanu vietas un gādā un rūpējas, lai arī va-



kārēšanu programa būtu vērtīga. Vakarēšanu rīkošanā visla-

bāk sadarboties vairākām sekcijām kopīgi. Sekcijas apspriež,
kādus jautājumus tās nodomājušas vakarēšanās apskatīt. Pa-

domes sēdēs uzticības vīri ziņo, kādās vietās nodomāts vakarē-

šanas rīkot. Rodas kopīgi izstrādāts vakarēšanu plāns. Sabied-

riski - kultūrālā sekcija ziņo, kādas iespējas tai ar dziesmām

(sevišķi noderīgi dubultkvarteti v. t. t.), mūzikas priekšnesu-
miem, deklamācijām, kīno izrādēm v. t. t. vakarēšanaskuplināt.
Sabiedriski kultūrālā sekcija var sarunāt arī vietējo mazpulku
un skolu jaunatni, kuru līdzdalība ļoti var atdzīvināt sarīkotās

vakarēšanas. Tāpat ieteicams sarunāt aizsargu kori, dramatis-

ko ansambli v. t. t. Sabiedriski kultūrālā sekcija ir tā, kas gā-

dā, lai vakarēšanās būtu nevien priekšnesumu dažādība, bet arī

isti latvisks gars un noskaņojums. Sabiedriski - kultūrālā sek-

cija rūpējas, lai nevien dziesmās un priekšnesumos, bet arī

priekšlasījumos un pārrunās vakarēšanu dalībnieki stiprinātos
valstiskumā un tēvzemes mīlestībā un gatavībā arvien iestā-

ties par šīm augstākām idejām, ceļot un vairojot tautas un tēv-

zemes godu, cieņu un slavu. Daudz šinī ziņā var dot arī māj-
turības sekcija, arī veicinot un radot tādus apstākļus, lai visi

vakarēšanu dalībnieki justos ērti un mājīgi. Bez vakarēšanu

rīkošanas pa uzticības vīrU iecirkņiem, ir arī iespējams, ka va-

karēšanās sapulcējas tikai atsevišķās sekcijas dalībnieki un da-

lībnieces; vai arī vakarēšanu rīkošanu pārzināšanu un vadīšanu

uzņemas tikai viena sekcija, piemēram, sabiedriski kultūrālā

sekcija. Ir iespējams arī visus šos vakarēšanu rīkošanas veidus

apvienot. Te galvenais — vietējie apstākļi. Jārīkojas tā, lai pa-

nākumi būtu labāki. Par lektoriem uzaicināmi vispirms vietē-

jie spēki — skolotāji, mācītāji, ārsti, veterinārārsti, mežziņi,

pagasta vecākie, pagastu sekretāri, aizsargu priekšnieki, bet

nav jāaizmirst arī piedzīvojumiem bagāti lauksaimnieki, kas var

ļoti daudz dot lauku dzīves celšanas un veidošanas darbam. Ļo-
ti ieteicams vakarēšanās uzaicināt mūsu brīvības cīņu dalībnie-

kus, pastāstīt savus piedzīvojumus un pārdzīvojumus. Tālāk

nāk agronomiskie darbinieki — rajona agronoms, dažādie in-

struktori — mājturības, lopkopības, dārzkopības, biškopības,

būvtechniķi v. t. t. Bet aicināmi arī dažādie Lauksaimniecības

kameras speciālisti, tikai šinī ziņā sarunas jāievada jau laikus,

jo šie darbinieki stipri aizņemti. Tāpat lektorus par dažādiem

sadzīves jautājumiem ieteicams pieprasīt Sabiedrisko lietu mi-

nistrijā.

.Ļoti svarīgi, lai vakarēšanu laikā valdītu sirsnība un drau-

dzība, kas ļoti veicina auglīgu pārrunu rašanos. Priekšlasījums

ir tikai ievads pārrunām, tāpēc tas nedrīkst būt garš. Jautāju-
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mv uzstādīšana nav jāierobežo. Jau pārrunās radīsies atbildes

daudziem jautājumiem, bet kur tās nerodas vai arī nav visai

pilnīgas, atbildi dod lektors. Vakarēšanās pēc iespējas jāizvai-
rās no oficiālā, bet jādod vieta draudzībai, tuvībai, sirsnībai un

atklātībai. Daudzi kautrējas runāt atklātās sapulcēs un priekš-

lasījumos, bet vakarēšanu laikā, valdot it kā mājas apstākļu

noskaņojumam, brīvi izteic savas domas un uzskatus. Tas jā-
veicina un jāsekmē visiem spēkiem.

Pēc pabeigtām pārrunām nav vieta plašiem mielastiem. La-

bāk iztikt pavisam bez pacienāšanas, bet mielastu rīkošana ir

pavisam nevēlama. Tas traucē pārrunas, jo daudzi jau priekš

laicīgi gatavojas tikai mielastam. Arī visiem nav pa spēkam
sarīkot bagātīgus mielastu galdus, tāpēc daudzi spiesti atteikties

dot savās mājās telpas vakarēšanu rīkošanai, jo bagātīgu pa-

mielošanu uzskata arī par savu pienākumu. Ja pavisam negri-
bam iztikt bez pacienāšanas, tad augstākais — glāze tējas un

dažas sviestmaizes. Alkoholisko dzērienu lietošana vakarēšanu

laikā galīgi izskaužama un atmetama, jo tas pārvērš vakarēša-

nas dzīrēs un iznīcina visu labvēlīgo vakarēšanu noskaņojumu.
Vakarēšanām jākalpo dzīves celšanai, bet alkohols nekur dzīvi

nav cēlis.

Jāizmanto vakarēšanu priekšrocība — iespiesties tur, kur

citādi netiek klāt. Laukos ir vēl daudz mājās sēdētāju; viņus
sauc arī par tālumniekiem, kas neveicina raženas dzīves veido-

šanos, kas nekur neiet, kas nekā negrib dzirdēt, kas sēdējuši

agrāk, kas sēd arī tagad. Drusciņ būs pārspīlēts, ja teiksim ne-

kur neiet. Kaut kur jau iet. Kaut ko jau dzird. Aizbrauc uz

tirgu, aiziet pie kaimiņa. Nopērk arī pa avīzei, patenko ar kai-

miņu, bet tas gandrīz jau arī viss. Gadās gan, ka pavirši izla-

sītas ziņas un saklausītās tenkas aplami saprot, pārprot un vēl

vairāk pārspīlētas, vēl vairāk nepareizībā pavairotas, palaiž tā-

lāk. Tās, saprotams, atrod līdzīgus klausītājus un vai velti

dzirdam sūdzības, ka lauku dzīve cieš no tenkotājiem un ten-

košanas?

Pagastā notiek kursi, priekšlasījumi un vakarēšanas par

ražu pacelšanu. «Mūžīgie mājās sēdētāji» tur neiet, jo to jau

viņi sen zina, ka zemnieks grib savas ražas pacelt. Tā tak esot

senu senā zemnieku cenšanās, ko tad tur vēl klausīties. Tā ru-

nā un stāsta un bieži vien arī raksta bezparaksta vēstulēs šie

«mūžīgie mājās sēdētāji».
Bet pajautāsim un papētīsim, kāpēc tad tieši viņiem, kas

gājuši no senām dienām uz kursiem un priekšlasījumiem, kā-

pēc tieši, rosīgākiem, čaklākiem panākumi arī materiālā ziņā

lielāki, kāpēc to turība un pārticība straujāk pieaugusi? Bet



viņi iet vel, saklausa, atrod un arī izpilda un iet atkal uz

priekšu.

Piemēri nav jāmeklē svešās zemēs, piemēri un paraugi ir

katrā pagastā.

«Mūžīgiem mājās sēdētājiem» ir atkal atbilde, jo viņi prot
visur un vienmēr atbildes rast. Viņi ir turīgi, viņiem ir ienāku-

mi. Dodiet arī mums tādus un arī mums ies labi, bet aizmirst

tikai vienu un tieši pašu galveno, ka šie rosīgie un čaklie kād-

reiz sāka ne no kā, ka arī viņiem līdzekļu trūkums un grūts
darbs ir labi pazīstams.

Kāpēc mēs runājam un rakstām par šiem «mūžīgiem mā-

jās sēdētājiem»? Lai sēž, kam patīk sēdēt. Lai snauž, kam pa-

tīk snaust. Mēs runājam par latviešu tautas nākotni, mēs ru-

nājam un rakstām par kopēju labklājību, kopēju darbu un ko-

pējiem panākumiem. Darbam panākumi būs lielāki, labklājī-
ba un turība mūsu zemē augs un vairosies, ja būs vairāk darī-

tāju, ja būs vairāk čaklo un rosīgo. Tāpēc jāmodina un jāmos-
tas ir visiem, jo tik tiešām mēs gribam darbā radīt, darbā at-

saukt sev un savai zemei ziedu laikus. Tāpēc arī rosīgajiem un

čaklajiem jāuzņemas vēl viens pienākums un uzdevums: atmo-

dināt arī šos «mūžīgos mājās sēdētājus» jaunam darbam un

jauniem sasniegumiem.

Tas visvieglāk izdarāms, rīkojot vakarēšanas. Ar vakarē-

šanām mēs piekļūstam tuvi klāt ikvienam mājās sēdētājam.
Parastā aizbildināšanās sākas un beidzas, ka kursi un priekšla-
sījumi tik tālu, ko lauzīsi savas kājas? Bet vakarēšanas pienāk
klāt un kājas nav jālauza. Arī pārējie vakarētāji pienāk klāt kā

vislabākie draugi. Pie tam nāk pārrunāt un apspriesties, kā

turpmāk labāk veidot dzīvi. Tāpēc vakarēšanām pa uzticības

vīru darbības iecirkņiem vislielākās priekšrocības un šis vakarē-

šanu veids nedrīkst tikt atmests. Tālākos iecirkņos pat ļoti la-

bi būs, ja vakarēšanu laikā izlasīsim kopīgi jaunākos laikrak-

stos, arī lauksaimniecības žurnālos svarīgākos rakstus un ierosi-

nājumus. Ja pārrunās izvirzās daži jautājumi, kuros nevaram

skaidru atbildi dot, uzrakstīsim Lauksaimniecības kameras

Lauksaimniecības biedrību nodaļai un saņemsim arī atbildi.

Varam piezvanīt arī pa tāļruņi Jelgava — 1000 —89 vai 90.

Neatstāsim neskaidrus un neatbildētus jautājumus, bet centīsi-

mies visur rast pareizas atbildes un skaidrību. Apziņa, ka cī-

nāmies labākas nākotnes dēļ, lai mums dod spēku un izturību

pārvarēt vienu otru grūtību, kas radīsies vakarēšanas organizē-

jot, rīkojot un vadot. Visas lauksaimniecības biedrības ir ai-

cinātas rīkot vakarēšanas, jo vakarēšanas padarīs lauku dzīvi
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interesantāku un dzīvāku. Saprotams, novērojumi darbā un

piedzīvojumi dos iespēju vakarēšanas izveidot vēl daudz intere-

santākas ar daudzpusīgāku saturu, pievelkot aizvien jaunus va-

karēšanu cienītājus. Tikai darbā rodas meistari! Tāpēc rosīgi
pie darba!.' . • • • . . .

IZSTĀDES

Lauksaimniecības biedrības ir cieši piesaistītas lauķsaim-
niecībās izstāžu rīkošanā. . Te izdots pat atsevišķs likums, notei?

kurni un instrukcijas, kas noteic izstāžu rīkošanas kārtību, vie-

tu, laiku v. t. t. Lauksaimniecības izstāžu rīkošana jau jāveic

kopīgi vairākām biedrībām. Arī tas paredzēts sīkāk attiecīgos
noteikumos, kas pievienoti atsevišķi, tāpēc šeit netiek plašāki

apskatīti. •, • ; • •• :. '. "

Bet lauksaimniecības biedrību uzdevumos ietilpst —- gā-
dāt par to, ļai'visās izstādēs, kur vien.noteikumi atļauj, pieda-
lītos iespējami lielāks izstādītāju skaits. Vēl tālāk — lauksaim-

niecības biedrība neatlaidīgi mudina, rūpējas un gādā, lai ie-

spējami lielāks pagasta iedzīvotāju skaits izstādes apmeklētu',
[zstādēs mācāmies, izstādēs redzam un skatām sasniegumus un

panākumus, kurus arī mēs varam gūt un sasniegt, izstādēs tiek

doti jauni ierosinājumi, izplatītas zināšanas, redzamā veidā rā-

dīti jauni darba paņēmieni, labierīcības v. t. t., tāpēc arī izstā-

des visiem jāapmeklē. .

Lauksaimniecības biedrības rūpējas par lauksaimniecības

uzplaukumu savā pagastā. Lauksaimniecības biedrības gādā

par izstāžu plašāku apmeklēšanu, izplatot plakātus, skrejlapas,
pārdodot biļetes, organizējot ekskursijas v. t. t., kā tas kuru

•eizi tiek ieteikts un nepieciešams.

DARBA UN DARBA RĪKU SACENSĪBAS

Lauksaimniecības biedrības rīko arī dažādas darba un dar-

ba rīku sacensības. Sacensību dažādie veidi un iespējamības
minēti atsevišķu sekciju darbības apskatot, tāpēc šeit būtu

lieki tās atkārtot. Kā darba, tā darba rīku sacensības, saziņā
ar biedrības valdi, rīko un vada atsevišķas sekcijas. Kur tas ie~

spējams, ieteicams tās apvienot ar citiem biedrības sarīkoju-
miem. . ; 1

Darba un darba rīku sacensības modina interesi par darbu,
dod atzinību, cieņu un slavu čakliem darbu darītājiem, kāpēc
šādas sacensības rīkojamas, kur un cik vien bieži iespējams.
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KAS JĀIEVĒRO LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU

SARĪKOJUMUS RĪKOJOT

Lai kādu sarīkojumu lauksaimniecības biedrība rīkotu, jā-

gādā, lai arī apmeklētāju netrūktu. Kā to panākt, nav tik vien-

kārši', sevišķi pagastos, kur rīkotāju daudz: aizsargi, mazpulki,
dziedāšanas biedrība, lauksaimniecības biedrība, vanagi, skola,

draudze, draudzes dāmu komiteja, Sarkanā krusta pulciņš, y*

vēl saimnieciskās organizācijas atzīmē savas darbības gada

svētkus, tad sarīkojumu iznāk tiešām par daudz. Pie tam ap-

meklētāji vienmēr ir vieni un tie paši, jo lielākā daļa sēž mā-

jās un neiet nekur, tāpēc rosīgiem sarīkojumi jāapmeklē vai

katru svētdienu, jo pretējā gadījumā sarīkojumi būs vāji ap-

meklēti. Te galvenais cēlonis,, kāpēc lauku sabiedriskā dzīve

neiet uz priekšu vienā daļā pagastu.

Lai to novērstu, gada sākumā visām organizācijām jāsanāk
uz kopēju apspriedi, kur tiek .sadalītas sarīkojumu vietas un

laiks. Ļoti labi, ja šo apspriedi sasauc un vada pagasta vecā-

kais. Lauksaimniecības biedrība var ierosināt šādas apspriedes
sasaukšanu. Šā tiek novērsta kā nevēlama sacensība sarīkoju-
mu rīkošanā, tā arī ierobežots mazvērtīgu sarīkojumu pārāk
lielais skaits. Labāk rīkot mazāk, bet vērtīga satura sarīkoju-

mus, jo tad apmeklētāju būs vairāk un nebūs jāpiemakwSā.

Svinīgais solījums
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Vairākos pagastos labas sekmes devuši organizāciju kopīgi
rīkotie sarīkojumi. Piemēram, lauksaimniecības biedrība rīko

sarīkojumu kopīgi ar vietējo aizsargu nodaļu, dalot ienākumus

līdzīgās daļās. Lauksaimniecības biedrības līdzdalība piesaista

sarīkojumam savu biedru un lauku iedzīvotāju vecāko paaudzi,
bet aizsargu — plašās aizsargu saimes un gados jaunāko līdzda-

lību. Šādu kopēju sarīkojumu apmeklētāju skaits vienmēr

prāvs. Arī programu iespējams izveidot saturā bagātāku un

vērtīgāku. Tad nav arī nekāds brīnums, ja šāda kopīga sarī-

kojuma atlikums, arī pēc sadalīšanas divi daļās, krietni lielāks,

kā atlikums no diviem atsevišķiem sarīkojumiem.

Šo iemeslu dēļ lauksaimniecības biedrībām der ierosināt

kopēju sarīkojumu rīkošanu, sevišķi ar vietējo aizsargu nodaļu,

vietējiem mazpulkiem v. t. t.

Dažu pagastu lauksaimniecības biedrību dzīvē novērota

slikta parādība, ka atsevišķās sekcijas viena otru nevis atbalsta,
bet gan it kā cenšas pat kavēt, ja ne tieši ar darbiem, tad runas

pavisam nelabvēlīgas. Šķiet, šīs parādības pamatā mums vi-

siem pazīstamā skaudība. Šī lieta jāiznīcina jau sākumā pašos

pamatos, jo tā tikai kavē lauksaimniecības biedrības darbu.

Šīs lietas vietā liksim kopīgu un saskaņotu darbu, tad zels un

plauks lauksaimniecības biedrība, visas sekcijas un savu atzinī-

bu saņems arī ikviens centīgs darba darītājs. Šāds kopīgs un

saskaņots darbs sevišķi nepieciešams lauksaimniecības biedrī-

bas sarīkojumus rīkojot, jo tikai tad to saturs ir daudzpusīgs un

vērtīgs un visi apmeklētāji arī apmierināti. Lauksaimniecības

biedrības priekšniekam vienam nav iespējams sarīkojumus sarī-

kot. Te nepieciešama darbu sadalīšana — valdes locekļiem,

sekciju vadītājiem, uzticības vīriem v. t. t., pie kam ikviens sa-

vu uzdevumu ne tikai uzņemas, bet'arī apzinīgi izpilda.

Sarīkojumu apmeklēšanu sekmēs iespējami plašāka ie-

priekšējā izziņošana. Te palīdz nevien parastās afišas, kas izlie-

kamas redzamā vietā, pievienojamas apkārtrakstiem, izsūtāmas

pa mājām v. t. t., bet arī speciālu ielūgumu piesūtīšana atse-

višķām personām, uzrakstot arī šīs personas vārdu, uzvārdu v.

t. t. Ar uzticības vīru un sekciju vadītāju palīdzību organizē-

jama iepriekšējā biļešu pārdošana, kas arī ļoti labs līdzeklis ap-

meklētāju skaita nodrošināšanai. Biedrības amata personām
sarunās jācenšas celt un vairot interese par biedrības sarīkoju-
miem, nevis runājot sliktu un pašiem sarīkojumus neapmeklē-

jot, kā tas dažās vietās novērots. Arī tad apmeklētāju skaits

pieaugs.
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Visu to ievērojot, turpmāk nebūs jāžēlojas par lauksaimnie-

cības biedrību sarīkojumu vāju apmeklēšanu, sevišķi ievērojot,
ka pamatā liekams — sarīkojumu bagāts un vērtīgs saturs.

PRASME RUNĀT PUBLISKI

Lauksaimniecības biedrību darbiniekiem iznāk bieži stāties

publikas priekšā ar runām, aizrādījumiem, apsveikumiem v.

t. t. Lauksaimniecības biedribu darbībai izveidojoties šādi ga-

dījumi būs vēl biežāki. Lielākā daļa lauksaimniecības biedrību

darbinieku ar labām sekmēm veic šos uzdevumus, bet ir ga-

dījumi, kur citādi spējīgiem darbiniekiem trūkst nepieciešamo
runas spērju. Šādos gadījumos var izlīdzēties tā, ka priekšnieKa
vietā uzstājas priekšnieka vietnieks, sekretārs vai arī kāds cits

valdes loceklis, kam runāšana labāk veicas. Ja runāšana iet

pagrūti, jārunā īsāk, pie tam labāk runu iepriekš skaidri un

saprotami uzrakstīt un tad nevis runāt brīvi, bet labāk uzrak-

stīto nolasīt. Kam runāšana labāk veicas, ļoti noderīgs īss

runas plāns, kuru nedaudzos vārdos uz zīmītes uzrakstam un

pie kura tad arī runājot pieturamies.

Ikvienai runāšanai labākas sekmes būs, ja iepriekš būsim

paši skaidrībā, ko mēs ar savu runu gribam panākt. Runājot, vai

arī runu iepriekš sagatavojot, vienmēr paturēsim prātā savas

runas gala mērķi. Nenovirzīsimies uz blakus lietām, jo tā mū-

su runa zaudēs skaidrību. Izvairīsimies no negatīvām runām,

jo mēs gribam dzīvi celt. Negatīvās runas dzīvi neceļ, bet ra-

da šaubas, nezināšanu un mazina ticību mūsu darba nākotnes

mērķiem un uzdevumiem. Negatīvās runas pa lielākai daļai
stāv tālu no patiesības, katrā ziņā daudz tālāk, ka pozitīva sa-

tura runas. Ikvienai runai jāaudzina, jāsauc iet vienotā dar-

bā, jo mēs pietiekoši esam agrākos laikos iepazinušies ar ru-

nām, kas sēj naidu, nesaticību, kas dzīvi neceļ, bet ārda un

zinām arī, ka šo runu iespaids nav bijis labvēlīgs.

Kā celt runas vērtību — šīs grāmatas lappusēs varam at-

rast ļoti vērtīgos Prezidenta K. Ulmaņa norādījumus. Apsvei-
kumus nododot atcerēsimies, ka vislabākais apsveikums ir īss

un kodolīgs. Garie apsveikumi parasti ir bāli un saturā izplū-
duši un, ja to daudz, nogurdina klausītājus. Tāpēc apsveiku-

mus nodosim īsi un kodolīgi.

Sevišķi jaunākās paaudzes darbiniekiem der atcerēties, ka

pamazām ikviens var izveidoties par pietiekoši labu runātāju,
kas saprotami, skaidri un pārliecinoši prot izteikt savas domas.

Tikai arī šinī virzienā nepieciešams darbs un zināšanas. Šeit

nav iespējams plaši apskatīt prasmi runāt publiski. Tas nav
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arī vajadzīgs, jo LLK Rakstu apgādā dabūjama A. Punkas grā-
mata «Prasme runāt publiski», kur plaši un vispusīgi apskatīts
jautājums, kā gūt šinī virzienā sekmes un panākumus. Grāma-

ta maksā Ls 2,— un ieteicama iegādāties ikvienam darbinie-

kam, kas grib izveidot savas domu un pārliecības izteikšanas

spējas, līdzekļus un paņēmienus.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBAS KAROGS

Lauksaimniecības kameras prezidijs atļāvis lauksaimniecī-

bas biedrībām izgatavot karogus pēc mākslinieka Anša Cīruļa zī-

mējumiem, kurus 1938. "gada 7. oktobrī apstiprinājusi Sabiedris-

ko lietu ministrija. Lauksaimniecības biedrības karogs pieska-

ņots Latvijas Lauksaimniecības kameras karogam. Karoga vie-

na puse ir zaļā krāsā un simbolizē latviešu zemnieka cerību pil-
no darbu, kura mērķtiecību raksturo karoga devīze: «Par zemi,

valsti, nākotni.» Šī mērķa pildīšanā apvienoti mūsu lauku ie-

dzīvotāji visos četros zemes apgabalos. Šo vienību uz zaļā pa-

mata attēlo četras zvaigznes, kuras simetriski grupējas ap lat-

viskās saulītes zīmi, kas ar saviem stariem šīs četras zvaigznes

savstarpēji saista, izteicot, ka Latvijas saule mirdz vienādi pār
visiem.. Karoga otra puse ir dzeltenā krāsā, kas izteic zemnie-
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ka darba panākumus — zeltā briedušas druvas un laukus. Cen-

trā uz dzelteni zeltainā pamata attēlota uzlēcošā saule, kas ir

dzīvības devēja, veicinātāja un uzturētāja, spēks, bez kura

zemnieka darbs nav domājams. Šīs uzlēcošās saules

nā redzama zeme, kurā iesprausta zemnieka mūžīgā darba sim-

bols — arkls. Sauli, zemi un arklu ietver no katras puses čet-

ras briedušas vārpas ozolu zaru un zīļu vijumā. Tie izteic zem-

nieka darba raženo panākumu cēloni — neizsīkstošu spēku un

Stiprumu. Zem šī simboliskā veidojuma ir attiecīgās biedrības

nosaukums, bet zīmējuma centrā gada skaitlis, kurā biedrība

dibināta.

Karoga kāts ir brūnā krāsā, kas simbolizē zemi. Tas ir sa-

liekams un noslēdzas ar metāla uzgali — jumi, kas simboliski

izteic zemes auglības varenos spēkus.

Karogi pasūtāmi vienīgi LLK Lauksaimniecības biedrību

nodaļa. Reizē ar pasūtījumu Sabiedrisko lietu ministrijas Pre-

sēs un biedrību departamenta Biedrību nodaļai izprasāma arī

atļauja karogu iegādāties un lietot. Lūgums atļaujas dēļ arī

iesūtāms LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļai, kura tad šo

lietu kārtos tāļāk.

Karogus gatavo no zīda drēbes un to cenas ir šādas:
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1. Divpusīgs karogs no zīda drēbes, saliekamu kātu, uzgali
un pušķiem, šūts ar rokām un drēbes izšuvumu, maksā kopā
Ls 250,—.

2. Divpusīgs karogs no zīda drēbes, saliekamu kātu, uzgali
un pušķiem, izšūts ar mašīnu un diegu izšuvumu, maksā Ls

325,—.

3. Divpusīgs karogs no zīda drēbes, saliekamu kātu, uzgali
un pušķiem, šūts ar rokām no diegiem, maksā Ls 375,—.

Karoga ārējais izskats visiem veidiem vienāds, bet karogu
cenu starpība atkarīga no izstrādājuma technikas.

Bez tam atsevišķi uz pasūtītāju vēlēšanos var dabūt karo-

gu pārvalkus:
1. brezenta par Ls 15,— gabalā
2. dermatinapar Ls 25,— gabalā
3. ādas par Ls 45,— gabalā.

Karogu pārvalku cena nav ieskaitīta karoga kopējā izmak-

sā, un tie biedrībām jāpasūta atsevišķi. Bez tam vēl karoga dā-

vinātāji var pasūtīt sudraba plāksnītes, piemiņas naglas v. c,

kuru cena ir atkarīga no izstrādājuma un lieluma.

Karogi pasūtāmi vēlākais vienu mēnesi pirms karoga svēt-

kiem. Lauksaimniecības biedrību karogs lietojams tikai svinī-

bu gadījumos: svētkos, kopējos gājienos v. t. t. Karogu nes un

uzglabā karoga nesējs un divi goda sargi. Karogs ne svētkos,
ne arī gājienos nav atstājams bez goda sardzes. Kā biedrības

priekšnieks, tā karognesējs visur un vienmēr rūpējas un gādā,
lai biedrības karogs tiktu pienācīgi un labi uzglabāts goda un

cieņas pilnā vietā. Karogs ir biedrības vienības un goda zīme.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU BIEDRU KRŪŠU NOZĪME

LLK prezidijs pieņēmis un Sabiedrisko lietu ministrija ap-

stiprinājusi lauksaimniecības biedrību biedru krūšu nozīmi pēc
mākslinieka E. Dzeņa zīmējuma. Krūšu nozīme ir sudraba. No-

zīmes vairogveidīgā forma izteic ikviena lauksaimniecības bied-

rības biedra gatavību būt nomodā par valsts un tēvzemes dro-

šību. Vairogs gareniski sadalīts divi vienādās daļās — zaļā

daļa simbolizē zaļo zemi, sudrabotā — mūsu valsti. Virs zaļās

daļas reljefi burti LB (Lauksaimniecības biedrība), bet virs

sudrabotās — trīs zelta vārpas, izteicot, ka lauksaimniecības

biedrības darbs ceļ valsts spēku, stiprumu un varenību. Pāri

vairogam austošas saules stari, kas izteic lauksaimniecības bied-

rību darba nākotnes nozīmi. Vairoga pamatnē uzraksts —

«Par zemi un valsti».
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Nozīmes LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļā var pasū-
tīt vienīgi lauksaimniecības biedrību priekšnieki vai viņu piln-
varotās personas. Nozīmes maksā Ls 3,10 gabalā. Tās izsūta

biedrību priekšniekiem uz pēcmaksu vai pēc naudas iemaksā-

šanas kameras pasta tekošā rēķinā 4564, noteikti atzīmējot, ka

nauda iesūtīta par lauksaimniecības biedrību biedru krūšu no-

zīmēm. Lauksaimniecības biedrību biedriem, kas vēlas nozī-

mes iegādāties, jāpieteicas pie savu biedrību priekšniekiem.
Lauksaimniecības biedrību krūšu nozīme jāiegādājas un pie
piemērota apģērba jānēsā visiem lauksaimniecības biedrību

biedriem. Tas tuvina un dara pazīstamus arī pie atsevišķām
lauksaimniecības biedrībām piederošos biedrus. Krūšu nozīmi

nēsājot, mēs atklāti apliecinām savu piederību pie organizētās
un apvienotās lauku iedzīvotāju un zemnieku saimes. Mēs

nēsājam vairogu un trīs zelta vārpas kā apņēmības un gatavī-
bas zīmi vienmēr un visur stāvēt — par zemi un valsti.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU TELPAS

Jau apskatot lauksaimniecības biedrību sekciju darbības

iespējamības, mums bija jāatzīst, ka sekciju darbību ievērojami
sekmētu attiecīgas telpas. Vērojot lauksaimniecības biedrību

līdzšinējo darbību, jāatzīst, ka biedrību darbība tieši tur ievē-

rojami rosīgāka, kur lauksaimniecības biedrībām pieder nami

ar piemērotām sarīkojumu zālēm un citām telpām. Arī lauk-

saimniecības biedrību statūti paredz, ka lauksaimniecības bied-

rības iegādā vai īrē telpas biedru sanāksmēm vai atpūtai un at-

ver un uztur klubus. Lauksaimniecības biedrībām telpu jautā-
jums ļoti sāpīgs, sevišķi tanīs pagastos, kur nav tel-

pu plašākiem sarīkojumiem ne lauksaimniecības biedrībai, ne

pagasta pašvaldībai, ne aizsargiem, ne arī citai kādai pagasta
organizācijai vai sabiedrībai. Daudz labāks telpu jautājums
nav arī tur, kur tās ir stipri šauras un nepiemērotas. Pa lielā-
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Valtaiķu lauks. b-bas nams

ka i daļai grūtības pastāv arī tur, kur telpas pieder citām orga-

nizācijām, jo lauksaimniecības biedrības rīcībā parasti nodod

tikai zāli sarīkojumiem, kas atrodas bieži vien stipri nolaistā

stāvoklī, par blakus telpām nemaz nerunājot, kuru nemaz nav,

vai arī tās atrodas vēl sliktākā stāvoklī. Tas sevišķi sakāms par

izglītības, dziedāšanas un citu līdzīgu biedrību namiem, kur

biedru skaits nav liels un arī rosība bijusi, stipri maza. Pa lie-

lākai daļai labā stāvoklī atrodas aizsargu nami, kur telpas var

atrast arī lauksaimniecības biedrība. Tomēr pagastu skaits, kur

telpu jautājums pilnīgi atrisināts, vēl ir visai mazs.

Lauksaimniecības biedrību darbība tikai tad varēs visā pil-
nībā attīstīties un izveidoties, kad tās īpašumā vai arī lietoša-

nā, būs pietiekoši plaša sarīkojuma zāle, kā arī blakus telpas
valdei un atsevišķām sekcijām. Jā pasekojam citu kameru

biedrību darbībai pilsētās, tad viens no šo. biedrību pirmiem
darbiem ir rūpes par piemērotām telpām. Tas arī pilnīgi sa-

protams, jo kur lai biedri pulcējas, ja ne savam godam un

cieņai atbilstošās telpās. Arī lauku iedzīvotāju apvienotājai or-

ganizācijai — lauksaimniecības biedrībai, kuras uzdevums celt

un vairot zemnieku godu, uzturot to tīru un spodru, nepiecie-
šamas telpas, atbilstošas zemnieku godam, zemnieku darba no-

zīmei un svaram. Tāpēc arī pilnīgi saprotamas' daudzu lauk-

saimniecības biedrību rūpes par piemērotām telpām biedru un
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biedrības vajadzībām. Šeit ceļā stāv līdzekļu trūkums, bet pa-
mazām būs jāuzkrāj līdzekļi piemērotu telpu atrašanai, ja ne

citādi, tadnodibinot attiecīgu fondu līdzekļu uzkrāšanai. Pagai-
dām ir jāsadarbojas un jāsaprotas ar organizācijām, kuru rīcī-

bā ir attiecīgi īpašumi un telpas. Šāda cieša sadarbība .ir vai-

rāk kā vēlama un apsveicama un tā jāizveido arī tālāk, cik

vien iespējams plaši un pilnīgi. Mums jārēķinās ar pašreizē-

jiem apstākļiem un iespējamībām; mēs nevaram telpu jautāju-
mā pašreiz rast pilnīgu atrisinājumu, bet domāt, strādāt un

censties pēc telpu jautājuma pareiza atrisinājuma jāsāk ikvie-

nai lauksaimniecības biedrībai.

