
 

 

MALNAVAS KOLEDŽA 

 
17.07.2014. Marketings Malnavas gaumē jeb Malnavas koledža 

Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā, Pleskavā, Viļānos un Vitebskā! 

 
Lai iepazīstinātu ar kvalitatīvas profesionālās izglītības iegūšanas iespējām un Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadarbību, Malnavas koledža, Pleskavas agrotehniskā koledža 
(Krievija) un biedrība “Akadēmiskais parks” ar kopīgu izglītības piedāvājumu un kopīgu 
stendu piedalījās 6 izstādēs Latvijā, Krievijā un Baltkrievijā - Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā, 
Pleskavā, Viļānos un Vitebskā. Malnavas koledža – viena no vecākajām Latvijas 
profesionālās izglītības iestādēm, īpaši pazīstama ar izglītības un studiju programmu 

“Autotransports”. Vienotā stendā kopā ar Malnavas koledžas studentiem un pasniedzējiem 
strādāja kolēģi no Pleskavas agrotehniskās koledžas (Krievija) un biedrības „Akadēmiskais 
parks”. 

 
J.Bozovičs (Malnavas koledžas direktors): Malnavas koledžā studenti mācās no ļoti plašas 
apkārtnes – kopumā pārstāvēti 32 novadi. Audzēkņi ir no visiem Latgales novadiem, 

Alūksnes, Madonas, Gulbenes, Jēkabpils, Pierīgas reģioniem un arī Rīgas. Mūsu kopīgo 
dalību šī gada nozīmīgākajās izstādēs vērtēju labi, apmeklētāji izrādīja aktīvu interesi par 
mūsu izglītības programmām autotransportā, lauku uzņēmējdarbībā, finansēs un 
grāmatvedībā. Esam gandarīti, ka jaunajā 2014./2015.mācību gadā piedāvāsim 

papildinātus un uzlabotus studiju kursus autotransportā, modernu auto elektronikas 
testēšanas laboratorijas aprīkojumu, strādājam pie tālmācības sistēmas ieviešanas. 
Malnavas koledža piedalījās arī citās izstādēs gan Latgales reģionā, gan Zemgalē, gan citur 
Latvijā un ārpus tās. No sirds pateicos Malnavas koledžas darbiniekiem un studentiem, kas 
ar sirdi un dvēseli darbojās izstādēs, godam pārstāvēja Malnavas koledžu. Šī gada 
pavasaris un vasara bija īsts izstāžu maratons. Mūsu uzdevums bija uzrunāt potenciālos 

studentus, parādīt, ka Malnavā ir lieliskas iespējas iegūt 1.līmeņa augstāko izglītību un 
apgūt labu un visai dzīvei noderīgu profesiju saistībā ar autotransportu, mehāniku, auto 
elektroniku, loģistiku, uzņēmējdarbību, finansēm. Tas ir marketings Malnavas gaumē – 
esošais students vislabāk var pastāstīt un parādīt nākošajam studentam, kā tās lietas 
notiek! Un lietas pie mums notiek labas! 
 

  
Malnavas koledžas esošie studenti ....  .... un topošie studenti? 
 
Starptautiskā izstāde AUTO 2014. Interese par transporta un loģistika izglītības 
piedāvājumu bija ļoti liela. Stenda darbinieki atzīmēja, ka šī izstāde ievērojama ar to, ka 

apmeklētāju vidū bija īpaši daudz ģimeņu ar bērniem, jauniešu. Kamēr pieaugušie 
interesējās par visnotaļ praktiskām lietām (budžeta vietas, dienesta viesnīca, satiksme, 
pasniedzēju kvalifikācija, mācību laiks u.c.), jaunieši testēja stendus, bet vismazākie 
apmeklētāji testēja pašu īstāko rentgenomobili. Un jutās visnotaļ labi! Malnavas koledžas 
studenti Viktorija Eiduka (1.foto, pa kreisi) un Raimonds Zunda (1.foto, pa labi). (Foto 
Viktors Indričāns, Malnavas koledža) 
 

Stāsta V.Indričāns (Malnavas koledžas direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā darbā, 
ELRII-285 Projekta vadītājs):  “Projekta ELRII-285 “Augstākās profesionālās izglītītības 
uzlabošana transporta un loģistikas jomā” (T&L) ietvaros piedalījāmies tādās izstādēs kā 



