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Olimpiāde vēsturē 12. klasei: 3. posms 

 

2013. gada 26. februāris 
 

 

Latvijas vēsture 17. gs. – 20. gs.:  

politiskās struktūras, personības un kultūras mantojums 
 

 

1. uzdevums. (10 punkti)  

Sakārtojiet tālākminētos notikumus hronoloģiskā secībā, pareizās atbildes ierakstot 

kvadrātos!  
 

A Iznāk brāļu Kaudzīšu romāns „Mērnieku laiki”  

B Latvija tiek uzņemta Tautu Savienībā  

C Slokas un Rīgas jūrmalas pievienošana Krievijas impērijai  

D IV Saeimas vēlēšanas  

E Latvijas Rakstnieku savienības paplašinātais (Radošo savienību) plēnums 

F Gustava II Ādolfa karaspēks ieņem Rīgu  

G Latvijas un Padomju Krievijas miera līguma noslēgšana  

H Rīgas Politehnikuma dibināšana  

I Latvijas Centrālās Padomes izveidošana  

J Ernsts Johans Bīrons kļūst par Kurzemes un Zemgales hercogu  

 

 

1.  

 

 
 

 

2. uzdevums. (10 punkti) 

Izlasiet tekstus A un B, kas izrakstīti no Latvijas vēstures grāmatām, un atbildiet 

uz jautājumiem! 

 

A 

„Muižnieki sev par visizdevīgāko uzskatīja tā saukto klaušu nomu, tāpēc brīvais līgums 

zemnieku sētas nomniekiem uzlika par pienākumu piegādāt muižas strādniekus kunga 

lauku apstrādāšanai un visiem pārējiem muižas saimniecības darbiem. Līdzās klaušām 

saglabājās arī citi zemnieku pusfeodālās dzimtbūtnieciskās ekspluatācijas dīgļi. 

 

Skolēna šifrs:  
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Novērtējot šādas Baltijas zemnieku atbrīvošanās vēsturisko nozīmi, jāpatur vērā 

V.I.Ļeņina aizrādījumus, ka muižnieku izdarīta zemnieku masveida aplaupīšana notika 

dzimstošā  kapitālistiskā ražošanas veida interesēs.”   

 

B 

„Baltijas brīvlaišanas likumu novērtējums vēstures, arī tiesību vēstures literatūrā ir 

vispretrunīgākais, tajā ir divas galējības – apoloģija un nekritiska noniecināšana. Šāda 

vērtējuma daudzveidība un nekonsekvence saistāma ar pētnieku piederību dažādām 

skolām, atšķirīgām pētījumu metodēm. Svarīga loma ir bijusi tā vai cita zinātnieka 

politiskajai orientācijai, pārliecībai. Taču visos pētījumos, pat necenšoties to akcentēt, 

brīvlaišanas, zemnieku atbrīvošanas fakts vērtēts kā nozīmīgs.”  

 

2.1. Kāds vēsturisks process aprakstīts tekstos A un B? (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

 

2.2. Datējiet tekstā A un tekstā B aprakstītā vēsturiskā procesa sākumu! (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

 

2.3. Kāda sabiedrības kārta bija šī procesa īstenotāja? (2 punkti)  

______________________________________

______________________________________ 

 

2.4. Kurā vēstures periodā publicēta grāmata, no kuras izrakstīts teksts A, un kurā 

periodā grāmata, no kuras izrakstīts teksts B? Datējiet iespējami precīzāk, 

paskaidrojot datējuma noteikšanas pamatojumu 1-2 teikumos! (4 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
 

 

3. uzdevums. (8 punkti) 

Aplūkojiet fotogrāfijās redzamos pieminekļus un atbildiet uz jautājumiem: 

1) kādai vēsturiskai personai ir veltīts šis piemineklis un kādā Latvijas pilsētā tas 

atrodas? 

2) kad un kādēļ ir uzstādīts konkrētais piemineklis? 
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         A         B   

C              D   

 

A  

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

B 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

C  

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

D  

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 
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4. uzdevums. (8 punkti) 

Uzrakstiet katram notikumam vismaz divus cēloņus un vismaz divas sekas!  
 

Cēloņi Notikums Sekas 

1.  

 

 

 

 

Kārļa XI veiktā Vidzemes 

muižu redukcija 

1.  

 

2.  

 

 

 

2.  

 

1.  

 

 

 

 

1905. gada revolūcija 

Latvijā  

1.  

2. 

 

 

  

2.  

