
www.bulduri.lv

IZGLĪTOJAMO 

CEĻVEDIS

2021./2022.MĀCĪBU GADS

http://www.bulduri.lv/


Kā nokļūt uz skolu www.bulduri.lv

1) Ar Vilcienu – stacija BULDURI       https://www.pv.lv/

2) Ar mikroautobusu Rīga – Sloka – pietura LIELUPE 

https://www.jurmalasvards.lv/uzzinjas/mikroautobusu-saraksts?pp=21670

3) Ar Jūrmalas pilsētas autobusiem https://www.jurmalassatiksme.lv/lv/kustibas-

saraksti/ 

MOBILĀ VERSIJA http://m.marsruti.lv/jurmala/ 

DATORA VERSIJA http://www.marsruti.lv/jurmala/

https://www.pv.lv/
https://www.jurmalasvards.lv/uzzinjas/mikroautobusu-saraksts?pp=21670
https://www.jurmalassatiksme.lv/lv/kustibas-saraksti/
http://m.marsruti.lv/jurmala/
http://www.marsruti.lv/jurmala/


BRAUKŠANAS ATVIEGLOJUMI 

JŪRMALĀ

Viedkarte “SKOLĒNA APLIECĪBA” 
https://karte.jurmala.lv/ sniedz dažādas priekšrocības.

Lai saņemtu karti pilngadīgiem personīgi jādodas uz 
klientu apkalpošanas centriem Jūrmalā (Majoros, 
Jūrmalas domē), līdzi ņemot:

personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), 

Vienreizēja maksa par karti 14.38 eiro.

Nepilnagdīgiejiem izglītojamiem - vecāki pilnvaro
grupas audzinātāju un grupas audzinātājs dodas kopā ar
izglītojamo (vai visu grupu) saņemt jūrmalnieka karti.

Par citiem atvieglojumiem ŠEIT. 

www.bulduri.lv

Ar viedkarti 

“SKOLĒNA 

APLIECĪBA”

Sabiedriskais pilsētas 

transports bez 

maksas!

https://karte.jurmala.lv/
https://www.jurmalassatiksme.lv/lv/2018/06/04/kadam-pasazieru-grupam-tiek-pieskirti-brauksanas-maksas-atvieglojumi-sia-jurmalas-autobusu-satiksme-sabiedriskaja-transporta/


Sadarbībā ar Swedbank ir iespēja nokārtot ISIC karti:

https://www.swedbank.lv/private/cards/cards/isic?language=LAT

Ja vēlies pasūtīt sev ISIC karti, raksti uz epastu: macibudala@bulduri.lv , 

norādot savu vārdu, uzvārdu un kursu kurā mācies.

www.bulduri.lv

IESPĒJA TEV-

https://www.swedbank.lv/private/cards/cards/isic?language=LAT
mailto:macibudala@bulduri.lv


IEBRAUKŠANAS CAURLAIDES 

JŪRMALĀ

 No 1.aprīļa līdz 30.septembrim nepieciešama CAURLAIDE iebraukšanai 

Jūrmalā, sīkāka info šeit 

 Iebraukšanas caurlaides nokārtošanai nepieciešama izziņa no SIA “Bulduru 

Dārzkopības vidusskola”, iesniegšanai Jūrmalas domei (izziņas var pieteikt e-

klasē rakstot pieteikumu lietvedei Zanei Vīnbergai).

Visas iesniegumu formas pieejamas skolas mājas lapā sadaļā izglītojamiem –

izvēloties atbilstošo veidlapu https://bulduri.lv/izglitojamiem/. 

Nepilngadīgiem izglītojamiem iesniegumu raksta vecāks vai 

aizbildnis.

www.bulduri.lv

https://epakalpojumi.jurmala.lv/Services/IEBR/WidgetPermitApp.aspx


Par skolu un vadību

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 / Tālrunis: +371 67753135

E-pasts: bulduri@bulduri.lv/ Mājas lapa: www.bulduri.lv , Sadaļa «Izglītojamiem» https://bulduri.lv/izglitojamiem/

