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Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija bulduri.lv
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Skolas direktora uzruna
Runā: IEVA VINCOVSKA- skolas direktore

Skolas vēsture

Mācību programmas

Interešu izglītība

Prakšu uzņēmumi

bulduri.lv3



MĀCĪBU DAĻA
Runā: ILONA FREIMANE - Direktora vietniece izglītības jomā
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MĀCĪBU DAĻA
Runā: ILONA FREIMANE - Direktora vietniece izglītības jomā

ISIC kartes noformēšana skolā
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Skolas stipendiāti 2021.gadā
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Skolas stipendiāti 2021.gadā
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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
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Apgūstamās profesijas 
pēc pamatskolas un vidusskolas 

absolvēšanas 
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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, meristēmu
laboratorijā;

Praktiskās iemaņas tiek nostiprinātas labākajos Latvijas dārzkopības
uzņēmumos un saimniecībās

Dalība Eiropas jauno dārznieku prasmju konkursos, apmaiņas projektos.

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA
Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras vadītāja
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Dalība Eiropas jauno dārznieku konkursos
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Apgūstamās PROFESIJAS 
ar iegūtu PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS 
izglītību 4. LKI:

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

• FLORISTIKAS SPECIĀLISTS (1,5 gadi)

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA

Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras 
vadītāja
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DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS
(1,5 - 4 g.) 4. LKI:

Mācību process

Prakses un darba iespējas

Tālākizglītība

Runā: GUNTA KRASTIŅA- Dārzkopības katedras 
vadītāja

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA
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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
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FLORISTIKAS SPECIĀLISTS 
(1,5 g.) 4. LKI:

Runā: Ineta Ozoliņa Skrūzmane- Floristikas
programmas vadītāja

DĀRZKOPĪBAS KATEDRA

bulduri.lv

 Izvēlas un sagatavo materiālus darbam un 
pārdošanai;

 Plāno un izgatavo floristikas izstrādājumus;
 Veido telpu noformējumus;
 Stāda un kopj telpaugus;
 Strādā un organizē darbus ziedu veikalā, salonā un 

citos ar ziedu noformējumiem saistītos 
uzņēmumos.
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Floristikas programmas sadarbības partneri 
prakšu vietu nodrošināšanā:

Runā: Ineta Ozoliņa Skrūzmane - Floristikas programmas vadītāja

 Ziedu salons «Karkadē»
 Ziedu salons «Anemoon»
 Ziedu salons «Floras Maģija»
 Ziedu vairumtirdzniecības bāze SIA «Zelta zieds»
 SIA «Augu māja» – ziedu salons «Lakstos»
 SIA «Flower market» – ziedu salons «Magnolijas zieds»
 SIA «Noraga»
 SIA «Laura Flora»
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Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS izglītību:

 KOKKOPIS (arborists) 3. LKI: /1 gads

(no 17 g.v.)

 AINAVU BŪVTEHNIĶIS 4. LKI:

4 gadi/ 1,5 gadi

PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
ANDRIS SPAILE - Arboristu programmas vadītājs

bulduri.lv22

Runā: Ieva Vincovska - skolas direktore



Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS izglītību:
> KOKKOPIS (Arborists) /1 gads (no 17 gadu vecuma) 3. LKI:

ØKvalifikācijas līmenis

ØMācību process

ØPrakses un darba iespējas

ØTālākās izglītības iespējas profesijā

Nāc mācīties 
uz Bulduriem!

bulduri.lv

ANDRIS SPAILE - Arboristu programmas vadītājs

PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA

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

Noskaties šo video:
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Runā: Ieva Vincovska - skolas direktore

https://www.youtube.com/watch?v=Fr5EGOSrzjE
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SIA "Labie Koki"

SIA "Rīgas Meži"

SIA "Tranzīts L"

SIA "BLK Serviss"

SIA "ARBOLAT"

SIA "Arborists"

SIA "Hortus 5a"

SIA "Vidzemes Koki"

SIA "Tree Climber"

SIA Kokkopis.lv

Kokkopis-arborists programmas 
sadarbības partneri prakšu vietu nodrošināšanā:

ANDRIS SPAILE - Arboristu programmas vadītājs
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Runā: Ieva Vincovska - skolas direktore



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.