 

 

 

5. uzdevums. (23 punkti) 

5.1. Tabulā ierakstiet jaunās neatkarīgās valstis, kas izveidojās Eiropā pēc Pirmā 

pasaules kara sabrūkot impērijām, kā arī impēriju, kurā jaunā neatkarīgā valsts 

bija atradusies! (9 punkti) 

 

Jaunās neatkarīgās valsts nosaukums Impērija, kuras sastāvā valsts bija atradusies 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  

 

5.2. Īsi raksturojiet kopīgos un atšķirīgo apstākļus, kādos jaunās valstis ieguva 

neatkarību! (4 punkti) 

 

1) kopīgie apstākļi: 

______________________________________

______________________________________ 
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______________________________________

______________________________________ 
 

2) atšķirīgie apstākļi: 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
 

5.3. Nosauciet Jums zināmos valstu vadītājus Eiropas jaunajās valstīs periodā starp 

Pirmo un Otro pasaules karu! (10 punkti) 

 

Valsts vadītāja vārds, uzvārds Valsts nosaukums 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

6. uzdevums. (11 punkti) 

No 1926. līdz 1927. gadam norisinājās sarunas starp Latviju un PSRS par 

tirdzniecības līguma noslēgšanu. Latvijas sabiedrībā tika izteikti dažādi viedokļi 

par līguma nepieciešamību. Aplūkojiet abas karikatūras un, izmantojot arī savas 

zināšanas, atbildiet uz jautājumiem!  
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Karikatūra Nr. 1. 

 
Karikatūra Nr. 2. 

 
Avots: Svari.  1927.gada  4. novembris. 

 

6.1. Kādu attieksmi pret PSRS un Latvijas līguma parakstīšanu demonstrē katra 

karikatūra? (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 
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______________________________________

______________________________________ 
 

6.2. Kāds bija K. Ulmaņa amats attiecīgajā laikā? (1 punkts) 

______________________________________

______________________________________ 
 

6.3. Kādam mūsdienu valsts amatam atbilda komisāra amats Padomju Savienībā 

20. gs. 20. gados? (1 punkts) 

______________________________________

____________________________________ 
 

6.4. Nosauciet divas katrā karikatūrā esošas detaļas, kuras liecina par attieksmi 

pret līguma parakstīšanu! (4 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
 

6.5. Nosauciet vismaz divas personas Latvijas politikā 20. gadsimta 20. gados, 

kuras iestājās par t. s. „Krievijas orientāciju” Latvijas ārpolitikā! (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 
 

6.6. Balstoties uz savām zināšanām, norādiet, kāda institūcija starpkaru periodā 

organizēja sadarbību kultūras jomā starp PSRS un Latvijas Republiku 

(pasvītrojiet pareizo atbildi)! (1 punkts) 

 Sadarbība starp Latviju un PSRS šajā laikā nepastāvēja  

 

 Sadarbību organizēja tikai abu valstu vēstniecības 

 

 Sadarbību organizēja īpaša tuvināšanās biedrība ar PSRS tautām 

 

 Sadarbību organizēja īpaša Latviešu Zemnieku  savienības sekcija 
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7. uzdevums. (10 punkti) 

Aiz rakstnieka vārda tabulā ierakstiet viņa uzrakstītās grāmatas nosaukumu no 

dotajiem variantiem!  

 

„Augstas gudrības grāmata” 

„Dvēseļu putenis” 

„Dziesmiņas” 

„Kāvu blāzmā” 

„Mūžības skartie” 

„Rīga” 

„Straumēni” 

„Tālas noskaņas zilā vakarā” 

„Zaļā zeme” 

„Zemdegas” 

 

Vārds, uzvārds Grāmatas nosaukums 

Edvards Virza  

Augusts Deglavs  

Vecais Stenders  

Andrejs Upīts  

Juris Alunāns  

Rainis  

Regīna Ezera  

Visvaldis Lāms  

Aleksandrs Čaks  

Aleksandrs Grīns  

 

 

8. uzdevums. (19 punkti) 

Aizpildiet karšu leģendas un tukšos taisnstūrus, tajos ierakstot atbilstošu 

informāciju! Uzrakstiet karšu nosaukumus, norādot arī atspoguļoto notikumu 

hronoloģiskās robežas!  
(karšu pamatnes no: Vēstures atlants. Latvija Eiropā. Pieejams:  

https://www.dropbox.com/sh/yr49ekjtc90i0yc/Lh6iewhu53 ) 

https://www.dropbox.com/sh/yr49ekjtc90i0yc/Lh6iewhu53


9 

 