Valdes priekšsēdētājs 216.kabinets

Rafaels Joffe , rafaels.joffe@bulduri.lv

Direktore 233. kabinets II 14:00 – 17:00, IV 9:00 – 12:00

Ieva Vincovska 26660080   ieva.vincovska@bulduri.lv

Direktora vietniece izglītības jomā 244.kabinets II un IV 11:00 – 16:00

Ilona Freimane, 26478484 macibudala@bulduri.lv

Visi kontakti https://bulduri.lv/kontakti/

www.bulduri.lv

mailto:bulduri@bulduri.lv
http://www.bulduri.lv/
https://bulduri.lv/izglitojamiem/
mailto:afaels.joffe@bulduri.lv
mailto:ieva.vincovska@bulduri.lv
mailto:macibudala@bulduri.lv
https://bulduri.lv/kontakti/


KUR GLABĀT MANTAS

www.bulduri.lv

NOZAUDĒŠANAS GADĪJUMĀ 

REZERVES ATSLĒGA 

SAŅEMAMA PIE 

BIBLIOTEKĀRES

BIBLIOTĒKĀ, 2stāvā

darba dienās no 8.30-16.30

ATKĀRTOTA ATSLĒGAS 

IZGATAVOŠANA 5.00 EURO !!!



PUSDIENAS SKOLĀ

www.bulduri.lv

Skolas ēdnīca strādā no plkst.8:30 līdz 

16:00

BDV izglītojamiem uzrādot 

IZGLĪTOJAMĀ APLIECĪBU ir iespēja 

saņem 20% atlaidi pusdienām.

Nepilngadīgiem klātienes grupu 

audzēkņiem ir iespēja iegādāties 

kompleksās pusdienas par 2,80 euro. 

Komplektā ietilpst otrais ēdiens un 

dzēriens.



E-klase https://www.e-klase.lv/

Uz iesniegumā norādīto 

tālruņa nr. saņemsi īsziņu ar 

lietotājvārdu un paroli  

www.bulduri.lv

o Uzzini mācību stundas

o Seko līdzi vērtējumiem

o Neskaidrību gadījumā 

jautā skolotājam



www.bulduri.lv

• Katrs pats lieto savu E-klases paroli. 
Tas nozīmē, ka izglītojamie neizmanto vecāku paroles un otrādi. Katrs lietotājs
tiek uzskatīts kā autorizēta persona.

• Atgādinājums - katrs e-klases lietotājs var jebkurā brīdī redzēt sekmju
kopsavilkumu, izmantojot sadaļu - PĀRSKATI.

• Kavējumu ērti pieteikt, izmantojot sadaļu kavējuma pieteikšana, vēlākais līdz
plkst.9.00 rītā kavējuma dienā.

• Saziņai ar skolas administrāciju, pedagogiem tiek izmantots e-klases pasts 
sadaļā SAZIŅA.

• Ievērojiet, ka katrā ierīcē dienas grāmatas skats var atšķirties. Regulāri
pārlādējiet lapu!

SVARĪGI! 



Dienas ritējums BDV

 Stundu laiks no plkst.8:30 – 15:15

 Atsevišķos gadījumos līdz 16:00 vai 16:45

 Pirmdien, otrdien, trešdien 4-gadīgajās programmās 

vispārizglītojošie priekšmeti;

 Ceturtdien, piektdien - 4-gadīgajās programmās profesionālie 

priekšmeti

 Interešu izglītības pulciņi no plkst.15:30 – 17:00 ( saraksts būs 

trešajā septembra nedēļā)

www.bulduri.lv



Kavējumu uzskaite

 E-klases žurnālā katras stundas kavējums tiek atspoguļots ar burtu «n»

 Ja kavējumam ir attaisnojošs iemesls, tad e-klasē tas tiek atspoguļots ar

ierakstiem «nc» vai «ns»

«ns» - kavējums ir veselības problēmu dēļ, iesniegta ārsta zīme;

«nc» - kavējums ir citu attaisnojošu iemeslu dēļ, iesniegts vecāku

iesniegums vai cits attaisnojošs dokuments.

 Ierodoties skolā pēc kavējuma, grupas audzinātājam iesniedz kavējumu

attaisnojošo dokumentu.

 Ja netiek iesniegts kavējumu attaisnojošs dokuments, tad kavējums tiek

uzskatīts par neattaisnotu.



Mācību rezultātu novērtēšana

Vispārizglītojošos priekšmetos sekmīgs vērtējums ir ne zemāks par 4 ballēm:

Latviešu valoda un literatūra;

Matemātika;

Svešvalodas;

Dabaszinības;

Sociālās zinības un vēsture;

Ķīmija;

Bioloģija;

Fizika;

Sports.



