
2013./2014.m.g. 

19. jūnijā abu klašu skolēni, audzinātajas, direktore un pagasta pārvaldes vadītājs 
M.Jansons devās ekskursija uz  zinātnes centru AHHAA (Tartu), kur apskatīja patstāvīgo 
ekspozīciju un  jūras izstādi „Peld vai grimst?“, kura iepazīstināja ar jūras katastrofām un 
fiziku no ūdeņainākas puses. Visiem bija iespēja uzkāpt uz "Titānika" un aizdomāties, kā 
tas notika toreiz. Apmeklējām arī 4D kinoteātri, kurā filmas "Ceļojums pa Ķīnas mūri" 
skatīšanās neiztika bez izbaiļu saucieniem. 

Atpakaļceļā Valkā apmeklējām Latvijas mākslas skolu audzēkņu  darbu “Jāņa Cimzes 
Dziesmu rota” izstādi, kura bija arī mūsu skolas audzēkņu darbi. 

 

Rankas pagasta pārvaldes rīkotajā konkursā "Labāka klase" sākumskolas klasēs 
uzvarēja 3. klase (audzinātāja Aelita Medejse), pamatskolas klasēs - 6. klase (audzinātaja 
Sigita Petrovska).  Balva- brauciens uz Tartu zinātnes centru AHHAA. 
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Rankas pamatskolas absolventi 2013./2014. mācību gadā 

Raivis Apse, Lauris Lauss, Linards Napris, Andris Rižijs, Jānis Vanders, 

klases audzinātāja Tatjana Vovere 
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Rankas pamatskolā 9. klases izlaidums notiks 13. jūnijā plkst. 18.00 skolas zālē. 

  

Valkā 7. jūnijā notika Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursa “Jāņa 
Cimzes Dziesmu rota” noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana. 

Tur tika izstādīti arī mūsu skolas skolēnu, kuri mācās mākslas skolā, darbi,  Viņiem 
konkursam sagatavoties palīdzēja skolotāja Vaira Briede. 

http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_6761.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_6763.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_6765.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_6760.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/flowers_yX6wP3.jpg


Konkursa tēma bija Jāņa Cimzes tautasdziesmu apdares. Konkursantu uzdevums bija, 
klausoties tautasdziesmu apdares, sadzirdēt, izjust un attēlot tautasdziesmas saturu, 
noskaņu, melodiju un daudzbalsīgumu.  

Konkursā pavisam piedalījās 46 mākslas skolas un tika iesūtīti 465 darbi. Gulbenes 
mākslas skolas audzēkņu darbi izpelnījās konkursa žūrijas atzinību - Rankas 1.klases 
audzēkne Aleksandra Mitrofanova ieguva 2.vietu, bet Daniela Dūrīte (Rankas 3.klase) un 
Kristiāns Fīze (Rankas 1.klase) saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra balvas.  

 
Ar skolas atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm beidzot 
2013./2014.mācību gadu, apbalvoti: 

2.klasē 

Brence Krista Kristiāna 

Medejse Agrita Kerija 
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Dzenītis Ernests 

Saveļjevs Kristers 

Tukišs Markuss 

3. klasē 

Šmits Kevins 

Mitrofanova Aleksandra 

Ločmele Amanda 

4. klasē 

Dūrīte Daniela 

Dzenīte Elizabete 

Losevs Kristers 

6.klasē 

Bērziņa Astra Sanda 

7. klasē 

Vilcāns Niks 

Kurkova Laura 
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98% no visiem Rankas pamatskolas audzēkņiem piedalās  kādā no interešu izglītības 
pulciņiem: 

 1.- 4. klašu koris vadītāja Inguna Bleive 

Laila Poiša, Kristiāns Gile , Renārs Upītis, Agrita Kerija Medejse, Krista  Kristiāna 
Brence, Zita Bukāte, Aigars Dailide, Ramona Kazule, Lolita Dome , Jānis Krēsliņš , Kevins 
Šmits , Amanda Ločmele, Sanija Grunde, Aleksandra Mitrofanova, Ivanda Stībele, Agrita 
Vasiļjeva, Elizabete Dzenīte, Daniela Dūrīte, Lāsma Kurkova, Santa Ozola 
Ozoliņa, Kristiāns Fīze, Nikola Mazjāne, Dagnis Barkāns, Alise Ļubinska, Mārtiņš 
Kaparkalējs, Ralfs Vasiļjevs, Jānis Rainskis. 

Svarīgākie pasākumi - Mūzikas un mākslas svētki Gulbenē, koncerti skolas pasākumos. 

 

Popgrupa „Mazie Dimantiņi” vadītāja Inguna Bleive 

Agrita Kerija Medejse, Zita Bukāte, Aleksandra Mitrofanova, Ramona Kazule, Sanija 
Grunde, Ivanda Stībele, Agrita Vasiļjeva, Elizabete Dzenīte, Daniela Dūrīte, Santa Ozola 
Ozoliņa. 

Piedalījās skolas pasākumos. 
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Popgrupa „Dimantiņi” vadītāja  Inguna Bleive 

Margita Braše, Madara Krēsliņa, Raita Ivanova, Andra Tauriņa, Santa Zeihmane, Astra 
Sanda Bērziņa. 

Piedalījās skolas pasākumos. Rankas pagasta talantu konkursā Margita ieguva skatītāju 
simpātijas. 

 

Rankas kultūras nama deju kolektīvs „Dzirkstelīte” vadītāja Iveta Eiduka 

Kristiāns Gile, Renārs Upītis, Agrita Kerija Medejse, Krista Kristiāna Brence, Kristers 
Saveļjevs, Markuss Tukišs, Zita Bukāte, Jānis Krēsliņš, Sanija Grunde, Aleksandra 
Mitrofanova, Aigars Dailide, Daniela Dūrīte, Ivanda Stībele, Kristers Jānis Losevs, Agrita 
Vasiļjeva, Ernests Dzenītis, Lāsma Kurkova. 

Novada deju kolektīvu skatē ieguva II pakāpes diplomu. Piedalījās deju kolektīvu 
Sadančos Lejasciemā, Druvienā, Lizumā, Rankā, kultūras nama un skolas rīkotajos 
pasākumos. 

 

Rankas kultūras nama deju kolektīvs „Liesmiņa” vadītāja Iveta Eiduka 
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Elans Kadancevs, Astra Sanda Bērziņa, Līga Kaparkalēja, Inese Skrabe, Nauris 
Tiltiņš, Margita Braše, Madara Krēsliņa, Matīss Kļaviņš, Sabīne Rainska, Ainis 
Dailide, Raita Ivanova, Gita Capurniece, Zigurds Bukāts, Andris Rižijs, Jānis 
Vanders, Elizabete Dzenīte, Kristers Losevs, 
Nauris Ciekurzis. 

Novada deju kolektīvu skatē ieguva II pakāpes diplomu. Piedalījās deju kolektīvu 
Sadančos Lizumā, Rankā, kultūras nama un skolas rīkotajos pasākumos. 