Daudz lielāka vērība jāpiegriež esošo namu un telpu kār-

tībā uzturēšanai. Vairākas lauksaimniecības biedrības savos

namos ierīkojušas klubus un bufetes ar alkoholiskiem dzērie-

niem. Šādos gadījumos, kur vien apstākļi atļauj, nepiecie-
šams, lai biedru rīcībā paliktu vismaz viena istaba, kur alko-

holisko dzērienu lietošana pilnīgi noliegta. Te varam izveidot

atpūtas telpas ar žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, dažādām

spēlēm v. t. t., kur patīkami uzkavēties -r- palasīt, pārrunāt
dažādus jautājumus, apspriesties un tā joprojām. Šo telpu pa-

tīkamā un glītā iekārtošanā daudz var darīt biedrības mājturī-
bas un sabiedriski kultūrālās sekcijas. Šinīs telpās ieteicams

uzstādīt arī radio aparātu, dodot iespēju noklausīties radio

priekšnesumus. Te valde var noturēt sēdes, arī sekcijas savas

apspriedes. Ja biedrības rīcībā vairākas istabas, varam tās no-

dot katru savai sekcijai. Jau tagad vairāku lauksaimniecības

biedrību mājturības sekcijas sev iekārtojušas glītas un patīka-
mas telpas, kas noderīgas kā darbam, tā atpūtai. Tāpat sabied-

riski kultūrālās sekcijas iekārtojušas atsevišķi bibliotēku un la-

sītavu telpas. Te iebildīs, ka lauku iedzīvotājiem maz brīvā

laika. Bet ziemas vakari? Arī svētdienās un svētku dienās

mums brīvs laiks. Vai tad nav patīkamāki laiku pavadīt glītā*»

atpūtas telpās, tāpat kā to raduši pilsētnieki darīt? Lauki ne-

drīkst palikt iepakaļ pilsētām. Pamazām strādājot un darbojo-

ties širtī virzienā, mēs arī pārnākumus gūsim, tikai jāsāk darbo-

ties. Līdz šim mēs vēl visai maz esam darījuši, lai arī šeit

kaut ko sasniegtu un panāktu, tādēļ arī pasākumi nav visai lie-

ti. -Mums jārēķinās ar to, ka lauku dzīve turpmāk kļūs citāda,

tāpēc negaidīsim, bet mēģināsim arī šeit strādāt un darboties.

Mums jāsaista lauku jaunatne un laukstrādnieki, atrodot rosī-

gus darbiniekus, kas darbā cenšas padarīt lauku dzīvi patīkamā-
ku un jaukāku.

Arī telpās, kur alkoholisko dzērienu lietošana atļauta, ievē-

rosim daudz lielāku spodrību un kārtību. Līgumā ar ekonomu
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Tirzas lauks. b-bas saimniecības ēka

ievedīsim noteikumu, ka pārāk iereibušiem alkoholispos dzērie-

nus nav atļauts izsniegt. Lauksaimniecības biedrību telpas nav

priekš tam, lai pagasta iedzīvotājus apdzirdītu, bet gan, lai ie-

vērotu gausību, sātību un mērenību. Ļoti pareizi būtu, ja
lauksaimniecības biedrību telpās alkoholisku dzērienu lietošana

būtu pilnīgi izslēgta, bet tas maz ko dod, jo tūliņ rodas privāti
krodznieki un dzeršanas posts nemazinās. Tikai lauksaimniecī-

bas biedrībai ienākumi samazinās un mazāk rosīgos pagastos
'todas materiālas grūtības namu un telpu uzturēšanā.

Tāpēc šinī ziņā jāiet sātības un mērenības ieaudzināšanas

ceļš, kur pārdomātā darbā lauksaimniecības biedrības var pa-

tiešām gūt panākumus un sekmes. Arī te izšķiroša nozīme turi,
ka radīsim dzīves apstākļus, kur arī bez apreibināšanās valda

daiļums, glītums, veselīgs un neviltots prieks.
Lauksaimniecības biedrību uzticības vīri savos darbības ie

cirkņos attālākos pagasta stūros var tāpat īrēt un iekārtot glī-
tas telpas atpūtai un sanāksmēm, jo nekur nav teikts, ka lauk-

saimniecības biedrību telpām jābūt tikai vienā vietā — centrā

Tad atkritīs tālā iešana tumšos vakaros, bet tīkamus atpūtas
brīžus varēsim tomēr patīkami pavadīt. Arī šeit jāpārvar ve-

cie aizspriedumi, jo te nav nekā ko nevarētu veikt, tikai vaja-

dzīga laba griba un uzņēmība iesākto līdz galam vest. Pārdo-

mātā darbā atrisināms arī lauksaimniecības biedrību telpu jau-

tājums visos pagastos.
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NOPELNU BALVA

Sekojot lauksaimniecības biedrību darbam pagastos, re

dzam, ka ir biedrības, kas darbojas ļoti rosīgi un pat priekšzī-

mīgi. Šīs biedrības izpilda nevien visus kameras norādījumus
un ierosinājumus, bet atrod arī daudz jaunu pasākumu, kas

noderīgi kā šo biedrību darbības rajonā, tā arī citos pagastos.
Šīs biedrības rīko priekšlasījumus, kursus, vakarēšanas, kas

visi labi apmeklēti. Sekcijas darbojas ļoti rosīgi. Arī uzticības

vīri izpilda kā visus biedrības priekšnieka norādījumus, tā arī

uāk paši ar jauniem ierosinājumiem. Laikrakstu un žurnālu

lasītāju skaits šinīs pagastos liels, bet tas vēl pieaug, tāpat kā

lauksaimniecības biedrībā apvienoto biedru skaits. Tiek rīkotas

teātra izrādes, koncerti, kīno izrādes, pļaujas svētki, ražas ap-

skates, saimniecību apskates, ekskursijas, darbu sacensības un

tā joprojām. Visi biedrības pasākumi zeļ un plaukst, bet līdz

ar to rosība un uzplaukums valda nevien visā pagastā, bet arī

atsevišķās saimniecībās novērojama vistiešākā sekošana jaunām

atziņām par saimniecību izveidošanu un lietderīgu izkopšanu.

Agronomiskie darbinieki tiek nevien uzklausīti, bet to padomi
arī lietā likti. Tā pamazām darbos tiek pārvērsti un piepildīti tie

mērķi, kuru dēļ lauksaimniecības biedrības dibinātas un izvei-

dotas. Lauku dzīve ir uzceļama un izveidojama tikai visdzīvā-

kā pašdarbībā un visciešākā sadarbībā.

Ir pareizi, ka ikviens labi darīts darbs saņem pelnīto at-

zinību. Lauksaimniecības kameras prezidijs tāpēc nolēmis, ka

arī rosīgākās lauksaimniecības biedrības apbalvojamas. Šim

nolūkam nodibināta «Nopelnu balva» — mākslinieciski izstrā-

dāts un sudrabā kalts ozollapu vaiņags, kuru ikgadus uz Lauk-

saimniecības kameras priekšsēdētāja ierosinājumu, piešķir
Lauksaimniecības kameras prezidijs visrosīgākai lauksaimnieci

bas biedrībai Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Tā tad

katru gadu katrā apgabalā rosīgākā lauksaimniecības biedrība

saņems «Nopelnu balvu».

Par ko piešķirs «Nopelnu balvu»? Noteikumos paredzēts,
ka balvu piespriežot vērā ņems: biedrības aktivitāti visos dar-

bības virzienos, biedru skaitu, vienprātību un saskanu, valdes

un padomes rosību, sekciju un uzticības vīru darbību, lauk-

saimniecības žurnālu un laikrakstu izplatīšanu, sarīkoto kursu,,

priekšlasījumu, vakarēšanu skaitu un vērtību, par vērtību

spriežot pēc pārdomātiem tematiem, plānveidības laika un vie-

tas ziņā, arī apmeklētāju skaitu, citu sarīkojumu skaitu un sa-

turu, darbu un rosību visos pārējos biedrības pasākumos. Tā

tad «Nopelnu balvu» piešķirs par aktīvu un rosīgu darbu. Tik
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pat svarīga nozīme ir labai un priekšzīmīgai lauksaimniecības

biedrības sadarbībai ar pagasta pašvaldību, aizsargu organizā-
ciju, mazpulku, visām pagasta saimnieciskām organizācijām, kā

arī kaimiņu pagastiem un to organizācijām. «Nopelnu balva»

netiek piešķirta atsevišķai personai, bet lauksaimniecības bied-

rībai, tā tad tā ir balva, kuru saņem sabiedrība. Darbs sabied-

rībā tikai tad sekmējas, kad valda visciešākā sadarbība. Šāds
darbs arī tikai godalgas cienīgs. Tā tad «Nopelnu balvu» pie-
šķirs par priekšzīmīgu sadarbību.

Lauku dzīve paceļama tikai saskaņotā un plānveidīgā dar-

bā, kāpēc nepieciešama lauksaimniecības biedrību cieša sadar-

bība ar Lauksaimniecības kameru. «Nopelnu balvu» piešķirs ti-

kai lauksaimniecības biedrībām, kas būs izveidojušas šādu sa-

darbību ar Lauksaimniecības kameru, kas būs apzinīgi pildīju-
šas kameras aicinājumus un ierosinājumus. Tāpat «Nopelnu
balvu» piešķirot vērā ņems visus pārējos lauksaimniecības bied-

rības vērtīgos ierosinājumus un sasniegumus. Tā tad «Nopelnu
balva» būs ne tikai balva par centīgu un rosīgu darbu, bet tā

radīs arī savstarpēju biedrību sacensību, kas sekmēs un veicinās

lauksaimniecības biedrību darba sekmes, nostiprinās un padzi-
ļinās sadarbību un vienību un cels uzņēmību un centību visā

lauku dzīvē.

Bet arī ikvienam biedrim ir jāsajūt, ka viņa biedrība

pelnījusies balvu. Arī viņš ar savu darbu ir sekmējis uzvaraš

izcīnīšanu. Tāpēc noteikumi paredz, ka ikviens tās lauksaim-

niecības biedrības biedrs, kura biedrība izcīnījusi «Nopelnu
balvu» vienu gadu saņem lauksaimniecības žurnāla «Sētā un

Druvā» brīvabonementu. Bez tam apbalvotās biedrības bied-

riem tiesība kopā ar krūšu nozīmi nēsāt īpašu apbalvojuma zī-

mi — samazināta ozollapu vaiņaga veidā.

Apbalvotā biedrība savam karogam piestiprina īpašu ap-

balvojuma zīmi, kas tur paliek uz visiem laikiem. Līdz ar «No-

pelnu balvu» apbalvotā biedrība saņem arī īpašu apbalvojumā

rakstu, kas arī paliek biedrībai. Pati «Nopelnu balva» ir mū-

žīgi ceļojoša balva, kas apbalvojuma gadam izbeidzoties, ja
biedrība to nav izcīnījusi no jauna, nododamaLauksaimniecības

kamerai.

Apbalvotai lauksaimniecības biedrībai piešķirto «Nopelnu
balvu» pasniedz šim nolūkam īpaši sarīkotos biedrības «Sasnie-

gumu svētkos» Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdē-

tājs vai viņa pilnvarots kameras pārstāvis.

Domājams, ka «Nopelnu balvu» piešķirs jau par 1939. dar-

bības gadu. Katrā ziņā «Nopelnu balva» tiks izcīnīta 1940. ga-

dā. Tāpēc visiem jāstājās pie ražena lauku dzīves celšanas
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celšanu. Tāpēc atmetīsim aizspriedumus, kūtrumu un gausu-

mu, dodot vietu darba priekam un sasniegumiem. levērosim, ka

sevišķi rūpīgi jāsastāda lauksaimniecības

biedrību gada pārskati, parādot lauksaimniecības
biedrības darbu visā pilnībā. Līdzšinējie novērojumi rāda, ka

daudzas lietas aizmirstam un tad vēlāk velti sūdzamies, ka dar-

bība nav pareizi novērtēta. Tādā gadījumā vainīgi esam paši.
Kā tas visiem saprotams, gada pārskati turpmāk noderēs kā ma-

teriāli nevien lauksaimniecības biedrību darbības pareizai no-

vērtēšanai, bet arī «Nopelnu balvas» piešķiršanai. Tanī pat lai-

kā jābrīdina no nepareizu ziņu ievietošanas gada pārskatā, kas

vēlāk, ziņas pārbaudot atklājas. Gada pārskatos jāievieto pil-

nīgas, bet tanī pat reizē arī pareizas ziņas. Gadīgā sacensībā gū-
tā uzvara ir visīstākais panākums, kas dod arī vispatiesāko

gandarījumu. Arī zaudētājiem nav ko skumt, jo uzvarēt var

nīkošos gados. Tādēļ no sacensības nav jābaidās, jo sacensības

cel dzīvi — labklājībā un turībā augošu dzīvi.

LAUKSAIMNIECĪBAS ŽURNĀLI

Lauksaimniecības biedrību uzdevumos ietilpst lauksaim-

niecības žurnālu izplatīšana. Bez zināšanām lauku dzīvi neuz-

celsim, bet lauksaimniecības žurnāli ir vistiešākie zināšanu iz-

platīšanas avoti. Tādēļ sniegsim īsu pārskatu par mūsu lauk-

saimniecības žurnāliem
. ;

«Sētāun Druvā» ir lauksaimniecības biedrību oficiozs

tādēļ «Sētā un Druvā» jālasa ikvienam lauksaimniecības biedrī-

bas biedram. «Sētā un Druvā» tiek ievietoti apkārtraksti un no-

rādījumi lauksaimniecības biedriem, kā arī daudzi raksti par

lauksaimniecības biedrību darbības izveidošanu. «Setā un Dru-

vā» populārā un visiem saprotamā valodā tiek aprakstīti visi

lauksaimniecības un lauku dzīves izkopšanas jautājumi daudza-

jās un dažādās nozarēs. No 1940. gada 1. janvāra «Sētā un

Druvā» ir ievērojami paplašināts.

«Sētā un Druvā» gada abonēšanas maksa tikai Ls 5,—,
lai

gan iznāk katru nedēļu. Bez tam iespējama arī «Sētā un Druvā»

mēneša izdevuma abonēšana (gadā 12 numuri), kas maksā tikai

Ls 1,50. .*

y
«Sētā un Druvā» ir nevien visplašākais, vislētākais, bet arī

visvairāk izplatītais lauksaimniecības žurnāls. «Sētā un Dru-

vā» izdod Latvijas Lauksaimniecības kamera. Atbildīgais re-

daktors agronoms Valfrīds Sneiders.

20914
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«Latvijas Lauksaimnieks» ir viens no plašā-
kiem un daudzpusīgākiem lauksaimniecības žurnāliem, kas se-

višķu vērību piegriež lauksaimniecības mašīnām un rīkiem,
lauksaimniecības būvniecībai, dažādām labierīcībām, mežkopī-
bai, zirgkopībai, mājturībai un saimniekošanas jautājumiem un

visām citām nozarēm. «Latvijas Lauksaimniekam» ir pāri par
300 līdzstrādnieku: praktisku lauksaimnieku, zinātnieku un

lauksaimniecības darbinieku.

Ja «Sētā un Druvā» iespiež rakstus vairāk populārā garā,
tad «Latvijas Lauksaimnieka» raksti jau vairāk piemēroti lauk-

saimniekiem, kas savās saimniecībās jau pirmās sekmes guvu-

ši un domā par tālākiem saimniecības izkopšanas darbiem.

«Latvijas Lauksaimnieku» izdod Latvijas Lauksaimniecī-

bas kamera. Atbildīgais redaktors ir Lauksaimniecības kameras

ģenerālsekretārs agr. Kārlis Saliņš, redaktors: Andrejs Punka

un redakcijas kolēģijas locekļi: prof. Dr. agr. M. Eglītis, doc.

agr. J. Sudrabs un inž. A. Zeltiņš.

«Latvijas Lauksaimnieks» iznāk 2 reiz mēnesī. Abonēšanas

maksa gadā Ls 8,—, pusgadā —Ls 4,—.

«Zemkopis» ir vecākais lauksaimniecības žurnāls Lat-

vijā. 1939. gadā uzsāka savu 47. gada gājumu. «Zemkopja»
raksti ieturēti nedaudz populārākā garā kā «Latvijas Lauk-

saimnieka» raksti. Bez tam žurnālā tiek iespiesti arī stāsti un

humors no lauku dzīves, kā arī pašu darbu darītāju — lauk-

saimnieku novērojumi un politisko notikumu apraksts. «Zem-

kopis» iznāk 2 reiz mēnesī. Abonēšanas maksa gadā Ls 8,—,

pusgadā Ls 4,—. Izdevēja ir Latvijas Lauksaimniecības kame-

ra. Atbildīgais redaktors LLK loceklis agr. A. Frīdbergs.

«Darbinieks» ir kopdarbības žurnāls, domāts saimnie-

cisko kopdarbības sabiedrību pārvaldes locekļiem un darbinie-

kiem, kā arī visiem, kas interesējas par kopdarbības jautāju-
miem. «Darbiniekā» tiek iespiesti raksti, kas plaši apskata vis-

dažādākos kopdarbības jautājumus.
«Darbinieks» iznāk katra mēneša 5. un 20. dienā. Abonē-

šanas maksa gadā Ls 8,— pusgadā Ls 4,—. Izdevēja ir Latvi-

jas Lauksaimniecības kamera, bet atbildīgais redaktors Lauk-

saimniecības kameras kopdarbības nodaļas vadītājs Ādolfs

Groskaufmanis.

Dārzkopības un biškopības žurnāls, kā

pats nosaukums to pastāsta, domāts speciāli dārzkopības un

biškopības nozarēm. Žurnāla saturs ļoti plašs un vērtīgs. Jā-

abonē visiem dārzkopības un biškopības sekciju darbiniekiem.

Iznāk katra mēneša sākumā. Abonēšanas maksa gadā Ls 6,—
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pusgadā Ls 3,—. Izdevēja Latvijas Lauksaimniecības kamera.

Atbildīgais redaktors docents Jānis Sudrabs.

«Savs kaktiņš, savs stūrītis» — sāka iznākt

1939. gada septembrī. Domāts galvenām kārtām laukstrād-

niekiem, bet arī visiem, kas interesējas par laukstrādnieku jau-

tājuma atrisināšanu un dzīves apstākļu uzlabošanu. Jāabonē

visiem lauksaimniecības biedrības darba sekcijas dalībniekiem.

Abonēšanas maksa gadā Ls 3,—. Izdevēja Latvijas Lauksaim-

niecības kamera. Atbildīgais redaktors Rostislavs Līkais.

«Vadītājs» — žurnāls mazpulku vadītājiem un jau-
natnes audzinātājiem. Abonēšanas maksa gadā Ls 3,—. Izde-

vēja Latvijas Lauksaimniecības kamera. Atbildīgais redaktors

Arnolds Lūsis.

«M an a māja» — žurnāls lauku sievietei un mājturībai.
Iznāk ar 1940. gada 1. janvāri. Jāabonē visām mājturības sek-

ciju dalībniecēm. Žurnāla saturs solās būt visai plašs un bagāts.
Abonēšanas maksa gadā Ls 8,—, pusgadā Ls 4,—. Izdevēja

Latvijas Lauksaimniecības kamera. Atbildīgā redaktrise LLK

Mājturības nodaļas vadītāja Trūte Mežsēta.

«Lauku pastnieks» — žurnāls, kas sniedz izsmeļošu

pārskatu par visiem valdības un iestāžu izdotiem likumiem, rī-

kojumiem, darba nodomiem v. t. t., kas skar lauku dzīvi. Iz-

nāk 4 reiz mēnesī. Abonēšanas maksa Ls 5,— gadā. Izdevēja

Zemkopības ministrija. Atbildīgais redaktors Zemkopības de-

partamenta direktors agr. Pēteris Grāvis.

«Zemes Spēks» — zemnieku laikraksta «Brīvā Zeme»

nedēļas pielikums lauksaimniecībai un lauku dzīvei. Abonē-

jams vienīgi kopā ar laikrakstu «Brīvā Zeme», kas maksā ga-

dā Ls 20,—, pusgadā Ls 10,—. «Zemes Spēkā» tiek iespiesti

vispusīga satura raksti par lauku dzīvi, lauksaimniecību, lauk-

saimniecības būvniecību, lauku sievietes dzīvi un darbu. «Brī-

vā Zeme» un «Zemes Spēks» visplašākais un vispiemērotākais
laikraksts lauksaimniecības biedrības biedru abonēšanai. Izde-

vēja: a/s «Zeme», atbildīgais redaktors Heinrichs Zariņš.

Mazpulks — žurnāls mazpulku jaunatnei. Iznāk 1 reiz

mēnesī. Abonēšanas maksa Ls 8,— gadā. Atbildīgais redak-

tors LLK priekšsēdētājs Rūdolfs Dzērve.

LIKUMS PAR LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS KAMERU

(iespiests «Valdības Vēstneša» 1936. gada 8. numurā).

1937. gadā likums par Latvijas Lauksaimniecības kameru

ietilpināts kodifikācijas nodaļas izdotā Lauksaimniecības noli-

kuma pirmās nodaļas otrā apakšnodaļā 38.—105. pantos, pie
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kam izdarīti labojumi likuma redakcijā un izmesti likumā ie-

tilpstošie (skat. «V. V.» Nr. 8 — 1936. g.) §§ 10., 12. un 13.

1 Vispārīgi noteikumi.

38. Lauksaimniecības veicināšanai un tās vajadzību pār-
stāvēšanai, kā arī zemnieku pašierosmes, pašdarbības un paš-
palīdzības sekmēšanai un visas lauku dzīves pacelšanai pastāv
Latvijas Lauksaimniecības kamera ar sēdekli Rīgā*). 1936. g.
9. janv. (4) 1. p.

39. Lauksaimniecības jēdzienā šās (II) apakšnodaļas no-

teikumu izpratnē, bez zemkopības un tās speciālām nozarēm —

linkopības, sēklkopības, pļavkopības, ietilpst: govkopība, pien-
saimniecība, cūkkopība, aitkopība, putnkopība, zirgkopība, dārz-

kopība, sakņkopība, biškopība, mājturība, mājamatniecība, mež-

kopība, zivkopība, zvejniecība, visāda veida ar lauksaimnieku

un lauksaimniecību saistīta kopdarbība un citas ar zemkopību
saistītās nodarbības un ražošanas nozares. Turp., 2. p.

40. Lauksaimniecības kameras uzdevums un tiesības ir:'

1) pārstāvēt lauksaimniecības vajadzības valsts, pašvaldī-
bu un citās publiska rakstura iestādēs, iesniedzot tām

ierosinājumus un paskaidrojumus, un uz uzaicinājumu

piedalīties šo iestāžu sasauktās apspriedēs, sūtīt pār-

stāvjus pastāvīgās komisijās un delegācijās;

2) apspriest un izstrādāt ierosinājumus un priekšlikumus
lauksaimniecības veicināšanai un tos izlemt un virzīt

šajā apakšnodaļā paredzētā kārtībā;

3) uz valsts vai pašvaldības iestāžu pieprasījumu: dot at-

sauksmes par likumiem, likumu projektiem, rīkoju-
miem un svarīgākiem soļiem lauksaimniecības politi-
kas laukā; līdzdarboties saimniecības, sevišķi lauksaim-

niecības likumu sagatavošanā un apspriešanā; līdzdar-

boties uz valdības iestāžu uzaicinājumu tirdzniecības

un vispār saimniecisku līgumu sagatavošanas darbos un

piedalīties šādu līgumu slēgšanas delegācijās;

4) pārstāvēt Latvijas lauksaimniecību starptautiskā dzīvē,

iestājoties un līdzdarbojoties starptautiska rakstura

saimnieciskās organizācijās, ar nolūku sekmēt saim-

niecisku . sakaru nodibināšanu, izveidošanu vai nostip-

rināšanu;

5) dibināt, uzturēt un pabalstīt iestādes lauksaimniecības

) Latvijas Lauksaimniecības kamera tagad atrodas Jelgavā.
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veicināšanai, kā ari šim mērķim kalpojošas skolas un

kursus;

6) dibināt un pārvaldīt lauksaimnieciskās un kopdarbības
skološanas fondus un izsniegt pabalstus lauksaimniecī-

bas praktikantiem, skolu un kursu apmeklētājiem, eks-

kursiju dalībniekiem, kā arī atsevišķiem ceļojumiem;

7) vākt un piegādāt lauksaimniekiem ziņas par tirgu un

cenu stāvokli, kā arī par saimnieciskiem, sevišķi lauk-

saimnieciskiem apstākļiem iekšzemē un ārzemēs;

8) ierīkot un uzturēt starpniecības birojus māju pirkšanai
un pārdošanai, nomāšanai un iznomāšanai; vest sarak-

stus par māju pāriešanu jaunās rokās, par pārdevējiem

un pircējiem;

9) uz valsts un pašvaldības iestāžu pieprasījumu vai pri-
vātu personu lūgumu izsniegt sugas, šķirņu un citas ap-
liecības lauksaimniecības lietās;

10) ievēlēt lauksaimniecības pārstāvjus vai ieteikt kandidā-

tus valsts un pašvaldības iestādēs, kur to paredz li-

kums;

11) pētīt lauksaimniecības apstākļus, sarīkojot šajā nolūkā

aptaujas, saimniecību, uzņēmumu un iestāžu apskates

un pārbaudes; pieprasīt ziņas un paskaidrojumus no vi-

sāda rakstura lauksaimnieku kopdarbības sabiedrībām,

biedrībām un viņu savienībām par viņu darbību un par

lauksaimniecības stāvokli un vajadzībām viņu darbības

aplokā; izdot un izplatīt rakstus un grāmatas par lauk-

saimniecību, kā arī par aptauju, novērojumu, pētījumu
un izmēģinājumu ieguvumiem un pārskatus par savu

darbību;

12) darboties līdzi lauksaimniecības statistikas darbos, sa-

skaņā ar Valsts statistiskās pārvaldes un Zemkopības

ministrijas norādījumiem;

13) organizēt lauksaimniecības rakstura kopdarbības sa-

biedrības un biedrības un veicināt to sadarbību, rīkot

apspriedes un kongresus, instruēt un revidēt lauksaim-

niecības rakstura biedrības, kopdarbības sabiedrības un

savienības, kā arī visādi veicināt lauksaimnieku kop-

darbību; atjaunot, dibināt un, kur vajadzīgs, ierosināt

lauksaimniecības biedrību un kopdarbības sabiedrību

apvienošanu, piemērotiem līdzekļiem veicinot viņu ra-

ženāku darbību, sastādīt un vest sarakstus par lauk-

saimniecības rakstura biedrībām un kopdarbības sa-

biedrībām;
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14) organizēt un vadīt mazpulkus un lauku jaunatnes prak-
si lauksaimniecībā;

15) atzīmēt un godalgot priekšzīmīgākos saimniekus un

saimnieces; atzīmēt un godalgot priekšzīmīgākos strād-

niekus un strādnieces, kā arī tos, kas daudz gadu no-

strādājuši lauku saimniecībās; vest sarakstus par šādā

veidā atzīmētām un godalgotām personām un mājām;

16) organizēt un vadīt lauku saimniecību dažādu nozaru

agronomisko pārraudzību un izdarīt zirgu, govslopu un

sīklopu, kā arī sēklu un augu izlasi;

17) izdot govslopu, zirgu un sīklopu ciltsgrāmatas; orga-

nizēt vaislas lopu apgādi;

18) algot un novietot savās iestādēs un uz vietām, atsevišķos

rajonos, agronomiskus darbiniekus, būvtechniķus, kul-

tūrtechniķus un citus lauksaimniecības darbiniekus;

19) pētīt darba spēka jautājumu, ierīkot un uzturēt darba

birojus un organizēt lauku saimniecību apgādāšanu ar

strādniekiem;

20) ierosināt priekšlikumus par lauksaimniecības ražojumu
standarta iesaiņojumiem, kvalitātes normām un kondi-

cijām;

21) atjaunot un paplašināt saimniecību apgādi ar pašu iz-

gatavotiem darba rīkiem un mājturības piederumiem,
veicinot zemnieku mājamatniecību ar piemērotām pa-

mācībām un sekmējot pārpaliekošo ražojumu pārdoša-

nas atvieglošanu;

22) rūpēties par lauksaimniecības ražošanas piemērošanu
dabas un saimniecības apstākļiem;

23) gādāt par lauksaimniecības ražojumu eksportu un iekš-

zemes tirgus kārtošanu un piedalīties eksporta veicinā-

šanas pasākumos;

24) rūpēties par lauksaimniecības kredīta un lauksaimnie-

cības ražojumu transporta lietu kārtošanu;

25) palīdzēt lauksaimniekiem organizēt visāda veida apdro-

šināšanu;

26) rūpēties par uzlabota sēklas materiāla un inventāra

apgādāšanu;

27) izpildīt uzdevumus, kādi kamerai uzticēti ar sevišķiem

likumiem, noteikumiem, priekšrakstiem un starptau-
tiskiem līgumiem.
1936. g. 9. janv. (4) 3. p.; 1937. g. 17. jūn. (116).

41. Lauksaimniecības kamera pakļauta zemkopības minis-
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tram, un viņas pienākums ir izpildīt ministra rīkojumus un no-

rādījumus saskaņā ar šās (II) apakšnodaļas noteikumiem un ci-

tiem attiecīgiem likumiem un noteikumiem.

1936. g. 9. janv. (4) 4. p.

42. Kameras pienākums ir sniegt valsts un pašvaldības
iestādēm, kā arī lauksaimniekiem uz to vēlēšanos ziņas un visā-

di atbalstīt valsts iestādes viņu darbībā. Valsts iestādes var

pieprasīt kameras atsauksmes par likumprojektiem, kas skar

lauksaimniecības intereses. Tāpat valsts iestādes var pieprasīt
Kameras atsauksmes par rīkojumu un saistošu noteikumu pro-

jektiem, kā arī par nodomātiem principiālas dabas pārvaldības

soļiem, ja tie ietekmē lauksaimniecības intereses.

Turp., 5. p.

43. No saimnieciskām iestādēm, uzņēmumiem, biedrībām

ievāktās ziņas kameras locekļi un techniskie darbinieki izlieto,

neizpaužot komerciālos un techniskos noslēpumus.

Turp., 6. p.
44. Zemkopības ministrs uz kameras prezidija priekšliku-

mu var sodīt ar naudas sodu līdz Ls 500,— lauku saimniecības

vai uzņēmuma īpašnieku vai atbildīgo vadītāju, ja tas uz Ka-

meras pieprasījumu noteiktā laikā nav sniedzis vajadzīgos pa-

skaidrojumus vai ziņas, vai ir sniedzis tos apzināti nepareizus,
vai arī kavējis kameras pilnvarotas personas 40. pantā kame-

rai uzlikto pienākumu pildīšanā.

Turp., 7. p.
45. Lauksaimniecības kamera var ņemt atlīdzību par sa-

vu iestāžu pakalpojumiem pēc zemkopības ministra apstipri-
nātās takses.

Turp., 8. p.

46. Agronomiskās palīdzības darbu veic, bez valsts iestā-

dēm, tikai Lauksaimniecības kamera un viņas nodibinātās

iestādes.

Turp., 9. p.

47. Kameras uzdevumu un darba veikšanas sekmēšanai, kā

arī zemnieku pašierosmes, pašdarbības un pašpalīdzības izkop-
šanai un vispār lauku dzīves līmeņa pacelšanai katrā pagastā

var darboties viena lauksaimniecības biedrība. Šīs biedrības

darbojas tiešā kameras vadībā un uzraudzībā uz viņas izstrā-

dāto normālstatūtu pamata. Turp., 11. p.

«Lauksaimniecību biedrību ievēlētos priekšniekus amatā

apstiprina, kameras priekšsēdētājs. Šai amatā neapstiprinātās

personas tuvāko 3 gadu laikā nevar kandidēt uz lauksaimniecī-

bas biedrības priekšnieka amatu. Ja kāda biedrība atsakās ie-

vēlēt citu priekšnieku neapstiprinātā priekšnieka vietā, tad šā-
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dai biedrībai priekšnieku uz 1 gadu ieceļ kameras priekšsēdē-

tājs» («Vaid. Vēsfn.» 62. nr. — 1938. g. 17. martā).
48. Lauksaimniecības kamerai ir juridiskas personas tiesī-

bas. legūt, atsavināt un ieķīlāt nekustamu īpašumu, kā arī no-

slēgt ilgtermiņa aizņēmumus un iegūt savā īpašumā dažādu

uzņēmumu akcijas un pajas kamera var tikai ar katrreizēju

zemkopības ministra piekrišanu. Turp., 14. p.

49. Lauksaimniecības kamera lieto zīmogu ar mazo valsts

ģerboni un uzrakstu «Latvijas Lauksaimniecības kamera».

Turp., 15. p.

II Kameras sastāvs.

50. Kamera sastāv no 120 lauksaimniecības pārstāv-
jiem — kameras locekļiem.

100 kameras locekļu zemkopības ministrs i:ceļ no lauk-

saimniecības biedrību izvēlētiem kandidātiem, un 20 kameras

locekļus ieceļ no kameras prezidija priekšā liktām personām,
kurām ir zinātniski vai praktiski nopelni lauksaimniecības pa-

celšanā un no kurām viens ir tajā laikā Latvijas Ūniversitātes

Lauksaimniecības fakultātes dekāns. Kameras locekļus ieceļ

uz vienu gadu.
50 1. Kandidātus kameras locekļu amatam, pa 3no kat-

ra kameras agronomiskā rajona, izvēlē attiecīgā rajonā ietilp-
stošo lauksaimniecības biedrību delegāti no sava vidus. Dele-

gātus ievēlē lauksaimniecības biedrības savās kopsapulcēs, ik

pa 3 katra biedrība. Noteikumus par delegātu un kandidātu

vēlēšanām un vēlēšanu laiku izdod zemkopības ministrs.

