
VASARAS NOMETNE LATVIJAS UN 

DIASPORAS BĒRNIEM "SAULE META 

ZELTA LOKU" 

Rankas pamatskolā no 30. jūlija līdz 8. augustam notika starptautiska nometne diasporas un 

latviešu bērniem.Nometnē piedalījās 17 diasporas bērni no Anglijas, Skotijas, Īrijas, Vācijas, 

Maltas, Spānijas, Igaunijas un 13 mūsu  folkloras kopas "Dzīpariņi" dalībnieki. Nometnes laikā 

 dalībnieki izzināja saulgriežu svinēšanas tradīcijas Latvijā, apguva latviešu tautas dejas un 

dziesmas, kā arī devās ekskursijās gan pa Vidzemes reģionu, gan uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. 

Nometne tika realizēta ar Sabiedrības integrācijas fonda finansēto programmu (līguma 

nr.2015.LV/SP/18/07). 
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XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES 

DZIESMU UN DEJU SVĒTKI 
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Rankas pamatskolas folkloras kopa "Dzīpariņi" un kultūras nama deju kolektīvs "Liesmiņa" no 

7.- 12. jūlijam piedalījās dziesmu un deju svētkos. Deju kolektīvs izdejoja savas dejas 

lielkoncertā "Ceļā uz varavīksni". Folkloras kopa uzstājās Brīvdabas muzejā, folkloras 

pasākumos Vērmanes dārzā un rotaļu programmā "Riti raiti" pie Brīvības pieminekļa. 
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FOLKLORAS KOPU 

ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS LĪVĀNOS 

16. maijā folkloras kopa "Dzīpariņi" piedalījās Latgales un Vidzemes folkloras kopu 

ģenerālmēģinājumā Līvānos. Tika izdejotas abas rotaļu programmas "Rotaļu raksti" daļas. Mēs 

dejojām 2. daļu, tā ir nedaudz grūtāka par 1.daļu. Mūsu jaunieguvums- kokle, kuru nopirkām par 

skolēnu un viņu ģimeņu, skolotāju  ziedojumiem. 

  

 

  

Paldies visiem, kuri ziedoja naudu, lai mēs varētu iegādāties kokli! 

MĀTES DIENAS PASĀKUMS 

8. maijā visi skolēni pulcējās skolas zālē, lai ar koncertu iepriecinātu savas māmiņas. Koncertā 

piedalījās deju kolektīvi "Dzirkstelīte" un "Liesmiņa", folkloras kopa "Dzīpariņi", popgrupas 
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"Dimantiņi" un "Mazie dimantiņi". Beigās visi nodziedāja kopīgu dziesmu, kura ne vienai vien 

mammai aizkustināja sirdi. 

 

 

  

FOLKLORAS FINĀLĀ RĪGĀ 
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26. aprīlī Rīgā Tehniskajā Universitātē notika folkloras konkursu finālskates. Tradicionālās 

muzicēšanas konkursā "Klaberjakte" piedalījās Monta Aļeksejeva un Sanija Grunde. Meitenes 

ieguva III pakāpes diplomus. 

 

4. KLAŠU PASĀKUMS GULBENĒ 

30. aprīlī 4. klases skolnieces Monta Aļeksejeva un Elīna Tiltiņa piedalījās 4. klašu pasākumā 

"Lai kopā top" un ieguva Gulbenes 2. vidusskolas sertifikātus par erudīciju un sadarbības 

prasmju pilnveidošanu. 
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LIELĀ TALKA RANKAS PAMATSKOLĀ 

Mūsu skolas apkārtne ir ļoti skaista pateicoties skolas darbiniekiem, skolēniem un skolotājiem, 

kā arī skolēnu vecākiem. Tāpēc katru gadu pavasarī kad daba mostas arī mēs sarosāmies un 

sakopjam savu apkārtni. Sakopšanas talkā darbojās gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni, 

skolas darbinieki, pedagogi, Jo vide, kurā dzīvojam un ikdienā strādājam, ir daļa no mums 

pašiem. 

Paldies visiem par labi padarītu darbu! 

Talkas noslēgumā visi uzspēlēja tautas bumbu. 
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TIKŠANAS AR ES LIETU EKSPERTI 

Katru gadu 9.maijā  visā Eiropā, tajā skaitā arī Latvijā, tiek atzīmēta Eiropas diena. Šim 

notikumam par godu mūsu valstī notiek akcija „Atpakaļ uz skolu 2015”. Tās laikā skolēni tiekas 

ar skolu absolventiem – ES lietu ekspertiem, uzzinot vairāk par viņu darba ikdienu un Eiropas 

Savienību. 

