
30.MAIJS – PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA… 

Šā gada 30.maijā arī Rankas pamatskolā notika pēdējai skolas dienai veltīts svinīgs 

pasākums, kurā tika godināti skolēni un skolotāji, kuri mācību gada laikā uzrādījuši 

labākos sasniegumus gan mācību darbā, gan interešu izglītībā. 

Skolēni, kas mācās ar vērtējumu ne zemāku par 6 ballēm. 

 

Čaklākie lasītāji skolas bibliotēkā. 



 

9.klases skolēni saņēma sertifikātus par brīvprātīgā darba veikšanu. 



 

Tika godināti skolotāji, kas sagatavoja skolēnus mācību un interešu izglītības darbā un ir 

guvuši ievērojamus rezultātus novadā un valstī. 



 

Labāko klašu titulus šogad izcīnījušas 4.klase un 9.klase. 



 

 

Pasākuma noslēgumā koncerts, kurā piedalījās 1.-4.klašu koris, popgrupa, deju kolektīvi, 

folkloras kopa un Margita Braše 



 

 



  

 

FOLKLORAS SVĒTKOS SALDŪ 

Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi” 21. un 22. maijā piedalījās 32. Latvijas 

bērnu un jauniešu folkloras svētkos „Pulka eimu pulka teku’’. 

Saldus svinēja savu 160 gadu jubileju un mēs palīdzējām šos svētkus padarīt 

skanīgākus. Gājām gājienā, uzstājāmies ar savu programmu gan individuāli, gan kopā ar 

Tālās Gaujmalas un Vidzemes augstienes novadiem. 

Neizpalika daudzās rotaļas un jautrie danči, kuros mēs aktīvi piedalījāmies. Bija arī stāstu 

vakars, brīvdabas kino, arī rīta rosme Kalnsētas parkā. 



  

 

Folkloras kopas vadītāja Aelita Medejse 

EKSKURSIJA 

18. maijā 1. – 5. klašu skolēni Rīgā apmeklēja Latvijas Kara muzeju un Latvijas Leļļu 

teātrī  izrādi  ”Pēdu dzinējs Caps”. Apskatījām arī Brīvības pieminekli. Mums arī  bija 

iespēja vērot  Brīvības pieminekļa goda sardzes maiņu. 



   

 

 

Rankas pamatskolas popgrupa „Dimantiņi”  „Ģimeņu 
dienās” Gulbenē 

14.maijā Rankas pamatskolas popgrupa „Dimantiņi”  piedalījās „Ģimeņu dienās” Gulbenē 

muzikālajā koncertā ar savu koncertprogrammu. Uz šo koncertu mūs uzaicināja 

Gulbenes novada dome, kas arī bija šī novada pasākuma galvenie organizatori. 

Mums bija jāsagatavo 15 minūšu garu savu programmu, tāpēc izvēlējāmies dziedāt 

piecas dziesmas: „Mans draugs”, „Amors – superstar”, „Sikspārņa Fledermauša šūpļa 

dziesmu”,  „Mājas”, kā arī soliste Margita Braše izpildīja dziesmu ”Kafijas krūze”. 



 

 

Mēs pašas bijām priecīgas par iespēju uzstāties šādā novada mēroga pasākumā un 

varētu teikt, ka popgrupa „Dimantiņi” radīja novadā savu atpazīstamību. 

13.maijā izskanēja pēdējais zvans devītajiem… 

 

SVEICAM! 

Savukārt devītie skolai dāvina divas bumbieres… Lai aug 
skaistas! 



 

 

 

 

12. maijā folkloras kopa “Dzīpariņi” viesojās ar 
koncertu Rankas PII “Ābelīte”. Koncerta nobeigumā 

dejoja visi- gan lieli, gan mazi. 



 

 



   

 

 

Akcija “Mans ieguldījums Rankas kultūras nama 
skvēra veidošanā” 



Cienījamie rancēnieši! 

Būsiet ievērojuši, ka pie Rankas kultūras nama tiek veidots skvērs. Ir tapušas divas lielas 

poķu dobes. Dobēs ir iestādīti mūžzaļie augi un ziemcietes. Lai dobes būtu skaistas un 

priecētu mūs visus vēl ir nepieciešami augi. 

Ja jums mājās ir ziemcietes ( izņemot īrisus) un jūs varat padalīties ar tām, kļūstiet par 

dobes veidotāju! 

Gaidīsim stādus laikā no 9.- 13.maijam  Rankas kultūras namā (pie Ināras Kazākas) vai 

Rankas pamatskolā (pie Laima Brašes). Stādiem klāt pievienojat zīmīti – stāda 

nosaukums, krāsa, cik liels aug 

Būsiet mīļi gaidīti stādīšanas talkā 16.maijā plkst.17.00! 

Tu, mīļā, mīļā, māmiņa! Es mīlu tevi kā nevienu… 

 

Šodien, 6.maijā, skolā notika Mātes dienai veltīts pasākums. Māmiņas ar ziediem, 

dāvaniņām un svētku koncertu iepriecināja gan lieli, gan mazi Rankas pamatskolas 

skolēni ar dziesmām, dejām un dzejām. 



 

 

 

 



 

  

 

“VEDAM DANCI” FINĀLS RĪGĀ 

Sestdien, 23. aprīlī Rīgas Tehniskā universitāte skanēja no dziesmām un jaunajiem 

muzikantiem, rībēja no dančiem. 



Arī  mūsu folkloras kopas „Dzīpariņi” prasmīgākie dejotāji piedalījās latviešu tradicionālo 

deju finālā „Vedam danci”. Mēs sacentāmies ar labākajiem Vidzemes un 

Zemgales  novada dejotājiem. Jāpiebilst, ka 2.līmeņa dejas dejojām tikai mēs. 

Dejas tika dalītas 3 līmeņos(pēc dejotāju prasmēm).  Mēs piedalījāmies 1. un 2. līmeņa 

deju programmā. Tāpēc visvairāk deju bija jādejo Elizabetei Dzenītei, Elīnai Tiltiņai, 

Kristeram Jānim Losevam un Ernestam Dzenītim, kuri palīdzēja izdejot dejas arī  Agnitai 

Brašei un Raitim Vasiļjevam. 

Dejotāji VISC  II pakāpes diplomus dabūja gan 1. līmeņa pāru dejās , gan arī 2. līmeņa 

pāru dejās. 

 

 



 

  

Paldies Agnitas un Raita vecākiem par bērnu atbalstīšanu klātienē- Rīgā, un pārējiem 

vecākiem, kuri turēja īkšķus mājās. Paldies arī skolotājai Valdai par atbalstu. 

Folkloras kopas „Dzīpariņi” vadītāja Aelita Medejse 

LIELĀ TALKA 

Rankas pamatskolas skolēni kolektīvi talkoja jau 22.aprīlī, lai sestdien varētu doties uz 

talku kopā ar savām ģimenēm. Jaunākās klases kopā ar audzinātājiem sakopa skolas 

teritoriju. 



 

 

 

 

8.un 9.klases skolēni kopā ar skolas direktori Laimu Braši un 8.klases audzinātāju Sigitu 

Petrovsku devās uz Rankas kultūras namu, kur paveica lielu darbu jaunā skvēra 

tapšanā. Tika veidota skaista, liela puķu dobe – tika noņemtas un izpurinātas velēnas un 

savesta melnzeme. Par darba rezultātu pašiem liels prieks. Nākamnedēļ tur jau tikšot 

stādīti košumkrūmi. Lai labi aug! 



 

 



 

KOPĀ NĀKOTNES MEŽAM! 



21.aprīlī Meža dienu 2016. pasākumu ietvaros 29 Rankas pamatskolas skolēni un 3 

skolotāji apmeklēja izglītojošu pasākumu Rankas pagasta īpašumā Veclazdupi, kur mūs 

laipni uzaicināja īpašuma saimnieks Guntis Grīnšteins un MKPC Ziemeļaustrumu 

nodaļas mežsaimniecības konsultante Ginta Ābeltiņa.  

Kopā ar Gunti Grīnšteinu iepazināmies ar 2011.gada kociņu stādījumiem, kuru tapšanā 

toreiz arī bija piedalījušies mūsu skolas skolēni Līga Kaparkalēja un Roberts Millers. 

 

 

 



Mums pastāstīja par meža kopšanu, atjaunošanu. Bija iespēja arī iepazīties ar meža 

stādīšanas instrumentiem, stādāmo materiālu un tā sagatavošanu, kā arī, katrs iestādīja 

pa kociņam nākotnes mežam. 