51. Kameras locekļu amats ir goda amats, un viņi savus

pienākumus izpilda bez atlīdzības. Par piedalīšanos sēdēs un

citu kameras uzdevumu pildīšanu kamera maksā tiešo izdevu-

mu atlīdzību, saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātiem
kameras darbvedības noteikumiem.

52. Par biedrības delegātiem un kameras locekļiem ne-

var būt personas, kam ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības,

kas atrodas konkursā vai nenobeigtā konkursa izlīgumā, kam

iecelta administrācija vai kas atrodas aizgādnībā.

53. Kameras locekļa amatu var zaudēt:

1) izstājoties, un »

2) izslēdzot.

Kameras locekļi var izstāties brīvprātīgi, paziņojot par to

rakstiski kamerai. Kameras loceklis uzskatāms par izstājušos
automātiski, ja attiecībā uz viņu iestājas kāds no 52. panta mi-

nētiem apstākļiem. Lēmumu par automātisku izstāšanos taisa

kameras prezidijs, atzīmējot laiku, ar kādu izstāšanās notikusi.
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54. Kameras locekli var izslēgt, ja viņš nekārtīgi pilda
savus pienākumus vai ar savu rīcību mazinājis kameras cieņu.
Uz prezidija priekšlikumu par kameras locekļa izslēgšanu lemj

pilna sapulce ar
2/s balsu vairākumu, bet izslēgšana skaitās par

spēkā stājušos, kad pilnās sapulces lēmumu apstiprinājis zem-

kopības ministrs.

55. Izstājušos, izslēgto un mirušo kameras locekļu vietā

tajos agronomisko s rajonos, no kuriem viņi nākuši, izvēlami

jauni kandidāti, no kuriem zemkopības ministrs ieceļ jaunus
kameras locekļus uz atlikušo laiku. Ja ir izstājušies, izslēgti vai

miruši kameras locekļi, kas iecelti no kameras prezidija kandi-

dātiem, kameras prezidijs ceļ priekšā zemkopības ministram ie-

celšanai jaunus kandidātus.

57. Kameras prezidijs vari iecelt kameras

locekļus-veicinātājus, skaitā līdz 30. Par locekļiem-veicinātā-

jiem var iecelt Latvijas vai ārvalstu pilsoņus, kuriem ir nopelni

Latvijas lauksaimniecībā, vai kuru darbība varētu nākt valstij

par labu. Locekļus - veicinātājus ieceļ uz nenoteiktu laiku, un

atcelt no šā amata pārkāpumu vai 52. pantā paredzētu apstākļu

dēļ var prezidijs. Par locekļu - veicinātāju iecelšanu un atcel-

šanu kameras priekšsēdētājs paziņo pilnai sapulcei. 1936. g.

9. janv. (4) 23. p.

58. Ar kameras priekšsēdētāja katrreizēju piekrišanu

locekļi - veicinātāji var būt klāt pilnās sapulcēs un komisiju sē-

dēs, izņemot galveno komisiju. Locekļiem - veicinātājiem ir

tiesība griezties pie kameras priekšsēdētāja ar ierosinājumiem.
Kameras priekšsēdētājs var no viņiem pieprasīt atsauksmes un

ieteikumus. Sīkākus noteikumus par locekļu - veicinātāju stā-

vokli un attiecībām izdod kameras prezidijs un apstiprina zem-

kopības ministrs. Turp., 24. p.

111. Kameras pārvaldība.

59. Lauksaimniecības kameras lietas pārzina priekšsēdē-

tājs, prezidijs un pilna sapulce. 1936. g. 9. janv. (4) 25. p.

60. Kameras prezidijs sastādās no kameras priekšsēdētāja,

pieciem vicepriekšsēdētājiem un zemkopības ministra pārstāv-

ja. Viens no vicepriekšsēdētājiem ir Latvijas Universitātes

Lauksaimniecības fakultātes dekāns. Turp., 26. p.

61. Kameras priekšsēdētāju un vicepriekšsēdētājus ie-

ceļ zemkopības ministrs uz vienu gadu no kameras locekļiem.

62. Ja priekšsēdētāja vai vicepriekšsēdētāja vieta prezi-

dijā kļūst brīva pirms viņa amata laika beigām, tad brīvajā

vietā uz atlikušo laiku ieceļ jaunu.
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63. Kameras priekšsēdētājs, vicepriekšsēdētāji un zem-

kopības ministra pārstāvis paraksta svinīgu solījumu, ka viņi

apzinīgi un pēc labākās sirdsapziņas izpildīs /iņiem uzticētos

pienākumus. Turp., 29. p.

64. Priekšsēdētājs vada Lauksaimniecības kameras darbī-

bu un pārstāv kameru uz ārieni. Viņš atbild par to, ka kame-

ras darbība norit likumības un kameras darbvedības noteiku-

mu un instrukciju robežās, kā arī par kameras lēmumu izpil-
dīšanu. Par kameras lēmumu ikviens atzinums kļūst tad, ja
tam piekritis kameras priekšsēdētājs. Domstarpību gadījumos

priekšsēdētājs par strīdīgiem jautājumiem var ziņot pārvaldes
lietās prezidijam, bet principiālās lietās — galvenai komisijai
(90. p.) galīgai izlemšanai. Kameras priekšsēdētāja prombūtnes

gadījumos, vai kad tas aizkavēts izpildīt savus pienākumus,
viens no vicepriekšsēdētājiem izpilda viņa vietu pēc kameras

priekšsēdētāja norādījuma. Turp., 30. p.

65. Prezidijam piekrīt:

1) pārzināt un vadīt kameras darbību un raudzīties, lai

kameras lietas vestu saskaņā ar likumu, instrukcijām
un darbvedības noteikumiem, zemkopības ministra no-

rādījumiem un pilnu sapulču lēmumiem;

2) lemt par kameras pilnu sapulču sasaukšanu;

3) izstrādāt kameras darbvedības noteikumu resp. to gro-

zījumu projektus un iesniegt tos apstiprināšanai zemko-

pības ministram;

4) noorganizēt un vadīt kameras darbību;
5) pieņemt un atlaist kameras techniskos darbiniekus, kā

arī noteikt viņiem atalgojumu pēc zemkopības ministra

nosacītām algu normām ;

6) sastādīt kameras gada pārskatus un budžetu un iesniegt
tos pilnai sapulcei pieņemšanai un pēc tam zemkopības
ministram apstiprināšanai;

7) izlemt visus citus jautājumus, par kuriem runā likums

un darbvedības noteikumi. 1936. g. 9. janv. (4) 31. p.

66. Prezidija sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās priekšsē-

dētājs vai viņa vietnieks un vismaz trīs prezidija locekļi. Lē-

mumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm vienlī-

dzīgi daloties, izšķir priekšsēdētāja balss. Turp., 32. p.

67. Prezidija darbība sadalās 15 nodaļās:

1) administrātīvā,

2) lauksaimniecības biedrību,

3) zemkopības,
4) lopkopības,
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5) ekonomiskā,

6) darba,

7) kopdarbības,

8) mazpulku un jaunatnes audzināšanas,

9) dārzkopības,

10) biškopības,

11) būvniecības,

12) technikas un labierīcību,

13) kultūrtechniskā,

14) mājturības,
15) zivkopības un zvejniecības. Turp., 33. p.

68. Nodaļas veic šādus uzdevumus:

1) Administrātīvā nodaļa pārzina kameras budžeta izlieto-

šanu, kasi, grāmatvedību, norēķināšanos, vispārējās lie-

tas, kā arī kameras saimniecību un mantu.

2) Lauksaimniecības biedrību nodaļa apvieno un vada

lauksaimniecības biedrību darbību, un tai piešķirtās tie-

sības, kādas likums paredz biedrību savienībām.

Nodaļa noorganizē lauksaimniecības biedrības (47.

p.) un izveido, to sakarus ar kameru. Ar šo biedrību

palīdzību nodaļa izkopj un nostiprina zemniekos valstis-

ko apziņu, tautas vienības un valsts un tēvzemes idejas,
modinot un ieaudzinot apziņu par pašierosmes un paš-
palīdzības, par sadarbības un kopdarbības svarīgo no-

zīmi un nepieciešamību saimniecības un kultūras laukā,

darbā un atpūtā. Uzstādīto mērķu sasniegšanai noda-

ļa sniedz biedrību dalībniekiem norādījumus un pamā-
cības biedrības noorganizēšanā un vadībā, izstrādā pa-

rauga statūtus un darbības instrukcijas.

3) Zemkopības nodaļa organizē un ierīko izmēģinājumu
stacijas, atsevišķus izmēģinājumus un parauga saim-

niecības, sekmē sēklaudzēšanu, apkaro augu slimības,

sekmē mežkopību, vada rajonu agronomu darbību, rī-

ko izstādes, sacensības un godalgošanas, kā arī pētī un

kārto saimniecību organizācijas jautājumus un sekmē

kūdras izmantošanu.

4) Lopkopības nodaļa organizē un vada lopu pārraudzības
biedrību darbību, ierīko liellopu, zirgu, un sīklopu
vaislas stacijas, sarīko lopkopības izstādes un sacensī-

bas, organizē vaislas lopu apgādi, izdara zirgu izlasi,
ved liellopu, zirgu un sīklopu ciltsgrāmatas, kā arī or-

ganizē un vada visus piensaimniecības veicināšanas pa-

sākumus un kārto putnkopības lietas.
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5) Ekonomiskā nodaļa pētī tirgus apstākļus iekšzemē un

ārzemēs, kā arī kredīta, apdrošināšanas un transporta

jautājumus, piemērojoties lauksaimniecības vajadzī-

bām, publicē tirgus ziņas, rūpējas par lauksaimniecības

ražojumu standartizēšanu, uztur grāmatvedības birojus
un rūpējas par saimniekošanas mācības atzinumu iz-

platīšanu.

6) Darba nodaļa pētī darba spēka jautājumus, ierīko un

uztur darba birojus, organizē laukstrādnieku apgādāša-
nu lauku saimniecībām un rūpējas par laukstrādnieku

dzīves un darba apstākļu uzlabošanu un darba racionā-

lizāciju.

7) Kopdarbības nodaļa organizē, apvieno, instruē un revi-

dē lauksaimniecības rakstura biedrības, kopdarbības sa-

biedrības un to savienības.

8) Mazpulku un jaunatnes audzināšanas nodaļa organizē
un vada mazpulku kustību un kameras mācības iestā-

des, rīko pastāvīgus un ceļojošus kursus un organizē
lauku jaunatnei praksi privātās lauku saimniecībās.

9) Dārzkopības nodaļa pārzina un vada dārzkopības pār-
raudzības biedrības, ierīko un pārzina paraugu dārzus,

vada dārzkopības instruktoru darbību rajonos, rīko ce-

ļojošus dārzkopības kursus un organizē dārzāju sēklu

audzēšanu.

10) Biškopības nodaļa pārzina biškopības instruktoru dar-

bību rajonos, izdara dravu pārraudzību, organizē biš-

kopības inventāra un materiālu apgādi, rīko biškopības

kursus, priekšlasījumus un apskates.

11) Būvniecības nodaļa pārzina rajonu būvtechniķu darbī-

bu, sekmē ugunsdrošo būvniecību un rūpējas par lauku

racionālu izbūvi un nacionālu uzbūvi.

12) Technikas un labierīcību nodaļa organizē un vada mašī-

nu izmēģināšanas un pārbaudes iestādes, ierīko mašīnu

koplietošanas punktus, rūpējas par techniskām labierī-

cībām lauku saimniecībās, organizē lauku labierīcību

izstādes un sarīko mašīnu vadītāju kursus.

13) Kultūrtechniskā nodaļa pārzina un vada kultūrtechnis

kos birojus, kā arī kārto zemes ielabošanas darbus.

14) Mājturības nodaļa vada mājturības instruktoru darbību.,

rīko mājturības apskates un sacensības, notur ceļojošos

mājturības kursus un kārto visus citus mājturības un

mājrūpniecības veicināšanas pasākumus.
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15) Zivkopības un zvejniecības nodaļa pārzina un vada

zvejniecības un zivkopības veicināšanas pasākumus.
1936. g. 9. janv. (4) 34. p.; 1937. g. 17. jūn. (116).

69. lepriekšējā (68.) pantā neminēto darbu un uzdevumu

piekritību vienai un otrai nodaļai izlemj priekšsēdētājs. 1936.

g. 9. janv. (4) 35. p.

70. Nodaļas vada prezidija pieņemti un zemkopības mi-

nistra apstiprināti nodaļu vadītāji, bet visu nodaļu darbību sa-

skaņo un vada kameras priekšsēdētājs. Turp., 36. p.

71. Kameras technisko darbu pārzina un vada kameras ģe-

nerālsekretārs, kas tieši pakļauts kameras priekšsēdētājam. Ka-

meras ģenerālsekretāru uz kameras priekšsēdētāja priekšliku-
mu pieņem prezidijs un apstiprina amatā zemkopības ministrs

uz nenoteiktu laiku. Visās kameras apspriedēs un prezidijā
kameras ģenerālsekretāram ir padomdevēja balss. Ģenerāl-
sekretāra prombūtnes laikā viņa vietu izpilda viens no nodaļu

vadītājiem pēc kameras priekšsēdētāja norādījumiem. Turp..
37. p.; 1936. g. 17. dcc. (189) I, 55. p.

72. Sarakstīšanās kameras darīšanās notiek ar priekšsēdē-

tāja vai vicepriekšsēdētāja un ģenerālsekretāra parakstiem, iz-

ņemot mazāksvarīgo korespondenci, kuras parakstīšanas kārtī-

bu nosaka darbvedības noteikumi. Vekseļus, līgumus un citus

saistības rakstus un tekošā rēķina čekus paraksta kameras

priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā kāds no vicepriekšsēdētājiem

un galvenais grāmatvedis. 1936. g. 9. janv. (4) 38. p.

73. Kameras algoto darbinieku tiesības un pienākumus no-

teic prezidija izstrādātie un zemkopības ministra apstiprinātie
kameras noteikumi. Turp., 39. p.

74. Algas kameras priekšsēdētājam, vicepriekšsēdētājiem

un ģenerālsekretāram nosaka zemkopības ministrs. Turp., 40. p.

75. Kameras pilnām sapulcēm piekrīt:

1) apspriest un pieņemt lauksaimniecības veicināšanas un

pacelšanas programmas;

2) izlemt jautājumus par nekustama īpašuma pirkšanu un

pārdošanu un par kreditēšanos;

3) izlemt priekšlikumus par kameras iestāžu dibināšanu;

4) apspriest un pieņemt izdevumu un ieņēmumu budžetus;

5) apspriest un pieņemt darbības pārskatus; •?

6) apspriest kameras prezidija dienas kārtībā liktos lauk-

saimniecības likumu un noteikumu ierosinājumus un

projektus;

7) ievēlēt revīzijas komisijas locekļus;
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8) izlemt citus prezidija ierosinātus jautājumus. Turp.,
41. p.

76. Kameras locekļu pilnas sapulces ir kārtējās un ārkār-

tējās. Kārtēju pilnu sapulci sasauc kameras priekšsēdētājs di-

vas reizes gadā. Ārkārtējās pilnas sapulces pēc vajadzības sa-

sauc, ja to:

1) liek priekšā zemkopības ministrs;

2) nolēmis prezidijs;

3) liek priekšā revīzijas komisija;
4) prasa

M kameras locekļu.
Pilnu sapulču gaitu un lēmumu taisīšanas kārtību nosaka

kameras darbvedības noteikumos. Turp., 42. p .

77. Pilnu sapulču dienas kārtību vismaz vienu nedēļu pirms
sapulces rakstiski paziņo visiem kameras locekļiem, pievinojot

svarīgākiem dienas kārtības jautājumiem ziņojumus un priekš-
likumus. 1936. g. 9. janv. (4) 43. p.

78. Lietas, kas ar pilnas sapulces lēmumu atzītas par stei-

dzamām, var apspriest nekavējoties katrā sēdē. Turp., 44. p.

79. Pilnas sapulces vada kameras priekšsēdētājs vai viņa

prombūtnes gadījumā kāds no vicepriekšsēdētājiem. Turp.,
45. p.

80. Pilnas sapulces ir atklātas. Aizklātu sēdi notur, kad to

prasa atsevišķā svarīgā gadījumā kāda no centrālajām valsts ie-

stādēm, prezidijs vai kad to prasa sapulces vairākums. Apsprie-
žot budžetu un gada pārskatus, sēdei jābūt atklātai.

Aizklātā sēdē apspriesto sēdes dalībnieki nedrīkst izpaust.

Turp., 46. p.

81. Pilnu sapulču protokolos ieraksta klātbijušo dalībnieku

vārdus, apspriestos jautājumus un sēdes lēmumus. Protokolus

paraksta sēdes vadītājs un protokolists. Katram sēdes dalībnie-

kam ir tiesība prasīt, lai viņa atsevišķās domas ieved protokolā.

Turp., 47. p.

82. Pilnai sapulces ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz

puse no kameras locekļiem. Lēmumus pieņem ar vienkāršu

balsu vairākumu, ciktāl šās (II) apakšnodaļas noteikumi nepa-

redz citādu vairākumu. Turp., 48. p.

83. Dažādu jautājumu apspriešanai un sagatavošanai kame-

ras priekšsēdētājs no kameras locekļiem var iecelt komisijas,

nozīmējot katrai priekšsēdētāju. Šo komisiju priekšsēdētāji ar

Kameras priekšsēdētāja piekrišanu var iecelt apakškomisijas un

to priekšsēdētājus.

84. Komisijas sēdēs ar kameras priekšsēdētāja piekrišanu

var pieaicināt arī lietpratējus, kas nav kameras locekļi, ar pa-
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domdeveju balsi. Atlīdzība lietpratējiem nosakāma kameras

darbvedības noteikumos. Turp., 50. p.

85. Kamera var sasaukt lauksaimniecības sanāksmes, ku-

rās piedalās kameras locekļi, vai tikai attiecīgās sekcijas vai

vairāki attiecīgo sekciju locekļi, vai kameras locekļi — veicinā-

tāji, kā arī lauksaimniecības organizāciju pārstāvji un sevišķi
uzaicinātas personas — lauksaimnieki un citi, tāpat arī valdības

un pašvaldību pārstāvji. Lauksaimniecības sanāksmju un kon-

gresu sasaukšana, atskaitot atsevišķo biedrību biedru sapulces,

piekrīt vienīgi Lauksaimniecības kamerai un kameras pilnvaro-
tām biedrībām.

IV. Sekcijas.

86. Lauksaimniecības kamera sadalās 15 sekcijās ar prezi-

dija darbības nodaļām līdzīgiem nosaukumiem. Pie sekcijām var

būt apakšsekcijas, kas sastādās līdzīgi sekcijām.
Katrā sekcijā zemkopības ministrs deleģē vienu balstiesīgu

pārstāvi. 1936. g. 9. janv. (4) 52. p.

87. §. Atsevišķu sekciju locekļu skaitu nosaka zemkopības
ministrs. Kameras pilnsapulce uz prezidija priekšlikumu ieda-

la kameras locekļus sekcijās uz vienu gadu. Sekciju sēdēs ar

padomdevēju balsi var pieaicināt arī lietpratējus.

88. Sekcijas apspriež:

1) jautājumus, kādus nodod sekcijām kameras priekšsēdē-

tājs un

2) sekciju ierosinājumus, kuru apspriešanai piekritis ka-

meras priekšsēdētājs.
Par pieņemtiem lēmumiem sekcijas priekšsēdētājs ziņo ka-

meras priekšsēdētājam.
Kameras priekšsēdētājs var nodot kādā sekcijā caurskatītu

jautājumu otrreizējai caurskatīšanai un apspriešanai tajā pašā

vai citā sekcijā. Turp., 54. p.

89. Sekcijas priekšsēdētāju nozīmē kameras priekšsēdētājs

uz vienu gadu no kameras locekļu vidus. Sekcijas priekšsēdē-

tājam ieceļ arī biedru. Sekcijas priekšsēdētājam prom esot,

sekcijas priekšsēdētāja pienākumus izpilda viņa biedrs. Sekre-

tāra pienākumus sekcijās izpilda attiecīgo prezidija darbības

nodaļu vadītāji vai viņu vietnieki. Sekciju sēdes ir pilntiesī-

gas, ja tajās piedalās vismaz puse no sekcijas locekļiem. Lēmu-

mus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

Kameras priekšsēdētājam un vicepriekšsēdētājiem ir tiesī-

ba piedalīties sekciju sēdēs ar padomdevēju balsi. Sekciju sēdes

sasauc kameras priekšsēdētājs. Turp., 55. p.
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V. Galvenā komisija.

90. Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs, prezidija lo-

cekļi un sekciju priekšsēdētāji sastāda pastāvīgu kameras gal-
veno komisiju. 1936. g. 9. janv. (4) 56. p .

91. Galvenā komisija savās sēdēs var pieaicināt ar padom-

devēja balsi revīzijas komisijas priekšsēdētāju un tās komisijas

priekšsēdētāju, kuras lēmumi apspriežami, kā arī referentus at-

tiecīgiem komisiju un sekciju lēmumiem. Turp., 57. p .
92. Galvenās komisijas sēdēs ar padomdevēju balsi piedalās

kameras ģenerālsekretārs un aicinātie Zemkopības ministrijas

departamentu direktori un pārvalžu priekšnieki. Turp., 58. p.

93. Galvenās komisijas priekšsēdētājs, sēžu sasaucējs un

vadītājs ir Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs vai viņa
vietas izpildītājs. Viņiem iztrūkstot, galvenās komisijas sēdes

vada pēc gadiem vecākais prezidija loceklis. Turp., 59. p.

94. Galvenās komisijas sēdes katrā laikā var sasaukt zem-

kopības ministrs. Šādas sēdes dienas kārtību noteic un sēdi va-

da zemkopības ministrs. Turp., 60. p.

95. Galvenās komisijas uzdevums ir saskaņot kameras tie-

šo uzdevumu veikšanai nozīmēto orgānu darbību, pārrunāt un

lemt par vispārīgiem lauksaimniecības veidošanas uzdevumiem,

caurskatīt prezidija sastādīto kameras budžetu pirms iesniegša-
nas pilnai sapulcei, apstiprināt iesniegumus ministrijām. Priekš-

sēdētājs sniedz galvenai komisijai periodiski ziņojumus par ka-

meras sekciju un komisiju darbību. 1936. g .9. janv. (4) 61. p.

96. Kameras galvenā komisija var sasaukt vai piedalīties
kādas citas kameras attiecīgas komisijas sasauktā kopējā ap-

spriedē. Šādu kopēju apspriedi vada tās kameras priekšsēdētājs,

po kuras nācis ierosinājums sēdes sasaukšanai. Zemkopības mi-

nistrs var uzdot galvenai komisijai sasaukt kopēju apspriedi ar

citas kameras galveno komisiju. Šādā kārtībā sasaukto kopēj.o

apspriedi vada ministrs. Turp., 62. p.

VI. Revīzijas komisija.

97. Kameras locekļu pilna sapulce ievēlē uz vienu gadu di-

vus revīzijas komisijas locekļus. Zemkopības ministrija deleģē

revīzijas komisijā vienu balstiesīgu pārstāvi, bet Valsts kontro-

le divus. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs ir valsts kontrolie-

ra nozīmēts Valsts kontroles pārstāves. 1936. g. 9. janv. (4) 63. p.

98. Revīzijas komisijai ir pienākums stāties ne vēlāk kā

vienu mēnesi pirms kārtējās pilnas sapulces dienas pie kases

ūn kapitālu pārbaudīšanas un revidēt grāmatas, rēķinus un dor

kumentus, kuri attiecas uz gada pārskatu. Revīzijas komisija



var apskatīt un revidēt visu kameras mantu uz vietām un pār-
baudīt pārskata gadā taisītos izdevumus. Turp., 64. p.

99. Revīzijas komisijas iepriekšējai pārbaudīšanai jānodod
arī budžeta projekts, pēc kam to prezidijs līdz ar komisijas at-

zinumu ceļ priekšā pilnai sapulcei. Turp., 65. p.

100. Revīzijas komisija par savām sēdēm ved protokolus,
pie kam tajos ierakstāmi visi lēmumi un atsevišķas domas. Mi-

nētos protokolus, kā ari revīzijas komisijas ziņojumus un slē-

dzienus prezidijs iesniedz līdz ar saviem paskaidrojumiem tu-

vākai pilnai sapulcei. Turp., 66. p.

VII. Kameras līdzekļi.

101. Kameras līdzekļi sastādās:

1) no kameras īpašumu ienākumiem;

2) no ienākumiem par kameras iestāžu pakalpojumiem;

3) no valsts budžetā paredzētiem līdzekļiem;

4) no ziedojumiem un dažādiem neparedzētiem ienāku-

miem. 1936. g. 9. janv. (4) 67. p.

VIII. Gada pārskats un budžets.

102. Kameras darbības gads-sakrīt ar valsts budžeta gadu.
1936. g. 9. janv. (4) 68. p.

103. Kamerai ik gadus jāsastāda pārskats par ieņēmumiem

un izdevumiem un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc budžeta

gada beigām jāceļ priekšā pilnai sapulcei apstiprināšanai. Ap-

stiprinātais gada pārskats jāiesniedz viena mēneša laikā zemko-

pības ministram. Ja divu nedēļu laikā zemkopības ministrs ne-

ceļ iebildumus pret gada pārskatu, tad tas uzskatāms par ap-

stiprinātu. Līdz ar naudas apgrozījuma pārskatu zemkopības
ministram iesniedzams arī kameras darbības pārskats. 1936- g-

i. janv. (4) 69, p.

104. Ik gadus, ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim, kameras pre

zidijs stāda priekšā pilnai sapulcei nākamā gada ieņēmumu un

izdevumu budžetu, kas iepriekš caurskatāms galvenā komisijā.
Pilnas sapulces pieņemto budžetu prezidijs, ne vēlāk kā līdz 1.

decembrim, iesniedz zemkopības ministram apstiprināšanai. Ja

četru mēnešu laikā zemkopības ministrs .neceļ, iebildumus, bu-

džets stājas spēkā. Ar zemkopības ministra piekrišanu budžeta

sastādīšanas uh iesniegšanas termiņus var grozīt. Turp., 70. p. .

105. Instrukcijas" šās (II) apakšnodaļas noteikumu' piemē-
rošanai izstrādā kameras prezidijs, bet izdod zemkopības mi-

nistrs. Turp., 71. p. 1 '• ' • ' •

Savu likumīgo spēku nav zaudējuši arī ārpus Lauksaimn.ie-
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čības nolikuma palikušie 1936. gadā izsludinātā likumā par Lat-

vijas Lauksaimniecības kameru 10., 12. un 13. panti («Vaid.
Vēstn.» 8. n-rs — 1936. g.). Minētie panti ir šādi:

10. §. Līdzšinējām dažāda veida un nosaukuma agronomis-
kās palīdzības organizācijām, biedrībām un savienībām, izņe-
mot kooperātīvo organizāciju savienības, jālikvidējas 3 mēnešu

laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās. Likvidācijas izvešanai zem-

kopības ministrs vajadzības gadījumā ieceļ minētām organizā-

cijām savus pilnvarniekus. Organizācijas, kas nosacītā laikā ne-

būtu izbeigušas savu darbību, likvidē piespiedu kārtā iekšlietu

ministrs uz zemkopības ministra ierosinājumu. lerosinot or-

ganizācijas likvidēšanu, zemkopības ministrs vadās ne tikai no

tās mērķiem un pastāvošo statūtu nosacījumiem, bet arī no

biedrības līdzšinējās darbības rakstura. Šai pantā minēto or-

ganizāciju nekustama manta, līdzekļi un saistības pāriet Lauk-

saimniecības kameras īpašumā un kārtošanā.

Pēc šā likuma spēkā stāšanās šai pantā minētām organizā-
cijām aizliegts savu mantu pārdot, ieķīlāt, dāvināt vai citādi

atsavināt, kā arī apgrūtināt to ar parādiem un citādām saistī-

bām. Organizāciju lēmumus var izpildīt un naudas izmaksas

izdarīt tikai ar zemkopības ministra vai viņa pilnvarnieka pie-
krišanu.

12. §. Līdzšinējām lauksaimniecības, dārzkopības, biškopī-
bas un citu lauksaimniecības nozaru biedrībām, izņemot dažā-

du nozaru pārraudzības biedrības, kooperātīvus, meliorācijas
sabiedrības un mašīnu koplietošanas biedrības, 6 mēnešu laikā

no šā likuma 11. pantā paredzēto normālstatūtu izdošanas ir jā-
pārreģistrē savi statūti un jāpieskaņojas šā likuma prasībām vai

jāizbeidz darbība.

Visi mantas, līdzekļu un saistību jautājumi, kuri paceltos
šinī pantā minētām biedrībām, izpildot šā panta noteikumus,

nokārtojami Zemkopības ministrijas tiešā uzraudzībā un viņas
noteiktā laikā un kārtībā.

13. §. Šā likuma 11. un 12. pantā minēto biedrību un orga-

nizāciju nekustama manta pārrakstāma zemes grāmatās uz

jaundibināmo lauksaimniecības biedrību vai Lauksaimniecības

kameras vārdiem pēc paziņojuma publicēšanas «Valdības Vēst-

nesī» par šo biedrību un organizāciju likvidēšanu. Pārrakstī-

šanas pamats ir iekšlietu un zemkopības ministra parakstīts pa-

ziņojums Zemes grāmatu nodaļai, kas no zīmognodevas atbrī-

vots, īpašnieka pārmaiņas atzīmēšana zemes grāmatās tāpat
atbrīvota no visām nodevām un nodokļiem.

Bez tam nolikuma 40. panta 27. punkta pamata kamerai



uzdota ari kopdarbības organizāciju uzraudzība, nodibinot pie
kameras kopdarbības revīziju un organizācijas biroju. («Vaid.
Vēstn.» 136. nr. — 1936. g. 21. jūnijā, likuma par kopdarb. sab-

bām un to sav-bām 204. pants).
Ministru kabinets 1938. g. 11. februārī pieņēmis un Valsts

Prezidents izsludinājis šādu likumu:

LIKUMS PAR BEZPEĻŅAS BIEDRĪBĀM UN TO

SAVIENĪBĀM

I. nodaļa.

Vispārīgi noteikumi.

1. Visiem Latvijas iedzīvotājiem ir tiesība šā likuma robe-

žās apvienoties biedrībās un to savienībās.

Šo biedrību un savienību mērķi un darbība nedrīkst runāt

pretim likumiem.

Apvienoties politiskās partijās noliegts.
2. Par biedrību atzīstama vairāku fizisku vai juridisku per-

sonu apvienošanās kopīgai darbībai zināmu mērķu sasniegša-
nai, bet par savienību — divu vai vairāku juridisku personu ap-

vienošanās saskaņotai bezpeļņas darbībai ar kopīgu pārvaldības

orgānu.
3. Biedrību un to savienību iekārtu un darbību nosaka sta-

tūti. Šo organizāciju darbību saskaņā ar likumu un statūtiem

vada biedrības vai savienības priekšnieks, kas ir arī valdes

priekšsēdētājs.

4) Biedrību un savienību statūtos (3. p.) jāatzīmē:

1) biedrības vai savienības nosaukums, mērķis, tiesības,
darbības rajons un mājas;

2) biedru iestāšanās un izstāšanās kārtība;

3) biedrības vai savienības līdzekļi un to izlietošanas kār-

tība;

4) ka biedrības priekšnieku — valdes priekšsēdētāju ievēlē

pilna sapulce;

5) valdes locekļu skaits, to ievēlēšanas kārtība, pilnvaroju-
ma termiņš, piekritība un lēmumu pieņemšanas kārtība;

6) ka valdes sēdes sasauc un vada biedrības priekšnieks vai

viņa prombūtnē viņa vietnieks; ka valdes sēdes ir piln-

tiesīgas, ja tajās piedalās biedrības priekšnieks vai viņa
uzdevumā viņa vietnieks, un ka valdes lēmumi uzska-

tāmi par pieņemtiem, ja vajadzīgo balsu skaitā ietilpst
sēdes vadītāja balss;

7) pārējie biedrības vai savienības pārvaldības orgāni, to

sasaukšanas kārtība, piekritība, vēlēšanu un lēmumu
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pieņemšanas kārtība, kā arī orgānu pilnvarojuma ter-

miņš;

8) statūtu grozīšanas kārtība;

9) likvidācijas kārtība.

5. Biedrību vai savienību statūti un to pārgrozījumi vai pa-

pildinājumi reģistrējami Sabiedrisko lietu ministrijā. Lūgu-
mus reģistrēt statūtus un to pārgrozījumus vai papildinājumus

izšķir sabiedrisko lietu ministrs.

Sabiedrisko lietu ministram ir tiesība reģistrācijas lūgumus

noraidīt, ja viņš biedrību vai savienību atzīst par nevēlamu.

1. piezīme. Karavīru organizāciju statūtus un to pār-

grozījumus vai papildinājumus Sabiedrisko lietu minis-

trija reģistrē saziņā ar Kara ministriju.
2. piezīme. Sabiedrisko lietu ministrijā reģistrējamas

arī juridiskas personas, ko nodibina, pamatojoties uz

novēlējumiem vispārnoderīgiem, labdarīgiem un tamlī-

dzīgiem mērķiem, un šo juridisko personu statūtu pār-

grozījumi un papildinājumi. Reģistrēšana izdarāma sa-

ziņā ar Tieslietu ministriju.
3. piezīme. Kori, teātra ansambļi, sabiedriskās labda-

rības vai palīdzības organizācijas un taml., kurām nav

nepieciešami statūti un kurām nav juridiskas personas

tiesību, uzdod atbildīgās personas un darbojas ar sa-

biedrisko lietu ministra atļauju, bez reģistrēšanās 18.