 

SKOLA 2014 (par to informējām jau iepriekš), “Izglītība un karjera 2014” (27.03.2014., 
Rēzekne), “Izglītības iespējas 2014” (04.04.2014., Daugavpils), AUTO 2014 (11.-

13.04.2014., Rīga), “Pskov-Expo” (22.-24.05.2014., Pleskava, Krievija),  “Lauku Dienas 
2014 (10.07.2014., Viļāni, šajā izstādē piedalījāmies arī 2013.gadā), “Slavyanskiy 

kaleydoskop 2014” (9.-13.07.2014., Vitebska, Baltkrievija).  
 
Kopā ar Malnavas koledžu izstādēs piedalījās arī partneru organizācijas no Latvijas un 
Krievijas – Akadēmiskais parks un Pleskavas agrotehniskā koledža (Krievija). Kopumā 
projekta ietvaros bijām plānojuši ņemt dalību 10 izstādēs, tāpēc līdz mācību gada 
sākumam vēl pietiek darāmā. Mūsu stratēģiskais mērķis ir nodrošināt informācijas 
izplatīšanu par uzlaboto studiju programmu un studiju iespējām kā studentiem, tā darba 

devējiem transporta un loģistikas jomā. Kopumā jāatzīst, ka interese par mūsu izglītības 
piedāvājumu bija liela. Jāuzsver, ka mūs jau ir uzrunājuši uzņēmēji, piedāvājot gan idejas 
apmācību atbilstības nodrošināšanai darba tirgus vajadzībām, gan aicinot mūsu studentus 
uz praksi un piedāvājot darbu. Malnavas koledžā ir sākusies uzņemšana autotransporta 
studiju programmā (tālrunis 65733425), kas parādīs, cik lielā mērā esam sasnieguši 
izvirzīto mērķi. Uzskatām, ka Malnavas koledža ir viena no labākajām izglītības iestādēm 

Latvijā autotransporta jomā.  
 

Jaunajā mācību gadā saviem autotransporta studentiem nodrošinām uzlabotus un 
atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām un tehnoloģijas sasniegumiem papildinātus studiju 
kursus “Automobiļa uzbūve”, “Automobiļu apkope un diagnostika”, “Iekšdedzes motori”, 
“Automobiļu elektroiekārtas un elektronika”, “Autotransporta līdzekļu tehniskā 
ekspluatācija un remonts” (studiju materiāli, uzskates līdzekļi, pārbaudes darbi un testa 

jautājumi), apmācības auto elektronikas testēšanas laboratorijā (digitālais mikroskops, 
stroboskops, signālu imitators, osciloskopi, multimetri, motortesteris, barošanas bloks, 
lodēšanas stacija, vadu meklētājs u.c.), zināšānu papildināšana bibliotēkā (jaunas 
grāmatas latviešu, krievu, angļu valodā elektronikas, transporta, loģistikas, 
uzņēmējdarbības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā u.c.). Šobrīd izstrādājam 
un ieviesīsim tālmācības sistēmu, tāpēc studijas būs pieejamas tālmācības režīmā, sāksim 
ar autotransporta studiju programmu, turpmāk sistēmu papildināsim ar citām studiju 

programmām. Projekta ietvaros iegādājāmies tālmācības aprīkojumu.  
 
Papildinot studiju piedāvājumu, arī mūsu pasniedzēji papildina savas zināšanas un 
prasmes: augustā notiks akadēmiskā personāla apmācības loģistikā, tālmācības sistēmas 
uzturēšanā, profilpriekšmetos. Uzskatu, ka mūsu pasniedzēji ir daudz guvuši no 

savstarpējās pieredzes apmaiņas ar citu augstskolu pasniedzējiem, transporta un loģistikas 

kompāniju vadītājiem, jomas praktiķiem, kā arī piedaloties gan iepriekš minētajās 
izstādēs, gan septembrī plānotājā mācību braucienā uz Frankfurtes auto izstādi. Jāatzīmē, 
ka manis nosauktie papildinātie studiju kursi Malnavas koledžā ir apgūstami latviešu 
valodā, savukārt Pleskavas agrotehniskajā koledžā – līdzīgi priekšmeti ir apgūstami krievu 
valodā. Kopīgi sākam gatavot mācību materiālus arī angļu valodā. Vēlamies pastāstīt par 
šīm izstādēm arī jums.” 
 