 

 Folkloras kopas ”Dzīpariņi” vadītāja  Aelita Medejse 

Sanija Grunde, Amanda Ločmele, Aleksandra Mitrofanova, Kevins Šmits, Ramona 
Kazule, Lolita Dome, Jānis Krēsliņš, Ivanda Stībele,  Elizabete Dzenīte, Daniela 
Dūrīte, Kristers Jānis Losevs, Sandijs Garais , Kristers Saveļjevs ,  Agrita Kerija 
Medejse, Zita Bukāte. 

Pasākumi skolā, Tālās Gaujmalas folkloras kopu skate,Mūrmuižā, Lieldienu pasākums PII 
„Ābelīte”, koncerts kultūras namā, nacionālais bērnu un jauniešu folkloras kopu pasākums 
„Pulkā eimu pulka teku” Jēkabpilī, Viesītē, folkloras nometne Jaunpiebalgā, prezentēja 
nometni „Zaļā cepure” biedrības „Sateka’ mazo projektu  noslēguma pasākumā Gulbenē. 
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Aušanas pulciņš vadītāja Mārīte Braše 

Santa Ozola- Ozoliņa, Astra  Sanda Bērziņa, Margita Braše, Madara Krēsliņa, Laura 
Kurkova. 

Vecāki  un skolas darbinieki- Sintija Siņevska, Inguna Bleive, Valda Kustova, Anita Mize. 

Katrs no dalībniekiem ir pielicis savu roku, darinot dvielīti Latvijas valsts prezidentam 
Andrim Bērziņam, šī dāvana tika pasniegta Rankas pagasta ģerboņa saņemšanas 
ceremonijā Rīgā kā apliecinājums tam, ka Rankas pagastā aušanas tradīcijas ir dzīvas. 

Informātikas pulciņš vadītāja Sigita Petrovska 

Raivis Apse, Raita Ivanova, Lauris Lauss, Linards Napris, Sabīne Rainska, Andris 
Rižijs, Jānis Vanders. 

Sagatavotas un novadītas nodarbības 1.-8.klašu skolēniem par drošību internetā E-
prasmju nedēļas ietvaros 27.03.14. Sagatavotas prezentācijas par Rankas pagastu uz 
valsts svētkiem. Ekskursija uz Rīgu uz izstādi “Praktiskā matemātika” 5.03.14 

Lietišķā grafika vadītāja Vaira Briede 

Roberts Millers, Nauris Tiltiņš, Ēvalds Barkāns, Jānis Dailide, Līga Kaparkalēja, Sabīne 
Rainska, Kristers Saveļjevs, Zita Bukāte. 

Mākslas festivālā Alūksnē ar godalgotiem darbiem piedalījās: 

Margita Braše, Ainārs Dailide, Ivanda Stībele. 

Gulbenes novada izstādē, kas atradās Gulbenes novada domes ēkā: 

Astra Sanda Bērziņa, Agrita Vasiļjeva, Lāsma Kurkova, Madara Krēsliņa. 

Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkurss „Jāņa Cimzes Dziesmu 
rota”. Konkursā tika iesūtīti 465 darbi no 46 mākslas skolām. II vietu gleznojumos ieguva 
Gulbenes mākslas skolas skolniece Aleksandra Mitrofanova (9-12 gadu grupā). 

LATVIJAS Nacionālā centra balvas ieguva Gulbenes mākslas skolnieki Kristiāns Fīze ar 
darbu „Div dūjiņas gaisā skrēja” un Daniela Dūrīte ar darbu „Saulīt vēlu vakarā” 

Skolēnus sagatavoja skolotāja Vaira Briede. 

Sports vadītājs Jurijs Svetlovs 

Andris Rižijs, Lauris Lauss, Jānis Vanders,Linards Napris, Lauris Rižijs, Nauris 
Ciekurzis, Ainārs Dailide, Ainis Dailide, Sintija Jezuna, Ēvalds Barkāns, Līga 
Kaparkalēja, Nauris Tiltiņš, Elans Kadancevs, Santa Ozola-Ozoliņa, Aivija Kurkova, Jānis 
Dailide, Rainers Saulīte, Elizabete Dzenīte, Ivanda Stībele, Sanija Grunde, Madara 



Krēsliņa, Aleksandra Mitrofanova, Kevins Šmits, Kristers Saveļjevs, Aleksis Ļubinskis, Zita 
Bukāte, Ernests Dzenītis, Aigars  Dailide, Niks Rainskis, Edgars Rutks. 

Piedalījās ar labiem rezultātiem republikas spartakiādes krosā Anniņmuižā, starptautiskās 
sacensībās vieglatlētikā Valgā un Veru, Madonas atklātajā čempionātā vieglatlētikā, 
Gulbenes pilsētas čempionātā vieglatlētikā. „Latvijas Avīzes” pavasara krosa stafetēs 
2014.g. ieguva I vietu mazo pamatskolu grupā. 

 

Folkloras svētku 30. jubilejas sarīkojuma tēma ir „Nauda latviešu folklorā”. Tā norāda uz 
iepriekšējā gada aktualitāti – pāreju uz eiro, vienlaikus uzsverot naudas kā maksāšanas 
līdzekļa saistību ar laikmeta vērtībām, kas nav nopērkamas par naudu – katras paaudzes 
nepieciešamību meklēt sasaisti ar iepriekšējām paaudzēm, mantojot uzkrāto gudrību un 
pieredzi, un pēc tam pielāgojot un izmantojot to mūsdienās. Pasākuma norises vietas 
Jēkabpils un Viesīte ļāva iepazīt Sēlijas kultūrvides savdabību. 

„Pulkā eimu, pulkā teku” ir valsts atbalstīta tradicionālās kultūras un nemateriālā 
mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu 
folkloras kopas, 

Šogad 17., 18. maijā „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālajā sarīkojumā piedalījās 1200 
dalībnieki no 83 dažādu novadu bērnu un jauniešu folkloras kopām. Programmas un 
folkloras svētku mērķis ir saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt Latvijas novadu 
vietējo tradīciju daudzveidību, vienlaikus dodot iespēju bērniem un jauniešiem piedzīvot 
kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā muzicēšanā, dejošanā, stāstu stāstīšanā un to 
uzklausīšanā sastopot dažādu novadu draugus un apgūstot viņu mantotās tradīcijas un 
apgūto pieredzi. 

Pasākumu rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Viesītes novada domi, 
Viesītes vidusskolu un Viesītes Kultūras pili, Jēkabpils domi, Jēkabpils Bērnu un jauniešu 
centru un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”. Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla 
fonds. 

Arī mūsu skolas folkloras kopa „Dzīpariņi” piedalījās šajā jubilejas pasākumā. Paldies 
pagasta pārvaldniekam M. Jansonam , šoferim Modrim, direktorei L.Brašei, bērnu 
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vecākiem, kuri ļāva mums izjust visus jubilejas priekus. Paldies arī skolotājai Ingunai par 
muzikālo pavadījumu. 