—27. pantā paredzētā kārtībā.

6. Biedrība un savienība, kuru statūti ievesti Sabiedrisko

lietu ministrijas reģistrā, bauda juridiskas personas tiesības.

Organizācija uzskatāma par nodibinātu ar to dienu, kad

«Valdības Vēstnesī» ievietots sludinājums (22. p. 2. pk.) par tās

statūtu reģistrāciju. Trīs mēnešu laikā no šās dienas organizā-

cijai jāievēlē statūtos paredzētie pārvaldības orgāni un jāuzsāk

darbība; pretējā gadījumā tā likvidējama.
7. Par biedrību pilntiesīgiem biedriem var būt abu dzimu-

mu personas, ne jaunākas par 21 gadu, un biedrības dibinātā-

jiem jābūt rīcības un tiesības spējīgiem. Biedri - interesenti

var būt arī jaunāki par 21 gadu, bet tie nebauda ne aktīvas,

ne pasīvas vēlēšanu tiesības.

Piezīme. Skolu audzēkņi var būt par organizāciju di-

binātājiem, biedriem vai biedriem - interesentiem tikai

ar skolas vadības atļauju.
8. Par biedrību vai savienību pārvaldības orgānu locekļiem

nevar būt personas, kuru pastāvīgā vai ilgstoša dzīves vieta ir

ārzemēs, vai kuras ar tiesas spriedumu sodītas ar pārmācības

namu vai bargāku sodu, vai ar cietumu par mantkārīgiem vai
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pretvalstiskiem noziedzīgiem nodarījumiem, vai atrodas zem

tiesas vai izmeklēšanas par šinī pantā minētiem noziedzīgiem

nodarījumiem.
Piezīme. Ārzemnieki organizāciju pārvaldības orgānos

var būt vienīgi ar sabiedrisko lietu ministra atļauju.
9. Biedrību vai savienību biedriem piešķirt tiesību nēsāt

formas tērpu un dažādas nozīmes, kas varētu norādīt, ka attie-

cīga persona pieder pie zināmas organizācijas, kā arī atļaut lie-

tot visāda veida un lieluma karogus .var sabiedrisko lietu mi-

nistrs saziņā ar kara ministri, bet ja organizācija pakļauta citai

ministrijai vai pakļauta kamerai, Sabiedrisko lietu ministrija
pieprasa arī šo iestāžu atsauksmi.

Lūgumam pēc atļaujas jāpievieno 3 eksemplāros karoga,
formas tērpa, nozīmju vai citu apzīmējumu attēls ar aprakstu.

Par šā punkta noteikumu pārkāpšanu vainīgiem draud kri-

minālatbildība.

10. Sabiedrisko lietu ministrija var revidēt biedrību vai sa-

vienību un to amatpersonu darbību.

11. Sabiedrisko lietu ministrs var, ja sabiedriskās intereses

to prasa, atcelt biedrību vai savienību amatpersonas un iecelt

to vietā citus šo organizāciju biedrus, bet ja organizācijas saņē-
mušas valsts vai pašvaldības pabalstus, tad arī citas piemērotas

personas; tāpat viņš var iecelt pilnvarniekus un sūtīt savus pār -

stāvjus organizāciju pārvaldības orgānu sēdēs vai sapulcēs.
12. Pilnvarnieka (11. p.) pienākums ir kopā ar organizācijas

pārvaldības orgāniem pārzināt un vadīt organizāciju darbību.

Ja pilnvarnieks kādam lēmumam nepiekrīt, viņš šo jautā-

jumu nodod attiecīgā pārvaldības orgāna pārlemšanai. Ja attie-

cīgais pārvaldības orgāns otrreiz paliek pie sava agrākā lēmu-

ma vai pieņem citu lēmumu, kuram ministrijas pilnvarnieks ne-

piekrīt, vai arī ja ministrijas pilnvarnieka noteiktā laikā jautā-

jumu neizlemj, tad jautājumu izšķir un izved dzīvē ministrijas

pilnvarnieks.

13. Sabiedrisko lietu ministrs var:

1) atcelt nelikumīgus vai statūtiem pretējus sapulces lē-

mumus un uzdot attiecīgam pārvaldības orgānam sa-

saukt jaunu sapulci un uzņemt dienas kārtībā tos jau-

tājumus, par kuriem pieņemti nelikumīgie vai statūtiem

pretējie lēmumi;

2) uzdot novērst pretlikumīgu rīcību vai statūtu pārkāp-

šanu;

3) slēgt biedrības vai savienības, kuru darbību vmš atzīst

par nevēlamu vai kaitīgu valsts vai sabiedriskām inte-

resēm, vai kuras nav likvidējušās noteiktā termiņā.
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4) uzdot biedrībām vai savienībām noteiktā termiņā izda-

rīt likvidāciju saskaņā ar statūtiem.

J4. Biedru sūdzības par biedrību vai savienību augstāko
pārvaldības orgānu (pilnas biedru sapulces, kongresa, delegātu
sapulces v. t. t.) lēmumiem vai Sabiedrisko lietu ministv'jas
pilnvarnieka lēmumiem vai rīcību izšķir Sabiedrisko lietu mi-

nistrs, un tās iesniedzamas 1 mēneša laikā no lēmuma uzzināša-

nas dienas.

15. Pēc vēlēšanām, vai iestājoties pārgrozībām valdes sa-

stāvā, visām pastāvošo, kā arī jaundibināto organizāciju valdēm

2 nedēļu laikā jāpaziņo vietējam apriņķa priekšniekam vai pre-
fektam valdes sēdeklis un valdes locekļu vārdi, uzvārdi, dzim-

šanas laiks un vieta un adrese. Ziņas iesniedzamas rakstiski 2

eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru attiecīgais apriņķa
priekšnieks vai prefekts piesūta Sabiedrisko lietu ministrijas
Preses un biedrību departamentam.

16. Biedrība likvidējama, ja biedru skaits ir mazāks sta-

tūtos paredzēto pārvaldības orgānu locekļu un to kandidātu

skaitu, vai mazāks par 20.

17. Biedrības vai savienības iesniedz Sabiedrisko lietu mi-

nistrijai ne vēlāk par 1. aprīli iepriekšējā kalendāra gada dar-

bības pārskatu 2 eksemplāros pēc Sabiedrisko lietu ministrijas

apstiprināta parauga.

11. nodaļa.

Biedrību un to savienību dibināšanas un

reģistrācijas kārtība.

18. Sabiedrisko lietu ministrijai iesniedzamam reģistrācijas

lūgumam (5. p.) pievienojami statūti 4 eksemplāros. Lūgumu un

statūtus paraksta ne mazāk kā 5 dibinātāji.
Savienības reģistrācijas lūgumam pievienojams biedrību

valžu vienošanās kopsēdes protokols, jaunās savienības statūti

4 eksemplāros un apvienojamo biedrību saraksts 4 eksemplā-

ros. Protokolu, statūtus un sarakstu paraksta savienībā ieejošo

organizāciju valdes.

Jautājumu par iestāšanos savienībā valde kārto uz pilnas

sapulces pilnvarojuma pamata.
Paraksti uz lūguma apliecināmi pie notāra, miertiesneša vai

vietējās pašvaldības.
Izdarīt statūtos Sabiedrisko lietu ministrijas norādītos pār-

labojumus vai papildinājumus var pilnvarot kādu dibinātāju,
valdes locekli vai attiecīgas kameras darbinieku. Šo pilnvaro-

jumu var izteikt arī lūgumā.
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Lūgumam reģistrēt biedrību vai savienību statūtus pievie-
nojama kvīte par iemaksu reģistrācijas sludinājumam «Valdī-

bas Vēstnesī».

Piezīme. Pašvaldību un privāto iestāžu un uzņēmumu
ugunsdzēsēju organizāciju reģistrācijas lūgumu un statūtus pa-
raksta pašvaldību un privāto iestāžu vai uzņēmumu amatper-
sonas, kas šīs organizācijas uztur. Šie paraksti nav jāapliecina.

19. Biedrību lūgumi atļaut atvērt nodaļas iesniedzami Sa-

biedrisko lietu ministrijai, pievienojot valdes sēdes vai pilnas

sapulces protokola izrakstu par to, ka nodaļu nolemts atvērt.

Izraksts apliecināms 18. panta ceturtā daļā paredzētā kārtībā.

20. Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību depar-
taments ved reģistru par biedrībām un reģistru par savienībām.

21. Par katru reģistrā ievestu biedrību vai savienību veda-

ma atsevišķa reģistra lieta.

Pēc biedrības vai savienības ievešanas reģistrā statūtu vie-

nu apstiprinātu eksemplāru izsniedz vai izsūta dibinātājiem vai

to pilnvarotai personai.

22. Reģistros katrai organizācijai nodalāma sevišķa lapa.
kuras atsevišķās ailēs atzīmējams:

1) organizācijas nosaukums;

2) laiks, kad ministrs nolēmis organizācijas statūtus re-

ģistrēt, un kad par to iespiests «Valdības Vēstnesī» slu-

dinājums;

3) kad organizācijai atļauts atvērt nodaļas, kā arī nodaļu
atrašanās vieta;

4) laiks, kad organizācija slēgta vai likvidēta, un kādā

«Valdības Vēstneša» numurā iespiests sludinājums par

organizācijas likvidācijas pabeigšanu.

23. Savienību reģistrā (20. p.), bez iepriekšējā (22.) pantā
minētām ailēm, ievedama atsevišķa aile, kurā ierakstāmas tās

biedrības, kas pieder pie savienības sastāva, un atzīmes par

pārmaiņām savienībās.

24. Reģistrā esošie ieraksti vai atzīmes, kas ar vēlāku ie-

rakstu vai atzīmi zaudējuši savu nozīmi, pārsvītrojami tādējādi,
lai varētu izlasīt agrāk uzrakstīto.

25. Reģistra lietas var iznīcināt ne agrāk par desmit gadiem

no tā laika, kad organizācija galīgi likvidējusies.
26. Reģistri un reģ'stru lietas nekādā gadījumā nav izsnie-

dzami ārpus Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību

departamenta, izņemot tiesu iestādēm izsniedzamos.

27. Reģistros un reģistru lietās atļauts ieskatīties ieintere-

sētām personām.
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111. nodaļa.

Biedrības, kas dibināmas saskaņā ar

likumiemparkamerām.

28. Likumos par kamerām paredzēto biedrību statūti un to

pārgrozījumi vai papildinājumi reģistrējami vai .pārreģistrēja-
mi vispārējā kārtībā ar turpmākos (29. un 30.) pantos paredzē-
tiem izņēmumiem.

29. lepriekšējā (28.) pantā paredzēto biedrību statūtu re-

ģistrēšanai vai pārreģistrēšanai' vajadzīga attiecīgas kameras

atļauja, kas līdz ar reģistrācijas lūgumu (18. p.) jāiesniedz Sa-

biedrisko lietu ministrijai.
30. Likumos par kamerām paredzēto jaundibināmo vai pār-

reģistrējamo biedrību statūtiem jābūt saskaņotiem ar attiecīgo
kameru izstrādātiem normālstatūtiem.

31. 28. pantā paredzēto biedrību darbība pakļauta vispā-

rējiem noteikumiem par biedrībām, ar turpmākos. (32.-—34.)

pantos un likumos par kamerām paredzētiem izņēmumiem.

32. Kameras priekšsēdētājs, kura vadībā biedrība darbojas,
var ierosināt (13. p.):

1) atcelt un iecelt biedrības priekšsēdētāju, valdes, pado-
mes un revīzijas komisijas locekļus un uzticības vīrus

vai arī uzdot biedrībai izdarīt jaunas vēlēšanas;

2) atcelt nelikumīgus vai statūtiem pretējus sapulces lē-

mumus un uzdot attiecīgam pārvaldības orgānam sa-

saukt jaunu sapulci un uzņemt dienas kārtībā tos jau-
tājumus, par kuriem pieņemti nelikumīgie vai statūtiem

pretējie lēmumi;

3) uzdot novērst pretlikumīgu rīcību vai statūtu pārkāpša-
nu un atcelt nelietderīgus lēmumus;

4) slēgt biedrības vai savienības, kuru darbība ir nevēla-

ma vai kaitīga valsts vai sabiedriskām interesēm, vai

kuras nav likvidējušās noteiktā termiņā, nosakot lik-

vidācijas kārtību;
5) uzdot biedrībām vai savienībām noteiktā termiņā izda-

rīt likvidāciju saskaņā ar statūtiem.

33. Kamerai pakļauto biedrību vai to biedru sūdzības (14.

p.) iesniedzamas kameras priekšsēdētājām viena mēneša laikā

no lēmuma uzzināšanas dienas. Kamerās priekšsēdētājs sūdzī-

bu ar savu atsauksmi nodod Sabiedrisko lietu ministrijai viena

mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

34. Kameras priekšsēdētājs, kura vadībā biedrība darbojas,
var:

1) izdot noteikumus biedrības uzticības vīru darbībai;
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2) revidēt biedrības saimniecību un darbību;

3) dot biedrībai rīkojumus, un norādījumus;

4) uzdot novērst pretlikumīgu rīcību vai statūtu pārkāp-
šanu .

IV. nodala.

Organizāciju apvienošanās kārtība.

35. Vairākas biedrības vai savienības var apvienoties vienā

biedrībā vai savienībā. Apvienojamās biedrības vai savienības

var izbeigt savu pastāvēšanu, neizdarot likvidāciju. Pirms ap-

vienošanās to organizāciju valdes, kuras vēlas apvienoties, ar

sludinājumu «Valdības Vēstnesī» uzaicina ieinteresētās personas

un organizāciju kreditorus ziņot savus iebildumus viena mēneša

laikā Sabiedrisko lietu ministrijai.

Apvienoties var tikai biedrības ar biedrībām un savienības

ar savienībām.

36. Par apvienošanos lemj apvienojamo biedrību vai savie-

nību valdes uz pilnas sapulces pilnvarojuma pamata. Apvieno-

jamo biedrību valžu lēmumi līdz ar kopīgu lūgumu reģistrēt

apvienošanu iesniedzami Sabiedrisko lietu ministrijai, pievieno-

jot lūgumam jaunās organizācijas statūtus 4 eksemplāros, ap-

vienojamo biedrību vai savienību bilanci, kreditoru sarakstu

un kvīti par naudas iemaksu (18. p.) publikācijai «Valdības

Vēstnesī».

37. Biedrību vai savienību apvienošanās lūgumus izšķir
sabiedrisko lietu ministrs. Par reģistrāciju izsludina «Valdības

Vēstnesī».

38. Apvienojamo biedrību vai savienību pastāvēšana izbei-

dzas ar apvienošanās reģistrācijas publikāciju «Valdības Vēst-

nesī», no kura laika arī apvienošanās uzskatāma par notikušu.

Uz šās publikācijas pamata izdarāmi ieraksti reģistrā.
39. Apvienojamo biedrību vai savienību biedri pēc apvieno-

šanās reģistrācijas automātiski kļūst par apvienotās organizāci-

jas biedriem, ja viņi viena mēneša laikā nepaziņo, ka nevēlas

būt par biedriem apvienotā organizācijā.

40. Par mantas pāreju atsavināšanas nodeva nav jāmaksā.
Nekustamas mantas pārrakstīšana zemes grāmatās uz jaunre-
ģistrētās biedrības vai savienības vārdu izdarāma pēc apvieno-
šanās reģistrācijas publikācijas «Valdības Vēstnesī» uz šās or-

ganizācijas valdes lūgumu.

41. Ar biedrību vai savienību apvienošanos to tiesības un

saistības pret trešām personām automātiski pāriet uz jaunre-

ģistrēto organizāciju, kuras īpašumā pāriet arī apvienoto orga-

nizāciju manta.
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V. nodaļa.

Biedrību un savienību likvidācija
piespiedu kārtībā.

42. Likvidējamo biedrību un savienību (13. p. 3. pk.) lik-

vidātorus, skaitā I—3, ieceļ un no uzliktiem pienākumiem at-

brīvo sabiedrisko lietu ministrs. Ja iecelti 3 likvidātori, tad

viņi sastāda likvidācijas komisiju, kuras priekšsēdētāju no lik-

vidātoru vidus izrauga sabiedrisko lietu ministrs.

Piezīme. Likvidāciju var uzņemties Sabiedrisko lietu

ministrija pati, kā arī uzdot to izdarīt kamerai.

43. Sabiedrisko lietu ministra lēmums par biedrības vai

savienības slēgšanu vai likvidātoru iecelšanu izsludināms «Val-

dības Vēstnesī».

Izsludināšanas diena skaitās par likvidācijas sākumu.

44. Likvidācijas komisija vai likvidātori nekavējoties pār-

ņem savā rīcībā likvidējamās organizācijas mantu.

45. Komisijas sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdē-

tājs. Sēdēs balso atklāti. Jautājumus izšķir ar vienkāršu bal-

su vairākumu, un lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem, ja vairā-

kumā ietilpst arī priekšsēdētāja balss. Par visām sēdēm ved

protokolus, kurus paraksta priekšsēdētājs un locekļi. Protoko-

lu un lēmumu noraksti iesniedzami Sabiedrisko lietu ministri-

jai apstiprināšanai.
46. Ar likvidācijas sākumu slēgtās biedrības vai savienības

tiesība prasīt un atbildēt tiesā pāriet uz likvidātoriem.

Līdz ar to apturamas pret likvidējamo biedrību vai savienī-

bu vērsto prasījumu piedziņas, un prasījumi iesniedzami lik-

vidātoriem apmierināšanai vispārējā likvidācijas kārtībā.

47. Likvidātori ar sludinājumu «Valdības Vēstnesī» uzaici-

na likvidējamās biedrības vai savienības mantas turētājus, de-

bitorus, kreditorus un citas ieinteresētas personas pieteikties di-

vu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ievietošanas dienas.

Pēc šā laika notecējuma nepieteiktās tiesības un prasījumi ir

zaudējuši spēku.
48. Likvidējamo biedrību vai savienību pārvaldības or-

gānu locekļi, ja viņiem pēc statūtu noteikumiem pienākas atlī-

dzība, kā arī algotie techniskie darbinieki uzskatāmi par atlais-

tiem ar likvidācijas sākumu, pie kam techniskiem darbiniekiem

ir tiesība uz atalgojumu ne vairāk kā par vienu mēnesi uz

priekšu, skaitot no atlaišanas dienas, bet bijušie pārvaldības or-

gānu locekļi nekādu atlīdzību uz priekšu nesaņem.

49. Likvidātori bauda visas attiecīgas biedrības vai savie-

nības statūtos paredzēto pārvaldības un likvidācijas orgānu tie-
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sības, izņemot pilnsapulces vai delegātu sapulces vai likvidāci-

jas kongresa tiesības, kas pieder sabiedrisko lietu ministram.

50. Savu uzdevumu veikšanai likvidātori var pieņemt ne-

pieciešamos techniskos darbiniekus un kalpotājus, kas algojami

no likvidējamās organizācijas mantas. Tāpat sedzami visi iz-

devumi, kas radušies sakarā ar likvidāciju, kā pārvaldīšanas,

apsargāšanas, apdrošināšanas, ceļa, komandējumu un citi izde-

vumi.

51. Par likvidētās biedrības vai savienības atlikušās mantas

izlietošanu lemj sabiedrisko lietu ministrs.

52. Ja pēc aktīvu reālizēšanas izrādītos, ka nepietiek lī-

dzekļu visu atzīto prasījumu apmierināšanai, tad likvidātori at-

likušās naudas summas līdz ar kreditoru sarakstu nodod attie-

cīgai tiesai sadalīšanai starp kreditoriem, pēc vispārējiem Civil-

procesa nolikuma noteikumiem.

53. Sūdzības par likvidātoru lēmumiem un rīcību izšķir
sabiedrisko lietu ministrs.

Sūdzības iesniedzamas 2 nedēļu laikā, skaitot no tās dienas,

kad ieinteresētai personai kļuvuši zināmi likvidātoru lēmumi

vai rīcība, par kuru viņa sūdzas, bet ne vēlāk par to dienu, kad

«Valdības Vēstnesī» publicēts, ka organizācija galīgi likvidēta.

54. Sabiedrisko lietu ministrs var noteikt likvidātoriem at-

līdzību. Likvidātoriem par technisko darbu izpildīšanu, kā,

piemēram, grāmatvešanu, īpašumu pārvaldīšanu v. t. t. sabied-

risko lietu ministrs var noteikt sevišķu atalgojumu, kas maksā-

jams no likvidējamās organizācijas līdzekļiem.

55. Likvidējamo organizāciju kustāmo un nekustāmo

mantu likvidātori novērtē, pieaicinot vajadzības gadījumā liet-

pratēju, un pārdod izsolē.

Pirmā izsole sākas no novērtējuma summas. Otrā izsolē

mantu var pārdot arī zem tās.

Izsoli par kustamu mantu var noturēt ne agrāk par 7 die-

nām, bet par nekustamu mantu ne agrāk par vienu mēnesi pēc
izsludināšanas «Valdības Vēstnesī» un kādā no vietējiem laik-

rakstiem.

Sabiedrisko lietu ministrija var uzdot noturēt izsoli arī po-

licijai.
Ja lietderība to prasa, ar sabiedrisko lietu ministra atļauju,

likvidātori var pārdot kustamo un nekustamo mantu arī par

brīvām cenām, vai nodot īpašumā citai organizācijai.

stf. Likvidācijas komisijas naudas līdzekļi noguldāmi Lat-

vijas bankā vai Pasta krājkasē, vai ar sabiedrisko lietu ministra

piekrišanu arī kādā citā kredītiestādē.
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57. Ja likvidējamai biedrībai vai savienībai pieder ne-

kustams īpašums, 1 kvidātori vai likvidācijas komisija nekavē-

joties paziņo zemes grāmatu nodaļai par biedrības vai savienī-

bas slēgšanu un par likvidācijas komisijas iecelšanu, atzīmes ie-

rakstīšanai zemes grāmatās.
58. Organizāciju arķīvi pēc likvidācijas nododami Sabied-

risko lietu ministrijai, bet uz likumiem par kamerām dibināto

biedrību arķīvi pēc biedrību likvidācijas nododami tai ministri-

jai, kurai kamera pakļauta.

59. Instrukciju šā likuma piemērošanai izdod sabiedrisko

lietu ministrs.

Pārejas noteikumi.

1. Līdzšinējām visāda veida un nosaukuma bezpeļņas bied-

rībām, savienībām un citām organizācijām un iestādījumiem
jāpārreģistrējas 18. pantā paredzētā kārtībā vai jālikvidējas 6

mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās.

Organizācijām un iestādījumiem, kas šinī pantā paredzētā
laikā nav pārreģistrējušies vai likvidējušies, noliegta jebkāda

darbība, un tie likvidējami piespiedu kārtā.

1. piezīme. Šis pants neattiecas uz tām organizāci-

jām, kas reģistrētas saskaņā ar ugunsgrēku apkarošanas
likumu (Lik. kr. 1930. g. 193).

2. piezīme. Tās organizācijas, kas darbojas uz kameru

likumu pamata un līdz šā likuma spēkā nākšanai reģis-

trējušās apgabaltiesā, ievedamas šinī likumā paredzētā
reģistrā, pamatojoties uz apgabaltiesas sludinājumu
«Valdības Vēstnesī» nar šo organizāciju reģistrāciju, un

attiecīgo akti Tieslietu ministrija uz pieprasījumu nosū-

ta Sabiedrisko lietu ministrijai .

3. piezīme. Visāda veida labdarības, sociālās palīdzī-
bas un tamlīdzīgus iestādījumus pārreģistrē Sabiedrisko

lietu ministrija saziņā ar Tieslietu ministriju.

2. Pēc šā likuma spēkā strāšanās biedrībām, savie-

nībām un citām organizācijām līdz tam laikam, kamēr tās

nav pārreģistrējušās Sabiedrisko lietu ministrijā, aizliegts uz-

ņemt jaunus biedrus, kā arī bez sabiedrisko lietu ministra pie-
krišanas slēgt līgumus, pārdot, ieķīlāt, dāvināt vai citādi atsavi-

nāt savu mantu, kā arī apgrūtināt to ar parādiem vai citādām

saistībām.

Lietišķās tiesības un saistības, kas labprātīgi nodibinātas

pretēji šā panta nosacījumiem, sabiedrisko lietu ministrs, vie-

nojoties ar tieslietu ministru, var atzīt par neesošām.
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3. Pēc šā likuma spēkā stāšanās Tieslietu ministrija nodod

pie apgabaltiesām vesto biedrību lietas reģistru un alfabētu Sa-

biedrisko lietu ministrijas rīcībā.

LiKums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Ar šo atcelti: 1) likums par biedrībām un savienībām (Lik.
kr. 1923. g. 87, 1926. g. 124, 1933. g. 125, 216, 1936. g. 37); 2)
ugunsgrēku apkarošanas likuma (Lik. kr. 1930. g. 193) 13. un

14. pants.

Rīgā, 1938. g. 14. februārī.

K. ULMANIS,

Valsts un Ministru Prezidents.

INSTRUKCIJA PIE LIKUMA PAR BEZPEĻŅAS
BIEDRĪBĀM UN TO SAVIENĪBĀM

(Izdota uz minēta likuma — Lik. kr. 1938. g. 49.—59. p.

pamata.)

1. Izstrādājot biedrību vai savienību statūtus un nosakot to'

mērķus, tiesības, darbības rajonu, biedru uzņēmšanas un iz-

stāšanās kārtību, priekšnieka vai valdes locekļu vēlēšanas v

t. t., jāievēro likuma par bezpeļņas biedrībām un to savienībām

4. pantā paredzētais sadalījums un noteikumi.

2. Nav reģistrējamas organizācijas ar kādai pastāvošai or-

ganizācijai līdzīgu nosaukumu; tāpat nav reģistrējamas orga-

nizāciju ārējās nozīmes, kas vienādas ar citu organizāciju nozī-

mēm vai ir tām līdzīgas.

3. Bezpeļņas biedrībās un to savienībās par biedriem var'

būt arī tādas organizācijas, kas nav reģistrētas uz bezpeļņas
biedrību un savienību likuma pamata, ja to atļauj pēdējo sta-

tūti.

Ja biedrības statūtos paredzēti arī biedri — interesenti,

tad statūtos nosakāms arī viņu minimālais vecums.

4. Biedrību vai savienību pārvalda: 1) priekšnieks, 2) pil-
na sapulce, 3) valde un 4) revīzijas komisija.

5. Organizācijas amatpersonu pilnvarojumu termiņš nevai-'

būt garāks par 3 gadiem. Par [priekšnieku un valdes un revī-

zijas komisijas locekļiem nevar būt personas, kas uzturas ār-!
zemēs nepārtraukti ilgāk par 3 mēnešiem vai gada laikā ilgāk

par 6 mēnešiem kopā.
Par revīzijas komisijas locekļiem nevar būt personas, kas

ar biedrības priekšnieku, pārējiem valdes locekļiem vai orga-

nizācijas pieņemtiem darbiniekiem ir radniecībā vai sv.iinībā

līdz 3. pākāpei vai laulībā.
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6. Biedrības priekšnieks vada biedrības darbību saska-
ņā ar likumu, statūtiem un pilnas sapulces lēmumiem un pār-
stāv biedrību uz ārieni bez sevišķas pilnvaras.

7. Valdes priekšsēdētāja biedrs ir biedrības priekšnieka
vietnieks. Ja priekšsēdētājam ir vairāki biedri, tad pirmā val-

des sēdē pēc vēlēšanām priekšnieks paziņo, kuru no viņiem,

viņš izrauga par savu vietnieku.

8. Ja biedrības priekšnieks atteicies no amata vai miris,

viņa pienākumus līdz pirmai pilnai sapulcei izpilda priekšnie-
ka vietnieks.

9. Valdes sēdēs jābalso atklāti un no balsošanas nevar at-

turēties.

10. Biedrības vēlētās amatpersonas par savu amata pienā-
kumu izpildīšanu nevar saņemt atalgojumu (noteiktu algu, sē-

žu naudas vai tamlīdzīgi) no biedrības līdzekļiem; izņēmums
pielaižams vienīgi ar Sabiedrisko lietu ministrijas piekrišanu,

ja amatpersonas izpilda biedrībā kādu technisku darbu, kas

saistīts ar lielāku laika un enerģijas patēriņu.

12. Valdes un revīzijas komisijas locekļu un kandidātu

skaitu nevar noteikt pilna sapulce, bet viņu skaits jānosaka
statūtos.

12. Neviena pilna biedru sapulce nevar būt pilntiesīga ar

jebkādu ieradušos biedru skaitu. Statūtos jānosaka, ar kādu

ieradušos biedru skaitu vai daļu no biedru kopskaita pilna sa-

pulce ir pilntiesīga, un šis skaits nevar būt mazāks par bied-

rības priekšnieka, valdes un revīzijas komisijas locekļu un

kandidātu kopskaitu.

13. Pilnā sapulcē biedrs var balsot tikai personīgi. Lē-

mumus pieņem, balsojot «par» vai «pret»; atturējušās balsis

līdzi neskaita.

14. Ja biedrībai ir daudz nodaļu, vai ja biedrības biedru

skaits ir liels, tad pilno sapulci var atvietot ar kongresu vai de-

legātu sapulci.

15. Organizācijā var būt arī padome. Padome ir valdes

padomdevējs orgāns; tā apspriež un dod atzinumus biedrības

priekšnieka vai valdes ierosinātos jautājumus. Padomes sē-

des sasauc un vada biedrības priekšnieks vai viņa uzdevumā

viņa vietnieks, ja statūtos padomei nav paredzēts atsevišķs

priekšsēdētājs.

16. Statūtos jānosaka, ka revīzijas komisijā ir revīzijas

komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un sekretārs.

17. Ja organizācija likvidējas labprātīgi saskaņā ar statū-

tiem, par to 7 dienu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas dienas, jā-
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paziņo Sabiedrisko lietu ministrijai un jāizsludina «Valdības

Vēstnesī».

Likvidāciju izbeidzot, par to jāziņo Sabiedrisko lietu mi-

nistrijai un jāiesniedz likvidācijas pārskats, bilance un kvīte

par sludinājuma naudas iemaksu «Valdības Vēstnesī». N

18. Pilnas sapulces, valdes un revīzijas komisijas lēmumi

obligātoriski jāieraksta īpašā protokolu grāmatā. Jāraksta ka-

ses un inventāra grāmatas. leraksti tajās jāizdara nekavējo-
ties.

19. Vēlams, lai katra biedrība, kaut arī speciāls likums

to neprasa, sastāv speciāla veida savienībā, ja tāda pastāv
valsts apjomā.

20. Militāra apmācība organizācijās noliegta. Kārtībai

mācība (stājas, griezieni, kustības, rindu un līniju pārgrupē-
šana v. t. t.) sporta un fiziskās audzināšanas biedrībās atļauta

Izglītības ministrijas mācības iestāžu vajadzībām izstrādātas

programas robežās.

21. Bezpeļņas organizācijas nosaukums nevar būt «kase»,
«sabiedrība» vai cits līdzīga veida nosaukums, kas ir peļņas or-

ganizāciju apzīmējums.
22. Ja biedrības dibinātāju ir mazāk par 20, tad statūtos

jāparedz, ka līdz pirmai pilnai sapulcei jaunus biedrus uzņem

dibinātāji.
23. Ar Sabiedrisko lietu ministrijas atļauju biedrība var

dibināt nodaļu, ja tajā ir vismaz 12 pilntiesīgu biedru. No-

daļas pārvalde jāparedz statūtos. Nodaļai nav tiesības iegūt
nekustamus īpašumus.

Nodaļai jāievēlē amatpersonas un jāuzsāk darbība 3 mē-

nešu laikā, skaitot no dibināšanas atļaujas dienas; pretējā ga-

dījumā tā likvidējama.

24. Statūti jāraksta latviešu literārā valodā.

25. Ziņas par pārmaiņām savienības biedru sastāvā ie-:-

sniedzamas 2 nedēļu laikā Preses un biedrību departamentam
3 eksemplāros.

26. Zīmogiem, spiedogiem un citiem biedrības apzīmē-

jumiem jāsaskan ar biedrības oficiālo nosaukumu.

27. Organizācijas var saņemt karogus vai līdzekļus to ie-

gādei tikai no tuvām organizācijām vai personām, ar kurām

tās saista organiskas saites teritoriālā nozīmē un mērķu ko-

pībā. Katrā atsevišķā gadījumā organizācijai par to jāpaziņo
Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamen-

tam.

28. Reģistrējot korus, teātra ansambļus, cirkus, sabiedris-

kas labdarības vai palīdzības organizācijas un tamlīdzīgas, ku-
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rām nav nepieciešami statūti, un kurām nav juridiskas perso-
nas tiesību (lik. 5. p. 3. piez.), iesniedzamā lūgumā jāuzdod:
nosaukums, atrašanās vieta, mērķi, atbildīgā vadītāja vārds,
uzvārds, dzimšanas laiks un vieta, izglītība, tautība, nodarbo-

šanās un pavalstniecība, tāpat arī kora, teātra ansambļa, cir-

kus v. t. t. sastāvs un jāpievieno darbības noteikumi.