Reģionālā izstāde “Izglītība un karjera 2014” 
 
Laiks: 27.03.2014. 
Vieta: Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Krasta iela 31, Rēzekne 
Apmeklētāju skaits: 320 
Individuālās konsultācijas par izglītības iespējām: 180 
 

Izstādē kopīgā stendā piedalījās Malnavas koledža kopā ar saviem partneriem – Pleskavas 
agrotehnisko koledžu (Krievija) un biedrību “Akadēmiskais parks” (Latvija). Viens no 

Malnavas koledžas izstādītajiem „knifiņiem” bija Malnavas koledžas studentu pašu rokām 
veidotais vieglā automobiļa demonstrācijas modelis, kuru varēja ne tikai apskatīt, bet arī 
iejusties autovadītāja lomā un darbināt ierīces. Studenti paši to iesauca par rentgenauto 
jeb rentgenomobili, jo gluži kā rentgenā redzami visi mezgli, savienojumi un detaļas, pašu 



 

rokām salikti un aprūpēti. Izstādē kopumā piedalījās 10 profesionālās un augstākās 
izglītības iestādes no visas Latvija un arī – Krievijas. 

 
Lūk, ko par izstādi stāsta S.Baltace (Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 

koordinatore Latgales reģionā, Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekle, šīs izstādes 
galvenā rīkotāja): “Ik gadu izstāde ir citādāka, jo arvien meklējam interesantākus un 
atraktīvākus veidus, kā uzrunāt jauniešus, rosināt viņus domāt par nākotnes profesijas 
izvēli. Šogad rīkojām tematiskās tikšanās ar dažādu nozaru uzņēmējiem, notika profesiju 
izpētes aktivitātes, konkursi. Kāpēc uzņēmēju biedrība rīko šādu pasākumu? Tas ir 
uzņēmēju devums jauniešu nākotnei, jo darba devējam nepieciešami kvalificēti un 
izglītītoti darbinieki. Lai arī kurp un cik tālu jaunieši dotos mācīties, Latgales uzņēmēji cer, 

ka ar gūtajām zināšanām un pieredzi jaunieši atgriezīsies dzimtajās pilsētās un novados. 
Iepriecina tas, ka jauniešu aptaujās kā nākotnes profesijas arvien vairāk tiek minētas 
tehniskās specialitātes. Atzinīgi vērtējams Malnavas koledžas profesionālo izglītības 
programmu piedāvājums, arī izstādē koledžas stends raisīja īpašu izstādes apmeklētāju 
uzmanību. Kopumā izstādi apmeklēja Rēzeknes vispārizglītojošo skolu skolēni, jaunieši no 
Aglonas vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ezernieku vidusskolas, Nautrēnu 

vidusskolas, Preiļu valsts ģimnāzijas, u.c.” 
 

 
Izstāde “Izglītība un karjera 2014”. Malnavas koledžas rentgenauto forsāža: 
autotransportā, protams, meitenes! Rēzeknes izstādes laikā šis visnotaļ aktīvi 

funkcionējošais rentgenomobilis bija super populārs apmeklētāju vidū: to pētīja, apskatīja, 
par to uzdeva jautājumus ... to darbināja augstos apgriezienos, ar to brauca, tas vienkārši 
patika un – arī pats auto atplauka kā jau pavasarī! Rēzekne, 27.03.2014. (Foto Kristaps 
Kalabanovs, ARPC "Zeimuļs") 
 
V.Indričāns, Projekta vadītājs: “Izstāde “Izglītība un karjera 2014” bija pirmā reģionālā 

izstāde mūsu projekta ietvaros un tai pasniedzēji un studenti rūpīgi gatavojās. Līdz pat 

izstādes noslēgumam pie mūsu stenda nāca daudz apmeklētāju. Īpaši jauniešus interesēja 
studentu izstrādātie modeļi, te varēja padiskutēt par elektronikas, mehānikas, 
matemātikas un fizikas jautājumiem. Tā bija mūsu koncepcija – viss pašu rokām 
izstrādāts, tāpēc viegli un saprotami izstāstāms, testējams. Tāpat labi iederējās mūsu 



 

studentu pašu rokām veidotais rentgenauto, kas sagaidīja un pavadīja apmeklētājus pie 
ieejas izstāžu zālē. Mācību procesā studenti apgūst ne tikai automobiļu uzbūvi, tehniskās 

apkopes, mezglu remontu, pielietojamās elektriskās un elektroniskās ierīces, atsevišķu 
agregātu diagnostiku, bet mācās arī metināt, virpot, veikt konkrētus atslēdznieka darbus. 