 

 

  



Kopā ar ornitologu Gaidi Grandānu ieklausījāmies putnu dziesmās, uzzinājām par putnu 

ligzdošanas un sadzīves paradumiem. Bija patīkami, ka arī daži skolēni pazina dažus 

putnus pēc dziesmas. Pasākuma beigās tika izlikts arī būrītis mazajam apogam. 

 

 

  

Kopā ar biologiem Loretu Urtāni un Andri Urtānu izpētījām, kas dzīvo Lazdupītē…taču, 

diemžēl, Lazdupīte ir tik ļoti piesārņota, ka tur nedzīvo nekas. Bet tas nekas – biologi bija 



ūdens dzīvniekus sagādājuši tepat netālu Gaujā un skolēniem bija iespēja pēc 

ūdensdzīvnieku noteicējiem izpētīt, kas tās par dzīvajām būtnēm ir. Uzzinājām daudz 

jauna un interesanta. 

 

 



 

 

Vēlāk ar meža stādīšanas instrumentiem mūs iepazīstināja Alla Purviņa un bija arī 

iespēja tos izmēģināt darbībā. 



 

 

Pasākuma noslēgumā visiem semināra dalībniekiem tika pasniegtas pateicības par 

piedalīšanos pasākumā. Un, protams, pasākums tika noslēgts ar ugunskuru, karstu tēju 

un desiņām. 



 

 

 

 



Paldies pasākuma organizatoriem, speciālistiem un īpaši Guntim Grīnšteinam, ka 

mūs uzaicināja. Pasākums bija ļoti interesants un izglītojošs. 

Rankas pamatskolas skolotāja Sigita Petrovska un pārējie dalībnieki… 

Tradicionālās dejošanas konkursa “Vedam danci” 
finālā 23.04.piedalīsies Agnita Braše un Raitis 

Vasiļjevs, Elīna tiltiņa un Ernests Dzenītis, Elizabete 
Dzenīte un Kristers Jānis Losevs. Turēsim īkšķus! 



 

Talkas objekti 22.aprīlī: 

Darba sākums 10.10 

Skolas ceļa malas, no skolas skatoties, 

Kreisā mala un pietura 4.klase + Elans,  Niks no 7.kl. (skolotāja Mārīte Braše) 



Labā mala 5.klase + Jānis no 7.klases (skolotāja Inga Jerumāne) 

Skolas priekša (no skolas skatoties) 

Līdz tūjām 3.klase (skolotāja Valda Kustova) 

No tūjām līdz dīķim 1.klase (skolotāja Aelita Medejse) + Edgars no 7.kl. 

Ap dīķi + zaļā klase 2.klase (skolotāja Aija Krēsliņa) 

Skolas priekšas labā puse no taciņas, ap pagrabu, līdz šķūnim 6.klase + Inguss no 7.kl. 

(skolotāja Inguna Bleive) 

Rankas KN dienvidu puse, skvēriņa iekārtošana, dobes, darba sākums 8.30 

8., 9.klase (sk. Sigita Petrovska, Laima Braše) 

Autobuss 14.00 

  

Cienījamie Rankas pamatskolas izglītojamo vecāki! 

Esiet gaidīti š.g. 19.aprīlī 17.00 uz Rankas pamatskolas 
konferenci. 



 

1.-4.klašu koru skate Gulbenē 

12.aprīlī Gulbenē Gulbenes valsts ģimnāzijā notika 1.-4.klašu koru skate. 

Šajā skatē arī piedalījās Rankas pamatskolas koris, iegūstot II pakāpes diplomu. Skatē 

bija jāizpilda katram korim trīs dziesmas. Pirmā bija obligātā dziesma visiem koriem, tā 

bija latviešu tautasdziesma „No rītiņa rozes sēju”, ko izpildīja accapello. Otro dziesmu 

bija jāizvēlas no Stāmerienas mūzikas un mākslas svētku repertuāra. Kā otro mēs 

izvēlējāmies Raimonda Paula dziesmu „Zinu, zinu, kas nu bija”. Visas šīs dziesmas 

izpildījām divbalsīgi. Trešā dziesma bija pašiem pēc izvēles un to mēs izvēlējāmies arī no 

Stāmerienas svētku repertuāra „Skaitāmdziesma”. Šo dziesmu iestudējām ar kustībām, 



ko atzinīgi novērtēja žūrijas komisija un ļoti pozitīvus vārdus teica par šīs dziesmas solisti 

Justīni Aldersoni. 

Skatē piedalījās septiņi novadu kori. Tagad mums laiks gatavoties mūzikas un mākslas 

svētkiem, kas notiks Stāmerienā 26.maijā. Uz šiem svētkiem jāsagatavo astoņas 

dziesmas, ko visi kori dziedās kopā. Kopmēģinājums novadā jau notika 29.martā un 

gandrīz visas dziesmas esam apguvuši, atliek tikai tās noslīpēt un iemācīties vārdus no 

galvas. 

 

 

Skolotāja Inuna Bleive 

Bridžita Francesa Morana. 

Rankas pamatskolā no janvāra sākuma līdz 7. aprīlim par manu, angļu valodas 

skolotājas, asistenti strādāja Bridžita Francesa Morana no Alzas ciemata 

Francijā.  Bridžita bija iesaistījusies brīvprātīgā darba  veicēju projektā. 

Man un Bridžitai patika savstarpējā sadarbošanās stundu vadīšanā, kas deva abpusēju 

gandarījumu. Bridžita, daloties iespaidos par pavadīto  laiku, sacīja „Pirmo reizi iejutos 

skolotājas lomā un varēju darboties kopā ar pieredzējušu, jauku, atbalstošu skolotāju, 

kura ļāva man arī savas idejas realizēt stundas gaitā, strādājot ar dažāda vecuma 



izglītojamajiem. Tā man bija pirmā šāda veida darba pieredze, un es esmu ļoti 

apmierināta, priecīga un pateicīga par to.” 

Man ar Bridžitu bija ļoti patīkami sadarboties, jo viņa ir ar ļoti lielu atbildības sajūtu, 

izpildīga, akurāta. Katru nodarbību viņa bija izplānojusi, apsvērusi, lai maksimāli lietderīgi 

tiktu aizpildīts stundas laiks. 

 

Arī  skolēniem patika savādāka veida angļu valodas stundu norise ceturtdienās-  vairāk 

spēļu, dziesmu, diskusiju, prezentāciju. 

Paldies par sadarbību! 

Lai veiksmīgi rit dienas arī turpmāk! 

Angļu valodas skolotāja Agita Birkenšteina. 

MEŽA DIENAS 2016. 



 



 

ANEKDOŠU ŠOVS 

Joku nedēļas ietvaros Rankas pamatskolā notika anekdošu šovs ,,Smieties ir 

veselīgi”.  Dalībai šovā pieteicās 8 skolēni- 7 zēni un 1 meitene- Margita Braše, Nauris 

Tiltiņš, Kristers Jānis Losevs, Roberts Millers, Jānis Krēsliņš,  Ainis Dailide, Matīss 

Kļaviņš un Niks Vilcāns. Visas nedēļas garumā visi anekdošu stāstītāji tikās, lai katru 

dienu 3 cilvēku žūrijai izstāstītu 3 anekdotes. Stingrās žūrijas vadītājs visas nedēļas 

garumā bija skolas saimnieks Arvīds Reimandovs, nemainīgi visas dienas žūrijā bija 

arī  skolēnu parlamenta locekle Sintija Penteļejeva, bet skolotāji katru dienu mainījās. 

Bija noteikums, ka žurijā nevar būt skolotājs- klases audzinātājs. Otrdien anekdošu 

stāstītājus vērtēja angļu valodas skolotāja Agita Birkenšteina, trešdien- vizuālās mākslas 



skolotāja Vaira Briede, bet ceturtdien- skolas direktore Laima Braše. Visas dienas citiem 

skolēniem bija iespēja 1.garajā starpbrīdī nākt uz mākslu kabinetu un klausīties 

anekdotes. 