Arī mūsu skolā š.g.24.aprīlī bija tikšanās ar eksperti Iritu Lukšo. Viņa pati gan nav mācījusies 

mūsu skolā, bet ar lielu lepnumu uzsvēra, ka Ŗankas pamatskolu ir absolvējusi viņas 

mamma. Skolēni tika informēti par ES un Latvijas dalību tajā ,iepazīstināti ar aktuālajiem 

jautājumiem, tika prezentēta kultūra un valodas dažādība ES.  Interesanti bija uzzināt par 

jauniešu iespējām ES, tiesībām, īpaši tad, kad izbraucam ārpus Latvijas robežām, kā arī par 

mācīšanās iespējām ES. Visiem ļoti labi atmiņā paliks ekspertes atziņa, ka cilvēks tikai pats ir 

savas laimes kalējs, katrs ir atbildīgs par to, cik tālu  dzīvē tiks, jo viss ir atkarīgs no ieguldītā 
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darba. Tikšanās nobeigumā visiem tika pasniegtas arī dāvanas atbilstoši skolēnu vecumposmam 

– materiāli par ES. 

 

 CIEMIŅI RANKAS PAMATSKOLĀ 

22.04.2015.Rankas pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs skolotājiem un atbalsta 

personālam no skolām, kas īsteno speciālās izglītības programmas integrējot. Skolā viesojās 

Gulbenes novada pedagogi, novada logopēde un psiholoģe, kā arī Rankas pagasta bāriņtiesas un 

sociālais darbinieks. Rankas pamatskolas direktore, skolotāji un atbalsta personāls dalījās 

pieredzē darbam ar skolēniem, kam ir dažāda veida atbalsta pasākumi mācību darbā, tos 

integrējot skolas kolektīvā. Ieskatam... 
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Rankas pamatskolas skolēni sniedza ciemiņiem priekšnesumus 

 

PALDIES DEJOTĀJIEM 

Deju kolektīvi "Liesmiņa" un "Dzirkstelīte" piedalījās skatē Gulbenē. Deju kolektīvus vērtēja 

deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” mākslinieciskais vadītājs, deju skolas „Dzirnas” vadītājs 

Agris Daņiļevičs, deju lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja, deju kolektīva „Vizbulīte” vadītāja 

Indra Ozoliņa, lielkoncerta virsvadītāja, Valsts izglītības satura centra vecākā referente Ilze 

Mažāne, deju svētku mākslinieciskās padomes locekle Renāte Linde, svētku Goda virsvadītāja, 

bērnu Tautas deju ansambļa „Dzintariņš” vadītāja Olga Freiberga. 

"Liesmiņa" ieguva I pakāpes diplomu un tiesības cīnīties par piedalīšanos XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertā. 

Paldies dejotājiem pateica arī klašu audzinātāji, sarūpējot gardu pārsteigumu. 
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RANKAS PAMATSKOLĀ MĀCĪBU 

PROGRAMMA ĀRPUS LATVIJAS 

DZĪVOJOŠAJIEM BĒRNIEM 

 Lasīt šeit... http://www.gulbene.lv/index.php/izglit/izvm/192-mzak/8713-3d 

VIESI RANKAS PAMATSKOLĀ 

8. aprīlī Rankas pamatskolā viesojās PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, 

Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa un galvenā metodiķe Vineta 

Vaivade, lai klātienē pārrunātu izaicinājumus un vajadzības, kas radušās izglītojot diasporas 

bērnus tālmācībā, jo kopš 2015. gada janvāra Rankas pamatskola, atsaucoties Northemptonas 

(Lielbritānija) nedēļas nogales skolas „Sprīdītis” aicinājumam, sāka mācīt ārpus Latvijas 

dzīvojošos latviešu bērnus ar programmas skype palīdzību... Lasīt tālāk... 
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[caption id="attachment_1416" align="aligncenter" width="579"]

 No 

kreisās-skolotāja Aija Krēsliņa , fonā palma, kuru skolai pārraudzībā atstāja toreizējais skolas 

direktors Ernests Vilks pirms došanās trimdā 1944. gadā. Palma zaļo un plaukst vēl šodien, 

pirms dažiem gadiem Vilka kunga meita Irita, skolā viesojoties, vienu palmas zariņu aizveda sev 

līdzi uz mājām kā dārgu piemiņu.[/caption] 

IZSTĀDĒ  “LUDOLFS LIBERTS. 

SPOŽUMS” 

Rankas skolas skolēni apmeklēja Ludolfa Liberta 120 gadu dzimšanas dienai veltītu izstādi. 

Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzejā 9.aprīlī atklāja izstādi “Ludolfs Liberts. 

Spožums”. Šī izstāde ir veltīta Ludolfa Liberta 120 gadu dzimšanas dienai. Izstādē skolēni 

apskatījās L.Liberta gleznu kolekciju. 

Vecgulbenes muižā žurnālists Jānis Birga stāstīja par L.Libertu. Noslēgumā visiem bija iespēja 

baudīt Latvijas Nacionālās operas solistes Kristīnes Zadovskas un Jura Ādamsona 

koncertprogrammu (koncertmeistars Mārtiņš Zilberts). 
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PROJEKTU DIENAS RANKAS 

PAMATSKOLĀ 1.04. - 2.04. 

Šajā mācību gadā projektu dienu tēma: "NOTEIKUMI SIRDSMIERAM" 

Projektu dienu mērķis. 

1. Izveidot „Noteikumus sirdsmieram” 

2. Patriotisma jūtu veidošana, veidojot piederības sajūtu skolai, pagastam, valstij, latviešu 

tautai. 
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1.DIENA: 

1.aktivitāte: "Kas tev ir vajadzīgs, lai justos labi?" - noteikumu izvirzīšana, prezentēšana, 

apspriešana. Piecu svarīgāko noteikumu izvirzīšana skolā. 

 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

2.aktivitāte: Lomu spēles un atziņas par redzēto. 
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3.aktivitāte: Labo vārdu trauku gatavošana pa klasēm. 

  

 
 

http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4232.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4232.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4232.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4222.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4223.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4223.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4224.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4226.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4227.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4228.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4232.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4235.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4233.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4228.jpg


  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4238.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4238.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4243.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4243.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4237.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4237.jpg
http://www2.gulbene.lv/rskola/wp-content/uploads/2013/04/IMG_4243.jpg


  

  

  

  

  

  

  

4.aktivitāte: Dienas izvērtējums. 

 

2.DIENA: 

1.aktivitāte: Skolas koka veidošana - iepazīšanās ar latvju zīmēm, savas spēka zīmes izvēlēšanās 

un savas ozollapas izgatavošana un ievietošana lielajā skolas ozolā. 
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2.aktivitāte: Lieldienu olu gatavošana un krāsošana. 
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3.aktivitāte: Skolas folkloras kopas un deju kolektīvu uzstāšanās, kopīgas rotaļas un aktivitātes 

par Lieldienu tēmu. 
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4.aktivitāte: Projektu dienu izvērtējums. 
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PIEDALĀMIES GULBENES NOVADA DEJU KOLEKTĪVU SKATĒ  

31.martā Gulbenē notika novada deju kolektīvu skate (1. kārta). Kultūras nama deju kolektīvi 

"Dzirkstelīte" un "Liesmiņa " saņēma II pakāpes diplomus. Dejotāji dejoja jaunajos, skaistajos 

tērpos. 18. aprīlī notiks atlases skate uz deju svētkiem. Turēsim īkšķus par savējiem, lai viņiem 

veicas! 

 

13. martā deju kolektīvi "Dzirkstelīte" un "Liesmiņa" piedalījās novada deju kolektīvu sadancī 

Stāķos. Deju kolektīviem top jauni ,skaisti tērpi. 
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12.martā skolā viesojās Bertille no Francijas. Kaut arī ir pagājis pusotrs gads, viņai latviešu 

valodu nav aizmirsusi. Bertille no 2012.gada oktobra līdz 2013.gada oktobrim reizi nedēļā 

palīdzēja mūsu skolas jauniešiem apgūt angļu valodu nedaudz savādākā veidā. 

 

10.martā Gulbenes Bērzu pamatskolā sapulcējās Gulbenes novada skolu trešās klases 

skolnieki.  Rankas pamatskolu pārstāvēja Krista Kristiāna Brence un Kristers  Saveļjevs. 

Uzdevumi bija jāatrisina  sešdesmit minūtēs. Savas zināšanas latviešu valodā rādīja četrpadsmit 

skolēni , bet matemātikā – piecpadsmit  skolēni. 

Krista Kristiāna Brence uzrādīja labus rezultātus latviešu valodā, starp četrpadsmit dalībniekiem 

viņa ieguva 4. vietu . No trešās vietas viņu šķirā tikai viens punkts. 
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Arī Kristers Saveļjevs  olimpiādē uzdevumus veica ar vislielāko atbildības sajūtu , bet mazliet 

pietrūka, lai iegūtu atzinību . 

Paldies par ieguldīto darbu sagatavošanās procesā gan bērniem pašiem, gan viņu vecākiem! 

