
 

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” 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.  0/16/1/001 "Karjeras atbalsts  

 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros  

Bērzaunes pamatskolas skolēnu aktivitātes 2017. gadā 

 

1. 2017. gada 18. aprīlī Bērzaunes pamatskolas 15 skolēni (8., 9. klase) piedalās Priedes 

lekcijā “Kā izvēlēties savu profesiju” Madonas KN. 

Skolotāji – I. Gailuma, D. Briede 
 

2. 2017. gada 24. aprīlī Bērzaunes pamatskolas 7.- 9. klases skolēni piedalās nodarbībā 

“Tehnobuss” Madonā. 

Skolotāji – I. Gailuma 
 

3. 2017. gada 22. maijā Bērzaunes pamatskolas 13 skolēni piedalās "Profesijas izvēle- mana 

izvēle –I " (ēdināšanas un skaistumkopšanas joma) un "Profesijas izvēle- mana izvēle –II " 

(lauksaimniecības joma) Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas filiālē un Madonas atpūtas 

centrā "Efeja", Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas filiālē un Barkavas pagasta 

lauksaimniecības uzņēmuma "Agrikula"un "AivaG" organizētajās aktivitātēs.  

Skolotāji – H. Polis, I. Ozola 
 

4. 2017. gad 23. maijā Bērzaunes pamatskolas 13 skolēni apmeklēja z/s “Aizupes” 

Skolotāja R. Pinka 
 

5. 2017. gada 7. jūnijā Bērzaunes pamatskolas 1.-4.klašu 20 skolēni piedalīsies Cēsu “Zino” 

centra organizētajās aktivitātēs Kalsnavas pamatskolā no 9.30 līdz 15.30. 

Skolotāji - Guna Vucāne, Gunta Beloraga un Rigonda Pinka. 
 

6. 2017. gada 12. oktobrī  Bērzaunes pamatskolas 6 skolēni piedalīsies Madonā organizētajās 

aktivitātēs  no 10.00 līdz 14.00. 

Skolotāji -  Veronika Caune. 
 

7.  2017. gada 31. oktobrī Bērzaunes pamatskolas 6., 7. klases 20 skolēnu grupa brauc 

izzinošā darba un mākslas pasaules iepazīšanu pasākumā – “Vēro, domā, paņem!” uz Rēzekni 

“Latgales druku”, “GORU” un Robežapsardzes koledžu. 

Skolotāji -  Veronika Caune. 
 

 

8. 2017. gada 25. novembrī  Bērzaunes pamatskolas 2., 3., un 4. klases 11 skolēnu grupa 

dodas uz Madonu, lai piedalītos aktivitātēs  “Madonas novada uzņēmēju diena- izziņas avots”. 

Skolotāji -  Tamāra  Dzenovska. 
 

9. 2017. gada 8. decembrī  Bērzaunes pamatskolas 7.-9.kl. 10 skolēnu grupu uz Kalsnavas 

pamatskolu Jaunkalsnavā, lai piedalītos karjeras izglītības pasākumā „ Nepareizais” vai “Pareizais” 

ceļš uz karjeru”. 

Skolotāji -  Ilga  Gailuma. 

 

  



 

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” 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.  0/16/1/001 "Karjeras atbalsts  

 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros  

Bērzaunes pamatskolas skolēnu aktivitātes 2018. gadā 

 

 

1. 2018. gada 9.janvārī  Bērzaunes pamatskolas  2.-3.kl. 24 skolēnu grupa Madonā piedalīsies 

karjeras izglītības pasākumā “Profesiju karnevāls”. 

Skolotāji - Tamāra Dzenovska, Rigonda Pinka. 
 

2. 2018. gada 7. vai 21. martā Bērzaunes pamatskolas  1.-7.kl. 10 skolēnu grupa piedalīsies 

sacensībās par dažādām profesijām “Profesiju rēbuss” 

Skolotāji – S. Purviņa vai V. Caune 

3. 2018. gada aprīļa beigās  Bērzaunes pamatskolas  1.-4.kl.  20 skolēnu grupa un  5.-7.kl.  20 

skolēnu grupa piedalīsies pavasara pārgājienā “Dzīve laukos”, apmeklējot Dzintras Ķirpas z/s 

“Atpūtas”, iepazītos ar lauksaimnieka darbu, Eiropas projektu atbalstu lauksaimnieku darbā, 

lauku tūrisma darbību (pirts, zivju dīķi, naktsmītnes, maltītes). 

Skolotāji – G. Beloraga, D. Briede  

 

4. 2018. gada maijā Bērzaunes pamatskolas  4.klases 10 skolēnu grupa iepazīs bitenieka 

darbu. 

Skolotāji – G. Beloraga 

 

5. 2018. gada jūnijā Bērzaunes pamatskolas  8.klases 6 skolēnu grupa piedalīsies pasākumā 

“Profesijas izvēle – mana izvēle”, piedalīsies praktiskās nodarbībās. 

Skolotāji – I. Stepāne 

 

 