Karte Nr. 1.  Nosaukums:  
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Karte Nr. 2.  Nosaukums:  
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9. uzdevums. (11 punkti) 

Tabulā iepretim personības nopelniem ierakstiet atbilstošās personas vārdu un 

uzvārdu no zemāk minētajiem variantiem!  
Frīdrihs Canders (1887-1933),  

Johans Gotfrīds fon Herders (1744-1803),  

Andrejs Jurjāns (1865-1922),  

Jānis Kalnbērziņš (1893-1986),  

Arčibalds Keizerlings (1882-1951),  

Andrievs Niedra (1871-1942),  

Vilhelms Ostvalds (1853-1932),  

Vilis Rīdzenieks (1884-1962),  

Janis Rozentāls (1866-1916),  

Krišjānis Valdemārs (1825-1891).  

 

Vārds, uzvārds Personības nopelni 

 latviešu simfoniskās mūzikas žanra 

pamatlicējs 

 pirmais Latvijas Republikas Jūras krastu 

aizsardzības eskadras komandieris, admirālis 

 Rīgā dzimis raķešu izgudrotājs, kosmosa 

pētnieks 

 fotogrāfs, Latvijas Republikas 

proklamēšanas brīža vienīgās fotogrāfijas 

autors 

 latviešu nacionālās glezniecības virziena 

pamatlicējs 

 politiķis, tiesāts par valsts nodevību, 

populārās dziesmas „Dažu skaistu ziedu” un 

romāna „Līduma dūmos” autors 

 latviešu pirmās jūrskolas dibinātājs 

 vācu apgaismības pārstāvis, latviešu tautas 

folkloras pētnieks 

 LPSR vadītājs, kura amata laikā notika 

vērienīgas iedzīvotāju deportācijas uz 

Sibīriju 

 Rīgā dzimis un uzaudzis pirmais un vienīgais 

Nobela prēmijas laureāts Baltijā, ķīmiķis 
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10. uzdevums. (7 punkti) 

Izlasiet tekstu un atbildiet uz jautājumiem!  

 

„Nu es esmu nonācis pie pēdējā, ļoti bieži atkārtotā filantropiskā iebilduma, kas īstenībā 

ir visu iepriekšējo rezultāts: proti, latviešu stāvoklis, kad tie ar brīvlaišanu būšot atstāti 

paši savā vaļa, kļūšot ļoti nedrošs un bēdīgs. Tiem dižciltīgajiem cilvēkiem, kuri ceļ šo 

ierunu, es latviešu vārdā izsaku vissirsnīgāko pateicību par viņu  draudzīgo gādību, bet 

man viņiem arī jāteic, ka tā ir pilnīgi lieka.” 

 

 

10.1. Kurš varētu būt šī teksta autors (pareizo atbildi pasvītrot)? (2 punkti) 

 

 Vidzemes ģenerālgubernators Georgs Brauns 

 apgaismotājs Garlībs Merķelis 

 Krievijas imperators 

 Kurzemes un Zemgales hercogs P. Bīrons 

 

10.2. Uz kuru laiku attiecas šis teksts? (2 punkti)  

______________________________________

______________________________________ 
 

10.3. Par kādu vēsturisku problēmu autors runā šajās rindās? (3 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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11. uzdevums. (5 punkti)  

Apskatiet attēlus A un B un atbildiet uz jautājumiem!  
A 

 
 

B 

 
 

11.1. Kādas ēkas ir attēlotas šajos attēlos? (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 
 

11.2. Kad tapusi attēlā A redzamā celtne un kad – attēlā B redzamā celtne? (2 

punkti) 

Attēls A: __________________________________ 

Attēls B: __________________________________ 
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11.3. Kurš jēdziens vieno attēlos A un B redzamās celtnes (pareizo atbildi 

pasvītrojiet)? (1 punkts) 

 renovācija 

 restaurācija 

 rekonstrukcija 

 

12. uzdevums. (9 punkti) 

Iepazīstieties ar tabulām un atbildiet uz jautājumiem! 