Stingrā žurija sekoja, kā tika ievēroti nolikumā norādītie noteikumi: anakdošu atbilstība 

stāstītājam, viņa stāja, pašizteiksme, anekdote bija jāstāsta nevis jālasa. Dalībnieki šov 

laikā netika mācīti, bet tikai novērtēti, tomēr zināms rādītājs bija klausītāju aplausi. Katru 

dienu katrs žūrijas pārstāvis varēja piešķirt vienu žetonu savai tās dienas simpātijai. Par 

no mobilā nolasītu anekdoti punkti netika piešķirti. Gala rezultātā iegūtais punktu skaits 

bija pārsteigums, tikai pēdējā tikšanās reizē varēja uzzināt tiesnešu protokolus, to 

kopsavilkumus, kā arī pārskaitīt savus katrā dienā iegūtos žetonus. Domāju, ka īpaši 

patīkami bija Kristeram uzzināt, ka viņš ir ieguvis 5 no 9  žūrijas simpātiju žetoniem, 2 

saņēma Niks, pa vienam tika Jānim un Robertam. 

Šovā ar 32 punktiem uzvarēja Kristers Jānis Losevs. 



   

  

Šova pēdējā dienā – 1.aprīlī visiem šova dalībniekiem tika iedots aprīlis. Tas izdevās 

šova organizētājām un sponsorēm- valodu un mākslu metodiskās komisijas skolotājām: 

Tatjanai Voverei, Andai Jansonei un Ingunai Bleivei. Tomēr apmānīšana neattiecās uz 

sākumā solīto apbalvošanu- viss iepriekš solītais tika izpildīts. 

  

GULBENES NOVADA DEJU KOLEKTĪVU KONCERTS – 
SKATE 

22.martā Gulbenes kultūras centrā dejotājiem notika  KONCERTS – SKATE. Tajā 

piedalījās arī mūsu skolas 1. -4.klašu kolektīvs “Dzirkstelīte” un 5. – 9.klašu kolektīvs 

“Liesmiņa”. 



Liels pārsteigums bija tas, ka skatē piedalījās tik ļoti daudz skolēnu kolektīvu, jo visi 

zinām, ka pēc Dziesmu un Deju svētkiem tos noturēt tik kuplā skaitā nemaz nav tik viegli, 

kur nu vēl cerēt uz tik labiem sniegumiem, kā tas bija šajā pasākumā. 

Katrs kolektīvs dejoja divas dejas un rezultāts tāds, kāds ieguldītais darbs – “Dzirkstelītei” 

1.pakāpes diploms, “Liesmiņai” 2.pakāpes diploms. 

 

 

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/20160322_152414.jpg
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/20160322_152423.jpg


                                              

 

 

 



 

 

 

 

Paldies visiem, kas mums ticēja,  atbalstīja, palīdzēja nokļūt uz šo skati! 

Deju kolektīvu vadītāja Tatjana Vovere 



Pavasara ieskaņas koncerts Rankas kultūras namā. 

Agrā 20.marta rītā sākās pavasaris, tam par godu 19.marta vakarā Rankas kultūras 

namā notika koncerts, kurā lielu dalību ņēma Rankas pamatskolas kolektīvi, kā arī 

skolotāji, kuri piedalās KN pašdarbības kolektīvos. 

Koncertu ar divām dziesmām atklāja Rankas pamatskolas popgrupas ,,Dimantiņi” 

jaunākā grupa. Tā bija meiteņu pirmā uzstāšanās plašākai auditorijai. Vēl daudz darba, 

lai sasniegtu vecākās ,,Dimantiņu” grupas līmeni, kā izpildījumā arī dzirdējām vairākas 

dziesmas. Popgrupas vadītājai Ingunai Bleivei ir ieceres turpmākajam darbam, lai 

vecākajai ,,Dimantiņu” grupai būtu cienīga maiņa. 

Koncertā dejoja mūsu skolēni- deju kolektīvi ,,Liesmiņa” un ,,Dzirkstelīte”. Pēdējie bija tik 

naski uz dejošanu un smaidīšanu, ka neoficiāli ieguva apzīmējumu ,,Spridzekļi”. 5.- 

9.klases deju kolektīva izpildījumā sevišķi patika deja ,,Visi ciema suņi rēja”. Tā gan esot 

grūta deja un liela deju kolektīva vadītājas Tatjanas Voveres uzdrīkstēšanās pirmajā 

darba gadā to izvēlēties un iekļaut repertuārā. Skatītājiem šī sarežģītā deja patika. 

Šajā koncertā pirmo reizi varējām klausīties Rankas kultūras nama jauno kolektīvu- 

folkloras grupu, kuru vada mūsu skolas skolotāja Aelita Medejse, tajā piedalās arī Inguna 

Bleive. 

Koncertā dziedāja sieviešu vokālais ansamblis ,,Menora”, kura sastāvā neiztikt bez mūsu 

skolotājām Ingunas Bleives un Aelitas Medejses. Savukārt, vecākās paaudzes ansamblī 

,,Sendienas” līdz ar mūsu skolas darba veterāni Dominiku Balodi dzied daudzas mūsu 

skolas bijušo un tagadējo skolēnu māmiņas un vecmāmiņas. 

Apkopojot līdz šim uzrakstīto, var teikt, ka visā koncertā, katrā priekšnesumā bija mūsu 

skolēnu, skolotāju ieguldītais darbs. Paldies viņiem par brīdi pavasara ieskaņai. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

A.Jansone 

FOLKLORAS KOPA “DZĪPARIŅI” UZSTĀJAS SKATĒ 
MADONĀ 

12. martā Madonas 1. vidusskolā notika Vidzemes augstienes novada sarīkojums, kurā 

piedalījās arī mūsu folkloras kopa „Dzīpariņi”. Arī šogad mēs spēlējām- nu jau kuplākā 

skaitā un ar dažādiem instrumentiem- 2 vijolēm, flautām, lietuskoku, ģitāru, dažādiem 

skaņu rīkiem. Dejojām, dziedājām, stāstījām, gājām rotaļās – izmantojām visus folkloras 

žanrus sava priekšnesumā un ieguvām godpilno 1. pakāpes diplomu. 

Mūs vērtēja Māra Mellēna un Guntis Pakalns, kuram diezgan labi patika mūsu stāstnieks 

Kristers. 

Pasākuma laikā notika tradicionālo deju konkursa „Vedam danci 2016” pusfināls, kurā 

piedalījās 3 pāri. 

1.līmeņa deju programmā piedalījās Agnita Braše un Raitis Vasiljevs. 2. līmeņa deju 

programmā piedalījās Ernests Dzenītis un Elīna Tiltiņa, Kristers Jānis Losevs un 



Elizabete Dzenīte. Katram pārim bija jādejo 4 dejas, kuras mūs aizveda tālāk uz finālu 

Rīgā 23. aprīlī. 

Paldies VISC pateica arī skolas direktorei Laimai Brašei un pagasta pārvaldes vadītājam 

Mārim Jansonam. 

Pēc pasākuma braucām uz jātnieku sporta klubu „Pakavi’’, kur uzzinājām daudz ko par 

zirgiem un varējām jāt ar zirgiem. 

  

Paldies vecākiem un visiem atbalstītājiem. 21.,  22. maijā mēs dosimies uz Saldu, kur 

notiks ikgadējais folkloras kopu sarīkojums „Pulkā eimu, pulkā teku”. 

KONKURSĀ “DRUVIENAS NOTIŅAS” 

6. martā Margita Braše piedalījās solistu estrādes mūzikas festivālā– konkursā 

„Druvienas notiņas” Druvienas kultūras namā. To organizēja Druvienas kultūras nams un 

bērnu popgrupa „Bukurags”. Tā bija skaista diena, kas jau vēstīja it kā pavasari. Un arī 

tas bija jauks, pavasarīgs koncertiņš, kur varēja vērot jauno solistu izpildījumus. 

Uz konkursu bija pieteikušies 15 jaunie solisti no dažādām novada skolām. Katram 

Gulbenes novada jaunajam  solistam tika dota iespēja apliecināt savas spējas un iegūt 

skatuves pieredzi. 

Jaunie solisti bija izvēlējušies izpildīt savas iemīļotās dziesmas un pārdomājuši, kā šīs 

dziesmas izskatīsies uz skatuves, lai skatītājiem būtu patīkami ne tikai klausīties, bet arī 

skatīties. 
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Margita Braše no Rankas pamatskolas, kura mācās 9.klasē, izvēlējās izpildīt Kapara 

Ansona dziesmu „Kafijas krūze”. Šī dziesma viņas izpildījumā bija skaista, muzikāla un 

melodiska. Šīs dziesmas izpildījumā Margita bija pievērsusi uzmanību arī tam, kā šī 

dziesma izskatīsies uz skatuves. Arī žūrija pozitīvi novērtēja viņas sniegumu, skanīgo 

balsi un pārdomāto dziesmas izpildījumu. Viņa saņēma pateicību par jauko izpildījumu. 

