


Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija



MĀCĪBU DAĻA
Runā: ILONA FREIMANE - Direktora vietniece izglītības jomā

Mācību procesa organizēšanai un

atspoguļošanai izmantojam eklase.lv;

2 veidu stipendijas: budžeta un Bulduru atbalsta biedrības;

Dienesta viesnīcas, sporta zāle, trenažieru zāle.



Skolas stipendiāti 2021.gadā



Skolas stipendiāti 2021.gadā



MĀCĪBU DAĻA
Runā: ILONA FREIMANE - Direktora vietniece izglītības jomā

ISIC kartes noformēšana skolā



Mācību procesa grafiks – no 1. septembra līdz jūlijam;

2 nedēļas ziemas un 8 nedēļas vasaras brīvlaiks;

Vispārizglītojošo priekšmetu apguve, lai varētu kārtot 
centralizētos eksāmenus;

Iegūsti profesiju un iespēju studēt.

MĀCĪBU DAĻA
Runā: EVIJA BRESLAVA- Izglītības metodiķe





Apgūstamās profesijas 
pēc pamatskolas un vidusskolas 

absolvēšanas 



Profesija tiek apgūta pēc modulārās apmācību sistēmas - mācību
modulī plašāk tiek apvienotas tēmas; tēmu pasniedz vairāki
pasniedzēji un vieslektori – nozares profesionāļi;

Praktiskās mācības notiek skolas dārzā, parkā, siltumnīcās

Praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas labākajos Latvijas
dārzkopības uzņēmumos un saimniecībās

Dalība Eiropas jauno dārznieku prasmju konkursos

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA
Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras vadītāja



Dalība Eiropas jauno dārznieku konkursos



Apgūstamās PROFESIJAS ar iegūtu 
PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS izglītību:

• DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS –(4 gadi / 1,5 gadi)

• DĀRZKOPIS (1 gads)

• AUGKOPIS (1 gads)

• FLORISTIKAS SPECIĀLISTS (1,5 gadi)

Nāc mācīties 
uz Bulduriem!

bulduri.lv

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA

Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras vadītāja



DĀRZKOPIS (1 g.) 2. kvalifikācijas līmenis

 Ko iemācās

 Prakses un darba iespējas

 Tālākizglītība

Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras vadītāja

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA



DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS (1,5 - 4 g.) 3. kvalif. līmenis

Ko iemācās

Prakses un darba iespējas

Tālākizglītība

Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras vadītāja

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA



AUGKOPIS (1 g.) 3. kvalifikācijas līmenis

Ko iemācās

Prakses un darba iespējas

Tālākizglītība

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA

Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras vadītāja



FLORISTIKAS SPECIĀLISTS (1,5 g.) 3. kvalif. līmenis

Ko iemācās

Prakses un darba iespējas

Tālākizglītība

Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras vadītāja

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA



Dārzkopības programmas sadarbības partneri 
prakšu vietu nodrošināšanā:

• SIA “Getliņi EKO”

• SIA “Jāņa Aldermaņa dārzniecība”

• APP “Dārzkopības institūts»

• SIA “Mārupes siltumnīcas”

• SIA “Sedumi”

• Kokaudzētava “Bulduri”

• SIA “Stādaudzētava Blīdene”

• SIA “Pūres dārzi”

• Stādaudzētava “Liepas”

Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras vadītāja



Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS izglītību:

 KOKKOPIS (arborists) /1 gads

(no 17 g.v.)