 

Tabula Nr. 1. Skolēnu skaits dažādu Latvijas reģionu lauku skolās 1880. gadā: 

Kurzemes guberņa 23186 

Vidzemes guberņa 77512 

Vitebskas guberņa 6185 

 

Tabula Nr. 2. Skolēnu skaits dažādu Latvijas reģionu lauku skolās 1894. gadā: 

Kurzemes guberņa 26445 

Vidzemes guberņa 64389 

Vitebskas guberņa 20995 

 

Tabula Nr. 3. 7 – 14-gadīgu lauku bērnu īpatsvars, kuri apmeklēja skolu dažādās 

Krievijas impērijas provincēs 1880. gadā: 

Guberņa Zēni Meitenes Kopā 

Kurzemes guberņa 25,3% 11,5% 17% 

Vidzemes guberņa 45,1% 36,1% 40,1% 

Vitebskas guberņa 6,1% 0,3% 3,5% 

 
Avots: J. Kronlins. Latvijas skolu stāvoklis vecas Krievijas statistikas datos.  

Ievietots: Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1929. gads, Nr. 11.  

  

12.1. Salīdziniet skolēnu skaitu Vidzemē tabulās Nr.1 un Nr.2! Ar kādu politisku 

procesu norisi izskaidrojama skolēnu skaita samazināšanās 1894. gadā? (1 punkts) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
 

12.2. Kurš Latvijas novads attiecīgajā laika periodā ietilpa Vitebskas guberņā? (1 

punkts) 

_____________________________________ 
 

12.3. Iepazīstieties ar tabulu Nr. 3! Ar kādiem faktoriem varētu izskaidrot zemo 

skolu apmeklējošo meiteņu procentuālo īpatsvaru Vitebskas guberņas lauku 
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reģionos, salīdzinot ar Kurzemes un Vidzemes guberņu lauku reģioniem? 

Nosauciet vismaz divus aspektus! (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
 

12.4. Iepazīstieties ar tabulu Nr. 1 un Nr. 3! Kā lielākais skolēnu skaits Kurzemes 

un Vidzemes guberņās ietekmēja šo reģionu attīstību, salīdzinot ar citiem Krievijas 

impērijas reģioniem? Nosauciet vismaz divus sociāli ekonomiskās attīstības 

aspektus! (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
 

12.5. Ar ko izskaidrojams salīdzinoši zemais lauku skolu apmeklētības līmenis 19. 

gadsimta otrajā pusē! Nosauciet vismaz trīs aspektus! (3 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
 

 

13. uzdevums. (5 punkti) 

1812. gada 23. oktobrī par Vidzemes ģenerālgubernatoru kļūst itālis.  

 

13.1. Kā viņu sauca (pasvītrojiet pareizo atbildi)? (1 punkts) 

 Boriss Šeremetjevs 

 Filipo Pauluči 

 Frančesko Rastrelli 

 Valentīno Rossi 
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13.2. Kas šodien Rīgā liecina par viņa darbību? (4 punkti) 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

14. uzdevums. (10 punkti) 

Aplūkojiet plakātus un atbildiet uz jautājumiem: 

1) uz kādu laika posmu Latvijas vēsturē attiecas attiecīgais plakāts? 

2) ar kādiem vēsturiskajiem notikumiem tas ir saistīts? 

 

A    B     C  

 

D       E  

 

A 

______________________________________

______________________________________
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______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
 

B 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
 

C 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
 

D 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
 

E 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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15. uzdevums. (12 punkti) 

Izlasiet vēstures avotus A un B un atbildiet uz jautājumiem!  
 

A  

Latvijas Republikas izglītības ministra Ata Ķeniņa
1
 atklātā vēstule Paulam Šīmanim

2
 

1932. gada 3. februārī.  

(..) Līdzpilsoņi – vācieši! Vai zemei lai pietiek ar jūsu pasīvo „lojalitāti” mūsu kultūras 

dzīvē, kas domājas nevainojama, ja neizturas taisni naidīgi pret latviešu kultūru, to 

tomēr ignorēdami un neuzskatīdami par visas mūsu zemes un visu mūsu pilsoņu kopīgu 

lietu? (..) Un mēs domājam, ka ar labu tiesību varam prasīt no mūsu minoritātēm 

latviskās kultūras kā mūsu zemes īpatnības atzīšanu un kopšanu līdzās jūsu pašu 

intīmākajai mājas, respektīvi, šaurākas nozīmes kultūrai, jo šķiet, ka nevar taču mazajā 

Latvijā, ar dažiem desmitiem tūkstošu atsevišķu minoritāšu grupu, runa būt par jūsu 

kultūras radīšanu šai zemē, bet vienīgi par importētas, gatavas jūsu kultūras patēriņu. 