 

 

Inguna Bleive, kas palīdzēja sagatavoties šim festivālam- konkursam 

E-PRASMJU NEDĒĻAS IETVAROS… 

7.- 12.martā skolēni un pieaugušie tiek aicināti piedalīties e- prasmju nedēļā. Arī Rankas 

pamatskolas 7.,8.klašu skolēni bibliotekāres un sociālo zinību skolotājas Ingas 

Jerumānes vadībā un latviešu valodas skolotājas Andas Jansones uzraudzībā tika 

uzaicināti uz Rankas 2.bibliotēku, lai piedalītos bibliotēkas vadītājas Elizabetes Ķīses 

organizētā izglītojošā informācijas ieguves prasmju attīstības nodarbībā. Tie, kuri nebija 

strādājuši programmā ,,Letonika”, guva jaunas prasmes, tie, kuri ar šo programmu bija 

jau pazīstami, varēja parādīt savas zināšanas. Paldies par šo nodarbību. 
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Pēc informācijprasmju stundas tūlīt vis nebraucām uz skolu, bet ciemojāmies Rankas 

pagasta Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā pie tā vadītājas Daigas Melbergas. Viņa 

mums parādīja savākto krājumu par Rankas pagasta vēsturi- mājām, ļaudīm, dzimtām, 

rancēniešu darbiem. Izstaigājām muzeju. Mājās braucot, secinājām, ka šāds muzejs ir 

vajadzīgs, jo tas ir par mums pašiem. Šodiena jau rīt būs vēsture, un pēc gadiem būs 

interesanti redzēt, kā esam dzīvojuši, ko darījuši, kādi ir bijuši sasniegumi 2016.gadā. 
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Tikšanās noslēgumā mūs cienāja ar Gaujas piparmētru tēju, cepumiem un konfektēm. 

Tikām apdāvināti ar muzeja prezentācijas materiāliem.Paldies, jutāmies gaidīti. 

Santa Ozola- Ozoliņa, Rankas pamatskolas 7.klases skolniece. 

SADANCIS BEĻAVĀ 
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Popgrupa „Dimantiņi” skatē Cesvainē 

20.februārī Rankas pamatskolas popgrupa „Dimantiņi” piedalījās Cesvainē Latvijas 

izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu 

festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” Vidzemē. To organizēja Valsts izglītības 

satura centrs. 

Uz skati gatavojāmies nopietni. Ieguldījām darbu mēģinājumos, kuri notika arī brīvajā 

laikā. Rūpīgi pārdomājām tērpus un priekšnesuma kustības, kā arī pavadījumus. 

Popgrupā darbojās arī Bridžita Moran no Francijas, kura ir brīvprātīgā Rankas pagasta 

jauniešu centrā BuMs. Viņa nopietni mācās latviešu valodu un to izdara arī caur dziesmu, 

dziedot dziesmas latviešu valodā kopā ar latviešu meitenēm. Dziesmu „Klāniem pāri” 

Bridžita pavadīja uz ģitāras, un mēs šai dziesmai izveidojām savu aranžējumu, nekopējot 

pazīstamos māksliniekus. Dziedot otro dziesmu „Amors- Superstars”, izveidojām savas 

kustības, lai tajā būtu ne tikai patīkami klausīties, bet arī skatīties. Pēc skates nolikuma 

bija jāizpilda divas dziesmas, kuras atšķiras pēc rakstura – viena lēnāka, otra ātrāka. 

Skatē ieguvām II pakāpes diplomu ar 38,16 punktiem. Tas ir augsts sasniegums, un 

pašām ir liels prieks par ieguldīto darbu, gatavojoties skatei. 

 

 

Popgrupas „Dimantiņi” vadītāja Inguna Bleive 
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16.februārī skolā SNIEGA PĒCPUSDIENA 

Rankas pamatskolā tam piemērotos laika apstākļos 

Skolēnu parlamenta sporta komisijas (atb. Ainis Dailide,  konsultants Jurijs Svetlovs) 

Programmā: 

11.55- 12.55 sniega skulptūru un būvju veidošana 2.- 5.klasei. 

13.00- 13.55 sniegošanās sentēvu gaumē 5.- 9.klasei 
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Pēcpusdiena- konkurss ,,Ar mīlestību par mīlestību” 
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11.februārī Valentīna dienas gaidīšanas gaisotnē skolā pēc stundām 

notika konkurss. To organizēja Valodu un mākslu metodiskā komisija sadarbībā ar 

skolēnu parlamenta prezidenti Margitu Braši. Konkurss tika organizēts tā, ka runājām, 

zīmējām, dziedājām,domājām, atveidojām etīdes par mīlestību. No katras klases 

piedalījās 5 skolēni, kas savas zināšanas, erudīciju, uzstāties prasmi demonstrēja 

jauktajās komandās. Tas bija taisnīgi, jo 5.klases skolēns nezina tik daudz kā devītais. 

Vispirms Margita pastāstīja par Valentīna dienas vēsturi, tad latviešu valodas un 

literatūras skolotājas T.Vovere un A.Jansone, angļu valodas skolotāja A.Birkenšteina, 

mūzikas skolotāja I.Bleive bija sagatavojušas jautājumus.  Vadošais motīvs visos 

jautājumos bija mīlestība. Tika pārbaudīts, kā atpazīstam (un mīlam) savu dzimto 

pagastu, kā  viltīgi nofotogrāfētās vietas atrodam kartē, vai protam skaidrot vecvārdus 

saistībā ar mīlestību un precēšanos, vai pārzinām pārīšus mācītajā literatūrā. Man patika 

situāciju izspēle angļu valodā, kur visu priekšā divi katras komandas locekļi atzinās 

simpātijās. 

Katra komanda savus uzdevumus varēja izlozēt. Tā kā nekāda draugu būšana, ne 

pašpikošana no kaimiņu komandas nebija iespējama, visi centās, cik spēja. Sacensība 

bija spraiga. Komandas gāja punktu punktā. Beigās tāpat kā TV šovā bija laimes spēle ar 

apgalvojumu ,,vairāk- mazāk”. Tur gan varēja iegūt tikai no 1- 5 punktiem, bet ,,laimīgai” 

rokai bija nozīme- iespēja izvirzīties. 

Panākumi konkursiņos tika vērtēti nevis ar punktiem, bet ar Valentīna dienas 

sirsniņkonfektēm. Uzvarētāju komanda saņēma valodu un mākslu metodiskās komisijas 

vadītājas T.Voveres ceptu mīlestības mājiņu no piparkūkām, kas arī vēl bija bagātīgi 

izrotāta ar konfektēm. Tā kā šis bija mīlestības dienas konkurss, tad mēs uzvarētāju 

komanda savā balvā dalījāmies ar visiem pārējiem. Manā komandā bija arī Ainis, Līga, 

Kristers, Kevins. 

Gaidīsim nākošo konkursu! 

Jānis no uzvarētāju komandas 
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 METEŅDIENA DRUVIENĀ… 

5.februārī 1. klases skolēni Everita Kupčus, Gustavs Aldersons  un 2.klases skolēni Agnita 

Braše un Raitis Vasiļjevs devās uz Druvienas pamatskolu, kur notika Gulbenes novada 

1.un 2.klašu pasākums. Pasākums bija veltīts Meteņiem. Pirmajā daļā dziesmas par 

Meteņiem dziedāja folkloras kopa “Pērlis”. Pēc tam skolēniem bija iespēja iet dažādās 

rotaļas.  Kad bija noslēgusies pirmā daļa, tad bērni saģērbās savās maskās un maskotā 

gājienā devās skolas pagalmā. Pagalmā norisinājās dažādas sportiskas aktivitātes – 
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lēkšana ar maisu, maisa mešana tālumā, stafete, ripas mešana vārtos un spēle ”Diena un 

nakts”. Pasākuma noslēgumā bija sagādāts arī cienasts – zupa un ābolu pīrāgs. 

Pasākums bija jauks, jo bērniem tas ļoti patika. 
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Skolēniem tiks veikta profilaktiskā apskate Rankas doktorātā sekojošos laikos..

 

. 

