
Izlaidums Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV “Jaunaglona”
Šogad mūsu skolu absolvēja 50 jaunie speciālisti 

un ieguva šādas profesionālās kvalifikācijas: lauku 
tūrisma speciālists, automehāniķis, datorsistēmu 
tehniķis un namdaris. 25. un 26. jūnijā skolā tika 
kārtoti kvalifikācijas eksāmeni, kuros sasniegti šādi 
rezultāti: lauku tūrisma speciālisti – vidējā balle – 
7,7, automehāniķi – 6,0, datorsistēmu tehniķi – 6,3 
un namdari – 6,6. Īpaši iepriecināja audzēkņi, kuri 
kvalifikācijas eksāmenā saņēma ļoti labu, teicamu 
un izcilu vertējumu. Mums prieks par lauku tūris-
ma speciālistiem: Jūliju Jevdokimovu – vērtējums 
10(izcili), Danu Ivanovu, Ilzi Leonoviču, Dainu 
Leli, Mariju Seili, Aigu Veliku – vērtējums 9 (teica-
mi), Tamāru Akmani, Artu Klodžu, Katrīnu Samui-
lovu – vērtējums 8  (ļoti labi), datorsistēmu tehniķi 
Evitu Vingri – vērtējums 9 (teicami), Viktoru Dob-
keviču – vērtējums 8 (ļoti labi), namdari Intaru Bo-
liņu, Jāni Prusaku un Artūru Škaparu – 8 (ļoti labi), 
automehāniķi Dairi Landsbergu – vērtējums 8 (ļoti 
labi).

Paldies kvalifikācijas eksāmenu komisijām 
par veiksmīgu ilggadējo sadarbību ar skolu 
kvalifikācijas eksāmenu vadīšanā. Īpašs paldies 
kvalifikācijas eksāmenu komisiju vadītājiem: Irēnai 
Kjarkužai, Andrejam Kitovam, Valdim Viļumam un 
Jānim Šņepstam.

Izlaidumā par aktivitātēm ārpusskolas pasākumos 
atzinības rakstus saņēma Arta Klodža, Jūlija Jevdo-
kimova, Jānis Cakuls, Valentīns Lipskis, Raimonds 
Lauskis, Jānis Lisovskis un Jānis Plociņš, par sa-

sniegumiem sportā – Jānis Cakuls, Sergejs Bartjuks, 
Jānis Lisovskis un Jānis Plociņš.

Absolventiem vēlam:
„Lai Jums veiksme pasniedz roku,
Prieks lai vienmēr durvis ver!
Lai Jums gaišu, siltu saules staru
Katra jauna diena sniedz!”

Paldies mūsu skolas trešā kursa audzēkņiem: Ingai 
Kumalānei, Laurai Pačkovai, kuras noformēja zāli 
un vadīja izlaiduma pasākumu, un Mārim Viļumam 
par tehnisko nodrošinājumu un fotografēšanu.

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV 
“Jaunaglona” interešu izglītības skolotāja Sarmīte 
Kampāne

Выпускной в Яунаглонском филиале 
Видуслатгалес Профессиональной средней школы

В этом году нашу школу закончили 50 моло-
дых специалистов и получили следующие про-
фессиональные квалификации: специалисты по 
сельскому туризму, автомеханик, техник компъ-
ютерных систем и плотник. 25 и 26 июня уча-
щиеся сдавали квалификационные экзамены и 
показали следующие результаты: специалисты 
по сельскому туризму – средний балл 7,7; авто-
механики – средний балл 6,0; техники компъю-
терных систем – средний балл 6,3; плотники – 
средний балл 6,6. Особо порадовали учащиеся 
квалификации специалист по сельскому туриз-
му, знания которых оценены самыми высоки-
ми баллами 8, 9, и 10: Юлия Евдокимова – 10 
баллов; Дана Иванова, Илзе Леоновича, Дайна 
Леле, Мария Сейле, Айга Велика – 9 баллов; 
Тамара Акмане, Арта Клоджа, Катрина Самуи-
лова – 8 баллов; техники компъютерных систем: 
Эвита Вингре – 9 баллов, Викторс Добкевичс – 8 
баллов; плотники Интарс Болиньш, Янис Пру-
сакс и Артурс Шкапарс – 8 баллов; автомеханик 
Дайрис Ландсбергс – 8 баллов.