Studenti apgūst jaunākās tehnoloģijas, lai pārzinātu gan jaunākās paaudzes auto, gan 
dotu „otru jaunību” veciem auto. Labs speciālists ar zelta rokām un gudru galvu prot visus 
darbus!” 
 
Izstādes “Izglītība un 
karjera 2014” 
atklāšana. S.Baltace 

(otrā no labās) dod 
vārdu svinīgai uzrunai 
“Zeimuļa” vadītājai 
J.Kuščai (vidū). Fonā 
Malnavas koledžas 
stenda darbinieki – 

pasniedzēji un studenti. 
Lai mums izdodas! 

Rēzekne, 27.03.2014. 
(Foto Kristaps 
Kalabanovs, ARPC 
"Zeimuļs") 
 

 
 
 
 
Izstāde “Izglītība un 
karjera 2014”. 
Jauniešus interesē, kā 

darbojas aizdedzes 
sistēmas modelis un 
kādas iespējas piedāvā 
Malnavas koledža, 
stāsta skolotāja 

Valentīna Gorpiniča un 

viņas audzēknis 
Raimonds Zunda. 
Rēzekne, 27.03.2014. 
(Foto Kristaps 
Kalabanovs, ARPC 
"Zeimuļs") 
 

 
 
 
 
Reģionālā izstāde “Izglītības iespējas 2014” 
 
Laiks: 04.04.2014. 

Vieta: “Renesanse”, Vienības iela 30, Daugavpils 
Apmeklētāju skaits: 200 

Individuālās konsultācijas par izglītības iespējām: 75 
 
Izstādē kopīgā stendā piedalījās Malnavas koledža kopā ar saviem partneriem – Pleskavas 
agrotehnisko koledžu (Krievija) un biedrību “Akadēmiskais parks” (Latvija). Stāsta Jūlija 

Tihanova (Pleskavas agrotehniskās koledžas Starptautisko sakaru nodaļas vadītāja, 



 

ELRII-285 Projekta vadītāja): “Partnerība mūs iedvesmo un dod jaunas idejas, jo projekts 
nav tikai par transportu un loģistiku, bet arī par to, ka mūsu jaunieši iegūst labākas 

zināšanas un būs labāk sagatavoti profesionālajai dzīvei – vispārcilvēciskās vērtības visur ir 
vienādas – pie jums Malnavā vai Daugavpilī, pie mums Pleskavā. Esam priecīgi arī par to, 

ka projekta īstenošanas laikā mēs kā izglītības iestāde pierādījām un apliecinājām sevi un 
ieguvām koledžas statusu. Līdz ar to mums paveras jaunas iespējas, un tāpēc esam 
gandarīti par projekta ieguvumiem: modernizētiem apmācību priekšmetiem, tālmācības 
aprīkojumu, mācību grāmatām un materiāliem. Pleskavas koledžas un Malnavas koledžas 
pasniedzēji pirmo reizi satikās šī projekta ietvaros, un tagad šādas tikšanās, pieredzes un 
domu apmaiņa notiek regulāri, ieguvēji ir visi. Kopīga dalība izstādēs gan Latvijas, gan 
Krievijas pusē ir lietderīga abām mūsu koledžām.” 

 
Izstāde “Izglītības iespējas 
2014”. Pleskavas 
agrotehniskās koledžas 
pārstāvji pasniedzēji 
Ludmila Ivanova, Natālija 

Simajeva un Iļja Andrejevs 
tieši pirms izstādes 

atklāšanas. Sagatavoti 
materiāli par izglītības 
piedāvājumu, esam priecīgi 
viesoties Daugavpilī un 
piedalīties kopīgā stendā! 

