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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

 Darba pasaules iepazīšana.  

 

  „Profesiju pietura laukos” 

 

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

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

Iepazīt bitenieka un lauku saimniecības vadītāja/mājražotāja profesiju un lauku saimniecības 

apsaimniekošanas iespējas. 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

2019.gada 27., 29.maijā Madonas novada Liezēres pagasta Lubejā, „Rogās”, bišu saimniecībā 

„Kalnu medus” un Ērgļu novada Jumurdas pagasta piemājas saimniecībā „Sniķeri”. 

3.Pasākuma dalībnieki 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 1.klases  

4.Pasākuma norises īss izklāsts 

N.p.k. Laiks, klase 

1.pietura 

Aktivitāte Laiks, klase 

2.pietura 

Aktivitāte 

1. 27.maijā 

10.00 – 

11.30 

1.c klase 

 

 

 

12.00 – 

13.30 

1.e klase un  

daļa 1.d 

klases  

 

Bišu 

saimniecība 

„Kalnu 

medus” 

Liezēres 

pagastā 

1)Bitenieks 

mācību 

ekskursijas laikā 

pa dravu stāstīja 

par bitenieka 

profesiju un lauku 

saimniecības 

apsaimniekošanu. 

2)Skolēniem 

bitenieka apģērbā 

tika piedāvāts 

iejusties bitenieka 

amatā un 

praktiski 

iesaistīties dravas 

darbos-naglot un 

stiepļot rāmīšus, 

kurināt dūmekli, 

noņemt 

ziedputekšņus.  

 

27.maijā 

10.00 – 

11.30 

1.e klase un  

daļa 1.d 

klases 

 

12.00 – 

13.30  

1.c klase 

 

 

 

Piemājas 

saimniecība 

„Sniķeri” 

Jumurdas 

pagastā 

1)Lauku saimniecības 

vadītājs/mājražotājs mācību 

ekskursijas laikā stāstīja par lauku 

saimniecības vadīšanu, kazu 

audzēšanu, kazu slaukšanas procesu, 

kazu siera ražošanu, ikdienas 

darbiem, neparedzētiem apstākļiem, 

problēmām un to risināšanas 

veidiem, darbā nepieciešamajām 

prasmēm un rakstura īpašībām. 

Saimniece pastāstīja, ka no 

pilsētnieces kļuvusi par lauku mājas 

saimnieci, kāpēc izvēlējusies 

pievērsties kazkopībai. Skolēni 

novērtēja nepieciešamo profesiju 

daudzveidību, lai nodrošinātu 

Kaziņas Bonijas siera pieprasījumu 

vietējos un Rīgas tirdziņos. 

2) Skolēniem tika piedāvāta iespēja 

iejusties lauku saimniecības 

mājražotāja lomā un praktiski 

iesaistīties kazu barošanā. 

2. 29.maijā 

10.00 – 

11.30 

1.b klase 

 

29.maijā 

10.00 – 

11.30 

1.a klase un  

daļa 1.d 
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12.00 – 

13.30 

1.a klase un 

daļa 1.d 

klases  

 

Bišu 

saimniecība 

„Kalnu 

medus” 

Liezēres 

pagastā 

klases 

 

12.00 – 

13.30  

1.b klase  

 

Piemājas 

saimniecība 

„Sniķeri” 

Jumurdas 

pagastā 

 

5. Pasākuma norise foto 

1.pietura - Madonas novada Liezēres pagasta Lubejā, „Rogās”, bišu saimniecībā „Kalnu 

medus”. 

 

Paldies biteniekam Sandrim Akmanam par izglītojošajām un praktiskajām 

nodarbībām! 
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1.c klases audzinātāja Alla Sniedze: 

Bērniem ļoti patika redzēt, kas notiek bišu stropā, atrasties tik tuvu bitēm un sajusties drošībā. 

Bija drosminieki, kas turēja rokās (cimdos) bišu tranus un priecājās tikpat kā par 

mājdzīvnieku. Izpētījām visas bišu mājiņas uzbūvi, pat uzmanīgi sameklējām bišu karalieni. 

Šīs nodarbības pozitīvās emocijas bērniem saglabājās visu dienu un pat vēl ilgāk. Ļoti patika! 
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2.pietura - Ērgļu novada Jumurdas pagasta piemājas saimniecībā „Sniķeri”. 

 

 

 

1.e klases audzinātāja Linda Kļaviņa:  

Skolēni ar ļoti lielu nepacietību gaidīja šo mācību ekskursiju. Lai arī diena nesolījās būt 

saulaina, prieks audzēkņu sejās visu atsvēra, un brauciens bija izdevies. 

Pirmā sajūsma bija par pašu braucienu autobusā. Laikā, kad gandrīz katrā ģimenē ir sava 

automašīna, brauciens ar autobusu, maizīšu ēšana un tējas dzeršana rada īpašu noskaņu. 

Izvērtējot dienā redzēto un piedzīvoto, secinājām, ka bērniem viesošanās kazu saimniecībā 

„Sniķeri” šķita saistošāka par dravnieka apciemojumu „Rogās”. Iespējams, vainojams 

lietainais laiks, jo neredzējām ne dravu, ne bites. 

„Sniķeros” bērniem bija fantastiska iespēja izbaudīt lauku burvību visā tās dabiskajā 

krāšņumā. Drošas un draudzīgas kazas, kas labprāt ļāva, lai tās apčubina, pabaro ar graudiem 

un svaigām zaru slotām, kopīgs skrējiens pa aploku lejā no kalna, draudzīga fotosesija, 
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saimnieces interesantais stāstījums, sieru degustēšana, iepirkšanās „bodītē”. Neko vairāk mēs 

nevarējām vēlēties. Paldies par aizraujošo dienu laukos! 
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Jauki bija ciemoties pie kaziņas Bonijas saimnieces – mājražotājas Santas Lasmanes – 

Radzvilavičas! Paldies viņai par laipno uzņemšanu! 

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 

 