29. Reģistrējot visādā veidā labdarības, sociālās palīdzī-
bas un tamlīdzīgus nodibinājumus, lūgumā jāpaskaidro par

nodibinājuma izcelšanos, pamatkapitāla lielumu un mērķiem.
Šīs instrukcijas 38. pantā minētiem pielikumiem jāpievieno
pierādījumu par līdzšinējās pārvaldes tiesībām pārstāvēt nodi-

binājumu saskaņā ar nodibinājuma statūtiem.

30. Sūdzības līdz ar pievienotiem dokumentiem par bied-

rību vai savienību augstāko pārvaldības orgānu lēmumiem va.

Sabiedrisko lietu ministrijas pilnvarnieka lēmumiem vai rīcī-

bu iesniedzamas līdz ar norakstiem 2 eksemplāros likumā pa-

redzētā laikā un kārtībā.

31. Prefekti, apriņķu priekšnieki un dzelzceļu policijas

priekšnieks raugās, vai organizācija noteiktā laikā ievēlējusi
statūtos noteiktos pārvaldības orgānus un uzsākusi darbību;

pretējā gadījumā viņi ziņo Preses un biedrību departamentam.

32. Prefekti, apriņķu priekšnieki un dzelzceļu policijas

priekšnieks raugās, lai organizāciju valdes 2 nedēļu laikā ie-

sniegtu likuma 15. pantā paredzētās ziņas par valdes sēdekh

un arī valdes locekļu, revīzijas komisijas un varbūtējo pārējo

pārvaldības orgānu locekļu vārdus, uzvārdus, ziņas par viņu'

dzimšanas laiku un vietu un adresi, tāpat arī adreses maiņu.

33. Līdzšinējām visāda veida un nosaukuma bezpeļņas'

biedrībām, savienībām un citām organizācijām un iestādīju-
miem jāiesniedz lūgums par statūtu pārreģistrēšanu Sabied-

risko lietu ministrijai likumā un šajā instrukcijā noteiktā kār-

tībā līdz š. g. 15. augustam.

Tāpat līdz minētam termiņam jāpieteic Sabiedrisko lietu

ministrijā visi līdz šim Sabiedrisko lietu ministrijā nereģistrē-
tie kori, teātra ansambļi, cirki, sabiedriskās labdarības vai pa-

līdzības organizācijas un tamlīdzīgas, kurām nav nepieciešami

statūti un kurām nav juridiskas personas tiesības, un jāizpra-

sa biedrības atļauja, ievērojot šīs instrukcijas 28. pantā pare-

dzētos noteikumus.

34. Statūtus pārgrozīt, saskaņā ar bezpeļņas biedrību un-

to savienību likuma nosacījumiem un latviešu valodas pareiz-
rakstību var arī valde, kaut arī līdzšinējos statūtos noteikts,,

ka statūtu grozīšana piekrīt pilnai sapulcei.
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kai pilna sapulce, izņemot gadījumus, kad tāda tiesība statū-

tos paredzēta valdei.

35. Statūtu pārreģistrēšanas lūgums rakstāms uz Sabied-

risko lietu ministra vārda. Tanī jāuzdod arī organizācijā eso-

šo pilntiesīgo biedru skaits un uz Sabiedrisko lietu ministrijas
pieprasījuma jāiesūta biedru saraksts, norādot tajā viņu dzīves

vietas.

36. Biedrības statūtu pārreģistrēšanas lūgumu paraksta

valde, vai biedrības priekšnieks un sekretārs bez sevišķas piln-

varas, vai pilnas sapulces pilnvarotas 5 personas; pēdējā gadī-

jumā lūgumā jāatzīmē katra pilnvarotā vārds, uzvārds, dzim-

šanas vieta un laiks un dzīves vieta. Paraksti uz lūguma ap-
liecināmi pie notāra, miertiesneša vai vietējās pašvaldības.
Statūti jāparaksta tām pašām personām, kas paraksta lūgumu
ministram. Paraksti uz statūtiem nav jāapliecina iepriekš no-

teiktā kārtībā.

Lūgumu un statūtus nevar parakstīt valdes vai (pilnas sa-

pulces pilnvarojumā viena persona, bet gan lūgumā var piln-
varot kādu dibinātāju, valdes locekli vai attiecīgas kameras

darbinieku izdarīt statūtos Sabiedrisko lietu ministrijas norā-

dītos pārlabojumus vai papildinājumus un saņemt atpakaļ pār-

reģistrētos statūtus.

37. Ja biedrībai ir nodaļas, tad lūgumā jānorāda, kādas

nodaļas pārstāvēs arī turpmāk, uzdodot arī katras nodaļas piln-

tiesīgo biedru skaitu. Uz Sabiedrisko lietu ministrijas piepra-

sījumu jāiesniedz biedru saraksts, norādot tajā viņu dzīves

vietas.

38. Lūgumam jāpievieno:

1) iepriekšējā (36.) pantā noteiktā kārtībā apliecināts val-

des sēdes vai pilnas sapulces protokola izraksts par statūtu gro-

zīšanu vai jaunizstrādāto statūtu pieņemšanu;

2) statūti pārgrozītā vai jaunā redakcijā 4 eksemplāros;

3) līdzšinējie statūti vienā eksemplārā;

4) kvīte par Ls 6,15 sludinājuma naudas iemaksu.

Lūgums un katrs pielikums jāapmaksā ar Ls 1,— zīmog-

nodevas, bez tam lūgumam jāpievieno Ls 1,— zīmognodevas
atbildei.

Dibinot kamerai pakļauto biedrību, lūgumam jāpievieno
kameras atļauja, kas arī jāapmaksā ar Ls 1,— zīmognodevas.

39. Pārreģistrējot visāda veida labdarības, sociālās palī-
dzības un tamlīdzīgus nodibinājumus, jāievēro šīs instrukcijas
30. pantā paredzētie noteikumi un kārtība.

24116



242

40. Ja biedrība notur pilnu sapulci pirms statūtu pārre-
ģistrēšanas, tad biedrības priekšnieku un citas pārvaldes amat-

personas var ievēlēt saskaņā ar jaunā likump noteikumiem;
šajā gadījumā pēc biedrības statūtu pārreģistrēšanas jaunas
vēlēšanas nav vajadzīgas.

Šī instrukcija stājas spēkā izsludināšanas dienā. Rīgā,
1938. g. 26. aprīlī. 18499.

Sabiedr. lietu ministrs A. Bērziņš.

Preses un biedrību depart. direktora v. i. M. Jansons.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU NORMĀLSTATŪTI

(Izdoti pamatojoties uz likuma par Latvijas Lauksaimniecības
kameru 11. un 12. pantu un izsludināti «Valdības Vēstneša»

1936. gada 11. augusta 179. numurā.)
I. Biedrības nosaukums, mērķi, pienākumi

un tiesības.

1. §. Pamatojoties uz likumu par Latvijas Lauksaimnie-

cības kameru, nodibināta

lauksaimniecības

biedrība ar valdes sēdekli

un darbības rajonu
2. §. Biedrībai ir juridiskas personas tiesības.

3. §. Biedrības mērķis ir: atbalstīt un sekmēt Latvijas
Lauksaimniecības kameras uzdevumu pildīšanu, aizstāvēt zem-

nieku saimnieciskās un tiesiskās vajadzības, veicināt viņu paš-
darbību un kopdarbību, pašierosmi un pašpalīdzību, aroda go-

dīgumu un darba apzinīgumu, būt nomodā par zemnieku godu,
uzturēt to tīru un spodru, rūpēties par viņu aroda un vispārējo

izglītību, stiprināt viņos valstiskuma, tēvzemes mīlestības un

tautas vienības ideju, izkopt un padziļināt viņu kultūras,

sporta un sabiedrisko dzīvi un centienus, ar to veicinot savu

biedru un visas nācijas un valsts garīgo un saimniecisko aug-

šanu un uzplaukumu.

4. §. Savu mērķu sasniegšanai biedrība, saskaņā ar pa-

stāvošiem likumiem:

a) rūpējas un gādā, lai biedros padziļinātos apzinīga skaidrība

par mūsu neatkarīgo valsti un vienoto tautu, par atbildību

un pienākumiem pret valsti un tautu, lai biedros, nostipri-
nātos ticība un paļāvība uz mūsu valsti un tautas vienību,

un arī apņēmība un gatavība arvien iestāties par šīm aug-
stākām idejām, lai biedri vienmēr visur celtu un vairotu,

tautas un tēvzemes godu, cieņu un slavu;



b) cenšas modināt un nostiprināt biedros apzinīgumu un at-

bildības izjūtu un gribu pēc augstākiem sasniegumiem

darbā;
c) rūpējas, lai biedriem un viņu ģimenēm vairotos iespējas un

pašķirtos ceļš tikt uz priekšu un uz augšu saimnieciski, sa-

biedriski, kultūrāli;

d) gādā par to, lai katrs biedrības dalībnieks un viņa aroda

un darba biedri taptu apzinīgi tautas un nācijas locekļi; lai

viņiem, kā pilntiesīgiem valsts pilsoņiem, būtu nodrošināta

goda un cieņas pilna vieta pārējo pilsoņu vidū;

c) meklē racionālus ražošanas paņēmienus zemkopībā, lopko-

pībā, dārzkopībā un citās lauksaimniecības nozarēs un rū-

pējas par to izplatīšanu savā darbības rajonā;

f) saziņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameru rīko izstādes,
lauksaimniecības ražojumu apskates, darba rīku un darba

sacensības, veicina paraugsaimniecību ierīkošanu un citus

līdzīgus pasākumus;

g) ierosina un veicina lauksaimniecības ražojumu pārstrādā-
šanu un pārdošanu un lauksaimniecībā un lauku amatnie-

cībā vajadzīgo priekšmetu apgādāšanu; sekmē lauksaim-

niecības mašīnu koplietošanas punktu un vaislas staciju ie-

rīkošanu un uz Zemkopības ministrijas vai Latvijas Lauk-

saimniecības kameras priekšlikumu uzņemas to staciju un

punktu tuvāku pārzināšanu, ko minētās iestādes ierīkoju-
šas biedrības darbības rajonā; veicina vietējo dabas bagā-
tību izmantošanu un dažādu saimniecisku pasākumu ierī-

košanu;

h) godalgo darba darītājus par nopelniem lauksaimniecībā,

mājturībā un mājamatniecībā, it sevišķi vērību piegriežot
laukstrādnieku un laukstrādnieču godalgošanai par apzinī-

gu darbu un ilggadīgu strādāšanu vienā saimniecībā;

i) izplata teorētiskas un praktiskas zināšanas, uzturot vai pa-

balstot skolas, atverot bibliotēkas, lasītavas, mūzejus, sa-

rīkojot priekšlasījumus, kursus, ekskursijas, apgādājot un

izplatot grāmatas un periodiskus izdevumus;

j) rūpējas par lauku iedzīvotāju veselību un fizisko attīstību;
veicina lauku jaunatnes apvienošanos mazpulkos un mate-

riāli atbalsta mazpulku darbību; novieto un pārrauga mā-

cekļus un praktikantus lauku saimniecībās un rūpējas par

kvalificētu laukstrādnieku sagatavošanu;

k) sasauc biedru un paplašinātas atklātas sapulces un apsprie-
des savā darbības rajonā, notur kopējas vakarēšanas, sarī-

ko koncertus, teātra un kīno izrādes, literārus, saviesīgus

un citus izrīkojumus; iegādā vai īrē telpas biedru sanāk-
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smēm un atpūtai; atver un uztur klubus; līdzekļu papil-
dināšanai sarīko bazārus un loterijas;

1) saziņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameru pārrauga māj-
turību, laukkopību, dārzkopību, biškopību un citas nozares,

sastādot saimniecību grupas, algojot pārraugus un kontro-

lējot viņu darbību, ciktāl šo nozaru pārraudzībai nav at-

sevišķas pārraudzības biedrības;

m) atdzīvina seno tikumu par pašpalīdzību kaimiņu starpā; ma-

teriāli pabalsta nelaimes gadījumos cietušos, it sevišķi snie-

dzot pirmo palīdzību dabas katastrofu, kā: krusas, plūdu,
ugunsgrēka un citos briesmu gadījumos;

n) rūpējas par labu saticību un sadarbību saimnieku urt gā-
jēju starpā, to atjaunojot un nostiprinot, lai uz lauki,m

rastos sadzīves apstākļi, kas būtu raženi saimnieciskā lau-

kā, kur valdītu cilvēcīgums un goda apziņa, lai saimnieks

saprastu gājēju un gājējs saimnieku;
o) vajadzības gadījumos ir starpniece starp saimniekiem un

gājējiem, mudinot abas puses ievērot likumus un vietējās

parašas; rūpējas par gājēju dzīves apstākļu uzlabošanu, se-

višķi cenšoties zemturos radīt pareizu atziņu par gājēju -uz-

labotu dzīvokļu un mitekļu nepieciešamību; visādi atbalsta

sava rajona trūcīgās daudzbērnu ģimenes, sagādājot tām

darbu un dodot iespēju bērniem mācīties skolās;

p) visiem piemērotiem līdzekļiem rūpējas ne tikai par pašu
zemturu un gājēju, bet arī par pilsētu jaunatnes iesaistī-

šanu lauku darbā un dzīvē, piegriežot sevišķu vērību mā-

cības iestāžu audzēkņiem;
r) pētī dažādu lauksaimniecības nozaru stāvokli un vaj?dzī-

bas un iesniedz par to ierosinājumus Latvijas Lauksaimnie-

cības kamerai;

s) uz attiecīgu iestāžu pieprasījumu, no savu biedru vidus ie-

teic personas līdzdarbībai Latvijas Lauksaimniecības kame-

rā un dažādu citu uzdevumu pildīšanai valsts un pašvaldī-
bu iestādēs,- goda uņ šķīrēju tiesās, apspriedēs, delegācijās,

komisijās un citur;

t) uztur ziņu sniegšanas, tiesiskās palīdzības un citus birojus;

v) ar Latvijas Lauksaimniecības kameras starpniecību stājas

sakaros ar citām lauksaimniecības biedrībām un arī valdī-

bas, pašvaldību un citām iestādēm statūtos sprausto mērķu

sasniegšanai. . '
5. §. Savu uzdevumu labākai veikšanai lauksaimniecī-

bas biedrība var organizēt savus biedrus atsevišķās sekcijās,

grupās, kopās, vienībās pēc lauksaimniecības nozarēm, nodar-

bošanās, interesēm, dzīves vietas un citām pazīmēm,. izslēdzot
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tomēr biedru sadalīšanos vai nošķiršanos pēc tautībām vai ti-

cībām.

6. §. Lauksaimniecības biedrība var dibināt, pārvaldīt un

izlietot dažādus-pašpalīdzības fondus, kā: izglītības, kristību,

pūra, bēru,, palīdzības sniegšanai slimību un nelaimes gadīju-

mos, fondus bezzemnieku apgādāšanai ar zemi un inventāru

saimniecības uzsākšanai un fondus citu vajadzību apmierinā-
šanai.

Biedrība var pieņfemt un pārvaldīt novēlējumus mantā vai

naudā, saskaņā ar novēlētāju noteikumiem.

7. §. legūt nekustāmu mantu, to ieķīlāt, uzņemties ilg-

termiņu saistības un atsavināt nekustamus īpašumus biedrība

var vienīgi ar Latvijas Lauksaimniecības kameras

dētāja rakstisku atļauju.

8. §. Biedrībai ir jāpilda visi Latvijas Lauksaimniecības

kameras rīkojumi un uzdevumi; biedrība padota Latvijas
Lauksaimniecības kameras revīzijai, un tās pienākums ir uz-

rādīt Latvijas Lauksaimniecības kameras sūtītam revidentam

visas savas grāmatas, dokumentus un vērtības un visādi sek-

mēt revidentam viņa uzdevumu veikšanu.

Biedrības un viņas sekciju, nozaru, grupu, komisiju, biro-

ju, fondu un goda tiesas noteikumi un arī instrukcijas stājas

spēkā, tikai pēc tam, kad tos apstiprinājis Latvijas Lauksaim-

niecības kameras priekšsēdētājs.

Latvijas Lauksaimniecības kameras pilnvarotām personām

ir tiesības piedalīties visās biedrības sēdēs, apspriedēs, sapul-

cēs, pieprasīt to sasaukšanu un vajadzības gadījumos uzņemties
to vadību.

9. §. Biedrībai ir savs zīmogs ar tās nosaukumu.

Biedrības karogu, ierakstu, devīzes un arī krūšu vai citādu

nozīmju pieteikšanai vajadzīga Latvijas Lauksaimniecības ka-

meras priekšsēdētāja atļauja.

10. §. Par savām saistībām biedrība atbild ar visu savu

mantu, izņemot speciālos fondus un glabāšanā vai pagaidu lie-

tošanā nodotos un uzticētos līdzekļus un mantu.

11. §. Biedrības priekšnieks, valdes un revīzijas komisi-

jas locekļi paraksta Latvijas Lauksaimniecības kameras izstrā-

dāto svinīgo solījumu, ka apzinīgi un pēc labākās sirdsapzi-

ņas pildīs viņiem uzticētos pienākumus.

11. Biedri.

12. §. Par biedrības biedriem var būt abu dzimumu Lat-

vijas pilsoņi, ne jaunāki par 18 gadiem, kas dzīvo un darbojas
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vai kuriem ir īpašums vai uzņēmums biedrības darbības rajo-
nā, un kuru tiesības nav ierobežotas ar tiesas lēmumu, un ari

juridiskas personas.

1. piezīme. Biedri, kas jaunāki par 21 gadu vai kas pastā-
vīgi nedzīvo biedrības darbības rajonā, nsvar būt par
valdes, revīzijas komisijas locekļiem un arī par biedrības

pilnvarotiem kongresos, konferencēs, sapulcēs un līdzīga
rakstura sanāksmēs.

2. piezīme. Juridiskas personas piedalās biedrības sapulcēs
ar saviem pārstāvjiem — valdes locekļiem, pa vienam no

katras organizācijas.

13. §. Biedrus uzņem valde.

Personas un organizācijas, kas vēlas iestāties par biedriem,
iesniedz valdei pieteikšanās rakstu, apņemoties pēc uzņemša-
nas pildīt biedrības statūtu noteikumus un biedrības pārvaldes
orgānu likumīgos lēmumus.

lesniegtos pieteikumus valde pārbauda un 1 mēneša lai-

kā lemj par to ievērošanu vai noraidīšanu.

14. §. lestājoties biedrībā, katrs biedrs maksā Ls

iestāšanās naudu un ikgadus biedru maksu.

1. piezīme. Uz valdes priekšlikumu pilna sapulce var sa-

mazināt vai atlaist pavisam biedru maksas mazturīgiem
biedriem.

2. piezīme. lestāšanās un biedru nauda ieskaitāma bied-

rības tekošos ienākumos un to atpakaļ neizmaksā.

15. §. Biedri var izstāties no biedrības labprātīgi katrā

laikā, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu un iepriekš no-

kārtojot tekošos biedru maksājumus un arī speciāli uzņemtās
saistības.

Biedrus izslēdz: a) biedrības priekšnieks uz goda tiesas lē-

muma pamata, b) pilna sapulce 27. §. paredzētā kārtībā.

Labprātīgi izstājies biedrs zaudē savas biedra tiesības un

pienākumus no tās dienas, kad viņš iesniedzis paziņojumu par

izstāšanos, bet izslēgtais — no tā laika, kad pilna sapulce no-

lēmusi viņu izslēgt.

16. §. Personas, kam lieli nopelni valsts dzīvē un lauk-

saimniecībā, vai kas sevišķi sekmējušas biedrības mērķu sa-

sniegšanu, pilna sapulce ar Latvijas Lauksaimniecības kame-

ras priekšsēdētāja atļauju var ievēlēt par biedrības goda bied-

riem. Goda biedru ievēlēšanai nqpieciešams 2/s klātesošo balsu

vairākums. Goda biedri nemaksā iestāšanās un biedru naudas,

nepilda biedrībā nekādus amatus, izņemot labprātīgi uzņem-

tos, bet bauda visas biedru tiesības.
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111. Biedrības līdzekļi.
17. §. Biedrības līdzekļi sastādās no: 1) biedru iestāšanās

maksām, 2) gadskārtējām biedru maksām, 3) speciālām bied-

ru iemaksām dažādu pasākumu ierīkošanai un fondu dibinā-

šanai, 4) atlikumiem no biedrības uzņēmumiem un sarīkoju-
miem, 5) ienākumiem no biedrības īpašumiem, 6) pašvaldī-
bu, vietējo saimniecisko organizāciju un valsts pabalstiem, zie-

dojumiem un dažādiem neparedzētiem ieņēmumiem.

Gadskārtēju biedru iemaksu lielumu nosaka pilna sapulce.
Speciālās iemaksas dažādu pasākumu ierīkošanai, kā,

piem., dažādu nozarujoārraudzībai, izdara tie biedri, kas šinīs

pasākumos piedalās.
6. §. paredzētie fondi sastādāmi kā no vispārējiem bied-

rības līdzekļiem, tā arī no dažādiem biedru un nebiedru zie-

dojumiem šiem mērķiem.

IV. Biedrības pārvalde.
18. §. Biedrību pārvalda: a) biedrības priekšnieks, b)

valde, c) pilna sapulce un d) revīzijas komisija.

A. Biedrības priekšnieks.

19. §. Biedrības priekšnieka uzdevums ir sekot, lai bied-

rības darbība saskanētu ar likumu un statūtiem; viņam jārū-
pējas, lai biedrība uzturētu ciešus sakarus ar Latvijas Lauk-

saimniecības kameru un strādātu saskaņā ar tās norādījumiem
un ieteikumiem. Biedrības priekšnieks (pārzina visas sekcijas,
grupas un citas darbības nozares; saņem ziņojumus no to va-

dītājiem un var piedalīties bez iīpašas iecelšanas vai ievēl-ša-

nas visās sekciju, komisiju vai citāda nosaukuma sanāksmēs

un sēdēs. Ja biedrības priekšnieks aizkavēts izpildīt savus pie--;
nākumus, tad biedrību vada priekšnieka vietnieks.

B. Valde.

20. §. Valde vada visas biedrības lietas un biedrības

priekšnieka personā bez īpašas pilnvaras, reprezentē biedrību

uz ārieni. Atsevišķu biedrības lietu vešanai valde var izdot

pilnvaras ikkatrai likumīgi pilntiesīgai personai.
21. §. Valdē ir 5—7 locekļi. Valdes amati ir: biedrības

priekšnieks, kas reizē ir arī valdes priekšsēdētājs, priekšnieka

vietnieks, sekretārs un kasieris. Pārējiem valdes locekļiem

speciālus uzdevumus uztic pēc vajadzības.
Biedrības priekšnieku un valdes locekļus uz 1 gadu, aiz-

klāti ar zīmītēm balsojot, ievēl kopsapulce katra gada sākumā,

vēlākais līdz 1. aprīlim. Reizē ar valdes locekļiem ievēl arī 3

valdes locekļu kandidātus.
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Biedrības valdē un kandidātos nevar būt personas, kas

atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas, par ko draud tiesību iero-

bežošana, un kas sodītas ar cietuma sodu par noziegumiem,
kuri izdarīti mantkārīgos nolūkos.

22. §. Valdes sēdes sasauc un vada biedrības priekšnieks,
bet viņa prombūtnes gadījumā — priekšnieka vietnieks. Par

sēdi jāpaziņo valdes locekļiem personīgi vai ar rakstu ne vēlāk

kā 1 dienu iepriekš. Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tanī pieda-
lās biedrības priekšnieks vai viņa pilnvarojumā tā vietnieks

un vismaz puse pārējo valdes locekļu.
Pirmā valdes sēde sasaucama ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc

ievēlēšanas, uņ tanī valdes locekļi sadala savā starpā biedrī-

bas amatus. Valdes sekretārs pārzina biedrības sarakstīšanos

un protokolē valdes sēžu lēmumus. Kasieris pārzina biedrības

kasi un mantu, raksta kases grāmatu un arī rūpējas par to,
lai biedri kārtīgi nomaksātu savus maksājumus. Nedēļas lai-

kā pēc pirmās sēdes jāpaziņo Latvijas Lauksaimniecības ka-

merai amatu personu adreses.

23. §. Nobalsošanā valde jautājumus izšķir ar vienkāršu

balsu vairākumu, un lēmumi skaitās par pieņemtiem, ja vairā-

kumā ietilpst arī priekšnieka vai viņa vietnieka balss, ja pē-

dējais pilnvarots vadīt sēdi. Valdes sēžu lēmumus ieraksta

protokolu grāmatā, un tos paraksta visi klātesošie valdes lo-

cekļi. Ja kāds valdes loceklis nepievienojas vairākuma lēmu-

mam, viņš var pieprasīt savu atsevišķu domu ierakstīšanu pro-

tokolā.

24. §. Valdes pienākumi, bez jau minētiem, ir:

a) uzņemt jaunus biedrus; līdz pirmās valdes ievēlēšanai jau-
nus biedrus uzņem biedrības statūtu parakstītāji;

b) aizstāvēt biedrības intereses administrātīvās un tiesu iestā-

dēs;'

c) pieņemt un atlaist biedrības darbiniekus un noteikt viņiem

algu budžetā paredzētos apmēros;

d) glabāt, pārzināt un rīkoties ar biedrības mantu kā labam

saimniekam pienākas;

c) sagatavot jautājumus un priekšlikumus pilnai sapu
Tcei;

f) biedrības darbības aplokā organizēt biedrus pa sekcijām,

grupām, kopām un komisijām atsevišķu nozaru pārzināša-
nai vai speciālu jautājumu apspriešanai;

g) izstrādāt instrukcijas amata personām un darbības nozarēm.

25. §. Pilnvaras, līgumus, vekseļus un citus saistības rak-

stus un arī tekošā rēķina čekus un naudas izmaksas orderus

paraksta biedrības priekšnieks vai viņa pilnvarā priekšnieka
vietnieks un bez tam vēl 1 valdes loceklis. Pārējos rakstus kā
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otrais var parakstīt arī kads no biedrības citiem darbiniekiem,,

saskaņā ar biedrības darbvedības instrukciju.

C. Pilna sapulce.
26. §. Pilnas sapulces ir: a) kārtējas, ko sasauc valde ik-

gadus ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim, b) ārkārtējas, ko sasauc val-

de pēc sava ieskata vai uz .Latvijas Lauksaimniecības kamera3

revīzijas komisijas vai ne mazāk kā uz vienas desmitās daļas
biedru rakstītu pieprasījumu ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā no pie-

prasījuma saņemšanas.
27. §. Pilna sapulce:

a) izvēl biedrības priekšnieku, valdes un revīzijas komisijas

locekļus;
b) izskata un apstiprina pārskatus, budžetus, darbības plānus

un lemj par tīra atlikuma izlietošanu un budžetā radušos

iztrūkumu segšanu;

c) apspriež un izlemj Latvijas Lauksaimniecības kameras, val-

des un biedru ierosinājumus un priekšlikumus;

d) noteic gadskārtējās biedru maksas lielumu un samaksas ter-

miņus;
c) uzņem goda biedrus;

f) izšķir jautājumus par nekustamu īpašumu pirkšanu, pār-
došanu, apgrūtināšanu, ieķīlāšanu un noteic aizņēmuma

summu;

g) lemj par dažādu fondu nodibināšanu un pieņem noteikumus

šo fondu uzkrāšanai un izlietošanai;

h) izslēdz biedrus uz biedrības priekšnieka ierosinājumu ar

2/3 balsu vairākumu;

i) ierosina un ar Latvijas Lauksaimniecības kameras atļauju,

lemj par biedrības statūtu grozīšanu;

k) saziņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameru lemj par bied-

rības likvidāciju;

1) izšķir visas citas lietas, kas pārsniedz valdes un revīzijas

komisijas pilnvaru robežas.

28. §. Pilna sapulce skaitās par likumīgi sasauktu un

pilntiesīgu:

a) ja tā izziņota ar apkārtrakstu vai ar citādu iepriekš noteiktu

plašu publikācijas veidu, vismaz 14 dienas pirms sapulces

sanākšanas;

b) ja tanī piedalās vismaz Vio pilntiesīgu biedru, bet ne mazāk

kā 10, Un

c) ja tajā piedalās biedrības priekšnieks vai viņa vietnieks.

29. §. Katram biedram pilnā sapulcē ir tikai viena balss,
kuru nevar nodot citam. Nobalsošanā jautājumus pilna sapul-



250

cc izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot gadījumus,
kuros šinīs statūtos noteikts citāds balsu vairākums. Ja balsis

sadalās vienlīdzīgi, tad izšķīrēja ir sapulces vadītāja balss.

30. §. Pilnu sapulci atklāj un vada biedrības priekšnieks
vai viņa uzdevumā biedrības priekšnieka vietnieks. Sapul-
ces protokola rakstīšanai pilna sapulce ievēl protokolistu. Pil-

nas sapulces lēmumi ir saistoši visiem biedriem, neatkarīgi no

tā, vai viņi sapulcē piedalījušies, vai nē. Saistoši pilna sapul-
ce var izlemt vienīgi izziņotā darbu kārtībā uzņemtos jautāju-
mus. Visus jautājumus sapulce izšķir ar vienkāršu balsu vai-

rākumu atklāti balsojot, izņemot tos gadījumus, kur šinīs sta-

tūtos paredzēta citāda balsošanas kārtība.

31. §. Pilnas sapulces protokolu paraksta sapulces vadī-

tājs un protokolists. Balsis skaita pilnā sapulcē ievēlēti īpaši
balsu skaitītāji, kas arī paraksta protokolu.

Valdes pienākums ir 2 nedēļas iepriekš paziņot Latvijas
Lauksaimniecības kamerai sapulces sanākšanas laiku, viatu un

darba kārtību. Pilnas sapulces protokola noraksts jāpiesūta
Latvijas Lauksaimniecības kamerai 2 nedēļu laikā pēc sapul-
ces.

D. Revīzijas komisija;

32. §. Revīzijas komisijā ir 3—5 locekļi. Revīzijas ko-

misijas locekļus uz 1 gadu, aizklāti ar zīmītēm balsojot, ievēl

kopsapulce reizē ar valdi, un viņi pirmā sēdē sadala savā star-

pā revīzijas komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sekre-

tāra amatus. Tādā pat kārtībā ievēl 2 revīzijas komisijas lo-

cekļu kandidātus. Revīzijas komisijas sēdes sasauc revīzijas
komisijas priekšsēdētājs, paziņojot par to revīzijas komisijas
locekļiem personīgi vai ar rakstu vismaz 1 dienu iepriekš, un

tās ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 3 revīzijas komi-

sijas locekļi, to starpā revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai

viņa uzdevumā revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

Revīzijas komisija jautājumus izšķir atklātā balsošanā ar vien-

kāršu balsu vairākumu.

33. §. Revīzijas komisijas uzdevums ir pārbaudīt tekoši

un gada beigās kasi, inventāru, vērtspapīrus, lēses, dokumen-

tus, grāmatas un iesniegt pilnai sapulcei savas atsauksmes kā

par gada pārskatu, budžetu, darba plānu, tā arī ziņojumu par

biedrības darbības revīziju gada laikā.

34. §. Visus savus lēmumus un atzinumus revīzijas ko-

misija ieraksta īpašā protokolu grāmatā. Protokolus paraksta
visi klātesošie revīzijas komisijas locekļi. Protokola noraksts

jāpiesūta Latvijas Lauksaimniecības kamerai 2 nedēļu laikā.
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V. Sekciju un grupu vadītāji, priekšnieka
uzticības vīri, padome un goda tiesa.

35. §. Katrai biedrības sekcijai, grupai vai citai vienībai

biedrības priekšnieks ieceļ vadītāju. Vadītāja pienākums ir

rūpēties, lai darbība būtu sekmīga un saskanētu ar attiecīgu,
instrukciju, par ko viņi atbildīgi priekšniekam. Darbības ra-

jona attālākās vietās biedrības priekšnieks var iecelt īpašus uz-

ticības vīrus, kuru uzdevums ir veikt dažādus priekšnieka uz-

ticētos pienākumus.
36. §. Sekciju vadītāji un priekšnieka uzticības vīri sa-

stāda biedrības padomi. Padomes priekšsēdētājs ir biedrības

priekšnieks. Padomes uzdevums ir apspriest priekšnieka un

sekciju vadītāju ierosinātos jautājumus par biedrības sekmī-

gāku darbību. Padomes atzinumus priekšnieks ziņo valdei.

Padomes atzinumi izpildāmi tad, ja valde tiem pievienojusies.
37. §. Pie biedrības pastāv un darbojas goda tiesa, saska-

ņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameras izdotiem noteiku-

miem.

VI. Gada pārskats.
38. §. Biedrības darbības gads ir no 1. janvāra līdz 31.

decembrim.

39. §. Pēc darbības gada beigām, ne vēlāk kā līdz 1. mar-

tam, valde sastāda sīku gada pārskatu par biedrības darbību;

gada pārskatu paraksta biedrības priekšnieks, visi valdes locek-

ļi un pēc tam, kad revīzijas komisija to pārbaudījusi un parak-

stījusi, tas iesniedzams kārtējās pilnas sapulces apstiprināšanai.
2 nedēļu laikā pirms pilnas sapulces pārskatam jābūt pieeja-
mam biedru ieskatam valdes noteiktās stundās un telpās.

40. §. Gada pārskatā katrā ziņā jāievieto:

a) ieņēmumu un izdevumu kontu pārskats;

b) sākuma un slēguma bilance;

c) ziņas par biedru skaitu gada sākumā un beigās;

d) valdes un revīzijas komisijas sastāvs un adreses;

c) sīkākas ziņas par biedrības darbību, atzīmējot, ko veikušas

biedrības sekcijas, grupas, komisijas v. t. t.