Mācību rezultātu novērtēšana

Profesionālās izglītības un mūžiglītības mācību moduļos

sekmīgs vērtējums ir ne zemāks par 5 ballēm:

 Informācijas un kominikācijas tehnoloģijas;

 Iniciatīva un uzņēmējdarbība;

 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;

 u.c. profesionālās izglītības moduļi atbilstoši apgūstamai

kvalifikācijai.



Mācību ilgums

 Profesionālās vidējās izglītības programmās pēc 9. klases –

4 gadi;

 Profesionālās vidējās izglītības programmās pēc 12. klases

– 1,5 gadi;

 Arodizglītības programmā – 1 gads.



Mācību procesa grafiks



Aktuālās izmaiņas organizējot 

mācības attālinātajā formā 

Mācības attālinātajā apguves formā Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek organizētas:

 E-klasē - mācību plānošana, pārvaldība, vērtēšana (vairāk par to pastāstīs 

I.Freimane).

 E-klasē - mācību materiālu izplatīšanā, mājas darbu uzdošanā un iesniegšanā, 

pārbaudes darbu uzdošanā, iesniegšanā un vērtēšanā.

 ZOOM platformā - tiešsaistes stundas

 Uzdevumi.lv – pašpārbaude

 Svarīgi! Mūsu skolā katru nedēļu ir cits stundu saraksts! Tas tiek publicēts elektroniski

e-klasē. Papīra formātā skolā un dienesta viesnīcā.



Testēšana

 Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī siekalu 

testi būs jānodod visiem profesionālās izglītības izglītojamiem, kuriem nav 

sadarbspējīgs (derīgs) vakcinācijas vai COVID 19 vīrusa pārslimošanas 

sertifikāts.

 Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un 

kontroles centra izstrādātajam algoritmam, konkrēti BDV trešdienās līdz 

plkst.14:00.

 BDV testēšanu ar siekalu paraugu nodošanu organizēs E.Gulbja laboratorija.

 Ja nodarbinātie un izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai

neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu

laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi E.Gulbja 

laboratorijā, informējot, ka Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēknis.



 Laboratorijas testa rezultātus nosūta uz e-pastu, ko cilvēks aizpilda uz 

paraugam pievienotās pavaddokumentācijas, vai kas nodots laboratorijai 

saraksta formā. Taču visuniversālākā metode ir testu saņemšana e-veselībā, 

ko var veikt pilngadīgs izglītojamais, vai nepilngadīga izglītojamā 

vecāks/likumiskais pārstāvis, izmantojot Latvija.lv funkcionalitāti.

 Tā, kā par pozitīviem vīrusa gadījumiem informācija no SPKC uz Izglītības 

iestādi atnāks ar laika nobīdi, ikviena izglītojamā un izglītojamā vecāka 

pienākums ir paziņot to rakstot uz e-pastu covid19@bulduri.lv , tematā minot 

Pozitīvs tests un informējot grupas audzinātāju.

 Ja būs pozitīvs vīrusa gadījums, tad ar saslimušo apstiprinātajām

kontaktpersonām, tests būs jāveic arī vakcinētai kontaktpersonai. Šajos

gadījumos tests ir jāveic, neatkarīgi no vakcinācijas statusa.

Testēšana

mailto:covid19@bulduri.lv


Epidemioloģiskā drošība

 Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot skolēni ar derīgu

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 Koplietošanas telpās visiem izglītojamiem jālieto mutes un deguna aizsegi 

(auduma vai medicīniskās) maskas.

 Mutes un deguna aizsegus var nelietot sporta stundās un fizisko aktivitāšu 

laikā visi izglītojamie.

 Maskas nodrošina izglītojamo vecāki. Ir uzsākts centralizēts IZM iepirkums 

par vairākkārt lietojamām auduma maskām. Kad tās tiks izglītības iestādei 

piegādātas, izglītojamie tās saņems.

 Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls un tehniskie darbinieki, kuriem 

ir vakcinācijas sertifikāts Mutes un deguna aizsegus (maskas) var nelietot ne 

mācību telpā, ne koplietošanas telpās.



