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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
APSTIPRINĀTS
ar SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”
valdes 01.03.2021. lēmumu Nr. 3/2021
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Bulduru Dārzkopības vidusskola”
2021./2022. mācību gadam
Izdoti saskaņā ar:
Profesionālās izglītības likuma 26.,27. un 28.pantu;
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Bulduru Dārzkopības vidusskola Iekšējie noteikumi “Mācību gaitas kārtība” KRG
10.01.02.
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Kārtība nosaka izglītojamo uzņemšanas prasības, dokumentu iesniegšanas kārtību
personām, kuras vēlas iegūt vidējo profesionālo izglītību izglītības iestādē Sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" (turpmāk tekstā BDV).
1.2.Uzņemšana BDV notiek licencētās un akreditētās profesionālās vidējās izglītības un
arodizglītības programmās ar Valsts budžeta finansējumu, kā arī maksas tālākizglītības
un profesionālās pilnveides izglītības programmās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.3.BDV izglītojamo uzņemšanas kārtība ir publiski pieejama BDV vai tās tīmekļa vietnē:
http://bulduri.lv
1.4.Aktuālās izglītības programmas uz kurām var pieteikties ir publiski pieejamas BDV un
tīmekļa vietnē: http://bulduri.lv sadaļā “Pieteikties mācībām”.
II. 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ IZSLUDINĀTA UZŅEMŠANA SEKOJOŠĀS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
Nr.
p.
k.
1
2

IP nosaukums

Ēdināšanas
pakalpojumi
Dārzkopība

Mācību
ilgums

Kvalifikācija

Pavārs 4LKI

4

Dārzkopības tehniķis
4LKI

4

Finansējums/
budžeta
vietas
Valsts
budžets 25
Valsts
budžets 16

Prasības
iepriekš
iegūtai
izglītībai
Pamatskolas
Pamatskolas

3

Viesnīcu
pakalpojumi

Viesmīlības
pakalpojumu
specialists 4LKI
Ainavu būvtehniķis
4LKI

4

Valsts
budžets 16

Pamatskolas

4

5

Būvniecība
(Apzaļumošanas
darbi)
Dārzkopība

4

Valsts
budžets 12

Pamatskolas

1,5

Valsts
budžets 18
Valsts
budžets 16
Valsts
budžets 12
Valsts
budžets 12

Vidusskolas

Floristikas
pakalpojumi
Dārzu un parku
kopšana

Dārzkopības tehniķis
4LKI
Ainavu būvtehniķis
4LKI
Floristikas specialists
4LKI
Kokkopis (arborists)
3LKI

6

Būvniecība

7

9

Dārzkopība

Dārzkopis 3LKI

1

10

Augkopība

Augkopis 3LKI

1

Tālākizglītības/
prof. pilnveides
programma

Iegūstamā
kvalifikācija

Mācību
ilgums

12

Dārzkopība

1,5

1400,- Eur

13

Būvniecība

1,5

1400,- Eur

Vidusskolas

14

Dārzu un parku
kopšana

Dārzkopības tehniķis
4LKI
Ainavu būvtehniķis
4LKI
Kokkopis (arborists)
3LKI

Prasības
iepriekš
iegūtai
izglītībai
Vidusskolas

1

1200,- Eur

15

Floristikas pamati

10 mēn.

640,- Eur

16

Koku kopšanas
pamati

Profesionālās
pilnveides programma
Profesionālās
pilnveides programma

Pamatskolas,
un 17 pilni
gadi
Vidusskolas

4 mēn.

520,- Eur

17

Augļkopības pamati

4 mēn.

520,- Eur

18

Dārzeņkopības
pamati

Profesionālās
pilnveides programma
Profesionālās
pilnveides programma

Pamatskolas
un 17 pilni
gadi
Vidusskolas

4 mēn.

520,- Eur

Vidusskolas

8

1,5
1,5
1

Valsts
budžets 16
Valsts
budžets 16
Maksas

Vidusskolas
Vidusskolas
Pamatskolas
un 17 pilni
gadi
Pamatskolas
Pamatskolas

2.1. BDV mācībām var pieteikties personas:
2.1.1. ar pamatizglītību – klātienē (valsts finansētās izglītības programmās 4LKI) mācību
ilgums 4 gadi;
2.1.2. ar pamatizglītību (no 17 gadu vecuma) – klātienē (valsts finansētās arodizglītības
izglītības programmās 3LKI) mācību ilgums 1 gads;
2.1.3. ar pamatizglītību (no 17 gadu vecuma) – tālākizglītības programmā “Dārzu un parku
kopšana” ar iegūstamo kvalifikāciju Kokkopis 3LKI (maksas) mācību ilgums 1 gads;
2.1.4. ar vidējo izglītību – klātienē (valsts finansētās izglītības programmās 4LKI) mācību
ilgums 1,5 gadi;
2.1.5. ar vidējo izglītību – tālākizglītības programmās 4LKI, mācību ilgums 1,5 gadi
(maksas mācības).