41. §. Pilnas sapulces apstiprināts gada pārskats jāuzgla-
bā biedrības arķīvā, bet tā noraksti jāiesniedz Latvijas Lauk-

saimniecības kamerai un tām valdības iestādēm, kā to prasa

likums un valdības rīkojumi.

VII. Biedrības likvidācija.
42. §. Biedrība jālikvidē:

1) uz tiesas sprieduma pamata;

2) uz Latvijas Lauksaimniecība* kameras priekšsēdētāja lē-

muma pamata;
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3) ja par likvidāciju lemj pilna ■sapulce ar ?/s visu biedrības

biedru balsu vairākumu.

43. §. Biedrības likvidāciju izdara valde,, ja pilna sapul-

ce to neuzdod izdarīt īpaši ievēlētiem ne mazāk kā 3 likvidato-

riem. Pilnas sapulces lēmums par biedrības likvidāciju jāpa-
ziņo apgabaltiesai un jāizsludina «Valdības Vēstnesī» un arī

vienā no vietējiem laikrakstiem. Likvidātori rīkojas pēc tiem

vispārējiem noteikumiem, kādi pastāv valdes locekļiem, ar tā-

du pašu atbildību par zaudējumiem, kas biedrībai celtos viņu
vainas dēļ. Likvidātori padoti revīzijas komisijas kontrolei.

Likvidātori uzaicina ar pavēstēm biedrības kreditorus, gādā

līdzekļus viņu prasību apmierināšanai, pārdod biedrības man-

tu, ved sarunas un slēdz līgumus ar trešām personām un iestā-

dēm, saskaņā ar pilnas sapulces lēmumiem.

Pēc biedrības parādu nolīdzināšanas atlikušā biedrības

manta pāriet Latvijas Lauksaimniecības kameras īpašumā.
44. §. Pēc likvidācijas nobeigšanas likvidātori sastāda

pārskatu par savu darbību un šo pārskatu, kopā ar revīzijas

komisijas atsauksmi, ceļ priekšā pilnas sapulces apstiprināša-
nai. Par likvidācijas nobeigšanu pēc pārskata apstiprināšanas
likvidātori ziņo apgabaltiesai. Biedrības grāmatas, rakstus un

dokumentus likvidātori nodod apgabaltiesai uzglabāšanai.
45. §. Visos, šinīs statūtos neparedzētos gadījumos biedrī-

ba rīkojas saskaņā ar vispārējiem likumiem un Latvijas Lauk-

saimniecības kameras priekšrakstiem.

INSTRUKCIJA KANDIDĀTU VĒLĒŠANĀM LATVIJAS

LAUKSAIMNIECĪBAS KAMERAS LOCEKĻU AMATAM

(lzdota uz Lauksaimniecības nolikuma 50. panta pamata.)
1. Lauksaimniecības biedrības katru gadu no 1. februāra

līdz 1. martam īpašās ārkārtējās kopsapulcēs, saskaņā ar Gta-

tūtu 28., 30. un 31. §§, izvēlē delegātus kandidātu vēlēšanām

Lauksaimniecības kameras locekļu amatam.

Piezīme. Sakarā ar delegātu vēlēšanām, jaunu biedru uz-

ņemšana no 1. februāra līdz i. martam pārtraucama.
2. Ārkārtējās lauksaimniecības biedrību kopsapulces, ku-

ru dienas kārtībā paredzētas vēlēšanas, biedrību valdes izziņo
ar apkārtrakstu vai piesūtot biedriem īpašus paziņojumus vis-

maz 14 dienas pirms sapulces sanākšanas, uzrādot paziņojumos

sapulces sanākšanas laiku, vietu un dienas kārtību, kurā jā-

paredz arī delegātu vēlēšanas.

3. Katra lauksaimniecības biedrība ■ izvēlē 3 delegātus.

Tiem jābūt lauksaimniecības biedrības biedriem. Ir vēlams,
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lai 2 no 3 delegātiem būtu viens lauksaimnieks, kam pagājušā
gadā bijušas tirdznieciskas attiecības ar A/S «Bekona eksports»,
bet otrs — lauksaimnieks, kam pagājušā gadā bijušas tirdz-

nieciskas attiecības ar Zemkopības ministrijas Labības biroju
vai arī A/S «Latvijas Centrālais sēklu eksports». Par delegā-
tiem var izvēlēt arī lauksaimniecības biedrību amata personas,

tāpat arī lauksaimniecības biedrības biedrus — pastāvīgos
laukstrādniekus. Lauksaimniecības biedrībās, pie kurām pa-
stāv darba vai laukstrādnieku sekcijas, viens delegāts izvēlē-

jams no šīs sekcijas uzticības vīriem — pastāvīgiem laukstrād-

niekiem.

Delegāti jāizvēlē līdz 1. martam. Biedrības, kas savus de-

legātus līdz minētam dātumam nav izvēlējušas, tāļākās vēlē-

šanās nevar piedalīties.
4. Ārkārtējā kopsapulcē katram lauksaimniecības biedrī-

bas biedram ir viena balss, ko nevar nodot citam. Delegātus
izvēlē ar vienkāršu balsu vairākumu, bet izvēlējamiem dele-

gātiem jādabū ne mazāk kā puse no klātesošo vēlētāju balsu

skaita. . Ja pirmā balsošanas gājienā tas nav panākts, balsoša-

na jāatkārto. Delegātus izvēlē aizklāti balsojot —ar zīmītēm.

5. Bez delegātiem kandidātu vēlēšanām kameras locekļu
amatam, lauksaimniecības biedrības 4. pantā paredzētā kārtībā

izvēlē 4 līdz 6 priekšstāvjus no biedru vidus ieskaitīšanai re-

zerves kandidātos pašvaldību amatiem. Izvēlēto priekšstāvju
sarakstu Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs
līdz ar savu atsauksmi iesniedz lekšlietu ministram.

6. Par notikušām delegātu vēlēšanām kameras locekļu
amatam un arī lauksaimniecības biedrības priekšstāvju vēlēša-

nām ieskaitīšanai rezerves kandidātos pašvaldību amatiem

lauksaimniecības biedrības priekšnieks 3 dienu laikā ziņo Lat-

vijas Lauksaimniecības kamerai, uzdodot izvēlēto delegātu un

lauksaimniecības biedrības priekšstāvju vārdus, uzvārdus, ad-

resi vai dzīves vietu, dzimšanas gadu, izglītību un nodarboša-

nos. Ziņojumam klāt jāpieliek pagasta valdes apliecināts vē-

lēšanu protokola noraksts.

7. Par delegātiem' kameras locekļu kandidātu vēlēšanām

un arī par lauksaimniecības biedrību priekšstāvjiem nevar būt

personas, kam ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības, kas ad-

ministrātīvi sodītas, kas atrodas konkursā vai nenobeigtā kon-

kursa izlīgumā, kam iecelta administrācija vai kas atrodas aiz-

gādnībā un kas pēdējo 5 gadu laikā atceltas no biedrību, orga-

nizāciju vai pašvaldību amatiem.

8. Katrā agronomiskā rajonā lauksaimniecības biedrību

delegāti no sava vidus izvēlē 3 kandidātus Latvijas Lauksaim-
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nkcības kameras locekļu amatam. Ir vēlams, lai 2no 3 kan-

didātiem būtu: viens — lauksaimnieks, kam pagājušā gadā
bijušas tirdznieciskas attiecības ar Zemkopības ministrijas LaJ

bības biroju vai arī ar A/S «Latvijas Centrālais sēklu eksports».

Rajonos, kur salasās ne mazāk kā 3 delegāti lauksaimnie-

cības biedrību darba sekciju uzticības vīri, viņi vienu kandi-

dātu kameras locekļu amatam izvēlē no sava vidus.

Ja šo delegātu ir mazāk kā 3, viņi piedalās kandidātu vē-

lēšanās kopā ar pārējiem delegātiem.
Tajos agronomiskos rajonos, kuros darbojas tikai 1 lauk-

saimniecības biedrība, kopsapulces ievēlētie delegāti skaitās

arī kandidāti kameras locekļu amatam.

9. Lauksaimniecības biedrību delegāti Lauksaimniecības

kameras priekšsēdētāja noteiktās dienās, bet ne vēlāk kā līdz

15. martam, sapulcējas tās lauksaimniecības biedrības telpās,
kuras vārdā nosaukts agronomiskais fajons, un izvēlē kand da-

tus kameras locekļu amatam. Sapulcēšanās diena lauksaim-

niecības biedrību delegātiem jāpaziņo vismaz nedēļu pirms
noliktā sapulces dātuma tās biedrības priekšniekam, kuras vār-

dā nosaukts agronomiskais rajons.
10. Kameras locekļu kandidātu vēlēšanu sapulci atklāj

un līdz sapulces vadītāja izvēlēšanai vada gados vecākais no.

tās biedrības delegātiem, pie kuras sapulce sanākusi.

Kandidātu vēlēšanu sapulce atklāti balsojot ar vienkāršu

balsu vairākumu izvēlē sapulces vadītāju un balsu skaitītājus.

Sapulces protokolists ir rajona agronoms; ja viņš sapulcē nevar

būt klāt, tad protokolistu sapulce ievēlē no sava vidus. Vēlē-

šanu protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists un bal-

su skaitītāji.
11. Kandidātu vēlēšanās katram delegātam ir tikai viena

balss, ko nevar nodot citam. Kandidātus ievēlē aizklāti balso-

jot — ar zīmītēm, ar vienkāršu balsu vairākumu, bet ievēlē-

jamam kandidātam jādabū ne mazāk kā puse klātesošo vēlē-

tāju skaita. Ja pirmā balsošanas gājienā tas nav panākts, tad

balsošana jāatkārto.
12. Par notikušām kandidātu vēlēšanām sapulces vadī-

tājs nekavējoties (ne vēlāk kā 3 dienu laikā) ziņo Latvijas
Lauksaimniecības kamerai, piesūtot vēlēšanu sapulces proto-
kolu (oriģinālā) un arī paziņojot ievēlēto kandidātu vārdus, uz-

vārdus, dzīves vietu, dzimšanas gadu, izglītību, nodarbošanos

un dzīves gājumu.
13. Kandidātu vēlēšanu sapulcēs var piedalīties arī Zem-

kopības ministra un Latvijas Lauksaimniecības kameras pār-

stāvji, bet viņi nevar ņemt dalību balsošanā.
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•i 14. Kameras locekļu kandidātu vēlēšanu rezultātus Lat-

vijas Lauksaimniecības kamera līdz 20. martam paziņo Zem-

kopības ministram, uzdodot ievēlēto kandidātu vārdus, uzvār-

dus, adresi, dzimšanas gadu, izglītību, nodarbošanos un īsu

dzīves gājumu.
No izvēlētiem kandidātiem Zemkopības ministrs ieceļ ka-

meras 100 locekļus un nozīmē 100 pilnvarniekus - lauksaim-

niecības biedrību priekšstāvjus pie Labības biroja un A/S «Lat-

vijas Centrālais sēklu eksports» un 100 pilnvarniekus pie A/S
«Bekona eksports».

15. Izstājušos, izslēgto un mirušo kameras locekļu vietā

tajos agronomiskajos rajonos, no kuriem viņi nākuši, izvēlē-

jami jauni kandidāti šīs instrukcijas noteiktā kārtībā. Šīm vē-

lēšanām katrā atsevišķā gadījumā termiņus nosaka Latv:jas
Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs saziņā ar Zemkopī-
bas ministru.

1938. gada 25. janvārī.

Zemkopības ministrs J. Birznieks.

Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks J. Zariņš

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU DARBĪBA, GRĀMATVE-

DĪBA UN KASE

(Izstrādājusi LLK Kopdarbības nodaļa.)

Darbvedība.

lenākušie raksti. Biedrībai adresētos rakstus un

sūtījumus saņem biedrības priekšnieks vai viņa nozīmētā per-

sona. Uz rakstiem atzīmē, kad raksts b-bā ienācis un kas to

saņēmis. Biedrības priekšnieks rūpējas, lai atbildes laikā un

kārtīgi tiktu nosūtītas. Visi ienākušie raksti sakopojami ātršu-

vējos ienākšanas kārtībā un uzglabājami. Biedru 'pieteikšanās
raksti sakopojami atsevišķā ātršuvējā chronoloģiskā kārtībā.

B-bai jāizgriež no laikrakstiem svarīgākie raksti, kas at-

tiecas uz b-bas darbību un lauksaimniecību, un jāuzglabā at-

sevišķā kopojumā.

Izgājušie raksti. No biedrības izsūtāmiem rak-

stiem jānoņem noraksti. Uz noraksta jāatzīmē dātums, kad

raksts nosūtīts, un cik samaksāts pastmarkās. Rakstu noraksti

sakopojami ātršuvējā izsūtīšanas kārtībā un uzglabājami.
Biedrības reprezentētājus rakstus, rakstus, kas izriet no

pārvaldes lēmumiem un visus citus rakstus paraksta biedrības

priekšnieks vai viņa pilnvarā priekšnieka vietnieks kopā ar

valdes locekli — sekretāru vai darbvedi.
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Informācijas materiālu presei var nodot vienīgi ar bied-

rības priekšnieka vai viņa pilnvarā priekšnieka vietnieka at-

ļauju.
Biedrība var iekārtot arī ienākušo un izgājušo rakstu grā-

matas, kurās reģistrē attiecīgos rakstus, atzīmējot īsu saturu

un dātumu, kad raksts saņemts vai nosūtīts, kā arī izpildīšanas

gaitu.
Biedru uzņemšana un izslēgšana. lestājo-

ties b-bā, biedri iesniedz pieteikšanās rakstu un līdz ar to ie-

maksā statūtos noteikto ieštāšanās naudu. Katrā pieteikšanās
rakstā jātaisa atzīme, kad pieteikšanās raksts biedrībā ienācis.

Tāpat pieteikšanās rakstā jāatzīmē valdes sēdes dātums, kurā

biedrs uzņemts. Biedru Uzņemšana un tāpat to izslēgšana pro-

tokolējama. Izstāšanās biedram jāpieteic rakstiski.

Pārvaldes orgānu protokoli. Biedrībā sevišķa
vērība piegriežama protokolu rakstīšanai. Tie rakstāmi pilnai
sapulcei, valdei, revīzijas komisijai un sekcijām atsevišķās pro-

tokolu grāmatās. Protokoli jāraksta īsi, skaidri un labi sala-

sāmi. Pēc sēdes protokols jānolasa un jāparaksta sēdes dalīb-

niekiem, bet sapulces protokols sapulces vadītājam, protoko-
listam un ievēlētiem protokola parakstītājiem.

Darbības plāns un budžets. Biedrības valdei

jāsaimnieko pilnas sapulces apstiprināto budžetu robežās, jā-

rūpējas par to kārtīgu izpildīšanu un visu b-bai pienācīgo sum-

mu iekasēšanu laikā.

Darbības plānu un budžeta projektus sastāda valde un

pirms pilnas biedru sapulces, kurā paredzēts darbības plānu

un budžetu apstiprināt, nodod revīzijas komisijai atsauksmei.

Darbības plāns un budžets sastādāms reālās robežās.

Vekseļi un tekošu rēķinu čeki. Vekseļus un

tekošu rēķinu čekus paraksta biedrības priekšnieks vai viņa

pilnvarā priekšnieka vietnieks kopā ar valdes locekli — ka-

sieri, bet pilnvaras, līgumus un citus saistības rakstus paraksta
biedrības priekšnieks vai viņa pilnvarā priekšnieka vietnieki

kopā ar valdes locekli — sekretāru. Vekseļi un tekošu rēķinu
čeki glabājas pie biedrības kasiera.

Sociālās iemaksas un atvilkumi. Izmaksā-

jot pieņemtiem darbiniekiem algu, jāievēro obligātie atvilkumi

sociālai apdrošināšanai, kā: slimo kasei, bezdarba apkarošanas
fondam un pensiju fondam. Pēc notecējušā mēneša izdarītie

atvilkumi nekavējoties iemaksājami attiecīgām iestādēm kopā

ar darba devēja biedrības piemaksām.

Algotam darbiniekam saslimstot, par to nekavējoties ar

rakstu jāziņo tai slimo kasei, kurā darbinieks apdrošināts, tā-



pat slimo kasei paziņojama darbinieka stāšanās darbā pēc iz-

veseļošanās. Slimo kasei arī jāpaziņo par katru jaunpieņemtu
un no darba atbrīvotu darbinieku.

Vēlētie darbinieki apdrošināmi slimo kasē un pensiju fon-

dā tikai tad, ja tie saņem noteiktu algu un tā ir viņu galvenais
ienākuma avots.

Dokumentu apmāks, a ar zīmognodevu.
Katrs attaisnotājs dokuments, kurā uzrādītā kopsumma

par Ls 5,—, apmaksājams ar likumīgo zīmognodevu. Pašlaik

dokumenti apmaksājami ar šādu zīmognodevu:

a) kvītis apmaksājamas ar 20 sant. zīmogmarku, neatka-

rīgi no kvīts summas lieluma;

b) rēķini apmaksājami ar 2 sant. zīmogmarku par katriem

pilniem un nepilniem desmit latiem, marku summa jā-

noapaļo uz augšu, lai tā bez atlikuma dalītos ar pieci;

c) vekseļi un akti apmaksājami ar 4 sant. zīmogmarku par'
katriem pilniem un nepilniem desmit latiem; marku

summa jānoapaļo uz augšu, lai tā bez atlikuma dalītos

ar pieci.

Algu, godalgu u. c. saraksti, kā arī biedrības iekšējās ap-

grozības dokumenti un biedrības labā izdarītie darbinieka iz-

devumu dokumenti nav apmaksājami ar zīmognodevu. Doku-

menti, kuru vērtība nepārsniedz pieci lati, no zīmognodevas'
atbrīvoti.

. Zīmogmarkas dzēšamas ar dokumenta izdavēja parakstu
vai iestādes zīmogu un datumu, ievērojot rīkojumu par zīmog-,
nodevu.

NAUDAS NORĒĶINI

Dokumenti naudas saņemšanai un izmaksai.

Visas naudas summas, ko biedrība saņem, ierakstāmas

biedrības naudas ieņēmumu kvītīs. Kvītis rakstāmas caur

ogļpaipīru trīs eksemplāros, un tās paraksta b-bas kasieris -

naudas saņēmējs. Pirmais kvīts eksemplārs izsniedzams nau-

das maksātājam, otrs nododams grāmatvedim iegrāmatošanai
un. un trešais piesaknis paliek kasierim, pēc kufa izdara ierak-

stu kases grāmatā,

Biedru naudu iekasē pret biedru kartēm. Katrs izdevums

attaisnojams ar dokumentu, kura saturam jābūt nepārprota-
mam. Izdevuma dokuments jāraksta naudas saņēmējam.

No kases izmaksājamas summas vienīgi pret biedrības
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priekšnieka vai viņa pilnvarotā priekšnieki vietnieka attiecī-

gām rezolūcijām uz izmaksas dokumenta, kvītīm.

Ja par naudas izmaksu nav dokumenta no ārienes, tad jā-
izraksta kvīts 2 eksemplāros: viens no tiem jānodod grāmatve-

dībai, otrs paliek pasaknī.
Kases grāmata. lerakstāmi visi darījumi skaidrā

naudā, kā ieņēmumi, tā izdevumi. Kases grāmata vedama uz

dokumentu pamata. Nav pielaižams kases grāmatā izdarīt ie-

rakstus, ja nav attiecīgu dokumentu. Katra mēneša beigās ka-

ses grāmata jānoslēdz, t. i. jāsaskaita ieņēmumi un izdevumi

(katri atsevišķi) un no ieņēmumiem jāatņem izdevumus, lai re-

dzētu, cik daudz skaidras naudas vajaga kasē atrasties.

Kā uz ieņēmuma, tā izdevuma dokumentiem jāatzīmē Nr.,

ar kādu dokuments ierakstīts kases grāmatā.

Pie dokumentu nodošanas grāmatvedim, pēdējais paraks-
tās kases grāmatā, ka dokumentus ar Nr. Nr. saņēmis.

Kasieru maiņas gadījumā kases grāmata noslēdzama, un

par naudas nodošanu un saņemšanu ir jāparakstās abiem ka-

sieriem.

Sekcijas naudu saņem un izmaksā pret dokumentiem, ku-

rus ieraksta sekcijas kases grāmatā. Sekciju kasieri valdes no-

teiktā laikā par saņemtām un izmaksātām naudas summām

norēķinās ar biedrības kasieri.

GRĀMATVEDĪBA

Lauksaimniecības b-bas grāmatas ved pēc dubultās sistē-

mas amerikāņu veida, saskaņā ar LLK izdotām lauksaimnie-

cības biedrību grāmatvedības formām.

Biedru grāmata. Biedru grāmatu ved biedrības ka-

sieris, un tā noder iestāšanās naudas un biedru naudas kontro -

lei. Biedru grāmatā ierakstāmi visi biedri uzņemšanas kār-

tībā, dodot katram biedram pēc kārtas ejošo biedra numuru.

Biedri reģistrējami arī biedru grāmatai klāt esošā alfabētā,

pierakstot klāt biedra tekošo numuru. Grāmatas attiecīgās ai-

lēs jāatzīmē iestāšanās nauda, gadskārtējās biedru maksas un

biedru kartes Nr.

Inventāra grāmata. lerakstāms viss biedrībai pie-
derošais inventārs. leraksti izdarāmi saskaņā ar dokumentiem.

Katram inventāra priekšmetam dodams tekošais kārtas nu-

mūrs. Nolietotais inventārs izslēdzams. Izslēgšanu izdara uz

akta vai protokola pamata

Uz katra gada 1. janvāri inventāra vērtība jāsaskaņo, tā-



pat jāsaskaņo izslēgta inventāra vērtība, un rezultāti jāsalīdzi-
na ar inventāra rēķinu žurnālā - virsgrāmatā.

Ja biedrībai ir nekustami īpašumi, kā zeme, ēkas v. t. t.,

tad jāiekārto speciāla nekustamu īpašumu grāmata, vai arī var

rakstīt inventāra grāmatas atsevišķā nodalījumā.

Nekustamu īpašumu grāmatā ēku vērtība jāuzrāda atse

višķi no zemes un citu priekšmetu vērtības. Inventārs un ma-

šīnas amortizējamas ar 10%, bet ēkas — koka 3—5%, mūra
2—3% katru gadu no to vērtības.

Reskontro grāmata. lerakstāmi visi biedrības da-

rījumi, kādi notikuši ar iestādēm un personām uz kredīta.

Katrai iestādei un personai jāatver savs rēķins. Atsevišķi rē-

ķini gada beigās noslēdzami, t. i. izvedami saldo. Uz katra

gada 1. janvāri sastādāms reskontro grāmatas izvilkums (ap-

groz. pārskats), t. i. debitoru un kreditoru saraksts.

Kapitālu, fondu un izdevumu v. c. palīg-

grāmatas. Atkarībā no b-bas operāciju daudzuma un da-

žādības var iekārtot reskontru arī pārējiem žurnāla - virsgrā-
matas rēķiniem, kā dažādu izdevumu - ieņēmumu r-nam, ka-

patālu r-nam, dažādu fondu r-nam, v. c. Pēc uzbūves un ie-

rakstu ziņā visas šīs palīggrāmatas ir līdzīgas reskontro grā-
matai.

Žurnāls - virsgrāmata. Žurnālā
- virsgrāmatā

ierakstāmi visi biedrības darījumi - operācijas, kur notiek vēr-

tību un saistību maiņa. Kases operācijas ieraksta uz naudas

ieņēmuma un izdevuma dokumentu pamata, bet memoriāla

operācijas uz rēķina, čeka un citu dokumentu pamata, kas

ienāk b-bai no dažādām iestādēm un personām. Visi ieraksti

žurnālā - virsgrāmatā izdarāmi tikai uz dokumentu pamata.
Pēc ieraksta žurnālā - virsgrāmatā uz dokumenta jāatzīmē
žurn. - virsgrāmatas ieraksta Nr. Žurnāls

- virsgrāmata ir

katras grāmatvedības pamats, tādēļ tā jāved ar atsevišķu rū-

pību, tīri, uzmanīgi, un katram darījumam jābūt laikā iegrā-

matotam.

Nekādi kasījumi un svītrojumi grāmatās nav pielaižami.

Labojumi ir jāatrunā un jāapliecina ar labotāja parakstu. .

Grāmatvedības dokumenti. Dokumenti, sako-

pojami un uzglabājami atsevišķos ātršuvējos žurnāla -f virs-

grāmatas ierakstu kārtībā. Uz visiem ātršuvējiem, aktīm jābūt

nepārprotamiem uzrakstiem par to saturu. Visi dokumenti

rakstāmi ar tinti, izņēmuma gadījumos pielaižams rakstīt arī

ar ķīmisko zīmuli. Labojumi dokumentā jāatrunā.
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LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU LOPKOPĪBAS SEKCIJU

INSTRUKCIJA

(Izstrādājusi LLK Lopkopības nodaļa.)
1. Lopkopības sekcijas noorganizējamas pie visām lauk-

saimniecības biedrībām.

2. Sekcijā var iestāties visi lauksaimniecības biedrība»

biedri.

3. Lopkopības sekcijas uzdevums savā darbības rajonā:
a) veicināt visu lopkopības nozaru (piena lopkopības un

piensaimniecības, zirgkopības, cūkkopības, aitkopības
putnkopības un truškopības) attīstību;

b) gādāt par iespējami lietderīgu lopkopības produktu iz-

vērtēšanu;

c) modināt interesi par lopkopības labāku nostādīšanu.

4. Minēto uzdevumu veikšanai, saskaņā ar pastāvošiem li-

Kumiem un noteikumiem, vadoties no L L kameras Biedrību

m Lopkopības nodaļu norādījumiem, sekcijai pienākas un ir

atļauts:
a) rīkot apmācības un izplatīt zināšanas kustoņu ēdināša-

nā, audzēšanā un kopšanā, govju slaukšanā, sarīkot lo-

pu apskates un izmēģinājumus lopu ēdināšanā un god-

algot labākos nopelnus šos darbos un uzdevumos;
b) rūpēties par darbības rajonā visvairāk piemēroto māj-

kustoņu šķirņu ieaudzēšanu un izplatīšanu, veicinot un

noorganizējot vajadzīgā sugas materiāla iegādi un pār-

došanu;

c) veicinot sugas kustoņu pirkšanu un pārdošanu, sekcijai
ir atļauts noorganizēt starpniecības biroju;

d) iegādāt un uzturēt vaislas dzīvniekus, ierīkot vaislas

stacijas, lopu un putnu audzētavas;

c) gādāt un rūpēties ,lai biedru saimniecībās mājlopus uz-

turētu labi un pareizi ēdinātu; sekmēt labas lopbarības

ražošanu, izplatot zināšanas, propagandējot pareizākos
barības ievākšanas paņēmienus un pagatavošanas vei-

dus; godalgot par labi ierīkotām ganībām un pļavām

un pareizu mājlopu uzturēšanu; lietot morāliskus spai-
dus pret tām saimniecībām, kas savus mājlopus uztur

pārāk nolaidīgi un trūcīgi;

f) sekcijām, kuru darbības rajonā nedarbojas lopkopības

pārraudzības biedrības, jānoorganizē lopkopības pārrau-
dzības grupas. Pēc apstākļiem sekcijas pārņem savā

pārziņā un vadībā visu lopkopības pārraudzību pagastā.

Ļoti aktīvi jāizplāta zināšanas par lopu pārraudzības
nozīmi un tās vajadzību saimniecības sekmīgā izveidoša-

šanā. Jāpanāk, lai iespējami lielāks saimniecību skaHs
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pievienotos pārraudzībai. Pārraudzības darba veikšanai

sekcijas algo pārraugus;

g) pārraudzības grupas pie sekcijām var organizēt saziņā
ar vietējo L L kameras rajona lopkopības inst. uktoru un

kameras Lopkopības nodaļas atļauju, pie 1 am šo grupu

darbība jāvada pēc L L kameras Lopkopības nodaļas iz-

strādātiem noteikumiem (pārraudzības statūtiem);
1 h) vislielāko vērību piegriezt tīra piena iegūšanai, piena

pareizai uzglabāšanai un apkopšanai. Jāizplata zināša-

nas par šo darbu pareizu pildīšanu, rīkojot kursu3,
priekšlasījumus, ekskursijas un praktiskus demonstrē-

jumus. Rīkot sacensības slaukšanā un godalgot labākos

lopkopjus, slaucējus, saimnieces un saimniekus, pieno-
tavu darbiniekus;

i) krāt praktiskus novērojumus un piedzīvojumus un atzi-

ņas par pareizu lopu mitekļu ierīkošanu. Veicināt lop-

kopības darbu apzinīgu un lietderīgu pildīšanu, gādājot

par labierīcību ierīkošanu kūtīs un ceļot strādnieku ap-

zinīgumu, godalgot lopkopībā nodarbinātos strādniekus;

j) gādāt par ērtu veterināro palīdzību un sekmīgu lopu
ārstēšanu un izsargāšanu no slimībām. Sekmēt lauk-

saimnieku apgādāšanu ar lētiem lopu ārstēšanas piede-
rumiem un līdzekļiem;

k) izplatīt zināšanas par lopkopību, apspriežot attiecīgus

jautājumus sekcijas sapulcēs, rīkojot kursus un priekš-

lasījumus, sekmējot literātūras izplatīšanu, rīkojot eks-

kursijas, piedaloties izstādēs v. t. t. Noturēt sekcijas
biedru pārrrunu vakarus (vakarēšanas).

5. Sekcijas darbību vada lauksaimniecības biedrības priekš-
nieka iecelta persona, kuru viņš izrauga saziņā ar L L kameras

Lopkopības nodaļu.
6. Sekcijām savā darbā jāuztur ciešs sakars ar vietējo ra-

jona lopkopības instruktoru un L L kameras Lopkopības no-

daļu.
7.Sekcijas gada pārskata viens eksemplārs jāiesūta L L ka-

meras Lopkopības nodaļai.
B.Visādi jāatbalsta un jāsekmē L L kameras lopkopības

darbinieku darbs un uzdevumu veikšana.

DARBĪBAS NOTEIKUMI LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBAI

LAUKSAIMNIECĪBAS B-BU LOPKOPĪBAS SEKCIJĀS

I

1. Saskaņā ar pastāvošiem likumierm un instrukciju lauk-

saimniecības biedrību lopkopības sekcijām, lopkopības pārrau-
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dzlbas grupām, vadoties no Latvijas Lauksaimniecības kameras

Lopkopības nodaļas norādījumiem un ar lauksaimniecības bied-

rības valdes piekrišanu, atļauts:

a) izdarīt lopkopības pārraudzību dalībnieku saimniecībās,

pieņemot un algojot pārraugus, kas sistemātiski apmeklē

viņu saimniecības;
b) sarīkot sacīkstes lopu ēdināšanā, kopšanā, slaukšanā uo

godalgot nopelnus šinī ziņā;

c) ierīkot un uzturēt vaislas buļļu, kuiļu, teķu stacijas,
vaislas lopu, trušu un putnu audzētavas;

d) piedalīties mājkustoņu ciltsgrāmatu vešanā.

2. Sekcijas un pārraudzības grupu darbību, saskaņā ar

Lauksaimniecības nolikuma 68. §. 4. p., vada Latvijas Lauk-

saimniecības kamera tiklab lopkopības pārraudzībā, kā māj-
kustoņu sugas izkopšanā un citos lopkopības un piensaimnie-
cības jautājumos.

11. Sekcijas dalībnieku uzņemšanas kār-

tība lopkopības pārraudzības grupās, dalīb-

nieku tiesības un pienākumi.

3. Lopkopības pārraudzību pie sekcijas var nodibināt, ja

tajā pieteicas ne mazāk kā 10 saimniecības ar 50 slaucamām go-
vīm. Pēc vajadzības, saziņā ar rajona lopkopības instruktoru,

pārraudzības dalībniekus var iedalīt vairākās pārraudzības

grupās.
4. Lopkopības sekciju pārraudzības grupās uzņem abu dzi-

mumu pilngadīgas personas, kā arī juridiskas personas, kas ir

lauksaimniecības biedrības biedri un kam biedrības rajonā pie-
der govis.

Personas, kas vēlas piedalīties pārraudzībā, iesniedz sekci-

jas vadītājam rakstisku paziņojumu, kurā apņemas izpildīt lop-

kopības sekcijas instrukcijas un pārraudzības darbības

mus. Jaunus dalībniekus lopkopības pārraudzībā uzņem sek-

cijas vadītājs. Dalībniekus atsevišķās pārraudzības grupās ie-

dala saziņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameras rajona lop-

kopības instruktoru, kā tas instrukcijā par lopkopības pārrau-r
dzības biedrībām paredzēts.

5. Katra pārraudzības dalībnieka ganāmpulkā pārraudzība

jāizdara vismaz vienu reizi mēnesī, saskaņā ar Latvijas Lauk-

saimniecības kameras dotism norādījumiem un instrukcijām.

6. Lopkopības pārraudzības dalībnieki maksā kontroles

maksas pēc pārraugāmo govju skaita un citus maksājumus tā-

dos apmēros un termiņos, kādus uz sekcijas vadītāja priekšli-
kumu un saskaņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameras no-
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teikumiem noteikuši lopkopības pārraudzības sanāksmes dalīb-

nieki.