Epidemioloģiskā drošība

Galvenās prasības, kas ir piemērojamas pie jebkāda riska rādītāja ir: 

 Distancēšanās 2 metri;

 Higiēnas pasākumi;

 Dezinfekcijas pasākumi;

 Veselības uzraudzīšana;

 Gaisa kvalitāte un regulāra telpu vēdināšana vismaz visa starpbrīža 

garumā, no astronomiskās stundas – 15 minūtes;

 Testēšana pēc nepieciešamības atbilstoši izglītības iestādes 

situācijai.



Iekšējās kārtības noteikumi

Papildināti ar sadaļu 

III. Izglītojamā mācību dienas organizācija attālinātajā mācību formā

 Attālināto mācību laikā katru mācību dienu līdz plkst.8:30 Izglītojamam ir 

pienākums pieslēgties skolvadības sistēmai https://www.e-klase.lv/, lai 

sekotu līdzi aktuālajām izmaiņām;

 Ja 15 minūšu laikā no stundas sākuma izglītojamais nav pieslēdzies 

paredzētajai tiešsaistes stundā, pedagogs elektroniskajā žurnālā E-klase

fiksē izglītojamā kavējumu; 

 Attālināto mācību gadījumā, Izglītojamie vai viņu vecāki/likumiskie pārstāvji 

apņemas nodrošināt Izglītojamo ar  datortehniku ar video (vebkamera) un 

skaņas pārraides (mikrofons un austiņas/skaļrunis) iekārtām, kā arī interneta 

pieslēgumu, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedalīties tiešsaistes 

stundās atbilstoši plānotajam stundu sarakstam.



Iekšējās kārtības noteikumi

 Izglītojamam tiešsaistes stundā obligāti jābūt ieslēgtai kamerai un 

mikrofonam.

 Mācību procesa vērtēšanas kārtība ir tāda pati, kā klātienes mācībās. 

https://bulduri.lv/wp-content/uploads/2020/11/KRG10.10.01-

Izglitojamo-macibu-sasniegumu-vertesanas-kartiba-1.pdf

 Ja ir bijis nesekmīgs vērtējums pārbaudes darbā (PD), tas ir jāizlabo 

divu nedēļu laikā. Termiņš var tikt pagarināts tikai, ja ir iesniegta 

kavējumu attaisnojoša ģimenes ārsta zīme.

 Mācības norisinās no plkst.8:30 līdz 15:15, atbilstoši stundu sarakstam. 

Iespējams atsevišķās dienās no 10:15 – 16:45.

 Izglītojamie ar iekšējās kārtības noteikumiem tiks iepazīstināti

2.septembrī Drošības instruktāžu dienā!

https://bulduri.lv/wp-content/uploads/2020/11/KRG10.10.01-Izglitojamo-macibu-sasniegumu-vertesanas-kartiba-1.pdf


Mācības tiek novērtētas

Vērtēšanas kārtība (saite) 
 Vērtējums par: pārbaudes darbiem (i, ni, ballēs no 1-10)

Mēneša atestācijas (vērtējums ballēs no 1-10 mācību priekšmetā par sasniegto mēnesī, vai i un ni
formatīvajā vērtēšanā atsevišķos gadījumos)

1.Pusgada vērtējums (ņemot vērā visu atestāciju vērtējumus 1.semestrī)

2.Pusgada vērtējums (ņemot vērā visu atestāciju vērtējumus 2.semestrī)

Gada vērtējums

Galīgais vērtējums priekšmetā

Pārceļ uz nākošo kursu:

Ja audzēknis sekmīgs visos vispārizglītojošos mācību priekšmetos – atzīme nav zemāka par 4 ballēm, 
profesionālajos mācību priekšmetos, ja atzīme nav zemāka par 5 ballēm,

vai ar Pedagoģiskās padomes lēmumu, ka tiek pagarināts mācību laiks, lai uzlabotu sekmes 

(tiek sastādīts individuālais sekmju uzlabošanas grafiks)

www.bulduri.lv

o Pārbaudes darbi

o Praktiskie darbi

o ATESTĀCIJAS  (uz 1.mēneša 

datumu)

o 1.Pusgada vērtējums

o 2.Pusgada vērtējums

o Galīgais vērtējums priekšmetā

https://www.bulduri.lv/wp-content/uploads/2019/11/KRG10.10.01-Izgl%C4%ABtojamo-m%C4%81c%C4%ABbu-sasniegumu-v%C4%93rt%C4%93%C5%A1anas-k%C4%81rt%C4%ABba-1.pdf


Stipendija

 Izglītojamiem ir iespēja saņemt valsts budžeta stipendiju. 