 

  

  

Zobu busiņš Rankas pamatskolā. 

Dzīvei laukos, kā zināms, ir savi plusi un mīnusi. Viens no trūkumiem, ko izjūt laukos 

dzīvojošie, ir attāluma pārvarēšanas problēmas zobārsta un zobu higiēnista apmeklēšanas reizēs. 

Ja medicīniskie pakalpojumi bērniem līdz 18 gadu vecumam ir bez maksas, tad ceļš nokļūšanai 

pie specialista paņem gan laiku, gan līdzekļus. 

Mēs Rankas pamatskolā esam laimīgi, ka jau trešo reizi (no 2009.gada) mūsu skolu apmeklē 

zobu busiņš. Īpaši svarīgi tas tāpēc, ka Rankā nav zobārsta. Esam ļoti pateicīgi Ziemeļaustrumu 

Latvijas Mutes veselības centra SIA Gulbenes pārstāvniecībai par šo iespēju. 

Zobu busiņš pie Rankas pamatskolas strādāja no 20.- 27.februārim. Visiem 1.- 9.klašu skolēniem 

bija iespēja apmeklēt zobu higiēnistu un vajadzības gadījumā arī zobārstu, kas salaboja zobus. Ar 

skolēniem strādāja zobu higiēnistes Iveta Zvirgzdiņa, Monta Kozlovska un Sintija Ķikuste. 

Viņas ne tikai rūpējās par zobu, mēles, smaganu labsajūtu, bet arī konstatēja, kuriem skolēniem 

vajag apmeklēt zobārstu. Vienlaikus notika izglītojošas sarunas, skolēni tika uzslavēti par 

regulāru zobu tīrīšanu, pamācīti, kā to darīt vēl labāk. Šķiroties katrs saņēma glītu uzlīmīti un 

informējošu vēstulīti vecākiem, ja bija atklājies kāds zobu bojājums. 

Iespēja apmeklēt zobārstu bija turpat zobu busiņā. Skolēnu zobus laboja zobārste Viola 

Medniece. Zobārstīte bija tik jauka, ka aizmirsās bailes  un pārgāja sāpes, parastās baiļošanās 

vietā nāca prieks par salabotiem zobiem. 

Paldies skolēnu, skolas darbinieku un vecāku vārdā jaukajām higiēnistēm, laipnajai zobārstītei, 

kā arī šoferītim Jānim, kurš nekurnot prata izgrozīt savu milzīgo busu skolas šaurajos celiņos. 

Anda Jansone 

Rankas pamatskolas 



direktores  vietniece mācību darbā 

 RUNČA MISIŅA LASĪŠANAS STACIJAS 

Šajā mācību gadā mūsu skola piedalās projektā „Runča Misiņa lasīšanas stacijas”, kura 

mērķis ir veicināt jauniešu interesi par grāmatu lasīšanu. 

Š.g.2.martā skolā tika organizēta tematiskā pēcpusdiena, tajā piedalījās 10 skolēni no 5.līdz 

9.kl., kuri nolēmuši mācību gada laikā izlasīt piecas grāmatas. Katrs skolēns pastāstīja par 

izlasītajām grāmatām, centās ieinteresēt pārējos biedrus to lasīšanā, kā arī izvērtēja, cik katram 

vēl daudz darba jāiegulda, lai realizētu iecerēto. 

Novēlu veiksmi turpmākajā darbā! 

Skolotāja Tatjana Vovere 

 

14.februārī 5.klases skolēni savā kolektīvā organizēja Draudzības stundu. Visi iepriekš 

gatavoja katram klasesbiedram pārsteigumu – nelielu dāvaniņu. Īpaši jauks izvērtās pasniegšanas 

brīdis. Varēja redzēt, ka katrs tam ir gatavojies ļoti rūpīgi. Ikvienā dāvaniņā bija ielikts sirds 

siltums. 

Cerams, ka arī turpmāk būsim tikpat draudzīgi kā šajā stundā. 
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20. februārī folkloras kopa "Dzīpariņi" piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu 

Tālās Gaujmalas novada sarīkojumā - skatē un ieguva II pakāpes diplomu un ceļazīmi 

piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Te arī notika konkursu 

pusfināli - Tradicionālās dziedāšanas konkursā "Dziesmu dziedu, kādā bija" piedalījās Elizabete 

Dzenīte, tradicionālās dejošanas konkursā "Vedam danci" skalu dejas rādīja Krista Kristiāna 

Brence, Ernests Dzenītis, Jānis Krēsliņš, bet muzicēšanas konkursā "Klaberjakte" piedalījās 

Agrita Kerija Medejse, Monta Aļeksejeva un Sanija Grunde. Monta un Sanija izcīnīja iespēju 

piedalīties konkursa finālā Rīgā 26.aprīlī. 