7. Ja kāds pārraudzības dalībnieks, neskatoties uz sekcijas
vadītāja pieprasījumiem, neiemaksā lopkopības pārraudzības
sanāksmē noliktā termiņā govju kontroles maksas vai arī citus

maksājumus, tad tās piedzen no viņa likumīgā ceļā. Sekcijas

vadītājs uz pārraudzības sanāksmes lēmuma pamata katrā laikā

var izslēgt no pārraudzības tos dalībniekus, kas kārtīgi nepil-
da savus maksājumus, pārkāpuši lopkopības sekcijas instrukci-

jas, lopkopības sekcijas pārraudzības sanāksmes lēmumus, vai

arī kas strādā pretim lopkopības pārraudzības mērķiem un in-

teresēm.

8. Katram lopkopības pārraudzības darbiniekam pienākas:

a) pārrauga kontrolei obligāti nodot visus govslopus un uz

vēlēšanos citu šķiru dzīvniekus, izpildīt visus pārrauga

aizrādījumus lopkopībā un piensaimniecībā, nesaskaņu

gadījumos griežoties pie grupas vecākā, sekcijas vadī-

tāja, lauksaimniecības biedrības priekšnieka, rajona
lopkopības instruktora un Latvijas Lauksaimniecības

kameras Lopkopības nodaļas;

b) būt palīdzīgam pārraugam darbu izvešanā viņa saim-

niecībā;

c) dot pilnu uzturu un dzīvokli pārraugam par pārraudzī-
bas darba laiku saimniecībā un pēc nobeigtā darba no-

vest viņu līdz nākamai pārraugāmai saimniecībai pēc
noteiktās kārtības;

d) atļaut apzīmēt pārraugāmās govis ar zīmēm ragos vai

citādi;

c) atļaut apzīmēt atšķiramos teļus no viņu mātes ar nu-

muriem ausīs, pēc pieņemtās sistēmas;

f) vest pareizas atzīmes attiecīgos sarakstos par lopu ap-

iešanos un atnešanos;

g) izvest dzīvē sekcijas, pārraudzības grupu sanāksmē at-

zītos un pārrauga, rajona lopkopības instruktora vai

Latvijas Lauksaimniecības kameras centra darbinieku

ieteiktos lopkopības, piensaimniecības un cūkkopības,

aitkopības, zirgkopības un putnkopības uzlabojumus.

9. Personām, kas iestājušās lopkopības pārraudzības gru-

pā, jāpaliek tanī vismaz 1 gadu. Pirms šī laika notecēšanas

nevienam dalībniekam nav atļauts izstāties no lopkopības pār-

raudzības, izņemot vienīgi saimniecības izbeigšanos, dzīves vie-

tas pārmaiņas, kā arī gadījumos, kad dalībnieks izslēgts no pār-

raudzības.
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10. Par vēlēšanos izstāties no pārraudzības grupas pēc 1

gada notecēšanas, izņemot tos gadījumus, kādi paredzēti 9. p.,.
dalībniekam jāiesniedz sekcijas vadītājam rakstisks paziņo-
jums, ne vēlāk par 3 mēnešiem pirms darbības gada beigām:
sākot ar jaunu darbības gadu, viņu tad atzīst par izstājušos.
Galīgu aprēķinu ar grupas dalībniekiem, kas izstājušies no pār-
raudzības, izdara ne vēlāk par 4 nedēļām, pēc notecējušā gada,
pārskata apstiprināšanas. Izstājušies vai izslēgtie dalībnieki

nekādas iemaksas atpakaļ nedabū.

11. Dalībniekiem, kas izstājušies vai izslēgti no pārraudzī-
bas grupas pirms 1 gada notecēšanas vai darbības gada vidū aiz

iemesliem, kas nav minēti 9 .p.; pienākas, saskaņā ar izstāša-

nās gadā viņu saimniecībā pārraugāmo govju skaitu, samaksāt

noteiktas kontrolējamo govju maksas un citas maksāšanas pēc

pārraudzības grupas sanāksmes apstiprinātā budžeta, par visu

laiku, kurā viņiem pienācās būt par dalībniekiem.

12. Mirušu dalībnieku pēcnācēji, ja viņi vēlas palikt lop-

kopības pārraudzībā iesniedz paziņojuma rakstu, saskaņā ar 4.

p. Turpretim ja viņi nevēlas palikt lopkopības pārraudzībā,
tad galīgu aprēķinu ar viņiem izdara saskaņā ar šīs instrukcijas
11. p.

111. Sekcijas līdzekļi.
13. Sekcijas lopkopības pārraudzības līdzekļi sastādās no:

a) dalībnieku kontrolējamām govju maksām un

b) citiem ienākumiem, kā: valsts, Latvijas Lauksaimniecī-

bas kameras un pašvaldības pabalstiem, ziedojumiem un

neparedzētiem ieņēmumiem;
14. Sekcijas lopkopības pārraudzības līdzekļus izlieto:

pārraugu algošanai un citiem kārtējiem izdevumiem,

saskaņā ar pārraudzības grupu darbību un pārvaldīšanu;

b) lopkopības un piensaimniecības veicināšanas pasāku-
miem vispārīgi.

Valsts, Latvijas Lauksaimniecības kameras un pašvaldības

pabalsti, kas domāti šim mērķim, jāizlieto tikai lopkopības

pārraudzības vajadzībām resp. pārraugu algošanai v. c. pārrau-
dzības izdevumiem. Pārraudzības līdzekļus, uz lauksaimniecī-

bas biedrības valdes rakstiskas pilnvaras pamata saņem un

pārzina sekcijas vadītājs kopā ar viņa palīgu — kasieri.

Saskaņā ar šo pilnvaru, sekcijas vadītājs kopīgi ar kasieri

kārto sekcijas naudas lietas, saņemot LLK un citus pabalstus,
maksas par kontrolējamām govīm, v. c. — izdarot dažādus

maksājumus (pārraugu algām, slimo kasē, pensijas fondam v.

c), vedot šīm vajadzībām kases grāmatu, pārraudzības dalīb-

nieku grāmatu, saņemto un nosūtīto rakstu grāmatu. Sekcijas
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naudu saņem un izmaksā pret dokumentiem, kurus ieraksta

sekcijas kases grāmatā sekcijas kasieris; sekcijas kasieris val-

des noteiktā laikā par saņemtām un izmaksātām naudas sum-

mām norēķinās ar biedrības galveno kasieri.

IV. Sekcijas lopkopības pārraudzības pār-
valdīšana.

15. Lopkopības pārraudzību pārzina un vada sekcijas vadī-

tājs ar saviem palīgiem, lopkopības pārraudzības sanāksme un

grupu vecākie.

16. Lopkopības pārraudzības sanāksmes sasauc sekcijas va-

dītājs pēc vajadzības.

Sekcijas pārraudzības sanāksmes sasauc katra gada maijā,
bet ne vēlāk par jūniju, skata cauri un apstiprina gada pārska-

tu, kā arī tekošā gada budžetu, un izšķir visus citus jautāju-
mus. Lēmumi stājas spēkā pēc tam, kad tos apstiprinājis lauk-

saimniecības biedrības priekšnieks.
1. piezīme: Pirmo sekcijas lopkopības pārraudzības

sanāksmi sasauc lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
kurš sapulcei stāda priekšā sekcijas vadītāju. Turpmā-
kās sanāksmes sasauc sekcijas vadītājs, saziņā ar lauk-

saimniecības biedrības priekšnieku
2. piezīme: Pārraudzības dalībnieku pieprasījumi —-

sasaukt pilnu sanāksmi — jāiesniedz sekcijas vadītājam,
uzdodot, kādus jautājumus vēlas sanāksmē apspriest.
Sekcijas vadītāja pienākums ir sanāksmi sasaukt triju

nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, pretējā gadī-

jumā sanāksmi sasauc lauksaimniecības biedrības priekš-
nieks.

17. Katram pārraudzības dalībniekam sanāksmē ir tikai

viena balss ,kuru nevar atdot citam.

18. Par sanāksmes vietu, laiku, kā arī par darbu kārtību

sekcijas vadītājs paziņo lauksaimniecības biedrības priekšnie
kam un pārraudzības dalībniekiem rakstiski vismaz vienu ne-

dēļu pirms sanāksmes.

19. Sanāksme, kas izziņota iepriekšējā § minētā kārtībā,

ir pilntiesīga pie katra ieradušos dalībnieku skaita. Sanāksme

var izšķirt tos jautājumus, kuri paredzēti paziņojumā uzrādītā

darbu kārtībā.

20. Visas pārraudzības sanāksmes vada sekcijas vadītājs vai

viņa palīgs, un tās protokolē sekcijas vadītāja palīgs — proto-

kolists. Protokols parakstāms klātesošiem dalībniekiem vai sa-

nāksmes izvēlētām personām. Sanāksmes lēmumi saistoši vi-

siem pārraudzības grupu dalībniekiem, neskatoties uz to, vai

vai viņi piedalījušies sanāksmē, vai nē.
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-21. Sanāksmēs iesniegtos jautājumus izšķir ar klātesošo

dalībnieku vienkāršu balsu vairākumu, t. i. [priekšlikums vai

lēmums ir pieņemts, ja tas dabūjis vairāk par pusi no nodotām

balsīm; ja balsis sadalās divās vienlīdzīgās daļās, tad sekcijas

vadītāja balss ir izšķīrēja.
22. Sekcijas lopkopības pārraudzības sanāksmes apsprieša-

nai un izšķiršanai piekrīt:
a) gada pārskata un tekošā gada budžeta caurskatīšana un

pieņemšana;
b) noteikt dalībnieku maksas par kontrolējamām govīm

un dažādas citas iemaksas saskaņā ar Latvijas Lauk-

saimniecības kameras noteikumiem, bet katra darbības

gada beigās sadalīt uz dalībniekiem varbūtējās papildu

piemaksas;
c) izslēgt dalībniekus un spriest par nenokārtotu maksāju-

mu piedzīšanu;

d) ierosināt jautājumus par kursu, izmēģinājumu lopu ap-

skašu sarīkošanu un citu lopkopības, piensaimniecības,

cūkkopības, aitkopības un sīklopkopības uzlabošanas pa-

sākumu veikšanu.

23. Uz lauksaimniecības biedrības priekšnieka vai sekcijai

vadītāja uzaicinājumu sanāksmē var piedalīties lietpratēji ar

padomdevēja tiesībām. Tāpat sanāksmē var piedalīties ar pa-

domdevēja tiesībām Zemkopības ministrijas un Latvijas Lauk-

saimniecības kameras sūtītas personas un rajona lopkopības
instruktori.

24. Lopkopības sekcijas vadītāju ieceļ lauksaimniecības

biedrības priekšnieks saziņā ar rajona lopkopības instruktoru,
un to apstiprina Latvijas Lauksaimniecības kamera uz neno-

teiktu laiku. Lauksaimniecības biedrības priekšnieks uz sekci-

jas vadītāja priekšlikumu ieceļ uz 1 gadu atsevišķu pārraudzī-
bas grupu vecākos no grupas izraudzītiem kandidātiem un sek-

cijas vadītāja palīgus — kasieri un protokolistu.
25. Sekcijas vadītājiem un viņa palīgiem pienākas:

a) rūpēties, lai darbība būtu sekmīga un saskaņota ar

lauksaimniecības biedrību lopkopības sekciju instrukci-

ju, par ko sekcijas vadītājs atbildīgs lauksaimniecības

biedrības priekšniekam un Latvijas Lauksaimniecības

kameras Lopkopības nodaļai:

b) apgādāt pārraudzības vajadzībām kontroles piederumus,

reaktīvus, grāmatas v. t. t.;

c) kārtot sekcijas naudas lietas saskaņā ar 14. p. noteiku-

miem. Sekcijas vadītājam uz lauksaimniecības biedrības

priekšnieka pieprasījumu ieskatam vienmēr jāizsniedz kases
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un protokolu grāmatas un citi dokumenti, kā arī regulāri jā-
sniedz ziņojums par sekcijas darbību;

d) pieņemt jaunu dalībnieku pieteikšanos;
c) sastādīt sekcijas lopkopības pārraudzības budžetu, gada

pārskatus un visādus priekšlikumus biedrības priekšniekam un

lopkopības pārraudzības dalībnieku sanāksmei;

f) pieņemt un atlaist pārraugus saziņā ar Latvijas Lauk-

saimniecības kameru. Katru mēnesi izmaksāt pārraugiem pie-
nācīgo algu, kārtot pieteikumus un maksājumus slimo kasei

un pensiju fondam. Saskaņā ar likumu un saziņā ar grupas

vecāko piešķirt pārraugiem atvaļinājumus;

g) noskaidrot sūdzības, ko cēluši dalībnieki vai grupu ve-

cākie pret lopkopības pārraugiem, kā arī izšķirt pārraugu ie-

sniegtās sūdzības;

h) sekcijas vadītājs kopīgi ar lauksaimniecības biedrības

priekšnieku un grupas vecāko dod atsauksmi par pārrauga dar-

bību, viņam vietu mainot;

i) uz Latvijas Lauksaimniecības kameras un rajona lop-
kopības instruktora pieprasījumu, saziņā ar biedrības priekš-
nieku, sniegt dažādas ziņas un izpildīt dotos rīkojumus, aizrā-

dījumus un lopkopības pārraudzības sanāksmes lēmumus;

j) sekcijas vadītājs vada visas lopkopības sekcijas un pār-
raudzības sanāksmes un grupu vecāko apspriedes.

26. Grupu vecāko apspriedes sasauc sekcijas vadītājs pēc

sava ieskata, vai uz kāda grupu vecākā pieprasījumu, paziņojot

par to grupu vecākiem personīgi vai rakstiski ne vēlāk kā 1

dienu iepriekš. Apspriedes atzinumi ierakstāmi protokolu grā-
matā un izpildāmi saskaņā ar noteikumiem. Protokolus pa-
raksta sekcijas vadītājs un klātesošie grupu vecākie.

27. Grupu vecākiem pienākas:

a) izpildīt sekcijas vadītāja rīkojumus attiecībā uz grupa

darbību;

b) sekmēt savas lopkopības pārraudzības grupas rajona

jaunu dalībnieku piesaistīšanu lopkopības pārraudzībā un rau-

dzīties, lai grupas dalībnieki pildītu paredzētos noteikumus;

c) sekot savas grupas lopkopības pārrauga darbībai un ko-

pēji ar sekcijas vadītāju un lauksaimniecības biedrības priekš-
nieku dot par viņu atsauksmi vietu maiņas gadījumā;

d) sastādīt savas grupas pārskatus un visādus priekšliku-

mus sekcijas vadītājiem;

c) vest savas grupas dalībnieku kontrolējamo mājlopu sa-

rakstu, iekasēt gadskārtējās maksas par kontrolējamām govīm

un sekcijas vadītāja noteiktos termiņos iemaksāt to lopkopī-
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bas sekcijas kasierim, un par visām lietām informēt sekcijas

vadītāju;

f) parakstīt visus dokumentus, kas attiecas uz grupas dar-

bību (pusgada pārskati v. c.)
28. Šīs instrukcijas, Latvijas Lauksaimniecības kamera?

rīkojumu vai sekcijas lopkopības pārraudzības sanāksmes lē-

mumu pārkāpšanas gadījumā sekcijas vadītājs, kopā ar palī-

giem, atbild lauksaimniecības biedrības priekšniekam un lauks,

biedrībai likumīgā kārtā par zaudējumiem, kuri cēlušies viņu
rīcības dēļ.

29. Sekcijas lopkopības pārraudzības darbības gads sākd-

ar 1. aprīli un beidzas ar 31. martu. Bet ja sekcijas

pības pārraudzības grupa savu darbību uzsākusi darbības gada

vidū, tad pirmais darbības gads skaitās no sekcijas lopkopības

pārraudzības grupas darbības uzsākšanas dienas līdz nākbšani

31. martam.

30. Pēc pagājušā darbības gada sekcijas vadītājs kopā ar

palīgiem līdz 1. maijam, bet ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam, Sa-

stāda sīku pārskatu par sekcijas lopkopības pārraudzības dar-

bību pēc attiecīgām grāmatām un dokumentiem un to lieK

priekšā lauksaimniecības biedrības priekšniekam un lauksaim-

niecības biedrības revīzijas komisijas caurskatīšanai — at-

sauksmei un nodod sekcijas lopkopības pārraudzības sanāksmes

apspriešanai.
31. Visa lopkopības sekcijas lopkopības pārraudzības grā*

matvedība, rēķinvedība un inventūra ir pakļauta lauksaimnie-

cības biedrības revīzijas komisijas un Latvijas Lauksaimnie-

cības kameras darbinieku kontrolei.

DARBA SEKCIJAS UN LAUKSTRĀDNIEKU APAKŠSEKCI-

JAS INSTRUKCIJA

(Izstrādājusi LLK Darba nodaļa.)

1. Pie lauksaimniecības biedrībām dibināma darba sek-

cija un laukstrādnieku apakšsekcija, kuru uzdevums kārtot-

lauksaimniecības darba un laukstrādnieku dzīves un darba jau-

tājumus.
2. Darba sekcijā pēc vēlēšanās ieiet visi lauksaimniecības

biedrību biedri, bet laukstrādnieku apakšsekcijā — vienīgi
laukstrādnieki. Laukstrādnieku apakšsekcija savā darbībā no

darba sekcijas nav atkarīga.

3. Darba sekcijas uzdevums un mērķis ir — orga-

nizēti rūpēties par lauku darba spēka jautājuma kārtošanu un

laukstrādnieku dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, pētīt un
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kārtot saimniekošanu, lai samazinātu darba roku daudzumu un

celtu darba ražību, rodot līdzekļus un ceļus strīdu izlīdzināša-

nai saimnieku uņ strādnieku starpā un iespēju strādniekiem

tikt uz augšu.

4. Minēto uzdevumu veikšanai darba sekcija:

a) propagandē lauksaimniekos laukstrādnieku darba un

dzīves apstākļu uzlabošanu;

b) propagandē cilvēku darba spēka vajadzības samazinā-

šanu lauksaimniecībā;

c) saziņā ar rajona agronomu un LLK Darba nodaļu pro .
pagandē lauksaimniekos labāku darba organizāciju saimnie-

košanā, vajadzības gadījumā saimniekošanas veida pārkārto-
šanu;

d) propagandē mazsaimniecībās esošā darba spēka pārpā
likuma iziešanu svešās saimniecībās;

c) propagandē darbības veidu un iekārtu, kas sekmē dar-

ba ražības pacelšanu;
f) propagandē saimniecību uzlabojumus — lauksaimnie-

cības mechanizāciju un labierīcības;

g) rūpējas par atzinību pelnījušo saimnieku un strādnieka

godalgošanu, piemērotas balvas izsniegšanu strādniekiem saim-ļ
niecības uzsākšanas gadījumos un darba darītāju atestāciju,
palīdzot centīgākiem laukstrādniekiem sagādāt pieņēmīgu aiz-

devumu graudnieka vai rentnieka gaitu uzsākšanai;

h) saziņā ar LLK Darba nodaļu seko dažādu izdoto liku-

mu izvešanai dzīvē, kas paredz laukstrādnieku dzīves un darba

apstākļu uzlabošanu;

i) veicina lauku iedzīvotāju darba jautājumos traucēto

tiesību atjaunošanu vai to nodibināšanu;

j) veic dažādus pienākumus sakarā ar laukstrādniekiem

paredzēto fondu dibināšanu pie LLK Darba nodaļas pabalstu,
izsniegšanai kristību, bēru, tāpat nekustama īpašuma iegādā-
šanas gadījumos.

5. Sekcijas darbu vada sekcijas vadītājs. Viņu ieceļ un

atceļ biedrības priekšnieks Sekcijas vadītāja palīgus ieceļ un

atceļ saskaņā ar LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļas ap-

stiprinātām instrukcijām.

6. Pie darba sekcijas pastāv strīdu izlīdzināšanas' orgāns

Samierinātājs, kas kārto radušos strīdus starp lauksaim-

niekiem un laukstrādniekiem. Samierinātājā ieiet: darba sek- ,

cijas vadītājs kā priekšnieks, attiecīgais biedrības uzticības

vīrs, kura rajonā strīdus noticis, un laukstrādnieku apakšsekci-

jas vadītājs. Ja laukstrādnieku apakšsekcija vēl nebūtu noor-



270

ganizējusies, tad laukstrādnieku apakšsekcijas vadītāja vietā

par locekli Samierinātājā biedrības priekšnieks ieceļ laukstrād-

nieku no biedrības biedru vidus. Samierinātājs pieņem arī

mutvārdu strīdu pieteikumus. Strīdus izšķiršanai strīdīgajām
pusēm papriekšu jāgriežas pie sava rajona uzticības vīra, kas

cenšas strīdīgās puses samierināt. Ja tas neizdodas, uzticībai

vīrs ievāc izziņas, nopratina lieciniekus, uzrakstot par to pro-

tokolu, kuru nosūta Samierinātājam.

Samierinātājs visas lietas kārto rakstiski un, ja strīdus

jautājumā nav panākta izlīgšana, savus lēmumus nosūta LLK

Darba nodaļai, kurai tas pilnos apmēros pakļauts.

7. Sekcijas vispārējo darba kārtību noteic lauksaimniecī-

bas biedrības statūti un apstiprinātās instrukcijas.

: 8. Darba sekcija izpilda visus LLK Darba nodaļas uzdo-

tos pienākumus un savā darbā vadās no tās norādījumiem. Sa-

pulču protokolus un citus pieprasītos materiālus un ziņas darba

sekcija piesūta LLK Darba nodaļai.

9. Laukstrādnieku apakšsekcijas uzdevums

un mērķis ir — sekmēt laukstrādnieku dzīves un darba ap-

stākļu uzlabošanu, aroda zināšanu un darba ražības pacelšanu,
audzināt laukstrādniekos pienākuma apziņu un valstisko do-

mu, kārtot strādnieku fizisko un garīgo audzināšanu, veicināt

strādnieku turību un pašpalīdzību un savā darbības rajonā no-

skaidrot un meklēt piepildījumu strādnieku saimnieciskām, tie-

siskām un kultūrālām vajadzībām.

10. Minēto uzdevumu veikšanai laukstrādnieku apakšsek
ci ja:

a) rīko dažādus sarīkojumus, kas veicina aroda prasmi, kā:

priekšlasījumus, kursus, dažādus praktiskus darbus un t. t.;

b) rūpējas, lai apakšsekcijas locekļi papildinātu savas

arodnieciskās zināšanas, strādājot piemērotās saimniecībās, ap-

meklējot attiecīgās mācības iestādes un t. t.;

c) rīko dažādas sacensības un izstādes, kur laukstrādnieki

rāda savu darba prasmi un veiklību;

d) saziņā ar lauksaimniecības biedrības priekšnieku rīko

dažādus sarīkojumus darbības sekmēšanai nepieciešamo līdzek-

ļu iegūšanai;

c) rūpējas par nevēlamu parādību novēršanu strādnieku

sadzīvē ar lauksaimniekiem, vadoties no atzinuma, ka lauk-

strādnieku un lauksaimnieku intereses ir vienādas un, pareizi
izprastas, veicina laukstrādnieku un lauksaimnieku starpā labu

sadzīvošanu. Rūpējas, lai laukstrādnieki augstā cieņā turētu

tautu, valsti, pienākuma apziņu un goda prātu;
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f) rūpējas par darba ražības pacelšanu, apzinoties, ka tikai

darbs ceļ cilvēku uz augšu un sagādā strādniekiem iespēju tikt

uz priekšu;

g) rūpējas par pašdarbību un apspriež sava darbibas ra-

jona strādnieku saimnieciskās, kultūrālās un tiesiskās vaja-
dzības un caur laukstrādnieku apakšsekciju un biedrības vadī-

bu tās apgaismo un aizstāv.

11. Laukstrādnieku apakšsekcijas darbu vada apakšsek-

cijas vadītājs. Viņu ieceļ un atceļ lauksaimniecības biedrības

priekšnieks. Apakšsekcijas vadītāja palīgus ieceļ un atceļ sa-

skaņā ar LLK Lauksaimniecības biedrību nodaļas apstiprinā-
tām instrukcijām.

12. Laukstrādnieku apakšsekcijas līdzekļi sastādās no

apakšsekcijas locekļu brīvprātīgām iemaksām, tāpat no atse-

višķu personu, organizāciju un iestāžu iemaksām, kā arī var-

būtējiem atlikumiem no dažādiem sarīkojumiem.

13. Laukstrādnieku apakšsekcijas vispārējo darbu kārtī-

bu noteic lauksaimniecības biedrības statūti un apstiprinātās

instrukcijas.

14. Laukstrādnieku apakšsekcija izpilda visus LLK Dar-

ba nodaļas uzdotos pienākumus un savā darbā vadās no tās

norādījumiem. Sapulču protokolus un citus pieprasītos ma-

teriālus un ziņas laukstrādnieku apakšsekcija piesūta LLK

Darba nodaļai.

NOTEIKUMI PAR LAUKSTRĀDNIEKU KVALIFICĒŠANU

(Izstrādāti saskaņa ar LLK prezidija 1938. g. 16. maija lēmumu

par laukstrādnieku kvalificēšanu; sēdes protok. 87, 69 §.)

I. Laukstrādnieku kvalifikācijas mērķi:

1. Veicināt labāko strādnieku uz priekšu iešanu dzīvē un

darbā; dot iespēju saņemt strādniekam par savu darbu pelnī-
to atlīdzību un atzinību; modināt jaunatnē interesi par lauk

saimniecības darbu un savu spēju izkopšanu; novērst šķēršļus,
kas traucē labam strādniekam ieņemt pienācīgu vietu viņam
vēlamā darbā un sabiedrībā.

2. ledalīt laukstrādniekus, kā atsevišķā arodā nodarbinā-

tus, savam vecumam un spējām atbilstošās pakāpēs.
11. Vispārējie noteikumi par laukstrādnieku

kvalificēšanu.

3. ' Laukstrādniekus pēc vecuma un darba spējām iedala

noteiktās kvalifikacijās pakāpēs, par ko viņiem izsniedz kva-

lifikācijas dokumentu — liecību vai diplomu.
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4. Laukstrādnieku kvalificēšanas darbu veic lauksaimnie-

cības biedrību darba sekcija, Latvijas Lauksaimniecības kame-

ras Darba nodaļa lauksaimniecības biedrību darba sekcijas lē-

mumus apstiprina.
5. leskaitot laukstrādniekus kvalifikācijas pakāpēs, jāpie-

turas pie šādām mērauklām:

a) par lauksaimniecības mācekļiem saukt līdz 16 gadus ve-

cus jauniešus, kas izpilda galvenā kārtā lopu ganīšanas un ci-,

tus viņu spējām piemērotus lauku darbus;

b) par jaunpuišiem un jaunmeitām saukt 16—20 gadu ve-:

cus jauniešus, kas pilda viņu spējām piemērotus lauksaimnie-

cības darbus;

c) par puišiem un meitām saukt strādniekus (strādnieces),
vecākus par 20 gadiem; par dižpuišiem un dižmeitām saukt

strādniekus (strādnieces), vecākus par 25 gadiem, kas pārzina-
lauksaimniecības darbus tik labi, ka tos var pildīt patstāvīgi,

aizstājot vajadzības gadījumā darba devēju un rīkojot pārējos
strādniekus.

Piezīme. Kvalificējamiem laukstrādniekiem jābūt darba

līguma saistībās ar darba devēju. Lauksaimniecības mācek-

ļiem jābūt nostrādājušiem tekošā saimniecības gadā darbā uz,

vietas ne mazāk par 3 mēnešiem. Jaunpuišiem, jaunmeitām,

puišiem, meitām, dižpuišiem un dižmeitām jābūt nodzīvoju-
šiem darba vietā ne mazāk par 6 mēnešiem, bet kopā ar ie-

priekšējo darba vietu tanī pašā pagastā ne mazāk par 1 gadu.

Pārejot uz dzīvi citā pagastā, jānostrādā ne mazāk par gadu.
No ārzemniekiem šīs prasības ir otrtik lielas.

6. leskaitot laukstrādnieku kvalifikācijas sarakstā, Latvi-

jas Lauksaimniecības kameras Darba nodaļa atklāj viņam ie-

rakstu, kas apzīmēts ar numuru, kurš paliek spēkā arī pēc pā-

rejas nākošā kvalifikācijas pakāpē.

7. Strādniekam izsniedzamā kvalifikācijas dokumentā --

liecībā vai diplomā jāuzrāda: ieraksta numurs, strādnieka vārds

un uzvārds, dzimšanas laiks un vieta un darba vieta doku-

menta izsniegšanas laikā.

Piezīme. Diploms vai liecība nevar noderēt kā dienesta

apliecība. Ja pēc tām rodas vajadzība, tās saskaņā ar LLK

apstiprinātiem noteikumiem izsniegs lauksaimniecības bied-

rība.

8. Kvalifikācijas dokumentos — liecībās vai diplomos uz

atsevišķas lapas izcilu atzinību pelnījušiem strādniekiem Lat-

vijas Lauksaimniecības kamera izdara ierakstus, kas raksturo

šos apstākļus. Sevišķi svarīgos gadījumos šos ierakstus pa-
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rakstus ierosina lauksaimniecības biedrību darba sekcija.

9. Kvalifikācijas dokumentus — liecības un diplomus —

izgatavo Latvijas Lauksaimniecības kameras Darba nodaļa un

izsūta lauksaimniecības biedrību darba sekcijām izdalīšanai

strādniekiem.

10. Luksaimniecības biedrībās, kurās Darba sekcijas nav

noorganizējušās, laukstrādnieku kvalifikācijas pienākumus, le-

vērojot šī uzdevuma svarīgumu, veic valde, pieaicinot sēdēs

tikpat daudz ieceltu laukstrādnieku pārstāvju, cik valdē loT

cekļu.
11. Kvalificētie laukstrādnieki sadalās aktīvajos un pa-

sīvajos. Aktīvie ir tie, kas atrodas līgumsaistībās ar darba de-

vēju, pasīvie — kas pārgājuši par graudniekiem, rentniekiem,
saimniekiem, pārgājuši citā profesijā, vai arī, ja par viņiem 1

gada laikā neienāk nekādas ziņas. Noslēdzot no jauna darba

līgumu, ja nav radušies kādi pamatoti šķēršļi, pasīvos pārskaita

aktīvajos.
12. Kvalificētos laukstrādniekus pēc viņu vecuma pārskai-

ta augstākās kvalifikācijas pakāpēs automātiski. Kā izņēmu-
mi ir dižpuiši un dižmeitas un tie, kuri izrādījušies zināmas

pakāpes kvalifikācijas goda necienīgi. Ja tālākā dzīvē un dār-*

bā viņi atkal atbilstu kvalifikācijas prasībām, tad sekcija vi-

ņus stāda no jauna priekšā kvalificēšanai augstākā pakāpē.

13. Ja laukstrādnieks izrādās savas kvalifikācijas goda

necienīgs, tad Latvijas Lauksaimniecības kameras Darba no-

daļa pēc sava vai lauksaimniecības biedrību darba sekcijas

rosinājuma var anullēt kvalifikācijas dokumentu vai arī ie-

skaitīt strādnieku zemākā kvalifikācijas pakāpē.

14. Kvalifikācijas dokumenta nozaudēšanas gadījumā
strādnieks par to ziņo lauksaimniecības biedrības darba sekci-

jai, pēdējā LLK Darba nodaļai, kura dokumenta nozaudēšanu

publicē lauksaimniecības žurnālos un nozaudētā dokumenta

vietā izsniedz jaunu, izdarot jaunizdotā dokumentā attiecīgu"
atzīmi.

111. Lauksaimniecības biedrību darba, sck-

c.ijas uzdevumi laukstrādnieku kvalificē-

šanā.

15. Laukstrādnieku kvalifikācijas priekšdarbus saimniecī-

bās veic lauksaimniecības biedrību uzticības vīri. Viņiem savā

starpā jāsadala visas pagasta saimniecības un jāraugās, lai par .
strādniekiem, kas nostrādājuši 5. § piezīmē minēto laiku, iz-

pildītu šim. nolūkam paredzētās L L kameras piesūtītās ap-
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taujās lapas tālākvirzīšanai lauksaimniecības biedrības darba

sekcijā.
16. Ar ziņu sniegšanu par strādnieku izdienu jābūt pa-

līdzīgiem pašiem saimniekiem. Laukstrādnieku aptaujas lapu

izpildīšanu, ja ir pilnīga drošība, ka lauksaimnieki paši par sa-

viem strādniekiem to lietpratīgi izdarīs, var uzticēt saimnie-

kiem. Šais gadījumos uz aptaujas lapas bez lauksaimniecības

biedrības uzticības vīra jāparakstās arī saimniekam.

17. Aptaujas izpildāmas par katru strādnieku: ganu, va-

saras strādnieku (strādnieci), deputāta strādnieku (strādnieci),
gada strādnieku (strādnieci), priekšstrādniekiem un algotām
saimniecēm.

18. Reiz noraidītu laukstrādnieku kvalificēšanu var ie-

rosināt no jauna.

19. Lauksaimniecības biedrības darba sekcijas vadītājs

saņem no biedrības uzticības vīriem izpildītās aptaujas un

nozīmē to apspriešanu nākošā lauksaimniecības biedrības dar-

ba sekcijas sēdē.

Par katru kvalificētu strādnieku lauksaimniecības biedrī-

bas darba sekcijas vadītājs apspriežas ar lauksaimniecības

biedrības priekšnieku un sekcijas sēdē nāk ar gataviem priekš-
likumiem par strādnieka ieskaitīšanu noteiktās kvalifikācijas

pakāpēs, ieskaitīšanas noraidīšanu vai atlikšanu.