Daugavpils, 04.04.2014. 
(Foto Jūlija Tihanova, 
Pleskavas agrotehniskā 
koledža) 
 
 
 

 
 
Izstāde “Izglītības iespējas 
2014”. Malnavas koledžas 
studenti un pasniedzēji 

kopīgi strādā stendā un 

sniedz informāciju 
apmeklētājiem. Attēlā 
studentes Anda Apša 
(tuvplānā), Viktorija Eiduka, 
direktora vietniece Anna 
Bozoviča, students 
Raimonds Zunda atbild uz 

apmeklētāju jautājumiem. 
Daugavpils, 04.04.2014. 
(Foto Juris Bozovičs, 
Malnavas koledža)  
 
 
 

 
 

 
Irīna (izstādes apmeklētāja): “Man ļoti patika jūsu stends – pievilcīgs, dinamisks, daudz 
informācijas. Tas labi, ka stendā bija daudz studentu un viņi atbildēja uz visiem 
jautājumiem. Domāju, ka mani ieinteresēja iespēja mācīties Malnavas koledžā, apsvēršu 

to.“ 



 

Starptautiskā izstāde AUTO 2014 
 

Laiks: 11.-13.04.2014. 
Vieta: Izstāžu halle “Ķīpsala”, Ķīpsalas iela 8, Rīga 

Apmeklētāju skaits: 34 695 
Individuālās konsultācijas par izglītības iespējām: 770 
 
Izstādē kopīgā stendā piedalījās Malnavas koledža kopā ar saviem partneriem – Pleskavas 
agrotehnisko koledžu (Krievija) un biedrību “Akadēmiskais parks” (Latvija). V.Indričāns 
(projekta vadītājs): “Arī AUTO 2014 piedāvājām informāciju par mūsu augstākās 
profesionālās izglītības piedāvājumu, bijām sagatavojuši bukletus, filmu, atvedām uz 

izstādi studentu gatavotos stendus un modeļus, savu rentgenauto. Turpinām tradīciju, kad 
kopā sadarbojas ne tikai mūsu partnerorganizācijas (Malnavas koledža, Pleskavas 
agrotehniskā koledža, Akadēmiskais parks), bet arī mūsu pasniedzēji un studenti. Šī 
izstāde ievērojama ar to, ka apmeklētāju vidū bija īpaši daudz ģimeņu ar bērniem, 
jauniešu. Esam gandarīti paši piedalīties izstādē, gūstam jaunus iespaidus, pieredzi un 
draugus.” 

 

 
Izstāde AUTO 2014. Projekta ELRII-285 kopīgais stends un stenda darbinieki, studenti un 
pasniedzēji (no kreisās uz labo): Malnavas koledžas pārstāvji - Dainis Pauniņš, skolotājs 
Pjotrs Žukovs, Juris Jaungailis, Raimonds Zunda, Jānis Laizāns, Viktorija Eiduka, Anda 

Apša, skolotāji Aleksejs Cvetkovs un Jānis Novikovs, Pleskavas agrotehniskās koledžas 
pārstāvji – skolotāja Olga Gorlanova un direktors Sergejs Jankins (Foto Viktors Indričāns, 
Malnavas koledža) 
 
Jānis (izstādes apmeklētājs), jautāts par iespaidiem, saka: “Forši! Likās, ka Malnavas 
koledža atrodas pie Rīgas, uzzināju, ka Latgalē un pie pašas Krievijas robežas. Jums nu 

gan tur viss notiek! Labi, ka atbraucāt uz izstādi. Kas man patika visvairāk? Meitenes un 

auto (smejas)! Bet ja nopietni, tad visu cieņu jauniešiem, kas savām rokām salika šo 
automobili, laba doma – ņemt vecu autiņu un uztaisīt tam tūningu. Vai pa ceļiem ar to arī 
var braukt?” 
Elita (izstādes apmeklētāja): “Iespaidīgs darbs! Jūs esat pirmajā trijotnē! Malači, tā turēt!” 



