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Iestādes vispārīgs raksturojums 
Bulduru Dārzkopības vidusskola atrodas senās Bilderliņu kroņa muižas teritorijā Lielupes 

krastā, netālu no jūras. Kopš 1910. gada šajā vietā izglītojas topošie dārzkopības un kokkopības 
nozares speciālisti. Tā ir senākā dārzkopības skola Latvijā, kas joprojām īsteno savas nu jau gadsimtu 
ilgās tradīcijas. Bulduru Dārzkopības vidusskolas parkā ir 1056 koki, no tiem 58 koki vērtējami kā 
izcili, 9 kā valsts nozīmes dižkoki, 128 kā dendroloģiskais retums un 225 kā ļoti vērtīgi. Bulduru 
Dārzkopības vidusskola atrodas Jūrmalā – pilsētā ar unikālām dabas vērtībām, veselīgu, sakoptu, 
uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi. Ņemot vērā kūrortpilsētas Jūrmalas pieprasījumu pēc 
darbiniekiem apkalpošanas sfērā, skola sagatavo jaunos speciālistus tūrisma, viesmīlības un 
ēdināšanas jomā,  

Atbilstoši likumam „Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” 
(turpmāk arī – Bulduru Dārzkopības vidusskola), kas stājās spēkā 2017. gada 15. janvārī, Bulduru 
Dārzkopības vidusskola ir kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder atvasinātai publiskai 
personai – Latvijas Lauksaimniecības universitātei. 

Bulduru Dārzkopības vidusskolu vada valde. 
Pārvaldes struktūra izstrādāta atbilstoši Bulduru Dārzkopības vidusskolas statūtiem un 

izglītības iestādes nolikumam, tajā definēti izglītības iestādes pārvaldes principi. Pienākumu sadale 
nodrošina normatīvo dokumentu prasību izpildi atbilstoši amatu aprakstiem un darba līgumiem. 
Izglītības iestādes darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem. Ir 
iekšējās pārvaldības sistēma, kas noteikta ar struktūrshēmu un iestādes iekšējiem normatīviem 
aktiem.  
Izglītības iestādē darbojas četru izglītības programmu metodiskās komisijas: „Viesmīlība un  
ēdināšanas pakalpojumi”, “Dārzu un parku kopšana”, „Dārzkopība” un vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu metodiskā komisija. Bulduru Dārzkopības vidusskola 2019./2020. mācību gadā īsteno 
septiņas profesionālās vidējās izglītības programmas, vienu arodizglītības programmu, un  divas 
profesionālās pilnveides izglītības programmas. 2019./2020.mācību gadā mācības uzsāka 233 
audzēkņi. Skolā strādā 46 pedagogi. Izglītības iestādei ir sava tīmekļa vietne – mājas lapa: 
www.bulduri.lv. Tās saturs domāts ikvienam interesentam, lai viegli iegūtu nepieciešamo informāciju 
par aktivitātēm un notiekošo skolā. Skolas mājas lapa funkcionāli nodrošina arī iekšējo normatīvo 
dokumentu un veidlapu uzglabāšanu. Sadaļā “Audzēkņiem” atrodami normatīvie dokumenti un 
veidlapas izglītojamiem un viņu vecākiem, savukārt sadaļā “Darbiniekiem” ar darbinieka paroli 
pieejami iestādes iekšējie normatīvie akti, līgumu un veidlapu paraugi. 
 Ir izveidoti profili arī sociālajos tīklos – https://www.facebook.com/bulduri.lv, 
http://www.draugiem.lv/bulduri_lv/. 

Bulduru Dārzkopības vidusskolas misija: Bulduru Dārzkopības vidusskola sniedz kvalitatīvu, 
konkurētspējīgu un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošu vidējo profesionālo izglītību un 
tālākizglītību ar dārzkopību, ainavu arhitektūru, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem 
saistītās specialitātēs, kā arī sagatavo izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē. Mūsu 
izglītības programmu kvalitāti nodrošina ilgtspējīga un radoša sadarbība ar darba devējiem, kā arī 
dārzkopības un viesmīlības nozares nodibinājumiem. Bulduru Dārzkopības vidusskola – skola, kas 
atbalsta dabu izprotošas un saudzējošas personības veidošanos, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgas 
sabiedrības un saimniekošanas attīstību. 

Bulduru Dārzkopības vidusskolas vīzija: profesionālās izglītības iestāde – nacionālais 
dārzkopības un ainavu arhitektūras augstas kvalitātes speciālistu sagatavošanas un mūžizglītības 
centrs, kurš nodrošina arī Jūrmalas pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona tūrisma industrijas 
vajadzības pēc augsti kvalificētiem ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu speciālistiem.  
 
Iestādes darbības pamatmērķi 

Lai realizētu savu misiju un sasniegtu vīziju, Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības pamatmērķi 
ir: 
Esošo profesionālās izglītības programmu satura pārstrukturizācija, izstrādājot modulāras 
profesionālās izglītības programmas;  
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Piedāvāt jaunas inovatīvas izglītības programmas, kuras būtu orientētas uz “zaļo”/bioloģisko 
lauksaimniecību, vides un ekotūrisma attīstību; 
Sadarbībā ar Latvijas nozaru asociācijām, vadošajiem uzņēmumiem un sadarbības partneru skolām 
Eiropā nodrošināt audzēkņiem prakses vietas un praktisko mācību augstu kvalitāti, īstenojot mācību 
praksi reālā darba vidē, ar darba tirgus prasībām un iespējām; 
Veicināt ciešāku nozares uzņēmumu iesaisti izglītības programmu pilnveidē – speciālistu lekcijas, 
saimniecību apmeklējumi, jaunāko tehnoloģiju demonstrējumi u.tml.; 
Veidot atbalstošu mācību vidi, piedāvājot audzēkņiem: inovatīvus mācību materiālus, nodrošinot 
Eiropas līmeņa mācību iekārtas un aprīkojumu, modernizētu materiālo bāzi un tehnoloģijas, kā arī 
zinātnisko darbību BDV īstenotajos projektos. 
Attīstīt pedagoģisko kapacitāti, organizējot meistarklases, iesaistot nozares speciālistus un 
vieslektorus, sociālo pedagogu un psihologu, veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, izveidojot 
pedagoģiskās un profesionālās kompetences izaugsmes novērtēšanas un stimulēšanas sistēmu, 
sagatavojot individuālam darbam ar audzēkņiem mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas risku 
mazināšanai, kā arī veidojot vecāku līdzatbildību izglītības ieguves procesā; 
Veicināt izglītības pieejamību, izmantojot iestādē uzkrāto pieredzi, zināšanas un resursus. Iesaistīties 
ESF projektā PUMPURS Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” 
Atbalstīt izglītības programmu un atsevišķu kursu īstenošanu svešvalodās ārvalstu interesentu 
piesaistei. 
No šā gada marta līdz 2022.gada beigām Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiks īstenots Central Baltic 
projekts ar prioritāti P4 4.2. More aligned vocational education and training (VET) programmes in 
the Central Baltic region “Become competitive beyond Your geographical and time constraints! 
Aligned distance learning modules in Landscape gardening matching industry needs and providing 
effective 
digital learning tools”, kas paredz programmas “Būvniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Ainavu 
būvtehniķis” salīdzināšanu ar līdzvērtīgām programmām Centrālās Baltijas valstīs (Somija, Zviedrija, 
Igaunija, Latvija) un kopīgi izstrādāt atsevišķus moduļus angļu valodā, kā arī mācību materiālus 
tālmācības formai. 
Īstenojot mūžizglītības un karjeras izglītības attīstības koncepciju, organizēt mācības profesionālās 
izglītības programmās neklātienes formā, tālākizglītības programmās, profesionālās pilnveides 
izglītības programmās un neformālās izglītības programmās, kursu, semināru un konferenču formā. 
Paplašināt sadarbību ar līdzīga profila izglītības iestādēm ārpus Latvijas, turpināt iesāktos un uzsākt 
jaunus projektus izglītības kvalitātes pilnveidei. 
Izstrādāt jaunas mācību programmas: 
Būvniecība ar iegūstamo kvalifikāciju “Ainavu Būvtehniķis” izglītojamiem pēc pamatizglītības, 5768 
stundu apjomā; 
Būvniecība tālākizglītības programma atbilstoši 3.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai “Ainavu 
Būvtehniķis” pieaugušajiem un izglītojamiem ar vidējo izglītību, 960 stundu apjomā; 
Tūrisma pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Tūrisma pakalpojumu konsultants, 3 profesionālās 
kvalifikācijas līmenis pēc pamatizglītības, 5768 stundu apjomā; 
Viesnīcu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”” 
izglītojamiem ar vidējo izglītību, 2120 stundu apjomā. 
Tālākā nākotnē – izstrādāt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas ar mērķi 
sagatavot 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus atbilstoši nozares profesiju kartei 
(dārzkopības speciālists, tūrisma viesnīcu pakalpojumu organizators, koku kopšanas tehniķis, ainavu 
arhitekta palīgs). 
Skolas pedagogi A.Spaile un G.Leiburgs piedalās projektā “Partnership for the development of 
training standards for tree assessors in Central and Eastern Europe“, Nr.2019-1-PL01-KA202-065670 
par divu līmeņu mācību satura un materiālu izstrādi koku vērtēšanā, audzēkņiem un pedagogiem. 
Izstrādātais materiāls tiks izmantots izglītības programmā “Dārzu un parku kopšana” iegūstamā 
kvalifikācija “Koku kopšanas tehniķis”, ko BDV plāno uzsākt īstenot 2022/2023.mācību gadā. 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
2019.gadā ir izstrādātas, licencētas un akreditētas sešas profesionālās izglītības programmas atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un 
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profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās 
kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību", kas paredz iepriekš īstenotās programmas pārstrādāt 
atbilstoši jaunajām kvalifikācijas prasībām. Piemēram, programmas Dārzu un parku kopšanas, 
profesija Parka dārznieks, tiek pārkvalificēta uz būvniecības jomas profesiju Ainavu būvtehniķis. 
Turpinoties mācību satura reformām profesionālajā izglītībā līdz 2022.gadam izglītības iestādēm 
jāpāriet no mācību priekšmetos balstītām uz moduļu programmām. BDV 2019.gadā no 4 jaunām 
izstrādātajām programmām, 2 uzsāka īstenot ar modulāro pieeju. 
Iepriekšējā akreditācija Bulduru Dārzkopības vidusskolai bija 2019,gada jūnijā programmās “Dārzu 
un parku kopšana” “Viesnīcu pakalpojumi”, “Tūrisma pakalpojumi”. Programmu “Dārzu un parku 
kopšana”  tika akreditēta uz 6 gadiem, bet programmas “Viesnīcu pakalpojumi” un “Tūrisma 
pakalpojumi” uz 2 gadiem. Kopš akreditācijas notikušas izmaiņas Tūrisma pakalpojumu programmas 
grupā, kurā bija tikai 3 izglītojamie. Divi izglītojamie no programmas Tūrisma pakalpojumi izteikuši 
vēlmi mācīties programmā Viesnīcu pakalpojumi (1 izglītojamais šobrīd akadēmiskajā atvaļinājumā), 
bet 1 izglītojamais mācības BDV neturpina. Līdz ar to 2019./2020.mācību gadā BDV nav grupas 
mācības programmā “Tūrisma pakalpojumi” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju “Ekotūrisma 
speciālists”. 

AKREDITĀCIJAS KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU IZPILDE DARBĪBAS PILNVEIDEI 
“TŪRISMA PAKALPOJUMI” UN “VIESNĪCU PAKALPOJUMI”  PROGRAMMĀS. 

1. Ieteikums pieturēties pie vienotas kārtības un metodisko darbu īstenot metodiskajās 
komisijās, kur katram programmu blokam būtu sava metodiska komisija, tostarp 
Tūrisma un Viesnīcu pakalpojumu programmām. 

Daļēji izpildīts            
Viesnīcu pakalpojumu programmas metodiskā komisija tiek sasaukta kā vienota darba grupa 
programmas aktualizācijai un citu programmas realizācijas jautājumu izskatīšanai.  
2019./2020.m.g. Tūrisma pakalpojumu programma netiek īstenota. Pēc 2020. gada uzņemšanas 
plānots uzsākt īstenot Tūrisma pakalpojumu programmu ar iegūstamo kvalifikāciju Tūrisma 
pakalpojumu konsultants. Līdz ko, būs pieejama VISC izstrādātā paraugprogramma BDV izveidos 
metodisko komisiju,  kura uz paraugprogrammas bāzes izstrādās BDV  Tūrisma pakalpojumu 
programmu. 

2. Veikt izglītības programmu ,,Viesnīcu pakalpojumi” un Tūrisma pakalpojumi” satura 
aktualizāciju. 

Daļēji izpildīts            
Ciešā sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, asociāciju Lauku Ceļotājs, LLU un 
darba devējiem, tika veikta izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi satura aktualizācija, 
izstrādāta arī jauna modulārā izglītības programma “Viesnīcu pakalpojumi” ar iegūstamo 
kvalifikāciju “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”. 
2019./2020.m.g. Tūrisma pakalpojumu programma netiek īstenota, tāpēc 2017.gadā izstrādātā 
programma netika aktualizēta.  
Pēc 2020. gada uzņemšanas plānots uzsākt īstenot Tūrisma pakalpojumu programmu ar iegūstamo 
kvalifikāciju Tūrisma pakalpojumu konsultants, kur par programmas pamatu tiks ņemta VISC 
izstrādātā modulārā paraugprogramma. 

3. Ar mērķi nodrošināt izglītojamo personības attīstības vajadzības pārskatīt 
mūsdienīgāku mācību metožu izmantošanas iespējas. 

Izpildīts               
Apmācību procesā pedagogi pilnveidojuši IKT izmantošanas iespējas, lai izglītojamiem būtu iespēja 
mācību procesā izmantot sev pieejamās un ērtākās ierīces. Aktīvāk izmantotas mācību ekskursiju 
sniegtās iespējas uz Jūrmalas un Rīgas viesnīcām, izglītojamie iesaistīti skolas un uzņēmuma 
pasākumos viesu apkalpošanas  procesos. Izglītojamie palīdzējuši iekārtot Jūrmalas TIC stendu 
“Balttour” izstādē, kā arī izstādes laikā, iejutušies Tūrisma konsultanta amatā. Aktīvi izmantota 
mūsdienīga metodika, projekta “Skolas soma” ietvaros.     

4. Pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanas formas, pievēršot vajadzīgo uzmanību arī 
formatīvajam vērtējumam. 

Izpildīts 
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Aktualizēts skolas normatīvais dokuments “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”. E-
klases sistēmā uzsākts darbs ar pārbaudes darbu kalendāru, kas uzlabotu mācību procesa organizēšanu 
un prognozēšanu. Formatīvās vērtēšanas procesā izmanto IKT sniegtās iespējas.   

5. Analizējot mācību sasniegumus, veikt pēdējo divu vai vairāku gadu valsts pārbaudes 
darbu vidējo rādītāju salīdzinājumu ar profesionālās izglītības iestāžu vidējiem 
rādītājiem valstī. 

Izpildīts             
Pēdējo divu gadu dinamikā centralizētajos eksāmenos BDV rādītāji salīdzinājumā ar profesionālās 
izglītības iestāžu vidējiem rādītājiem valstī latviešu valodā un angļu valodā ir augstāki, kā valstī 
vidējie rādītāji par 1-4%, bet matemātikā BDV rādītāji ir par 5% zemāki. Izvēles eksāmenos dati 
pēdējos divos gados krasi atšķirās. Bioloģijas eksāmena atzīmes pēdējā gadā ir augstākas, bet ķīmijas 
zemākas, Latvijas un pasaules vēstures eksāmenu dati atbilst Valstī vidējiem rādītājiem.  

6. Izveidot karjeras konsultanta amatu, kas varētu veiksmīgi strādāt ar esošo jauniešu 
atbalstu karjeras izglītībā, kā arī veikt dažādus uzdevumus, kas saistīti ar izglītības 
iestādes un apgūstamo programmu un profesiju popularizēšanu citās izglītības iestādēs, 
jauniešu vidū, kā arī mūžizglītībā. 

Izpildīts             
Izglītības iestādē strādā pedagogs karjeras konsultants 

7. Nepieciešams rast risinājumus dienesta viesnīcas renovācijai. 
Daļēji izpildīts               
Darbs pie Dienesta renovācijas ir procesā.  
2020.gada februāra otrajā pusē celtniecības firma iedos precīzu darbu grafiku.  
2020.gada martā būs uzsākti darbi pie abām kopmītnēm.  

8. Veikt kosmētiskus un interjera uzlabojumus esošās dienesta viesnīcas mācību telpā, 
kurā notiek praktiskās nodarbības izglītības programmā ,,Viesnīcu pakalpojumi”, 
nodrošinot  estētiskas, mūsdienīgas, mācību iespējas, tajā skaitā ar iespēju apgūt 
iemaņas dažādu virsmu un segumu uzkopšanā. 

Izpildīts             
Ņemot vērā faktu, ka gaidām dienesta viesnīcas renovāciju, plānots ne tikai siltināt ēkas, bet arī mainīt 
logus un inženiertehniskos risinājumus, ieguldīt lielus līdzekļus kosmētiskam remontam šobrīd būtu 
nerentabli. Ir veikti kosmētiski un interjera uzlabojumi esošajā dienesta viesnīcas mācību telpā, kurā 
notiek praktiskās nodarbības izglītības programmā ,,Viesnīcu pakalpojumi”, ieklāts paklāja segums, 
lamināts un flīzes, kur iespējams apgūt iemaņas dažādu virsmu un segumu uzkopšanā, numurs 
aprīkots ar TV, iegādāti estētiski tekstilizstrādājumi telpas interjera dizainam, vannas istabā 
nodrošināti kosmētikas piederumiem un virtuves zonā tējkanna, dzeramais ūdens un karstie dzērieni. 
 Tika noslēgti sadarbības līgumi ar naktsmītnēm (viesnīca „Jūrmala SPA”, viesnīca „Semarah 
Lielupe”, viesnīca “Baltic Beach”) un ēdināšanas uzņēmumiem (restorānu "36.līnija", restorānu 
„Roof BBQ&Music”) par sadarbību mācību un praktisko darbu nodrošināšanas procesā. Viesnīcu 
vadība devusi piekrišanu telpu un materiālās bāzes izmantošanai mācību procesā. 

9. Nepieciešams aprīkot mācību telpu izglītības programmā ,,Tūrisma pakalpojumi”, 
improvizējot viesu uzņemšanas (Recepcion) telpu, tostarp rast iespēju izglītojamajiem 
apgūt kādu no  rezervācijas sistēmām. 

Izpildīts        
2019./2020.m.g. mācību gadā BDV nav mācību grupas Tūrisma pakalpojumu programmā.  
Pēc 2020. gada uzņemšanas plānots uzsākt īstenot Tūrisma pakalpojumu programmu ar iegūstamo 
kvalifikāciju Tūrisma pakalpojumu konsultants, kur par programmas pamatu tiks ņemta VISC 
izstrādātā modulārā paraugprogramma. 
Programmas Viesnīcu pakalpojumi 239.telpā ir izvietota lete viesu apkalpošanas procesa 
improvizācijai. Sadarbības līgumu ietvaros ar trim lielākajām Jūrmalas viesnīcām tiek izmantotas 
iespējas būt konkrētā darba vidē. Pēc BDV dienesta viesnīcas renovācijas un kosmētiskā remonta 
recepcijas telpa būs dienesta viesnīcā. 
Ir vienošanās ar RTRIT, par rezervēšanas programmas FIDELIO apgūšanu, RTRIT telpās. 

10. Izglītības programmā ,,Viesnīcu pakalpojumi” nepieciešams ierīkot telpu veļas 
sagatavošanai, uzkopšanas līdzekļu un inventāra glabāšanai, aprīkojot telpu ar plauktu 
sistēmām, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtām, gludināšanas iekārtām. 

Izpildīts               
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Dienesta viesnīcā ir ierīkota telpa izglītības programmas ,,Viesnīcu pakalpojumi” veļas glabāšanai, 
aprīkota ar plauktu sistēmām un  atsevišķa  telpa uzkopšanas līdzekļu un inventāra glabāšanai, veļas 
mazgāšanas un žāvēšanas iekārtas atrodas dienesta viesnīcas koplietošanas telpā, kuru izmanto 
izglītojamie. Gludināšanas iekārtās netika iegādātas, jo Dienesta viesnīcai paredzēts renovācijas 
projekts un apzinot viesnīcu pieredzi, secināts, ka gultas veļas mazgāšana tiek nodrošināta, kā 
ārpakalpojums ar nevainojamu kvalitāti. BDV sadarbojas ar SIVA Saimnieciskā nodrošinājuma 
nodaļu, Jūrmalā, Dubultos, Slokas ielā 61, kur izglītojamie var apgūt pilnu viesnīcas veļas kopšanas 
ciklu – profesionālo tīrīšanas līdzekļu pielietojuma specifiku dažādu traipu tīrīšanai, mazgāšanu un 
žāvēšanu dažādos režīmos, gludināšanu ar profesionālām gludināšanas iekārtām t.sk. veļas rulli. 

11. Izglītības programmā ,,Tūrisma pakalpojumi” papildināt esošo inventāru ar 
mūsdienīgu un aktuālu inventāru (piemēram: nūjas nūjošanai, velosipēdus, 
skrejriteņus, GPS sistēmas, informatīvos materiālus par putnu vērošanu, dažādu 
Latvijas laukos un dabā esošo augu izzināšanu, Latvijas ieži, alas, koki utt.). 

Daļēji izpildīts               
Inventārs un tehniskās iekārtas, kuru iegādei nepieciešami lieli finanšu resursi, tiks iegādāti tad, kad 
2020.gada septembrī nokomplektēsim grupu programmā „Tūrisma pakalpojumi”.  
Iegādāta mācību literatūra par Latvijas dabas bagātībām, puķkopības un dendroloģijas kabinetā 
pieejami augu herbāriji un 1056 unikāli taksoni pieejami apskatei ikdienā BDV dendroloģiskajā 
parkā. 
Jaunākie informatīvie un reklāmas materiāli par tūrisma galamērķiem iegūti izstādē Balttour 2020. 

12. Izglītības programmās Viesnīcu pakalpojumi” un ,,Tūrisma pakalpojumi” 
nepieciešamas papildināt bibliotēkas krājumus ar aktuālo literatūru viesnīcu un 
tūrisma pakalpojumu sniegšanā. 

Izpildīts        
Izglītības programmās Viesnīcu pakalpojumi” un ,,Tūrisma pakalpojumi” skolas bibliotēkas krājumi 
papildināti ar 17 aktuālajiem  literatūras avotiem. 

13. Aktualizēt pašvērtējumu attiecībā uz abām programmām. Izglītības iestādes attīstības 
plānošanā plānot nepieciešamās investīcijas izglītības programmām ,,Viesnīcu 
pakalpojumi” un ,,Tūrisma pakalpojumi”. 

Daļēji izpildīts                
Pašvērtējums aktualizēts Viesnīcu pakalpojumu programmai.  
2019./2020.m.g. Tūrisma pakalpojumu programma netiek īstenota. Pēc 2020. gada uzņemšanas 
plānots uzsākt īstenot Tūrisma pakalpojumu programmu ar iegūstamo kvalifikāciju Tūrisma 
pakalpojumu konsultants.  
Izglītības iestādes attīstības plānā ir iekļauta Dienesta viesnīcas renovācija, kuras laikā tiks izveidots 
estētiskās vides prasībām atbilstošs paaugstināta servisa viesu numurs un standarta viesu numurs 
Viesnīcu pakalpojumu un Tūrisma pakalpojumu programmām.  

14. Veikt aktivitāšu kopumu izglītības iestādes popularizēšanā, izglītojamo piesaistīšanai 
jaunizveidotajās izglītības programmās. 

Izpildīts              
Izglītības iestādei ir savs Facebook konts, kur ikdienu tiek popularizētas BDV īstenotās izglītības 
programmas un skolas aktualitātes. Pedagogi  kopā ar izglītojamiem piedalās novada, Valsts un 
Eiropas mēroga konkursos: PROFS, Skills  Latvia 2020,  Eiropas jauno dārznieku prasmju konkurss, 
Eiropas koku strādnieku eksāmens. 
BDV piedalās izstādēs “Skola 2019”, “Traktordienas”, Meža dienu pasākumā Tērvetē, izstādē 
“Balttour”, lauksaimniecības tehnikas izstrādē “Pavasaris” un “Rudens” izstāžu kompleksā Rāmava, 
plānots piedalīties izstādē “Skola 2020”. Aktualizēta informācija NIID.lv datu bāzē, par īstenotajām 
programmām. 
BDV pārstāvji prezentējuši skolu un īstenotās programmas: Karjeras dienās Jēkabpilī, karjeras dienās 
Tukumā “Atnāc un uzzini!”, karjeras dienās Brocēnos, Karjeras dienās Aizkrauklē “Atver durvis 
nākotnei!”. 
Skolas mērogā tiek organizēti Atvērto durvju dienu, Dārznieku dienas  un Uzņēmēju (karjeras) dienas 
pasākumi. 
Sadarbībā ar Zemkopības Ministrijas preses dienestu izveidots informatīvs materiāls par BDV un 
ievietots Zemkopības ministrijas mājas lapā. Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti 
tapusi aktivitāte LLU Ziemassvētku tirdziņā. Ar LLU ir vienošanās, ka 10 labākie BDV absolventi 
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(vidējais vērtējums ne zemāk, kā 7) , var bez iestājeksāmeniem turpināt mācības  iegūtai specialitātei 
radniecīgās programmās Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 

15. Ieteikums mācību procesā vairāk iesaistīt konkrēti šo divu izglītības programmu darba 
devējus. Izskatīt iespēju īstenot darba vidē balstītas (DBV) mācības. Vairāk sadarboties 
ar Jūrmalas pašvaldības iestādēm. 

Daļēji izpildīts                
Darba devēji no Jūrmalas, Rīgas un tālāko novadu naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem un arī 
Jūrmalas pašvaldības, ir izteikuši piekrišanu iesaistīties mācību procesā un tas intens. Pārstāvji no 
Jūrmalas TIC, viesnīcas Semarah Hotel Lielupe, Jūrmala SPA Hotel, Korso, Jūrmalas pašvaldības 
u.c. uzņēmumiem lekcijās ar skolēniem ir tikušies un gatavi turpināt to darīt. Balstoties uz SAM 8.5.1. 
projektā MK 483 noteiktajiem sasniedzamajiem radītajiem, LDDK projekta SAM 8.5.1. komanda 
veikusi projekta UNIKĀLO RĀDĪTĀJU sadalījumu pa izglītības iestādēm, diemžēl DVB projektā 
unikālos rādītājus NE STEM nozarē BDV nepiešķīra. 

16. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem plānot tādu izglītības programmu izveidi, kuras 
atbalstītu specialitātes, kuras nepieciešamas mazajām saimniecībām lauku reģionos. 

Izpildīts   
Programmā “Viesnīcu pakalpojumi”, iegūstot kvalifikāciju Viesmīlības pakalpojumu speciālists, 
vairāk kā citās konkrētās jomas programmās, tiek nodrošināta iespēja apgūt plašu zināšanu kopumu, 
prasmes un kompetences, kas nepieciešamas darbam dažādos uzņēmumos, kas saistīti ar viesu 
apkalpošanu, tostarp, mazajām lauku saimniecībām.  
Notiek aktīva sadarbība ar asociāciju “Lauku ceļotājs”, ”Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija” 
esam arī biedri, “Restorānu biedrība”, “Siera klubs”, “Latvijas pilis un muižas”, “Latvijas dabas 
fonds”, “Sēlijas salas”, “Majoru muižas biedrība”, “Bulduru dārzkopības vidusskolas attīstības 
biedrība”, Lauksaimniecības NEP, “Latvijas ķiploks”, “Zemnieku saeima” “Latvijas 
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”.  

AKREDITĀCIJAS KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU IZPILDE DARBĪBAS PILNVEIDEI  

“DĀRZU UN PARKU KOPŠANA”  PROGRAMMĀ. 

1. Ieteikums pieturēties pie vienotas kārtības un metodisko darbu īstenot metodiskajās 
komisijās, kur katram programmu blokam būtu sava metodiska komisija, tostarp 
Dārzkopības nozares programmām. 

Izpildīts   
Programmas “Dārzu un parku kopšana” metodiskā komisija tiek sasaukta kā vienota darba grupa 
kokkopja programmas aktualizācijai un jaunās koku kopšanas tehniķa programmas izstrādei.  

2. Veikt regulāru izglītības programmas “Dārzu un parku kopšana” ar profesionālo 
kvalifikāciju – kokkopis (arborists) satura aktualizāciju. 

Izpildīts     
Izglītības iestādes pedagogi A.Albrante, G.Leiburgs un A.Spaile, kā darba grupas locekļi strādāja 
projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 
nodrošināšanai ”, Nr.8.5.2.0/16/1/001 pie profesionālās kvalifikācijas “Kokkopis (arborists) 
profesijas standarta izstrādes (Saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 
sadarbības apakšpadomes 2017. gada 11. oktobra sēdē, protokols Nr. 8), pie moduļu satura izstrādes 
(2018.-2019.gads) un dotajā brīdī strādā pie eksāmena satura izstrādes (2019.- 2020.gads).  
Dārzu un parku programmas  MK komisijās sēdēs 17.10.2019. un 03.01.2020. ir izskatītas un 
ieviestas izmaiņas praktisko mācību nodarbībās “Darba Pozīcijas sasniegšana” priekšmetā 
“Apstādījumu koku un krūmu kopšana”,1.un 2.nedēļas praktisko nodarbību organizēšanas kārtībā un 
vienota satura īstenošanā, dalītajās grupās. 

3. Ieteikums šai programmā papildus teorētiskajām un praktiskajām apmācībām iekļaut 
pietiekamu skaitu fizisko aktivitāšu nodarbības profesionālu fiziskās kultūras 
instruktoru (pedagogu) vadībā, kas tādējādi ļautu izglītojamam savlaicīgi būt fiziski 
sagatavotam darbam izvēlētajā profesijā un prast pareizi pastāvīgi uzturēt katram sava 
ķermeņa fizisko veselību ilgstošā periodā. 

Izpildīts    
Izglītojamajiem tiek ieteikts izmantot iestādes trenažieru zāli, piedalīties sporta pulciņos, izmantot 
apkārtni fizisko vingrinājumu veikšanai uz āra trenažieriem un skriešanas treniņiem. Praktiskajās 
mācību nodarbībās izglītojamie tiek dalīti divās grupās, pie diviem pasniedzējiem, lai pēc iespējas 
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vairāk nostiprinātu praktiskās iemaņas. Stundās tiek piedāvāti profesijai specifiski vingrinājumi, 
muskuļu un saišu vingrināšanai un atslodzei. 

4. Ieteikums vairāk veidot dialogus un iesaistīt arī tos izglītojamos, kuri pēc savām 
rakstura īpašībām ir klusāki, vai mazāk motivēti. Pēc iespējas vairāk izmantot 
mūsdienīgas un interaktīvas mācību vielas apguves metodes. 

Izpildīts            
Grupu audzinātāji apzinājuši izglītojamos, kuriem nepieciešams atbalsts mācību motivācijas 
paaugstināšanai. Veiktas individuālas pārrunas, piedāvāta iespēja apmeklēt karjeras konsultantu. 
Skolas vadība aktīvi atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi ēdināšanas, viesmīlības, dārzkopības 
un kokkopības nozares organizētajos semināros un projektu aktivitātēs. Sadarbībā ar izglītības 
programmu vadītājiem, izglītojamie tiek iesaistīti skolas sabiedriskajās aktivitātēs, nostiprinot gan 
profesionālās, gan sabiedriskās prasmes. 

5. Izveidot karjeras konsultanta amatu, kas varētu veiksmīgi strādāt ar esošo jauniešu 
atbalstu karjeras izglītībā, kā arī veikt dažādus uzdevumus, kas saistīti ar izglītības 
iestādes un apgūstamo programmu un profesiju popularizēšanu citās izglītības iestādēs, 
jauniešu vidū, kā arī mūžizglītībā. 

Izpildīts   
Izglītības iestādē strādā pedagogs karjeras konsultants. 

6. Nepieciešams rast risinājumus dienesta viesnīcas renovācijai. 
Daļēji izpildīts               
2020.gada februāra otrajā pusē celtniecības firma iedos precīzu darbu grafiku.  
2020.gada martā būs uzsākti darbi pie abām kopmītnēm.  
1.KĀRTA 5.KORPUSA FASĀDES BŪVPROJEKTS  
Būvvaldē iesniegts 20.08.2019 
Saskaņots būvvaldē 23.09.2019 
Iesniegts pasūtītājam 04.10.2019 
 2.KĀRTA 5.KORPUSA INŽENIERTĪKLU BŪVPROJEKTS 
Saskaņots ar pasūtītāju 26.11.2019.  
Iesniegts pasūtītājam uz ekspertīzi 26.11.2019 
 3.KĀRTA 6.KORPUSA FASĀDES BŪVPROJEKTS 
Būvvaldē iesniegts 20.08.2019 
Saskaņots būvvaldē 23.09.2019 
Iesniegts pasūtītājam 04.10.2019 
 4.KĀRTA 6.KORPUSA INŽENIERTĪKLU BŪVPROJEKTS  
Saskaņots ar pasūtītāju 26.11.2019. 
Iesniegts pasūtītājam uz ekspertīzi 26.11.2019 

7. Nepieciešams rast risinājumus peldbaseina renovācijai. 
Daļēji izpildīts       
2017.g. iegādātas baseina iekārtas. 
2018.g. 30.augustā veikta baseina tehniskā apsekošana. 
2020.g.tiks veikti projektēšanas darbi. 
2020.gada februārī tiks pabeigts projektēšanas konkurss par baseina iekārtu uzstādīšanu un 
iekārtošanu. 

8. Pastāvīgai un kvalitatīvai izglītības programmas īstenošanai nākotnē izglītības iestādes 
vadībai nodrošināt un plānot finanšu līdzekļus patstāvīgai materiāli tehniskās bāzes 
atjaunošanai un ikgadējai papildināšanai atbilstoši nozares profesionālā inventāra,  
instrumentu, darbarīku un aprīkojuma attīstības un uzlabojuma tendencēm. 

Izpildīts              
2019/2020.mācību gadā mācību materiāli tehniskā bāze papildināta un atjaunota ar: 
1) iemaņu apgūšanai darbam ar motorzāģi un krūmgriezi: motorzāģis – 4 vienības; krūmgriezis – 2 
vienības; mežstrādnieka jostas ar instrumentiem un mērlentēm – 4 vienības; apkopes inventāra 
komplekti – 5 vienības;  IAL komplekts – 9 vienības; rokas instrumentu un palīglīdzekļu komplekti 
– 4 vienības; atslēdznieku darba galdi (metāla) - 5 vienības; galdnieku darba galdi (koka) – 2 vienības; 
2) kokkopja arborista profesijas apgūšanai: kāpšanas komplekti  ar virvi – 3 vienības, glābšanas 
komplekts – 3 vienības; ķiveres – 5 vienības; rokas zāģi – 3 vienības; koka daļu nolaišanas komplekts 
– 1 vienība; dzelkšņi – 1 komplekts; dažādas koku stabilizācijas sistēmas – 2 komplekti; koku 
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apsekošanas komplekts – 4 vienības; pretkritiena drošības komplekts – 1 vienības; virves termo 
grieznes – 1 vienība;  
Kāpšanas virves – 3 vienības; trīšu komplekts – 1 vienība; augsnes pretestības mērītājs -1 vienība; 
dažādi palīgmateriāli un aprīkojuma rezerves daļas. 

9. Iespēju robežās nepieciešams papildināt izglītības iestādes teritorijā esošā parka 
apstādījumus, lai audzēkņi varētu praktizēties skujaugu dekoratīvo formu veidošanā un 
to uzturēšanā (austrumu kultūras apstādījumu stilā). 

Izpildīts   
Kopā BDV ir inventarizēti 1056 koki, konstatējot 58 kokus kā izcilus, 9 kā valsts nozīmes dižkokus, 
128 kā dendroloģiskais retums un 225 kā ļoti vērtīgus. Skolas teritorijā ir ierīkoti 30 dažādu sugu 
mācību dzīvžogi, lai mācītos to cirpšanu un piemērotību tai. Dzīvžogos ir iekļautas tādas skujaugu 
sugas kā Korejas baltegle, Eiropas lapegle un Parastā egle. Šobrīd notiek skolas dārza rekonstrukcija 
līdz 30.06.2020 projekta “Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs ilgtspējīgai stādaudzēšanas 
nozares attīstībai” ietvaros. Pēc tam tiks izskatīta iespēja ierīkot dekoratīvo formu apstādījumus. 

10. Izglītības programmas “Dārzu un parku kopšana” ar profesionālo kvalifikāciju – 
kokkopis (arborists) uzturēšanai nākotnē nepieciešams papildināt bibliotēkas krājumus 
ar aktuālo literatūru, u.c. interaktīviem informācijas nesējiem, nepieciešamības 
gadījumā nodrošinot tulkojumu valsts valodā no svešvalodām. 

Izpildīts   
2019. gadā ir veikts tulkojums Eiropas Arboristu padomes izdotajai rokasgrāmatai “Praktiska 
rokasgrāmata stādīšanai, griešanai un drošai darba praksei”. Kopējais darba apjoms ir 56 lpp. Mācību 
materiāls ir pieejams digitāli. Iegādāta jaunākā koku atpazīšanas un dendroloģijas literatūra :Flora der 
Geholze, Andreas Rollof, Andreas Bartels, 2018, Geholzflora, Peter A,Schmidt, Bernd Schulz, 2017, 
The Hillier Manual of Trees & Shrubs: Revised & updated with 1,500 new plants Paperback – 1 Oct 
2019, Gehölze hoch zwei - Lorenz von Ehren GmbH & Co. KG, Kerstin Abicht, 2019. 

11. Izglītības iestādes vadībai regulāri jāplāno finanšu līdzekļi, lai vismaz reizi gadā 
nodrošinātu pedagogiem kvalifikācijas un pieredzes apmaiņas iespējas kādā no Eiropas 
vai pasaules līmeņa semināriem attiecīgajā jomā. 

Izpildīts               
Dārzu un paku kopšanas programmas pedagogi: A.Albrante, G.Leiburgs, R.Kāpostiņš, A.Spaile 
piedalījās Eiropas Arboristu padomes organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā Viļņā no 27.-
28.09.2019, kā arī  Eiropas koku strādnieka sertifikācijā (eksāmena organizēšana un vērtēšana), 
projekta “Arborists: urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Se Region”. Nr.2017-1-
LT01_KA202-035253 ietvaros. 
Pedagogs A.Spaile piedalījās kvalifikācijas celšanas kursos no 18. - 20.11.2019. Petzl (Crolles, 
Francija) par pretkritiena IAL pārbaudi un ieguva sertifikātu. 

12. Veikt aktivitāšu kopumu izglītības iestādes popularizēšanā, izglītojamo piesaistīšanai 
gan vēsturiskajās, gan jaunizveidotajās izglītības programmās. 

Izpildīts    
Izglītības iestādei ir savs Facebook konts, kur ikdienu tiek popularizētas BDV īstenotās izglītības 
programmas un skolas aktualitātes. Pedagogi  kopā ar izglītojamiem piedalās novada, Valsts un 
Eiropas mēroga konkursos: PROFS, Skills  Latvia 2020,  Eiropas jauno dārznieku prasmju konkurss, 
Eiropas koku strādnieku eksāmens. 
BDV piedalās izstādēs “Skola 2019”, “Traktordienas”, Meža dienu pasākumā Tērvetē, izstādē 
“Balttour”, lauksaimniecības tehnikas izstrādē “Pavasaris” un “Rudens” izstāžu kompleksā Rāmava, 
plānots piedalīties izstādē “Skola 2020”. Aktualizēta informācija NIID.lv datu bāzē, par īstenotajām 
programmām. 
BDV pārstāvji prezentējuši skolu un īstenotās programmas: Karjeras dienās Jēkabpilī, karjeras dienās 
Tukumā “Atnāc un uzzini!”, karjeras dienās Brocēnos, Karjeras dienās Aizkrauklē “Atver durvis 
nākotnei!”. 
Skolas mērogā tiek organizēti Atvērto durvju dienu, Dārznieku dienas  un Uzņēmēju (karjeras) dienas 
pasākumi. 
Sadarbībā ar Zemkopības Ministrijas preses dienestu izveidots informatīvs materiāls par BDV un 
ievietots Zemkopības ministrijas mājas lapā. Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti 
tapusi aktivitāte LLU Ziemassvētku tirdziņā. Ar LLU ir vienošanās, ka 10 labākie BDV absolventi 
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(vidējais vērtējums ne zemāk, kā 7) , var bez iestājeksāmeniem turpināt mācības  iegūtai specialitātei 
radniecīgās programmās Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 

13. Ieteikums mācību procesā vairāk iesaistīt konkrētās izglītības programmas darba 
devējus. Izskatīt iespēju nākotnē īstenot darba vidē balstītas (DBV) mācības. Vairāk 
sadarboties ar dažādām pašvaldībām, to specializētām iestādēm, profesionālo 
instrumentu, inventāra, aprīkojuma ražotājiem un izplatītājiem. 

Izpildīts      
Ir ļoti cieša sadarbība ar SIA “Labie koki”, A/S “Latvijas Valsts meži”, SIA “Rīgas meži”, SIA “Tree 
Climber”, SIA “Vidzemes Koki”, SIA “Arborists”, SIA “Hortus 5A”, SIA “ARBOLAT”, SIA “Torņu 
serviss”. 

14. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem plānot tādu izglītības programmu izveidi, kuras 
atbalstītu specialitātes, kuras nepieciešamas nozares uzņēmumiem, valsts un pašvaldību 
apstādījumu saimniecībā. 

Izpildīts               
Izveidotas un īstenotas neformālās izglītības programmas darbinieku profesionālajai pilnveidei 
uzņēmumam “Latvijas Valsts meži” : 
1) Izstrādāta un realizēta 15.-17.04.2019. neformālās izglītības programma “Darba pozīcijas 
sasniegšana ornitoloģijā, izmantojot virvju sistēmas” (24st.). 
2) Izstrādāta un realizēta 08.-10.01.2020 neformālās izglītības programma “Darbs koku sēklu 
plantācijās, izmantojot virvju sistēmas” (24st.). 
Sadarbībā ar Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrību: 
1) Uzlabots pilnveides programmas Koku Kopšanas darbu pamati (160st.) saturs. Programma 
orientēta uz pašvaldību darbinieku  apmācību par koku kopšanas darbu plānošanu un organizēšanu.  
2) Pedagogi G.Leiburgs un A.Spaile piedalās projektā “Partnership for the development of training 
standards for tree assessors in Central and Eastern Europe“, Nr.2019-1-PL01-KA202-065670 par 
divu līmeņa mācību satura un materiālu izstrādi koku vērtēšanā, audzēkņiem un pedagogiem. 
Izstrādātais materiāls tiks izmantots izglītības programmā Koku kopšanas tehniķis, ko BDV plāno 
uzsākt īstenot 2021.gadā 
3) 2022/2023.mācību gadā paredzēts uzsākt izglītības programmas Koku Kopšanas tehniķis 
īstenošanu neklātienē. 
Īstenots ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide”  organizētas mācības neformālās izglītības programmā “Motorzāģa un krūmgrieža 
vadītājs”.  
Šobrīd gaidām piekto pieteikšanās kārtu projektā, kas plānota šā gada februārī. 
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Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 
1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 
Atbilstība normatīvajām prasībām 

Mācību process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem 
izglītības jomā, skolas nolikumam, kā arī citiem mācību procesu reglamentējošiem dokumentiem. 

Izglītības programmas izstrādātas atbilstoši spēkā esošajām normatīvajām prasībām. 
Izglītības programmas izvirzītie mērķi un uzdevumi nodrošina profesionālās kvalifikācijas līmeņa 
ieguvi profesijā un atbilst profesijas standartam. Izglītības programmas stratēģiskie mērķi un galvenie 
uzdevumi, obligātais saturs, vērtēšanas pamatprincipi un kārtība atbilst normatīvo aktu prasībām. 
Mācības notiek latviešu valodā.  Bulduru Dārzkopības vidusskola iesaista darba devējus un nozaru 
ekspertu padomes pārstāvjus izglītības programmu izstrādē. 

2019./2020.mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskola uzsāka īstenot četras jaunas 
profesionālās izglītības programmas, divas no tām ar modulāro pieeju. Visas īstenotās programmas 
atspoguļotas 2.pielikumā. 

Mācību satura īstenošanu izglītības iestādē pārrauga metodisko komisiju vadītāji, direktora 
vietnieks izglītības jomā un direktors. 
Metodisko komisiju vadītāji vadītāji regulāri informē pedagogus par inovācijām izglītībā un mācību 
procesā, aktuālajos profesionālajos konkursos izglītojamiem, koordinē pedagogu radošo darbu un 
kvalifikācijas celšanu, veic izglītojamo mācību rezultātu analīzi, sniedz ieteikumus mācību satura, 
metožu, formu un mācību prakšu vadībā un pilnveidošanā. 

Plānojot mācību satura attīstību, Bulduru Dārzkopības vidusskolas uzdevums ir pārstrukturēt 
esošās izglītības programmas ar modulāro pieeju, lai Bulduru Dārzkopības vidusskolas piedāvātās 
izglītības programmas sagatavotu darba tirgum un tautsaimniecības attīstības vajadzībām 
nepieciešamos speciālistus, kā arī rosinātu viņus izglītoties mūža garumā. Šobrīd īstenojam divas 
profesionālās izglītības programmas ar modulāro pieeju: Viesnīcu pakalpojumi izglītojamiem pēc 
pamatizglītības  un Dārzkopības programmu izglītojamiem pēc vidējās izglītības. Dārzkopības 
modulārās programmas aprobācijas procesā esam nonākuši pie secinājuma, ka pusotra gada 
programmai modulārā pieeja nav veiksmīgi īstenojama, jo dārzkopības pamatā ir darbu sezonalitāte 
atbilstoši gadalaikiem un 1.5 gadu laikā, ja mācības uzsākas rudenī, nespējam secīgi iemācīt augus 
pavairot, sēt, kopt, novākt un pārstrādāt. Tāpēc turpmāk ar modulāro pieeju plānojam aprobēt 
Dārzkopības programmu pēc pamatizglītības. 

Visas aktuālās Bulduru Dārzkopības vidusskolas programmas atspoguļotas pielikmā Nr.1. 

2019./2020. mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskolā audzēkņi klātienē mācās sekojošās 
profesionālās vidējās izglītības programmās: 

„Dārzkopība” 4+1 grupas, 58 izglītojamie 
„Ēdināšanas pakalpojumi” 4 grupas, 58 izglītojamie 
„Viesnīcu pakalpojumi” 2 grupas, 28 izglītojamie 
„Būvniecība” (pēc vidusskolas) 1 grupa, 15 izglītojamie 
„Floristikas pakalpojumi” (pēc vidusskolas) 1 grupa, 6 izglītojamie 
„Dārzu un parku kopšana” 1 grupa, – 3 audzēkņi 
„Stādu audzēšana” 1 grupa, - 11 audzēkņi 
Arodizglītības izglītības programmā „Dārzu un parku kopšana” –( kokkopis (arborists)) 2 grupas, 
16 izglītojamie 

2019./2020.mācību gadā BDV profesionālo izglītību maksas grupās iegūst: 
Profesionālās izglītības programmā „Dārzu un parku kopšana” 2 grupas, – 32 audzēkņi 
Profesionālās izglītības programmā „Stādu audzēšana” 3 grupas, - 36 audzēkņi 
Profesionālās tālākizglītības programmā “Dārzu un parku kopšana” - kokkopis (arborists)– 1 
grupa 11 audzēkņi; 

2019./2020.mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskolā Profesionālās pilnveides izglītību 
apgūst: 

“Floristikas pamati” 4 grupas, 63 izglītojamie,  
“Koku kopšanas pamati” 1 grupa, 7 izglītojamie. 

2019./2020.mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskolā neformālās izglītības programmās 
mācās: 
 Dārza dizains un plānošana – neformālās izglītības programmā 80 st. – 2 grupas, 30 audzēkņi; 
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 Traktortehnikas vadītājs – neformālās izglītības programmā 78,5 st. – 1 grupa, 8 audzēkņi; 
 Motorzāģa vadītājs - neformālās izglītības programmā 40 st. – 2 grupas, 15 audzēkņi; 

No 2019. gada 29. oktobra Bulduru Dārzkopības vidusskolai ir piešķirts deleģējums veikt ārpus 
formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanu. Uz doto brīdi izglītības iestāde ir 
tiesīga veikt profesionālās kompetences novērtēšanu 4 kvalifikācijās. 

 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā atbilstoši nozaru profesiju kartēm un profesiju standartiem 

tiek strādāts pie jaunu izglītības programmu izveides 2020./2021.mācību gadam: 

1. Būvniecība ar iegūstamo kvalifikāciju “Ainavu Būvtehniķis” izglītojamiem pēc 
pamatizglītības, 5768 stundu apjomā; 

2. Būvniecība tālākizglītības programma atbilstoši 3.līmeņa profesionālajai 
kvalifikācijai “Ainavu Būvtehniķis” pieaugušajiem un izglītojamiem ar vidējo 
izglītību, 960 stundu apjomā; 

3. Tūrisma pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Tūrisma pakalpojumu konsultants, 3 
profesionālās kvalifikācijas līmenis pēc pamatizglītības, 5768 stundu apjomā; 

4. Viesnīcu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju “Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists”” izglītojamiem ar vidējo izglītību, 2120 stundu apjomā. 

Arodizglītības  programma Dārzu un parku kopšana, iegūstamā kvalifikācija kokkopis -
arborists  
2019.gada februārī Bulduru Dārzkopības vidusskola pieņēma izaicinājumu uzsākt programmas 
īstenošanu, līdz ar to veicot speciālistu piesaisti un uzsākot materiālās bāzes izveidošanu. Izglītības 
programmas ieviešana ir saistīta ar skolas attīstības programmu. 
Profesija ir iekļauta būvniecības nozares saistīto profesiju kartē.  Ir noteikti profesijai būtiski 
nepieciešamie kvalifikācijas līmeņi: Kokkopis (Arborists), 2 PKL; Koku tehniķis, 3 PKL. un Koku 
speciālists, 4 PKL. BDV programmas pedagogi, kā eksperti iesaistīti Kokkopja (Arborista) un Koku 
tehniķa standarta, modulāro programmu un eksāmena satura izstrādē (projekts, 8.5.2.0/16/I/001 „ 
Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes 
nodrošināšanai”). 
2019. gadā tika noslēgta sadarbība ar Latvijas Kokkopju-arboristu biedrību par izglītības programmu 
plānveidīgu attīstību un speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu nozarei. 
Sadarbībā ar Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrību 2019.gadā uzlabots pilnveides programmas Koku 
Kopšanas darbu pamati (160st.) saturs. Programma orientēta uz pašvaldību darbinieku  apmācību par 
koku kopšanas darbu plānošanu un organizēšanu. 
2020. gadā Arodizglītības programmā 32a622041 Dārzu un parku kopšana, iegūstamā kvalifikācija 
Kokkopis (arborists) grupā 1ARB mācās 8 izglītojamie.  
Profesionālās tālākizglītības programmā 20T622044 Dārzu un parku kopšana iegūstamā kvalifikācija 
Kokkopis (arborists) grupā ARB-TM18 mācās 11 izglītojamie. 
Esam novērojuši, ka šīs profesijas popularitāte aug. Pilna laika studijās novērojamas izglītojamo 
grūtības mācības apvienot ar nodarbinātību, uz šī iemesla pamata palielinājusies interese par 
programmas apguves iespējām neklātienē par maksu.  
Izveidotas un īstenotas neformālās izglītības programmas darbinieku profesionālajai pilnveidei 
uzņēmumā “Latvijas Valsts meži”. Atsevišķu programmas moduli  “Virvju sistēmu droša lietošanā 
kāpšanai kokos” papildus izmantojam ornitologu apmācībā. Izstrādāta un realizēta 15.-17.04.2019. 
neformālās izglītības programma “Darba pozīcijas sasniegšana ornitoloģijā, izmantojot virvju 
sistēmas” (24st.). 
Izstrādāta un realizēta 08.-10.01.2020 neformālās izglītības programma “Darbs koku sēklu 
plantācijās, izmantojot virvju sistēmas” (24st.). 
Pedagogi G.Leiburgs un A.Spaile 2019.gadā piedalās projektā “Partnership for the development of 
training standards for tree assessors in Central and Eastern Europe“, Nr.2019-1-PL01-KA202-065670 
par divu līmeņa mācību satura un materiālu izstrādi koku vērtēšanā, audzēkņiem un pedagogiem. 
Izstrādātais materiāls tiks izmantots specialitātes Koku kopšanas tehniķis apguves programmā, kas 
nodrošinās pēctecību specialitātei kokkopis-arborists, ko BDV plāno uzsākt īstenot 
2022/2023.mācību gadā. 
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Īstenots ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide”  organizētas mācības neformālās izglītības programmā “Motorzāģa un krūmgrieža 
vadītājs”. Šobrīd gaidām piekto pieteikšanās kārtu projektā, kas plānota 2020.gada februārī. 
 