 

16. maijā Berzu sākumskolā notika Gulbenes novada skolu mazie mākslas un mūzikas 
svētki. Svētkos piedalījās 1.- 5. klašu koris, jaunie mākslinieki- Dagnis Barkāns, Kristers 
Saveļjevs, Sandija Garais. Katrai skolai bija jādemonstrē savi modelētie tērpi. Paldies 
mūsu modeļiem Aleksandrai Mitrofanovai, Kristeram Jānim Losevam, Markusam Tukišam 
un viņu vecākiem par ieguldīto darbu. 
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16. maijā  Rankas pamatskolā noskanēja pēdējais zvans 9. klases skolēniem. Vēl tikko  
bija 1. klases skolēni, bet nu jau 9. klases beidzēji.   Pēdējā zvana diena bija ļoti gaidīta, 
bet nedaudz arī skumja, jo priekšā vēl daudz  nezināmais un jaunais.    8. klases skolēni  
 9. klases beidzējiem bija sagatavojuši jaukus pārsteigumus, garšīgu torti un ar hēliju 
pildītus balonus.  Pie baloniem tika piestiprinātas  zīmītes ar vēlējumiem, vēlāk šie baloni 
tika palaisti zilajās debesu tālēs. 
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 10.maijā skolā tika atzīmēta Mātes diena. Apsveikuma koncertā piedalījās Gulbenes 
mūzikas skolas un Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas skolas audzēkņi, kuri 
mācās mūsu skolā. Savu priekšnesumu sniedza arī folkloras kopas stabulētāji, popgrupas 
"Dimantiņi" un "Mazie dimantiņi". 
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3.maijā Rankas pamatskolas 1. – 4.klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgu.Rīgā mūs 
sagaidīja  projekta „Garā pupa” vadītāja Zane Kālberga. Bērniem tika izsniegta 
ceļamaize un ekskursija varēja sākties. 

Mēs savu ekskursiju sākām ar Vecrīgas apskati. Pēc Vecrīgas apmeklējuma bērniem bija 
dota iespēja pusdienot Latvijas Nacionālās operas  darbinieku kafejnīcā. Tur tika 
nobaudītas garšīgas pusdienas un savu ceļu mēs tālāk turpinājām uz Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzeju.Muzeja 2. stāva zālē izvietota pamatekspozīcija „Latvijas 
dekoratīvi lietišķā māksla no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 60. 
gadiem”.Savukārt muzeja 3. stāva zālē izvietota pamatekspozīcija „Latvijas 
dekoratīvā māksla un dizains kopš 20. gadsimta 70. gadiem līdz mūsdienām”. Tajā 
atspoguļotas visas nozares – tekstilmāksla, keramika un porcelāns, stikls, ādas 
plastika, metālmāksla un rotas, dekoratīvā kokapstrāde.  Pēc  muzeja savu ceļu mēs 
tālāk mērojām uz Latvijas Nacionālās operu, lai apskatītu to.Gides vadībā  izstaigājām 
Latvijas Nacionālās operas namu un izzinājām tā vēsturi, kā arī iepazināmies ar  tā 
ikdienu un aizkulisēm. Pēc tam devāmies uz Latvijas Leļļu teātri, lai noskatītos 
izrādi Makss un Morics. Tā nemanot bija pagājusi diena un laiks bija doties mājup. 
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Paldies projekta „Garā pupa” vadītājai Zanei par radīto iespēju bērniem doties šajā 
jaukajā ekskursijā! Paldies sakām arī šoferītim Ilgvaram par vizināšanu. Paldies arī visiem 
bērnu vecākiem par līdzdalību ekskursijas nodrošināšanā! 

Latvijas skolēnu 67. spartakiādē mazo pamatskolu grupā „Latvijas Avīzes” pavasara 
krosa stafetēs 2014 Rankas pamatskola izcīnīja 1. Vietu. Pasākumu organizēja Latvijas 
skolu sporta federācija 29. aprīlī Rīgā Anniņmuižā. Skolu pārstāvēja 14 dalībnieki: 
Ē.Barkāns, J.Vanders, N.Ciekurzis, A.Dailide, A.Dailide, S.Ozola- Ozoliņa, R.Saulīte, 
S.Jezuna, A.Kurkova, E.Dzenīte, E.Dzenītis, E.Kadancevs, L.Kaparkalēja. Skolēnus 
sagatavoja sporta skolotājs Jurijs Svetlovs. 
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24. aprīlī 9. klases skolēni piedalījās atvērto durvju dienā Rankas arodvidusskolā. 

Pēc Lieldienu brīvdienām skolā notika Lieldienu olu izstāde. Izstādē piedalījās 25 
dalībnieki. Visiem bija iespēja nobalsot par krāšņāko, skaistāko Lieldienu olu. 

Notika arī Lieldienu pasākums sākumskolas skolēniem. 
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Folkloras kopa "Dzīpariņi" ciemojās Pii "Ābelīte" Zaļajā ceturtdienā, lai kopīgi 
ieskandinātu Lieldienas. 

 

Pirms Lieldienām sakopām skolas apkārtni. 

 

Mūsu skolas  skolēni, kuri dejo kultūras nama deju kolektīvos "Dzirkstelīte" un 
"Liesmiņa" var būt gandarīti, jo deju kolektīvu skatē ieguva II pakāpes diplomus.Paldies 
deju skolotājai Ivetai Eidukai un mūzikas skolotājai Ingunai Bleivei. 
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Deju kolektīvs "Liesmiņa" piedalījās teātra dienu pasākumā martā kultūras namā. 

 

No 2014.gada 12.februāra līdz 8.aprīlim Gulbenes novada Rankas pamatskolā tika 
realizēts projekts „AR DATORU UZ TU” ko līdzfinansēja Gulbenes novads. Kursi bija 
paredzēti Rankas pagasta pieaugušajiem iedzīvotājiem, kas vēlas uzlabot savas 
datorprasmes vai arī iemācīties darboties ar datoru, lai varētu veiksmīgāk konkurēt darba 
tirgū. Kursanti apguva prasmes darboties programmās Word un PowerPoint, apstrādāt 
attēlus un fotogrāfijas, kā arī atrast informāciju internetā un pielietot to savām vajadzībām. 
Pavisam kursus apmeklēja astoņi Rankas pagasta iedzīvotāji, no kuriem četri turpina 
izglītoties un pielietot iegūtās datorprasmes projektā SENIOR PASS, ko organizē 
Gulbenes novads. 