“ZIEMAS ZĪMES VIDZEMĒ” 

2016.gada 23.janvārī Rankas pamatskolas folkloras kopas „Dzīpariņi” vecākie dalībnieki 

devās uz Valku, lai piedalītos folkloras dienā „Ziemas zīmes Vidzemē”. Visas dienas 
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garumā mēs jutāmies gaidīti te, jo Valkas folkloras kopas „Sudmaliņas” vadītāja Skaidra 

Smeltere mūs uzņēma kā savējos. 

Bija iespēja piedalīties dziedāšanas darbnīcā, kurā mācījāmies ganu dziesmas. 

 Par Dievu uzzinājām darbnīcā, kuru vadīja Vītolu ģimene. 

Pasakainas maskas pielaikojām, izspēlējām pasaku  un lielos ragus pūtām ar folkloras 

kopu „Putni”. 

Skolotāja Dace Circene kopā ar saviem „Dandariem ” ieveda mūs brīnišķīgajā danču un 

rotaļu pasaulē. 

Vakarā bija koncerts, kurā varējām noskatīties 10 folkloras kopu koncertu. Gandrīz visi 

vienbalsīgi izlēmām, ka Lēdurgas  „Putni” mums patika vislabāk. Tikai 2 kopās galvenie 

dalībnieki bija bērni un jaunieši („Pērlis” un „Putni”), pārējas bija pieaugušo folkloras 

kopas. 

Pēc koncerta sekoja danči, kuros mūsējie bija loti aktīvi dejotāji, jo gandrīz visus spēlētos 

dančus zinājām. 
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Paldies Kristas Kristiānas  Brences ģimenei par sagādāto dāvanu 
folkloras kopai. Tagad mums pašiem ir savs  „Lietus koks”. 

 

UZ PAVEIKTO ATSKATOTIES…. 

Esam lepni, ka pirmie Latvijā sadarbībā ar Gulbenes novada domi un reemigrācijas 

komisiju   esam izveidojuši neformālās izglītības programmu, lai mācītu latviešu valodu, 

sociālās zinības un vēlāk arī Latvijas vēsturi latviešu diasporas bērniem ārzemēs. To, ka 

tas ir svētīgs darbs, pierāda arvien augošā vecāku interese par šo iespēju. Skolēnu 

skaits no sešiem 2015.gada sākumā izaudzis līdz divdesmit 2015.gada septembrī. 

Izmantojot IT iespējas, mūsu skolotāju M.Brašes, A.Krēsliņas, A.Medejses vadībā mācās 

bērni no Anglijas, Īrijas, Vācijas, ASV, Kanādas, Saūda Arābijas, Austrālijas, Spānijas. 

Daļa no šiem bērniem piedalījās arī pirmajā starptautiskajā nometnē ,,Saule meta zelta 

loku”, kas 2015.gada augustā tika organizēta Rankas pamatskolā. Nometnē piedalījās 17 

ārzemēs dzīvojošie bērni un 13 mūsu skolas skolēni. Kopā darbojāmies 10 dienas. Šai 

laikā tikāmies arī ar vecākiem, kuru bērni mācās inovatīvajā neformālās izglītības 

programmā. Vēlreiz guvām apstiprinājumu tam, ka mūsu darbs tiek atzīts, ir 
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nepieciešams. Tas kaut nedaudz tuvina aizbraucējus un viņu bērnus Latvijai, kaut 

nedaudz padara drošāku viņu atgriešanos dzimtenē. 

Lielākā daļa skolēnu mācās pēc vispārizglītojošās pamatizglītības programmas 

21011111, bet jau 2010.gadā ieguvām licenzi arī programmām darbam ar skolēniem, 

kam mācību grūtības, kā arī darbam ar tiem, kam garīgās attīstības traucējumi. Darbs 

šajās programmās notiek stingri sadarbojoties ar Gulbenes novada domes atbalsta 

personālu- logopēdi D.Kalinku un psiholoģi I.Stradiņu. Par darbu ar skolēniem, kam 

īpašas vajadzības esam guvuši atzinību arī Gulbenes novadā- bijām pirmie, kuriem 

2015.gada aprīlī tika uzticēts organizēt uz savas skolas bāzes pieredzes apmaiņas 

semināru. Logopēds 2x mēnesī strādā ar bērniem, kam logopēdiska rakstura problēmas. 

2x mēnesī psihologs sniedz konsultācijas skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem. 

2014.gadā ieguvām licenzi un akreditējām tālmācības programmu 23011113. 

2014./2015.m.g. skolu beidza pirmie skolēni, kuri mācību programmu apguva pēc citām 

programmām- 1 skolēns beidza skolu, mācoties programmā 21015811, 1 skolēns 

programmā 21015611, viens skolēns 23011113. 

Skolā darbojas Gulbenes Bērnu mūzikas skolas Rankas klases, kā arī notiek Gulbenes 

Bērnu mākslas skolas Rankas klašu nodarbības. Pegājušajā mācību gadā mākslas skolu 

absolvēja pirmie 3 skolēni. Gan mēs, gan Gulbenes Bērnu mākslas skola  lepojamies, ka 

absolvents Ainārs Dailide turpina mācības Valmieras Mākslas vidusskolā. 

Mūsu skolēniem ir arī iespēja mācīties Gulbenes Sporta skolā,  tur  2014./2015.m.g. 

pamatskolas posmu beidza un paralēli Gulbenes ģimnāzijas 10.klasē  un sporta skolā 

mācības turpina 9. klases absolvents Nauris Ciekurzis. 

Skolā vidējā atzīme, 2014./2015.m.g. beidzot,   6,2 balles, dinamika  + 0,2 balles. 

Individuāli pozitīva dinamika kopā 36 (49%) cilvēku (beidzot pagājušo gadu 32 cilvēkiem, 

jeb 44% no kopskaita, kuriem dinamika nosakāma (sekmju vērtējums ballēs). 

Šogad 9.klasei valsts pārbaudes darbu priekšmetos gada vidējais vērtējums  balles, 

valsts pārbaudes darbos 6,46, gadu beidzot vidējais vērtējums 5,98 balles, eksāmenu 

priekšmetos kopā 5,86 balles, labie rezultāti eksāmenos norāda, ka zināšanas ir stabilas- 

skolotāji ir pratuši konsultācijās akcentēt nepieciešamo, skolēni spējuši koncentrēties uz 

darbu. Nevienā priekšmetā nav vērojama negatīvā tendence- valsts pārbaudes darbu 

nokārtot ar zemāku vērtējumu nekā ikdienas darbos. Neviens skolēns eksāmenu kādā 



priekšmetā nav nokārtojis ar nepietiekamu vērtējumu, gluži otrādi-  90% skolēnu 

nokārtoja vismaz vienu, bet 1 skolēns visus 4 eksāmenus augstāk par vērtējumu gadā. 

Kā katru gadu rezultatīvi piedalāmies 1.- 7.klašu mācību priekšmetu konkursos, kā arī 

mācību priekšmetu olimpiādēs vecāko klašu (8.,9.) skolēniem. 2015.gada martā skolā 

rīkojām 1.klašu konkursu. Kā jau novada mēroga konkursos tajā vietas nepiešķīrām, 

noteicošais bija dalības prieks. Konkursā piedalījās Agnita Braše un Raitis Vasiļjevs. 

2.klašu konkursā piedalījās Laila Poiša un Kristiāns Gile, bet 4.klašu konkursā – Elīna 

Tiltiņa un Monta Aļeksejeva. Monta un Elīna(nu jau 5.klases skolnieces) 2015.gada 

novembrī kopā ar 6.klases skolēnu Kriteru Jāni Losevu un Santu Ozolu- Ozoliņu no 

7.klases piedalījās Gulbenes novada 5.- 7.klašu konkursā ,,Sudrabu Edžum 155”. 

3.klašu olimpiādē piedalījās Krista Brence un Kristers Saveļjevs. Krista ieguva atzinību 

latviešu valodas olimpiādē, tikai par punktu atpaliekot no 3.vietas. 

Bioloģijas olimpiādē Gulbenes novadā augstākais rezultāts Nikam Vilcānam. 

Sakarā ar kavējumu reģistra ieviešanu, kas paredz noteiktu stratēģiju skolēna kavējuma 

gadījumā, ir izdevies izskaust skolēnu neattaisnotus kavējumus. Tikai viens skolēns 

(1,2%) skolēnu neattaisnoti nokavēja vairāk nekā 30 stundas gadā (skaits, pēc kura 

sasniegšanas vajag celt starpresoru trauksmi). Tā kā šis kavētājs mācījās tikai 1.klasē, 

tad sapratām, ka nepieciešams nevis probācijas darbs, bet izglītojošs darbs ar vecākiem- 

vēlreiz jārunā par kavējumu reģistrēšanu, attaisnojuma zīmju rakstīšanu. 

