Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Projekta „Latvijas skolas soma” (LSS)
Atskaite.
Informācija skolas mājās lapai.
PROJEKTA „LATVIJAS SKOLAS SOMA” AKTIVITĀTE
Datums:
Aktivitātes
nosaukums:
Grupa, audzēkņu
skaits
Vieta

SECINĀJUMI
Jautājumi/aplūkotās
tēmas:

2018.gada 12.decembrī
Austrumlatgales senās pilsētas – Krāslavas – kulturvēsturiskais
mantojums.
Pavāru grupa (P38) – 25 audzēkņi;
Viesnīcu pakalpojumu speciālistu grupa (V11) – 30 audzēkņi;
Skolotāji – 2 cilvēki
Krāslava: grāfu Plāteru pils komplekss, Krāslavas Sv.Ludviga
Romas katoļu baznīca, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs,
Krāslavas TIC un kulinārā mantojuma centrs.
1. Austrumlatgales dabas ainavas mūsu dzimtenes bagātība;
2. Grāfa Plātera pils komplekss – Austrumlatgales pērle;
3. Krāslava – vēsture, objekti (pils kalns, Sv.Ludviga Romas
katoļu baznīca), leģendas;
4. Krāslavas Vēstures un Mākslas muzejs: kulinārijas
ekspozīcija (ēdieni, inventārs, iekārtas, receptes, interaktīvās
spēles);
5. Latgales kulinārā mantojuma centrs: Latgales tradicionālā
virtuve (vēsture, ēdienu raksturojums, pagatavošana,
īpatnības, degustācija).

*Pielikumā skolēnu izvērtējumi/radošie darbi, foto u.c.materiāli.
Sagatavoja
atbildīgie peragogi

Sofija Krasņakova _____________
Aleksejs Samohvalovs __________

Pasākums bija labi organizēts. Krāslavas TIC gids sniedza plašu informāciju par
pilsētas tūrisma un vēstures objektiem, leģendām. Ar autobusu īstenojām ekskusiju pa
Krāslavu. Muzejā tika apskatīta ekspozīcija, kura veltīta vietējo tautu kulinārajam
mantojumam (iekārtas, inventārs, pagatavošana). Audzēkņi aizrautīgi izmantoja iespējas
paplašināt savas zināšanas par ēdienu pagatavošanu, izmantojot interaktīvās spēles.
Latgales kulinārā mantojuma centrā tā vadītāja Tatjana Kozačuka pastāstīja par centra
tapšanas vēsturi, attīstību, nozīmi. Tika demonstrēta vietējo mazo saimniecību pēc senām
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receptēm ražotā produkcija (siers, kūpinājumi, maize, zāļu tēja), kuru varēja pēc tam
nodegustēt. Visi bija sajūsmā par zāļu tējas garšas īpašībām. Pasākums deva iespēju
paplašināt audzēkņu zināšanas savā specialitātē, ieraudzīt no citas puses savas dzimtenes
brīnumus. Emocionālā atmosfēra bija patīkama, audzēkņu atsauksmes ir pozitīvas.
Skolēnu atsauksmes:
Aleksandrs: „Laba iespēja „pieskarties” Latgales tradicionālajai virtuvei.”
Stefānija: „Mūsu mazie vietējie uzņēmēji var konkurēt ar pārtikas gigantiem.”
Žanis: „Brīnišķīgi pavadīts laiks, bija iespēja paplašināt savu redzes loku.”
Karīna: „Krāslavas novads – mana dzimtā puse, esmu priecīga, ka cilvēki brauc ne tikai uz
lielpilsētām, bet arī citā virzienā – uz Austrumlatgali”.
Jevgeņija: „Biju ļoti patīkami pārsteigta. Viena no retajām reizēm, kad objekti dzīvē izskatās labāk,
nekā par to raksta”.
Maksims: „Guvu informāciju, kā uzlabot savus ēšanas paradumus”.
Vadims: ”Esmu pārsteigts par to, ka Krāslavā ir daudz kas apskatāms. Ir vērts atgriezties pašam
ar draugiem un jauki pavadīt laiku”.
Arina: „Esmu gandarīta par labi pavadīto dienu, uzzināju daudz interesantu faktu par Krāslavu”.
Karīna: „Bija iespēja atcerēties savu bērnību”.
Olga: „Bija izbrīnīta, ka no mūsu pļavu zālēm var pagatavot tik gāršīgu un aromātisku tēju”.
Irina: „Interesanti gida stāsti par Krāslavas leģendām”.
Visi dalībnieki: „Liels paldies Latvijas skolas somai!”
Att.1. Gida stāstījums par Grāfa Plātera pils kompleksu.
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Att. 2. Grāfa Plātera pils kompleksa parkā.

Att. 3. un 4. Latgales kulinārā mantojuma centrā prezentācijas laikā.
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Att.5. Latgales kulinārā mantojuma centrā prezentācijas laikā.
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