Pilna laika izglītības programmā vecums ir no 21 līdz 37 gadi, otrajā uzņemšanā pieteikušies tikai 
vīrieši. Apgūstot profesiju tālākizglītības programmā, vidējais vecums ir 40 gadi, izglītojamie 
visbiežāk ir ar iepriekš iegūtu izglītību dārzkopībā, mežsaimniecībā, kā arī praktiski strādājoši 
apzaļumošanas, koku kopšanas, zāģēšanas darbos bez atbilstošas izglītības.  
Profesionālās vidējās izglītības programma Viesnīcu pakalpojumi 
Izglītības programmā “Viesnīcu pakalpojumi” šobrīd mācās 2 grupas - 27 izglītojamie.  
Ciešā sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, asociāciju Lauku Ceļotājs, LLU un 
darba devējiem, tika veikta izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi satura aktualizācija, 
izstrādāta arī jauna modulārā izglītības programma “Viesnīcu pakalpojumi” ar iegūstamo 
kvalifikāciju “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”.  
Ir veikti kosmētiski un interjera uzlabojumi esošajā dienesta viesnīcas mācību telpā, kurā notiek 
praktiskās nodarbības izglītības programmā ,,Viesnīcu pakalpojumi”, ieklāts paklāja segums, 
lamināts un flīzes, kur iespējams apgūt iemaņas dažādu virsmu un segumu uzkopšanā, numurs 
aprīkots ar TV, iegādāti estētiski tekstilizstrādājumi telpas interjera dizainam, vannas istabā 
nodrošināti kosmētikas piederumiem un virtuves zonā tējkanna, dzeramais ūdens un karstie dzērieni. 
Programmas Viesnīcu pakalpojumi 239.telpā ir izvietota lete viesu apkalpošanas procesa 
improvizācijai. Sadarbības līgumu ietvaros ar trim lielākajām Jūrmalas viesnīcām tiek izmantotas 
iespējas būt konkrētā darba vidē. Pēc BDV dienesta viesnīcas renovācijas un kosmētiskā remonta 
recepcijas telpa būs dienesta viesnīcā. 
Ir vienošanās ar RTRIT, par rezervēšanas programmas FIDELIO apgūšanu, RTRIT telpās. Dienesta 
viesnīcā ir ierīkota telpa izglītības programmas ,,Viesnīcu pakalpojumi” veļas glabāšanai, aprīkota ar 
plauktu sistēmām un  atsevišķa  telpa uzkopšanas līdzekļu un inventāra glabāšanai, veļas mazgāšanas 
un žāvēšanas iekārtas atrodas dienesta viesnīcas koplietošanas telpā, kuru izmanto izglītojamie. 
Gludināšanas iekārtās netika iegādātas, jo Dienesta viesnīcai paredzēts renovācijas projekts un 
apzinot viesnīcu pieredzi, secināts, ka gultas veļas mazgāšana tiek nodrošināta, kā ārpakalpojums ar 
nevainojamu kvalitāti. BDV sadarbojas ar SIVA Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, Jūrmalā, 
Dubultos, Slokas ielā 61, kur izglītojamie var apgūt pilnu viesnīcas veļas kopšanas ciklu – 
profesionālo tīrīšanas līdzekļu pielietojuma specifiku dažādu traipu tīrīšanai, mazgāšanu un žāvēšanu 
dažādos režīmos, gludināšanu ar profesionālām gludināšanas iekārtām t.sk. veļas rulli, ESF projekta 
ietvaros tapušā mācību laboratorijā. 
Tika noslēgti sadarbības līgumi ar naktsmītnēm (viesnīca „Jūrmala SPA”, viesnīca „Semarah 
Lielupe”, viesnīca “Baltic Beach”) un ēdināšanas uzņēmumiem (restorānu "36.līnija", restorānu 
„Roof BBQ&Music”) par sadarbību mācību un praktisko darbu nodrošināšanas procesā. Viesnīcu 
vadība devusi piekrišanu telpu un materiālās bāzes izmantošanai mācību procesā. 2. kursa 
izglītojamie jau pabijuši mācību praksēs uzņēmumos, Jūrmalas un Rīgas viesnīcās. Aktīvāk 
izmantotas mācību ekskursiju sniegtās iespējas uz Jūrmalas un Rīgas viesnīcām, izglītojamie iesaistīti 
skolas un uzņēmuma pasākumos viesu apkalpošanas  procesos. Izglītojamie palīdzējuši iekārtot 
Jūrmalas TIC stendu “Balttour” izstādē, kā arī izstādes laikā, iejutušies Tūrisma konsultanta amatā.  
Profesionālās vidējās izglītības programma Tūrisma pakalpojumi 
2019./2020.mācību gadā Tūrisma pakalpojumu programma netiek īstenota. Saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un 
profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās 
kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību", kas paredz iepriekš īstenotās programmas pārstrādāt 
atbilstoši jaunajām kvalifikācijas prasībām, pēc 2020. gada uzņemšanas plānots uzsākt īstenot 
Tūrisma pakalpojumu programmu ar iegūstamo kvalifikāciju Tūrisma pakalpojumu konsultants. Līdz 
ko, būs pieejama VISC izstrādātā paraugprogramma BDV izveidos metodisko komisiju,  kura uz 
paraugprogrammas bāzes izstrādās BDV  Tūrisma pakalpojumu programmu. 
 
Profesionālās vidējās izglītības programma Dārzkopība 
2019./2020.mācību gadā Izglītības iestādē tiek īstenota Dārzkopības programma ar iegūstamajām 
kvalifikācijām: stādu audzētājs – 3 grupas, dārzkopības tehniķis pēc pamatskolas – 4 grupas un 
modulārā izglītības programma izglītojamiem ar vidējo izglītību - iegūstamā kvalifikācija 
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dārzkopības tehniķis – 1 grupa. Modulāro izglītības programmu šogad aprobējam. Aprobācijas 
procesā esam sastapušies ar izaicinājumi – īstenot paredzētos moduļus ar noteiktu secību atbilstoši 
gadalaikiem un sezonalitātei, turklāt 15 mēnešos. Esam nonākuši pie secinājuma, ka ar modulāro 
pieeju, to praktiski nav iespējams īstenot, jo arī, ja 4 moduļi tiek pasniegti vienlaicīgi, pēc 
programmas decembrī mums ir tēmas “dēstu pavairošana” un “stādāmais materiāls”, kas reālā dzīvē 
ziemas periodā nav iespējams. Vasarā dārzkopības metodiskā komisija strādās pie četrgadīgās 
modulārās programmas, lai mācību plānu ar modulāro pieeju, sagatavotu atbilstoši sezonalitātei. 
 
Profesionālās vidējās izglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi 
2019./2020.mācību gadā Izglītības iestādē tiek īstenota programma Ēdināšanas pakalpojumi ar 
iegūstamajām kvalifikācijām: ēdināšanas pakalpojumu speciālists un pavārs. Kopumā izglītības 
iestādē mācās 4 grupas. Minētā programma pēdējos divos gados ir populārākā BDV. Esam lepni, ka 
arī Rīgā dzīvojoši izglītojamie izvēlas pavāra profesiju apgūt Bulduros, kā galveno faktoru izvēlei 
minot mācību kvalitāti un izglītības programmas pedagogu profesionalitāti. 
 
Profesionālās vidējās izglītības programma Būvniecība – iegūstamā kvalifikācija Ainavu 
būvtehniķis 
Mācības minētās profesijas apguvei BDV uzsāka 2019. gada septembrī. Ainavu būvtehnika profesija 
Latvijā ir pavisam jauna profesija. Mainoties profesiju klasifikatoram (ESF projekts "Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" 
(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) ainavu būvtehnika profesija daļēji 
aizstāj BDV īstenoto Parka dārznieka profesijas apguvi, tikai pati specialitāte ir palikusi daudz 
tehniskāka. Uzsākām būvniecības jomas programmu aprobēt izglītojamiem ar vidējo izglītību, 
pusotra gada laika plānojumā ar priekšmetisko pieeju. Mācības programmā uzsāka viena grupa, 14 
izglītojamie. Mācību procesa laikā esam apzinājušies, ka VISC projektā izstrādātās programmas 
prasības 15 mēnešu laika posmā nav izpildāmas. Problēmas arī sagādā darbu sezonalitāte, jo līdz ko 
izglītojamie ir ieguvuši minimālu ieskatu teorijā, iestājās ziemas periods. Iegūtie secinājumi ir: VISC 
projekta ietvaros izstrādātās Ainavu būvtehnika specialitātes modulārās programmas pamatā ir piecu 
atsevišķu uzņēmumu pārstāvju vajadzības ietērptas moduļu kartē. Paši moduļi ir ļoti sadrumstaloti, 
turklāt uz viena moduļa tematiku, kā piemēram, “Ainavu būvdarbu organizēšana” ir nepieciešami 9 
dažādu jomu speciālisti – pedagogi. Šo tēmu īstenošanas organizatoriska salāgošana ar pedagogu 
iespējām, ņemot vērā moduļu pēctecīgumu ir liels pārbaudījums.  
Problēmas sagādā pedagogu - lektoru piesaiste uz būvniecības tēmām. Lai gan BDV ir LLU 
struktūrvienība, diemžēl atbalstu šīs tehniskās specialitātes īstenošanai mācībspēku jomā no LLU 
nesaņēmām. Vairākkārtīgi uzrunājām LLU Vides un būvzinātņu fakultātes speciālistus, tomēr 
neviens neatrada iespēju iesaistīties un īstenot programmu, kuras tapšanā VISC projekta ietvaros 
piedalījās. Par iemeslu tam varētu būt lielais attālums Jelgava - Jūrmala – Jelgava, kā arī BDV 
pedagogu samaksa atbilstoši tarifikācijas likmei, kas veidojas no izglītības iestādes izglītojamo skaita.  
 
Sadarbība ar darba devējiem un izglītības programmu pieprasījums darba tirgū 
Kopš 2019. gada notiek aktīva sadarbība ar Lauksaimniecības nozares ekspertu padomi. 
Katru gadu izglītības iestāde cenšas paplašināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, par 
svarīgāko mērķi izvirzot, mācību procesa un kvalifikācijas prakses organizēšanas kvalitātes 
paaugstināšanu, kā arī jaunu sadarbības partneru meklēšanu. Sadarbojoties ar Latvijas Darba Devēju 
konfederāciju esam saņēmuši visu jomu Darba vidē balstītu mācību partneru Excel formāta datu bāzi 
par visiem Latvijas reģioniem, ko izmantojam arī prakšu vietu atlasei. 

2019. gadā dibināts Bulduru Dārzkopības vidusskolas konvents, kas ir ieinteresēts, lai tiktu 
veidotas jaunas programmas, nodrošinot novitāšu iekļaušanu mācību procesā. kā arī iespēju turpināt 
izglītības ieguvi Lauksaimniecības universitātes īstenotajās augstākās izglītības programmās.  
 
Arodizglītības  programma Dārzu un parku kopšana, iegūstamā kvalifikācija kokkopis – arborists, 
sadarbības partneri prakšu vietu nodrošināšanā ir :  
Rīgas Meži SIA; reģ.nr. 40003982628, Rīga, Ostas prospekts 11, LV-1034 
BLK Serviss SIA; reģ.nr. 48503015479, Saldus nov., Zirņu pag., "Guntiņas", LV-3853 
Kokkopis.lv SIA; reģ.nr. 41203041286, Ventspils nov., Usmas pag., Usma, "Rubīni"-1, LV-3619 
ARBOLAT SIA; reģ.nr. 40103737900, Cēsu nov., Cēsis, Valmieras iela 20A, LV-4101 
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Arborists SIA; reģ.nr. 45403011702, Jēkabpils, Linarda Laicena iela 2, LV-5201 
SIA Hortus 5A reģ.nr. 40103565279, Katrīnas dambis 20A-4, LV1045, Rīga 
Vidzemes Koki SIA; reģ.nr. 40103356664, "Straumēni", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov.,  
Labie Koki SIA; reģ.nr.40103166694, Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Saules iela 1-19, LV-2107 
Tree Climber SIA , reģ.nr. 40103630831, Upeslejas-11 dz. 48, Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118 
Solis augšup SIA; reģ.nr.40103781858, Rīga, Slokas iela 18B - 19, LV-1048 
Namejs Z SIA, reģ.nr.40103930016, Rīga, Saulgožu iela 36A, LV-1055 
Rideļu dzirnavas SIA; reģ.nr. 49201001597, Engures nov., Engures pag., "Rideļu dzirnavas", LV-
3113 
Tranzīts L SIA; reģ.nr.42103017130, Liepāja, Tērauda iela 3, LV-3401 
Uģis Ventiņš; IK 25038312546, Veldres, Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV-3260 
Saules koki SIA, reģ.nr.41203062502, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Zvejniekciems, Bērzu aleja 
6  
Profesionālās vidējās izglītības programma Viesnīcu pakalpojumi sadarbības partneri prakšu vietu 
nodrošināšanā ir: Viesnīca „Avolon”, viesnīca „Jūrmala SPA”, Viesnīca „Pegasa Pils”, Viesnīca 
„Semarah Lielupe”, viesnīca „Tukuma Ledus halle’’. 
Profesionālās vidējās izglītības programma Dārzkopība sadarbības partneri prakšu vietu 
nodrošināšanā ir: 
SIA “Jāņa Aldermaņa  dārzniecība”, Bikernieku iela 2, Rīga, LV - 1039 
Z/s “Pīlādži”, Kalnabeites, Siguldas novads, Siguldas pagastsLV - 2150 
APP “Dārzkopības institūts”, Graudu 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV – 3701 
SIA “Mārupes siltumnīcas”, Mazcenu aleja 24, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV – 2166 
SIA “Sedumi”, Dārzniecība, Brīvības iela 165, Jēkabpils,  
SIA ‘”JLD”, Viestura 6, Jūrmala, LV -2010 
Kokaudzētava “Bulduri” 
SIA “Stādaudzētava Blīdene”, “Namalauki”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV – 3852 
SIA “Pūrs dārzi”, Pūre 18, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV – 3124 
Jūrmala Golf Course, SIA, Golfa iela 1, Piņķi, Babītes pagasts, LV – 2107 
Stādaudzētava “Liepas”, Rožu iela 2, Lauciņi, Krimūnu pagasts, Dobele, LV – 3701 
 
Profesionālās vidējās izglītības programma Ēdināšanas pakalpojumi sadarbības partneri prakšu 
vietu nodrošināšanā ir: 
SIA "Kaļķu vārti", Kaļķu iela 11b, Rīga, 
SIA "Veranda", Jomas iela 55, Jūrmala 
Kafejnīca "Cope", Engures pagasts, Rideļu dzirnavas 
kafejnīca “Cafe 53”, Jomas iela 53, Jūrmala 
kafejnīca „Dukāts”, Baznīcas iela 12/14, Jūrmala 
Kafejnīca Cope, Engure, Rideļu dzirnavas 
Restorāns "36.līnija", Jūrmala, 36. līnija 1202 
Restorāns "Laivas", Jūrmala, Vienības prospekts 36 
restorāns „Brown Sugar”, Raiņa iela 112b, Jūrmala 
restorāns „Pētergailis”, Skārņu iela 25, Rīga 
restorāns „Roof BBQ&Music”, Jomas iela 37, Jūrmala 
Restorāns “Melnā Bite”, Kalēju iela 33, Rīga 
Restorāns „Da Roberta”, Čaka iela 58, Rīga 
Restorāns „Steiku Haoss”, Audēju iela 2, Rīga 
Sia "Līgo MV", Rīga, Pulkveža Brieža iela 12 
SIA "Bočka", Jūrmala, Slokas iela 36-24 
SIA "Smārdes krogs", Smārdes pag., "Smārdes krogs" 
SIA "Tobiass",Dzērbenes iela 14, Rīga 
SIA “Ciambella “ Kaļķu iela 11b, Rīga 
SIA “FF Bakery Latvia”, Pededzes iela 33, Mārupe 
SIA “Kairi”, Kalnciema iela 17A 
SIA “Kalna Krasti”, Vienības pr.35, Jūrmala 
SIA “Līgo MN”, Bulduru pr.33, Jūrmala 
SIA “Melnā Laiva”, Kuģukalna iela 1, Engure 
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SIA “Ronītis”, Vidus prospekts 38, Bulduri 
SIA “Salons de Gusto” Jomas iela 46, Jūrmala 

 

Audzēkņu skaits  
Audzēkņu skaita dinamika atspoguļo kopējo demogrāfisko un ekonomisko situāciju valstī - 
pastāvīgie iedzīvotāji vecuma grupā no 15-18 gadiem  pēc CSP datiem kopš 1990.gada samazinās no 
148464 līdz 70640 2018.gadā. Izglītojamo skaitu ietekmē arī profesionālās izglītības popularitātes un 
prestiža trūkums jauniešu un sabiedrības vidū. 
2019./2020. mācību gadā uzņemto audzēkņu skaits ir nedaudz palielinājies, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu. Audzēkņu skaita salīdzinājums pa gadiem (skat. 1.tabulu). 
Diemžēl nesasniedzām plānoto absolventu skaitu, jo iepriekšējā periodā nebija identificēti ilgstošie 
kavētāji, tika veidoti individuālie apguves plāni izglītojamiem ar mācīšanās un veselības 
traucējumiem, bet to izpilde, netika kontrolēta. Līdz ar to atbilstoši IZM vadlīnijām 2016. gada 6. 
septembra, grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr.89 „Kārtība, kādā 
izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, tika identificēti 10 izglītojamie, kuri mācību 
iestādi ilgstoši neapmeklēja, līdz ar to atbilstoši normatīviem aktiem, tika atskaitīti. Kvalifikācijas 
eksāmenus nenokārtoja 5 izglītojamie.   
 

1. tabula Audzēkņu skaita izmaiņas 

Mācību gads 
Audzēkņu skaits attiecīgā 
mācību gada 1. septembrī 

2017./2018.m.g. 220 
2018./2019.m.g. 239 
2019./2020.m.g. 233 

 
Vērtējums – labi 

2.Mācīšana un mācīšanās 
2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Bulduru Dārzkopības vidusskolā viena daļa no pedagogiem strādā pilnu slodzi, bet daļa no 
pedagogiem apvienošanas kārtībā, pamatdarbā strādājot citā izglītības iestādē vai uzņēmumā.  Citā 
izglītības iestādē strādā vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji, bet profesionālo priekšmetu 
skolotāji strādā nozares uzņēmumos. No vienas puses izglītojamie iegūst, jo viņu pedagogi ir nozares 
speciālisti, no otras puses skolas vadībai ir grūti saplānot stundu sarakstu, jo tas atkarīgs no 3 
mainīgiem kritērijiem: dārzkopības darbu sezonalitātes, laika apstākļiem, un skolotāju piedāvātajiem 
mācību laikiem. Vēsturiski BDV stundu saraksts mainās katru nedēļu. Stabilāks stundu saraksts ir 
ziemas mēnešos, kad ir ziema, bet šā gada ziemā kokkopjiem ir darba pilnas rokas.  

Mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes (Prezentācijas, stāstījuma, 
dialoga, darbs grupās, lomu spēles, praktiskā pieredzes apmaiņa un ekskursijas uz veiksmīgi 
strādājošiem nozares uzņēmumiem, kā arī pie potenciāliem nākotnes darba devējiem). Praktisko 
darbu stundās audzēkņi savas teorētiski iegūtās zināšanas iemācās pielietot praktiski. Lielākā daļa 
pedagogu mācību procesā izmanto inovatīvas un daudzveidīgas mācību formas un metodes 
atbilstošas audzēkņu vecumam, mācību priekšmeta saturam un specifikai.  Bet ir pedagogi, kuri skolai 
ir, un par tiem mēs esam ļoti pateicīgi, jo  eksaktajos mācību priekšmetos ir Valsts mēroga problēma 
atrast pedagogu ar atbilstošu izglītību.  
Mācību procesa laikā, lielākā daļa skolotāju ļoti veiksmīgi veido dialogu – formatīvo vērtēšanu ar 
audzēkņiem, rosina audzēkņus izteikt savu viedokli, analizēt savus sasniegtos rezultātus. Audzēkņi 
tiek mudināti mācīties izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus.  

Pedagogiem ir sagatavoti un ir pieejami daudzveidīgi metodiskie materiāli, kas tiek izmantoti 
atbilstoši izglītības programmai un izglītojamo vajadzībām. Lielākā daļa mācību metodisko materiālu 
tiek veidoti un saglabāti elektroniskā formātā. Pirms katras mācību grupas sākuma mācību priekšmetu 
pedagogi aktualizē metodiskos izdales materiālus un iesniedz elektroniski izglītības iestādes 
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metodiķim. Izglītības iestādes metodiķis plāno mācību programmas īstenošanas grafiku, to saskaņojot 
ar visiem priekšmetu pedagogiem. Grafiku apstiprina skolas direktors. 

Skolas pedagogi aktīvi cenšas mācību darbā iesaistīt visus audzēkņus, tomēr mācīšanas 
kvalitāti ietekmē diferencēts audzēkņu zināšanu līmenis un audzēkņu stundu kavējumi, daļai 
audzēkņu nejūt motivāciju aktīvi iesaistīties mācību darbā. Parasti tas novērojams 2 un 3 kursā, kad 
pēc mācību prakses uzņēmumos, izglītojamie saprot, ka ir iespējams strādāt bez atbilstošas izglītības. 
1 kursā izglītojamie ir kautrīgi un meklē sevi grupas kolektīvā, bet 4 kursā jau mēģina sasmelt 
iepriekšējos divos gados iekavēto. 

Audzēkņi, kuri dažādu iemeslu dēļ ir kavējuši mācību nodarbības, un/vai nav apguvuši 
mācību priekšmetā paredzēto vielu, kā arī tie, kas vēlas padziļināt savas zināšanas attiecīgajā mācību 
priekšmetā, var apmeklēt konsultācijas. Konsultācijas tiek nodrošinātas regulāri, atbilstoši 
konsultāciju grafikam skolas mājas lapā, tās tiek fiksētas atsevišķā uzskaites žurnālā “e-klase”. 
Audzēkņi ir nodrošināti ar mācību priekšmetu apgūšanai nepieciešamo mācību literatūru, mācību 
līdzekļiem, nepieciešamajiem piederumiem un aprīkojumu. 

BDV tiek sniegts konsultatīvais atbalsts profesionālajos mācību priekšmetos izglītojamajiem 
ar īpašām vajadzībām, nepietiekamu vērtējumu, audzēkņiem, kuru darba temps ir lēnāks nekā vidējais 
(vājāk attīstītas praktiskā darba iemaņas, kinestētiskās prasmes, dažādas hroniskas saslimšanas ar 
noteiktu invaliditāti), kā arī tiek sagatavoti papildus uzdevumi talantīgajiem audzēkņiem.  

Mācīšanas kvalitātes kritērijs ir pedagoga izglītība, pieredze, kā arī tālākizglītības iespēju 
izmantošana, ko skolā nosaka ārējie normatīvie akti, darba amata apraksts. Pedagogiem mācību gada 
laikā tiek piedāvāts profesionāli pilnveidoties un skolas vadība atbalsta ikvienu aktivitāti. 
Piedāvājumi tiek nosūtīti atbilstoši tēmām uz skolotāju e-klases profilu. 2020. gadā tika veikta vienota 
pedagogu un skolas darbinieku apmācība Bērnu tiesību aizsardzības jomā un Personas datu 
aizsardzībā. Pieci Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogi un izglītības metodiķis ir iesaistīti 
Valsts izglītības satura centra projektā par modulāro programmu izstrādi dārzkopības programmās un 
kokkopības nozares programmās. Pedagogu iesaistīšanās moduļizglītības programmu izstrādē 
veicina pedagogu profesionālo izaugsmi un veicina skolas atpazīstamību. 

Vienotai mācību procesa vērtēšanai kārtību nosaka izglītības iestādes audzēkņu mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura ietver tādus jautājumus kā pārbaudes darbu veidi, mācību 
sasniegumu vērtēšanas pamatnosacījumi, kritēriji un pārbaudes darbu organizēšanas nosacījumi, 
konsultāciju un pēceksāmenu norise.  

Mācīšanas kvalitātes pārraudzība notiek, hospitējot mācību stundas, aptaujājot izglītojamos, 
izvērtējot izglītojamo sekmes pie ikmēneša atestācijas, uz kuru pamata atbilstoši stipendiju 
nolikumam tiek aprēķinātas izglītojamo stipendijas. Tiek strādāts pie pedagogu darba samaksas 
motivēšanas sistēmas, lai pedagogs regulāri veiktu sava darba pašvērtējumu, to elektroniski 
iesniedzot skolas vadībai. 

Mācību procesa organizēšana ir noteikta iekšējās kārtības noteikumos audzēkņiem un atrunāta 
pedagoga amata aprakstā, ka pedagogam jāpiemīt spējai plānot un organizēt savu pedagoģisko 
darbību atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem. Atbilstoši sava darba pienākumiem, 
mācību procesa kontroli veic direktora vietnieks izglītības jomā, izglītības metodiķis, metodisko 
komisiju vadītāji un administrācija. Faktisko stundu norise tiek fiksēta elektroniskajā žurnālā e-
klase.lv, pārbaudi veic administrācija. 

Organizējot mācību un kvalifikācijas praksi, ne vēlāk, kā nedēļu pirms prakses sākuma tiek 
noslēgts trīspusējs līgums par prakses organizēšanu starp izglītojamo, izglītības iestādi un  
uzņēmumu, kurā izglītojamais veiks prakses uzdevumus. Katram izglītojamam ir ar BDV rīkojumu 
apstiprināts mācībspēks - prakses vadītājs, kurš koordinē prakses organizāciju prakses uzņēmumā, kā 
arī izglītojamā darbu praksē, lai pilnvērtīgi izmantotu uzņēmuma piedāvātās iespējas prakses 
uzdevumu apgūšanā. Prakses laikā izglītojamie aizpilda dienasgrāmatu, kuru, praksi beidzot, kopā ar 
noteiktām prasībām atbilstošu atskaiti par praksi, un atsauksmi - raksturojumu no prakses uzņēmuma 
iesniedz BDV prakses vadītājam. Prakses atskaitē ir iekļauti jautājumi par prakses uzņēmuma 
specifiku, tā darbības raksturojums, praktikanta veicamie darbi  atbilstoši uzņēmuma darba 
organizācijai un izglītojamā prakses uzdevumiem.  