 

12.februārī notika Gulbenes novada skolu 1. klašu pasākums. Pasākumā piedalījās 31 

pirmklasnieks no 13 skolām. Dalībniekus apsveica folkloras kopa "Dzīpariņi". 

Pasākuma dalībnieki darbojās 4 darbnīcās – bija jādomā matemātiski, jārunā angliski, jāgatavo 

svečturi interesantā tehnikā un protams neizpalika mūsu tautas pasakas un interesantais 

uzdevums kopā ar tām. 

Kamēr bērni darbojās, skolotāji devās ceļojumā uz “Kāķupiem” pie Agritas Gailītes, kur 

iepazinās ar dažādiem noslēpumiem savas veselības nostiprināšanā un saglabāšanā. 

Nobeigumā visi dalībnieki saņēma īpašas grāmatzīmes, burtnīcas un konfekšu krelles. 
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Ziemas saulgriežos 22. decembrī folkloras kopa "Dzīpariņi" un popgrupa "Dimantiņi" 

apciemoja vientuļos cilvēkus Tirzas pansionātā. Katram vecajam cilvēkam  tika uzdāvināta īpaši 

gatavotā kartiņa, liela kūka un neliels koncerts.Beigās visi kopā nodziedāja Ziemassvētku 

dziesmu "Klusa nakts, svēta nakts." 
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Rankas pagasta padomes rīkotajā konkursā "Labākā klase" starpposma vērtējumā sākumskolas 

klasēs augļu grozu saņēma 4. klase (audzinātāja Aelita Medejse), pamatskolas klasēs- 5. klase 

(audzinātāja Tatjana Vovere). 
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Rankas pamatskolas atzinības rakstus par sasniegumiem mācību darbā, beidzot 1. semestri, 

saņēma: 

2.klasē 

Kristiāns Gile, Alise Ļubinska, Laila Poiša, Renārs Upītis 

3. klasē 

Krista Kristiāna Brence, Ernests Dzenītis, Agrita Kerija Medejse 

4. klasē 

Monta Aļeksejeva, Kevins Šmits, Elīna Tiltiņa, Lolita Dome 

5.klasē 

Daniela Dūrīte, Elizabete Dzenīte, Kristers Jānis Losevs, Luīze Anna Šmoteka 

6.klasē 

Eva Aļeksejeva 

7.klasē 

Astra Sanda Bērziņa 

8.klasē 

Niks Vilcāns 

9.klasē 
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Nauris Ciekurzis 

 

Ziemassvētku pasākums skolā 
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27.novembrī skolā notika - karnevāls . Skolēniem tika dota iespēja izpausties radoši , darinot 

savus tērpus un maskas. Maskas bija jāgatavo pēc multiplikācijas filmu vai pasaku tēliem. 

Pavisam bija pieteikušies 34 tēli ! Pasākuma laikā maskām bija sevi jāprezentē , jo viņas vērtēja 

žūrija. Pasākuma atklāšanā visas maskas zālē ienāca dejojot polonēzi. Tas bija ļoti interesanti un 

kaut kas tāds mūsu skola vēl  nebijis ! Karnevālu vadīja princese Saulcerīte un Meža māte , kas 

visus arī  izklaidēja . Pie mums ciemos bija arī pati Pepija Garzeķe! Bez viņas klātbūtnes un 

jautrās dejas , pasākums nemaz nebūtu izdevies ! Tika arī izveidots foto stūrītis , kur tēli varēja 

iemūžināt šo mirkli. Pēc pasākuma skolēniem bija diskotēka. šo pasākumu noorganizēja skolēnu 

pašpārvalde. 

 

Sagaidot Latvijas 96.gadadienu, skolēni darbojās radoši - 5.-7.klases skolēni veidoja plakātus 

par Latvijas dabu, bet 8.,9. skolēni veidoja prezentācijas „PowerPoint” programmā par to, kas 

saistās ar vārdu „Latvija”. 1. -4. klases skolēni sagatavoja kopīgu prezentāciju "Latvijas simboli". 

Literatūras stundas bija veltītas dzejoļu sacerēšanai, bet labākie darbi tika lasīti pasākuma laikā. 

Koncertā piedalījās folkloras kopa ar skalu dejām un  popgrupas "Dimantiņi" un "Mazie 

dimantiņi". 
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Neizpalika arī nu jau mūsu skolā iedibinātā tradīcija – svētku galda klāšana. 