Sigita Petrovska 

Rankas pamatskolas informātikas skolotāja 
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Gulbenes mākslas skola svinēja 25 gadu jubileju. Arī mūsu skolā ir filiāle, kurā strādā 
skolotāji Vaira Briede un Viktors Bogdanovs. Izstādē apskatāms arī Aivijas Zandas 
Kurkovas radītais mākslas darbs. 
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Rankas pamatskolas 8.klases audzēknis Nauris Ciekurzis vienmēr, ejot garām lielajam 
dīķim, atcerēsies savu pirmo varoņdarbu. Tikai ar zēna drosmi, spēju neapjukt un 
bezbailību tika izglābta cilvēka dzīvība. 
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E-PRASMJU NEDĒĻA RANKAS PAMATSKOLĀ 

E-prasmju nedēļa Latvijā notiek jau piekto reizi.  Šogad nedēļas pasākumos piedalījās arī 
Rankas pamatskolas skolēni un pedagogi. 8.-9.klases skolēni pārbaudīja savas zināšanas 
VARAM zināšanu testā „Es elektroniskajā vidē”  - bija jāatbild elektroniski uz dažādiem 
jautājumiem par iespējām, ko var izmantot darbojoties elektroniskajā vidē. Pēc testa 
izpildīšanas bija iespēja redzēt arī pareizās atbildes un dažiem bija pārsteigums, ka 
Latvijā ir piektais ātrākais internets pasaulē. 

Otrā e-prasmju nedēļas daļa notika 27.martā, kad 9.klases skolēni skolotājas Sigitas 
Petrovskas vadībā bija sagatavojuši nodarbību ciklu „Esi drošs internetā!”  un vadīja 
stundas 1.-8.klases skolēniem. Nodarbību gatavošanā tika izmantoti materiāli 
no www.drossinternets.lv . Skolēniem tika demonstrētas filmiņas par drošību un pieklājīgu 
uzvedību internetā, notika diskusijas, ieteikumi, parunājām arī par sodiem un noziegumu 
atklāšanas iespējām internetā. Jaunāko klašu skolēni iejutās detektīva lomā un spēlēja 
spēli tiešsaistē, kurā bija jānosaka kādu informāciju būtu nepareizi likt sociālā portāla 
profilā. 

Skolēniem patika 9.klases vadītās nodarbības – īpaši filmiņas un spēles. Daudzas lietas, 
protams, bija jau dzirdētas, taču par drošību un pieklājību runāt nekad nav par daudz. 
Būsim droši un pieklājīgi internetā! 

Skolotāja Sigita Petrovska 
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Deju kolektīvi "Dzirkstelīte" un "Liesmiņa" aktīvi gatavojas deju kolektīvu skatei 
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Februāra beigās Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi” piedalījās Tālās 
Gaujmalas folkloras kopu sarīkojumā – skatē Beverīnas novada Mūrmuižā. Šī gada tēma 
ir „Nauda latviešu folklorā”. Tā kā folkloras kopas vajadzībām šogad tika sagādātas 
stabules, tad pirmo reizi arī rādījām savu prasmi muzicēšanā. Mūsu pirmo muzikālo 
sniegumu par labu novērtēja ne tikai tradicionālās kultūras biedrības "Aprika" vadītāja un 
bērnu un jauniešu folkloras kustības krustmāte Māra Mellēna un Dina Liepa, bet arī 
kapela „Abulmalas burlakas”. Viņi teica, ka sen nav dzirdējuši šāda veida mazus, 
skanīgus muzikantus. 

Mēs savā programmā parādījām, kā ar dziedāšanu, dejošanu, muzicēšanu, rotaļāšanos 
mēs varam nopelnīt gan grasi, gan dālderi, gan arī liekākas naudiņas, lai mūsu naudas 
zutenis būtu pilns, un mēs varētu padalīties arī ar citiem savās iegūtajās bagātībās. 

Kopīgi tika izietas arī daudzas rotaļas, kuras mēs mācāmies, lai kopīgi varētu izdejot 
17.,18. maijā bērnu un jauniešu nacionālajā sarīkojumā  Puklā eimu, pulkā teku Jēkabpilī 
un Viesītē. 

Rankas pamatskolas folkloras kopas vadītāja Aelita Medejse 
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Olimpiskā diena. 

25.februārī Rankas pamatskolas skolēniem notika Olimpiskā diena. Sportiskās un 
teorētiskās aktivitātes risinājās Rankas AVS sporta zālē, divās plūsmās. 

Pirmie uzdevumus veica 1.-4.klašu skolēni, kuri tika sadalīti jauktajās komandās ar pašu 
izdomātiem komandu nosaukumiem. Skolēni sacentās veiklības stafetēs, tautas bumbā, 
puzles likšanā un risinot teorētiskos jautājumus. Otrajā plūsmā tos pašus uzdevumus 
veica 5.- 9.klašu skolēni. 

Olimpiskā diena bija kā neliels turpinājums Soču ziemas Olimpiskajām spēlēm, kurās izcili 
startēja Latvijas sportisti. Ar skolēnu pašpārvaldes un skolotāju atbalstu Olimpiskā diena 
noritēja raiti. 

Sporta skolotājs J.Svetlovs 
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7. februārī skolā ar izglītojošu nodarbību viesojās Vidzemes reģionālās pārvaldes 
prevencijas grupas vecākā inspektore Dace Jukāma. 
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VAI TU JAU ESI AR DATORU UZ TU? 

Gulbenes novada Rankas pamatskolā š.g.janvāra, februāra un marta otrdienās ir 
iespēja jebkuram interesentam apgūt datora lietošanas pamatprasmes (Word, Excel, 
PowerPoint, interneta lietošana, attēlu apstrāde) skolotājas  Sigita Petrovskas vadībā 
(26588956) 
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Sākoties 2. semestrim, 5.- 9. klašu skolēniem jāsāk pierast pie jaunām mācību priekšmetu 
telpām .Bet gan jau tiksim galā! 

Pasākumi decembrī 

Ar skolas atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm 1. semestri beidzot, 
apbalvoti: 

2.klasē 

Brence Krista Kristiāna 

Medejse Agrita Kerija 

Dzenītis Ernests 

Saveļjevs Kristers 

Tukišs Markuss 

Vasiļjevs Ralfs 
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3. klasē 

Šmits Kevins 

Mitrofanova Aleksandra 

Ločmele Amanda 

 

4. klasē 

Dūrīte Daniela 

Dzenīte Elizabete 

Losevs Kristers 

 

5. klasē 

Kurkova Aivija Zanda 

 

6.klasē 

Bērziņa Astra Sanda 

Tiltiņš Nauris 

 

7. klasē 

Vilcāns Niks 

 

8. klasē 

Ivanova Raita 

Ciekurzis Nauris 



 

19.decembri Ziemassvētku pasākums skolā 

18. decembrī mūzikas skolas audzēkņu koncerts 

17. decembrī mākslas skolas eglīte Gulbenē 

Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi” 13. un 14. decembrī piedalījās 
nometnē „Muzicēšana Jaunpiebalgā”.Nometnes laikā tika apgūtas prasmes darināt 
dažādus skanošus mūzikas instrumentus, kurus palīdzēja darināt Lēdurgas folkloras 
kopas"Putni" vadītāja Ilze Kļaviņa. Tika izdancoti daudzi danči, izdziedātas dziesmas, 
izietas dažādas rotaļas. Atkal bija iespēja mācīties spēlēt stabuli un kokli, to nu šoreiz 
izmantoja visi tie, kuri bija aizbraukuši. Nometnes noslēgumā bija kopīgs koncerts, kurā 
katra kopa ŗādīja savu prasmi un arī jaunos ieguvumus.Paldies Jaunpiebalgas folkloras 
kopas vadītājai Dacei Circenei par uzaicinājumu pievienoties šai radošajai, interesantajai 
nometnei. 

