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Kas viņi ir !
Šie 30-3? meža “dīvaiņi”

Labākajos gados (~ 66%)
Pirms labākajiem gadiem (~ 22%)
Jaunieši (~ 11%)
Var to darīt jebkurā laikā ~ 10 (33%)
Pārējie to dara no darba brīvajā laikā!
Dara tikai to vien - 1 (prof. OS karšu zīmētājs.

Kas viņi ir !
Vīri labākajos gados

1. kat.
53 .g. - 99.g.

1. Malankovs Leonīds
2. Magons Kārlis
3. Peilāns Indulis
4. Strautnieks Māris
5. Birums Andrejs
6. Zvaigzne Edmunds
7. Veļķeris Vilnis
8. Lapiņš Aldis
9. Gaidelis Jānis
10.Blumbergs Pēteris
11.Kivlenieks Andris

* Pašreiz nav aktīvs vai darbu apjoms neliels

12. Pērkons Jānis
13. Bričonoks Paulis
14. Rukšāns Atis taku, skolu kartes
15. Pekuss Uldis *
16. Dukšte Gunārs*
17. Bužs Igors*
18. Bergs Jānis
19. Puriņš Egīls*
20. Zariņš Atis*
21. Lagzdiņš Ainārs*

Kas viņi ir !
Vīri pirms labākajiem gadiem
1. Dubrovskis Dagnis (
2. Lazdāns Jānis
3. Šemelis Harijs
4. Kalējs Māris*
5. Lūkins Justs *
6. Ķeza Jānis *
7. Vārna Aigars *
8. Zērnis Oskars *

2. kat.
40 .g. - 52.g.
* Pašreiz nav aktīvs vai darbu apjoms neliels

Kas viņi ir !
Jaunieši
Lejiņš Lauris *
Puriņš Mikus *
Tamužs Jānis *
?????????

3. kat.
18. g. - 39. g.
* Pašreiz nav aktīvs vai darbu apjoms neliels

Kas viņi ir !
Ārzemnieki
Juozas Smalinskis
Domarkas G. *
Bagočiunas S.*
Trinakas G.*

4. kat.
18 .g. - 99.g.
* Pašreiz nav aktīvs vai darbu apjoms ļoti neliels
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 Publicēt OS karšu zīmētāju sarakstu ar papildinformāciju.

Tiksimies
Mežā !

