Kokapstrādes nozares pedagogu un audzēkņu mācību praktiskās darbības seminārs – koka skulptūru plenērs
„Mīlestība, kas liek zemei griezties”
Lai popularizētu kokapstrādes nozares profesijas un dotu iespēju pasākuma dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajās profesijās, kā
arī veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm, iepazīstinātu audzēkņus ar novitātēm
kokapstrādes nozarē un potenciālajiem darba devējiem, no 2014.gada 13.maija līdz 16.maijam, Kuldīgas centrā uz Mārtiņsalas notika PIKC „Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” izlolots un īstenots Latvijas profesionālās izglītības iestāžu, kokapstrādes nozares sadarbības partneru, Kuldīgas
novada domes un Valsts izglītības satura centra (VISC) atbalstīts Kokapstrādes nozares pedagogu un audzēkņu mācību praktiskās darbības semināra –
koka skulptūru plenērs „Mīlestība, kas liek zemei griezties”. Šogad pasākuma autori, dalībnieki un viesi svinēja koka skulptūru plenēra 5 gadu jubileju.
Plenērā piedalījās 32 dalībnieki no 5 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, 1 komanda no Mažeiķu Politehniskās skolas (Lietuva) un apvienotā
pedagogu komanda no Ogres tehnikuma bijušiem pedagogiem un absolventiem.
Plenērā visi tā dalībnieki ir uzvarētāji, jo darba rezultātā ir tapuši mākslas darbi, kuri šoreiz būs „Mīlestības takas” elementi. Koka skulptūras ļoti labi
iederēsies krāšņajā Ventas upes krasta ainavā pie pilsētas skatu torņa. „Mīlestības takas” izveides laikā, vecais skatu tornis tiks atjaunots.
Visi plenēra dalībnieki saņēma VISC pateicības rakstus par dalību pasākumā un atbalstītāju piemiņas dāvanas.
VISC pateicas par atbalstu plenēra organizēšanā un norisē:
PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” direktorei D.Cinei, direktores vietniecei A.Zeilei, pedagogiem M.Medniekam, A.Zeļģei, R.Saknem,
O.Pečulim, E.Berkinam, medmāsai I.Cīrulei, šefpavārei A.Gontarei un pārējam iesaistītam kolektīvam, Kuldīgas novada domei un tās priekšsēdētājai
I.Bērziņai, Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona komandierim pulkvežleitnantam A.Riekstam, Kuldīgas pašvaldības policijas priekšniekam
R.Gūtpelcam, pasākuma ilggadējiem atbalstītājiem un ideju ģenerētājiem-uzņēmējam A.Bergmanim, J.Mārciņam, S.Bidzānei, SIA „STIHL”, SIA
„STIHL” pārstāvim J.Stukulam, SIA „Gamma”, SIA „Infleks”, SIA „Makita”, SIA „Roberts BOCHS”, SIA „Campus”, SIA „Rietumu nafta”, B/N
„Kurši”, SIA „Akzo Nobel Baltics”, SIA „Akzo Nobel Baltics” pārstāvim A.Ramatam.
VISC pateicas par sniegto atbalstu un dalību plenērā:
PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”, Limbažu
vidusskolai, Cīravas Profesionālai vidusskolai, Mažeiķu Politehniskai skolai.

Profesionālai vidusskolai, Cēsu Profesionālai

Pasākuma foto galerija

Plenēra 5 gadu jubilejas pasākuma atklāšana skolas zālē, gatavošanās svētku gājienam no skolas uz Mārtiņsalu

Gājiens

Plenēra dalībnieki Mārtiņsalā pirms darba cēliena

Plenēra atklāšanas vakara pasākums skolas pagalmā

No koka bluķa līdz mākslas darbam tāls ceļš ejams. Fantazēšana, mērīšana, skulptūru tapšana

Ieskats pedagogu profesionālās pilnveides seminārā

Svinīgs plenēra 5 gadu jubilejas pasākums Mārtiņsalā ar paša hercoga Jēkaba piedalīšanos

Skulptūras gatavas ieņemt pastāvīgu atrašanās vietu pilsētas „Mīlestības takā”

Ieskats apbalvošanas ceremonijā

