ZEMGALES KULINĀRĀ MANTOJUMA CENTRS
DARBA PLĀNS 2018./2019 MĀCĪBU GADAM
MĒRĶIS: Ogres tehnikums Latvijas 100 ietvaros nodibināja Zemgales kulinārā mantojuma centru, lai veicinātu un uzlabotu reģionālo ēdienu un
reģionālo identitāti, izmantojot raksturīgos produktus un kulinārijas tradīcijas, sekmētu sadarbību ar Eiropas kulināro mantojuma centru, Latvijas
reģionālajiem kulinārijas mantojuma centriem, nodrošinot tehnikuma audzēkņu un pedagogu profesionālo pilnveidi un kulūrvēsturisko vērtību
izpratni.
UZDEVUMI: Apkopot Zemgales reģiona receptes, popularizēt jauniešu vidu vēsturisko ēdienus, veidojot izpratni par Latvijas vēsturi un stiprinot
pilsonisko piederību, organizēt seminārus, veicināt sadarbību ar citu reģionu centriem, iekļaut informāciju Eiropas kulinārā mantojuma tīkla mājas
lapā.
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Darba plāna izveide.
Radošo darbu konkursa “Govju parāde” noslēgums Rīgā, Krastmalā.
Četru Latvijas centru sadarbības veidošana.
Ogres tehnikuma Vecbebru druvu medus produkcijas identitāte iekļaujot Zemgales kulinārā
mantojuma piedāvājuma klāstā
Zemgales kulinārā mantojuma centra pārstāvēšana jauniešu forumā
Zemgales kulinārā mantojuma centra pārstāvēšana starptautiskā Jumiķu biedrības seminārā
Zemgales reģionam raksturīgā ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā – izveidojot īpašu
atsauci.
Seminārs audzēkņiem un pedagogiem “Meistara dienas – Zemgales kulinārais mantojums”
Goda saimnieces apzināšana, recepšu apkopošana un publicēšana
Izglītojošais pasākums: Medus brokastis.
Biškopības muzeja izveide (mācību gada garumā).
Zemgales reģionam raksturīgā ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā – izveidojot īpašu
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atsauci.




Audzēkņu un pedagogu ģimeņu recepšu apkopošana un publicēšana, veidojot tradīciju
vērtību izkopšanu.
Kulināro produktu sagatavošana ar atsauci uz Zemgales kulināro mantoju.
Sveču veidošana no vaska Vecbebros.
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Zemgales reģiona ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā.
Radošo darbu konkursa izsludināšana sadarbībā ar biedrību “Siera klubs”
Informācijas sagatavošana un publicēšana sadaļā “Zemgales kulināra mantoju centrs”

FEBRUĀRIS





Goda saimnieces apzināšana, recepšu apkopošana un publicēšana
Zemgales reģiona ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā.
Recepšu ievietošana mājas lapā ZKMC sadaļā ar attēliem.

MARTS





Zemgales reģiona ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā – Lieldienu tematikā.
OT pedagogu meistarklase audzēkņiem Lieldienu tematikā.
Biškopības muzeja izveide – suvenīru izveide.
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•
•
•

Goda saimnieces apzināšana, recepšu apkopošana un publicēšana
Seminārs atbilstoši Zemgales kulinārā mantojuma centram, sadarbībā ar Latgales kulināro
centru un Siera klubu.
Uzņēmēju dienas – piesaistīt sadarbības partnerus uzsverot Zemgales reģiona uzņēmējus.
Zemgales kulinārais mantojuma centrs īsteno izstādi ar radošo darbu konkursa materiāliem
Meistarklases organizēšana audzēkņiem “Mūsdienu garša senā receptē”.
Zemgales reģiona ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā.





Jāņu siera recepte – siera siešana tehnikumā.
Goda saimnieces apzināšana, recepšu apkopošana un publicēšana
Zemgales kulinārā mantojuma centra aktivitāšu apkopošana mājas lapā.
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Sagatavoja: Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa, e-pasts: armanda.auzina@ovt.lv