Minimālā stipendija ir 15 eiro apmērā, bet maksimālais paaugstinātās 

stipendijas apjoms ir līdz 150 eiro. 

Paaugstinātās stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, nodarbību 

apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm u.c.

 Stipendiju nolikums atrodams skolas mājas lapā 

https://bulduri.lv/wp-content/uploads/2021/01/KRG-09.2020-

Stipendiju-pieskirsanas-kartiba-2021.pdf

http://likumi.lv/doc.php?id=93004
https://bulduri.lv/wp-content/uploads/2021/01/KRG-09.2020-Stipendiju-pieskirsanas-kartiba-2021.pdf


Stipendiju piešķiršana

 Katru mēnesi tiek izlikts mēneša vidējais vērtējums, kas

sekmju izrakstos atspoguļojas ar burtu A pie vērtējuma, 

piemēram, 9(A03)

 Stipendiju piešķiršanai tiek apkopoti tikai atestāciju vērtējumi, no kuriem

rēķina vidējo vērtējumu;

 Lai saņemtu paaugstinātu stipendiju, nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi.

Atestācijā iegūts vērtējums "9"

(A03) - mēneša atestācija Martā



Stipendiju piešķiršana

Saņem paaugstināto stipendiju:

 ja vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetos atestācijā iegūtais

vērtējums ir vismaz 4 balles un profesionālo kompetenču moduļos, 

mūžizglītības kompetenču moduļos iegūtais vērtējums ir vismaz 5 balles

(viduvēji);

 ja visi mācību stundu kavējumi mēnesī ir attaisnoti;

 nav izteikts izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens.



Stipendiju piešķiršana

Saņem minimālo stipendiju 15 eiro apmērā:

 ne vairāk kā viens atestācijā iegūtais vērtējums ir zemāks par 4 ballēm

vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetā vai ne vairāk kā viens

vērtējums zemāks par 5 ballēm profesionālo/mūžizglītības kompetenču

modulī;

 ne vairāk kā 8 stundas mēnesī ir neattaisnoti kavētas;

 ne vairāk kā viens izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai

rājiens.



Stipendiju piešķiršana

Nesaņem stipendiju:

 vairāk kā viens atestācijā iegūtais vērtējums ir zemāks par 4 ballēm

vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetā vai vairāk kā viens

vērtējums zemāks par 5 ballēm profesionālo/mūžizglītības kompetenču

modulī;

 neattaisnoti kavētas vairāk kā 8 stundas mēnesī;

 vairāk kā viens izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens.



Paaugstinātās stipendijas apjoms

par mācību rezultātiem:



Paaugstinātās stipendijas

apjoms par dalību aktivitātēs:



Papildus stipendiju saņemšanas

iespējas

 Skolas labākajiem audzēkņiem ik gadu 

100 Eur mēnesī stipendiju piešķir Bulduru Dārzkopības 

skolas attīstības biedrība «Par Bulduriem». Pieteikšanās 

līdz 20.janvārim. E-klasē tiks izsūtīta informācija 

2021.gada decembra sākumā.

 Ik gadu labākais absolvents saņem Latvijas simtgades 

stipendiju.



Interešu izglītība

Nr. Programma Diena Norises laiks Pedagogs Telpa Info

1 Vizuālās mākslas dizaina 

darbnīca 

Otrdienās 15:30 – 17:45 Ilze Bāne 237

2 Floristikas interešu izglītības 

programma

Otrdienās

Ceturtdienās

Piektdienās pēc vienošanās

15:30 – 18:30

15:30 – 18:30

15:30 – 18:30

Ineta Ozoliņa-

Skrūzmane

242

3 Tūrisma un gidu interešu 

izglītības programma

Ceturtdienās 15:30 – 17:00 Gunda Ševčuka 239

4 Pavārmākslas meistarklases Trešdienās 

Ceturtdienās

15:30 – 17:00 Irēna Važa 126 mācību 

virtuve

Pirms skolas 

kalendāra 

pasākumiem

5 Izglītojamo pašpārvalde Trešdienās 15:30 – 16:15 Diāna Auziņa Bibliotēkas 

lasītava/ 232

6 Sporta nodarbības pirmdiena 

otrdiena 

trešdiena 

ceturtdiena 

16.00-18.00

15.30-17.00

15.30-17.00

16.00-18.00

Egils Kaļva Sporta zāle

7 Svaru zāle Katru dienu 14:00 – 17:000 Egils Kaļva

DV dežurants

Svaru zāle

8 Sporta zāle individuālām 

nodarbībā grupas audzinātāja 

pavadībā

Pirmdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

17:00 – 18:00 Sporta zāle



www.bulduri.lv

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MtWFs
h33OE29jguktjn0QIs6l7s5D1pDn1_pHZUIFQFURElLWUY1OEZB
REw4MEQzM0JLRlhVS09ZUi4u