 

Starptautiskā izstāde PSKOV-EXPO 2014 

 
Laiks: 22.-24.05.2014. 
Vieta: Pleskava, Krievija 
Apmeklētāju skaits: 4000 

Individuālās konsultācijas par izglītības iespējām: 300 
 
Pleskavas agrotehniskā koledža un partneri no Latvijas – Malnavas koledža un 
Akadēmiskais parks piedalījās 3-dienu ilgā 21.starptautiskajā izstādē PSKOV-EXPO 2014 
un informēja par saviem izglītības pakalpojumiem un piedāvājumu. Kopumā šajā izstādē ar 
savu piedāvājumu piedalījās vairāk kā 130 dalībnieki no Pleskavas un Pleskavas apgabala, 
Maskavas, Santpēterburgas, Novgorodas, Smoļenskas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.  

 
Pleskavas agrotehniskās koledžas un partneru stends rosināja lielu interesi apmeklētāju 
vidū. Partnerinstitūciju izglītības piedāvājums bija vienīgais izstādē. Mūsu stenda darbinieki 
- studenti un pasniedzēji sniedza apmeklētājiem informāciju par pieejamajām izglītības 
programmām, uzņemšanas noteikumiem un nākotnes plāniem.  

 

 
Pskov-EXPO 2014. ELRII-285 projekta kopīgais stends. Darbinieki, pasniedzēji un studenti 
(no reisās uz labo): Valentīna Mukhaelian, Jūlija Tihanova, Olga Božkova, Anita Šnurova, 
Sergejs Jankins, Oksana Tarasova, Aleksandrs Ustratovs, Arina Pimenova, Boriss 
Vaščenko, Ekaterina Marasanova.  
 
 

Izstāde LAUKU DIENAS 2014 
 
Laiks: 10.07.2014. 

Vieta: Viļāni  
Individuālās konsultācijas par izglītības iespējām: 75 
 
Izstādē kopīgā stendā piedalījās Malnavas koledža kopā ar saviem partneriem – Pleskavas 

agrotehnisko koledžu (Krievija) un biedrību “Akadēmiskais parks” (Latvija). Malnavas 



 

koledža un Pleskavas agrotehniskā koledža gatavo speciālistus gan autotransportā, gan arī 
lauksaimniecībā.  

 
Jau vairākus gadus vasaras vidū Viļānu - Rēzeknes šosejas malā, SIA „Latgales 

Lauksaimniecības zinātnes centra" izmēģinājumu laukos notiek Lauku diena. Arī šogad  
Lauku dienas pulcinās kuplu dalībnieku un viesu skaitu no teju visiem Latvijas novadiem. 
SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra" un Rēzeknes novada pašvaldības 
organizētajā pasākumā dalībnieki demonstrēja jaunāko lauksaimniecības tehniku, sniedza 
informāciju par laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehniku, rādīja jaunākās vasaras 
rapša un kaņepju šķirnes. 
 

 
LAUKU DIENAS 2014 VIĻĀNOS. Kopīgajā stendā strādāja partneri no Malnavas koledžas, 
Pleskavas agrotehniskās koledžas, Akadēmiskā parka. Attēlā priekšplānā J.Bozovičs 
(Malnavas koledžas diektors) un V.Indričāns (Malnavas koledžas direktora vietnieks studiju 

un pētnieciskajā darbā). Virzienā no kreisās puses uz labo partnerorganizāciju pārstāvji, 
pasniedzēji: I.Deniškāne-Ruskule, A.Pavlovs, T.Juhno, O.Božkova, O.Gorlanova, S.Sutra, 
direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā A.Bozoviča, A.Vorkalis, V.Naglis, 
A.Ruskulis. (Foto Dainis Poikāns, Malnavas koledža) 
 
 
Starptautiskā izstāde “Slavyanskiy kaleydoskop 2014” 

 
Laiks: 9.-13.07.2014. 
Vieta: Vitebska, Baltkrievija 
Apmeklētāju skaits: 25 000 
Individuālās konsultācijas par izglītības iespējām: 700 
 
Pleskavas agrotehniskā koledža kopā ar projekta partneriem no Latvijas – Malnavas 

koledžu un Akadēmisko parku piedalījās ar kopīgu stendu izstādē “Slavyanskiy 
kaleydoskop 2014”, ko organizēja Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
Vitebskas nodaļa.  
 



 

Izstāde bija universāla un tajā tika eksponēti dažādu nozaru pakalpojumi un preces, sākot  
ar izglītības un tūrisma piedāvājumiem līdz rūpnieciskajiem ražojumiem. Nadežda 

Vereniča (izstādes apmeklētāja): “Mēs atbraucām no Mogiļevas un nevarējām paiet 
garām savu kaimiņu stendam. Mums aug dēls and nākamajā gadā viņš beigs skolu. 