 

Pasākumi novembrī 

Koncerts Rankas pamatskolā „Dziedi ar....” 

Skolā novembra mēnesī  jau trešo gadu izveidojusies dziedāšanas tradīcija. Divus 
iepriekšējos gadus šāds koncerts bija kā ģimeņu koncerts, bet šogad nedaudz 
pamainījām tradīciju un devām iespēju uzstāties arī citā sastāvā. Tāpēc nolikumā 
ierakstījām „Dziedi ar....”, kur varēja izvēlēties uzstāties kopā ar māsu,  draudzeni, 
mammu, klasesbiedreni, popgrupu „Dimantiņi” un popgrupu „Mazie dimantiņi” utt. 
Izvēlēties varēja radoši un pēc savas sirds patikas. 

Atsaucība bija liela,  pavisam kopā bija 27 koncerta dalībnieki. Tie pārstāvēja dažādas 
klases - Raita Ivanova ( 8.kl.), Andra Tauriņa( 8.kl.), Santa Zeihmane( 8.kl.), Zigurds 
Bukāts ( 8.kl.) , Margita Braše (7.kl.), Madara Krēsliņa (7.kl.), Astra Sanda Bērziņa (6.kl.), 
Santa Ozola Ozoliņa (5.kl.), Ivanda Stībele (4.kl.), Elizabete Dzenīte (4.kl.), Daniela Dūrīte 
(4.kl.), Lāsma Kurkova( 4.kl.), Agrita Vasiļjeva (4.kl.), Sanija Grunde (3.kl.), Ramona 
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Kazule (3.kl.), Aleksandra Mitrofanova (3.kl.), Agrita Kerija Medejse (2.kl.), Zita Bukāte( 
2.kl.), Krista Kristiāna Brence (2.kl.), Ernests Dzenītis(2.kl), Kristiāns Fīze(1.kl.).Uzstāties 
un iziet publikas priekša gribētāju bija gandrīz no visām klasēm. Koncertā piedalījās un ar 
savu pārliecinošo dziedājumu skatītāju simpātiju ieguva arī Agnita Braše, kura vēl skolā 
nemācās.   Koncertā arī uzstājās 5 bērnu vecāki, kas dziedāja kopā ar saviem bērniem. 
Tie bija Maija Bukāte, Aelita Medejse, Inese Haļina, Sintija Siņevska un Sindija Siņevska. 

Priekšnesumi bija izvēlēti dažādi, tie saistījās gan ar rudens tēmu, Latvijas tēmu, ziemas 
tēmu u.c. Pavisam kopā bija 10 jauki, skanīgi priekšnesumi. Koncertu noslēdza kopīgā 
dziesma „Cielaviņa”, kas radīja patīkamu vēl aizgājušo Latvijas svētku noskaņojumu. Arī 
skatītāji dziedāja kopā ar visiem dalībniekiem, jo dziesma ir visiem zināma un 
atpazīstama. 

Pasākumu vadīja skolotāja Mārīte Braše, kura šim notikumam īpaši gatavojās un visu bija 
ļoti pārdomājusi. Pasākumu apskaņoja skolotāja Inguna Bleive. Gatavojoties šim 
koncertam, mēģināt pie aparatūras jau varēja divas nedēļas iepriekš. Šogad pirmo gadu 
priekšnesumu pavadījumiem varēja izmantot ne tikai fonogrammas, bet arī sintezatoru kā 
pavadījumu dziesmām. To spēlēja mūzikas skolotāja Inguna Bleive. 

Skatītāju apmeklējums bija liels. Koncerta nobeigumā dalībniekiem pateicības vārdus un 
gandarījumu par koncertu teica skolas direktore Laima Braše, un katram dalībniekam tika 
pasniegta pateicība par piedalīšanos koncertā. Pēc koncerta visi dalībnieki un skatītāji tika 
cienāti ar tēju un kūku, ko bija sarūpējusi skolas pavāre Sigita Jauntirāne. 

Aicināti visi arī nākamajā gadā būt atsaucīgiem un parādīt drosmi, uzstājoties skatītāju 
priekšā. 

 

Ir klāt 2013.gada 15.novembris, kad  dodamies (7.un 9.klases skolēni) uz Rīgu, lai 
atbalstītu mūsu hokejistu komandu  „DINAMO Rīga” spēlē  ar „ Omskas Avangard”. 
Sajūtas dažādas, jo daži „Arenā Rīga” uz hokeja spēli pirmo reizi: satraukums par 
gaidāmo spēli, vai pratīsim uzvesties kā īsti līdzjutēji, kā izskatīsies īsta hokeja spēle 
„dzīvajā”? 
Piebraucot pie „Arēnas Rīga”, jau redzam daudz mašīnu, autobusu, un tad nāk pirmais, 
varbūt ne visai patīkamais pārsteigums, drošības sargu pārbaudes. 
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Tad nu pretī paveras plašs ledus laukums, kurš televīzijā tomēr liekas lielāks, milzīgie 
ekrāni, uz kuriem spēles laikā redzami ne tikai hokejisti, bet arī hokeja līdzjutēji. 
Kad laukumā uz treniņu izslido paši hokejisti, viņi izskatās spilgti un lieli kā milži. 
Tad nodziest gaisma, un zālē ieslido hokeja talismans, kuru „oficiāli, neoficiāli” sauc par 
Dinamītu, sāk skanēt aplausi,  bet vēl skaļāk zālē ir tad, kad notiek pati spēle. 
Mūsu centieni atbalstīt hokejistus vainagojas ar uzvaru -  rezultāts 3:1. 
Spēlei beidzoties, dodamies ārā no „Arēnas Rīga”, ausis ir aizkritušas, balsis 
aizsmakušas, bet paši esam iespaidu pārpilni un ar mūsu hokejistu rezultātu apmierināti. 

 

Pasākums Rankas pamatskolā, kas veltīts Latvijas proklamēšanas 95.dzimšanas 
dienai. 

http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/20131115_190719.jpg


 

Svētku pusdienas 

http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_5855.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_5857.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_5864.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_5865.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_5866.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/100_5867.jpg


 

 

Erudītu konkursa „ Ko es zinu par savu pagastu un valsti” uzvarētāji 5. - 9. klasēs 
Roberts Millers, Inese Skrabe, Līga Kaparkalēja (6.klase), Margita Braše, Madara Krēsliņa 
(7. klase) 

 

Radošo darbu konkursa „ Es lepojos ar savu pagastu” laureāti   Kristers Jānis Losevs 
(4. klase), Niks Rainskis (5. klase), Astra Sanda Bērziņa, Ēvalds Barkāns (6. klase), Jānis 
Pērkons, Niks Vilcāns (7. klase), Raita Ivanova (8. klase) 
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Latviešu dzejnieka Ojāra Vācieša atceres dienai veltītajā konkursā pateicības 
saņēma Lāsma Kurkova, Kristers Jānis Losevs (4. klase), Aivija Zanda Kurkova (5. klase), 
Līga Kaparkalēja (6.klase), Jānis Pērkons, Nika Vilcāns, Matīss Kļaviņš, Laura Kurkova, 
Madara Krēsliņa (7. klase), Jānis Vanders (9. klase). 