Mūsu skolā pieejama interešu izglītība

Aizpildi šo anketu līdz 05.09.2021. pusnaktij! 
Esi aktīvs un piesakies!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MtWFsh33OE29jguktjn0QIs6l7s5D1pDn1_pHZUIFQFURElLWUY1OEZBREw4MEQzM0JLRlhVS09ZUi4u


Bibliotēka

Darba laiks 

2.STĀVS 

BIBLIOTĒKA  8.30.-16.30 

3.STĀVS

LASĪTAVA     7.00-19.00

Bibliotekāre DIĀNA AUZIŅA

www.bulduri.lv

GRĀMATAS

INTERNETS

KOPĒŠANA

IELAMINĒŠANA

PIEEJAMI 
DATORI 

MĀCĪBĀM

IZSTĀDES

ŽURNĀLI



Sporta nams

 Sporta stundas (2h nedēļā)

 Sporta nodarbības pēc mācību stundām atbilstoši grafikam 4 reizes nedēļā   (I – IV) no 

02.09.2019. no plkst.15:30 – 17:00 (sacensības pēc sporta kluba AMI grafika).

 Trenažieru zāle (pieteikties un iepazīties ar noteikumiem pie Egila, atslēga pēc darba 

laika pie Dienesta viesnīcas dežuranta)

Sporta organizators EGILS KAĻVA

Sporta skolotāji: EGILS KAĻVA un SOLVITA ĻEĻEVA
www.bulduri.lv

Izziņa no 
ārsta par 
veselības 
stāvokli

1.
• Sporta 

tērps

• Sporta 
apavi 

2.
Vecāku 

piekrišana 
apmeklēt 
trenažieru 

zāli

3.
• Sporto un 

esi vesels

• Ievēro 
drošības 
noteikumus

4.



IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 Mācies ar prieku pats un ļauj mācīties saviem skolas biedriem!

 Jautā, par visu, kas neskaidrs, paceļot roku un pagaidot skolotāja  aicinājumu jautāt.

 Mobilās ierīces stundu laikā lieto tikai mācību vajadzībām un ar skolotāja atļauju.

 Praktiskos darbus veic, ievērojot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

 Esi precīzs. Mācību stundas un nodarbības sākas norādītajā laikā.

 Ievēro sabiedrībā vispārpieņemtās pieklājības normas. Esi pieklājīgs, pacietīgs un laipns. Ienākot skolā 
sasveicinies un aizejot, atsveicinies!

 Esi izpalīdzīgs. Iesaisties skolas dzīvē un brīvprātīgajā darbā!

 Skolā un tās teritorijā aizliegts smēķēt, lietot apreibinošas vielas un alkoholu, lietot rupjus vārdus, 
huligāniski uzvesties (tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols).

Detalizēti noteikumi…. https://bulduri.lv/wp-
content/uploads/2020/11/KRG10.11.01-Ieksejas-kartibas-
noteikumi-izglitojamiem.pdf

www.bulduri.lv

IEVĒRO IEKŠĒJĀS 

KĀRTĪBAS 

NOTEIKUMUS!

TIE IR TIK SAPROTAMI

https://www.bulduri.lv/wp-content/uploads/2019/11/KRG10.11.01-Iek%C5%A1%C4%93j%C4%81s-k%C4%81rt%C4%ABbas-noteikumi-izgl%C4%ABtojamiem.pdf
https://bulduri.lv/wp-content/uploads/2020/11/KRG10.11.01-Ieksejas-kartibas-noteikumi-izglitojamiem.pdf


Lietas par kurām jāvienojās grupas 

stundā

 Grupā ir jāievēl grupas vecākais un viņa vietnieks;

 No grupas ir jāizvirza 1-2 jaunieši uz Bulduru Dārzkopības vidusskolas 

izglītojamo pašpārvaldi;

 Ir jāizveido pēdējās stundas 2 dežurantu saraksts, kuri dežurē pa nedēļām 

(mācību gadā vidēji 40 nedēļas);

 Dežurantu pienākumos ir pie priekšmeta klases maiņas dezinficēt visu galdu 

virsmas;

 Dežurantu pienākumos ir pacelt visus krēslus uz galdiem un izslaucīt klasi. To 

klasi, kurā grupai notiek pēdējā stunda. Slota, šaufele un atkritumu grozs 

atrodas katrā klasē.