Runā: Gunta Jēkabsone Ainavu būvtehniķu programmas vadītāja

PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
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Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS/ VIDUSSKOLAS izglītību:
AINAVU BŪVTEHNIĶIS (4 gadi/ 1,5 gadi) 4. LKI:

ØKvalifikācijas līmenis

ØMācību process

ØTālākizglītība

Runā: Gunta Jēkabsone Ainavu būvtehniķu programmas vadītāja

PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA
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Ainavu būvtehniķa programmas sadarbības 
partneri prakšu vietu nodrošināšanā:

Runā: Gunta Jēkabsone Ainavu būvtehniķu programmas vadītāja
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• Viesmīlības nozares pamatā ir divu 
veidu uzņēmumi - izmitināšanas un 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji

• Viesu apkalpošana - pamats abu 
virzienu profesijās

• Aktuāls vietējais tūrisms, īpaši 
relaksācijas un atpūtas pakalpojumi

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA

bulduri.lv
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Runā: Evija Breslava - programmas pārstāve



Apgūstamās profesijas ar 
PAMATSKOLAS izglītību:

> PAVĀRS /4 gadi 4. LKI:

> VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS/4 gadi, 4. LKI:

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA:

Runā: Evija Breslava - programmas pārstāve

bulduri.lv33



Viesmīlības pakalpojumu speciālists:

Plāno, organizē un veic kvalitatīvu viesu uzņemšanu un

apkalpošanu, pieņem rezervēšanas pasūtījumus;

Sagaida un reģistrē viesus;

Ierāda apmešanās vietu;

Piedāvā viesiem tūrisma produktus, pakalpojumus un

aktivitātes;

Sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.

bulduri.lv
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Runā: Evija Breslava - programmas pārstāve

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA:



• 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:
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Runā: Evija Breslava - programmas pārstāve



Pavārs:
• gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus,

• nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma 
sagatavošanu un lietošanu darbā,

• izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu 
kvalitāti.

Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu.

bulduri.lv
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TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA:

Runā: Evija Breslava - programmas pārstāve



Kvalifikācijas "Pavārs" sadarbības
partneri prakšu vietu nodrošināšanā:

•Restorāns "36.līnija", Jūrmala

•Jūrmalas viesnīcu restorāni

•Restorāns „Roof BBQ & Music”, Jūrmala

•Restorāns "Bermudas" Ragaciemā

•Restorāns " Kūriņš” , Jūrmalā

•Restorāns “Melnā Bite”, Rīga

•SIA “FF Bakery Latvia”, Mārupe

•SIA "Veranda", Jūrmala

•SIA "Dukāts"

•Kafejnīca "Cope", Engures pag.
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Runā: Evija Breslava - programmas pārstāve

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS KATEDRA:



SKOLAS AKTIVITĀTES
DALĪBA ERASMUS+ PROJEKTOS

Runā: Gunta Jēkabsone - Erasmus+ projektu vadītāja
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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
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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, Beļģija, 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
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Dārzkopības jomas audzēkņi tēmas par augu audu 
kultūrām apgūst praktiski darbojoties laboratorijā

Iespēja izstrādāt Skolēnu Zinātniski Pētniecisko darbu

Pētījumi notiek arī molekulārās bioloģijas laboratorijā

Top agroķīmijas laboratorijas

Augu Biotehnoloģiju laboratorija

Runā: Līva Purmale - Skolas laboratoriju vadītāja

bulduri.lv
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Sporta aktivitātes skolā un tās 
teritorijā