 

Konkursa "Mana Latvija" erudītākie skolēni sākumskolas klasēs: 1. klasē Kristiāns Gile, 
2. klasē Agrita Kerija Medejse, 3. klasē Kevins šmits, Jānis Krēsliņš, 4. klasē Ivanda 
Stībele 
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11. novembrī skolā tika svinēta Mārtiņdiena. 

Diena sākās ar Mārtiņdienas tirgu, kurā varēja piedalīties visi skolēni. Paldies 1. klases 
Kristera F., 2.klases Agritas, Kristas, Zitas, Aigara, Ernesta, 3.klases Sanijas, Amandas, 
4. klases Elizabetes, Danielas, Ivandas, Sandija, 5.klases Santas, Jāņa, 7.klases Matīsa, 
Aiņa, Nika un  8.klases Zigurda vecākiem par atbalstu tirdziņa produkcijas sagatavošanā. 

Sekoja radošās darbnīcas 1.- 4. klašu skolēniem. Darbnīcā „Gardi gan”  visi mācījās 
noteikt dažādas tējas gan pēc garšas, gan izskata. Darbnīca „Dzejdaris” visus aicināja 
uzrakstīt savu dzejoli par Mārtiņdienu. „Mārtiņgailī” tika izgatavoti varen krāšņi 
Mārtiņgaiļi. Darbnīcā „Viss par Mārtiņdienu” skolēni uzlaboja savas zināšanas par 
Mārtiņdienu, dažas lietas bija pavisam svešas. Šajā darbnīcā  pats interesantākais bija 
tas, ka bērni varēja tikai ar sava pirksta palīdzību uz interaktīvās tāfeles izpildīt dotos 
uzdevumus, jo materiāla veidošanā tika izmantota īpaša programma, kura ļauj 
 interesantāk darboties ar materiāliem un informāciju, kuri varbūt dažam šķiet sen zināma. 
Darbnīcu loku noslēdza kopīgā darbnīca „Dziesmu druva”, kurā visi kopā iemācījās 
Mārtiņdziesmu. 

Pasākuma noslēgumā uzstājās folkloras kopa „Dzīpariņi” ar savu Mārtiņdienas 
programmu. Beigās folkloras kopas dalībnieki mācīja pārējiem dejot deju „Tūdaliņ, 
tāgadiņ”. 
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5.novembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā tika pasniegtas bezmaksas datorapmācību 
projekta „Pieslēdzies, Latvija!" jubilejas balvas, godinot aktīvākos skolotājus, seniorus un 
pašvaldības. 

Kopumā apmācības šogad nodrošināja 130 pasniedzēji, un reģionāli viena no 
aktīvākajām bijusi Vidzeme ar 20 skolotājiem. Tostarp arī pieci pedagogi no Gulbenes 
novada: Aivars Mednis (Gulbenes vidusskola), Ausma Raģele (Tirzas pamatskola), Elita 
Birže (Galgauskas pamatskola), Jolanta Kuprovska (Stāķu pamatskola), Sigita Petrovska 
(Rankas pamatskola). Pateicībā par ieguldīto laiku un darbu viņi noslēguma ceremonijā 
saņēma diplomu un planšetdatoru. 

Projekts tiek īstenots jau piecus gadus, apmācot vairāk nekā 17 tūkstošus senioru visā 
Latvijā. 

Kā apsveikums skanēja īpaši  izveidota  Maestro Raimonda Paula koncertprogramma ar 
Ances Krauzes, Igo Fomina, Kārļa Lāča u.c. mūziķu līdzdalību. 
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Latvija proklamēšanas 95. gadadienas svētku nedēļas 

NOLIKUMS 

Mērķis: Veicināt bērnu iesaistīšanos Valsts svētku nedēļas ietvaros organizētajos 
pasākumos skolā, pagastā. 

Laiks: 11.novembra. – 18.novembrim. 

Dalībnieki: Rankas pamatskolas 1.-9.klašu skolēni. 

Pasākumu norise: 

1.     11. novembrī Rankas pamatskolā „Mārtiņdienas tirdziņš” un Mārtiņdienas pasākums 
sākumskolai  (atbildīgie sākumskolas skolotāji). 

2.     11. novembrī plkst.    Gulbenē „ Lāpu gājiens”, kas veltīts Lāčplēša dienai 

( interesentus pieteikties pie klašu audzinātājiem). 

3.     Latviešu dzejnieka Ojāra Vācieša atceres dienai veltīts konkurss. ( A.Jansone) 

4.     Latviešu valodas stundās organizēts radošo darbu konkurss „ Es lepojos ar savu 
pagastu” 1.-9.klašu skolēniem. ( sākumskolas skolotāji, T.Vovere, A.Jansone) 

5.     Politkonkurss „ Ko es zinu par savu pagastu un valsti” ( L.Braše, I.Jerumāne) 

6.     15.novembrī pasākums Rankas pamatskolā, kas veltīts Latvijas proklamēšanas 
95.dzimšanas dienai. 
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 Svinīgs pasākums Rankas pamatskolas zālē ( I.Bleive) 
 Skolēnu apbalvošana par O.Vācieša konkursu, politkonkursu un domrakstu 

konkursu 
 Svētku pusdienas ( Klašu audzinātāji) 

7.     18.novembrī plkst.   17.00    Rankas kultūras namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
pasākums. 

25. oktobrī JIC „B.u.M.s” notika pasākums „Sarunu šovs pie Janas”. Pasākums bija 
veltīts brīvprātīgajai no Francijas Bertillei Coquard. 

Jau pagājušajā mācību gadā Bertille reizi nedēļā palīdzēja angļu valodas skolotājai sniegt 
zināšanas 3.- 9. klašu skolēniem. Šogad septembrī un oktobrī viņa palīdzēja vadīt 
stundas angļu valodā 1.-. 4. klašu skolēniem. 

31. oktobrī beidzas Bertilles brīvprātīgais darbs Latvijā projekta „Dubultefekts” ietvaros. 

Gribam teikt lielu paldies Janai Kalniņai, kura deva mums visiem iespēju iepazīt Bertilli 
gan kā skolotāju, gan interesantu pasākumu organizatori. Pēc profesijas Bertille ir tūrisma 
speciālists. 

Latviešu valodas prasmes Bertillei palīdzēja apgūt mūsu skolas skolotāja Aelita. 

Gaidīsim Bertilli ciemos, jo viņa solīja, ka mūsu mazo Latviju un Ranku, tās cilvēkus- 
nekad neaizmirsīs! 