Благодарим членов комиссии за успешное мно-
голетнее сотрудничество в проведении квали-
фикационных экзаменов, особое спасибо пред-
седателям комиссий: Ирене Къяркуже, Андрею 
Китову, Валдису Вилюмсу и Янису Шнепсту.

За участие в разных внеурочных мероприя-
тиях почетные грамоты получили следующие 
выпускники: Арта Клоджа, Юлия Евдокимова, 
Янис Цакулс, Валентинс Липскис, Раймондс 

Лаускис, Янис Лисовскис и Янис Плоциньш, 
за спортивные успехи – Янис Цакулс, Сергей 
Бартюк, Янис Лисовскис и Янис Плоциньш.

Своим выпускникам мы желаем:
«Пусть удача протянет вам руку и радость от-

кроет вам двери!
Пусть каждый новый день принесет вам свет-

лый теплый солнечный луч!».
Особая благодарность учащимся третьего кур-

са Инге Кумалане и Лауре Пачковой, которые 
оформили зал и провели мероприятие, а Марису 
Вилюмcу за техническую поддержку и фотогра-
фирование.

Сармите Кампане, учитель Яунаглонского фи-
лиала Видуслатгалес Прфессиональной средней 
школы

 Saldā siera torte Aglonā 
28. jūnijā biedrība „Siera klubs” kopā ar Aglonas novada 

domi Aglonā lauku mājā „Upenīte” organizēja Latgales re-
ģiona konkursu „Siera saldā torte”. Piedalījās 13 konkursanti 
no Daugavpils, Krāslavas, Dagdas un Aglonas, Vārkavas un 
Riebiņu novadiem.

Tortes bija garšīgas, skaistas, noformējuma ziņā interesantas. 
Piemēram, bija tortes, kas izceptas Aglonas bazilikas veidā. 
Latgales reģiona konkursā salīdzinājumā ar Kurzemi un Vi-
dzemi piedalījās arī vīrieši.

Vērtēšanas komisija: priekšsēdētāja, Dina Gira – SIA „Bal-
tic Restaurants Latvija” konditorejas vadītāja, Gunta Duka – 
Latvijas Maiznieku biedrības izpilddirektore, Edgars Grāvītis 
– AS „Rīgas dzirnavnieks” maizniekmeistars, Dace Kazaka 
– SIA „Eiropica” ražošanas vadītāja. Konkursu atklāja un tei-
ca uzrunu Vanda Davidanova, biedrības “Siera klubs” valdes 
priekšsēdētāja un Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helē-
na Streiķe. Visus darbus palīdzēja veikt konkursa norises koor-
dinatore Livija Brūvere. Konkursa žūrijas komisija noklausījās 
katras tortes autora īsu prezentāciju un devās uz degustāciju, 
lai pilnvērtīgi izvērtētu katru torti. Tad visi konkursa dalībnieki, 
līdzjutēji un viesi tika aicināti uz Aglonas novada jauktā an-
sambļa koncertu Martas Bicānes vadībā. Katra torte bija īsts 
meistardarbs – skaista un garšīga. Pasākuma apmeklētāji un 
viesi arī notiesāja saldās tortes.

1.vietu ieguva Ilona Nikolajeva no Riebiņu novada. Torte 
„Pērterdienas siera ritulis ozola vainagā”, izmantots Mālpils 
siers, siers „Smiltenes MAAZDAMER” un Talsu „Deviņkal-
nu siers”.

2. vietu ieguva Inese Plivda” no Vārkavas novada. Torte 
„Divpadsmit mēneši”, izmantots Lazdonas „Baltais biezpiena 
siers”.

3. vietu ieguva Genādijs Dorožko no Krāslavas. Torte „Min-
nija”, izmantots Muižas siers un Lazdonas „Baltais biezpiena 
siers’.

Labi startēja arī pārējie konkursanti.
Alīda Sadovska no Aglonas novada. Torte „Vasaras sapnis”, 

izmantots „Talsu Deviņkalnu siers” un Lazdonas „Baltais biez-
piena siers”.

