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Protokols Nr.2 
 

Kuldīgā, 2021. gada 12. un 14.maijā 

 

1. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētās konference 

“Vispārizglītojošo un profesionālo mācību pedagogu sadarbība kompetenču 

pieejas mācību satura īstenošanā kokapstrādes jomā” 12.maijā (attālināti). 

 

Uzaicināti: Ventspils tehnikums, Liepājas tehnikums, Jelgavas tehnikums, Rīgas 

Mākslas un mediju tehnikums, darba devēji, sadarbības partneri. 

 

Video konferenci vada Katrīna Spuleniece Aišpure, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikuma metodiķe 

 

Video konferenci protokolē Līga Muceniece, metodiķe. 

 

Video konferences norise 12.maijā:  
 Profesionālās izglītības iespējas attīstīt 5.LKI  profesionalitātes līmeni. 

Artūrs Bukonts – Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas 

izpilddirektors, Kokrūpniecības nozaru ekspertu padome priekšsēdētājs; Sigita 

Liše – LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedras vadītāja 

 Rasēšanas un CNC darbmašīnu programmas Alphacam  pielietošana 

profesionālajā izglītībā. Aivars Spūlis - SIA Alphacam pārstāvis Latvijā,                       

SIA "B.R.A.N.G.S." 

 CNC darbmašīnu programmu pielietošana inovatīva produkta – līklīniju 

parketa ražošanā. Inga Jefrēmova – “SIA "Latsketch" pārdošanas 

menedžere 

Mēbeļu modelēšanas datorprogrammu iespējas kokizstrādājumu izgatavošanas 

izglītības  moduļu programmu īstenošanā. Pēteris Zāģeris – KTTT kokizstrādājumu 

nodaļas skolotājs; Ēvalds Johansons – KTTT informātikas skolotājs 

 Matemātikas un kokizstrādājumu izgatavošanas  izglītības programmu 

moduļu pedagogu sadarbība kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā. 

Guna Bergmane- KTTT matemātikas un fizikas skolotāja 

 Gita Arājuma – KTTT matemātikas skolotāja 

 Jaunākās tendences mēbeļu ražošanā. Juris Griķis- asociācijas “Latvijas 

mēbeles”  prezidents 

2. Konferences norise 14.maijā(attālināti/ klātienē) 

 



 Mēbeļu marketings Eiropā  pandēmijas apstākļos. Ieva Erele – asociācijas 

“Latvijas mēbeles”  izpilddirektore 

 

 Informātikas mācības un moduļa “ Informāciju un komunikācijas tehnoloģija” 

sasniedzamo mācīšanās rezultātu  izmantošana virtuālā marketinga apguvē. 

Ēvalds Johansons 

 Līklīniju parketa projektēšanas praktikums . 

Finanšu piesaiste ideju realizācijā. Inga Jefrēmova 

 12.maija semināra dalībnieku    apgūto kompetenču praktiskās pielietošanas 

prezentācija. Katrīna Spuleniece - Aišpure, Mārtiņš Mednieks 

  

 Nolēma:  

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums organizēto pasākumu atzīt par 

izdevušos un iespēju gūt pieredzi ikvienam tā dalībniekam.  

 

 

 

 

Protokolēja:                               L.Muceniece  