Runā: Egils Kaļva - Sporta darba organizators

Sporta un trenažieru zāle

Sporta aktivitātes ārā

bulduri.lv
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Sporta aktivitātes

Runā: Egils Kaļva - Sporta darba organizators

Dalība un panākumi Profesionālo izglītības 

iestāžu sporta spēlēs

bulduri.lv
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Sporta aktivitātes

Runā: Egils Kaļva - Sporta darba organizators

 Dalība un panākumi

S!-FISCHER 2022 ziemas skolēnu čempionātā

distanču slēpošanā

bulduri.lv
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Skolas dienesta viesnīcas

Runā: Dace Kārkliņa- Skolas sociālais pedagogs

Informācija par dienesta viesnīcu

bulduri.lv
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Skolas dienesta viesnīca

Runā: Dace Kārkliņa- Skolas sociālais pedagogs

Atjaunota dienesta viesnīca

200 gultas vietas skolas izglītojamiem

Katrā numurā: sanmezgls, virtuve,

mēbeles, gultas, skapji, galdi, plaukti, segas, 
spilveni u.c.

bulduri.lv
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Skolas dienesta viesnīcas

Runā: Dace Kārkliņa- Skolas sociālais pedagogs

Veļas telpa (veļasmašīnas un žāvētāji);

Wi-Fi;

Datorklase;

Viesnīcu programmas mācību telpas;

Atpūtas telpa ar novusu un galda tenisu;

Velosipēdu novietne, volejbola laukums.

bulduri.lv
55



Rīkotie pasākumi

Runā: Sanita Spure - Sabiedrisko attiecību speciālists

bulduri.lv
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Rīkotie pasākumi
Runā: Sanita Spure - Sabiedrisko attiecību speciālists

bulduri.lv

Zinību diena
Skolotāju diena
Projektu diena
Ziemassvētku balle
Barikāžu atceres diena
Valentīna dienas balle
Žetonu vakars
Lieldienas
Uzņēmēju diena
Izlaidums
Salidojums
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bulduri.lv
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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
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http://www.bulduri.lv


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


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

2) KLĀTIENĒ – no 15./30.jūnija - 9.kl./12.kl.

UZŅEMŠANA
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Mūsu skolas izglītojamā

Gustava Stradiņa
(topošais Dārzkopības tehniķis, 4.kurss)

STĀSTS
Droši uzdod jautājumu viņam
''čatiņā"



Jautājumi - atbildes

Komunicēsim tiešsaistē vai čatā -
uzdod jautājumu mums!
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Viktorīna tiešsaistē 
"Atpazīsti augu mēģenē"

https://quizizz.com/join
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 Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) kapitālsabiedrība, mācības un studijas ir veidotas 
pēctecīgi.

 Dalība izstādē Skola'2022 – 11.-13.marts Ķīpsalā. 
Apmeklē mūsu stendu!

IZGLĪTĪBA AR SKATU NĀKOTNĒ
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SEKO MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS!

Instagram: bulduri.lv

Facebook: @bulduri.lv

Youtube: Bulduru Dārzkopības 
vidusskola
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 Kopējais video par skolu un par mācību programmām šeit
 Ainavu būvtehniķis šeit
 Absolventes stāsts ("Dārzkopības tehniķis"prof.) šeit
 Uzņēmēja L. Aleksejeva vēstījums ("Pavārs" prof.) šeit
 Skolas izglītojamo stāsti šeit

 Un citi! Ieskaties mūsu kanālā!

Noderīgi video:

https://www.youtube.com/watch?v=5m9Vd8ZUBL4&t=872s
https://www.youtube.com/watch?v=jF76IAdCPYs&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=ncS9TIRrxMI&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=LehjoJH_poE
https://www.youtube.com/watch?v=MluF5OTJAtM&t=5s


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

Tālrunis: 67 753 135
Mob.tālr. 28363606

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

UZ TIKŠANOS BULDUROS!
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Skaistākā skola jūras malā!