 AINAVU BŪVTEHNIĶIS

4 gadi/ 1,5 gadi

PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA

Runā: ANDRIS SPAILE - Arboristu programmas vadītājs



Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS izglītību:
> KOKKOPIS (arborists) /1 gads (no 17 gadu vecuma)

Økvalifikācijas līmenis

ØKo iemācās

ØPrakses un darba iespējas

ØTālākās izglītības iespējas profesijā

Nāc mācīties 
uz Bulduriem!

bulduri.lv

Runā: ANDRIS SPAILE - Arboristu programmas vadītājs

PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA

https://www.youtube.com/watch?v=Fr5E
GOSrzjE

Noskaties šo video:

https://www.youtube.com/watch?v=Fr5EGOSrzjE


• SIA "Labie Koki"

• SIA "Rīgas Meži"

• SIA "Tranzīts L"

• SIA "BLK Serviss"

• SIA "ARBOLAT"

• SIA "Arborists"

• SIA "Hortus"

• SIA "Vidzemes Koki"

• SIA "Tree Climber"

• Kokkopis.lv SIA

Kokkopis-arborists programmas sadarbības 
partneri prakšu vietu nodrošināšanā:

Runā: ANDRIS SPAILE - Arboristu programmas vadītājs



Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS izglītību:
 Ainavu būvtehniķa profesija mūsu valstī un 

kvalificētu speciālistu izmantošana sabiedriskajā 
un privātajā sektorā;

 Mācību process Bulduru Dārzkopības vidusskolā, 
TR2 vadītāja tiesību iegūšana;

 Prakses iespējas Latvijā un ārzemēs.

Nāc mācīties 
uz Bulduriem!

bulduri.lv

Runā: AIGARS KALNIŅŠ- Ainavu būvtehniķu programmas vadītājs

PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA



Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS izglītību:
> AINAVU BŪVTEHNIĶIS (4 gadi/ 1,5 gadi)

Økvalifikācijas līmenis

ØKo iemācās

ØTālākizglītība

Nāc mācīties 
uz Bulduriem!

bulduri.lv

Runā: AIGARS KALNIŅŠ- Ainavu būvtehniķu programmas vadītājs

PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA



• SIA "Galantus"

• "Komunālais dienests”

• SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”

• SIA "Labie Koki", Babītes pagasts

• SIA ”JLD”

• SIA “Stādaudzētava Blīdene”

• "Rīgas dārzi un parki" (Rīgas Meži)

Ainavu būvtehniķa programmas sadarbības 
partneri prakšu vietu nodrošināšanā:

Runā: AIGARS KALNIŅŠ- Ainavu būvtehniķu programmas vadītājs



 Tūrisma izglītība BDV jau vairāk kā desmit gadus

 Tūrismā šobrīd nebijušu pārmaiņu periods

 Aktualizējas vietējais tūrisms, īpaši rekreācija un atpūta

 Viesmīlības nozares pamatā ir divu veidu uzņēmumi -

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji

 Viesu apkalpošana - pamats abu virzienu profesijās

 BDV sniegto iespēju daudzveidība tūrisma izglītībā

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA
Runā: AGRITA BALTRŪNA- katedras vadītāja



Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS izglītību:

> PAVĀRS /4 gadi

> VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS/4 gadi

Økvalifikācijas līmenis

ØKo iemācās

ØTālākizglītība

Nāc mācīties 
uz Bulduriem!

bulduri.lv

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA:

Runā: AGRITA BALTRŪNA - katedras vadītāja



• Viesnīca „Jūrmala SPA”,

• Viesnīca "Baltic Beach";

• Viesnīca „Semarah Lielupe”,

• Islande Hotel

• Radisson Blu Hotel Latvija

• Viesnīca „Avalon”,

• Viesnīca „Tukuma Ledus halle’’

• Viesnīca „Pegasa Pils” u.c.

Kvalifikācijas "Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists" programmas sadarbības partneri 
prakšu vietu nodrošināšanā:

Runā: AGRITA BALTRŪNA - katedras vadītāja



Kvalifikācijas "Pavārs" sadarbības
partneri prakšu vietu nodrošināšanā:

• Restorāns "36.līnija", Jūrmala

• Restorāns „Roof BBQ & Music”, Jūrmala

• Restorāns "Bermudas" Ragaciemā

• Restorāns “Melnā Bite”, Rīga

• SIA “FF Bakery Latvia”, Mārupe

• SIA "Veranda", Jūrmala

• Kafejnīca "Cope", Engures pag.