20. Lauksaimniecības biedrības darba sekcijas sēdēs pie-

ņemtie lēmumi par strādnieku kvalifikāciju jāprotokolē. Pro-

tokolā jāmin visi strādnieki, par kuriem lemts, atzīmējot, kā-

dās kvalifikācijās pakāpēs viņi ieskaitīti, vai arī, ka viņu ie-

skaitīšana noraidīta vai atlikta.

21. Uz laukstrādnieku aptaujas lapām lauksaimniecības

biedrību darba sekcijai jātaisa atzīme par lēmumu, kādā kva-

lifikācijas pakāpē strādnieks ieskaitīts, izpildot šīs atzīmes sa-

skaņā ar Latvijas Lauksaimniecības kameras Darba nodaļas

norādījumiem. Atzīme jāparaksta lauksaimniecības biedrības

sekcijas vadītājam.

22. Lauksaimniecības biedrības darba sekcijas lēmumi

par strādnieku kvalifikāciju, izraksti no protokoliem līdz ar

laukstrādnieku aptaujas lapām nekavējoties jāiesūta Latvijas
Lauksaimniecības kameras Darba nodaļai.

23. Ik gadus no 10.—30. novembrim, ja Latvijas Lauk-

saimniecības kameras prezidijs nenoteic citu laiku, lauksaim-

niecības biedrību darba sekcijas ar biedrības uzticības vīru

palīdzību reģistrē saimniecībās notikušās kvalificēto laukstrād-

nieku personālās pārmaiņas, kā arī ievāc Latvijas Lauksarm-



niecības kameras pieprasītās ziņas, tās sakopo un nosūta Lat-

vijas Lauksaimniecības kameras Darba nodaļai.
24. Izdarot gadskārtēju reģistrāciju, jāraugās uz to, vai

visiem strādniekiem ir izsniegti kvalifikācijas dokumenti. Par

tiem, kuriem kvalifikācijas dokumentu trūkst, jāizpilda lauk-

strādnieku aptaujas lapa, ja viņš nostrādājis lauku saimniecī-

bās 5. § paredzēto laiku.

25. Ja kvalificētais laukstrādnieks kļūst par graudnieku,
rentnieku vai arī pāriet citā profesijā, tad lauksaimniecības

biedrības darba sekcijas vadītājs par to ziņo Latvijas Lauk-

saimniecības kameras Darba nodaļai.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU DĀRZKOPĪBAS SEKCI-

JU INSTRUKCIJA

(Izstrādājusi LLK Dārzkopības nodaļa.)
1. Pie katras lauksaimniecības biedrības var dibināt dārz-

kopības sekciju, kuras uzdevums veicināt dārzkopību un tās

zināšanu izplatīšanu nevien starp sekcijas biedriem, bet visā

biedrības darbības rajonā (pagastā).
2. Šo mērķu sasniegšanai sekcija saziņā ar biedrības

priekšnieku:

a) sekmē un pamudina ierīkot un izkopt dārzus katrā

saimniecībā, bet kur tas vajadzīgs, arī esošās paplašināt;

b) gādā par saimniecību labu ārējo izskatu, ievērojot, ka

svarīga arī visas mājas apkārtnes izdaiļošana un rūpīga apkop-

šana;

c) ierīko kopīgus pasākumus dārzu ražas lietderīgai izvēr-

tēšanai, pārstrādāšanai, uzglabāšanai;

d) rīko kursus, priekšlasījumus un praktiskus darbus

dārzkopībā;

c) ierosina sarīkot un pamudina piedalīties izstādēs, ap-

skatēs un sacensībās;

f) rīko ekskursijas attiecīga lietpratēja vadībā;

g) noskaidro sava rajona dārzkopības vajadzības, sakopo
darbā gūtās atziņas un par to ziņo L L kameras sava rajona

dārzkopības instruktoram;
3. Ja lauksaimniecības biedrībā nav īpašas biškopības sek-

cijas, tad dārzkopības sekcija rūpējas arī par biškopības vei-

cināšanu.

4. Par savu darbību sekcija sastāda gada darbības pār-

skatu, ko apstiprina biedrības priekšnieks un iesūta sava ra-

jona dārzkopības instruktoram līdz katra nākoša gada 1. feb-

ruārim divos eksemplāros.
5. Sekcijas vadītāju ieceļ biedrības priekšnieks saziņā ar
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LLK Dārzkopības un biškopības nodaļu no šim uzdevumam

piemērotākām personām.
6. Dārzkopības sekcijas uzdevumu sekmīgākai veikšanai

visi vai daļa sekcijas biedru var apvienoties pārraudzības kopā

(grupā), kas pieņem savā darbā dārzkopības pārraugu. Katrā

pārraudzības kopā ir 10—25 saimniecības.

Piezīme. Ja apstākļi to prasa, pie sekcijas var dibināt vai-

rākas pārraudzības kopas.
7. Ja sekcijā viena pārraudzības kopa, tad to pārzina sek-

cijas vadītājs, bet ja pārraudzības kopas vairākas, tad biedrī-

bas priekšnieks ieceļ katrai kopai savu pārzini. Visi kopu pār-

ziņi pakļauti sekcijas vadītājam.
8. Pārraudzības kopa, sākot darbību, izstrādā darba plānu

nākošiem 5 gadiem. Darba plāns izstrādājams saziņā ar sava

rajona LLK dārzkopības instruktoru uz īpašām LLK veidla-

pām 3 eksemplāros, no kuriem 2 eks. biedrības priekšnieks no-

dod minētam instruktoram.

9. Sekcijas dalībniekus uzņem pārraudzības kopā sekci-

jas vadītājs saziņā ar LLK rajona dārzkopības instruktoru pēc
8. punktā minētā darbības plāna sastādīšanas. Visiem pārrau-
dzības kopā uzņemtiem dalībniekiem jābūt ievestiem darba

plānā. Kopas dalībnieku uzņemšanu apstiprina biedrības

valde.

10. Pārraudzības kopa nodarbina dārzkopības pārraugu,,
kura pienākumi, alrošanas noteikumi un attiecības ar kopas
dalībniekiem noteiktas īpašos LLK noteikumos.

11. Pārraudzības kopas dalībnieki maksā biedrības kasē

pārrauga algošanai un citu izdevumu segšanai: mēneša mak-

sas, katru mēnesi proporcionāli tam, cik katra dalībnieka saim-

niecība izlietojusi pārrauga pakalpojumus. Bez tam dalībnie-

ki maksā katru gadu īpašu vienreizēju dalības naudu, kas, at-

karībā no apstākļiem, nosakāma 5—15 latu no dalībnieka gadā.
Maksas apmērus un maksāšanas termiņus nosaka katru gadu
biedrības valde uz sekcijas vadītāja priekšlikumu.

12. Pārraudzības kopā uzņemtos dalībniekus, kas nepilda

savus pienākumus, biedrības valde no pārraudzības kopas iz-

slēdz. »

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU BIŠKOPĪBAS SEKCIJU

INSTRUKCIJA

(Izstrādājusi LLK Dārzkopības - biškopības nodaļa.)

Biškopības veicināšanai pie lauksaimniecības biedrībām

var dibināt biškopības sekcijas. To uzdevumi ir šādi:

1. Modināt interesi par biškopību un gādāt par lauksaim-
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nieku teorētisko un praktisko zināšanu vairošanu biškopībā.
2. Celt ražas, rūpējoties par bišu ganību paplašināšanu un

uzlabošanu, esošo ganibu labāku izmantošanu, gādājot par bišu

saimju skaitu vairošanu un piemērotu dravošanas paņēmienu

izkopšanu.
3. Atvieglot biškopjiem nepieciešamo materiālu un inven-

tāra iegādi un lietošanu, biškopības produktu ievākšanu, ap-

strādāšanu un izvērtēšanu.

4. Veikt iepazīšanos ar citu apvidu biškopju sasniegu-
miem un ierosināt biškopju piedalīšanos dažāda veida sacen-

sībās.

5. Šo uzdevumu veikšanai biškopības sekcija, saziņā ar

biedrības priekšnieku:

a) sarīko priekšlasījumus, teorētiskus un praktiskus kur-

sus;

b) vāc ziņas un novērojumus par biškopības stāvokli un

vajadzībām pagastā un ziņo par to LLK rajona biškopības in-

struktoram;

c) ieteic un veicina dažādu lauksaimnieciski izmantojamu

nektāraugu audzēšanu, ja iespējams, gādā par attiecīgu sēklu

un dēstu, veicina biedru dravu kopīgu izvešanu ganībās;

d) iegādājas koplietošanai dažādus biškopības piederumus,

apgādā biedrus ar inventāru un materiāliem, iekārto veco sūnu

savākšanas un apmaiņas punktus, noskaidro izdevīgākās biš-

kopības produktu tirgus iespējas;

c) sarīko sacensības un apskates medus un vaska ražo-

šanā, medus augu audzēšanā, biškopības produktu izmantoša-

nā, kā arī veicina biškopju piedalīšanos izstādēs, apskatēs, sa-

censībās un ekskursijās,

f) var algot pārraugus dravu plānveidīgai pārraudzībai un

pareizai apkopšanai, ražīgāku bišu saimju ieaudzēšanai, bišu

slimību un kaitēkļu apkarošanai, kā arī padomdošanai.

6. Biškopības sekcijas vadītāju ieceļ lauksaimniecības

biedrības priekšnieks saziņā ar LLK Dārzkopības un biškopī-
bas nodalu no šim uzdevumam piemērotām personām.

7. Biškopības sekcijā var piedalīties visi lauksaimniecī-

bas biedrības biedri; sekcijā vēlama arī skolotāju-bitenieku
līdzdalība.

8. Lai spraustos uzdevumus sekmīgāk veiktu, sekcijas

biedri var apvienoties pārraudzības kopā: šādā kopā jābūt ap-

vienotām ne mazāk kā 100 bišu saimēm un, vēlams, ne vairāk

par 30 dravām. Maksimālo saimniecību skaitu kopā noteic sek-

cijas vadītājs pēc apstākļiem. Pārraudzības kopu apkalpo al-

gots pārraugs, kuru pieņem saziņā ar LLK.
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9. Pārraudzības kopu nodibinot jāsastāda darbības plān>
3 gadiem; to sastāda 3 eksemplāros, no kuriem 2 nodod LLK

rajona biškopības instruktoram.

10. Pārraudzības kopā dalībniekus uzņem sekcijas vadī-

tājs, uzņemšanu apstiprina valde.

11. Biškopības sekcijas līdzekļi pārrauga algošanai un

citām vajadzībām sastādās: 1) no sekcijas dalībnieku gadskār-

tējām vienreizējām dalības maksām, 2) no maksām, ko pār-
raudzības kopas dalībnieki maksā katru mēnesi proporcionāli

pamatsaimju skaitam.

12. Pārraudzības kopā uzņemtos dalībniekus, kas nepilda
savus biedra pienākumus, biedrības valde izslēdz no pārrau-
dzības kopas.

13. Maksas apmērus un maksāšanas termiņus katru gada
nosaka biedrības valde uz sekcijas vadītāja priekšlikumu.

14. Pārrauga uzdevums ir vasarā 1 vai pēc vajadzības vai-

rāk reizes mēnesī apmeklēt katru pārraudzības grupā esošo

dravu, izskaitīt saimes un dot norādījumus turpmākā kopša-

nā, kā arī pašam veikt sarežģītākos speciālos darbus. Ja pār-
raugs nav aizņemts pārraudzības kopas dravās, tad uz dravas

īpašnieka uzaicinājumu, viņš var pārskatīt arī ārpus pārrau-
dzības kopas esošās dravas. Saimniecības, kas pārraudzības

kopā neietilpst, par pārrauga pakalpojumiem maksā sekcijas
kasē biedrības valdes noteiktu dienas maksu.

15. Tanīs biškopības sekcijās, kurās nevar nodibināt pār-
raudzības kopu ar algotu pārraugu — mācītu biškopi, pie sek-

cijas par padomdevējiem jāsaista labākie vietējie biškopības

pratēji.

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU MĀJTURĪBAS SEKCIJU

DARBĪBAS NOTEIKUMI

(Izstrādājusi LLK Mājturības nodaļa.)

L

Mājturības sekcijas mērķi ir:

1) izplatīt teorētiskas un praktiskas zināšanas mājturībā;

2) veicināt un pārrunāt mājas kultūru;

3) ieinteresēt jaunatni mājturības un lauku darbos;

4) ierosināt lauksaimniecēs sabiedrisku darbību;

5) atvieglot sievietes darbu;

6) rūpēties par mātes aizsardzību un veselības kopšanu;

7) sargāt un godā turēt latviešu tikumus;

8) izkopt latviešu tradicijas;

9) kopt un izdaiļot lauku sētas.
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11. . Ļ ■

Šo mērķu sasniegšanai mājturības sekcija:

1. a) rīko dažādus priekšlasījumus;

b) organizē kursus mājturībā;
2. a) godalgo mājturības ražojumus, propagandē un <iowmr?

strē to pagatavošanas labākos veidus;

b) rīko īsas un ilgstošas sacensības un periodiskas izstādes; .

c) algo mājturības instruktores;

3. atbalsta un sekmē mazpulku un jaunatnes organizācijas;
4. ierīko kopējus punktus mājsaimniecības darbu veikšanai,

piem., augļu pārstrādāšanai, noorganizē svaigas gaļas izda-

līšanas punktus un tamlīdzīgus pasākumus, sarīko ekskur-

sijas;
5. a) pētī lauku sievietes darba atvieglošanas paņēmienus un

racionalizācijas veidus;

b) propagandē lauku labierīcību ierīkošanu un dažādu ma-

šīnu, darba rīku v. t. t. lietošanu;

6. a) organizē un dibina palīdzības fondus, lai atbalstītu trū-

cīgās mātes, izdala viņām bērnu pūriņus un citas veltes;

b) sarīko kursus un priekšlasījumus par higiēnu un zīdai-

ņu kopšanu;

ierosina un atbalsta veselības kopšanas punktu ierīko-

šanu un uzturēšanu;

d) propagandē un atbalsta mājas aptieku ierīkošanu;

c) organizē padomdotuves un iekārto padomdošanas die-

nas;

7. rīko reliģiski ētiskus priekšlasījumu ciklus;

8. sarīko plānveidīgi vakarēšanas, sējas, līgo, pļaujas svētkus

v. t. t.;

9. propagandē tīrību un kārtību un rīko Spodrības nedēļu.

111.

1. Mājturības sekcija vēlama pie visām lauksaimniecības bied-

rībām.

2. Sekcijā var iestāties visas lauksaimniecības biedrības bied-

renes.

3. Par sekcijas vadītāju vēlams izraudzīties enerģisku, prak-

tisku un cienījamu lauksaimnieci, dodot tai 2—3 palīgus.

4. Sekcijai jāuztur ciešs kontakts ar LLK Majturības_nodaļu:
a) sākot darbu, jāizstrādā darbības plāns un jāiesūta Māj-

turības nodaļai apstiprināšanai; •
b) arī sekcijas gada pārskats iesūtāms Mājturības nodaļai;
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c) visādi jāsekmē un jāatbalsta LLK Mājturības nodaļas
darbs. ' - :' ' '

LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU MEŽKOPĪBAS SEKCIJU

INSTRUKCIJA

(Pieņemta LLK prezidija sēde, 1937. g. 15. jūlija.)

I. Mežkopības sekciju uzdevums pacelt mežkopību lauku

saimniecībās, sekmējot: 1) lauksaimnieku mežu platību vai-

rošanu, apmežojot lauksaimniecībai nederīgās zemes, 2) meža

pieauguma un vērtības pacelšanu ar pareizu kopšanu, 3) me-

ža saudzīgu un plānveidīgu izmantošanu, 4) augoša meža un

meža materiālu izdevīgu pārdošanu, 5) meža aizsardzību pret

uguni, vēju, kaitēm un kaitēkļiem.

11. Augšējā uzdevuma veikšanai mežkopības sekcija: 1)

a) atbalsta meža dienu rīkošanu — aktīvi piedaloties sabied-

riskos sarīkojumos, organizējot meža dienas atsevišķās saim-

niecībās talku vai citādā veidā; b) rūpējas par sēklu un stā-

dāmā materiāla sagādāšanu, vajadzības gadījumos organizējot
sēklu vākšanu un stādu audzētavu ierīkošanu, rūpējas par me-

ža atjaunošanas darba rīku iegādāšanu; c) rīko apmācības pa-

reizu meža atjaunošanas paņēmienu lietošanā; d) ierīko pa-

raugkultūras; f) godalgo apmežojumus; 2) a) ierīko mežu

kopšanas demonstrējumus; b) rīko apmācības meža kopšanā;

3)-veicina mežsaimniecības plānu izstrādāšanu, vāc ziņas par

šo plānu izpildīšanu; 4) a) rūpējas par augoša meža novēr-

tēšanu, organizē apmācības meža novērtēšanā; b) organizē ap-

mācības meža izstrādāšanā, materiālu uzmērīšanā un novērtē-

šanā; c) rīko un atbalsta augoša meža un nieža materiālu iz-

soles, palīdz noslēgt pārdošanas līgumus, informē par cenām;

5) seko nepieciešamo meža aizsardzības darbu izpildīšanai; 6)
rīko priekšlasījumus, sekmē literātūras izplatīšanu, rīko eks-

kursijas, apskates, noorganizē pārraudzību, piedalās izstādēs

v. 1.1;

111. 1) Mežkopības sekcijas vēlamas pie visām lauksaim-

niecības biedrībām; 2) sekcijā var iestāties visi lauksaimnie-

cības biedrības biedri; 3) sekciju vadīšanai pēc iespējas jāuz-
aicina vietējie mežkopji, dodot viņiem kā tuvākos palīgus 2—3

aktīvākos lauksaimniekus; 4) sekcijām jāuztur ciešs sakars ar

LLK Zemkopības nodaļu; a) sākot darbu, jāizstrādā darbī-

bas plāns un jāiesūta mežkopības nozarei apstiprināšanai"; b)

sekcijas gada pārskats jāiesūta arī LLK Zemkopības nodaļai;

c) visādi jāatbalsta un jāsekmē mežkopības nozares darbs.
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NOTEIKUMI PAR LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU GODA

TIESĀM

1. Pamatojoties uz lauksaimniecības biedrību statūtu 37.

§, pie lauksaimniecības biedrībām pastāv un darbojas goda tie-

sas.

2. Biedrus, kas neizturas ar vajadzīgo cieņu un godu vār-

dos un darbos pret Latvijas-valsti, Vadoni un nacionālo valdī-

bu, nepilda statūtu noteikumus, traucē un kavē biedrības uz-

devumu veikšanu vai kaitē biedrības vai iedzīvotāju intereeēm

ar savu darbību: aizvilina gājējus — kalpotājus, nepilda līgu-

mus, rada nesaskaņas gājēju un strādnieku starpā, niecina zem-

nieku godu vārdos un darbos, nepilda ražošanas noteikumus un

programas, nepilda vai izvairās no valdības, Latvijas Lauk-

saimniecības kameras un biedrības pārvaldes orgānu likumī-

gu rīkojumu pildīšanas, ārda saticību un vienību, nekārtīgi

pilda pašvaldībās un organizācijās uzticētos pienākumus, ar;

savu dzīves veidu ārda ģimenes un mājas mieru un grauj to

tikumiskā ziņā, ar nodomu netaisni izmanto pārējos biedrus

un iedzīvotājus saviem personīgiem mērķiem — biedrības val-

de uz savu vai cietušā biedrības biedra ierosinājumu nodod

goda tiesai.

3. Goda tiesas sastāv no priekšsēdētāja un 2 locekļiem,
kurus no biedrības valdes izraudzītiem kandidātiem ieceļ un

apstiprina uz 1 gadu Latvijas Lauksaimniecības kameras

priekšsēdētājs.
4. Par goda tiesas priekšsēdētāju un locekļiem var būt

morāli un ētiski nevainojamas personas, kas nav jaunākas par

25 gadiem un bauda biedru un sabiedrības uzticību un cieņu un

bijuši biedrības biedri ne mazāk kā vienu gadu.
Piezīme: jaunnodibināto biedrību, kas pastāvējušas mazāk

par vienu gadu, goda tiesās var biedri, kas biedrībā sa-

stāvējuši īsāku laiku.

5. Goda tiesas sēdi sasauc un vada goda tiesas priekšsē-

dētājs, un tā ir pilntiesīga, ja bez priekšsēdētāja piedalās vēl

viens loceklis. Goda tiesas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu

balsu vairākumu, un tie skaitās par pieņemtiem, ja vairākumā

ietilpst arī goda tiesas priekšsēdētāja balss.

6. Neviens biedrs no goda tiesas nevar atteikties. Tāpat
biedriem, kurus goda tiesa uzaicina par lieciniekiem, jāierodas
uz tiesas sēdi obligāti. Uzaicināto biedru neierašanās gadījumā

goda tiesa lemj par vainīgo sodīšanu, piemērojot 8. pantā mi-

nētos sodus. Apsūdzēto neierašanās gadījumā goda tiesai tie-

sība lietu izlemt aizmuguriski, bet sūdzētājam neierodoties, go-

da tiesa var lietu izbeigt.
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7. Goda tiesas lēmumu goda tiesas priekšsēdētājs paziņo
biedrības priekšniekam, nododot visus goda tiesas dokumentus.

To saturs nav izpaužams. Biedrības priekšnieks rūpējas par

goda tiesas lēmumu izpildīšanu.

8. Goda tiesa biedrus, atkarībā no nodarījuma vai pār-
kāpuma svarīguma, var sodīt ar: a) brīdinājumu, b) atgādi-

nātāju brīdinājumu, c) rājienu, d) liek priekšā biedrības

priekšniekam izslēgt biedru uz noteiktu laiku, nenoteiktu lai-

ku un uz visiem laikiem.

9. Biedrības priekšnieks goda tiesas lēmumu un motīvus

par biedra izslēgšanu uz visiem laikiem ziņo Latvijas Lauk-

saimniecības kamerās priekšsēdētājam 2 nedēļu laikā pēc lē-

muma pieņemšanas, un lēmums stājas spēkā pēc LLK priekš-

sēdētāja apstiprināšanas.

10. Goda tiesas priekšsēdētāju un locekļus pirms viņu
amata pilnvaras izbeigšanās var atcelt Latvijas Lauksaimnie-

cības kameras priekšsēdētājs.

NOTEIKUMI PAR LAUKSAIMNIECĪBAS BIEDRĪBU GOD-

ALGOŠANAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀŠANU VEI-

CINĀŠANAS FONDU

1. Pie lauksaimniecības biedrībām uz statūtu 6. § un šo

noteikuma pamata pastāv godalgošanas un lauksaimniecības

zināšanu veicināšanas fonds.

2. Godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināša-

nas fonda uzdevums ir rast un krāt līdzekļus centīgāko lauku

iedzīvotāju godalgošanai par sasniegumiem un panākumiem
dzīvē un darbā un sekmēt lauku dzīves uzplaukumu, sagādāt

līdzekļus lauksaimniecības zināšanu izplatīšanai un kopdar-
bības veicināšanai.

3. Godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināša-

nas fonda līdzekļi sastādās no lauksaimniecības biedrības val-

des atvēlētām summām, biedru iemaksām, pagastu valžu, pien-
saimnieku sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, patērētāju

biedrību, citu sabiedrisku un saimniecisku organizāciju un at-

sevišķu personu ziedojumiem un iemaksām, kā arī šim nolū-

kam rīkotu dažādu sarīkojumu atlikumiem.

4. Godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināša-

nas fonda līdzekļi izlietojami:

a) centīgāko lauksaimnieču un lauksaimnieku godalgoša-
nai par sasniegumiem saimniecībā, atsevišķās saimnie-

cības nozarēs, sabiedriskā un saimnieciskā dzīvē v. t. t.;
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b) laukstrādnieču un laukstrādnieku godalgošanai par ap-

zinīgu darbu un ilggadīgu strādāšanu vienā saimnie-

cībā;
c) dažādām balvām mazpulku kustības veicināšanai un

jaunatnes piesaistīšanai lauku dzīvei;

d) godalgu piespriešanai dažādās darba rīku un darba sa-

censībās;

c) godalgām dažāda veida apskatēs un izstādēs;

f) godalgām dažādu lauksaimniecības labierīcību ierīko-

tājiem;

g) stipendiju un pabalstu piešķiršanai centīgākiem un

čakliem pagasta skolniekiem;

h) laikrakstu, žurnālu un grāmatu iegādei un pasūtīšanai;

i) dažādu mācības līdzekļu iegādāšanai kā skolu, tā ari

biedrības vajadzībām;

j) pārējām vajadzībām, kas saistītas ar čaklo un centīgo
godalgošanu un lauksaimniecības zināšanu izplatīšanu.

5. Godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināša-

nas fonda līdzekļi izlietojami vienīgi šī fonda vajadzībām.

6. Godalgošanas un lauksaimniecības zināšanu veicināša-

nas fondu pārzina un pārvalda lauksaimniecības biedrības

priekšnieks un valde.

LLK priekšsēdētājs R. Dzērve.

LLK ģenerālsekretārs K. Saliņš.

INSTRUKCIJA PAR LAUKSAIMNIECĪBAS IZSTĀDĒM

Izdota uz likuma par izstāžu sarīkošanu — Lik. kr. 182 —

1927. g., šī likuma papildinājumu un pārgrozījumu — Lik. kr.

178 — 1931. g. un likuma par Sabiedrisko lietu ministrijas no-

dibināšanu — Lik. kr. 50 — 1937. g. pamata.

(Instrukcija iespiesta Lik. kr. 182 — 1937. g. un V. V. 167. nr;

1937. g.)

1. Lauksaimniecības un tās nozaru visāda veida izstāžu

un sacensību sarīkošanai bez likuma par izstāžu sarīkošanu pa-

redzētām atsauksmēm nepieciešama Latvijas Lauksaimniecības

kameras piekrišana. Tāpat Latvijas Lauksaimniecības kame-

ras piekrišana nepieciešama rūpniecības un cita rakstura izstā-

žu sarīkošanai, ja tajās paredzēti lauksaimniecības izstādījumi.

2. Lauksaimniecības un tās nozaru vietējās izstādes un sa-

censības var sarīkot vienīgi pamatojoties uz likumu par Latvi-

jas Lauksaimniecības kameru nodibinātās lauksaimniecības

biedrības un arī vietējās lauksaimniecības nozaru speciālas
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biedrības. Citas organizācijas, kam sakars ar lauksaimniecību,
izstāžu sarīkošanu var visādi veicināt un atbalstīt.

3. Vietējās izstādes resp. apskates vienas lauksaimniecī-

bas biedrības darbības robežās var rīkot ne biežāk kā ik pēc 3

gadiem vienā un tai pašā nozarē.

Darba sacensību rīkošana nav ierobežota, bet Latvijas
Lauksaimniecības kameras piekrišana tām izprasāma parastā
kārtībā.

Visām apskatēm un sacensībām, kuras rīko vietējās spe-
ciālās biedrības, nepieciešama arī vietējo lauksaimniecības

biedrību atsauksme, jo tās regulē minētos sarīkojumus savā

darbības rajonā.

4. Rajona izstādes rīko vairāku lauksaimniecības biedrī-

bu sastādītā rīcības komiteja, kurā kā padomdevējs ieiet no-

vada vecākais agronoms vai viņa pilnvarots agronomiskais dar-

binieks, bet atbildību par to nes viena no rīkotājām biedrībām,
citām biedrībām uzņemoties līdzatbildību.

5. Vidzemē un Latgalē katru gadu var sarīkot ne vairāk

kā 2 rajona izstādes, Kurzemē un Zemgalē ne vairāk kā 1 iz-

stādi gada laikā. Izņēmumi pielaižami ar Zemkopības ministra

piekrišanu.
6. Tai gadā, kad notiek apgabala izstāde, rajona izstādes

šai apgabalā nevar rīkot.

7. Izstāžu un sacensību rīkotājiem attiecīgi pieteikumi jā-
iesniedz Latvijas Lauksaimniecības kamerai viņas noteiktos

termiņos.

8. Jautājumus par sarīkojamo izstāžu apjomu un tiesī-

bām (apgabala, rajona izstāde vai apskate) izlemj Latvija 3
Lauksaimniecības kamera.

9. Pēc pieteikumu saņemšanas Latvijas Lauksaimniecības

kamera katru gadu sastāda un līdz 15. maijam paziņo Zemko-

pības ministrijai izstāžu sarīkošanas plānu tekošajā gadā.

Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājam ir tie-

sība pieteikto izstāžu sarīkošanas plānu vajadzības gadījumā

grozīt, paziņojot par to Zemkopības ministrijai.

10. Apgabala izstādes rīko vienīgi Latvijas Lauksaim-

niecības kamera. Sarīkošanas vietu un laiku katrai apgabala
izstādei Latvijas Lauksaimniecības kamera nosaka atsev:šķi,

saziņā ar Zemkopības ministru. Apgabala izstādes nevar rīkot

vairāk kā katru gadu vienu.

11. Par izstādījumu godalgošanu apskatēs, rajona un ap-

gabala izstādēs un apbalvošanu sacensībās Latvijas Lauksaim-
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niecības kamera izstrādā īpašas instrukcijas un iesniedz tās

Zemkopības ministram apstiprināšanai.
12. Ar šo instrukciju ir atcelti noteikumi par lauksaim-

niecības izstādēm, slud. V. V. 226. — .1928. g.

Zemkopības ministrs J. Birznieks.

Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks J. Zariņš.

NOTEIKUMI PAR «NOPELNU BALVU» LAUKSAIMNIECĪ-
BAS BIEDRĪBĀM

1. Lauksaimniecības biedrību darbības sekmēšanai un

rosināšanai, biedru pašierosmes, pašdarbības un kopdarbības

izkopšanai, veicināšanai un pacelšanai, sadarbības un vienības

idejas nostiprināšanai un padziļināšanai, krietnas un godīgas
darba sacensības radīšanai un līdz ar to visas lauku dzīves cen-

tības un uzņēmības celšanai Latvijas Lauksaimniecības kamera

nodibina «Nopelnu balvu» lauksaimniecības biedrībām,

tivitātes visos darbības virzienos — biedru skaita, vienprātī-

2. «Nopelnu balvu» piešķir vadoties no: a) biedrības ak-;

bas un saskaņas, valdes un padomes rosības, sekciju un uzti-

cības vīru darbības, lauksaimniecības žurnālu un laikrakstu

izplatīšanas, sarīkoto kursu, priekšlasījumu un vakrēšanu skai-

ta un vērtības (pārdomāti temati, plānveidība laika un vietas

ziņā, apmeklētāju skaits v. t. t.), sarīkojumu skaita un satura

un patiesā darba un rosības visos pārējos biedrības pasākun^

b) labas un priekšzīmīgas sadarbības ar pagasta pašvaldību,

aizsargu organizāciju, mazpulku un visām pagasta saimniecis-

kām organizācijām, c) labas un priekšzīmīgas sadarbības ar

kaimiņu pagastiem un to organizācijām, d) labas un priekš-

zīmīgas sadarbības ar Latvijas Lauksaimniecības kameru un

visu aicinājumu un rīkojumu tūlītēju un priekšzīmīgu izpildī-
šanu un c) visiem pārējiem vērtīgiem biedrības ierosinājumiem

un sasniegumiem.

3. «Nopelnu balva» ir mākslinieciski izstrādāts un sud-

rabā kalts ozollapu vaiņags.
4. «Nopelnu balvu» katra biedrību darbības gada noslē-

gumā piešķir Latvijas Lauksaimniecības kameras prez;dijs —

uz kameras priekšsēdētāja priekšlikumu — visrosīgākai lauk-

saimniecības biedrībai Vidzemē. Kurzemē, Zemgalē un Lat-

galē.

5. «Nopelnu balva» ir ceļojoša un to iegūst rosīgākā kat-

ra apgabala lauksaimniecības biedrība uz vienu gadu.
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6. Reizē ar balvu lauksaimniecības biedrības saņem īpa-
šu apbalvojuma rakstu, bet visi apbalvotās biedrības biedri

viena gada lauksaimniecības žurnāla «Sētā un Druvā» brīv-

abonementu.

7. Apbalvotās biedrības biedriem ir tiesība kā ārēju ap-

balvojuma nozīmi kopā ar krūšu nozīmi nēsāt īpašu apbalvo-

juma zīmi — samazināta ozollapu vaiņaga veidā.

8. Žurnāla «Sētā un Druvā» brīvabonementu un tiesības

nēsāt apbalvojuma zīmi biedrības biedri bauda tik ilgi, kamēr

ceļojošā balva ir biedrības īpašumā.

9. Lauksaimniecības biedrībai, kurai piešķirta «Nopelnu

balva», ir tiesības piestiprināt savam karogam apbalvojuma
zīmi tik reizes, cik biedrība šo balvu darba sacensībā izpelnī-

jusies.
10. Apbalvotai lauksaimniecības biedrībai piešķirto «No-

pelnu balvu» pasniedz šim nolūkam īpaši sarīkotos biedrības

«Sasniegumu svētkos» Latvijas Lauksaimniecības kameras

priekšsēdētājs, vai viņa pilnvarojumā nozīmētais kameras pār-
stāvis.

11. Apbalvojuma gadam izbeidzoties, apbalvotā lauksaim-

niecības biedrība nodod «Nopelnu balvu» atpakaļ Latvijas
Lauksaimniecības kamerai, ja viņa to nav izcīnījusi no jauna.

12. «Nopelnu balvu» glabā apbalvotās biedrības valde

biedrības telpu izcilākā vietā.
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