
 

Kalkūnes pagasts, lidlauks „Grīva” 

                  PRESES RELĪZE        2014.gada 12.jūlijs  

Lidlaukā”Grīva” notiks otrais gaisa pūķu un lidojošo objektu festivāls!                       FESTIVĀLS  
 

Cienījamie Daugavpils un kaimiņu novadu un pagastu vadītāji,  
kultūras darbinieki, mūzikas un mākslas skolu pedagogi un audzēkņi,  

vispārizglītojošo skolu skolotāji un skolēni, visi interesenti!  

Visi, kas mīl priecāties par vasaru, par lidojumu un vēlas iegūt pozitīvu noskaņojumu!        2014 
 

Kalkūnes pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību „Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs” 

 un Daugavpils novada domes atbalstu aicina Jūs piedalīties festivālā „ASTI GAISĀ!”,   

kas notiks 2014.gada 12.jūlijā Kalkūnes pagastā, lidlaukā „Grīva”. 

11:00  - 12:00 dalībnieku reģistrācija. 

12:00  Festivāla atklāšana.  

Koncerts. Lidaparātu izstāde.  

Konkursi. Meistardarbnīcas. Izbraucamās laboratorijas. Plenērs. 

Vieskoncerts uzstājas Jenny May. 

Apbalvošana. 

          15:30 Festivāla viesu un Grīvas lidlauka paraugdemonstrējumi – aviošovs. 

17:00   Festivāla noslēgums.  
 

Dalība festivāla visās aktivitātēs - meistardarbnīcās, plenērā, koncertos ir bez maksas. Sīkāku informāciju var apskatīt Kalkūnes pagasta pārvaldes mājas lapā www.kalkuni.lv. 
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Kalkūnes pagasts, lidlauks „Grīva” 

                  PRESS RELEASE        2014.gada 12.jūlijs  

FESTIVĀLS  
Dear Daugavpils and the neighboring county and parish leaders,  

cultural figures, music and art school students and teachers,  

mainstream teachers and students, everybody!  

All who love to enjoy the summer, on the flight and want to get a positive mood! 

                     2014 
Kalkūnes parish municipality, union „DISK”, Daugavpils district municipality  

invite you to participate festival "ASTI GAISĀ!" 

which will take place on July 12, 2014 in aeorodrom “Grīva”. 
11:00  - 12:00 Registration 

12:00  Opening Ceremony.  

Concert. Contests and competitions.  

Master classes, making of flying objects.Open air. 

Awards. 

          15:30-17:00 Speeches, festival guests and show of Grīva aerodrome. 
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