Inese Reine no Aglonas. Torte „Gotiņa”, izmantots siers 
„Smiltenes MAAZDAMER”.

Sergejs Germans no Daugavpils. Torte „Saldā vasara”, iz-
mantots Lazdonas „Baltais biezpiena siers”.

Inga Maļķeviča no Dagdas. Torte „Līgaiši”. Izmantots Laz-
donas „Baltais biezpiena siers”.

Ērika Križanovska no Aglonas novada. Torte „Aglona”, iz-
mantots Lazdonas „Baltais biezpiena siers”.

Svetlana Vidžupe no Dagdas. Torte „Pie omītes”, izmantots 
siers „Smiltenes MAAZDAMER” un Lazdonas „Baltais biez-
piena siers”.

Regīna Topko no Aglonas novada. Torte „Aglonas lep-
nums”, izmantots Mālpils siers, Lazdonas „Baltais biezpiena 
siers” un siers „Trikātas karaliskais”.

Dāvids Stremjanovs no Aglonas novada. Torte „Dāvida pļa-
va”, izmantots Mālpils siers un „Talsu Deviņkalnu siers”.

Broņislava Gavare no Vārkavas novada. Torte „Bone”, iz-
mantots Muižas siers.

Ārpus konkursa startēja
Ilze Kupča no Baldones novada. Torte „Vecmāmiņas uzde-

vums”, izmantots Mālpils siers, siers „Trikātas Karaliskais” un 
Lazdonas „Baltais biezpiena siers”.

Skatītāju simpātijas balvu saņēma Alīdas Sadovskas torte 
„Vasaras sapnis”.

Konkursa 1. – 3. vietas ieguvēji saņēma diplomus un dāvanu 
kartes attiecīgi 140, 100 un 70 eiro vērtībā. Visiem konkur-
santiem dāvanas pasniedza arī „Latvijas maiznieku biedrības” 
izpilddirektore Gunta Duka un AS „Rīgas dzirnavnieks” maiz-
niekmeistars Edgars Grāvītis.

1.vietas ieguvējai Ilonai Nikolajevai pārsteigumu sagādā-
ja SIA „Finanšu projektu aģentūra”, uzdāvinot dāvanu karti 
350.00 eiro vērtībā. Ilonai būs iespēja apmeklēt dažādus kur-
sus.

„Siera kluba” vadītāja Vanda Davidanova īpašas balvas pa-
sniedza visjaunākajam tortu cepējam Dāvidam Stremjanovam 
un tortu cepējai ar vislielāko stāžu Broņislavai Gavarei.

Latgales reģiona konkursu atbalstīja arī AS „Interbaltija AG” 
un uzņēmējs Rihards Eigims. 

Nobeigumā jāpiebilst, ka šāda veida pasākums ir laba piere-
dzes apmaiņa, iepazīšanās ar citu novadu kolēģiem, tikšanās ar 
draugiem. Izsakām pateicību mūsu novada uzņēmējiem, lauku 
mājas “Upenīte” saimniekiem Inesei un Ziedonim, iedzīvotā-
jiem un visiem, kas piedalījās konkursā un atbalstīja pasākuma 
organizēšanu.

Foto:
1.vietas ieguvēja Ilona Nikolajeva, torte “Pēterdienas siera 

ritulis ozola vainagā”
2. vietas ieguvēja Inese Plivda, torte “Divpadsmit mēneši”
3. vietas ieguvējs Genādijs Dorožko, torte “Minnija”
Skatītāju simpātijas balvas saņēmēja, cepēja Alda Sadovska, 

torte “Vasaras sapnis”