 Pusdienās 3-4 kursi un grupas pēc vidusskolas dodās 11:30;

 Pusdienās 1-2 kursi no plkst.11:50
www.bulduri.lv



Atbalsta personāls

Izglītojamajiem ir pieejama BDV bibliotēka. Bibliotēkas darba laiks: katru 

darba dienu no plkst.  8.00 līdz plkst. 12.30, no plkst. 13.00 līdz  plkst. 

16.30. 

Izglītojamajiem ir pieejama bibliotēkas lasītava aprīkota ar datortehniku, 

darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00.

Sociālais pedagogs skolā un dienesta viesnīcā – Dace Kārkliņa.

 Pirmdienā no plkst.14:00 – 16:00 skolā, 337 telpā;

 Pirmdienā no plkst.16:00 – 20:00 DV 220 telpā;

 Ceturtdienā no plkst.20:00 – 22:00 DV 220 telpā.

Medmāsa BDV būs trešdienās no plkst 9:00 – 16:00 337 telpā

Karjeras izglītības pedagogs otrdienās no plkst.15:30 – 17:00 239 telpā



ERASMUS+ projekti (1)

 Tiek īstenots Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts KA2-
“Labsajūta. Cilvēkiem labvēlīgas vides veidošana.”

 Projekta mērķis – izzināt dažādas ekoloģiskās vides aspektus un 
darba tehnoloģijas, darbojoties ar augiem, lai veidotu cilvēkam 
labvēlīgu dzīves un darba vidi.

 Projekta vadošais partneris IPEA La Reid dārzkopības skola
Beļģijā.  

Projekts tiek īstenots sadarbojoties četrām Eiropas dārzkopības 
skolām  Beļģijā, Francijā, Spānijā un Latvijā.

 BDV 26 mobilitātes (14 pedagogiem, 12 izglītojamajiem)

 Projekta budžets Bulduru DV EUR 26 342,00

 Periods 01.09.2019 – 31.08.2021 (31.08.2022)
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ERASMUS+ projekti (2)

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

 Projekta mērķis – profesionālā prakse Eiropas uzņēmumos, gūt 

starptautisku pieredzi izglītojamajiem un pedagogiem.

 Īstermiņa un ilgtermiņa prakses 12 partnerorganizācijās/ 9 

valstīs (Francija, Spānija, Dānija, Vācija, Luksemburga, Austrija, 

Nīderlande, Beļgija, Ungārija).

 49 mobilitātes (34 izglītojamajiem + 15 pedagogiem) 

 Projekta budžets EUR 138 384,00 

 Periods 01.09.2020 – 28.02.2022
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ERASMUS+ projekti (3)

 Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas
partnerības projekts KA229 “Eiropas dabas bagātības
pagātnē un nākotnē”

 Projekta mērķis – izzināt dažādu valstu dārzkopības
kultūru un dabas mantojumu sasaisti

 Projekta vadošais partneris Langelois dārzkopības skola
Austrijā, 6 partnerorganizācijas Eiropas dārzkopības skolas
(Austrija, Francija, 2 Beļgija, Latvija, Čehija) 

 BDV 36 mobilitātes (11 pedagogiem, 25 izglītojamajiem)

 Projekta budžets Bulduru DV EUR 32 940,00

 Periods 01.09.2020 – 31.08.2022
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DIENESTA VIESNĪCA

Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Tālrunis: 26660087

 IEPAZĪSTIES AR NOSACĪJUMIEM 01.09.2021. plkst.15:00 DV 1 stāvā!