Pirms Valsts kvalifikācijas eksāmena tiek organizēta kvalifikācijas prakses aizstāvēšana, kurā 
komisija vērtē izglītojamā kvalifikācijas praksi pēc iesniegtās dokumentācijas: dienasgrāmatas, 
raksturojuma, prakses atskaites un kvalifikācijas prakses prezentācijas. Ja izglītojamais ir veiksmīgi 
aizstāvējis kvalifikācijas praksi, viņš tiek pielaists pie profesionālās kvalifikācijas eksāmena. 
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Nodrošināta izglītības pieejamība mūžizglītības kontekstā, kas dod iespēju izglītoties dažāda 
vecuma grupu personām, 

Vērtējums – labi. 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā, uzsākot mācības, mācību gada sākumā mācību priekšmetu 

skolotāji iepazīstina izglītojamos ar mācību darbam izvirzītajām prasībām, mācību saturu, mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtību, mācību materiāli tehnisko bāzi, mācību literatūras izmantošanu, kā 
arī pārrunā plānotās mācību ekskursijas un praktisko mācību norisi darba vidē. Skolas mājas lapā ir 
pieejams priekšmetu skolotāju konsultāciju grafiks. Grupu audzinātāji informē izglītojamos par 
mācību grafiku, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem, mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtību un to saistību ar stipendiju, stipendiju nolikumu, iespēju darboties interešu 
izglītības pulciņos, skolas pasākumu kalendāru un izglītojamo pašpārvaldi. 
Audzēkņi tiek informēti par pārbaudes darbiem un mēneša atestācijām e-klasē. Par valsts 
Centralizētajiem eksāmeniem un Profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem izglītojamie tiek informēti 
atbilstoši normatīvajiem aktiem, mācību gada sākumā mācību grafiks un eksāmenu grafiks tiek 
izvietoti uz ziņojuma stenda un skolotāju istabā. Par plānotajiem eksāmeniem tiek informēti arī 
izglītojamo vecāki skolas vecāku sapulcē. 

Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, izvirza izglītojamiem noteiktas, 
vienotas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, kā arī darba procesā izmantot daudzveidīgus 
mācību līdzekļus. 2019./2020.mācību gadā aktīvi tiek izmantots Latvijas simtgades projekts “Skolas 
soma” vēstures, latviešu valodas un grupas audzināšanas stundu mācību ekskursijām. 

Liela daļa audzēkņu piedalās un aktīvi līdzdarbojas mācību procesā, tomēr ir arī daļa 
audzēkņu, kuriem ir zema motivācija, apmeklēt mācību nodarbības un apgūt nepieciešamās zināšanas 
un prasmes. Tiek meklēts risinājums individualizētai pieejai, lai uzlabotu mācīšanās kvalitāti, tomēr 
ne vienmēr tiek sasniegti plānotie rezultāti. No 2020.gada skolā strādā karjeras konsultants, kurš 8 
stundas mēnesī sniedz individuālas konsultācijas. 2019.gadā Latvijas Ministru kabinets veica 
grozījumus MK noteikumos Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. 
specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 
intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”, kas paredz, ka no 2020.gada projektā var iesaistīties 
arī ne Valsts vai pašvaldību dibinātas izglītības iestādes. BDV šobrīd notiek darbs pie situācijas 
apraksta un preventīvā un intervences pasākumu vidēja termiņa plāna izstrādes. Tā, kā izglītības 
iestādē šobrīd sociālā pedagoga vieta ir vakanta, meklējam risinājumu. 

Audzēkņi izmanto Bulduru Dārzkopības vidusskolas piedāvātās iespējas – priekšmetu 
skolotāju konsultācijas, individuālā darba plānus, BDV materiāli tehnisko bāzi: renovētas mācību un 
praktisko darbu telpas, ķīmijas laboratoriju, parku, siltumnīcas, dārzu, sporta namu, stadionu, 
datorklasi, bibliotēkas resursus, bibliotēkas lasītavu ar brīvi pieejamu datorklasi, kas aprīkota ar 
printeri un kopētāju, ēdnīcu, mācību virtuvi.  

2019./2020.mācību gadā Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņi ir piedalījušies sekojošos 
konkursos un mācību olimpiādēs: 

1. Biznesa plānu konkursā “Cita runa!”; 
2. Konkursā “PROFS” par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu; 
3. Skills  Latvia 2020,  Viesmīlības un ēdienu gatavošanas kategorijās; 
4. Eiropas jauno dārznieku prasmju konkursā Slovēnijā;  
5. Eiropas koku strādnieku eksāmenā;  
6. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas īstenotajā  projektā “Jaunietis – nākotnes 

saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā”;   
7. Konkursā “Jūrmalas gada jaunietis 2019”; 
8. Reģionālajās olimpiādēs – latviešu valodas priekšmetā, angļu valodā, bioloģijā, kur ieguva arī 

godalgotas vietas. 
9. Dalība sporta spēlēs atspoguļota pielikumā (4.pielikums). 

Godalgotas vietas ieguva Jūrmalas pilsētas olimpiādēs – angļu valodā, latviešu valodā un bioloģijā. 
Lai ieinteresētu izglītojamos mācību procesā, izglītības iestādē tiek organizēti dažādi pasākumi, kas 
tiešā veidā saistīti ar mācībām un apgūstamo specialitāti: tikšanās ar nozares pārstāvjiem, mācību 
prakses laikā pagatavoto ēdienu degustācijas, izstādes un meistarklases. Praktiskās zināšanas tiek 
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nostiprinātas mācību virtuvē un siltumnīcā, parkā, dārzā, mācību ekskursijās, pie darba devējiem 
zemnieku saimniecībās un uzņēmumos. Rudens noslēgumā tiek organizēta “Uzņēmēju diena” un 
pavasarī  “Atvērto durvju diena”, kas ir divi lielākie karjeras pasākumi skolā. Pasākumos sevi 
prezentē uzņēmumi, prakses vietas  un sadarbības iestādes. Izglītojamiem tiek prezentēta viņu 
nākotnes profesija konkrētos uzņēmumos, kā arī izteikti prakšu vietu piedāvājumi. 
  
Vērtējums – labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir 

izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 27.06.2000. noteikumi Nr.211 “Noteikumi par valsts 
profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu un Ministru kabineta 
21.05.2013. noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, 
mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”, lai nodrošinātu vienotu pieeju 
vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanas procesa sastāvdaļai un sekmētu audzēkņu līdzatbildību un 
atbildību par mācību rezultātiem. Bulduru Dārzkopības vidusskolai ir izstrādāts iekšējais normatīvais 
dokuments “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, ir noteikta kārtība vērtējumu 
regularitātē un uzskaitē. Ikviens ar to var iepazīties skolas mājas lapā., sadaļā – audzēkņiem. Mācību 
gada sākumā skolas normatīvais dokuments “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība” tiek 
aktualizēts. 
Vērtēšanas kārtība ir saistoša visiem Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem. 
Vērtēšanas process tiek nepārtraukti pilnveidots. Mācību sasniegumu vērtēšanas būtība, formas un 
metodiskie paņēmieni atbilst katra mācību priekšmeta specifiskajām īpašībām, jo papildus 
vispārizglītojošiem priekšmetiem tiek īstenoti profesionālie priekšmeti un moduļi, kuros vairāk vērtē 
zināšanu pielietojumu praksē. Praktiski visi pedagogi regulāri un sistemātiski veic vērtējumu uzskaiti, 
ierakstot tos e-žurnālā (e-klasē). Tēmu noslēguma darbi tiek vērtēti pēc e-klasē pieejamas ieskaites 
sagatavošanas paraugformas. E-klases sistēmā ir aizsākts darbs pie pārbaudes darbu kalendāra 
veidošanas, kas uzlabotu mācību procesa organizēšanu un prognozēšanu.  
Ir izstrādāti skolas noslēguma darbi priekšmetos, kuros izglītojamie kārto valsts pārbaudes darbus, 
lai pēc iespējas kvalitatīvāk sagatavotu izglītojamos Valsts pārbaudes darbiem 

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtējumu uzskaiti regulāri pārrauga, analizē un kontrolē 
izglītības metodiķis un direktora vietnieks izglītības jomā. 
Profesionālajos priekšmetos ar praktiskajiem darbiem pedagogiem ir daudz vieglāk izmantot 
formatīvo vērtēšanu, jo efektīvākais atgriezeniskas saites veids ir mutiski komentāri. Tiklīdz skolēns 
saņem atzīmi, mācīšanās apstājas, tas arī ir spēcīgs signāls skolēnam par to, ka mācīšanās ir beigusies, 
savukārt, lai uzlabotu skolēnu sniegumu, būtiski ir nepalikt pie rezultāta konstatācijas. Formatīvās 
vērtēšanas svarīgākā daļa ir pats informācijas apmaiņas process, proti, atgriezeniskā saite un šajā 
procesā būtiska ir skolēnu iesaiste – mācīšanās dot un saņemt atgriezenisko saiti, izmantot to 
turpmāko mācīšanās mērķu noteikšanai un sasniegšanai. Ir pedagogi un izglītojamie kam tas izdodas, 
bet ir arī izglītojamie ar zemu motivāciju, kur šī formatīvās vērtēšanas metode nedarbojās, jo 
izglītojamais nav ieinteresēts vai arī nav apguvis mācību vielu, lai par to diskutētu. 

Grūtības bija krievu valodas priekšmetā, kas ir profesionālā svešvaloda Ēdināšanas pakalpoju 
programmā, proti izglītojamo priekšzināšanu līmenis bija krasi atšķirīgs no nulles, līdz tam, ka 
atsevišķiem izglītojamiem krievu valoda ir dzimtā valoda. Izglītojamiem tikta veikta priekšzināšanu 
līmeņa diagnostika un pēc tam mācību darbs norisinās divās grupās, atbilstoši priekšzināšanām. 

Pēc kvalifikācijas prakses veikšanas Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek organizēta 
kvalifikācijas prakses aizstāvēšana, kur kopā ar prakses vadītājiem un skolas administrāciju, tiek 
izlikts vērtējums par kvalifikācijas praksi un izglītojamais pielaists/ nepielaists pie kvalifikācijas 
eksāmena kārtošanas. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenos vērtēšana tiek veikta atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, kas regulē vērtēšanu - MK noteikumiem Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” . 
 
Vērtējums – labi 
  



21 
 

3.Izglītojamo sasniegumi 
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Katra semestra un mācību gada noslēgumā visu Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogi 
e-klasē izveido kopsavilkumu par audzēkņu sasniegumiem visos mācību priekšmetos. Šajā 
kopsavilkumā tiek procentuāli atspoguļotas audzēkņu sekmes, norādīts grupas vidējais vērtējums 
mācību priekšmetā, kā arī norādīti nesekmības iemesli. Pedagogi analizē rezultātus un izdara 
secinājumus. Mācību rezultāti tiek analizēti arī izglītības programmu metodiskajās komisijās, 
pedagoģiskās padomes sēdēs, administrācijas apspriedēs, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa 
pilnveidošanu. Mācību gada laikā Bulduru Dārzkopības vidusskolas administrācija regulāri tiekas ar 
izglītības iestādes audzēkņiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi mācību priekšmetos. Īpaša vērība 
tiek pievērsta audzēkņiem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi vairākos mācību priekšmetos. Ar 
audzēkņiem, kuriem ir nepietiekams vērtējums mācību priekšmetos, pedagogi strādā papildus, lai 
motivētu viņus uzlabot savus mācību rezultātus. 
Izanalizējot un apkopojot mācību rezultātus, tiek izdalīti galvenie iemesli mācību priekšmetu 
nepietiekamas apguves līmenim. Tiek sniegti ieteikumi veicamajām aktivitātēm, kuras paredzētas 
situācijas uzlabošanai apguves līmeņa paaugstināšanai mācību priekšmetos. 
Apkopojot datus izriet: 
1. Vispārizglītojošos mācību priekšmetos dominē vidējā atzīme 4-6 balles, kas ir pietiekams apguves 
līmenis. 
2. Profesionālajos mācību priekšmetos vidējā atzīme 6-8 balles, kas ir optimāls apguves līmenis. 
Tas ir izskaidrojams ar augstāku motivācijas līmeni un interesi apgūt profesiju. 
Sekmības līmeņa straujāks uzlabojums ir vērojams 3.kursā otrajā semestrī, kad sasaistot teorētisko 
mācību vielu ar praktiskajām mācībām izglītojamajiem parādās lielāka interese un izpratne par 
apgūstamo specialitāti, kā arī parādās nopietnāka attieksme pret mācību darbu kopumā.  
Tiek analizēti Mācību priekšmetu nepietiekamas apguves līmeņa iemesli, meklēti risinājumi to 
atpazīšanai un pilnveidošanai. Tiek meklēti risinājumi situācijas uzlabošanai apguves līmeņa 
paaugstināšanai mācību priekšmetos.  

Audzēkņiem e-klasē tiek sniegta savlaicīga informācija par plānotu mājas darbu, tā nodošanas 
termiņu, pārbaudes darbiem un atestācijām mēneša noslēgumā. Tie audzēkņi, kuri ir motivēti un 
kuriem ir nozīmīgs stipendijas apmērs, apmeklē konsultācijas, lai labotu atzīmes un uzlabotu sekmes 
mācību priekšmetos. Bet jāatzīst, ka ir izglītojamie, kuri kavē mācības un kuriem stipendija, kā 
materiālais atbalsts nav nozīmīgs. 

Izglītojamiem ļoti nozīmīgas ir mācību prakses, ekskursijas uz uzņēmumiem un tikšanās ar 
uzņēmumu pārstāvjiem, tāpēc ne retāk, kā reizi mēnesī, skolā, kā vieslektori tiek aicināti apgūstamo 
specialitāšu nozares pārstāvji – uzņēmēji, uzņēmumu darbinieki, lai prezentētu, kā norit uzņēmuma 
ikdienas darbs, kā veidojas piedāvājums, kā plānot loģistiku. Izglītojamie šajās tikšanās reizēs ir 
atsaucīgi un aktīvi iesaistās dialogā ar profesionāļiem. Kā piemēram: Uzņēmuma Bioefekts lekcija 
par tēmu "Augsnes un auga auglība mikroorganismu mijiedarbībā", z/s "Bērziņi" lekcija par 
“Vertikālo virsmu apzaļumošana”, “Zemnieku saeimas" un Valsts augu aizsardzības dienesta 
pieredzes apmaiņas brauciens: "Projekta "Manure Standards" rezultāti, un to izmantošana kūtsmēslu 
apsaimniekošanā", Latvijas jauno zemnieku klubs lekcija par biedrību un izglītības iespējām LLU, 
Valsts augu aizsardzības dienesta lekcija par “Augu veselību”, SIA Koku eksperts uzņēmuma vadītājs 
Gvido Leiburgs par BDV parka unikalitāti, BDV absolventa, bijušā direktora Aivara Laša stāsts par 
1991.gada barikāžu notikumiem un dendroloģijas mācību materiāla tapšanu, Hortus 5A pārstāve 
Anita Albrante par koku atpazīšanu un kopšanu, Jūrmalas Tūrisma un informācijas centra speciālistes 
Madaras lekcija par Tūristu piesaisti Jūrmalai, Baltic Beach viesnīcas vecākais administrators par 
viesnīcas darba organizācijas pamatprincipiem, darbinieku atlasi, Jūrmalas SPA Hotel ēdināšanas 
bloka vadītājs Māris Mežulis par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu viesnīcā, Jūrmala Semarah Hotel 
Lielupe ēdināšanas bloka vadītājs Edgars Konušs par galda klāšanas pamatprincipiem, 36 Līnijas 
šefpavārs Lauris Aleksejevs par jūras velšu sagatavošanas specifiku, Entersol šefpavārs Raimonds 
Zommers par jaunāko tehnoloģiju izmantošana ēdienu gatavošanā, Latvijas viesnīcu un restorānu 
asociācijas direktore Santa Graikste par naktsmītņu attīstības tendencēm Latvijā. 

BDV Izglītojamo sporta sasniegumi atspoguļoti pielikumā Nr.4. 

Vērtējums – labi 
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3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
Katra mācību gada noslēgumā tiek veikta sistemātiska valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite, 
analīze un izvērtēšana. Valsts pārbaudes darbu rezultāti tiek analizēti arī profesionālās vidējās 
izglītības programmu metodiskajās komisijās. Pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem, skolā tiek 
izvirzīti mācīšanas un mācīšanās uzdevumi nākošajam mācību gadam. 

2.tabula Obligāto centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu dinamika 

  Angļu valoda Matemātika Latviešu valoda 

2015./2016. gads 45% 17.60% 44.10% 
2016./2017. gads 42.50% 25.60% 41.40% 
2017./2018. gads 52.48% 14.01% 44.32% 
2018./2019. gads 51.20% 14.10% 43.70% 

1.grafiks CE eksāmenu rezultāti vidējais vērtējums 

 

3.tabula Izvēles centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu dinamika  

 Latvijas un pasaules 
vēsture 

Bioloģija Ķīmija Krievu valoda 

2015./2016. gads 43%   57.60% 
2016./2017. gads 49.13%   65.80% 
2017./2018. gads 31.29% 29.67% 14.83%  

2018./2019. gads 39.30% 43.70% 20.7%  
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2.grafiks Izvēles CE eksāmenu rezultāti vidējais vērtējums 

 
 
Pēdējo divu gadu dinamikā centralizētajos eksāmenos BDV rādītāji salīdzinājumā ar profesionālās 
izglītības iestāžu vidējiem rādītājiem valstī latviešu valodā un angļu valodā ir augstāki, kā valstī 
vidējie rādītāji par 1-4%, bet matemātikā BDV rādītāji ir par 5% zemāki. Izvēles eksāmenos dati 
pēdējos divos gados krasi atšķiras. Bioloģijas eksāmena atzīmes pēdējā gadā ir augstākas, bet ķīmijas 
zemākas, Latvijas un pasaules vēstures eksāmenu dati atbilst Valstī vidējiem rādītājiem. Valsts 
centralizētajos eksāmenos Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi uzrāda salīdzinoši līdzīgus vai 
nedaudz zemākus sasniegumus kā ikdienas darbā. Kopš 2017. gada ir vērojama pozitīva tendence, ka 
izglītojamie izvēlās kārtot izvēles eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetos - bioloģijā un ķīmijā, 
kas iezīmē izglītojamo motivāciju turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs.  
 
4.tabula Obligāto centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu dinamika Valstī profesionālās skolās 
salīdzinājumā ar BDV 
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un mākslas 
skolas

Kopvērtējums 
valstī BDV

profesionālās 
un mākslas 
skolas

Kopvērtējums 
valstī

2015./2016. gads 45% 48% 61% 17.60% 20.60% 36.20% 44.10% 41.50% 51.30%
2016./2017. gads 42.50% 46.10% 59.70% 25.60% 19.60% 34.90% 41.40% 42.10% 50.90%
2017./2018. gads 52.48% 49.40% 61.90% 14.01% 20.30% 34.60% 44.32% 42.10% 52.60%
2018./2019. gads 51.20% 50.90% 62.70% 14.10% 19.50% 32.70% 43.70% 39.40% 49.90%

Angļu valoda Latviešu valodaMatemātika
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3.grafiks CE eksāmenu rezultāti vidējais vērtējums Valstī salīdzinājumā ar BDV 

 
5.tabula Izvēles centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu dinamika Valstī profesionālās skolās 
salīdzinājumā ar BDV 
 

 

 

4.grafiks Izvēles  CE eksāmenu rezultāti vidējais vērtējums Valstī salīdzinājumā ar BDV 
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2015./2016. gads 43% 39% 42% 57.60% 62.10% 67.00%
2016./2017. gads 49.13% 38.50% 41.50% 65.80% 63.30% 68.60%
2017./2018. gads 31.29% 36.90% 40.00% 29.67% 42.60% 60.80% 14.83% 31.10% 61.50%
2018./2019. gads 39.30% 39.50% 41.30% 43.70% 39.80% 57.10% 20.7% 43.6% 62.80%

Krievu valodaĶīmijaLatvijas un pasaules vēsture Bioloģija

2015./2016. gads
2016./2017. gads

2017./2018. gads
2018./2019. gads0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

BD
V

pr
of

es
io

nā
lā

s u
n

m
āk

sl
as

 sk
ol

as

Ko
pv

ēr
tē

ju
m

s 
va

ls
tī

BD
V

pr
of

es
io

nā
lā

s u
n

m
āk

sl
as

 sk
ol

as

Ko
pv

ēr
tē

ju
m

s 
va

ls
tī

BD
V

pr
of

es
io

nā
lā

s u
n

m
āk

sl
as

 sk
ol

as

Ko
pv

ēr
tē

ju
m

s 
va

ls
tī

BD
V

pr
of

es
io

nā
lā

s u
n

m
āk

sl
as

 sk
ol

as

Ko
pv

ēr
tē

ju
m

s 
va

ls
tī

Latvijas un pasaules
vēsture

Bioloģija Ķīmija Krievu valoda

Izvēles centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu dinamika, %

2015./2016. gads 2016./2017. gads 2017./2018. gads 2018./2019. gads



25 
 

 
Kvalifikācijas eksāmenu rezultātu analīze 

Katra mācību gada noslēgumā tiek veikta sistemātiska rezultātu uzskaite, analīze un 
izvērtēšana. Rezultāti tiek analizēti arī profesionālās vidējās izglītības programmu metodiskajās 
komisijās. Pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem, skolā tiek izvirzīti mācīšanas un mācīšanās 
uzdevumi nākošajam mācību gadam, lai pilnveidotu audzēkņu uzrādītos sasniegumus valsts 
pārbaudes darbos.  

 
Arodizglītības programmas Kokkopis (Arborists) mācību rezultātu izvērtējums 
 
Programmu uzsākām īstenot 2019. gadā. Šā gada februārī mācības arodizglītības programmā uzsāks 
otrā grupa. Izglītojamo uzņemšana Kokkopja (Arborista) profesijā budžeta grupā tiek organizēta katra 
gada februāra mēnesī, lai praktiskos darbus pēc iespējas vairāk pielāgotu sezonalitātei. Neklātienes 
grupas uzņemšana tiek organizēta katra gada oktobra mēnesī, lai pielāgotu praktiskās mācības un 
kvalifikācijas praksi gan laika, gan gadalaika apstākļiem. 
Programmas apguves kvalitāte un sekmība ir cieši saistīta ar teorētisko, praktisko nodarbību 
apmeklējumu, iepriekšējo dzīves pieredzi, vispārējām zināšanām un praktiskā darba iemaņām. 
Izglītojamie mācību procesā iesaistās ar ieinteresētību par mācību satura apguvi. 
Neklātienes programmas izglītojamajiem mācību vielas apguves līmenis ir optimāls. Vidējā atzīme 
no mācību uzsākšanas brīža sākuma 2018. gada oktobrī līdz 2019.gada decembrim ir 7,21 balles. 
Vairāk nekā 80% izglītojamajiem ir uzsākta, vai ir nodarbināti nozarei radniecīgā sfērā dārzkopībā, 
apstādījumu labiekārtošanā, mežsaimniecībā un industriālajā alpīnismā. 
Pedagogi mācību procesā izmanto dažādas pārbaudes darbu formas (testi, jautājumi, prezentācijas, 
mutiskas atbildes, grupu darbs, u.c.). Pedagogi daudz uzmanības pievērš formālajam vērtējumam – 
atgriezeniskās saites sniegšanai,  uzslavām, labvēlīgai kritikai, pāru un grupu darba vērtējumam. 
Vienlīdz būtiski, ka izglītojamie arī paši vērtē savu un kolēģu veikumu gan mācību stundās un 
praktiskajās nodarbībās, gan formālās un neformālās pārrunās ar pedagogiem. Profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenos izglītojamo zināšanu līmenis novērtēts, kā optimāls. 

 

 

6.tabula Profesionālās kvalifikācijas "Kokkopis (arborists)" (klātiene un tālmācība) vērtējumu 
dinamika, % 

Vērtējums ballēs 

2018./2019. gads 
Vidējais vērtējums 

% Izglītojamo skaits 

≤ 4 nepietiekoši 6.7 1 

5 pietiekoši 13.3 2 

6 - 8 optimāli 80.0 12 

9 - 10 teicami un izcili 0.0 0 

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja 
PKE 

15 
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5.grafiks PK eksāmenu rezultāti „Kokkopis - arborists” vidējais vērtējums 

 

 
 
Izglītības programmas„Viesnīcu pakalpojumi” izglītojamo kvalifikācijas eksāmena rezultātu 
izvērtējums 

Izvērtējot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu iegūto vērtējumu dinamiku, jāsecina, ka 
audzēkņiem ēdināšanas pakalpojumu jomā dominē optimāls vērtējums. Savukārt topošajiem 
viesnīcu pakalpojuma speciālistiem tas ir optimāls un teicams. 
 
7. tabula Profesionālās kvalifikācijas viesnīcu pakalpojumu speciālists eksāmena iegūto vērtējumu 

dinamika % 

 

6.grafiks PK eksāmenu rezultāti „Viesnīcu pakalpojumu speciālists” vidējais vērtējums 
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Izglītības programmu „Dārzkopība” un „Dārzu un parku kopšana” izglītojamo kvalifikācijas 
eksāmena rezultātu izvērtējums 

Kvalifikācijas eksāmeni notiek atbilstoši Nolikumiem par kvalifikācijas eksāmena norisi, 
saturu un vērtēšanas kritērijiem, pārbaudot un izvērtējot izglītojamo zināšanas visos profesionālajos 
mācību priekšmetos. Izvērtējot grafikos redzamo kopsavilkumu, jāsecina, ka izglītojamo kopējais 
sekmības līmenis ir salīdzinoši augsts un stabils, ar minimālām izmaiņām, kas skaidrojamas ar katras 
mācību grupas individuālo sekmju līmeni konkrētajā mācību gadā. Viennozīmīgi jāmin, ka 
izglītojamie, kas mācās neklātienes formā ir ar augstākiem zināšanu vērtējumu sasniegumiem, nekā 
izglītojamie pēc pamatskolas. Savukārt grupās ar pamatskolas izglītību katrā ir zināšanu amplitūdā 
ļoti dažādi izglītojamie, bet kopumā ar augstām un profesionāli labām zināšanām. 2019.gadā BDV 
nonāca pie secinājuma, ka Dārzkopības un Dārzu un parku kopšanas programmās kvalifikācijas 
eksāmenā izglītojamie visbiežāk nepietiekamu punktu skaitu saņem jautājumos par augu atpazīšanu 
un dendroloģiju. 2020.gadā pedagogiem ir dots papildus uzdevums maijā pirms kvalifikācijas 
eksāmena izvadāt minēto abu programmu izglītojamos pa Bulduru parku un organizēt  
priekšeksāmenu augu atpazīšanā. 