Сладкий сырный торт в Аглоне

28 июня общество «Siera klubs» совместно с Аглон-
ской краевой думой в сельском доме „Upenīte” орга-
низовали конкурс Латгальского региона «Сладкий 
сырный торт». Участвовали 13 конкурсантов из Дау-
гавпилса, Краславы, Дагды и Аглонского, Варкавского 
и Риебиньского краев. Торты были вкусные, красивые, 
интересно оформлены. Например, были выпечены 
торты в виде Аглонской базилики. Латгальский регио-
нальный конкурс отличался от Курземе и Видземе тем, 
что в нем приняли участие мужчины. Жюри конкурса: 
председатель Дина Гира – руководитель кондитеров 
ООО „Baltic Restaurants Latvija”, Гунта Дука – испол-
нительный директор общества Латвийских хлебопека-
рей, Эдгарс Гравитис – мастер-хлебопекарь АО „Rīgas 
dzirnavnieks”, Даце Казака – руководитель производ-
ства ООО „Eiropica”. Открыла конкурс председатель 
правления общества «Siera klubs» Ванда Давиданова, 
председатель Аглонской краевой думы Хелена Стрей-
ке также поприветствовала всех конкурсантов. В ор-
ганизационной работе конкурса помогала координатор 
Ливия Брувере. Конкурсанты подготовили для жюри 
краткую презентацию своего торта, затем комиссия 
приступила к дегустации, чтобы полнее оценить каж-
дый торт. Пока жюри работало, всех конкурсантов и 
их группы поддержки, и гостей пригласили на дегуста-
цию тортов, а затем на концерт смешанного ансамбля 
Аглонского края под руководством Марты Бицане.

1 место – Илона Николаева из Риебиньского края. 
Торт «Сырный кругляш в дубовом венке Петро-
ва дня», использованы сыры: Mālpils, „Smiltenes 
MAAZDAMER” и Талсу „Deviņkalnu siers”.

2 место – Инесе Пливда из Варкавского края. Торт 
«12 месяцев», использован сыр Лаздонас „Baltais 
biezpiena siers”.

3 место – Геннадий Дорожко из Краславы. Торт 
„Minnija”, использованы сыры: Muižas сыр и Лаздонас 
„Baltais biezpiena siers’.

Хорошо выступили и другие конкурсанты.
Алида Садовская из Аглонского края. Торт «Летний 

сон», использованы сыры: Талсу „Deviņkalnu siers” и 
Лаздонас „Baltais biezpiena siers’.

Инесе Рейне из Аглоны. Торт «Коровка», использо-
ван сыр „Smiltenes MAAZDAMER”.

Сергей Герман из Даугавпилса. Торт «Сладкое лето», 
использован сыр Лаздонас „Baltais biezpiena siers’.

Инга Малькевича из Дагды. Торт „Līgaiši”, использо-
ван сыр Лаздонас „Baltais biezpiena siers’.

Эрика Крыжановска из Аглонского края. Торт «Агло-
на», использован сыр Лаздонас „Baltais biezpiena siers’.

Светлана Виджупе из Дагды. Торт «У бабушки», ис-
пользованы сыры: „Smiltenes MAAZDAMER” и Лаз-
донас «Baltais biezpiena siers».

Регина Топко из Аглонского края. Торт «Гордость 
Аглоны», использованы сыры: Mālpils, Лаздонас 
«Baltais biezpiena siers» и «Trikātas karaliskais”».

Давидс Стремяновс из Аглонского края. Торт 
«Луг Давида», использованы сыры: Mālpils и «Talsu 
Deviņkalnu siers».

Бронислава Гаваре из Варкавского края. Торт „Bone”, 
использован сыр «Muižas».

Илзе Купча из Балдонского края (участвовала вне 
конкурса). Торт «Бабушкино задание», использова-
ны сыры: Mālpils, Лаздонас «Baltais biezpiena siers» и 
«Trikātas karaliskais».

Приз зрительских симпатий получил торт Алиды 
Садовской «Летний сон». Конкурсанты, занявшие пер-
вые три места получили дипломы и подарочные карты 
соответственно по 140, 100 и 70 евро. Всем участникам 
вручили подарки исполнительный директор общества 
Латвийских хлебопекарей Гунта Дука и Эдгарс Грави-
тис, мастер-хлебопекарь АО „Rīgas dzirnavnieks”. 

Победительнице конкурса Илоне Николаевой ООО 
«Агентство финансовых проектов» подготовило сюр-
приз, вручив подарочную карту на 350 евро. 

Еще Илоне предоставили возможнось посетить раз-
личные курсы. Руководитель общества «Siera klubs» 
Ванда Давиданова преподнесла особые призы самому 
юному участнику конкурса Давиду Стремянову и Бро-
ниславе Гаваре как самой опытной участнице. 

