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Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 

 mantojuma centra apmeklējums 

 

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja  

- Ilze Kraukle 

Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā mēs noskatījāmies filmu par 

Lubānu un uzzinājām, ka Lubānas novads lepojas ar: 

 personībām, kas dzimušas šajā novadā – Hugo Celmiņš (valstsvīrs), 

Mārtiņš Celmiņš (mācītājs), Jānis Zābers (operdziedonis), Oskars 

Kalpaks (pulkvedis), Broņislava Martuževa un Jānis Gavars 

(dzejnieki), Rūdolfs Pinnis (gleznotājs) 

  pašdarbības kolektīviem – koriem, ansambļiem, folkloras kopu, 

dejotājiem vairākās paaudzēs, teātra kolektīviem 

 Jauniešu centru 

 Amatnieku centru 

 Lubānas vidusskolu un Lubānas Mākslas skolu 

 Uzņēmējiem 

 Skaisto dabu – Aivieksti, ozoliem, Lubāna ezeru 

 Uzņēmīgiem un radošiem cilvēkiem 



 

 

Pasākums „Seno amatu meistardarbnīcas” 

 projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 

 

Kokapstrādes amata meistars – Māris Valainis 

          Meistars Māris  pastāstīja par dažādiem seniem kokapstrādes 

instrumentiem, to pielietojumu senatnē un mūsdienās, uzdeva 

āķīgus jautājumus un mācīja mums, kā veidot vienkāršus loku. Mēs 

varējām iejusties kokapstrādes meistaru lomā un paši izmēģināt šo 

amatu. Turklāt, šo loku materiāli ir mums visiem ir pieejami mājā! 

Nodarbībā mēģinot taisīt loku, sapratu, ka ļoti interesants ir pats 

izgatavošanas process. Noteikti jāatzīst , ka visai klasei patika šī 

nodarbība, un noteikti ieteiktu visiem pamēģināt uztaisīt kaut vienu 

loku savā dzīvē. 

 Lielu paldies visa 7.b. klase vēlas pateikt meistaram Mārim , par 

noderīgo informāciju un aizraujošo meistarklasi!!! 

 

 



 

 

 

 7.b klase ir viena MILZĪGA VIENOTA komanda 

 

          Puiši izmēģina klūgu mizošanu un šķirošanu pie jaukā amatnieka 

Andreja Valaiņa. Puiši mizoja klūgas, bet meitenes pina vainagus un bizes 

no klūgu mizām. Lūk, kā jāsadarbojas un jāgūst prieks no aizraujošas 

nodarbes gan puišiem, gan meitenēm!  

 



 

 

Tīna izmēģina  svītroto brunču aušanu stellēs, Jasmīna sagatavo 

materiālus lupatu deķim, savukārt, Samanta  auž lupatu paklāju. Visus 

mūs apmāca un iedvesmo nodarbības vadītāja Sandra Valaine. 

 



 

 

 

 

 

Kopīgs foto ar amatniekiem un filcētām cepurēm – maskām. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klūgu pīšanas meistars Andrejs Valainis 

Mūsu klases skolnieks Matīss mēģina no klūgām pīt grozu, 

savukārt,  Ralfs tin diegus uz tītavām jaunam audeklam.   

Vajag izmantot visas amatnieku centra dotās iespējas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens, divi, trīs un  šaušana  ar loku -AIZIET!!! 



 

 

       

 

      Ja Jums patīs ceļot pa Latviju un domājat, kur vēl paviesoties, tad 

noteikti atzīmējiet savā maršruta kartē šo vietu - ,,Lubānas amatnieku 

centrs”. Tur Jūs sagaidīs prasmīgi amatnieki. Viņi ar lielu entuziasmu 

pastāstīs par dažnedažādiem amatiem, ļaus pašiem visu izmēģināt un 

iepazīstinās ar vietējo lubāniešu radošajiem hobijiem! 

 

Paldies visiem, kuri ar prieku sagaidīja un apmācīja mūs, skolēnus 

no Madonas pilsētas vidusskolas 7.b klases! 

 

                                                                          Raksta autors: Samanta Bobko 