No 2020. gada BDV Dārzkopības programmās ir ieviestas izmaiņas kvalifikācijas  prakses 
organizēšanas grafikā. Katram izglītojamam būs vismaz 2 nedēļas no prakses laika, jāpaliek BDV, 
lai apgūtu pēc iespējas plašāku augu sortimentu kopšanu un trenētos augu atpazīšanu, jo uzņēmumi 
visbiežāk piedāvā tikai kādu noteiktu dārzkopības virzienu. 

 
 

8.tabula Profesionālās kvalifikācijas parka dārznieks eksāmena iegūto vērtējumu dinamika (%) 
 

 
7. grafiks PK eksāmenu rezultāti „Parka dārznieks” vidējais vērtējums 
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9.tabula Profesionālās kvalifikācijas Dārzkopības tehniķis eksāmena iegūto vērtējumu dinamika 
(%) 

 

8. grafiks PK eksāmenu rezultāti „Dārzkopības tehniķis”: vidējais vērtējums 

 
 
 
Izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” izglītojamo kvalifikācijas eksāmena 
rezultātu izvērtējums 
Izvērtējot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu iegūto vērtējumu dinamiku, jāsecina, ka audzēkņiem 
ēdināšanas pakalpojumu jomā dominē optimāls vērtējums. Katru gadu izglītojamo vidū ir vismaz 
viens audzēknis, kurš ir pašmotivēts profesijas padziļinātai apguvei un veic to pedagoga vadīts 
ārpusstundu laikā, sasniedzot teicamu rezultātu. Izvērtējot kvalifikācijas eksāmena daļu rezultātus, 
augstāks vērtējums tiek uzrādīts praktisko uzdevumu daļā. 
 

10.tabula Profesionālās kvalifikācijas ēdināšanas pakalpojumu speciālists eksāmena iegūto 
vērtējumu dinamika % 
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9. grafiks PK eksāmenu rezultāti „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” vidējais vērtējums 

 

 
 

Izglītības programmas „Floristikas pakalpojumi” izglītojamo kvalifikācijas eksāmena 
rezultātu izvērtējums 

Izvērtējot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu iegūto vērtējumu dinamiku, jāsecina, ka 
optimāls un teicams vērtējums ir pārsvarā. Floristikas pakalpojumu programma pēdējos gados ir 
zaudējusi popularitāti, jo profesijā ir iespējams strādāt arī bez atbilstošas izglītības.  

2019.gadā eksāmenu kārtoja 6 audzēknes, nokārtoja visas dalībnieces, vidējā atzīme 7,33.  
Eksāmens norisinājās 2 daļās – teorētiskajā (tests) un praktiskajā. Praktiskajā daļā bija pareizi 
jāizpilda divi floristikas izstrādājumi ar atbilstošiem tehnoloģiskiem un vizuāliem risinājumiem – 
pušķis un galda noformējuma kompozīcija. Rezultāti kopvērtējumā labi gan teorijas, gan praktiskajā 
daļā. Jāatzīmē, ka atšķirībā no iepriekšējiem kursiem, kuros vērojām salīdzinoši augstāku punktu 
skaitu teorijā vai kādā no izstrādājumu veidiem, šogad vērojams vienmērīgāks zināšanu un prasmju 
līmenis visās sadaļās. Eksaminācijas komisijas vērtējumā visi tehnoloģiskie risinājumi pilnībā atbilda 
profesionālajiem kritērijiem, visi absolventi ir atbilstoši sagatavoti darba tirgum. Lai vērtējumi būtu 
izcili, turpmāk izglītības procesā vairāk uzmanības jāpievērš vizuālajai materiālu un piederumu 
daudzveidībai, aktualitātei, kas prasa lielāku finansiālo ieguldījumu. Savukārt aktuālu, modernu 
paņēmienu apguve kopā ar pamattehnoloģijām prasa ilgāku laika periodu nekā 1,5 gadi. 

10.tabula Profesionālās kvalifikācijas eksāmena iegūto vērtējumu dinamika % 
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2016./2017. gads 2017./2018. gads 2018./2019. gads

Vidējais vērtējums Vidējais vērtējums Vidējais vērtējums

Izglītojamo skaits, kuri kārtoja 
PKE

4 6 15
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9.grafiks PK eksāmenu rezultāti „Floristikas speciālists” vidējais vērtējums 
 

 
 
 
Vērtējums – labi 

4.Atbalsts izglītojamajiem 
4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociāli pedagoģiskais atbalsts  

Bulduru Dārzkopības vidusskolā strādā medmāsa. Medmāsa veic audzēkņu medicīniskās 
dokumentācijas izpēti un sniedz audzēkņiem nepieciešamo atbalstu, konsultācijas un palīdzību. Tiek 
organizēta sadarbība ar Jūrmalas pašvaldības policiju, bāriņtiesu un citām institūcijām. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā mācās audzēkņi ar īpašajām vajadzībām. Šie audzēkņi veiksmīgi 
iekļāvušies izglītības iestādes kolektīvā, kā arī veiksmīgi apgūst izvēlēto mācību programmu. 
Izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kā rīkoties traumu gadījumos un ārkārtas situācijās. Katrā 
mācību gadā tiek veikta audzēkņu instruktāža par izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem 
un drošības instrukcijām. Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir izveidots un tiek ievērots drošības 
instruktāžu grafiks.  

Mācību stundās e-klases žurnālā tiek veikta kavējumu uzskaite un grupu audzinātāju 
pienākumos ir apzināt to cēloņus, ja izglītojamais vai viņa vecāki nav snieguši ziņas. Ar audzēkņiem 
tiek veiktas individuālas pārrunas, lai meklētu risinājumus kavējumu novēršanai. Tiek izstrādāti 
individuāli plāni, lai risinātu iespēju mācības nepārtraukt. Jaunuzņemtajiem audzēkņiem tiek sniegts 
atbalsts katra mācību gada sākumā, organizējot atbalsta un adaptācijas pasākumus.  
Kopš 2020.gada izglītības iestādē darbojas pedagogs karjeras konsultants, sniedzot individuālas 
konsultācijas izglītojamiem un sadarbojās ar grupu audzinātājiem. BDV izglītojamiem ir iespēja 
dzīvot dienesta viesnīcā, tur par izglītojamo audzināšanas procesu rūpējās dienesta viesnīcas 
pedagogs.  

2019.gadā tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr.460 “Darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”, kas paredz, ka no 
2020.gada projektā var iesaistīties arī ne Valsts vai pašvaldību dibinātas izglītības iestādes. BDV 
šobrīd notiek darbs pie situācijas apraksta un preventīvā un intervences pasākumu vidēja termiņa 
plāna izstrādes. Tā, kā izglītības iestādē šobrīd sociālā pedagoga vieta ir vakanta, meklējam 
risinājumu.  
 
Vērtējums – labi 
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4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
Uzsākot mācības, pirmajā nedēļā, skolā tiek veiktas nepieciešamās instruktāžas – izglītības iestādes 
iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, rīcība ārkārtas situācijās. Skolā ir izstrādātas 
rīcības shēmas dažādu situāciju risināšanai. Ar ugunsdrošības noteikumiem un rīcību ārkārtas 
situācijās izglītojamie atkārtoti tiek iepazīstināti Ziemassvētku laikā. 
Uzsākot praktiskās nodarbības, tiek veiktas instruktāžas par to norisi un nepieciešamajiem darba 
drošības pasākumiem, par ko tiek veikti ieraksti instruktāžu žurnālā. Audzēkņu praktisko darbu 
instruktāžās papildus uzmanība tiek pievērsta kritiskajām situācijām, kas var rasties konkrēto darbu 
veikšanas procesā. Mācību process ir saistīts ar dažādu iekārtu izmantošanu, ēdināšanas pakalpojumu 
un viesmīlības jomas nodarbībās, dārzkopības, koku kopšanas un ainavu būvniecības nodarbībās. 
Īpaši tiek strādāts pie darba drošības noteikumu ievērošanas un to aktualizēšanas. Iekšējās kārtības 
noteikumi, ugunsdrošības noteikumi un darba drošības noteikumi vienkopus apkopoti skolas mājas 
lapā, sadaļā audzēkņiem. 
Skolai ir trešā augstākā līmeņa sadarbība ar Jūrmalas Pašvaldības policijas kārtības policiju, 
konkrētāk ar nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori J. Braueri. Pirms katra skolas ārējā pasākuma 
informējam Jūrmalas Pašvaldības policijas kārtības policijas nodaļu, lai iekļauj skolu un dienesta 
viesnīcu patruļdienesta maršrutā. Policijas pārstāvji kopā ar kinologu vismaz divas reizes gadā 
pārbauda skolu un dienesta viesnīcu no atkarību izraisošām vielām. Dienesta viesnīcas pedagoga 
audzināšanas plānā ir informēt izglītojamos par dienesta viesnīcas iekšējās kārtības, elektrodrošības, 
ugunsdrošības un sanitārās higiēnas noteikumiem, to ievērošanu un pieprasīt to izpildi. 

Vērtējums - labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā 
Daļa audzēkņu aktīvi līdzdarbojas izglītības iestādes pašpārvaldē, organizējot un vadot ārpusstundu 
pasākumus, kā arī iesaistoties mācību procesā. Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņu 
pašpārvalde aktīvi iesaistās skolas dzīvē, nodrošinot kārtību pasākumos un dienesta viesnīcā un 
veicinot audzēkņu motivāciju. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt audzēkņu un izglītības iestādes 
vadības interešu saskaņošanu un audzēkņu aktīvu iesaistīšanos mācību, sporta, kultūras un 
saimnieciskā darba organizēšanā. Pašpārvaldes uzdevumi: 

 sadarboties ar Bulduru Dārzkopības vidusskolas administrāciju un pedagogiem; 
 pārstāvēt audzēkņu intereses; 
 veicināt mācību procesa efektivitāti; 
 apkopot priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves veidošanā; 
 sadarboties ar citām audzēkņu Pašpārvaldēm un iepazīties ar to darba pieredzi. 

Ir izstrādāta paaugstinātās stipendijas piešķiršanas sistēma audzēkņiem par labām un izcilām sekmēm 
mācību priekšmetos, piedalīšanos skolas pasākumu organizēšanā, piedalīšanos mācību olimpiādēs, 
sacensībās un konkursos reģiona, Latvijas un Eiropas mērogā.  Tās mērķis ir veicināt audzēkņu 
sekmes mācību priekšmetos un mācīšanās motivāciju. 
Grupu audzināšanas stundās audzinātāji sniedz atbalstu audzēkņiem, veidojot izpratni par latviskās 
identitātes saglabāšanu, cieņu pret līdzcilvēkiem, saskarsmi ar citām tautām un to kultūrām, 
iniciatīvas un patstāvības veicināšanu, pašvērtējuma lomu pienākumu, tiesību un attiecību aspektā.  
Skolas darbinieki un pedagogi kopā ar izglītojamiem regulāri piedalās dažādos tematiskajos 
pasākumos popularizējot Bulduru dārzkopības vidusskolu, iegūstamās specialitātes un īstenotās 
programmas. 
BDV ir skolas attītstības biedrība, ik gadu sludina stipendiju konkursu izglītojamiem ar labām un 
izcilām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē un dārzkopja profesijas patriotismu. Uz 
stipendiju var pretendēt, jau no 1 kursa, tiek ņemti vērā 2.semestra vērtējumi. 
2020.gadā tika pasniegtas: 
Uzņēmuma SIA “JLD” stipendija 100,- Eur apmērā pretendentam uz 10 mēnešiem; 
Lienes Dindones stipendija 100,- Eur apmērā pretendentam uz 10 mēnešiem; 
Uzņēmumu Ezerkauliņi un Mārupe stipendija 100,- Eur apmērā pretendentam uz 10 mēnešiem; 
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS" stipendija 100,- Eur apmērā 
pretendentam uz 10 mēnešiem; 
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Stipendijas 1000 eiro apmērā katrs šogad saņēma četri mūsu skolas izglītojamie - Lauma B., Gustavs 
J., Katrīna A. un Lilija A. 
Lauma mācās trešajā kursā un apgūst dārzkopības tehniķa profesiju. Viņai ļoti patīk puķkopība, augu 
aizsardzība un arī ekonomika. 
Gustavs mācās otrajā kursā. Viņš nāk no dārzkopju dzimtas, kura priekšteči arī mācījušies Bulduros. 
Katrīna ir trešā kursa audzēkne un viņa aktīvi iesaistās skolas organizētos pasākumos. 
Savukārt Lilija ir salīdzinoši jaunpienācējs mūsu skolas izglītojamo pulkā. Viņa ir pirmā kursa 
audzēkne un arī apgūst dārzkopības tehniķa specialitāti. 
Jau pirms iestāšanās skolā, Lilija ir veikusi eksperimentus dārzkopības nozarē. 
 
Mācību gada beigās paredzēta arī vienreizēja Bulduru Dārzkopības vidusskolas attīstības biedrības  
stipendija līdz EUR 50,00, ko piešķir stipendiātam par izaugsmi mācību darbā un praktiskā apmācībā. 
 
Vērtējums – ļoti labi 

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 
Audzēkņi mērķtiecīgi seko profesionālo prasmju attīstībai, labprāt darbojas dažādās aktivitātēs, kas 
tiek organizētas izglītības programmu ietvaros un no mācībām brīvajā laikā. Audzēkņi un pedagogi 
piedalās profesionālajos konkursos gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām, apmeklē karjeras 
konsultantu organizētos pasākumus dažādos Latvijas novados. Skolā ir divi lieli karjeras pasākumi: 
uzņēmēju dienas un atvērto durvju dienas, kad tiek organizētas skolā īstenoto specialitāšu 
meistarklases. Uzņēmēju dienas tiek organizētas rudenī pēc ražas novākšanas, kad dārzkopjiem ir 
klusais periods. Pasākuma ietvaros skolā viesojās vieslektori – skolā apgūstamo profesiju pārstāvji 
vai viņu darba devēji no uzņēmumiem ar kuriem sadarbojamies mācību un kvalifikācijas prakšu jomā.  
Šī ir izglītojamo iespēja tikties ar potenciālajiem darba devējiem un izvēlēties prakses vietas. 
Ņemot vērā mazo izglītojamo skaitu dārzkopības un Dārzu un parku programmās, no nākamā gada 
apsveram iespēju izglītojamos kvalifikācijas praksēs atstāt Bulduru Dārzkopības vidusskolas 
teritorijā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu prakses programmas apguvi un rūpētos par BDV dendroloģiskā 
parka, dārza, siltumnīcas un lielās puķu dobes augiem. 
2019.gada kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, atspoguļoja to, ka aizejot praksē uz uzņēmumu, 
izglītojamie iegūst darba pieredzi tikai šaurā specializācijā, bet viņiem nav iespēja apgūt pilnvērtīgu 
augu sortimentu.  
Pavasarī skolā tiek rīkotas atvērto durvju dienas. Sadarbībā ar nozaru speciālistiem, darba devējiem 
un skolotājiem tiek popularizētas izglītības programmas, sniegti praktiski padomi, organizēti prasmju 
demonstrējumi un meistarklases. 
 Nozīmīgākais izglītības iestādes karjeras pasākums ir izstāde “Skola 2020”, kur BDV 
prezentēja savas īstenojamās programmas vienā stendā kopā ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti. 
Bulduru Dārzkopības vidusskola aktīvi sadarbojās ar tūrisma nozares un ēdināšanas uzņēmumiem – 
Jūrmalā, Rīgā, Tukumā. Uzņēmumu pārstāvji vieslekcijās iepazīstina ar savu darba vietu, amata 
pienākumiem, pielietojamām tehnoloģijām un materiāli tehnisko nodrošinājumu dažādu darbu 
veikšanai un prakses iespējām. BDV piedalījās izstādē Balttour 2020, kur notika tikšanās ar tūrisma 
un viesmīlības nozares pārstāvjiem, apmeklēja, Īrijas vēstniecības organizēto semināru par Īriju kā 
tūrisma galamērķi, ko vadīja airBaltic uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Martins Gauss un Aubrejs 
Irvins, jauno Īrijas tūrisma tirgu menedžeris. 
BDV ir izveidojusies ilgstoša un cieša sadarbība ar skolas absolventiem, viņu uzņēmumiem. Īpaši 
lepojamies ar Edgaru Neilandu un viņa uzņēmumu SIA "LABIE KOKI". Viņš sniedz lieliskus 
pieredzes stāstus par darbu ne tikai Latvijā, bet arī par nozares attīstību Eiropā un Ziemeļvalstīs. Kā 
vēl viens no darbības virzieniem uzņēmuma ir profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītojošu 
pasākumu un semināru organizēšana. Skolai un uzņēmumam ir vienošanās, ka uz katru no šiem 
pasākumiem bez maksas ir iespēja doties diviem BDV audzēkņiem. 
No Dārzkopības jomas visciešākā sadarbība ir ar skolas absolventa Andreja Vītoliņa vadīto Stādu 
audzētāju biedrību un absolventi Dārzkopības institūta vadošo pētnieci Ilzi Grāvīti, kā arī 
kokaudzētavu „Bulduri”, LU rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu “Babīte”, zemnieku 
saimniecību “Bērziņi”, SIA “Galantus”. Ar minēto sadarbības partneru atbalstu vismaz reizi mēnesī 
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skolā tiek organizētas vieslekcijas par dārzkopības, ainavu veidošanas, dārzu un parku kopšanas 
tēmām.  
No ēdināšanas jomas ciešākajiem sadarbības partneriem, kas brauc uz skolu ar vieslekcijām jāmin: 
restorāna „Roof BBQ & Music” šefpavārs, restorāna “36 līnija” šefpavārs Lauris Aleksejevs, Latvijas 
Amatniecības kameras Viesmīļu un bārmeņu ģildes bārmenis - Meistars Ēriks Brenčs. 

Vērtējums – ļoti labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogi, plānojot mācību darbu, veicina un atbalsta audzēkņu 
izaugsmi. Lai novērtētu izglītojamo iepriekšējās sagatavotības līmeni, priekšmetu pedagogiem ir 
iespēja iepazīties ar audzēkņa pamatizglītības diploma atzīmēm,  kas palīdz novērtēt izglītojamo 
iepriekšējās sagatavotības līmeni, iegūto izglītību un mācību motivāciju. Īpaši nozīmīgi tas ir valodu 
pedagogiem, jo piemēram, BDV ēdināšanas pakalpojumu programmā otrā svešvaloda ir krievu 
valoda, bet ir izglītojamie, kuri no citām skolām atnākot, krievu valodu nav vispār apguvuši, bet ir 
izglītojamie, kuriem krievu valoda ir dzimtā valoda. Līdz ar to, lai veiksmīgi īstenotu mācību darbu, 
ir jāveic darbs grupās, pēc priekšzināšanu līmeņa. 
BDV tiek atbalstīta audzēkņu piedalīšanās konkursos un projektos. Pedagogi strādā ar talantīgiem 
jauniešiem, lai veicinātu viņu motivāciju un skolas administrācija aktīvi iesaistās jaunākajos 
specialitātēm atbilstošos nozares projektos un konkursos. Ir atrasti risinājumi konkursantu materiālai 
stimulēšanai ar budžeta stipendiju un uzņēmumu stipendijām. 
Izglītības iestādē tiek veikts individuālais darbs ar audzēkņiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. 
Ikvienam izglītojamam ir iespēja apmeklēt mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas. Konsultāciju 
grafiks ir pieejams skolas mājas lapā. Atbalsta personāls: grupas audzinātājs, mācību pārzinis un 
izglītības metodiķis savlaicīgi sniedz atbalstu tiem audzēkņiem, kuriem tas ir nepieciešams. Grupu 
audzinātājs katru mēnesi veic individuālas pārrunas ar katru audzēkni par viņa sekmēm un sniedz 
rekomendācijas, kā tās uzlabot.  
Nesekmības gadījumā seko līdzi, vai audzēknis apmeklē nozīmētās mācību priekšmetu skolotāju 
konsultācijas.  
Visu mācību priekšmetu pedagogi ievēro audzēkņu vecuma īpatnības, veselības stāvokli un garīgo 
attīstību. Ņemot vērā audzēkņa individuālās īpatnības, tiek realizēta individuāla pieeja.  
Skolā mācās arī jaunieši ar veselības problēmām un noteiktām diagnozēm. Skolas personāls, grupas 
audzinātāji sadarbojas ar šo izglītojamo vecākiem, lai jaunieši veiksmīgi iekļautos grupas vidē un 
spētu pilnvērtīgi apgūt mācāmo vielu.   
 
Vērtējums – labi 

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā mācās arī jaunieši ar veselības problēmām un noteiktām diagnozēm. 
Skolas personāls, grupas audzinātāji sadarbojas ar šo izglītojamo vecākiem, lai jaunieši veiksmīgi 
iekļautos grupas vidē un spētu pilnvērtīgi apgūt mācāmo vielu. Tiek izstrādāti un pielāgoti mācību 
materiāli veiksmīgākai izglītības programmas apguvei un organizētas papildus individuālās 
nodarbības apgūstamo zināšanu un prasmju nostiprināšanai. 

BDV tiek sniegts konsultatīvais atbalsts profesionālajos mācību priekšmetos izglītojamajiem 
ar īpašām vajadzībām, nepietiekamu vērtējumu, audzēkņiem, kuru darba temps ir lēnāks nekā vidējais 
(vājāk attīstītas praktiskā darba iemaņas, kinestētiskās prasmes, dažādas hroniskas saslimšanas ar 
noteiktu invaliditāti). 

Bulduru Dārzkopības vidusskola nepieciešamības gadījumā var nodrošināt mācību procesa 
pieejamību izglītojamiem ar kustību traucējumiem, skolas 1 stāva telpās, sporta namā un siltumnīcās. 

Skola saskata arī globālu problēmu ģimenes ārstu neieinteresētībā, par Veidlapas 027-u - 
"Izraksts no ambulatorā/stacionārā slimnieka medicīniskās kartes" izsniegšanu norādot atbilstību 
apgūstamajai profesijai. Bieži vien iekļautās diagnozes, jau sākumā skaidri norāda, ka cilvēks 
minētajā profesijā strādāt nevarēs, bet ģimenes ārsti nesaskata vajadzību iepazīties ar profesijas 
standartu, kur to var izlasīt jau nodarbinātības aprakstā. 
 
Vērtējums – labi 
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4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas grupu audzinātāji, sociālais pedagogs, direktora vietnieks izglītības 
jomā un izglītības iestādes administrācija regulāri veic individuālas pārrunas ar audzēkņu vecākiem. 
Grupu audzinātāji reizi mēnesī informē audzēkņu vecākus par sekmēm un skolas apmeklējumu.  
Pēc skolas iniciatīvas uz individuālām pārrunām tiek aicināti vecāki tiem izglītojamiem, kuriem ir 
neattaisnoti kavējumi, nesekmība vairākos priekšmetos, skolas vai dienesta viesnīcas iekšējās 
kārtības noteikumu pārkāpumi, individuālo mācību plānu nepildīšana vai citi disciplinārpārkāpumi. 
Skolas administrācija un pedagogi ir pārrunām ar ikviena izglītojamā vecākiem, vecākam izdevīgā 
laikā. Esam atvērti individuālām sarunām telefoniski, e-pastā, skolas administrācijas kontakti ir 
pieejami skolas mājas lapā. E-klases lietotāja profils ir pieslēgts, katra nepilngadīgā izglītojamā 
vecākiem vai aizbildņiem. Katru mēnesi vecākiem ir iespēja e-klases SIS iepazīties ar  izglītojamo 
sekmju izrakstiem. Ikdienā e-klases pastā vecāki tiek informēti par aktualitātēm un pasākumiem 
skolā, jaunumiem izglītības jomā. 
Divas reizes gadā tiek organizētas vecāku sapulces, bet pavasara stādu parādē un rudens Ražas 
svētkos notiek neformālas tikšanās ar izglītojamo ģimenēm. 
Skolas padomē ir vismaz viens pārstāvis no katras mācību grupas. Nepilngadīgos izglītojamos pārstāv 
vecāki, pilngadīgie izglītojamie no grupas izvirza vienu pārstāvi. 
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5.Iestādes vide 
SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” ir izstrādāta darba drošības sistēma atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Ir izstrādāti un apstiprināti izglītības iestādē drošību reglamentējošie 
normatīvie dokumenti: iekšējie kārtības noteikumi, darba drošības, darba aizsardzības, 
ugunsdrošības, elektrodrošības, pirmās palīdzības sniegšanas u.c. instrukcijas, ar tām iepazīstināti 
darbinieki un izglītojamie, par ko liecina paraksti instrukcijas žurnālos. Ir noteikts darbinieks par 
attiecīgo noteikumu ievērošanas pārraudzību un īstenošanu. Mācību telpās tiek ievērotas sanitāri 
higiēniskās prasības. Telpu iekārtojums atbilst darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas 
normatīvu prasībām. 

Regulāri, katru gadu, tiek veikta atkārtota darbinieku instruktāža par darba drošību un darba 
aizsardzību, kā arī ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. Atbilstoši ugunsdrošības noteikumu 
normatīvu prasībām, mācību telpās un koridoros ir izvietoti redzamā vietā ugunsdzēšamie aparāti. Ir 
ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls, nelaimes gadījumi darbā uzskaites žurnāls. Mācību telpās, 
koridoros un kāpņu telpās izvietotas norādes uz izeju, kā arī pārvietošanās virziens. Redzamā vietā, 
uz ziņojuma dēļa, izvietots telefona numurs, pa kuru zvanīt ekstremālās situācijas gadījumā. 

Evakuācijas plāni atrodas redzamās vietās, to izvietojums un instrukcijas par rīcību 
ekstremālās situācijās atbilst noteikumiem, regulāri tiek veiktas visu elektroiekārtu, instrumentu un 
inventāra tehniskā pārbaude un apkope. 