2.2. Pieteikties mācībām var:
2.2.1. Elektroniski https://bulduri.lv/epieteikums/ aizpildot elektronisko pieteikumu un
pievienojot ieskenētus dokumentus;
2.2.2. Klātienē no 2021. gada 14. jūnija līdz 16.jūlijam izglītojamie pēc 9.klases:
pirmdienās no plkst.12:00 – 19:00
ceturtdienās no plkst. 08:00 – 13:00
piektdienās no plkst.10:00 – 15:00
Rezultāti tiks paziņoti 21.- 23.jūlijā uz norādīto e-pastu un tālruņa numuru.
2.2.3. Klātienē no 2021. gada 1. jūlija līdz 30.jūlijam izglītojamie pēc 12.klases un
pieaugušie tālākizglītības programmās:
pirmdienās no plkst.12:00 – 19:00
ceturtdienās no plkst. 08:00 – 13:00
piektdienās no plkst.10:00 – 15:00
Rezultāti tiks paziņoti 4.- 6.augustā uz izglītojamā norādīto e-pastu un tālruņa numuru.
2.3.Pieteikuma termiņi var tikt pagarināti līdz grupas nokomplektēšanai. Informācija par termiņu
pagarinājumu tiek ievietota tīmekļa vietnē: http://bulduri.lv
2.4. Mācību līgumu un Dienesta viesnīcas līgumu slēgšana notiek klātienē no 9.-13.
augustam šādos laikos :
pirmdienās no plkst.12:00 – 19:00
ceturtdienās no plkst. 08:00 – 13:00
piektdienās no plkst.10:00 – 15:00
Telpu saraksts pa programmām tiks izvietots 1 stāvā informācijas stendā pie galvenās ieejas skolā.
Šajos laikos būs iespēja tikties ar grupu audzinātājiem, programmu vadītājiem.
III. DOKUMENTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Izglītojamie, kuri izteikuši vēlmi mācīties BDV, iesniedz šādus dokumentus:
3.1. Ārkārtas situācijas laikā e-Pietikumu elektroniskā formā tīmekļa vietnē: http://bulduri.lv
sadaļā “Pieteikties mācībām” ar punktos 3.3. -3.7. minētajiem pielikumiem;
3.2. Pēc ārkārtas situācijas beigām klātienē, iesniegumu Skolas direktoram, kurā norādīta izvēlētā
profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija (Skola pārbauda iesniegumā
norādīto ziņu atbilstību personas uzrādītajam personu apliecinošam dokumentam);
3.3. Pamatizglītību, arodizglītību, vispārējo vidējo izglītību un citu iepriekšējo izglītību
apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu);
3.4. Pases vai identifikācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.5. Četras fotogrāfijas ne lielākas par formātu 3x4 (klātiene), divas fotogrāfijas (tālākizglītība);
3.6. Uzvārda maiņas dokumentu kopiju (ja ir nepieciešamība);
3.7. Medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes
(veidlapa Nr.027/u pilngadīgām personām vai veidlapu Nr.026/u nepilngadīgām personām))
ar norādi par piemērotību apgūstamajai profesijai1;
IV. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

1

Kokkopja (Arborista) profesijas apguvei atbilstība darbam augstumā.

4.1. Izglītojamo uzņemšanas norisi organizē ar BDV direktora rīkojumu apstiprināta uzņemšanas
komisija.
4.2. Izglītojamos pēc 9. klases skolā uzņem konkursa kārtībā pēc sekmēm latviešu valodā,
matemātikā, svešvalodā, bioloģijā, ķīmijā. Minētajos priekšmetos vērtējums nevar būt zemāks kā
4.
4.3. Arodizglītības programmā Dārzu un parku kopšana ar iegūstamo kvalifikāciju Kokkopis
(arborists) 3LKI, vērtējums sportā nevar būt zemāks par 7.
4.4. Ārpus konkursa attiecīgi uzņem personas ar speciālām vajadzībām, bāreņus un bez vecāku
aizgādības palikušos bērnus (jāuzrāda attiecīgi dokumenti).
4.5. Priekšrocības pie uzņemšanas ir reflektantiem, kuri piedalījušies ar specialitāti saistītos
profesionālajos konkursos un tajos ieguvuši godalgotas vietas, ko apliecina konkursa rīkotāju
apstiprināti dokumenti.
4.6. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu un informē reflektantus par uzņemšanu vai
neuzņemšanu skolā. Uzņemšana mācībām skolā notiek:
4.6.1. personām ar pamatizglītību (klātiene) – 2021. gada 23.jūlijā;
4.6.2. personām ar vidējo izglītību (klātiene) – 2021. gada 6.augustā;
4.6.3. personām ar vidējo izglītību (Tālākizglītība) – 2021. gada 16. augustā.
4.7. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, Skolas direktors izdod rīkojumu par
reflektantu ieskaitīšanu BDV.
4.8. Mācību sākums klātienē 2021. gadā 1. septembrī, tālākizglītības programmās uzņemtajiem tiek
paziņots katrai specialitātei atsevišķi kopā ar informāciju par uzņemšanu Skolā.
4.9. Mācības tālākizglītības programmās ir par maksu atbilstoši BDV maksas pakalpojumu
cenrādim. Informācija ievietota tīmekļa vietnē: http://bulduri.lv
4.10. Izglītojamie, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības skolā, ar
skolas direktora rīkojumu var tikt atskaitīti.
4.11. Informācijas diena skolā 2021. gada 8. aprīlis (attālinātā formā) un 8.maijs. Precīza
informācija pieejama tīmekļa vietnē: http://bulduri.lv
V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
5.1. Šie noteikumi spēkā no to parakstīšanas brīža. Noteikumus var papildināt ar grozījumiem.
5.2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2020.gada apstiprināto “IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS
KĀRTĪBA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”
2020./2021.mācību gadam.
Direktore

I.Vincovska

