
 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

 Darba pasaules iepazīšana. Pašnovērtējuma veikšana. 

 

  „Bitenieka profesija” 

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

1.Savu spēju un interešu izzināšana;  

2. Iepazīt bitenieka profesiju un lauku saimniecības apsaimniekošanas iespējas. 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

2018.gada 28., 29.maijā Madonas novada Liezēres pagasta Lubejā, „Rogās”, bišu saimniecībā 

„Kalnu medus”. 

3.Pasākuma dalībnieki 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 1.klases – 97 skolēni 

4.Pasākuma norises aktivitāšu apraksts un foto 

 

N.p.k. Laiks/klase 

1. 28.maijā 

10.00 – 11.30 1. c -22 skolēni. Audzinātāja S.Šķēle 

2. 28.maijā 

12.00 – 13.30 1.d–  27 skolēni.Audzinātāja L.Kalupniece 

3. 29.maijā 

10.00 – 11.30 1.b-  22 skolēni. Audzinātāja R.Pulkstene 

4. 29.maijā 

12.00 – 13.30 1.a–  26 skolēni. Audzinātāja S.Dreimane 

 

Sandris Akmans par sevi un savu saimniecību pastāstīja: 

„Liezēres pagasta mājas nosaukums ir "Rogas", bet bioloģiskajai biškopības saimniecībai 

izvēlēts nosaukums "Kalnu medus". Te ir atbalsta punkts manai biškopības saimniecībai un 

medus produkcijas iegūšanai. Netālu ir bijusī Lubejas muiža, raugoties no Punktiņkalna, var 

redzēt apaugušu Lubejas pilskalnu. - Piecu kilometru rādiusā te īsti nekā nav. Tie, kas brauc 

uz Gaiziņkalnu, Bākūžkalnu, nereti iegriežas arī Lubejā un atzīst, ka šeit ir dabas paradīze, 

diezgan spēcīga vieta, un cerams, ka arī klienti biškopības produktos sajūt to enerģiju un 

dabas bagātību. Liezēres pagasta "Rogas" ir mantotas mājas, daļēji - arī zeme, lai pietiktu bišu 

ganību, pļavas mēģinu nomāt, vienojoties ar īpašniekiem. Saimniecība "Kalnu medus" ir 

izveidota, lai nodarbotos ar biškopību un biškopības produkcijas ražošanu. Esmu pabeidzis 

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, bet sākumā biškopība man bija kā hobijs, tagad – 

specializācija”. 
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1.d klase kopā ar audzinātāju Lolitu Kalupnieci. Bitenieks Sandris Akmans ekskursijas 

laikā pa dravu pastāstīja  par bitenieka profesiju un lauku saimniecības apsaimniekošanu. 
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1.c klase un audzinātāja Santa Šķēle. Ekskursantiem bitenieka apģērbā tika piedāvāts iejusties 

bitenieka amatā un praktiski iesaistīties dravas darbos – apsekot un apkopt saimes, naglot un 

stiepļot rāmīšus, kausēt vaska šūnas, kurināt dūmekli, izcelt rāmīšus no stropa, noņemt 

ziedputekšņus, izviest medu un iepildīt to burciņā.  
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1.b klase kopā ar audzinātāju Ruta Pulksteni. Skolēniem bija iespēja izvērtēt, kādas rakstura 

īpašības vajadzīgas, lai veiktu bitenieka darbu. 
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Sandra Akmana „Kalnu medus” produkcija. 

   

 

Paldies biškopim Sandrim Akmanam par biškopja profesijas prezentēšanu atraktīvā 

veidā! 

 Paldies 1.klašu skolēniem un viņu audzinātājām par dalību pasākumā „Bitenieka 

profesija” dabā!    

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza                  