Ja būsiet ar mums lojāli, apvienoti kopējā zemes kultūras gribā, nevienam no mums 

nebūs vajadzības jūs traucēt mīlestībā uz jūsu rases kultūru vai gribēt jūs denacionalizēt 

(asimilēt), pārlatviskot, kaut gan daudz latviešu asiņu tek jūsu dzīslās. Vienīgais, ko 

gribam no jums kultūras ziņā – ir, lai jūs mīlētu un cienītu latvisko kultūru, kā to katra 

minoritāte dara citās zemēs, it īpaši, ja tā ir skaitliski un proporcionāli tik sīka kā šeit un 

pie tam teritoriāli nošķirta. (..) 
Avots: Pauls Šīmanis. Eiropas problēma. Rakstu izlase. Rīga: Vaga, 1999. 153.lpp. 

 

B 

Paula Šīmana atbilde Atim Ķeniņam 1932. gada 6. februārī 

(..) Kas ir nacionālā kultūra? Tā ir katras tautas dvēsele. Šo dvēseli, jūs, Ministra kungs, 

vēlaties aizskart. Jūs vēlaties mūsu kultūru atstāt tikai „intīmākajai mājas” lietošanai, 

bet citādi lai mūsu ētiskais spēks kalpotu citai kultūrai, latviešu tautas dvēselei. Ja es 

mēģinu iejusties latviešu situācijā, tad šādās nekaunīgās prasībās – atvainojiet, ministra 

kungs – man jāskata satraucošs nacionālās pašapziņas trūkums. Kādam nolūkam jūs 

gribat mūs izmantot? Kad jūsu kultūra atradās pašos pirmsākumos, tad dabiski un 

saprotami bija tas, ka vācu tautības gara darbinieki jutās aicināti tieši kultūras nesēju 

lomai. Vai tagad tas jums vēl vajadzīgs? Manuprāt, šodien mēs jau esam tik tālu, ka 

ikviena tautība var veltīt savus spēkus darbam pie savas pašas kultūras. Turklāt pēc tam 

mēs visi kopā varēsim un gribēsim dedzīgā centībā strādāt kultūras dzīves 

nostiprināšanā mūsu valstī vispār. Taču ikviens sajaukums var nozīmēt nevis 

stiprināšanu, bet gan vienīgi graušanu. (..) 
Avots: Pauls Šīmanis. Eiropas problēma. Rakstu izlase. Rīga: Vaga, 1999. 164.lpp. 

 

15.1. Aprakstiet saviem vārdiem 1-2 teikumos galvenos principus, kuri raksturo A. 

Ķeniņa un P. Šīmana domstarpības par latviešu un nacionālo minoritāšu kultūras 

attīstību! (4 punkti) 

 

A. Ķeniņa uzskati: 

______________________________________

                                                 
1
 Atis Ķeniņš - latviešu politiķis un dzejnieks, bijis izglītības ministrs no 1931. gada 

decembra līdz 1933. gada jūnijam 
2
 Pauls Šīmans – vācbaltiešu politiķis, Latvijā izdotā vācbaltiešu  laikraksta „Rigasche 

Rundschau”  galvenais redaktors. 
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______________________________________

______________________________________ 
 

P. Šīmana uzskati: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

15.2. Ko A. Ķeniņš bija domājis, sakot, ka vācu kultūra ir importēta un Latvijā tā 

tiek tikai patērēta? (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

15.3. Ko P. Šīmans bija domājis, norādot, „ka ikviena tautība var veltīt savus 

spēkus darbam pie savas pašas kultūras”? (2 punkti) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

15.4. Nosauciet vismaz četras Jums zināmas ievērojamas 20. gadsimta vācbaltiešu 

izcelsmes personības politikas, mākslas, zinātnes vai saimniecības jomā! (4 punkti) 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

16. uzdevums. (12 punkti) 

Aplūkojiet fotogrāfijās redzamos arhitektūras pieminekļus un atbildiet uz 

jautājumiem: 

1) kā sauc attēlā redzamo celtni un kur tā atrodas? 

2) kādam arhitektūras stilam pieder šī celtne? 

3) uz kādu laika posmu (ar precizitāti vismaz līdz gadsimtam) tā attiecas?  
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A      B  

 

C     D  

 

A 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

B 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

C 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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D 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

17. uzdevums. (24 punkti) 

Uzrakstiet argumentētu pārspriedumu par tematu „Pieminekļi un politika Latvijā 

20. gadsimtā: no piemiņas vietām līdz pieminekļu kariem”!  

 

Pamatojiet savu viedokli, strukturējiet saturu, atspoguļojiet vēstures procesa 

cēloņsakarības un kopsakarības, izmantojiet atbilstošus vēstures faktus, vēsturisko 

norišu datējumu, vēstures terminus un jēdzienus!  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 


