
 

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” 

Foto atskaite 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums: „Bitenieks” 

Dalībnieki: 50 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 1.-2. klašu skolēni 

Norises datums: 29.05.2017. 

Pasākuma apraksts: Ekskursija uz biškopības saimniecību, lai iepazītos ar biškopības darba 

specifiku, darba vidi, dravām un bitenieka profesiju. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par 

medus ražošanas procesu. Radošā nodarbība ar iespēju pielietot savas iemaņas un prasmes, 

izgatavojot savu bišu vaska sveci. Noslēgumā medus degustācija. 

Skolēnu refleksija: Skolēnus ļoti interesēja stāstījums par bišu dzīvi, jo skolēni aktīvi uzdeva 

jautājumus par šo tēmu. Ar interesi vēroja bitenieka apģērbu un nepieciešamos instrumentus. Tika 

dota iespēja diskusiju veidā minēt kādam nolūkam katra lieta ir nepieciešama bitenieka profesijā. 

Skolēniem bija iespēja pielaikot bitenieka apģērbu, ko skolēni ar lielu interesi arī darīja. Skolēniem 

patika, ka varēja uzvilkt gan bitenieka darba apģērbu, gan pataustīt un iemēģināt visus darba 

instrumentus. Interesanti, ka daudzi skolēni, kas sākumā norādīja, ka viņiem ir bailes no bitēm, 

beigās atzina, ka bites nav nemaz tik briesmīgas, ja zina, kāpēc viņas dzeļ. Skolēni ļoti aktīvi 

darbojās sveču veidošanā, jo katram skolēnam bija iespēja izveidot vairākas sveces, kuras pēc tam 

ieguva savā īpašumā. Skolēni pēc dažādā medus degustācijas atzina, ka nezināja, ka ir tik daudz 

medus veidu. Skolēni tika aicināti kopā ar vecākiem apmeklēt Jelgavā piena, maizes un medus 

svētkus, kā laikā ir iespēja praktiski darboties, degustēt un uzzināt vēl vairāk. Skolēni ekskursijas 

beigās norādīja, ka līdz šim nebija domājuši, ka no bitēm var iegūt ne tikai medu, bet arī vasku 

svecēm, bišu mazi, putekšņus, ēteriskās eļļas. Skolēni norādīja, ka šī ir viena no interesantākajām, 

bet arī bīstamākajām profesijām. Tā pat skolēni atzina, ka nepieciešamas specifikas zināšanas un 

iemaņas, kas visiem nav pa spēkam un pa prātam. 

 

 

 