 

Piektdien, 25. oktobrī pirms rudens brīvlaika sākuma Rankas pamatskolas skolēni 
saņēma AAS "Gjensidige Baltic" dāvinājumu - atstarojošās vestes. Paldies Gulbenes 
reģionālās filiāles vadītājam Arnim Dzerkaļam, kurš atveda mums šo dāvinājumu! 
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Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi” no 18.- 20. oktobrim piedalījās 
nometnē „Muzicēšana Jaunpiebalgā” kopā ar Jaunpiebalgas un Smiltenes novadu 
folkloras kopām. Te tika izietas daudzas rotaļas, izdejotas dejas, dziedātas dziesmas. 
Taču galvenais ieguvums bija muzicēšana. Bērni pirmo reizi spēlēja stabules un kokli, 
dažiem tas izdevās pat ļoti labi! 

Skolotāja Ilze Kovere visiem iemācīja spēlēt stabuli, koncertā visi muzicēja. 

Skolotāja Anda Ābele mācīja kā spēlējama kokle, pirmos akordus visi spēlēja ļoti nopietni. 

Skolotāja Dace Circene visus ieveda deju un rotaļu pasaulē. 

Nobeigumā bija koncerts, kurā visi kopā parādīja savas prasmes, kuras ieguva trīs dienu 
laikā. 

Liels paldies Kristera mammai par brauciena sponsorēšanu! 

  

 

Karjeras nedēļas noslēgums Rankas pamatskolā 
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Ir pienākusi Karjeras nedēļas noslēguma diena, arī tāda ir Rankas pamatskolā. Visi skolas 
skolēni aktīvi iesaistās savu iespaidu apkopošanā, no kuriem tiek izveidots „Atziņu koks”. 
Dažas atziņas no tā: 
Lai kļūtu par labu savas profesijas pārstāvi, jāiegulda daudz darba, bet tas atmaksājas 
nākotnē. 
Šajā nedēļā man vislabāk patika aktivitāte, kurā apmeklējām Rankas pagasta 
uzņēmumus un veicām dažādus uzdevumus. 
Guvu sev tik ļoti nepieciešamo pieredzi par uzņēmējdarbību. 
Es uzzīmēju savu profesiju. 
Visvairāk no šīs karjeras nedēļas patika apmeklēt skolas (Rankas un Jaungulbenes 
Profesionālās vidusskolas), kur varēja uzzināt daudz informācijas par nākotnes profesiju. 
Esmu sapratusi to, ka vajag labi mācīties, lai iegūtu labi atalgotu darbu. 
Tagad man ir vairāk variantu, kur mācīties pēc 9.klases beigšanas. 

 

Rankas pamatskola pie saviem tuvākajiem kaimiņiem 
Ir pienākusi ceturtā Karjeras nedēļas diena. Šoreiz mēs (8.un 9.klases skolēni) dodamies 
pie saviem tuvākajiem kaimiņiem uz Rankas Profesionālo vidusskolu. Kaut arī atrodamies 

vienā pagastā, tomēr tiekam gaidīti kā dārgi ciemiņi, uzzinām daudz jauna – tiekam 
iepazīstināti ar dažādām telpām skolā, saņemam dāvanas, darbojamies  divās 

praktiskajās darbnīcās (galdnieku un pavāru), kuras izvēlamies atbilstoši interesēm. 
Galdnieku darbnīcas dalībniekiem ir iespēja izgrebt kokā dažādas sejas un izgatavot foto 

rāmīti, kuru kā vēl vienu dāvanu ir iespēja paņemt sev par piemiņu. 
Pavāru darbnīcas dalībnieki iepazīst garšaugus, gatavo dažādu pildījumu pankūkas, kā 
arī piedalās vēja kūku cepšanā, ar kurām, protams, visi (gan pavāri, gan galdnieki) pēc 

tam mielojamies. 
Paldies kaimiņskolai par sirsnīgo uzņemšanu! 

http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/DSC07985.jpg


 

Karjeras nedēļas trešā diena Rankas pamatskolā 

 Rīts š.g. 9.oktobrī Rankas pamatskolā 1.-4. klašu skolēniem iesākās ar nākotnes 
profesiju zīmēšanu un izstādes iekārtošanu. 

Izpētot zīmējumus, var secināt, ka lielākā daļa 1.-2.kl. skolēnu vēlas sekot savu vecāku 
pēdās. Savukārt 3.-4.kl. skolēni vēlas kļūt par radošo profesiju pārstāvjiem, piemēram, 
floristiem, modes dizaineriem , modeļiem u.c. 

5.-7. klases skolēni šodien veica karjeras izpēti  „Mana sapņu profesija". Veicot dažāda 
veida uzdevumus, skolēni izdarīja secinājumus par savas nākamās profesijas 
nepieciešamajām īpašībām, prasmēm, kā arī to, vai tās piemīt pašiem. 

Plkst.13:00 no katras klases (5.-7.kl.) četri skolēni devās uz jauniešu centra „Bums" 
organizēto pasākumu  „Iepazīsti Gulbenes novadu uzņēmumus". Skolēni pasākuma laikā 
devās uz uzņēmumiem „Sintija un Co" , „Kalvi un Co" un uz  Rankas pagasta pārvaldi. 
Tika veikta intervija ar vadītājiem. Uzņēmuma vadītāji bija sagatavojuši uzdevumus arī 
skolēniem. Nobeigumā skolēnu grupu darbs tika arī novērtēts. 

Plkst. 15:20 8. -9.klases skolēniem notika Karjeras stunda informācijas kabinetā, tās laikā  
četri  skolēni  apmācīja savus klasesbiedrus darboties ar karjeras informācijas rīkiem 
internetā. 

Skolēni secināja, ka ir daudz dažādu veidu, kā patstāvīgi iegūt informāciju par dažādām 
izglītības iespējām. 
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Rankas pamatskolas skolēnu Karjeras nedēļas otrā diena 

   Ir pienākusi Karjeras nedēļas otrā diena - 8. oktobris. Visi (8. un 9. klases skolēni un 
audzinātājas) jau agri no rīta kāpjam skolas autobusā, lai dotos uzzināt sev  dzīvei 
nepieciešamo - nākotnes profesiju.Pirmā pietura, kur nonākam, ir Jaungulbenes 
Profesionālā vidusskola, te mūs sagaida gan tās audzēkņi, gan skolotāji. Sākumā tiek 
prezentēta skola, uzdoti jautājumi, sniegtas atbildes, kā arī pārsteigums - audzēkņu 
priekšnesums.Pēc informatīvās daļas mēs tiekam sadalīti divās grupās - zēni dodas uz 
automehāniķu darbnīcu, meitenes - tūrisma speciālista darbnīcu. Zēni ar lielu interesi 
iesaistās visās aktivitātēs - gan vīlē stieņus ,gan montē riepas. Meitenes noskatās 
prezentāciju par dažādiem tūrisma objektiem Gulbenes novadā un veic fotomedību 
uzdevumus.  Laiks aizskrien vēja spārniem, pat nepamanām, ka jau jābeidz darboties, jo 
laiks tomēr ir ierobežots. Nobeigumā visi mielojamies ar mums īpaši pagatavoto zupu un 
izdarām secinājumus - gan jau būs kāds, kas nākamajā 1. septembrī te atgriezīsies. 

