ZEMGALES KULINĀRĀ MANTOJUMA CENTRS
DARBA PLĀNS 2017./2018 MĀCĪBU GADAM
MĒRĶIS: Ogres tehnikums Latvijas 100 ietvaros dibina 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.
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POZĪCIJA
Tikšanās ar Niclas Fjellström, Eiropas kulinārā mantojuma centra koordinatoru.
Uzsākta sadarbība Ogres tehnikuma biedru statusam Eiropas kulinārā mantojuma centrā.
Siera klubs meistara dienas “Zemgales kulinārais mantojums”.
Darbs pie Zemgales kulinārā mantojuma centra izveides – pieteikums sagatavošana Eiropas
kulinārā mantojuma tīklam, sadarbība ar Jutu Bubinu, Latgales kulinārā mantojuma centra
vadītāju.
Darba grupas izveide.
Darba plāna izveide.
Publicitātes sagatavošana.
Prezentācija Latvijas bišu biedrības seminārā.
Izglītojošais pasākums: Medus brokastis.
Biškopības muzeja izveide (mācību gada garumā).
Zemgales reģionam raksturīgā ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā – izveidojot īpašu
atsauci.
Projekts “Zemgales kulinārā mantojuma goda saimnieces” – goda saimnieču apzināšana,
saraksta izveidošana.
Kulināro produktu sagatavošana ar atsauci uz Zemgales kulināro mantoju.
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Sveču veidošana no vaska Vecbebros.
Vizīte pie 1.saimnieces .
Zemgales kulināra mantojuma sadaļas izveidošana mājas lapā.
Zemgales reģiona ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā.
“Govju parāde ” radošo darbu konkursa izsludināšana.
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Vizīte pie 2.saimnieces.
Zemgales reģiona ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā.
Recepšu ievietošana mājas lapā ZKMC sadaļā ar attēliem.
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Vizīte pie 3.saimnieces.
Zemgales reģiona ēdiena popularizēšana tehnikuma kafejnīcā – Lieldienu tematikā.
OT pedagogu meistarklase audzēkņiem Lieldienu tematikā.
Biškopības muzeja izveide – suvenīru izveide.
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•
•

Vizīte pie 4.saimnieces.
Seminārs atbilstoši Zemgales kulinārā mantojuma centram, sadarbībā ar Latgales kulināro
centru un Siera klubu.
Uzņēmēju dienas – piesaistīt sadarbības partnerus uzsverot Zemgales reģiona uzņēmējus –
izveidot datu bāzi.
Vizīte pie 5.saimnieces.
Zemgales kulinārais mantojuma centrs īsteno izstādi/ darbu atklāšanu radošajam konkursam
“Govju parāde”.
Radošās darbnīcas Bišu drava.
Jāņu siera recepte – siera siešana tehnikumā.
Siera dienas – konkursa darbu izstādes.
Gatavošanās Latvijas 100 pasākumam “Lauki ienāk pilsētā”.
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Sagatavoja: Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa, e-pasts: armanda.auzina@ovt.lv