Rankas pagasta pārvalde katru gadu organizē konkursu, kura uzvarētājai- labākajai 

klasei tiek piešķirta vienas dienas ekskursija. 2014./2015.m.g. noslēgumā ekskursiju 

ieguva 4.klase sākumskolā un 2 klases (5. un 7.)  ar vienādu vērtējumu pamatskolas 

posmā. 2015.gada noslēgumā starpvērtējumā labākie 4.klase sākumskolā un 9.klase 5.- 

9.klašu grupā. Par uzvarētājiem kļūt nemaz nav viegli. Vērā tiek ņemtas sekmes, 

uzvedība, piedalīšanās interešu izglītības pulciņos, līdzdalība dažādās aktivitātēs. 

Skolā darbojas šādi interešu izglītības pulciņi: 

1.- 4.klašu koris, 

popgrupa ,,Dimantiņi”, 

folkloras kopa ,,Dzīpariņi”, 

grafikas studija, 



lasītprasmes attīstības programma, 

Rankas KN paspārnē darbojas 1.- 4.klašu deju kolektīvs ,,Dzirkstelīte”un 5.- 9.klašu deju 

kolektīvs ,,Liesmiņa”. 

Interešu vadīti mūsu skolas skolēni piedalās arī citos Rankas KN amatiermākslas 

kolektīvos, piemēram, amatierteātrī ,,Rameka”. 

2015.gada vasarā Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās gan 5.- 9.klašu 

deju kolektīvs ,,Liesmiņa”, gan folkloras kopa ,,Dzīpariņi”. ,,Dzīpariņi” tradicionālās 

muzicēšanas konkursā ,,Klaberjakte” ieguva 2.pakāpes diplomu, bet flautistes  S.Grunde 

un M.Aļeksejeva finālā ieguva 3.pakāpes diplomu. Aušanas pulciņa meitenes ar 

izstrādājumiem no pašu austā materiāla piedalījās Gulbenes novada vizuālās mākslas 

konkursā izstādē ,,Rakstu darbi” un tika izvirzītas uz Vidzemes novada vizuālās mākslas 

konkursu Cēsīs, kur ieguva atzinības. 

Katru gadu skolēni iesaistās vairākos projektos. Katrs skolēns izstrādā individuālos 

projektus vai zinātniski pētnieciskos darbus, katra klase jau gada sākumā izvēlas 

projekta tēmu, pie kuras strādā visu gadu. Skolā tiek organizētas arī projektu dienas, kad 

visi strādā pie vienas skolai aktuālas tēmas. 2015.gadā projektu dienās tika izstrādāti 

noteikumi sirdsmieram. Tie tika pieņemti, tos cenšamies ievērot. 

Kā katru gadu ar labiem rezultātiem daudzās sporta sacensībās piedalās mūsu sportisti. 

Gulbenes novada skolēnu sporta spēlēs pašiem jaunākajiem – 1.- 3.kl.- ,,E” grupai Krosā 

3.vieta, slēpošanās 8.vieta, orientēšanās 7.vieta, vieglatlētikā 9.vieta, tautas bumbā 

dalīta 9./10. vieta. ,,D”grupai futbolā 1.vieta, krosā 5.vieta, slēpošanā 7.vieta, vieglatlētikā 

7.vieta. ,,C”grupai- 6.,7.klašu skolēniem futbolā 2.vieta, orientēšanās 5.vieta, krosā 

6.vieta, vieglatlētikā 8.vieta, slēpošanās 9.vieta. ,,B” grupai vieglatlētikā 1.vieta, 

orientēšanās 3.vieta, krosā 4.vieta, futbolā 5./6.vieta, slēpošanās 9.vieta. 

Galvenais divgades notikums sportā valsts līmenī 2015.gadā bija Latvijas jaunatnes 

olimpiāde vieglatlētikā. Gulbenes novada godu aizstāvēja četri mūsu skolas skolēni. 

Vislabākos rezultātus uzrādīja Nauris Ciekurzis, olimpiādē izcīnot divas piektās vietas 

2000 m kavēkļu skrējienā un 4×400 m stafetē. Lauris Rižijs 100 m skrējienā ieguva 19. 

vietu 68 dalībnieku konkurencē. Un 25. vietu 100 m skrējienā 60 skrējēju konkurencē. 

Laurim arī 5.vieta 4×400 m un 7.vieta 4x 100 m skrējienā. Ainis Dailide labāko rezultātu 

uzrādīja 800 m skrējienā, izcīnot 14.vietu. Matīss Kļaviņš labāko rezultātu uzrādīja diska 

mešanā, izcīnot 12.vietu. 



Sagatavošanās periodā piedalījāmies Latvijas ziemas un vasaras čempionātos U-16 un 

U-18.  Augstākais rezultāts Naurim Ciekurzim 4.vieta 2000m kavēkļu skrējienā. Ēvaldam 

barkānam 10.vieta Latvijas U-16 čempionātā. 

N.Ciekurzis un L.Rižijs sekmīgi aizstāvēja pagasta godu Gulbenes novada 

spartakiādē.  Piedalījāmies arī vairākās dažāda līmeņa sacensībās Latvijā, un Igaunijā. 

Priecina, ka 2015.gadā tika iegādāts sporta inventārs 990 eiro vērtībā. 

Visiem 1.-5. klašu skolēniem un 6.-9.klašu skolēniem ar veselības problēmām, kā arī 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) un garīgās attīstības traucējumiem 

(programma 21015811) ir iespēja reizi mēnesī apmeklēt peldētprasmes nodarbības 

Balvu peldbaseinā. 

Izglītojamiem ēdināšanas pakalpojumus nodrošina Rankas pamatskolas ēdnīca. Skolā ir 

iespēja paēst brokastis, pusdienas, launagu un vakariņas. Gulbenes novada dome sava 

novada skolēniem pusdienas atmaksā. Skola piedalās veselīga uztura veicinošajās 

programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”. 

Skolēnu nokļūšanu skolā un nogādāšanu mājās  nodrošina regulāri autobusa reisi. Katrs 

vecāks var būt drošs, ka viņa bērns ieradīsies mājās iepriekš paredzētajā laikā. 

Skolā tiek piedāvātas pagarinātās dienas grupas nodarbības un nodrošināts internāts. 

Kopš 2009.gada regulāri, arī 2015. gada aprīlī sadarbībā ar Austrumvidzemes Mutes 

veselības centru skola varēja izmantot ,,Zobu busiņa” pakalpojumus, visus skolēnus 

pieņēma zobu higiēnists, tos, kuriem zobi bija bojāti, ārstēja zobārsts. Tas īpaši svarīgi 

tāpēc, ka Rankas pagastā nav sava zobārsta. Arī 2015.gada novembrī- decembrī mūsu 

skolā strādā zobu higiēnists- veic higiēnista pakalpojumus, vajadzības gadījumā raksta 

vecākiem ziņu, ka viņu bērneim jāapmeklē zobārsts. Jāpiebilst, ka arī šie pakalpojumi 

skolēniem ir pa brīvu. Higiēnista darbam nepieciešamos resursus (telpas, elektrību) 

nodrošina skola. 



 

 

 

Mēdz teikt, ka tādas lielas laimes nemaz nav, dzīve sastāvot no mazām laimītēm. Arī 

skolas dzīve sastāv no mazām veiksmītēm, katra devums veido lielo, kopējo. 

  

  

ZIEMASSVĒTKI KLĀT!!! 

17.decembrī Rankas pamatskolā notika Ziemassvētku eglītes pasākums. Tika sveikti 

skolēni ar augstākajiem vērtējumiem mācību darbā, skolēni ar lielāko izaugsmi šajā 
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semestrī un, protams, arī labākā klase. Labākās klases titulu šajā pusgadā izcīnījušas 

4.klase un 9.klase. Apsveicam! 

Pēc svinīgās daļas skolēni sniedza priekšnesumus. Bija ieradies pats Minhauzens, 

kuram tad arī centāmies pierādīt, ka šodien tomēr ir Ziemassvētki… Uzstājās folkloras 

kopa “Dzīpariņi” skolotājas A,Medejses vadībā, deju kolektīvi “Dzirkstelīte”un “Liesmiņa” 

skolotājas T.Voveres vadībā, dziedāja 1.4.klašu jauktais koris, popgrupa “Dimantiņi” 

skolotājas I.Bleives vadībā un Margita Braše. Priekšnesumu virsvadību šogad uznēmās 

skolotāja Anda Jansone. 
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Gaišus visiem Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 

ES MĪLU TEVI, SKOLA! 