 

  

11.novembrī skola notika Lāčplēša dienas sacensības. 5.-9. klašu jauktās komandas sacentās 

orientēšanās sprintā. Uzvarēja komanda „Burkāni”. 1.- 4. Klašu jauktas komandas sacentās 

„Tautas bumbā”, soda sitienos un lidojošo šķīvīšu mešanā. Labāka bija E.Dzenīša komanda. 

10. novembris Mārtiņdiena ir saimnieciskā gada noslēgums un ziemas sākuma diena. Mārtiņos 

sākas tradicionālās ķekatas jeb budēļi, kas ilgst līdz pat Meteņiem. Arī mūsu skolas folkloras 
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kopa "Dzīpariņi" šodien ienesa svētību gan PII "Ābelīte", gan pagasta pārvaldē, gan kultūras 

namā, gan pie mūsu draugiem "Vecpāpanos". 

 

  

Ceturtdien 6. novembrī skolas saime pulcējās kopā, lai paveiktu labu darbu - sakoptu savas 

skolas apkārtni. Laiks mūs lutināja -  saule spīdēja, vējš nepūta, lietus nelija. 

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA OKTOBRĪ 

Kaut arī laika apstākļi sagādāja pārsteigumu un laiks bija samērā vēss, 23.oktobrī Rankas 

pamatskolas 5.-9.klašu skolēni, bruņojušies ar labu garastāvokli, karstu tēju, cimdiem un 

cepurēm devās mācību ekskursijā. 
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Šoruden apmeklējām Raunas cepli, kur uzzinājām kā top dažādi māla izstrādājumi – gan trauki, 

gan suvenīri. Cēsu jauno laiku un viduslaiku pilīs uzzinājām daudz par vēsturiskiem notikumiem, 

kas saistīti ar Latvijas vēsturi, redzējām dažādas izrakumos atrastas lietas no seniem laikiem, 

klausījāmies stāstus par notikumiem un traģēdijām pilī, kā arī devāmies izpētīt viduslaiku pils 

mūru ejas ar lukturīšiem kā sendienās to darīja mūki. Savukārt ekskursijas noslēgumā 

viesojāmies privātajā zoodārzā „Rakši”, kur mūs sagaidīja un dāvāja daudz pozitīvu emociju 

kamieļi, lamas un alpakas. 

Par spīti aukstajam laikam ekskursija  visiem patika – bija izglītojoša, interesanta un arī 

izklaidējoša. Paldies visiem, kas piedalījās!                                    Skolotāja Sigita 

 

  

13.10.201.-17.10. 2014. Karjeras nedēļa bija  dažādu pasākumu kopums, kur Rankas 

pamatskolas 8.- 9.klases skolēni kopā ar klašu audzinātājiem Ingu Jerumāni un Ingunu Bleivi , 

sadarbojoties ar JIC B.U.M.S pārstāvjiem tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un piedalījās 

radošajās darbnīcās un konkursos. 

13.10.2014. Karjeras nedēļas pasākums "Kēkss ar lielajiem", kas notika. Rankas kultūras namā, 

piedalījās Rankas pamatskolas 8.-9.klases skolēni, Rankas Profesionālās vidusskolas jaunieši un 

jauniešu centra vadītāja Jana Kalniņa ar palīgiem. 

14. 10.2014. Karjeras nedēļas pasākums „Publiskā runa„ kas notika Rankas pamatskolā, 

piedalījās 8.-9. klases skolēni . Jauniešu centra „ B.U.M.S „ vadītāja Jana Kalniņa ar diviem 

palīgiem – Aigu Vajevsku un Aivi Vucānu . 
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15.10. 2014. Patstāvīgais darbs- prezentācijas veidošana par 14.10.2014 notikušo pasākumu 

“Publiskā runa”, izmantojot informāciju tehnoloģijas. 

16.10.2014. Karjeras nedēļas pasākums ”Radošās darbnīcas Rankas Profesionālajā vidusskolā”. 

Radošās darbnīcas Rankas Profesionālajā vidusskolā piedāvāja: 

Galdnieku darbnīcas: „Iepazīšanās un darbošanās ar kokapstrādes mašīnām.” Gala produkts- 

gleznu rāmis, „Darbs ar rokas instrumentiem.” Gala produkts-  skulptūra 

Viesmīļu darbnīca – Ieskats viesmīļa profesijā. Gala produkts- kokteilis. 

Pavāru darbnīcas: „Pankūka, pankūciņa”, „ Pīrādziņ, nāc ārā!”,  „ Dārzeņu parāde”. 