Izglītības iestādē, klientu apkalpošanas centrā un siltumnīcā atrodas pirmās palīdzības 
sniegšanas aptieciņa. Izglītības iestādes personāls un izglītojamie ir informēti, kā rīkoties traumu un 
pēkšņas saslimšanas gadījumos.  
 Uzsākot mācības, pirmajā dienā izglītojamie un darbinieki tiek iepazīstināti ar evakuācijas 
plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem, instruktāžu darbā ar datoru un 
biroja tehniku u.c.  

5.1. Mikroklimats 

Bulduru Dārzkopības vidusskola atrodas senās Bilderliņu kroņa muižas teritorijā Lielupes krastā, 
netālu no jūras. Kopš 1910. gada šajā vietā izglītojas topošie dārzkopības un kokkopības nozares 
speciālisti. Mūsdienās līdzvērtīgi notiek arī jauno speciālistu sagatavošana tūrisma, viesmīlības un 
ēdināšanas nozarēs! Taču Bulduru Dārzkopības vidusskola nav tikai izglītības iestāde, bet vienlaikus 
tā ir arī uzņēmums, kur tiek īstenotas dažādas inovatīvas uzņēmējdarbības idejas. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbinieku un pedagogu kolektīvs ir izveidojuši un turpina 
pilnveidot tādu vidi, kurā būtu patīkami uzturēties kā izglītības iestādes audzēkņiem, tā arī visiem 
izglītības iestādes pedagogiem, darbiniekiem, vecākiem un citiem izglītības iestādes apmeklētājiem. 
Skolas telpas, to noformējums un funkcionalitāte, atbilst noteiktajām sanitāri higiēniskajām normām. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas noformēšanā tiek izmantoti audzēkņu praktiski izstrādātie darbi 
dažādos mācību priekšmetos.  
Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas pauž demokrātisku 
attieksmi kā pret audzēkņiem, tā arī pret izglītības iestādes pedagogiem un darbiniekiem. Izglītojamie 
un personāls ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, tie tiek ievēroti. Vajadzības gadījumā 
iekšējās kārtības noteikumi tiek aktualizēti. Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir radināt audzēkņus 
pie konkrētas kārtības un disciplīnas ievērošanas un atbildības uzņemšanas.  
Izglītojamiem vienmēr ir pieejama skolas administrācija. Tiek veicināta savstarpēja cieņa un 
uzticēšanās skolas administrācijas, pedagogu un izglītojamo vidū. Ir izstrādāts konfliktu risināšanās 
mehānisms - iekšējais normatīvais regulējums “Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība” un 
normatīvais dokuments “Iekšējā trauksmes celšanas kārtība”.  
 Katrs izglītojamais mācību gada sākumā var saņemt savu skapīti, kur uzglabāt skolas mantas, 
darba apģērbu vai virsdrēbes. Skapītim var pieteikties un saņemt atslēgu pie skolas bibliotekāres. 
Izglītojamiem ir iespēja pašizglītoties izmantojot bibliotēku, lasītavu, datorus ar interneta 
pieslēgumu, plašu atpūtas zonu katrā stāvā, iespēju labos laika apstākļos starpbrīdi pavadīt 
labiekārtotā apzaļumotā teritorijā ārpus telpām, izmantot bezvada interneta pieslēgumu skolas ēkā, 
kā arī ir pieejams sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums ar cenās draudzīgu pusdienu piedāvājumu. 
Skolai ir arī savs sporta nams, kur no mācībām brīvajā laikā ir iespējams izmantot sporta zāli un 
trenažieru zāli, spēlēt novusu vai galda tenisu. Ar nepacietību gaidām 2023.gadā plānoto baseina 
renovācijas projektu.  
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Reizi nedēļā skolā notiek publiski pieejami izglītojoši semināri dārzkopības, lauksaimniecības vai 
floristikas jomā, kā arī dažādi tematiskie mūžizglītības nodaļas organizētie kursi. Sadarbībā ar 
Zemkopības ministriju skolā tiek organizēti lauksaimniecības un dārzkopības nozaru lielie pasākumi, 
tādi kā Dārzkopības konference un Zemnieku saeima. Minēto pasākumu viesu apkalpošanu veic 
Tūrisma pakalpojumu un Viesnīcu pakalpojumu programmas izglītojamie. Savukārt pasākumu 
kafijas galdam, konditorejas izstrādājumus gatavo Ēdināšanas pakalpojumu programmas 
izglītojamie. Telpu noformējumu veic Floristikas pakalpojumu un Dārzkopības programmu 
izglītojamie. 
Izglītības iestādē tiek organizēti ikgadējie iekšējie pasākumi, tādi kā Zinību diena, Skolotāju diena, 
Ražas balle, Senioru diena, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki, Barikāžu 
atceres diena, Valentīna dienas balle, Žetonu vakars, Lieldienu darbnīcas, Dārznieku diena, Izlaidumi, 
Salidojums. Visu pasākumu organizēšanā piedalās izglītojamie pedagogu uzraudzībā, teorētiskajās 
nodarbībās apgūtās zināšanas, pasākumu norises laikā, tiek nostiprinātas praktiski darbojoties. 
BDV Teritorijas sakopšanas darbos tiek iesaistīta visa Skolas saime. Minētie pasākumi tiek organizēti 
ar mērķi veicināt izglītojamo piederību skolai, saliedēt audzēkņus, tuvināt audzēkņu un pedagogu un 
darbinieku attiecības, kā arī turpināt izglītības iestādes ilggadējās tradīcijas. 
 Tuvākajā laikā sākoties pavasarim skolas teritorijā tiks iekārtota zaļā klase, lai mācības varētu 
noritēt ārā. 
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5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā regulāri tiek veikta fiziskās vides sakārtošana. Telpas tiek regulāri 
tīrītas un uzkoptas. Uzkopšanas un tīrīšanas darbi tiek veikti atbilstoši sanitāri higiēniskajām 
prasībām. Audzēkņi aktīvi iesaistās izglītības iestādes telpu noformēšanā kā ikdienā, tā arī svētkos.  
Bulduru Dārzkopības vidusskolas gaiteņos ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādītas izejas 
avārijas gadījumā. Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir nomainīti logi, veikti fasādes siltināšanas darbi. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir ierīkota dūmu signalizācija. 2019. gadā pabeigts telpu remonts, 
iegādātas jaunas ergonomiskas mēbeles, datori klašu telpām, TV ekrāni projekcijām, telpu 
uzkopšanas inventārs, tāfeles, laboratorijas aprīkojums. Sporta namā nomainīta grīda, uzlabota ūdens 
kvalitāte, uzstādot filtrus. Izveidotas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas apkārtne tiek regulāri uzkopta. Tās teritorijā esošais parks, 
apstādījumi un puķu kolekcijas ir atvērts ikvienas interesentam un viesim jebkurā gadalaikā. Augu 
bioloģisko daudzveidību regulāri izmanto teorētisko un praktisko iemaņu apguvei Dārzkopības, 
Dārzu un parku kopšanas programmu mācību procesa ietvaros. Bulduru Dārzkopības vidusskola ir 
atzīta par Jūrmalas sakoptāko īpašumu izglītības iestāžu grupā. 
2020.gadā esam iesnieguši Jūrmalas pašvaldībā parka infrastruktūras sakārtošanas projektu “Atbalsts 
ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā”, gaidām rezultātus par finansējuma 
piešķiršanu parka apgaismojuma izbūvei. 
Praktiskajām nodarbībām ir trīs siltumnīcas ar savu meteoroloģisko staciju, apūdeņošanas un 
laistīšanas sistēmu, podojamo mašīnu. Šā gada pavasarī tiks uzstādīti arī tuneļi, lai paplašinātu segtās 
platības un būtu iespējams izaudzēt plašāku augu sortimentu. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolai ir savs muzejs. Muzejā arhīvā apkopota informācija par skolas 
dibinātāju, skolotājiem, absolventiem un to sasniegumiem kopš skolas pirmsākumiem līdz 
mūsdienām. Muzeja rekvizītus papildina ikgadējos absolventu salidojumos, tos izmanto arī kā 
uzskates materiālu mācību procesa nodrošināšanai. BDV tiek īstenots ESF projekts dienesta 
viesnīcas 5. un 6. korpusa renovācijai. Fasādes un inženiertīklu būvprojekts saskaņots ar pasūtītāju, 
iesniegts pasūtītājam uz ekspertīzi 26.11.2019,  
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6.Iestādes resursi 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 
Bulduru Dārzkopības vidusskola nodrošina savus audzēkņus ar visām nepieciešamajām telpām 
mācību procesa nodrošināšanai. Visas mācību telpas tiek izmantotas pēc iespējas racionāli.  
Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir atsevišķas telpas atbalsta personālam un skolotāju atpūtas telpa. 
Ir nodrošināti visi profesionālo vidējo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie 
materiāltehniskie līdzekļi. Par visām mācību telpām un materiāli tehniskajiem līdzekļiem atbildīgi ir 
mācību priekšmetu skolotāji. Visi materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, to papildināšana un 
tehniskā uzraudzība tiek rūpīgi plānota. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas bibliotēka ir skolas struktūrvienība. Ar 2006. gada 8. maiju 
bibliotēkai tiek piešķirts bibliotēku reģistra numurs BLB 1964. Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami  
datori, skeneris, kopētāji,  printeri, ploteris 
Izglītības iestādes bibliotēkā pieejama metodiskā un vispārizglītojošo mācību priekšmetu literatūra, 
vārdnīcas un enciklopēdijas, preses izdevumi, video un CD, tostarp skolas pedagogu izstrādātie 
mācību metodiskie materiāli un profesionālās darbības publikācijas. Bibliotēkas krājumā ir 23715 
vienības. Ir iekārtota lasītava ar pašapkalpošanos iespēju audzēkņiem. Kopējais lasītāju darba vietu 
skaits ir 30. Bibliotēkā pieejams augstas izšķirtspējas printeris un lielformāta printeris Canon. Mācību 
un metodisko materiālu sagatavošanai pieejama multifunkcionāla ierīce skenēšanai, drukāšanai un 
pavairošanai. Audzēkņiem ir pieejama bibliotēkas lasītavas datorklase  darbadienās līdz plst.19:00. 
Skolas telpās un kopmītnēs ir nodrošināts interneta Wi-Fi pieslēgums. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogi mācību klasēs ir nodrošināti ar datoriem un internetu, TV 
ekrāniem vizuālās un audio informācijas prezentēšanai. Pedagogiem ir pieejami pakalpojumi 
izglītības iestādes kopētavā. Pedagogiem ir pieejami arī , multimediju projektori, TV,  dokumentu 
kameras, magnetafoni, 3D printeris, CNC frēze, drons un citi laikmetīgi rīki. Mācību siltumnīcās ir 
iegūstamas zināšanas par dažādiem siltumnīcu tipiem, datorizētu laistīšanas un mēslošanas sistēmu, 
apsildi, ventilāciju, autonomo metereoloģisko staciju, kas monitorē temperatūru siltumnīcā. 
Dārzkopības darbus var veikt manuāli, kā arī daļēji automatizēti ar podojamo mašīnu un citām 
tehnoloģijām. Iekārtas un materiāltehniskie resursi tiek regulāri papildināti. Tomēr ēku siltināšana, 
telpu remonts, nolietotās komunikācijas, parka atjaunošana, uzturēšana un labiekārtošana prasa daudz 
resursu un darba. 
 Izglītības programmas „Dārzkopība” topošajiem dārzkopības tehniķiem skola nodrošina iespēju 
redzēt, iepazīties un praktizēties modernā vidē. Moderns, funkcionāls, ekonomisks un mūsdienu 
tehnoloģiskajām prasībām atbilstošs mācību siltumnīcas komplekss lauksaimniecības izglītības 
programmu īstenošanas nodrošināšanai.  
Materiālu un palīgmateriālu klāstu veido: augu noteicēji, herbāriji, foto materiāli, katalogi (arī 
elektroniski), BDV dendroloģiskā parka augu uzskaitījums un apraksts A.Laša autordarbā, šķirņu 
katalogi, video materiāli par audzēšanas tehnoloģijām, preču uzskaites sistēma, u.c. dokumentācija 
(arī elektroniski), programmatūra, augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas noteikumi un 
normatīvie akti, mēslošanas līdzekļu katalogi; augu mēslošanas normatīvie akti, paraugi no 
saimniecību grāmatvedības vai uzskaites sistēmas, veidlapu, žurnālu paraugi; 
Tehniskais nodrošinājums ir pietiekams tehnoloģiju apgūšanai. Tajā ietilpst ar GPS aprīkota 
traktortehnika, komunālā tehnika, traktortehnikas agregāti (arkls, kultivators, ecēšas, dažādas 
sējmašīnas, šķeldotājs, dobju veidotājs, lapu savācējs, sniega frēze, birstes, pļaujmašīna, trimmeris, 
frēzes, krūmgriezis, elektriskās šķēres, individuālo darba aizsardzības līdzekļu komplekts (brilles, 
dažādi cimdi, dažādi respiratori, spectērpi, zābaki). Darbarīki: ķerras,  mazais dārza inventārs (lāpstas, 
lāpstiņas, dažādi grābekļi, kapļi, piķējamie koki, spaiņi, lejkannas, naži, šķēres, saites, cirvis, dakšas,  
asināmie, ceļu paliktņi, darba cimdi). Augsnes zondes, mērierīces (termometri, higrometri.u.c.), 
nivelieri, ekspress laboratorijas komplekts, mērlentas, lauka cirkulis, teodolīts, augsnes urbis, 
mērkolbas, pipetes, elektroniskie svari, ūdens cietības tests, pehametrs, elektro konduktivitātes (EC) 
mērītājs, laboratorijas trauki un aprīkojums. Lupas, ķeramslazdi, līmslazdi, feromoni. Kūdra, substrāti,  
kasetes, podi, potējamās saites, etiķetes, augu pases (paraugi), marķieri, agrotīkls, augsnes un augu 
segmateriāli, kaļķošanas un mēslošanas līdzekļi. Sēklas, stādi, mātesaugi, potcelmi, jaunstādi. Balstu 
sistēmas (mieti, stieples, enkuri, atsaites, spriegotāji, dažādi klipši). Teleskopiskās šķēres, dārznieka 
zāģi, dārznieka rokas šķēres. Ražas vācamie trauki, fasējamā un glabājamā tara, svari, trepes. 
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Uzskates materiālu un demonstrējumu paraugi: smidzināšanas aprīkojums (sprauslu veidi, 
demonstrāciju stendi), augu un kaitīgo organismu attīstības un kaitīguma stadijas (arī elektroniskā 
formātā), mulčas materiāli (ģeotekstili, plēves, dažādi dabīgas izcelsmes materiāli), drenu veidi, foto 
materiāli, meliorācijas plāni, uzsiešanas sistēmu modeļi un paraugi siltumnīcām un atklātam laukam, 
augu attīstību stadiju katalogs. 
Minerālmēslu iestrādes tehnika, pacēlājs ar grozu  koku zāģēšanai tiek nodrošināti uz līguma pamata. 
Topošajiem speciālistiem svarīga un nozīmīga ir mācību saimniecības zona, kas ietver 
lauksaimniecības zemi, mācību siltumnīcu, dendroloģijas parku tajā skaitā: atklāta lauka dārzeņu 
platību; pavairošanas lauka platību (atklātā laukā un zem seguma); platība augļu dārzam, pavairošanai 
(augļu dārzs – ar pamatsugu paraugstādījumiem, mācību siltumnīcu, aprīkota ar paraugaprīkojumu: 
dažādām laistīšanas iekārtām, mēslošanai (dozators, barības tvertne), miglas iekārtu, iekārtu augu 
aizsardzības veikšanai, dažādu veidu substrāti, dažādu veidu podiņi un kasetes dēstu audzēšanai, 
demonstrējumu dobes – (viengadīgo un ziemciešu) puķes; dendroloģijas parku – pavairošanas 
platības dekoratīvo augu kolekcijām. 
Vienkāršotās renovācijas rezultātā tika izveidota mācību bāze individuālo pakalpojumu izglītības 
programmu īstenošanas nodrošināšanai atbilstoši darba tirgus prasībām, kas aprīkota ar modernām 
iekārtām, mācību aprīkojumu un informāciju komunikāciju tehnoloģijām. 
Izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” topošie speciālisti ikdienas mācību procesā 
darbojas labiekārtotā mācību virtuvē, kas aprīkota ar 6 konvekcijas krāsnīm, 8 plītīm, ražošanas 
vannām (izlietnēm), ražošanas galdiem ar metāla virsmām, ledusskapi, saldētavu, galda mikseri, 
fritieri, elektrisko grilu, sulu spiedi, vakumēšanas iekārtu, cirkulatoru,  5 metāla plauktiem trauku un 
sīkā inventāra izvietošanai, ventilācijas sistēmu ar ievades un izplūdes funkcijām.  
Blakus virtuvei atrodas produktu glabāšanas noliktava. Šajā telpā tiek uzglabāti, sagatavoti produkti 
praktiskajām mācībām. Produktu glabāšanas noliktavā atrodas ledusskapis, saldētava, plaukti, galdi, 
ražošanas vanna. 
Ir atsevišķa servīzes telpa ar skapjiem galda trauku, stikla trauku un galda veļas uzglabāšanai. Telpā 
atrodas metāla plaukti trauku novietošanai, skapis bāra tehnikas uzglabāšanai (mikseri, blenderi, 
ledus smalcinātāji u.c.). Ir atsevišķa darba virsma ar skapi, veļas mašīna – žāvētājs, gludekļi. 
Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti nodrošināti ar viesu apkalpošanas zāli, kas ir vizuāli estētiska 
funkcionāli piemērota pagatavotā degustācijai, tematiskajām izstādēm. Vienā no telpas daļām 
izvietota labiekārtota bāra lete topošo speciālistu apmācībai. Lai gan viesu apkalpošanas zāle 
paredzēta praktiskajām apmācībām, vajadzības gadījumā telpu iespējams pārtransformēt par mācību 
klasi.  
Labiekārtota garderobe ar drēbju uzglabāšanai paredzētiem skapjiem, spoguļiem, izlietnēm, divām 
tualetēm (viena pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). 
 
Izglītības programmai “Dārzu un parku kopšana” ar iegūstamo kvalifikāciju Kokkopis (arborists) 
ir materiāltehniskais nodrošinājums, kas ietver 11 hektārus lielu parku ar 200 dažādiem koku un 
krūmu taksoniem.  Ir veikta koku inventarizācija ( Koku uzskaite, apsaimniekošanas plāns). Mācību 
darbnīcās ir telpas ar iespēju izveidot trenažierus nelabvēlīgu klimatisko apstākļu (lietus, sals, vējš) 
gadījumos. Ir uzsākta telpas trenažiera izbūve. 
Mācību klase 16 vietām – 90m2 (internets, dators, projektors, tāfele, soli un galdi) un Inventāra 
noliktava. 
Aprīkojums: 8 kāpšanas aprīkojuma komplekti; Komplekts koku gāšanai pa daļām; Trīšu vinča; 
Dažādas virves; 2 komplekti dzelkšņu, kāpšanai kokos; Kaķene; Koku apsekošanas komplekts; Koku 
stādīšanas komplekts, darbarīki un papildu aprīkojums; 10 vienības dārznieku šķēres; 4 vienības 
salokāmās alumīnija kāpnes; ceļazīmes, konusi un lentas darba zonas norobežošanai; kompresors 
(karabīņu apkopei); Statiskās un dinamiskās koku atbalsta sistēmas; Kāta zāģis 2 vienības. 
Mācību metodiskie līdzekļi: mācību literatūra, koksnes un koku vainu paraugi, izdales materiāli, 
uzskates līdzekļi. 
Motorzāģu un krūmgriežu iemaņu apgūšanai nepieciešamais aprīkojums: 5 vienības krūmgriežu (no 
25 līdz 53cm3); Viena vienība kāta zāģis ar iekšdedzes motoru; 3 vienības arboristu motorzāģi 
(338XPT un T435); 3 vienības motorzāģu (346XP, 550XP un 357XP); 3 komplekti mežizstrādes 
jostas; 6 komplekti mežizstrādes Individuālo aizsardzības līdzekļu; 3 komplekti apkopes inventārs; 
cits sīkais inventārs.  
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Ir sadarbība ar SIA “Rīgas meži” par motorzāģu un krūmgriežu lietošanas praktisko iemaņu apgūšanu 
mežā, koku gāšanā diametrā no 20 līdz 40 cm.  
Iemaņas darbā ar pacēlāju tiek apgūtas sadarbībā ar SIA “Ātrais torņu serviss” uzņēmumā uz 4 dažāda 
veida vienībām. Izglītojamie saņem 2 apliecības par darbu augstumā un darbā ar pacēlāju.  
E-mācību platforma “Moodle”, dotajā brīdī sniedz plašākās iespējas neklātienes mācību procesa 
organizācijā.  
Materiāli tehniskā bāze ir jāpapildina/ daļēji ir jānomaina kāpšanas aprīkojuma 3 komplekti, lai varētu 
organizēt 8 - 10 izglītojamo apmācību vienlaicīgi. 
2019/2020.mācību gadā mācību materiāli tehniskā bāze papildināta un atjaunota ar: 
1) iemaņu apgūšanai darbam ar motorzāģi un krūmgriezi: motorzāģis – 4 vienības; krūmgriezis – 2 
vienības; mežstrādnieka jostas ar instrumentiem un mērlentēm – 4 vienības; apkopes inventāra 
komplekti – 5 vienības;  IAL komplekts – 9 vienības; rokas instrumentu un palīglīdzekļu komplekti 
– 4 vienības; atslēdznieku darba galdi (metāla) - 5 vienības; galdnieku darba galdi (koka) – 2 vienības; 
2) kokkopja arborista profesijas apgūšanai: kāpšanas komplekti  ar virvi – 3 vienības, glābšanas 
komplekts – 3 vienības; ķiveres – 5 vienības; rokas zāģi – 3 vienības; koka daļu nolaišanas komplekts 
– 1 vienība; dzelkšņi – 1 komplekts; dažādas koku stabilizācijas sistēmas – 2 komplekti; koku 
apsekošanas komplekts – 4 vienības; pretkritiena drošības komplekts – 1 vienības; virves termo 
grieznes – 1 vienība;  
Kāpšanas virves – 3 vienības; trīšu komplekts – 1 vienība; augsnes pretestības mērītājs -1 vienība; 
dažādi palīgmateriāli un aprīkojuma rezerves daļas. 
Izglītības programmu „Viesnīcu pakalpojumi”” realizācijai ir pietiekams materiālais nodrošinājums 
– labi aprīkota mācību auditorija, datorklase, bibliotēka, sporta zāle. Praktisko iemaņu apguvei tiek 
izmantota klientu apkalpošanas lete, dienesta viesnīcas telpas, kur pieejamas telpas saimnieciskā 
dienesta veicamo uzdevumu apguvei un viesu uzņemšanas numurs. 
Izglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi” praktiskās mācības tiek organizētas uz sadarbības 
līguma pamata Jūrmalas viesnīcās  „Jūrmala SPA”, „Semarah Lielupe” un “Baltic Beach”, darbam 
piemērotās telpās, kas aprīkotas ar darbam nepieciešamo inventāru, kamēr BDV Dienesta viesnīcā rit 
renovācijas projekts. Izglītojamie apgūst gultas un galda veļas kopšanas prasmes, prot veidot galda 
klājumus, sagatavot galda inventāru, pulēt un spodrināt traukus. Praktiskajās mācībās tiek lietoti 
istabeņu uzkopšanas rati, piederumu komplekts, inventāra grozs, dažādu veidu grīdas kopšanas mopi 
un birstes, logu tīrīšanas aprīkojums, kolektīvie un individuālās aizsardzības līdzekļi. Programmas 
izglītojamie var izmantot datorklasi, lasītavu un bibliotēku ar plašu literatūras klāstu. Izglītojamie, 
kas apgūst viesmīlības pakalpojumu speciālista profesiju regulāri tiek iesaistīti BDV organizēto 
pasākumu apkalpošanai. 
Izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” topošie speciālisti praktiskajās nodarbībās 
izmanto labiekārtoto mācību virtuvi, viesu apkalpošanas zāli un palīgtelpas. Liels ir materiālu un 
palīgmateriālu uzskaitījums izglītības programmā, kas nodrošina pilnvērtīgu praktisko darbu izpildi. 
Izglītojamie regulāri tiek iesaistīti BDV organizēto pasākumu kafijas paužu konditorejas 
izstrādājumu  nodrošināšanai. 
Uzbūvējot mācību siltumnīcas, ieguvēji ir visi dārzkopības izglītības programmu izglītojamie, topošie 
floristikas speciālisti un arī ēdināšanas pakalpojumu speciālisti.  Mācību procesa nodrošināšanai ir 
viss nepieciešamais: siltumnīcu komplekss, āra augu (viengadīgo, divgadīgo, daudzgadīgo puķu un 
kokaugu) kolekcija augu griešanai praktiskajām nodarbībām, āra augu kolekcija augu pazīšanai 
(teorijas nodarbībām): viengadīgo puķu kolekcija, divgadīgo puķu kolekcija, sīpolpuķu kolekcija, 
ziemciešu kolekcija, dendroloģiskais parks. Topošie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti praktiski 
apgūst garšaugu sortimentu un to audzēšanas specifiku, praktiskajos darbos mācību virtuvē izmanto 
siltumnīcās augošus dārzeņus, zaļumus un garšaugus. Mācās veidot gaumīgus galda klājumus 
izmantojot augu kolekcijās audzētos krāšņumaugus. Skolas telpās regulāri tiek organizēti pasākumi, 
kur izglītojamiem ir iespēja pilnveidot klientu apkalpošanas prasmes. 
Programmas “Floristikas pakalpojumi” telpu aprīkojums atbilst mūsdienu prasībām: tāfele, 
ekrāns, dators, projektors, printeris, skeneris, dokumentu kamera, digitālais fotoaparāts, 
aptumšošanas žalūzijas, atkritumu maisu turētāji ar riteņiem, galdi ar maināma augstuma kājām, 
atbilstoši krēsli, ūdens sildītāji, aukstuma vitrīna puķu uzglabāšanai, liela metāla izlietne, dārza 
grieznes floristu grieznes, floristu nazis, papīra nazis, līmes pistole, asknaibles, plakanknaibles, 
atērkšķotājs, āmurs, īlens, vairākpakāpju dārznieku grieznes resnu zaru griešanai, oasis nazis (lielais). 
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Statīvu komplekts līgavas pušķu un citu iekārtu izstrādājumu izgatavošanai, individuālie statīvi – 
stiepļu turētāji, elektropagarinātāji, rasinātājs, statīvi ietinamajam papīram ar nogriezēj mehānismu, 
kastes sauso materiālu uzglabāšanai un pārvietošanai, kastes ziedu un augu pārvietošanai, tehnisko 
trauku komplekts, plastikāta spaiņi ziediem, plastikāta vāzes, stikla vāzes, dažādu materiālu trauku 
kolekcijas (māla, šamota, metāla, stikla, plastikāta), tehniskā (plastmasas) vanna, teleskopiskās 
kāpnes, kāpnes saliekamās, mērlenta, sietu komplekts, kasetes, dēstu kastītes, dēstu pods, dēstu brete, 
spaiņi, lāpstas, grābekļi, stādāmās lāpstiņas, irdināmie kaplīši, dārza dakšas, kapļi, lejkannas, zāģi, 
dārza dakšas, dārza cirkulis, auklas dārza darbiem, respiratori, marķieris, siets, ķerra, laistīšanas 
šļūtenes savienojumi, uzgaļu komplekts, laistīšanas šļūtenes, kompass, miniatūra strūklaka – gaisa 
mitrinātājs, kašpo augiem, Liels ir materiālu un palīgmateriālu uzskaitījums izglītības programmā 
„Floristikas pakalpojumi” sākot ar interaktīvo materiālu, kā arī griezto, sauso, mākslīgo ziedu 
komplektiem un mācību līdzekļiem. 
Programmas “Būvniecība”  ar iegūstamo specialitāti Ainavu būvtehniķis īstenošanai ir pieejama 
materiāli tehniskā bāze, kas sastāv no: dažādiem augsnes paraugiem, grants paraugiem, šķembu 
paraugiem, bruģa paraugiem, bruģa apmalēm, bruģa notekām, dažāda izmēra koka mieti. Dažāda 
veida mazās dārza arhitektūras formām: puķu kastēm, puķu podiem, pergolas. Traktortehnika 3 
vienības, ķerras, lāpstas, grābekļi, līmeņrāži, atslēdznieku darbagalds ar skrūvspīlēm, atslēgu 
komplekts, motorzāģi 4.gab., Ceļa zīmes (komplekts) āra, ceļazīmes komplekts iekštelpās, Mācību 
poligons pamatnes sagatavošanai, apmaļu un segumu iebūvēšanai, respiratori, rokas irdinātāji - mazās 
lāpstiņas, siets augsnes frakcionēšanai,  spainis lielie plastmasas ar metāla rokturi, spectērps 
miglošanai, automašīna Peugeot, Vanna betona maisījuma jaukšanai, veltnis, vibroplate, virsmas 
līdzināšanas latas, virsmas nolīdzināšanas iekārta, ģeomateriāli, ģeotekstili dažāda biezuma. 
Papildus, jau esošajam Dārzkopības un Dārzu un parku kopšanas inventāram, iegādāts: aizsargbrilles 
16.gab., bruģa birstes 4.gab., bruģētāja āmuri 4.gab., dārznieka naži 12.gab., dārza šķēres 12.gab., 
ķelles 4.gab., ķerras 4.gab., štropes 6.gab., laistīšanas aprīkojums, šļaukas, sprauslas, laužņi 4.gab., 
liekšķerlāpstas 4, dažāda garuma mērlentes 10.gab., līmeņrāži parastie 6.gab., mietiņi, metāla, l = 40 
- 100 cm (komplekts 20 gab.) 12.gab., mūrnieka aukla, l = 100 m 4 veidi, substrāts vertikālajām  
virsmām, darba cimdi 3 izmēri M,L, XL. 
 