• Ēdināšanas uzņēmumi novados

Runā: AGRITA BALTRŪNA - katedras vadītāja



SKOLAS AKTIVITĀTES
DALĪBA ERASMUS+ PROJEKTOS

Runā: Gunta Jēkabsone - Erasmus+ projektu vadītāja



Erasmus+ sadarbības projekti

Dalība starptautiskos Erasmus+ sadarbības projektos.

Tiek īstenotas starptautiskās prakses Eiropas profesionālajās organizācijās un 
uzņēmumos.

Dalība starptautiskās sacensībās (Eiropas jauno dārznieku prasmju konkurss, 
Hortolimpic).

Bulduru DV ir starptautiskā sadarbība ar 30 partnerorganizācijām no 18 Eiropas 
valstīm.

Runā: Gunta Jēkabsone - Erasmus+ projektu vadītāja



Aktuālie Erasmus+ sadarbības projekti
Stratēģiskās partnerības projekts “Labsajūta. Cilvēkiem labvēlīgas vides

veidošana.” 2019-2022.

Sadarbībā ar 4 Eiropas dārzkopības skolām Beļģijā, Francijā, Spānijā un Latvijā.

Erasmus+ mobilitāšu projekts “Eiropas garša un smarža 2”. 2020.- 2022.

Sadarbībā ar 9 valstīm- Francija, Spānija, Dānija, Vācija, Luksemburga, Austrija,
Nīderlande, Beļgija, Ungārija.

 Partnerības projekts “Eiropas dabas bagātības pagātnē un nākotnē” 2020. –
2022.

Sadarbībā ar Eiropas dārzkopības skolām Austrijā, Francijā, Beļgijā , Čehijā, Latvijā.

Runā: Gunta Jēkabsone - Erasmus+ projektu vadītāja













Iespēja izstrādāt Skolēnu Zinātniski Pētniecisko darbu

Dārzkopības jomas audzēkņi tēmas par augu audu kultūrām 
apgūst praktiski darbojoties laboratorijā

Top arī molekulārās bioloģijas un agroķīmijas laboratorijas

Skolas Augu audu kultūru laboratorija

Runā: Līva Purmale - Skolas laboratoriju vadītāja







1) Skolas mājas lapā www.bulduri.lv aizpildot anketu 
"Pieteikties mācībām" .

Piebilde: Anketu aizpildīt iespējams jau šodien, dokumentus 
iesniegt vēlāk, kad tie ir pieejami.

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM

http://www.bulduri.lv


INFORMĀCIJA un biežāk uzdotie 
jautājumi (BUJ) par uzņemšanu
www.bulduri.lv/uznemsana

https://bulduri.lv/uznemsana/


1) ATTĀLINĀTI E-pieteikums –> aizpildot anketu "Pieteikties 
Mācībām" bulduri.lv , dokumentus iesniegt var vēlāk (līdz 
augustam);

2) KLĀTIENĒ – no 14.jūnija.

UZŅEMŠANA



Jautājumi - atbildes

Komunicēsim tiešsaistē vai čatā -
uzdod jautājumu mums!



Iepazīšanās ar skolu, tās 
apkārtni (video)

Noskaties šos video:

https://www.youtube.com/watch?v=oyV2PDWaWUA&t=1s
S
https://www.youtube.com/watch?v=xY0KAnwaqZc

https://www.youtube.com/watch?v=oyV2PDWaWUA&t=1s




Bulduru Dārzkopības vidusskola ir
Latvijas Lauksaimniecības universitātes kapitālsabiedrība, 
mācības un studijas ir veidotas pēctecīgi.

IZGLĪTĪBA AR SKATU NĀKOTNĒ





Viktorīna tiešsaistē 
"Atpazīsti augu mēģenē"

https://quizizz.com/join



SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS!

Instagram: bulduri.lv

Facebook: @bulduri.lv

Youtube: Bulduru Dārzkopības 
vidusskola



www.bulduri.lv
Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija

Tālrunis: 67 753 135
Mob.tālr. 28341531

E-pasts: macibudala@bulduri.lv
Darba dienās : 08:00 - 16:30

UZ TIKŠANOS BULDUROS!




