RA Goda absolvente Daina Zvejsalniece: „Mans dārzs ir mana mācību klase”
Daina Zvejsalniece 2010. gadā absolvēja Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas fakultāti, iegūstot
ekonomista kvalifikāciju, savukārt 2013. gadā tika absolvēta Izglītības
un dizaina fakultāte, iegūstot vides dizainera kvalifikāciju.
Par izvēli studēt šajās studiju programmās Daina saka: „Esmu
mazais uzņēmējs, un man ir sava dārzniecība. Protams, ir vajadzīgas
ekonomiskās zināšanas un tiešās specialitātes izglītība dārzu dizainā.
Un skola ir tāds dzīves izaicinājums, kas ceļ pašvērtējumu un maina
skatījumu uz esošajām lietām, gluži kā ceļošana.”
Dizaina studijas Dainai deva papildu impulsu būt vēl radošākai un
iedvesmoties no apkārtējās vides, lai iegūtos iespaidus atkal integrētu
atpakaļ pasaulē caur dārzu ierīkošanu.
Absolvente atceras, ka visspilgtākais notikums studiju procesā
bija apmaiņas programma Erasmus Klaipēdā. „Es iesaku citiem studentiem noteikti izmantot šo iespēju
papildināt savu zināšanu un dzīves pieredzes bagāžu,” viņa saka.
Dainas sirdsdarbs ir floristika. Viņai pieder viena no bagātīgākajām un daudzveidīgākajām
krāšņumaugu kolekcijām. „Dārznieku no dārzu dizainera atšķir redzējums par augiem. Dizaineris spēj
saskatīt domas risinājumu arī vienā augā, kuram ir attiecīgā faktūra vai tonis, jo vides ierīkošanai papildus
tiek izmantoti arī celiņu bruģējums, zālājs, vides objekts utt. Mākslinieks nespēj neko nedarīt, viņam ir
nepieciešams izpausties. Tikai katrs to dara caur savu prizmu. Mans radīšanas pamatmateriāls ir augi, un
mans dārzs ir mana mācību klase. Tajā es pārbaudu augu ziemcietību, skatos, kā tie aklimatizējas, kā
„sadzīvo” viens ar otru, tādējādi iegūstot zināšanas, kuras nevar iegūt nevienā citā skolā. Lielākais
gandarījums šajā darbā ir brīdis, kad savā ierīkotajā objektā ierodies pēc pāris gadiem un redzi, ka klients
spēj tikt galā ar kopšanas procesu un dārzs ir kļuvis kupls.”
Daina atzīst, ka šajā profesijā ir apvienotas divas sfēras – augi un māksla. „Kā māksliniekam ir ļoti
svarīgi sajust konkrēto teritoriju kā telpisku objektu, kā dārzniekam – ievērojot ekoloģiskos apstākļus, šo
telpu piepildīt ar atbilstošiem augiem, kuri veido kopējo dārza ideju. Un galvenais, lai pasūtītājs ilgtermiņā
saņemtu viegli kopjamu dārzu,” stāsta Daina.
Ziedu mīlestība RA absolventei nāk līdzi jau no mazotnes. Uz to pamudināja vecāku dabas mīlestība
un aizraušanās ar puķkopību. „Tā ir sava veida meditācija, relaksācija un reizē arī izaicinājums – redzēt
visparastākajā dabas materiālā tā formu, virsmu, raksturu un radīt jaunu ideju un jaunas sajūtas. Vismīļākās
man ir puķes zaļā krāsā – zaļas gladiolas, zaļas tulpes, zaļas rozes, cīnijas u.c.”
Saņemot RA Goda absolventes titulu, Daina neslēpj prieku: „Pārsteigumi nāk katru dienu, galvenais ir
tos ievērot jebšu – dzīvojot mierā un baudot mirkli, būt redzīgam. Taču šis jaunums viennozīmīgi man bija
negaidīts un ļoti jauks pārsteigums. Paldies!”
Topošajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem RA absolvente novēl: „Mēs katrs esam
pirmsākums kādam sapnim un, izrādās, ka apkārtējiem visvairāk varam palīdzēt, ejot savu ceļu, ticot sev un

darot to, ko patiesi mīlam. Risināsim savas problēmas paši, nevis krāmēsim tās uz citu pleciem vai paši
uzņemsimies citu nastu, kuru patiesībā nespējam ne nest, ne atrisināt. Lai izdodas piepildīt sapni un kļūt par
savas dzīves radītāju!”
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