Vērtējums –ļoti labi 

6.2. Personālresursi 
Skolas pedagoģiskais personāls 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir nokomplektēts pedagoģiskais personāls vidējo profesionālo 
izglītības programmu īstenošanai 46 pedagogu apjomā. Pedagoģiskais personāls ir atbilstoši 
kvalificēts un ar atbilstošu izglītību. Mācību priekšmetu skolotāji ir motivēti pilnveidot savas 
profesionālās kompetences.  Skolas vadībai ir izvirzīts mērķis uzlabot mācību procesa kvalitāti 
Bulduru Dārzkopības vidusskolā, lai pedagogi aktīvi iesaistītos dažādos projektos un aktivitātēs.  
Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci šādos virzienos: mācību priekšmeta 
mācīšanas metodika, pedagoģija un psiholoģija, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, bērnu 
aizsardzības un audzināšanas joma, izglītības vadība.  
Informācija par pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi tiek sistematizēta un nepārtraukti 
aktualizēta. Iestādes personāla daļā atrodas katra darbinieka - pedagoga personas lieta, kurai ir 
pievienoti visi aktuālie pedagoga izglītības dokumenti un profesionālās pilnveides apliecības vai 
sertifikāti. 
Pedagogi nepārtraukti pilnveido mācību metodisko līdzekļu bāzi, mācību kabinetus,  kā arī seko līdzi 
jaunākajām aktualitātēm attiecīgajās sfērās un dalās savā jauniegūtajā pieredzē ar citiem izglītības 
iestādes pedagogiem.  
22.grafiks attēlo pedagogu sadalījumu pēc izglītības programmu metodiskajām komisijām.  
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10.grafiks Pedagogu sadalījums pēc izglītības programmu metodiskajām komisijām 

 

Lielākais skolotāju skaits ir ar mazu pedagoģisko darba stāžu līdz 5 gadiem. Tas skaidrojams ar to, 
ka profesionālajos priekšmetos arvien vairāk tiek piesaistīti konkrētās nozares speciālisti un uzņēmēji.  

 
11. grafiks Skolotāju pedagoģiskais darba stāžs 

 

 

No tiem augstākā pedagoģiskā izglītība ir 20 pedagogiem, 24 ieguvuši cita veida augstāko izglītību, 
2 pedagogi ir ar vidējo profesionālo izglītību. (24.grafiks). 
 

12. grafiks Pedagogu sadalījums pēc izglītības 

 

Skolas pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc dzimuma nav vienlīdzīgs, 83% no visiem pedagogiem 
ir sievietes.  
Analizējot pedagogu sadalījumu pēc vecuma (26.grafiks) varam secināt, ka lielākās vecuma grupas 
ir vecumā no 46 līdz 50 gadiem. Otra lielākā pedagogu vecuma grupa ir no 56 līdz 60 gadiem.  
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13. grafiks Pedagogu sadalījums pēc vecuma 

 
 

Bulduru Dārzkopības vidusskolas atbalsta personāls ir sociālais pedagogs, sporta dzīves organizators 
un bibliotekāre un. 
 Socializācijas risku ierobežošanā ir neatsverams sociālā pedagoga darbs. Audzēkņu vajadzību 
un sociālo risku izpēte palīdz noteikt un organizēt nepieciešamos preventīvos un rehabilitācijas 
pasākumus. 

Skolas tehniskie darbinieki un saimnieciskā darbība 
2019./2020. mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek nodarbināti 37 darbinieki, kas 
nodrošina skolas ēkas uzturēšanu un saimniecisko darbību. Tehniskā personāla darbu vada un plāno 
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā kopā ar vietnieku un lietvedi, kurš gatavo iepirkumu 
dokumentāciju. Izglītības iestādē strādā tādi tehniskie darbinieki kā: trīs apkopējas, ēkas un teritorijas 
uzraugi, remontatslēdznieks, dežuranti, santehniķis, sporta zāles pārzinis un citi palīgstrādnieki. 
Izglītības iestādē ir sava katlu māja, kurā tiek nodarbināti: siltumsistēmu ekspluatācijas inženieris, 
gazificēto krāšņu un apkures iekārtu operatori. Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību siltumnīcās 
strādā 4 skolas siltumnīcu laboranti, vadot arī audzēkņu praktiskās nodarbības. BDV laboratorijā 
strādā laborants un projektu vadītājs. 
Izglītības iestādes parku kopj un par tā pilnveidi rūpējas parka dārzniece, labiekārtošanas darbu 
strādnieks un dārzkopības tehniķi. 
Uzņēmuma pārvaldībai skolā ir divi grāmatveži, uzskaitvedis, sekretārs, lietvedis, jurists, personāla 
daļas vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, finansists, pārdošanas daļas vadītājs. 
Izglītības iestādē pēc renovācijas ir izbūvētas ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas, kā arī uzlabota 
apgaismes sistēma. 

Vērtējums – labi 
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7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
Pašvērtēšanas sistēma Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek plānota. Kontrole un vērtēšana visos 
izglītības iestādes darbības aspektos šobrīd tiek uzlabota un nākamajā mācību gadā tiek plānots ieviest 
kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2015 profesionālās izglītības iestādes mācību procesa 
īstenošanai (programmu izstrādi un īstenošanu, dokumentu izstrādi un procesu plūsmas 
organizēšanu).  Par šo pasākumu veikšanu atbildīga izglītības iestādes vadība. Faktu un informācijas 
uzkrāšana notiek visa mācību gada laikā, atbilstoši izglītības darbības prioritātēm, uzdevumiem un 
darba plānam.  
Katra mācību gada noslēgumā izglītības iestādes pedagogi veic sava darba pašnovērtēšanu, tādā veidā 
apzinoties mācību gada laikā paveikto.  
Pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē un izglītības iestādes darbības pamatjomu izvērtēšanas procesā ir 
iesaistīti Bulduru Dārzkopības vidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmu katedru un 
vadītāji, metodiķis un mācību organizators.. Izglītības programmu katedru vadītāji pārstāv savu 
metodisko komisiju pedagogu un audzēkņu viedokļus un iesniedz ierosinājumus. 
Pašnovērtēšanas procesā konstatētās izglītības iestādes darbības stiprās puses un nepieciešamie 
uzlabojumi tiek ņemti vērā izglītības iestādes turpmākās darbības plānošanā.  
Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogiem, darbiniekiem, audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un 
citām ieinteresētām personām ar izstrādāto pašnovērtējuma ziņojumu ir iespējams iepazīties mājas 
lapā www.bulduri.lv . 
2019.gadā sadarbībā ar nozaru organizācijām un nozaru ekspertu padomēm ir izstrādāta Bulduru 
Dārzkopības vidusskolas  attīstības un investīcijas stratēģija 2020.– 2025.gadam (turpmāk – 
Stratēģija) un iesniegta Zemkopības ministrijā. Šī stratēģija paredz tupināt iesākto darbu 
profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanā, kā arī aktīvi iesaistīties aktuālajos 
mūžizglītības procesos. Izstrādātā izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir strukturēta, 
pārskatāma un skaidra, tā ir rūpīgi pārdomāta un reāli īstenojama.  
Liela vērība tiek pievērsta izglītības iestādes iesaistīšanai dažādos projektos, tādā veidā īstenojot 
sekmīgāku mācību procesu. 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību gada darbības plānošana balstās uz noteiktajām 
prioritātēm. Izglītības iestādes vadība regulāri pārrauga visas izglītības iestādē notiekošās darbības 
un tās analizē. 

Vērtējums – labi 

7.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
Bulduru Dārzkopības vidusskolas administrāciju veido direktors, direktora vietnieks izglītības un 
audzināšanas jomā, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā un direktora vietnieks administratīvajā 
darbā. 
Direktora, viņa vietnieku un personāla pienākumi, tiesības un atbildības ir skaidri definētas darba 
pienākumu aprakstos. Šie apraksti tiek regulāri pārskatīti un pilnveidoti. Bulduru Dārzkopības 
vidusskolas vadības struktūra un sistēma ir zināma visiem izglītības iestādes pedagogiem. Dažāda 
līmeņa vadītājiem tiek deleģēti konkrēti pienākumi un veicamie uzdevumi, kā arī veikta kontrole par 
to izpildi, sasniegtajiem rezultātiem, un ja nepieciešams – sniegta palīdzība. 
Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku darba pienākumu 
aprakstos. Darba slodzes starp izglītības iestādes pedagogiem ir sadalītas optimāli, ievērojot skolā 
īstenoto izglītības programmu prasības, efektīvas skolas darbības organizācijas nosacījumus, kā arī 
strādājošo pedagogu pieredzi un profesionālo kvalifikāciju.  
Darbs Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek organizēts pēc pārvaldes struktūras shēmas, kas 
apskatāma 1.pielikumā.  
Tiek rūpīgi plānota pedagoģiskā personāla tālākizglītība un profesionālā pilnveide. Izglītības iestādes 
pedagogi apgūst tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas savā specialitātē, 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā, pedagoģijā, psiholoģijā, skolvadībā un citās 
jomās. 
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Pēc izstrādātā darba plāna Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek organizēts metodiskais darbs. Tā 
regularitāti nodrošina ikmēneša metodisko komisiju sanāksmes un pedagoģiskās padomes sēdes. 
Bulduru Dārzkopības vidusskola vadība ir atvērta interesentiem un noteiktos laikos pieņem 
apmeklētājus. 

Vērtējums – labi 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
Profesionālās izglītības sistēmas modernizēšanai ir nepieciešamas ne tikai investīcijas 

izglītības iestādes infrastruktūras sakārtošanā, bet arī darba devēju prasību izzināšana, un pasūtījuma 
formulēšana, kas dotu iespēju modernizēt izglītības programmu saturu un to īstenošanu, tādējādi 
sagatavojot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus.  

Darba devēji pozitīvi vērtē audzēkņu sagatavotības līmeni. Ar mērķi pilnveidot īstenojamās 
izglītības programmas, izstrādāt jaunas, sasniegt izglītības kvalitāti, kāda atbilstu darba devēju 
prasībām, Bulduru Dārzkopības vidusskola sadarbojas ar nozaru asociācijām, profesionālajām 
organizācijām un uzņēmumiem. Apzinoties, ka sadarbība ar profesionālajām organizācijām un 
potenciālajiem darba devējiem ir viena no izglītības iestādes izaugsmes un attīstības iespējām, 
sadarbība ir organizēta tā, lai tā atbilstu izglītības iestādes darbības pamatprincipiem un tiktu 
sekmēta izglītojamo profesionālā sagatavošana.  

Lai apzinātu darba devēju pieprasījumu audzēkņu sagatavošanā, nepieciešamo izglītības 
programmu īstenošanu un nodrošinātu augsti kvalificētu vidējā posma speciālistu sagatavošanu, 
notiek sadarbība ar Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu padomes 
Lauksaimniecības darba grupu, Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomi, kā arī 
Būvniecības nozares ekspertu padomes Ainavu arhitektūras sektoru un Latvijas Ainavu arhitektūras 
biedrību. Tiek pilnveidota un attīstīta sadarbība ar Latvijas Amatniecības kameru un Latvijas Floristu 
apvienību. Turpmāk plānots attīstīt sadarbību arī ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, 
lai izvērtētu iespējas sagatavot bioloģiskās un ekoloģiskās lauksaimniecības speciālistus, kā arī 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti, lai nodrošinātu pēctecību lauksaimniecības speciālistu 
sagatavošanā. Bulduru Dārzkopības vidusskola ir iecerējusi sadarbībā ar darba devējiem attīstīt 
prakses vietas audzēkņiem, akcentēt prakses un darba vidē balstītas izglītības lomu audzēkņu 
sagatavošanā.  

Sadarbība ar profesionālajām organizācijām un darba devējiem ir daudzveidīga. Tā izpaužas 
mācību metodisko materiālu izstrādē un izvērtēšanā, profesiju standarta izstrādē, konsultācijās 
mācību aprīkojuma iegādei, dalībā kvalifikācijas eksāmenu komisijās, audzēkņu piesaistē 
īstenojamajās izglītības programmās. Izglītības programmu vadītāji tiek aicināti piedalīties 
profesionālo asociāciju un biedrību organizētajos pasākumos, lai līdzdarbotos situācijas analīzē 
nozarē, saņemtu ekspertu konsultācijas un gūtu ierosmi aktualizēt izglītības programmu saturu un 
modernizēt izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi.  

Darba devēji tiek piesaistīti, lai caurskatītu izglītības programmas jau to tapšanas stadijā un 
sniegtu komentārus un ieteikumus programmu pilnveidei. Laba sadarbība ir izveidojusies ar mazo un 
vidējo viesnīcu vadību un darbiniekiem, kuri dod daudz vērtīgu ieteikumu veiksmīgākai izglītības 
procesa organizēšanai un satura pilnveidei. Veiksmīgākie sadarbības partneri mūsdienīgu izglītības 
programmu, kur uzsvars likts uz jaunākajām tehnoloģijām nozarē, izstrādē un mācību satura pilnveidē 
ir: 
Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrība;  
Biedrība „Latvijas Dārznieks”; 
Stādu audzētāju biedrība; 
Latvijas Augļkopju asociācija; 
Latvijas Ainavu arhitektūras Asociācija; 
Latvijas Floristu apvienība; 
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija; 
Asociācija „Lauku Ceļotājs”; 
Biedrība „Pavāru klubs”; 
Latvijas Restorānu biedrība; 
Latvijas Valsts augļkopības institūts; 
SIA „Onava”; 
Latvijas Amatniecības kamera; 
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SIA „Agrimatco Latvia”; 
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas meži”; 
SIA Sabiedrība „Mārupe”; 
Latvijas kokkopju/arboristu asociācija; 
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, 
BDV skolotāji jau vairākus gadus aktīvi iesaistās Eiropas Dārzkopības skolotāju asociācijā, kur katru 
otro gadu tiek organizēti Eiropas jauno dārznieku prasmju konkursi. 

Regulāri notiek mācību ekskursijas uz stādu audzētavām, zemnieku saimniecībām, lai 
audzēkņi praktiski iepazītos ar tehnoloģijām, sortimentu, praktiski darbotos speciālistu vadībā. Ar 
uzņēmumu (Onava, Dārzkopības institūts, kokaudzētava “Babīte”) atbalstu ir izveidotas BDV augu 
kolekcija, kas kalpo kā mācību bāze dendroloģijas un augu sortimenta priekšmetos, skolai tiek 
dāvināti katalogi, grāmatas, bukleti. Tomēr galvenā vērība tiek pievērsta kvalitatīvai prakses norisei 
un audzēkņu sagatavošanai darba tirgum reālā darba vidē. Profesionālajā izglītībā praktisko iemaņu 
un prasmju pilnveides procesa kvalitātei ir ļoti būtiska nozīme, jo mūsdienu darba tirgus pieprasa 
profesionāli kvalificētus speciālistus ar praktiskā darba prasmēm un iemaņām. Kā svarīgs aspekts 
jāmin arī sadarbības procesa un veiksmīga dialoga veidošanās starp izglītības iestādi un uzņēmumu, 
kurā tiek īstenota kvalifikācijas prakse. 

Praksē audzēkņi gūst izpratni par attiecīgās jomas speciālista kompetenci, vietu un lomu 
uzņēmumā, iepazīstas ar darba organizāciju prakses vietā, nostiprina izglītības iestādē gūtās 
teorētiskās zināšanas un gūst praktiskā darba iemaņas, kā arī attīsta pozitīvu attieksmi pret izvēlēto 
profesiju profesionālajai darbībai nozarē.  

Mācību un kvalifikācijas prakšu īstenošanā Bulduru Dārzkopības vidusskolai ir ilgstoša 
sadarbība ar darba devējiem, nozares uzņēmumiem, profesionālajām biedrībām, asociācijām un 
organizācijām. Būtisks ir fakts, ka par prakšu īstenošanas vietām tiek izvēlētas organizācijas, kuras ir 
vienas no vadošajām nozarē. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļu sastāvā ir tikai nozares 
speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un darba stāžu. Sadarbības partneri, ar kuriem izveidojusies 
ilglaicīga sadarbība: 

 Floristikas programmas īstenošanā SIA „Ziedu salons – Linda”, SIA „Mārupes ziedi”, 
SIA „Puķu bode”, SIA „Palete-A”, SIA „Elizete”, SIA „Paradīzes graudi”  

 Viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu programmās, nozari veiksmīgi pārstāv SIA 
„Hotel Jūrmala SPA”, SIA „Semarah Hotel Management” viesnīca „Lielupe”, SIA 
„Elpa 2” viesnīca „Gutenbergs”, SIA „Hotels Managements”, SIA „Viesnīca 
Rīdzene”, SIA „Vital Selections” restorāns „Giardino”, SIA „Europa Group” 
restorāns „Benjamiņš”, SIA „Jaunmoku pils”,  restorāns “36.līnija”, SIA “Mogotel 
Hotel Group” Rixwell, Wellton un Rija Hotel viesnīcām. 

 Dārzkopības un Dārzu un parku kopšanas programmās SIA „Onava”, SIA „Labie 
koki”, SIA „Uzars”, SIA „JLD”, SIA „Galantus”, SIA „Gartens”, SIA „Stādaudzētava 
Blīdene”, SIA „Kokaudzētava Baltezers”, SIA „Olaines kokaudzētava”, 
Kokaudzētava „Robežnieki”, z/s „Zaļenieku kokaudzētava”, z/s „Igaijas”, SIA „Rīgas 
meži”, z/s „Kliģēni”, SIA „Skaisto dārzu darbnīca”, SIA „Tagete”, z/s „Reķi”, z/s 
„Indāni”, A/S „Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija”, SIA „Zaļā Mārupe”, z/s 
„Galiņi”, z/s „Pīlādži”, z/s „Bračas”, z/s ‘Meistari”, SIA „Getliņi EKO”, SIA 
„Mārupe” 

 Būvniecības programmā SIA „JLD”, SIA “Labie koki”, ZS “Bērziņi”, SIA “Abilita”, 
SIA Galantus, SIA „Uzars”, 

Bulduru Dārzkopības vidusskola sadarbībā ar minētajiem nozaru pārstāvjiem, darba devējiem 
un absolventiem mērķtiecīgi plāno turpināt darbu audzēkņu piesaistē un karjeras izglītībā, veidojot 
Bulduru Dārzkopības vidusskolu par audzēkņiem pievilcīgu izglītības iestādi un nacionālo 
dārzkopības un ainavu arhitektūras centru valstī plaša spektra vidējā posma speciālistu sagatavošanā. 

Atbilstoši grozījumiem Profesionālās izglītības likumā izveidots izglītības iestādes konvents, 
nostiprinot un attīstot darba devēju organizāciju pārstāvju iesaisti izglītības iestādes vadībā un 
attīstības plānošanā. 
 Bulduru Dārzkopības vidusskola aktīvi iesaistās starptautiskajos projektos, veicinot skolas 
atpazīstamību, prestižu, kā arī nodrošina turpmāko sadarbību. 
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2018./2019.mācību gadā tiek īstenots Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Neue 
Lernmethoden gemainsam erarbeiten – Lernmethoden” (Izstrādāt jaunas mācību metodes kopā) 
Nr 2017-1-BE03-KA202-013567.  Projekts tiek īstenots no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 
31. augustam.  Šī projekta ietvaros apmeklējam partnerorganizācijas - citas Eiropas dārzkopības 
skolas, dodamies vizītēs uz dažādiem dārzkopības uzņēmumiem, lai uzzinātu viņu pieredzi, kā arī 
izzinām atšķirīgas mācību metodes, kas tiek izmantotas mācību procesā, lai veicinātu mācību 
kvalitātes uzlabošanu un motivētu audzēkņus pilnveidoties patstāvīgi. Tā bija iespēja būt 6 valstīs un 
ciemoties pie mūsu sadarbības partneriem – Itālijā Laimburgas Augļkopības, vīnkopības un dārzu 
ierīkošanas profesionālajā skolā norisinājās ikgadējais dārzkopības skolotāju seminārs; Vācijā 
Dortmundes profesionālajā koledžā norisinājās aktivitāte par apstādījumu plānošanu; Čehijā Rajhrad 
dārzkopības skolā notika Eiropas jauno dārznieku prasmju konkurss; Francijā Orleānas dārzkopības 
skolā norisinājās aktivitāte par inovācijām dārzos un parkos. Slovēnijā Celjes dārzkopības un 
vizuālās mākslas skolā audzēkņi izzināja dažādus garšaugus un to pielietošanas iespējas; 
Luksemburgā Etelbrukas lauksaimniecības tehniskā skola notika skolotaju seminārs. Šī Erasmus+ 
projekta ietvaros izzinām dažādas mācību metodes pie sadarbības partneriem un meklējam labākos 
variantus, kas iedvesmo mūsdienu jauniešus pašizglītoties. 2019. gada aprīlī Bulduru Dārzkopības 
vidusskolā uzņēmām pārstāvjus no Eiropas dārzkopības skolām uz ikgadējo 15. Eiropas 
dārzkopības skolotāju semināru.  Paralēli projektam par mācību metodēm uzsākts Erasmus+  
mobilitāšu projekts “Eiropas garšas un smaržas”, kura ietvaros izglītojamie pilnveidos  praktiskās 
iemaņas uzņēmumos četrās Eiropas valstīs - Itālijā, Austrijā, Ungārijā un Spānijā. Vairāk par 
starptautisko sadarbību pielikumā Nr. 3. 

Vērtējums – ļoti labi 

Izglītības iestādes citi sasniegumi 

Izcili pedagogi un skolas darbinieki 
Šogad par Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiras ordeņa kavalieri iecelta mūsu brīnišķīgā Ziedu mākslas 
pedagoģe, floristikas skolotāja Austra Šeiniņa, kurai Bulduru Dārzkopības vidusskolā  rit 53 darba 
gads. 
2018. gadā Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības sarūpēto Dindoņa balvu par mūža 
ieguldījumu skolas attīstībā saņēma nopelniem bagātie skolotāja Austra Šeiniņa.  
BDV izglītojamie piedalījās Biznesa plānu konkursā “Cita runa!”, konkursā “PROFS”, LLKA 
īstenotajā  projektā “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku 
saimniecībā”,  konkursā “Jūrmalas gada jaunietis 2019”, kā arī reģionālajās angļu valodas, latviešu 
valodas un bioloģijas mācību olimpiādēs, kurās ieguva godalgotas vietas. 
BDV ir saņēmusi lielu pateicību no SIA “Labie koki”  par floristikas noformējumu, ko izstrādāja 
pedagogi kopā ar audzēkņiem Annas koku skolas, konferencē "Mākslas Krāteris”. 
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Izglītības iestādes turpmākā attīstība 

Plānotie īstermiņa mērķi: veikt aktivitātes, lai piesaistītu nozarē strādājošos bez attiecīgas izglītības, 
apgūt to Bulduru Dārzkopības vidusskolā. Izstrādāt uzņēmumā divus ekskursiju maršrutus, lai 
piesaistītu pamatskolu audzēkņus iepazīt BDV. Labiekārtot dendroloģisko parku, piesaistot Jūrmalas 
ekskursiju grupas, lai reklamētu izglītības iestādi. Uzlabot mācību kvalitāti. Attīstīt un iekārtot ainavu 
būvtehniķa programmas materiāli tehnisko bāzi zem jumta, lai būtu iespējamas praktiskās nodarbības 
arī sliktos laika apstākļos un ziemas sezonā. Atbilstoši IKVD akreditācijas komisijas ziņojuma 
ieteikumiem renovēt skolas dienesta viesnīcas telpas. Rast finanšu un personāla resursus: izglītības 
iestādes lietvedības uzturēšanai atbilstoši normatīvajam regulējumam, sociālā pedagoga vai psihologa 
nodrošināšanai izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem vai motivācijas trūkumu, DVB ( ESF 
projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 
praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) un PuMPuRS (Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) projektu īstenošanai izglītības 
iestādē,  tālmācības vides izveidei esošajās neklātienes formas izglītības programmās. 