Lieliski, ka šodien mēs uzzinājām par jūsu izglītības iestādēm un, manuprāt, viņam jādomā 
par mācīšanos vienā no tām!”  
 

 
 
“Slavyanskiy kaleydoskop 2014”. No kreisās uz labo: Valentīna Mukhaelian, Sergejs 

Jankins, Jūlija Tihanova. 

 
 
PLESKAVAS Agrotehniskā koledža izsaka pateicību koledžas darbiniekiem un 
audzēkņiem: Anita Šnurova, Arina Pimenova, Jūlija Tihanova, Valentīna Mukhaelian, Olga 
Božkova, Ludmila Ivanova, Leonīds Veselkovs, Olga Gorlanova, Iļja Andrejevs, Vladimirs 
Mihailovs, Natālija Simajeva, Aleksejs Milkovs, Nikolajs Zadoncevs, Karlens Čibirovs, Alena 
Vlasenko, Tatjana Ivanova, Oksana Tarasova, Aleksandrs Ustratovs, Boriss Vaščenko, 

Andrejs Pavlovs, Tatjana Juhno, Vitālijs Minajevs, Olga Borisenko, Pavels Ivanovs, Albina 
Gļebova, Natālija Fufajeva, Irina Nikolajeva, Inna Sumedova, Aleksejs Banderskis, Viktors 
Smirnovs, Anastasija Petrova, Igors Kirillovs, Fjodors Alijevs. 
 
 
MALNAVAS koledža izsaka pateicību visiem audzēkņiem, kas piedalījās izstāžu 

organizēšanā un norisē: Anda Apša, Daiga Barkāne, Solvita Iļjanova, Atis Bužs, Artūrs 
Čaunāns, Artis Čoičs, Kaspars Damba, Astrīda Diča, Viktorija Eiduka, Imants Gailums, 
Dmitrijs Invalidovs, Juris Jaungailis, Jekaterina Jegorova, Anastasija Jeršova, Daiga Kikuča, 

Laura Klepere, Ksenija Koļesnikova, Kristīne Kukarele, Jevgēnijs Kurdins, Jānis Laizāns, 
Inese Lubāne, Armīns Luksts, Māris Mežinskis, Dainis Pauniņš, Amanda Priedule, Rolands 
Rudziankovs, Inita Slesere, Liāna Slišāne, Diāna Svirska, Aldis Šicāns, Deivids Šmits, 
Valentīns Tutāns, Paulis Edmunds Vegners, Raimonds Zunda.  



 

 
 

 
Dalību izstādēs atbalstīja Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013, kas finansē 
projektu „Augstākās profesionālās izglītības uzlabošana transporta un loģistikas jomā” 
(T&L). 07.06.2013. Vides aizsardzības  un reģionālās attīstības ministrija un Malnavas 
koledža parakstīja finansējuma līgumu Nr.ESTLATRUS/1.1/ELRII-285/2012/27 par projekta 
realizāciju. Projekta kopējais budžets ir 219 616,60 EUR.  Malnavas koledža ir projekta 
vadošais partneris un projektu ievieš kopā ar partneriem no Krievijas un Latvijas – 
Pleskavas agrotehnisko koledžu (Krievija) un biedrību „Akadēmiskais parks” 

(Latvija).  
 
 
 
Papildus informācija:  
Juris Bozovičs, Malnavas koledžas direktors, mobilais +37128379272, e-pasts: 

j.bozovics@inbox.lv 
Jūlija Tihanova, Pleskavas Agrotehniskās koledžas Starptautisko attiecību nodaļas 

vadītāja, mobilais +79113862172, e-pasts: juliat1509@yandex.ru 
 
Vairāk informācijas sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Draugiem – www.malnava.lv 

LAUKU DIENAS 2014 VIĻĀNOS (Foto Dainis Poikāns, Malnavas koledža) 

 
Nākamajiem studentiem - laipni aicināti Malnavas koledžā un Pleskavas koledžā jaunajā 
mācību gadā! Ja vēlies kārtīgu profesiju – nāc pie mums! 

 
 

http://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ajuliat1509%40yandex.ru