Nākamais pieturas punkts ir Gulbenes Nodarbinātības valsts aģentūra. Mūs sagaida 
karjeras speciāliste Anda Bogdāne. Te tiek rādīta prezentācija „Zini vai mini". Pēc 
prezentācijas notiek individuāls darbs -  tiek veikts mums nākotnei ļoti svarīgais karjeras 
tests. Apmeklējot šo speciālistu, guvām ļoti svarīgu atziņu - proti, ir svarīgi saprast - ko tu 
gribi, ko tu vari un ko vajag sabiedrībai. 
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Karjeras nedēļas pirmā diena Rankas pamatskolā 

Š.g. 7.-11. oktobrī mūsu novadā tiek organizēta karjeras nedēļa, arī Rankas pamatskolas 
skolēni nolēma piedalīties šajā projektā, jo karjera ir svarīga cilvēka dzīves sastāvdaļa. 
7. oktobrī Rankas pamatskolā notika pirmie pasākumi, kas saistīti ar karjeru. 
Plkst.12:00 1.- 5. klases skolēniem norisinājās pasākums „Saldējums ar lielajiem”. Bērni 
tikās ar radošo profesiju pārstāvjiem- Rankas kultūras nama vadītāju Mudīti Šnē un 
folkloras kopas ‘’Pērlis’’ vadītāju Daci Vītolu. Skolēni ,uzdodot jautājumus, uzzināja gan 
par šo profesiju īpatnībām, gan par latviešu folkloras nozīmīgumu mūsdienās, gan par 
viešņu skolas gadiem un  viņu vaļaspriekiem. 
Plkst. 13.00 6.-9. klases skolēniem notika karjeras stunda, kurā piedalījās vietējie 
uzņēmēji -  Jānis Kļaviņš un Māris Brencis. Skolēni šai stundai centīgi gatavojās jau visu 
iepriekšējo nedēļu. Uzņēmēji atbildēja uz skolēnu interesējošiem jautājumiem ar 
izsmeļošām atbildēm, kuras rosināja skolēnus padomāt par  dažādām lietām, kas saistītas 
ar uzņēmējdarbību. Skolēni arī uzzināja šo uzņēmēju veiksmes formulas, un viena no tām 
ir centīgi mācīties. 
Karjeras stundas nobeigumā skolēni un ciemiņi tika aicināti mieloties ar saldējumu un 
veikt secinājumus par dzirdēto. 
Plkst. 14.45 četri  8.-9.klases skolēni devās uz Rankas pagasta bibliotēku, kur tika 
apmācīti darboties ar karjeras informācijas rīkiem internetā. Šie skolēni 09.10. 2013. 
apmācīs ar tiem darboties savus klasesbiedrus. 
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Š.g.24.septembrī devāmies  mācību pārgājienā (7., 9.klases skolēni un audzinātājas), 
kura pirmā apstāšanās pietura bija „Vecpāpani” pie uzņēmēja Māra Brenča. Guvām 

informāciju par saimniecību, ar interesi klausījāmies par to, kā ir veicies no uzņēmuma 
dibināšanas sākuma līdz pat šai dienai. Varējām izmēģināt  savu roku pielikt ābolu čipsu 

gatavošanā un aveņu kastīšu locīšanā. Paguvām arī apskatīt plašo ābeļdārzu un 
pamieloties ar rudens avenēm. 

Pārgājiena nākamā pietura bija „Ķelmēni”, vieta, kur cep Latvijā vienu no iecienītākajām 
maizēm. Uzzinājām un savām acīm redzējām, kā no grauda top maize. Ieguvām arī 

informāciju par to, kādu profesiju pārstāvji ir nepieciešami šajā uzņēmumā. 
Pedējā pārgājiena pietura bija „Dzidrāji”, skolotājas T.Voveres māja. Te mēs kurinājām 

grilu, cepām vecāku sarūpētos gardumus, ēdām „Ķelmēnu” maizi un „Vecpāpanu” ābolu 
čipsus, spelējām spēles un pārrunājām dienā gūtos iepaidus. 

Paldies „Vecpāpanu” un „Ķelmēnu” saimniekiem par jauko uzņemšanu un mums veltīto 
laiku, kā arī sarūpētajām dāvanām. 
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30.septembrī skolā tika svinēta Miķeļdiena. Pirms lielā tirgus folkloras kopa "Dzīpariņi" un 
skolotāja Aelita ieskandināja svētkus. Pēc tam notika lielā tirgošanās, kurā piedalījās arī 
daži vecāki. Ar vecāku palīdzību tika sarūpētas rudens veltes arī izstādei.  Kad visi bija 

sapirkušies, varēja sākties jautras aktivitātes par godu Miķelim. 

   

27. septembrī notika olimpiskā diena arī Rankas pamatskolā. Skolas pašpārvaldes 
meitenes visus izvingrināja. 
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18. septembrī Gulbenē skolas godu futbolā aizstāvēja Aigars Dāvis Dailide, Kristers 
Saveļjevs, Ernests Dzenītis, Rainers Roberts Saulīte, Elans Kadancevs, Niks Rainskis, 
Jānis Dailide, Edgars Eduards Rutkis. Viņi ieguva "D" grupā 2. vietu. 

 

Rudens pārgājiens 

Piektdien, 13. septembrī 2. un 3. klases skolēni devās pārgājienā. Rīts bija stipri 
miglains. Lai sasniegtu galapunktu "Vecpāpanus" pa ceļam tika apmeklēta bibliotēka, kurā 
daži bērni bija pirmo reizi. Bibliotēkas vadītāja Arita Bogdanoviča iepazīstināja bērnus ar 
jaunākajām grāmatām, grāmatu daudzveidību, par piereģistrēšanās iespējām bibliotēkā 
kā arī iespējām izmantot datorus un iespējas skatīties latviešu filmas un multfilmas 
bibliotēkā bez maksas. "Vecpāpanos" pārgājiena dalībniekus sagaidīja saimnieks Māris 
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Brencis. Bērni uzzināja kā gatavo garšīgos, kraukšķīgos  ābolu čipsus. Arī paši varēja 
izmēģināt izņemt ābolam serdi, nomizot to, sarīvēt un beigās ielikt kaltējamā ierīcē. Visi 
varēja izmēģināt kā salocīt kastīti avenēm, bija arī balvas! Ābeļdārzā ābeles liecās no 
skaisto un lielo ābolu smaguma, rudens avenes bija ļoti garšīgas, tika pamanīti arī 
bumbieri, kuri bija gardi. 

Noslēgumā bija ugunskurs, desiņas, dažādas nodarbes,  pat zāles pļaušana! Pasākums 
bija jauks un interesants. 
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Jaunumi septembrī 

16. septembrī atsākas peldēšanas nodarbības Balvu peldbaseinā 1.- 5. klašu skolēniem. 

No 7.-11.oktobrim  notiks "Karjeras nedēļa" 

20. septembrī skolā būs fotogrāfs (Mārītes kompānija) 
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Skola piedalās projektos "Skolas piens" un "Skolas auglis" 

 