17.10.2014. Karjeras nedēļas noslēgumā, kas notika Gulbenē, piedalījās arī Rankas pamatskola, 

Rankas arodvidusskola un  JIC B.U.M.S. 

Pēc  noslēguma pasākuma visi dalībnieki mielojās ar garšīgo karjeras nedēļas kūku . 

Rankas 8. – 9. klases komanda ieguva dāvanā skaistas krūzītes un uzlīmes , prieka un labu 

emociju aizvadīta visa nedēļa un šis pasākums. 

 

"Labo darbu "nedēļā (13.-.16. oktobris)  Rankas pamatskolas pašpārvalde, folkloras kopa 

"Dzīpariņi'', popgrupa "Mazie dimantiņi" devās uz Tirzas pansionātu iepriecināt vecos cilvēkus. 

Divas nedēļas skolēniem (ar vecāku līdzdalību) tika dota iespēja ziedot naudu pansionāta 

iedzīvotājiem laikrakstu abonēšanai. Gatavotas tika dāvaniņas, cepti gardi pīrāgi, gatavota 

koncertprogramma. 
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6. oktobrī tika atzīmēta Skolotāju diena. Skolēnu pašpārvalde parūpējās par to , lai skolotāji 

varētu orientēties skolas apkārtnē, meklēt dažādas interesantas lietas, dziedāt karaoki, atminēt 

dziesmas. Bija padomāts arī par garšīgu pārsteigumu. 
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Folkloras kopas " Dzīpariņi" dalībnieki un vadītāja skolotāja Aelita iepriecināja Skolotāju dienā 

arī mūsu skolas pensionētas skolotājas Daci Balodi un Aiju Liepiņu. 

 

  

1. oktobrī mūsu futbolisti piedalījās  Gulbenes novada skolēnu sporta spēlēs futbolā. "D" gupā 

tika iegūta 1. vieta. Par to parūpējās: Ernests Dzenītis, Aigars Dailide, Jānis Rainskis, Kristers 

Saveļjevs, Emīls Kurkovs, Sandijs Garais, Rainers Saulīte. "C" grupā 2. vieta - Elans 

Kadancevs, Ernests Dzenītis, Nauris Tiltiņš, Roberts Millers, Ēvalds Barkāns, Jānis Dailide, 

Edgars Rutkis. 

29. septembrī skolā notika tradicionālais Miķeļdienas tirgus. Tirgotie tika aicināti visi skolēni. 

Pēc tirgus notika Miķeļdienas pasākums sākumskolas skolēniem. Bija jāmin mīklas, jāizliek no 

pupām latviskās rakstu zīmes. 

Folkloras kopa visus iesaistīja rotaļās. 
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26. septembrī skolas pagalmā notika kopīga vingrošana Olimpiskās dienas ietvaros. Visus 

izvingrināja mūsu skolas parlamenta  dalībnieki. 

Lejasciemā notika kross, arī mūsu skolas dalībnieki atgriezās ar godalgotām vietām. 

 

Eiropas valodu diena 26. septembris. Mūsu skolas skolēni angļu valodā gatavoja 
projektu un to aizstāvēja. Katrs varēja izvēlēties kādu no Eiropas valstīm un par to 
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uzrakstīt.4. klases skolēns Kevins norvēģiski visus mācīja skaitīt līdz 10, Jānis prata 
vāciski skaitīt. 

 

Peldētapmācība Balvu peldbaseinā Rankas pamatskolas 1.- 5. klašu skolēniem notiks: 

15. septembrī 

13. oktobrī 

22. novembrī 

15. decembrī 

26. janvārī 

23. februārī 

30. martā 

27. aprīlī 
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1. septembris - Zinību diena 

Šajā mācību gadā 1. klasē sāk mācīties 10 zināt griboši bērni. Klases audzinātāja Aija Krēsliņa. 

Veiksmi jaunajiem skolniekiem un viņu vecākiem uzsākot skolas gaitas! 

 

Mūzikas skolā jaunais mācību gads sāksies 2. septembrī plkst.14.00 

Mākslas skolā jaunai mācību gads sāksies 3. septembrī plkst.14.00 

Par mācību līdzekļu iegādi 

Pirms jaunā 2014./2015. mācību gada sākuma vēlos atkātoti pievērst izglītības iestāžu uzmanību 

mācību līdzekļu un pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo dokumentu finansēšanas 

jautājumam. 

2013.gada 7.augustā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka valsts, pašvaldība un 

noteiktos gadījumos vecāku atbildību par konkrētā mācību līdzekļa iegādi. 

Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums
[1]

 ir savu materiālo iespēju robežās 

nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus
[2]

: kancelejas 

piederumus, apģērbu un apavus, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas 
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u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamo specifisko apģērbu, apavus un higiēnas piederumus, 

materiālus, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām 

vajadzībām. Pārējo mācību līdzekļu nodrošināšana ir valsts un pašvaldības kompetencē. 

Normatīvie akti nenosaka vecāku pienākumu nodrošināt savam bērnam tādus pedagoģiskā 

procesa organizēšanai nepieciešamos obligātos dokumentus,[3] kā skolēna apliecība un izglītības 

iestādes noteikts dokuments saziņai ar izglītojamā vecākiem (piemēram, izglītojamā 

dienasgrāmata) – tie ir jānodrošina izglītības iestādei. 

Ņemot vērā, ka viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu, 

aicinu pirms mācību gada sākuma ievietot skolas mājas lapā informāciju, ka 2014./2015.mācību 

gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem 

nav jāiegādājas. 

Ja izglītības iestāde finanšu līdzekļu trūkuma dēļ nespēj nodrošināt normatīvo aktu izpildi, aicinu 

vērsties pie dibinātāja (pašvaldības), nevis lūgt materiālu palīdzību izglītojamo vecākiem. 

Gadījumā, ja pašvaldība nerod situācijas risinājumu, aicinu informēt tiesībsargu un Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

Vienlaikus informēju, ka viena no tiesībsarga funkcijām ir sekmēt sabiedrības informētību un 

izpratni par cilvēktiesībām, par šo tiesību aizsardzības mehānismiem un par tiesībsarga darbu.[1] 

Pildot šo funkciju, tiesībsargs organizē seminārus, diskusijas un citus informatīvus pasākumus 

bērniem un bērnu tiesību aizsardzības subjektiem. Pasākumi ir bez maksas, un to norise 

iespējama gan Tiesībsarga biroja telpās, gan izbraucot uz Latvijas pašvaldībām. Par sadarbības 

iespējām aicinu sazināties ar Tiesībsarga biroju. 

  

  

Tiesībsargs                                                                              J.Jansons 

  

  



 

  

Rankas pamatskolas autobusa kursēšanas reisi no darba dienu rītos  

N.p.k. Pieturas nosaukums Reisa izpildes laiks   

  Ranka 7.05   

  Lācītes 7.10   

  Kalnāju pagrieziens 7.18   

  Rankas stacija 7.20   

  
Augstkalnieši (Pagrieziens uz 

Jaunpiebalgu) 
7.24   

  Smiltenes pagrieziens 7.26   

  Gaujasrēveļi 7.28   

  Rēveļi 7.31   

  Mazkaudzītes 7.39   

  Rēveļi 7.47   

  Gatves 7.55   

  Pagrieziens uz AVS (stārķene) 7.57   

  Rankas pagasta padome 7.59   

  Rankas pienotava (bērzs) 8.01   

  Mežsētas (Ķirši) 8.03   
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  Rankas pamatskola 8.08   

  Kāķupi 8.16   

  Pagrieziens uz Uriekstes staciju 8.20   

  Rankas pamatskola 8.25   

  

Interešu izglītības piedāvājums Rankas pamatskolā 2014./2015.māc.g. 

1.- 4.klasei 

Angļu valodas fakultatīvs 1.kl. 1 st. (otra valsts dotācija) 2.kl. 2 stundas, lai turpinātu pagājušajā 

gadā iesākto 

Koris 

Popgrupa ,,Mazie dimantiņi" 

Folklora ,,Dzīpariņi" (1.-5.klases) 

Deju kolektīvs ,,Dzirkstelīte" 

5.- 9.klasei 

Popgrupa ,,Dimantiņi" 

Grafikas studija 

Deju kolektīvs ,,Liesmiņa" 

Aušana 

Atbalsta programma lasītprasmes attīstībai 

                                           Papildizglītības piedāvājums: 

Gulbenes bērnu mākslas skola 

Gulbenes bērnu mūzikas skola 

Gulbenes bērnu sporta skolas Rankas treniņu grupas- Sports vispārējo fizisko spēju (VFS) 

attīstība 

  

  

2014./2015.mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas: 

1. rudens brīvdienas – no 2014. gada 27. oktobra līdz 2014. gada 31. oktobrim; 

2. ziemas brīvdienas – no 2014. gada 22. decembra līdz 2015. gada 2. janvārim; 



3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2015. gada 16. marta līdz 

2015. gada 20. martam; 

4. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2015. gada 

1. jūnija līdz 2015. gada 31. augustam. 

 