Sudrabu Edžus ir literatūras programmā iekļautā stāsta ,,Dullais Dauka”autors. 

Viņam  šogad palika 155 gadi, tāpēc par godu viņa dzimšanas dienai 30.novembrī 

Gulbenē rīkoja pasākumu Gulbenes novada skolu 5.- 7.klašu skolēniem, ko veltīja skolai 

un izglītības idejai. 

Konkursā tika aicināti 4 skolēni no skolas. Pasākuma devīze “Es mīlu tevi, skola!” No 

mūsu skolas konkursam gatavojās 5.klases skolnieces Elīna Tiltiņa, Monta Aļeksejeva, 

6.klases skolnieks Kristers Jānis Losevs un 7.klases skolniece Santa Ozola- Ozoliņa. 

Gatavojoties konkursam vajadzēja pārlasīt Sudrabu Edžus darbu “Dullais Dauka” un 

J.Poruka  ”Kauja pie Knipskas”; pārskatījām novada karti, lai orientētos pagastu 

novietojumos; nokrāsojām katrs vienu akmentiņu ar kādu simbolu, kurš atklātu 

izglītošanās nepieciešamību, jēgu; mācījāmies lasīt vecajā drukā; Rankas pamatskolas 

vēsturi iepazinām dažādos rakursos. 

Gūtās zināšanas konkursā noderēja. Organizatori bija sagatavojuši arī dziesmu 

konkursu, kurā vajadzēja atpazīt dziesmas par skolu, bija konkurss, kurā bija jāatpazīst 

latviešu mākslas filmas, jānosaka, pēc kuru autoru darbiem veidots to scenārijs, pēc 

fotogrāfijas bija jāatpazīst novada skolas, jāzina fakti (skolēnu, skolotāju skaits) par 

skolām. 
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Konkurss noritēja raiti, visiem bija interesanti. Mūsu skolēni parādīja labas zināšanas. 

Noderēja nopietnā iepriekšgatavošanās. 

Skolotāja Anda Jansone 

Brīvprātīgais darbs “Ulubelē” 

2015.gada 20.novembrī Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvalde devās uz 

dzīvnieku   patversmi “Ulubele”, kur nogādāja saziedoto naudu, materiālus, barību, kā arī 

veica brīvprātīgo darbu – pastaigas ar suņiem. Paldies visiem, kas piedalījās labdarības 

pasākumā! 

Skolotāja Tatjana Vovere 
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RANKAS MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS 
AICINA UZ NODARBĪBĀM VISUS 
INTERESENTUS… 
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SAGAIDĪSIM VALSTS SVĒTKUS 
SAKOPTĀ VIDĒ… 

2015.gada 5.novembrī Rankas pamatskolas skolēni piedalījās skolas sakopšanas talkā. 

Paldies visiem, kas piedalījās! Tagad skolas apkārtne tīra un kārtīga. Varam sagaidīt 

valsts svētkus godam… 
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GANDARĪJUMS PAR PAVEIKTO 

Ceturtdien, 2015.g. 5.novembrī Rankas mūžizglītības centrā valdīja pacilāta gaisotne, jo 

12 rancēnietes saņēma Apliecību par 72 stundu  kursu “Angļu valodas kursi 

pieaugušajiem bez priekšzināšanām” sekmīgu pabeigšanu. 

Noslēguma pasākumā, katra no kursu beidzējām demonstrēja savas zināšanas un 

prasmes angļu valodas lietojumā, iesaistot visu auditoriju. Visiem bija jāpiedalās 

krustvārdu mīklu minēšanā, nepabeigtā teikuma uzdevumu izpildē, vārdiņu atminēšanā, 

rotaļās. Kursu dalībnieces demonstrēja labas valodas pamatprasmes gan stāstot par sevi 

un savu ģimeni, gan dodoties ceļojumā, gan dziedot angļu dziesmas. Divas stundas 

pagāja nemanot. Nobeigumā ziedi un atzinīgi vārdi kursu beidzējām un skolotājai Agitai 

Birkenšteinei. 
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Prieks par to, ka Rankā ir tik daudz inteliģentu un  uzņēmīgu cilvēku, kuri apzinās 

valodas apguves nepieciešamību. 

Rankas mūžizglītības centra vadītāja 

Laima Braše 

LABDARĪBAS PASĀKUMS RANKĀ 

Palīdzēsim.lv jau septīto gadu organizē akciju „Labo darbu nedēļa”. Šī akcija 

vienaldzīgus neatstāja arī mūs – Rankas pamatskolas skolēnus un skolotājus, jo katra 

sniegtā palīdzība rada gandarījuma sajūtu. Ne velti mūsu dižais dzejnieks Rainis ir teicis 

šādus vārdus: 

„Gūt var ņemot, 

Gūt var dodot, 

Dodot gūtais neatņemams.” 

Akciju „Palīdzēsim Ulubeles patversmē dzīvojošajiem dzīvniekiem” iesākām skolā, bet 

tad radās ideja, ka tajā varam iesaistīt arī pārējos pagasta iedzīvotājus un 

struktūrvienības. Līdz ar to š.g.24.oktobrī Rankas kultūras namā tika 

organizēts  labdarības pasākums. 
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Pasākuma laikā tika vākti ziedojumi, dzīvnieku sadzīves apstākļu uzlabošanai paklājamie 

materiāli (segas, palagi, dvieļi, avīzes u.c.). Visi aktīvi varēja piedalīties radošajās 

darbnīcās, kurās tika gatavoti kociņi sunīšu rotaļām, rotaļlietas kaķu nagu asināšanai, 

bumbulīši no dzijas, dzīvnieku gultiņas. Notika arī sportiskas aktivitātes. Ar muzikāliem 

priekšnesumiem priecēja skolas popgrupa „Dimantiņi”. Labai atpūtai un pašsajūtai  tika 

sagādāta arī tēja un skolēnu ceptie saldumi. Neaizmirsām arī izveidot novēlējumu un 

pateicības plakātu, kas sasildīs aprūpētāju sirdis. 

Rezultāts patīkams – saziedoti 123 eiro un 50 centi, profesionālā barība suņiem 30 kg un 

3 kg kaķiem. Mūsu mazie draugi  tiks arī pie siltām segām un citiem materiāliem. 

Labdarības pasākumā mums lielu atbalstu sniedza Rankas, Jaunpiebalgas un 

Lejasciema jauniešu centru dalībnieki. 

Paldies Janai Kalniņai par aktīvu līdzdalību pasākuma organizēšanā. 

Paldies, ka nebijāt vienaldzīgi! Kopā esam izdarījuši vienu ļoti labu darbu! 

 

Labdarības akcijas dalībnieki un organizētāji kopīgā foto 
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Dalībniekus ar muzikālu priekšnesumu priecēja popgrupa “Dimantiņi” 

 

Radošajās darbnīcās varēja iesaistīties ikviens 
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Ārpusē varēja baudīt karstu tēju un iemēģināt spēkus dažādās atrakcijās 
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Tā tapa rotaļlietas ķepaiņiem 
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Ziedojumus nesa gan mazi, gan lieli… 
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Kopīgi tapa arī novēlējumu atklātne Ulubeles dzīvnieciņiem un viņu aprūpētājiem 
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Šo vedīsim uz Ulubeli kopā ar saziedotajām mantām. 

Rankas pamatskolas skolotāja Tatjana Vovere 

ATBALSTI UN PIEDALIES!!! 

 

  

KARJERAS NEDĒĻA  

KARJERAS NEDĒĻAS DARBA PLĀNS Rankas pamatskolā 

KARJERAS STUNDAS RANKAS PAMATSKOLĀ 

Karjeras nedēļa tika atklāta ar karjeras stundām visās klasēs 12.oktobrī. Skolēni varēja 

sīkāk iepazīt karjeras izvēles ceļus, pārdomāt savu piemērotību dažādām profesijām. 

https://www.gulbene.lv/index.php/component/banners/click/18
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/KARJERAS-NED%C4%92%C4%BBAS-DARBA-PL%C4%80NS.docx
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/Pasakumi__kas_tuvojas_Rankas_.jpg
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/Pasakumi__kas_tuvojas_Rankas_P_2.jpg
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/KN2015_logo.png


 

15.OKTOBRĪ VIESOJĀMIES DAŽĀDĀS RANKAS PAGASTA 
IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS… 

Astra Bērziņa par pasākumu JIC B.u.m.s. 