 NOSLĒDZ LĪGUMU (LĪDZ 18 gadiem KOPĀ AR VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM) IEKĀRTOJIES PIEDĀVĀTAJĀ 2-

VIETĪGAJĀ (25.96 EURO MĒNESĪ) VAI 3-VIETĪGAJĀ ISTABĀ (17.30 EURO MĒNESĪ)

 IEVĒRO IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMUS!!!

https://bulduri.lv/wp-content/uploads/2020/11/KRG06.06.03-DV-ieksejas-kartibas-noteikumi-

izglitojamajiem.pdf

www.bulduri.lv

o VIESI pierakstās ŽURNĀLĀ

o JŪTIES KĀ MĀJĀS un 

IEVĒRO NOTEIKUMUS

https://bulduri.lv/wp-content/uploads/2020/11/KRG06.06.03-DV-ieksejas-kartibas-noteikumi-izglitojamajiem.pdf


www.bulduri.lv

PAR TAVU DROŠĪBU UN MĀJU SAJŪTU RŪPĒJAS:

DV Vadītāja INGRĪDA EGLE (līgumi, rēķini par dienesta viesnīcu, pārraudzība 

kopumā)

Dienesta viesnīcas  pedagogs (sadzīves un mācību jautājumi, istabiņu kārtības 

uzturēšanas pārraudzība)

Dežuranti (ēkā esošo audzēkņu skaita pārzināšana, kārtība - ATSLĒGAS)  

Apkopēja (KOPLIETOŠANAS TELPU UZKOPŠANA)  

Dienesta viesnīcā pieejamas koplietošanas telpas:

• Atpūtas istaba ar 2 datoriem un interneta pieslēgumu;

• Paaugstināta servisa virtuves 2 un 3 stāvā ar traukiem (ATSLĒGAS iespējams 

saņemt pie dežuranta);

• Veļas mazgājamā telpa (2 Veļasmašīnas un žāvētājs).

Svarīgi:

Dienesta viesnīca visus izglītojamos nodrošina ar segām, spilveniem un gultas veļu, gultas 

veļas maiņa 1, 46

DIENESTA VIESNĪCA



Dienesta viesnīca

 https://failiem.lv/f/43gdgky22

 Dzīvošana 2-3 viettīgās istabiņās

 Iebraukšana 31.augustā no plkst. 9:00-18:00

 Iebraukšana 1.septembrī no plkst. 9:00-17:00

 Tiek nodrošināta gultas veļa, spilveni, segas un pēc vajadzības papildu segas.

 Mēneša īres maksa 25.96 Eur vai 17.30 Eur.

 Kārtību dienesta viesnīcā reglamentē iekšējās kārtības noteikumi https://bulduri.lv/wp-

content/uploads/2020/11/KRG06.06.03-DV-ieksejas-kartibas-noteikumi-

izglitojamajiem.pdf

https://failiem.lv/f/43gdgky22


Dienesta viesnīcas rēķini

 Tiek izsūtīti e-klasē līdz nākamā mēneša 5.datumam.

 Apmaksas termiņš 25.datums.

 Ja ir samaksāts par 2 vietīgu istabu, bet dzīvo trijatā, pārrēķins nākamā 

mēneša rēķinā.

 Ja tekošā mēneša rēķins nav apmaksāts līdz 25.datumam, nākamā mēneša 

rēķinā uzrādās parāda summa.



IR JAUTĀJUMI, PRIEKŠLIKUMI

 IESAISTIES IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDĒ UN SNIEDZ SAVU IEGULDĪJUMU SKOLAS 

ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANĀ!

 PIESAKIES UN DARBOJIES! TIEKAMIES CETURTDIENĀS 15.30 

(PIRMĀ TIKŠANĀS 16.SEPTEMBRĪ Bibliotēkas lasītavā)

 Skolas pasākumu plāns skolas mājas lapā

 Grupu audzinātāju sanāksmes trešdienās no plkst.11:45 – 12:15

 Stipendiju komisijas sēdes katra mēneša 7-9.datumos

 Vecāku sapulce 28.09.2021 ZOOM platformā

 Pedagoģiskās padomes sēdē 04.11.2021

 Skolas padomes sapulce 25.11.2021

www.bulduri.lv



“Mācīšanās nav nejauši sasniegumi. Spēku tam tā

ir jārod degsmē gribēt zināt vairāk un jāattiecas

pret to ar rūpību.”
Abigeila Adams (Abigail Adams), Kādreizējā Amerikas Savienoto

valstu pirmā lēdija

Kopā vienmēr var izdarīt vairāk, 

lai tas izdodas arī mums!

www.bulduri.lv