Turpmākā skolas attīstība tiek plānota pamatojoties uz Bulduru Dārzkopības vidusskolas 
attīstības un investīciju stratēģiju 2020. - 2025.gadam. 

Izvērtējot Bulduru Dārzkopības vidusskolas un tās īstenoto izglītības programmu nozīmi 
saistībā ar Latvijas valsts attīstības un plānošanas dokumentiem, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 
esošā bāze būtu izmantojama jauna nacionālas nozīmes dārzkopības un ainavu arhitektūras centra 
izveidei.  
Pamatojoties uz Bulduru Dārzkopības vidusskolas misiju un vīziju, kā arī, ņemot vērā veikto SVID 
analīzi, turpmākajam periodam, tiek izvirzīti divi lielie stratēģiskie mērķi un to sasniegšanai 
nepieciešamie uzdevumi: 
1. Efektīva un kvalitatīva profesionālā izglītība – augstas kvalitātes un starptautiski atzīts 
izglītības programmu piedāvājums: 
Aktualizēt esošās izglītības programmas, izstrādāt jaunas, modulāras, darba tirgus prasībām 
atbilstošas izglītības programmas. 
Sadarbībā ar nozaru asociācijām un vadošajiem uzņēmumiem nodrošināt audzēkņiem vieslekcijas, 
prakses vietas un praktisko mācību augstu kvalitāti, īstenojot mācību praksi reālā darba vidē, ar darba 
tirgus prasībām un iespējām; 
Veicināt ciešāku nozares uzņēmumu iesaisti izglītības programmu pilnveidē – speciālistu lekcijas, 
saimniecību apmeklējumi, jaunāko tehnoloģiju demonstrējumi u.tml.; 
Veidot atbalstošu mācību vidi, piedāvājot audzēkņiem inovatīvus mācību materiālus un tehnoloģijas; 
Attīstīt pedagoģisko kapacitāti, organizējot meistarklases, iesaistot nozares speciālistus un 
vieslektorus, sociālo pedagogu un psihologu, veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, izveidojot 
pedagoģiskās un profesionālās kompetences izaugsmes novērtēšanas un stimulēšanas sistēmu, 
sagatavojot individuālam darbam ar audzēkņiem mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas risku 
mazināšanai, kā arī veidojot vecāku līdzatbildību izglītības ieguves procesā; 
Īstenojot mūžizglītības un karjeras izglītības attīstības koncepciju, organizēt tālākizglītības un 
neklātienes komerckursus, seminārus, konferences un lekciju ciklu;  
Paplašināt sadarbību ar līdzīga profila izglītības iestādēm ārzemēs, turpināt iesāktos un uzsākt jaunus 
projektus izglītības kvalitātes pilnveidei. 
Izstrādāt izglītības programmu 2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistu (augkopis, dārzkopis) 
sagatavošanai atbilstoši nozares profesiju kartei; 
Tālākā nākotnē – izstrādāt 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus atbilstoši nozares 
profesiju kartei (dārzkopības speciālists, koku kopšanas speciālists, viesnīcu pakalpojumu 
organizators.). 
2. Bulduru Dārzkopības vidusskola – demokrātiska, resursu efektīva un mūsdienīga izglītības 
iestāde, kas veicina mācību darbības izcilību un iestādes atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs: 
Piesaistīt augsti kvalificētus cilvēkresursus, īstenojot vienotu personāla politiku, motivēt un 
nodrošināt tā izaugsmes iespējas. Lai to nodrošinātu tiek strādāts pie pedagogu ētikas kodeksa un 
lojalitātes programmas: 
Piesaistīt lielāku audzēkņu skaitu orientējot izglītības procesu uz individuālu pieeju katram 
audzēknim. 
Nodrošināt darba iespējas audzēkņiem mācību laikā, tā risinot audzēkņu sociālos jautājumus un 
samazinot priekšlaicīgu izglītības pārtraukšanu. 
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Izveidot pievilcīgu teritoriālo kompleksu ar modernu infrastruktūru, veidojot mūsdienīgu mācību un 
administratīvo korpusu, pētnieciskās praktisko darbu laboratorijas un siltumnīcu kompleksu, sporta 
namu, dienesta viesnīcu, kā arī nodrošinot iestādes telpu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
Paplašināt izglītības iestādes funkcijas, īstenojot tematiskās vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, 
kā arī atbalstīt jaunsargu kustību;  
Nodrošināt iestādes atpazīstamību un sabiedrisko attiecību aktivitātes, veicinot izglītības iestādes un 
piedāvātās profesionālās izglītības pievilcību, informēt sabiedrību par izglītības iespējām Bulduru 
Dārzkopības vidusskolā, ievērojot Bulduru Dārzkopības vidusskolas tradīcijas un vērtības, veicināt 
sadarbību ar absolventiem; 
Sagatavot neformālās izglītības programmas bioloģiskajā lauksaimniecībā un bioloģiskās pārtikas 
ražošanā; 

Bulduru Dārzkopības vidusskolas misija, vīzija, stratēģiskie mērķi un uzdevumi ir pamats 
turpmākajai attīstībai un investīciju projektu sagatavošanai, piesaistot Latvijas valsts, Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansējumu vai citus finanšu instrumentus. 

 
Direktore                                                                                            Ieva Vincovska 

 

SASKAŅOTS 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  

Rektore Irina Pilvere 

2020.gada ____. _________* 
*Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums”, “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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1.pielikums 

LLU

Valde

Skolas direktors Ražošanas direktors
Saimnieciskais 

direktors

Skolotāji 

Vispārējās 
izglītības katedra

Viesmīlības 
katedra

Dārzkopības 
katedra

Mūžizglītības 
nodaļa

Direktora vietnieks 
izglītības jomā

Dienesta viesnīcas 
vadītājs

Dizaina fabrika/ 
interešu izglītība

Sporta nama vadītājs

SiltumnīcaDārzi un parks

Sabiedrisko 
attiecību speciālists

Personāla lietu pārzine

Sporta centrs

Muzeja pedagogs

Ēku uzturēšanas 
grupa

IT grupa

Konvents

Pārdošanas daļa

Augu biotehnoloģiju 
laboratorija

Izglītojamo pašpārvalde

Lietvedis

Ainavu tehniķis

Dārzkopības tehniķis

Labiekārtošanas 
strādnieks

Agronoms

Saimnieciskā 
direktora vietnieks

Klientu apkalpošanas 
centra vadītājs

Apkures iekārtu 
operatori

Autotransporta un 
traktortehnikas 

vadītājs

Vecākais datortīklu 
admministrators

Datorsistēmu tehniķis

Algu grāmatvedis

Personālvadība

Pārdošanas vadītāja

Dienesta viesnīcas 
dežuranti

Dienesta viesnīcas 
apkopēja

Elektroatslēdznieks

Santehniķis

RemontatslēdzniekiRemontstrādnieks

Personu datu 
aizsardzības speciālists

Skolas padome

Lauksaimniecības 
mehānikas inženieris

Vadītājs

Apkopēja-dežurante

Muzejs

Bibliotēka

APSTIPRINĀTS
SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola”

17.02.2020.valdes sēdes protokols Nr.5

SIA „BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA”
STRUKTŪRSHĒMA

Skolas ēkas apkopēji

Noliktavas mantzinis

Dārzkopības padome

Tūrisma un viesmīlības 
padome

Zinātnes padome

Izglītības metodiķis

Klientu informācijas 
centrs

VadītājsVadītājs

Pilsētvides dizaina 
katedra

Vadītājs

Bibliotēkas vadītājs

Skolas ēkas 
pārvaldnieks

Remontstrādnieks

Tehniskā 
nodrošinājuma grupa

Saimniecības 
lietvedis

Sporta 
organizators

Florists

Sētnieks

Dienesta viesnīca

Grāmatvedība

Galvenais grāmatvedis

Klientu apkalpošanas 
operators

Dārzkopības tehniķi

Ārpakalpojumi

Jurists

Kvalitātes vadība

Administratīvā 
direktora p.i.

Dienesta viesnīcas 
pedagogs

Grāmatvedības 
uzskaitvedis

Vadītāja vietnieks

Sezonas apkopēja-
istabene

Agronomijas tehniķis
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     2.pielikums 

Nr. IP kods IP nosaukums 
Licences 
Nr. 

Licences 
datums 
(dd.mm.gg
gg.) 

Akreditāc
ijas lapas 
(apliecība
s) Nr. 

Akreditācij
as termiņš 
līdz: 
(dd.mm.gg
gg.) 

Kvalifikācija 

1. 32a 622 04 1 

Arodizglītības programma 
“Dārzu un parku 
kopšana” 
(2.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-17253 08.08.2018. AP 5980  17.07.2025. 
Kvalifikācija 
Kokkopis - 
arborists 

2. 

 

20T622044 

 

Tālākizglītības  programma 
„Dārzu un parku 
kopšana”  (2.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-17300 15.08.2018. AP 6020  17.07.2025. 
Kvalifikācija 
Kokkopis - 
arborists 

3. 35b 622 04 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Dārzu un parku 
kopšana”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-15294 23.03.2017. AP 4906 23.03.2020. 
 Kvalifikācij
a Parka 
dārznieks 

4. 35b 622 04 3 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Dārzu un parku 
kopšana”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-15295 23.03.2017. AP 4907 23.03.2020. 
Kvalifikācija 
Parka 
dārznieks 

5. 35b 622 02 3 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Stādu audzēšana”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P_967 22.01.2019. 

 

AP 5768 

 

23.03.2020. 

Kvalifikācija 
Dārzkopis 
stādu 
audzētājs 

6. 35b 622 02 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Stādu audzēšana”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-15292 23.03.2017. AP 4910 23.03.2020. 

Kvalifikācija 
Dārzkopis 
stādu 
audzētājs 

7. 33 622 00 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Dārzkopība”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-15290 23.03.2017. 

 

AP 4817 

 

19.04.2023. 
Kvalifikācija 
Dārzkopības 
tehniķis 

8. 35b 622 00 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Dārzkopība”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P_1690 15.08.2019.  AP 6134 19.04.2023.  
Kvalifikācija 
Dārzkopības 
tehniķis 

9. 33 811 03 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Viesnīcu pakalpojumi”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P_1242 15.05.2019.  AP 5977  10.07.2021. 

Kvalifikācija 
Viesnīcu 
pakalpojumu 
speciālists 

10. 33 811 03 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Viesnīcu pakalpojumi”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P_1925 02.09.2019.  AP 6133  10.07.2021. 

Kvalifikācija 
Viesmīlības 
pakalpojumu 
speciālists 
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11. 33 812 01 1  

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Tūrisma pakalpojumi”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-15299 23.03.2017. AP 5978 10.07.2021. 
Kvalifikācija 
Ekotūrisma 
speciālists 

12. 35b 811 02 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Ēdināšanas 
pakalpojumi”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-15296 23.03.2017. AP4788 31.01.2022. 

Kvalifikācija 
Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists 

13. 33 811 02 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Ēdināšanas 
pakalpojumi”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-16763 23.04.2018. 
 

AP 5372 
 

31.01.2022. 

Kvalifikācija 
Ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists 

14. 33 811 02 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Ēdināšanas 
pakalpojumi”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P_1924 02.09.2019. AP 6132 31.01.2022. 
Kvalifikācija 
Pavārs 

15. 33 817 00 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Floristikas 
pakalpojumi”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-15300 23.03.2017. AP 4909 31.01.2022. 
Kvalifikācija 
Floristikas 
speciālists 

16. 35b 817 00 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Floristikas 
pakalpojumi”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P-15301 23.03.2017. AP 4789 31.01.2022. 
Kvalifikācija 
Floristikas 
speciālists 

17. 35b 582 02 1 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 
„Būvniecība”  
(3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis) 

P_1765 21.08.2019.   
Kvalifikācija 
Ainavu 
būvtehniķis 

18. 20P 622 04 1 

Profesionālās  
pilnveides izglītības 
programma “Koku 
kopšanas darbu pamati” 

P-17301 15.08.2018. AI 12589  17.07.2025.
  

Bez 
kvalifikācijas 

19. 30P 817 00 1 
Profesionālās  
pilnveides izglītības 
programma „Floristikas 
pamati”  

P_960 17.01.2019. 

 

AP 4909 
31.01.2022. 

Bez 
kvalifikācijas 
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3.pielikums 
 

Bulduru Dārzkopības vidusskola īsteno sekojošus starptautiskus projektus: 
 
1. ERASMUS+ STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTS “NEUE LERNMETHODEN 

GEMAINSAM ERARBEITEN – LERNMETHODEN” (IZSTRĀDĀT JAUNAS MĀCĪBU 
METODES KOPĀ) NR 2017-1-BE03-KA202-013567.  

Projekts tiek īstenots no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam.  Šī projekta ietvaros 
apmeklējam partnerorganizācijas (citas Eiropas dārzkopības skolas), dodamies vizītēs uz dažādiem 
dārzkopības uzņēmumiem, lai uzzinātu viņu pieredzi, kā arī izzinām atšķirīgas mācību metodes, kas 
tiek izmantotas mācību procesā, lai veicinātu mācību kvalitātes uzlabošanu Bulduru Dārzkopības 
vidusskolā (turmāk BDV) un motivētu audzēkņus pilnveidoties patstāvīgi. 
2. Seminārs par In vitro kultūrām (IPEA La Reid Beļģijā). 
2019. gada 20. - 26. janvārī piedalījās Erasmus + projekta seminārā "In Vitro" Beļģijā, IPEA La Reid 
dārzkopības skolā. Šī bija lieliska iespēja redzēt, kā norit apmācības process profesionālajā izglītībā, 
kurā tiek apgūta augu pavairošana meristēmu laboratorijās. Šo iegūto pieredzi mēs īstenosim 
Bulduros, ieviešot praktiskos darbus In Vitro laboratorijā  mūsu dārzkopības nozares audzēkņiem. 
Tika apmeklēti arī uzņēmumi Beļģijā Phytesia un Vitroplant, kas nodarbojas ar augu audu kultūrām 
(Phytesia pavairo aukstā klimata savvaļlas orhidejas, Vitroplant nodarbojas ar rododendru 
pavairošanu).  
Vienu dienu semināra dalībnieki apmeklēja Starptautisko Dārzkopības izstādi Esenē IPM2019, 
Vācijā, kas ir vislielākā dārzkopības izstāde Eiropā.  
3. Ikgadējais Eiropas dārzkopības skolotāju seminārs Erasmus + Lernmethoden  
( + Bio Altrernativ, Paysage) , kas šogad norisinājās BDV. 
Laika posmā no 2019. gada 22. līdz 27. aprīlim Latvijā Bulduru Dārzkopības vidusskolā norisinājās 
15. Eiropas dārzkopības skolotāju seminārs. Seminārs norit katru gadu pavasarī kādā no Eiropas 
valstīm sadarbībā ar dārzkopības skolām. Šogad 33 pārstāvjus no 9 dažādām Eiropas valstīm, kas 
pārstāvēja 16 organizācijas, uzņēmām Bulduru Dārzkopības vidusskolā.  
Paralēli skolotāju semināram noritēja arī projekta aktivitāte audzēkņiem par augļkopības kultūrām 
apstādījumos un kūdras izmantošanas iespējām. Semināra dalībnieki apmeklēja dažādus dārzkopības 
uzņēmumus un ilggadīgus mūsu skolas sadarbības partnerus - LaForu, Labos kokus, kokaudzētavu 
Baltezers, Nacionālo Botānisko dārzu, Rīgas dārzus un parkus, kā arī Rundāles pili, Latvijas 
Nacionālo bibliotēku, Dzintaru Mežaparku, Ķemeru Nacionālo parku. Semināru koordinēja 
Dārzkopības katedras vadītāj Gunta Krastiņa un projektu koordinatore Gunta Jēkabsone. 
4. ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES PROJEKTS “EIROPAS GARŠAS UN 

SMARŽAS” NR 2018-1-LV01-KA102-046896.  
Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 30. novembrim.  Šī projekta ietvaros 
audzēkņi no Dārzkopības un Tūrisma/viesmīlības katedrām dodas praksēs uz Eiropas uzņēmumiem 
Ungārijā, Spānijā, Austrijā un Itālijā. Projekta mērķis ir veicināt audzēkņu integrāciju Eiropas darba 
tirgū, uzlabot profesionālās prasmes un svešvalodu zināšanas. 
5. Prakse Budapeštā, Ungārijā.  
No 2019. gada 6.-21. martam 6 audzēkņi devās uz Ungāriju – 4 no tiem strādāja Dārzkopības 
uzņēmumā Dārza centrā, apgūstot Ungārijai raksturīgo augu sortimentu un dārzkopības preču klāstu, 
kā arī izzināja uzņēmuma darba koncepciju. 2 audzēkņi strādāja viesnīcā kā viesmīļi, apkalpojot 
restorāna viesus. Mūsu audzēkņi tika labi novērtēti. 
Audzēkņus pavadīja tūrisma un viesmīlības skolotāja Dzintra Jurjāne. 
6. Prakse Barselonā, Spānijā.  
No 2019. gada 23. marta - 7. aprīlim praksē devas 6 audzēkņi – 2 no tiem strādāja Apzaļumošanas 
uzņēmumā, iepazīstot dārzu plānošanas principus, kā arī darbojās dārzu ierīkošanā un kopšanā. 1 
audzēknis Apzaļumošanas uzņēmumā, kas nodarbojās ar vertikālo dārzu veidošanu. 3 audzēkņi no 
Tūrisma un viesmīlības katedras strādāja restorānā, kas nodrošina ēdienu gatavošanu un galdu 
klāšanu dažādiem korporatīviem pasākumiem. 
Audzēkņus pavadīja viesmīlības skolotāja Evija Breslava. 
7. Prakse Vīnē, Austrijā. 
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No 2019.gada 1. jūnija līdz 16. jūnijam devās 6 audzēkņi + 1 pedagogs. Audzēkņus pavadīja 
botānikas skolotāja Gunta Jēkabsone. No ēdināšanas pakalpojumu programmas 3 izglītojamie 
strādāja ēdināšanas uzņēmumā Cafe Schönbrunn, kas nodrošināja pusdienas ekskursiju grupām, 3 
dārzkopības programmas izglītojamie strādā Šenbrunnas pils dārzā. 
8. Prakse Milānas apgabals, Itālijā. 
No 2019.gada 8. septembra līdz 5. oktobrim devās 6 audzēkņi + 2 pedagogi, augu aizsardzības 
priekšmeta pedagogs Ilita Bērzņa un augļkopības pedagogs Gunta Krastiņa.  Visi izglītojamie strādāja 
biosaimniecībā Cascina Santa Brera. 
9. Prakse Sardīnijā, Itālijā  
No 2019. jūnija līdz septembrim divas izglītojamās no ēdināšanas pakalpojumu programmas 
kvalifikācijas praksē ir ēdināšanas uzņēmumā. 
 
10. ERASMUS + programma PROJECT “ARBORISTS: Urban Tree Care for Sustainable 

Cities in the Baltic Sea Region” No. 2017-1-LT01-KA202-035253 
“Pilsētvides koku aprūpe Baltijas reģiona ilgtspējīgās pilsētās” 
Projekta dalībnieki: 
Vilniaus Jeruzalēs Darbo Rinkos Mokymo Centras, LT, Projekta vadītājs; 
Bulduru Dārzkopības vdusskola, LV, Projekta dalībnieks; 
Luua Metsanduskool, EST, Projekta dalībnieks; 
GRADIA Jāmsā, FIN, Projekta dalībnieks; 
IPC Groene Ruimte, NL, Projekta dalībnieks; 
Eiropas arboristu padome (EAC), EU, Projekta dalībnieks; 

Projekta mērķi: 
 Izstrādāt ekspertu vadlīnijas Arboristu apmācības organizēšanai; 
 Izstrādāt nacionālās rekomendācjas plānotājiem pilsētvides koku kopšanā; 
 Izstrādāt Kokkopju-Arboristu apmācības skolotāju metodiskos materiālus; 
 Izstrādāt Kokkopju-Arboristu apmācības “instrumentus”; 
 Izstrādāt Mācību materiālus;  
 Piedalīties skolotāju apmācības programmās un projekta pasākumos/sapulcēs. 

 
11. Eiropas jauno dārznieku prasmju konkurss. 
2020.gadā konkurss paredzēts Slovēnijā un uz to dosies divi izglītojamie no dārzkopības programmas 
3 kursa un viens izglītojamais no ainavu būvniecības programmas, izglītojamos pavadīs viens 
pedagogs. 2018. gada no 20.-25. augustam Čehijā Rajhrada dārzkopības skolā norisinājās 9. Eiropas 
jauno dārznieku prasmju konkurss. Latviju tajā pārstāvēja Bulduru Dārzkopības vidusskolas 
komanda. Komandu pavadīja skolotāja Gunta Krastiņa. Kopā konkursā piedalījās 57 dalībnieki (19 
komandas) un skolotāji no 13 Eiropas valstīm. Konkursa dalībniekiem 3 dienu garumā bija jāveic 
dažādi uzdevumi, startējot gan nacionālajās, gan starptautiskajās komandās.  
Rajhrada dārzkopības skolas skolotāji bija sagatavojuši dažādus pārbaudījumu uzdevumus - tūju 
spraudeņu gatavošana un spraušana sagatavotā substrātā; augu atpazīšana pēc garšas, smaržas un 
taustes; augu atpazīšana pēc sausajiem augļiem un sēklām; augsnes pH noteikšana un dažādu 
aprēķinu veikšana; dārzeņu dīgstu piķēšana; sukulentu kompozīcijas stādīšana. Augu aizsardzības 
uzdevumā bija jāprot  sagatavot smidzināmais šķīdums, jāuzvelk aizsargtērps un šķīdums 
jāizsmidzina noteiktā laukumā. Sarežģītāks uzdevums bija trīs tehnikas vienībām (zāles pļāvējs, 
motorzāģis, traktors): jāatrod tehniska kļūda, jānovērš tā un jāiedarbina. Kā vienmēr šādos konkursos 
ir divi lielie uzdevumi - floristikā no dotajiem materiāliem komandai bija jāizveido puķu pušķis, 
kaklarota un jānodekorē salmu cepure; dārza ierīkošanā pēc dotā plāna jāierīko augu dobe, pirms tam 
sagatavojot augsni un apdobes, un šajā uzdevumā bija svarīgi sadarboties ar blakus esošajām 
komandām, lai kopējā dobe būtu simetriska un pareiza. Arī komandu pavadošajiem skolotājiem bija 
jāiesaistās konkursa norisē, piedaloties atsevišķu uzdevumu vērtēšanā. Apkopojot rezultātus Latvijas 
komanda ierindojas 11. vietā (no 19), un kā jau ierasts godalgas saņēma Šveices (1. un 3. vieta) un 
Itālijas (2. vieta) komandas. Šādi konkursi veicina starptautisko sadarbību gan starp skolotājiem, gan 
audzēkņiem, un viennozīmīgi tiek dibināti kontakti nākotnes projektiem. Kultūras pasākumu ietvaros 
tika apmeklēta Brno pilsēta, Mikulovas pils, pasakaini skaistā Lednicas pils ar parku, kā arī iepazīta 
čehu nacionālā virtuve.  
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Skolotāja Gunta Krastiņa pēc konkursa teic - “Pārliecinājos, ka strādājam līdzīgi ar citam Eiropas 
skolām un audzēkņi darbam dārznieka profesijā tiek sagatavoti labi”. 
 
12. Hortolimpic konkurss 2019 dārzkopjiem 

2019. maijā – Igaunijā, Repinā piedalās Jēkabs Krastiņš, Elza Anete Strazdiņa un skolotāja 
Gunta Krastiņa, 

13. „Dažādu augu aizsardzības metožu ietekme uz sīpolaugu un zemeņu augšanu un ražu 
Latvijas apstākļos”, projekts apstiprināts (iepirkums ZM/2019/2_ELFLA), līguma teksts 
saskaņots, gaidām uzaicinājumu no LAD parakstīšanai. Atbildīgā par projektu Gunta Krastiņa, 
kontaktpersona Līva Ļebedeva; 

14. Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs - ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares 
attīstībai. (Latvijas Lauku  attīstības programmas 2014 - 2020.gadam pasākums. “Sadarbība” 
16.12 apakšpasākums: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu 
projekta īsptenošanai”, Atbildīgā Anta Sparinska. Projekts apstiprināts, bet vēl skaņo finansiālo 
pusi.) 
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4.pielikums 
 
BDV izglītojamo dalība sporta spēlēs:  
 

 Pasākums Laiks Vieta 
1. Rudens kross jaunietēm un jauniešiem 26.septembris 2.vieta 

kopvērtējumā 
2. Šautriņu mešana mērķī – 3.oktobrīs Individuālā 

disciplīnā 3.vieta 
Meitenēm 
kopvērtējumā 
2.vieta 

3. Galda teniss – jaunietēm un jauniešiem 16. oktobris  
4. apakšgrupu sacensības 23. – 25.oktobris  
5. Sporta spēles “Rīgas VT – 100”, “AMI -30” 6. novembris Individuāli 3. vieta 

, kopvērtējumā 
4.vieta 

6. Volejbols – jaunietēm, apakšgrupu 
sacensības 

26. - 28. novembris Jūrmalā 3.vieta 
jaunietēm 

7. Volejbols– jauniešiem, apakšgrupu 
sacensības 

10. – 12..decembris  

8. Basketbols – jauniešiem –apakšgrupu 
sacensības 

4. - 6. februāris  

9, Tautas bumba – jaunietēm – apakšgrupu 31.marts –  
10. Florbols – jauniešiem – apakšgrupu 

sacensības 
16.aprīlis  

11. Florbols – jauniešiem – fināls 6. – 8.maijs  
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