Латгальский региональный конкурс поддержали АО 
„Interbaltija AG” и предприниматель Рихардс Эйгимс. 
Надо отметить, что такие мероприятия – это хороший 
обмен опытом, знакомство с коллегами из других кра-
ев, встреча с друзьями. 

Особая благодарность предпринимателям нашего 
края, хозяевам сельского дома «Upenīte” – Инесе и Зи-
едонису, жителям и всем, кто участвовал в конкурсе и 
поддержал его организацию.

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas Izglītības programmu īs-
tenošanas vietā “Jaunaglona” no 30.04.2012. – 30.06.2014. tika 
īstenots Latvijas-Lietuvas pierobežu sadarbības programmas pro-
jekts LLIV-325EDUCATION FOR BUSINESS.

Projekta ietvaros 12. audzēkņi no izglītības programmām “Tūris-
ma pakalpojumi”, “Autotransports” un profesionālo priekšmetu 
skolotāji apmeklēja projekta partnerus Alantas biznesa un tehno-
loģiju skolā. Nedēļu ilgās pieredzes apmaiņas vizītes laikā mūsu 

audzēkņi ieguva informāciju par Alantas skolu, tur iegūstamajām 
profesijām, iepazinās ar daudzveidīgo, moderno mācību laborato-
riju aprīkojumu, kā arī kopā ar lietuviešu audzēkņiem piedalījās 
praktiskajās mācībās.
Vēl citiem 7 audzēkņiem, kuri mācās IP „Autotransports” bija ie-
spēja tuvāk iepazīties ar lietuviešu autoservisu darba organizāciju 
un praktizēties servisos STUMBRA, kas nodarbojas ar vieglo au-
tomašīnu un mikroautobusu remontu un STAccAUTO, kas ir au-
tomašīnu FORD garantijas apkopes serviss. Mūsu tūrisma specia-
litātes audzēknes vienu nedēļu praktizējās viesu mājā “Alaušine”, 
meitenes praksē gatavoja lietuviešu nacionālos ēdienus, piedalījās 
viesu mājas darba organizācijā, uzkopšanā, galdu klāšanā. Brīvajā 
laikā iepazinās ar tuvākās apkārtnes dabas, kultūras un vēstures 
objektiem.
Vislielākais ieguvums mūsu skolai no šī projekta ir materiāli teh-
niskā nodrošinājuma papildināšana izglītības programmām “Tū-
risma pakalpojumi” un “Autotransports”. Tūrisma programmai 
tika iegādātas profesionālās elektriskās plītis un digitālā elektriskā 
konvekcijas plīts, indukcijas plīts, jauni ledusskapji, svari, profe-
sionālais kopšanas inventārs. Autotransporta programmai tika pil-
nībā nokomplektēta mācību laboratorija ar šobrīd modernākajām 
auto diagnostikas un regulēšanas iekārtām: benzīnmotoru atgāzu 
pārbaudes iekārta, datorizētā testa līnija, riteņu ģeometrijas regu-
lēšanas iekārta ar digitālajām kamerām, četrstatņu pacēlājs riteņu 
ģeometrijai ar integrētu papildu pacēlāju un motora testeris.
Šobrīd notiek audzēkņu uzņemšana jaunajam mācību gadam, tā-
pēc aicinām visus Aglonas novada un Latgales reģiona jauniešus, 

kuriem interesē apgūt tūrisma speciālista vai automehāniķa spe-
cialitāti apmeklēt mūsu skolu un iepazīties ar lieliskajām iespējām 
apgūt izvēlēto profesiju!
Uzņemšanas komisija strādā 
katru dienu no 9.00-17.00, 
205. kab. 

Mūsu adrese: 
Aglonas novads, Jaunaglona, Ezerkalna iela 4. Tālr. : 65381252; 
Mob.tālr. :29710802; 26591855
Informāciju iesniedza Vita Rivare, IPĪV “Jaunaglona” Viduslatga-
les Profesionālās vidusskolas skolotāja
Foto autors :G.Tjarvja

Jaunaglonā sekmīgi īstenots projekts LLIV-325-EDUCATION FOR BUSINESS un tiek gadīti audzēkņi jaunajam mācību gadam
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