LATVIJA – dežela ravnin in borovcev

Šola v Bulduriju v Latviji je bila v tednu po veliki noči, med 22.4.2019 in 27.4.2019, gostiteljica zadnjih
mobilnosti v okviru projekta Erasmus+, Inovativne metode poučevanja na področju hortikulture.
Vzporedno sta potekala 2 seminarja, seminar za učitelje vrtnarstva iz evropskih držav in seminar za
dijake z naslovom: Uporaba sadnih rastlin v okrasnih zasaditvah.
Seminarja za dijake so se udeležili 3 dijaki naše šole: Vid Podgrajšek, dijak 4. letnika diferencialnega
programa hortikulturni tehnik, Sara Pečnik, dijakinja 3. letnika tehniškega izobraževanja in Maruša
Prislan, dijakinja zaključnega letnika programa hortikulturni tehnik. Seminarja za učitelje sva se
udeležili profesorici Romana Špes in Lidija Oblak. Za oglede podjetij in primerov dobrih praks smo bili
učitelji in dijaki združeni, sicer pa so dijaki 2 dni prepoznavali sadne rastline, njihovo uporabo, risali
načrt okrasnega vrta in izvedli zasaditev.
Učitelji smo obiskali zanimivo privatno šolo, s povsem svojstveno zasnovo poučevanja. Pravzaprav gre
za krajinarsko podjetje, ki svojo mrtvo sezono izkorišča za izobraževanje svojih delavcev, kakor tudi
zainteresirane laične in profesionalne javnosti. Lotevajo se različnih tem in povabijo svetovno znane
strokovnjake iz posameznega področja. Delovanje šole je zelo inovativno, v mrtvi sezoni leta, vrtnarji
niso le vrtnarji, postanejo tudi gradbeniki, tesarji, restavratorji, saj zavrženemu in odsluženemu
pohištvu dodajo novo uporabno vrednost. Ogledali smo si tudi državni botanični vrt, ki se je v tem času
šele prebujal v pomlad. Razteza se na površini 129 ha in vzdržuje najbogatejšo zbirko rastlin v SV delu
Evrope. Drevesnica Baltezers se razteza na 5 hektarjih. Obdaja jo značilen gozd rdečega bora, ki je
pokazatelj skromnih tal. Lastnik drevesnice ima pred vstopom v nakupovalni del drevesnice urejeno
parkovno zasaditev, v kateri so predstavljeni vsi rodovi in vrste lesnatih rastlin, ki jih proizvaja in
prodaja. Na takšen način lahko njihove stranke vidijo, kakšna bo rastlina po nekaj letih.
V okviru ogleda naravnih znamenitosti smo si ogledali tudi nacionalni park Kemeri, eno največjih barij
ob obali Latvije. Tu je mogoče opazovati ekstremne rastne razmere zaradi več žveplenih vrelcev, ki
dajejo močvirju poseben pečat. Latvija je ena izmed glavnih proizvajalk sadik slečev in izvoznica šote v
Evropi. Dovoljenje za pridobivanje šote vključuje kar 27.000 ha površin, podjetje LaFlora, ki smo ga
obiskali, pa izkorišča skoraj 2000 ha. V celotnem sektorju pridobivanja šote je redno zaposlenih 1700
ljudi, v glavni sezoni v poletju pa tudi do 2200 ljudi. Vsa podjetja, ki izkoriščajo naravna šotišča, so
okoljsko zelo zavedna in po zaključku kopanja šote površine rekultivirajo z nasadi sleča in borovnice. V
sklopu kulturnih znamenitosti smo obiskali baročni dvorec Rundale, ki je ena izmed glavnih turističnih
znamenitosti Latvije. Baročni vrt se razteza na 10 ha, negujejo pa tudi rožni vrt s približno 2000 sortami
vrtnic.
Gostitelji so nam pokazali tudi primer uporabe mestnega gozda, ki je s številnimi elementi dobil
sprostitveni značaj za vse generacije. Nacionalna knjižnica v glavnem mestu v Rigi je delo znanega
arhitekta Gunarsa Birkertsa. Knjižnici je z uporabo naravne motivike, značilne za Latvijo, z obliko stavbe,
ki spominja na goro sredi povsem ravne pokrajine, vdihnil dodatno uporabno vrednost kulturno
naravnega spomenika.
Ves teden našega obiska, je bilo vreme sončno in toplo, dežela se je ravno prebujala v pomlad po dolgi
in mrzli zimi, z ne tako veliko snega, kot običajno. Šola Bulduri leži v kraju Jurmala, ki je le 12 km
oddaljena od glavnega mesta. Jurmala je tipično letoviško mesto na obali Baltskega morja, ki je bila v
prvih spomladanskih žarkih polna sprehajalcev. Šola je leta 2010 praznovala 100 letnico obstoja in je
bila v teh letih večkrat prenovljena. V okviru šole deluje tudi internat, saj je to edina tovrstna šola v

Latviji, ki izobražuje za hortikulturne poklice. Več stavb v njihovi lasti so preuredili in jih oddajajo
različnim podjetjem. V eni izmed stavb deluje tudi muzej vrtnarstva.
Latvija in Slovenija si delita podobno zgodovinsko pot; kot bivša republika Rusije se je odcepila leta
1991 in je bila tudi istočasno sprejeta v Evropsko Unijo, ob njeni največji širitvi leta 2004. Čeprav brez
hribov in gora, ki so značilni za našo domovino, smo spoznali, da je Latvija čudovita država, ki nas je z
visoko kulturno in naravno ozaveščenostjo presenetila in očarala.
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