Sākumlapas raksti

No 2013. gada 1.novembra līdz 2014.gada 8.martam Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiks
organizētas mācības dārzu veidošanā "Pamatkurss apstādījumu veidošanā". Interesentiem
iespējams apmeklēt gan visu kursu kopumā, rezultātā iegūstot sertifikātu apstādījumu
veidošanā, gan apmeklēt atsevišķas nodarbības par interesējošajām tēmām.

Lekcijas lasīs Bulduru Dārzkopības vidusskolas pasniedzēji ar plašu pieredzi un zināšanām
noteiktā jomā: puķopības speciāliste, puķkopības daudzveidības un daiļdārzniecības attīstības
veicinātāja, SIA “Onava” dibinātāja, Trīszvaigžņu ordeņa kavaliere Anita Onkele; dendroloģijas
speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja Iveta Ozola, dārzu kopšanas un veidošanas
speciāliste, dārzniece Nensija Priedīte, augļkopības specialiste, pieredzējusi augļu dārzu
veidotāja Gunta Krastiņa; vairāku dārzeņkopībai veltītu grāmatu autore, dārzeņkopības
speciāliste Eleonora Mārciņa un citi.

Par lauku sētas un savrupmājas apstādījumiem stāstīs leģendārais Bulduru dārzkopības
vidusskolas skolotājs, viens no ievērojamākajiem Latvijas dendroloģiem, vairāku Latvijas
sabiedrisko apstādījumu projektu īstenotājs un ar dārzu un ainavu ierīkošanu saistītu grāmatu
autors Aivars Lasis.

Savukārt ieskatu atsevišķu ainavas elementu izmantošanā sniegs šīs jomas profesionāļi – par
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ainavu arhitektūru stāstīs ainavu arhitekte Gundega Lināre, par ūdens baseiniem un dīķiem –
hidrotehniķis, ainavu konsultants Māris Mālkalnietis, par augu izmantošanu apstādījumos un to
kopšanu stāstīs attiecīgo augu labākie parzinātāji: par rododendriem stāstīs LU profesors,
daudzu pasaulē pazīstamu rododendru šķirņu selekcionārs Rihards Kondrotovičs un Gunita
Riekstiņa, par peonijām – selekcionārs Aldonis Vēriņš, par sīpolpuķēm – šo puķu kolekcionārs
un audzētājs Pēteris Pikše, par telpaugiem – LU Botāniskā dārza speciāliste Dace Grīviņa, kā
arī citi Latvijā atzīti speciālisti.

Pavisam ziemas sezonā plānotas 19 nodarbības, piektdienās un sestdienās no plkst. 10:00 līdz
17:00 un kurss noslēgsies 8. martā.

Programma

1. novembris

10.00 Latvijas ainava. Apstādījumi - ainava dzīves vidē.

14.00 Augi apstādījumos - puķes.

2. novembris

9.00 Apstādījumu ierīkošanas priekšdarbi. Ģeomateriālu pielietošana.

13.00 Augi apstādījumos - koki, krūmi un liānas.

22.novembris
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10.00 Savrupmāju apstādījumi.

14.00 Augļaugi apstādījumos

23.novembris

9.00 Augi apstādījumos - puķes.

13.00 Augi apstādījumos - koki, krūmi un liānas.

13.decembris

10.00 Ceļi un laukumi apstādījumos.

14.00 Lauku sētas apstādījumi.

14. decembris

9.00 Augi apstādījumos - puķes.

13.00 Zāliena sēja un kopšana.

10. janvāris
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10.00 Āderu tīkls dārzā un telpā.

14.00 Jaunākās tendences pasaules ainavu arhitektūrā.

11. janvāris

9.00 Augi apstādījumos - puķes.

13.00 Kokaugu stādījumu ierīkošana un kopšana

24. janvāris

10.00 Sīpolpuķes.

14.00 Dīķi, to ierīkošana un kopšana.

25. janvāris

9.00 Apstādījumu projekts - tā saturs. Dārza projektēšana.

13.00 Augļaugu ekoloģija. Ziemcietība. Sala bojājumu veidi. Šķirņu izvēle
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6.februāris

10.00 Projektēšana

7. februāris

10.00 Peonijas un īrisi.

14.00 Telpaugi, to kopšana

8. februāris

9.00 Rožu stādījumu ierīkošna un kopšana

13.00 Bioloģiskā augu aizsardzība

20. februāris

10.00 Projektēšana

21. februāris

10.00 Rododendru audzēšana. Slimības, kaitēkļi un to apkarošana
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14.00 Dārzeņu audzēšanas vispārīgie noteikumi.

22. februāris

9.00 Mašīnas un mehānismi apstādījumu ierīkošanai un kopšanai.

13.00 Augļaugu koku un krūmu vainagu veidošanas īpatnības. Vainagu formas. Potēšana.

06. marts

10.00 Projektēšana

07. marts

10.00 Garšaugi savrupmājas dārzā.

14.00 Kokaugu pavairošana

08. marts

9.00 Kapsētu apstādījumi. Apstādījumu vērtēšanas konkursi.
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13.00 Kursu noslēgums

Pieteikšanās: Jāatsūta vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, telefona nr.,
dzīvesvietas adrese uz e-pastu: nensija.priedite@inbox.lv

Papildus informācija, uzziņas: Nensija Priedīte, e-pasts: nensija.priedite@inbox.lv; tālrunis:
29109271

Kursu apmaksa: Ja samaksa tiek veikta par vismaz pusi no kopējā nodarbību skaita, izrakstot
rēķinu, maksa par kursiem – viena diena 10,- Ls,

Maksājot individuāli pirms katras nodarbības, viena diena 12,- Ls.

Darba organizācija: Pusdienu pārtraukums 1 stunda.

Piektdienās skolā darbojas kafejnīca. 10 min. gājumā, atrodas veikali “RIMI Lielupe”, “Maxima”,
“Hesburger”, kafejnīca „Trio”.

Par atsevišķu samakasu iespējama nakšņošana dienesta viesnīcā, piesakoties pirms katras
kursu dienas.
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