Sintija Jezuna par viesošanos z.s Ķelmēni 

Margita Braše par viesošanos Valmieras Tehnikuma Rankas teritoriālajā 
struktūrvienībā 

KARJERAS NEDĒĻAS NOSLĒGUMA PASĀKUMS GULBENĒ “PROFESIJU SPĒLES” 

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/Astra-B%C4%93rzi%C5%86a-par-pas%C4%81kumu-JIC-B.u.m.s..pdf
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/Sintija-Jezuna-par-vieso%C5%A1anos-z.s-%C4%B6elm%C4%93ni.pdf
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/Margita-Bra%C5%A1e-par-vieso%C5%A1anos-Valmieras-Tehnikuma-Rankas-teritori%C4%81laj%C4%81-strukt%C5%ABrvien%C4%ABb%C4%81.pdf
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/Margita-Bra%C5%A1e-par-vieso%C5%A1anos-Valmieras-Tehnikuma-Rankas-teritori%C4%81laj%C4%81-strukt%C5%ABrvien%C4%ABb%C4%81.pdf
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/20151012_085512.jpg
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/20151012_085419.jpg
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/20151012_085428.jpg
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“Profesiju spēlēs” piedalījās 9.klases komanda skolotājas Ingunas Bleives vadībā. Gāja 

jautri… Ievērtē pats! 

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20151019-WA0000.jpg
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20151019-WA0005.jpg
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Spēlējam spēli ATVER PROFESIJAS DURVIS 

OLIMPISKĀ DIENA 

Arī Rankas pamatskolā, tāpat kā visās Latvijas skolās, 25.septembrī plkst.10.10 visi 

vingroja. 

 

SĀK DARBU RANKAS PAGASTA MŪŽIZGLĪTĪBAS 
CENTRS 

Rankas pagasta mūžizglītības centra darba plāns 

 

http://www.draugiem.lv/viaa/
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/Rankas-pagasta-m%C5%AB%C5%BEizgl%C4%ABt%C4%ABbas-centra-darba-pl%C4%81ns.docx
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/20150925_101627.jpg
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Šodien 17. septembrī  Rankas pamatskolas skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar 

jauniešu iniciatīvu centra „B.u.M.s.” brīvprātīgo Bridget Moran. Viņa pastāstīja par sevi un 

nodziedāja divas dziesmas – savu sacerētu dziesmu un dziesmu no grupas “Āzemnieki” 

repertuāra latviešu valodā. 

  

EKSKURSIJA 

Šā gada 15. septembrī Rankas pamatskolas pagājušā mācību gada labākās klases 

(tagadējās 5., 6. un 8.klase) devās pagasta pašvaldības atmaksātā ekskursijā uz 

Rundāles pili un Tērvetes dabas parku. Paldies pašvaldībai! Ekskursija bija ļoti jauka, 

izzinoša un arī izklaidējoša. 

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/11064760_400462396818986_1889297849403644820_n.jpg
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/DSC_00511.jpg


 

  

 

PELDBASEINA APMEKLĒJUMA 
LAIKI 2015./2016.MĀC.G. 

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/20150915_124343.jpg
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MŪSU PIRMKLASNIEKI 

 

 

1. klases audzinātaja Aelita Medejse 

 

Rankas pagasta pārvaldes konkursa 

„Rankas pamatskolas labākā klase 2015./2016.m.g.” 

NOLIKUMS 

1. Konkursa norises laiks: 2015. gada septembris līdz 2016. gada maijs 

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/PELDBASEINA-APMEKL%C4%92JUMA-LAIKI.png
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/DSC_0012.jpg
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/DSC_0013.jpg


2. Konkursa mērķi: 

 veicināt Rankas pamatskolas klašu kolektīvu un audzēkņu izglītības līmeņa 

paaugstināšanu, personīgo garīgo attīstību, morālo izaugsmi; 

 atbalstīt radošus, talantīgus, apdāvinātus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Rankas 

pamatskolas skolēnus viņu individuālo un kolektīvo mērķu sasniegšanā; 

 sekmēt bērnu un jauniešu personīgo attīstību un mērķtiecību un atbalstīt un 

veicināt talantu, īpašu dotību un prasmju attīstību. 

3. Konkursa jomas: 

 izglītība, kultūra, māksla, sports, labdarība, novadpētniecība, sabiedriski derīgais 

darbs. 

4. Konkursa prioritātes: 

 atbalstīt un veicināt bērnu un jauniešu piedalīšanos sabiedriski derīgos darbos, 

novadpētniecībā un labdarības pasākumos; 

 atbalstīt jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu 

turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas; 

 novērtēt bērnu un jauniešu mācību un sabiedriskās dzīves, piedalīšanos radošās, 

izglītojošās un sportiskās aktivitātēs. 

5. Tiek vērtēti rezultāti: 

5.1. izglītībā: 

 mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu zinātniski pētnieciskajos 

darbos iegūtas godalgotas vietas, 

 klases vidējā atzīme, 

 sekmju dinamika, 

 skolēni, kuri ieguvuši vērtējumu zem 4 ballēm kādā mācību priekšmetā 

semestrī/gadā, 

 skolēni, kuri mācās ar vērtējumu visos mācību priekšmetos augstāku par 6 

ballēm, 

 skolēni, kuri ieguvuši vērtējumu 8 un vairāk balles mācību priekšmetos 

semestrī/gadā 

 neattaisnoti kavētās stundas; 

5.2. kultūrā un mākslā: 



 skolēnu piedalīšanās interešu izglītības pulciņos, 

 mācīšanās Gulbenes mākslas skolas Rankas klasēs, nodarbību apmeklējums, 

piedalīšanās izstādēs, konkursos, 

 mācīšanās Gulbenes mūzikas skolas Rankas klasēs, nodarbību apmeklējums, 

piedalīšanās konkursos, koncertos, 

 piedalīšanās interešu izglītības pulciņu konkursos, skatēs, 

 piedalīšanās Rankas KN  un plašāka mēroga pasākumos, 

5.3. sportā: 

 aktīva, regulāra un jēgpilna piedalīšanās Gulbenes Sporta skolas Rankas 

treniņgrupā, 

 godalgotas vietas Rankas pagasta, Gulbenes novada un plašāka mēroga sporta 

sacensībās. 

5.4. labdarībā: 

 piedalīšanās labdarības pasākumos, projektos, akcijās; 

5.5. novadpētniecībā: 

 piedalīšanās novadpētniecības projektos, piedaloties pagasta kultūrvēstures 

izzināšanā 

5.6. sabiedriski derīgajā darbā: 

 klases tīrība un kārtība, dežurantu darbs, 

 talkas Rankas pagasta teritorijā. 

5.7. uzvedībā 

6. Konkursa izvērtēšanas nosacījumi. 

6.1. Konkursa rezultātus vērtē 2 grupās – sākumskola 1.- 4.klase, 

– pamatskola 5.- 9.klase 

( skatīt vērtēšanas tabulu pielikumā) 

6.2. Konkursa rezultātus vērtē 2 reizes mācību gada laikā – 1.un 2.semestra beigās, 

punktus summējot 



7. Konkursa izvērtēšana un tās norises kartība. 

7.1 Izvērtēšana sākas katra semestra pēdējā mēneša (decembra / maija 15.datumā un 

ilgst vidēji 3 dienas). Izvērtēšanai nepieciešamos materiālus iesniedz klašu audzinātāji, 

priekšmetu skolotāji, sporta skolotājs, interešu izglītības pulciņu vadītāji, Mākslas un 

Mūzikas skolas skolotāji, mācību pārzine. 

7.2. Konkursa rezultātus izskata vērtēšanas komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā, tās 

pārstāvji nav ieinteresētas personas- klašu audzinātāji, skolēnu vecāki, vecvecāki u.c. 

tuvi radinieki, 

7.3. Apbalvošanai tiek izvirzīta labākā klase katrā klašu grupā (sākumskolā 1.- 4.klase, 

pamatskolā 5.- 9.klase), kura ieguvusi visvairāk punktus; 

7.4. Izvērtējot konkursa I posmu, tiek pasniegtas veicināšanas balvas labākai klasei katrā 

vecuma grupā. 

7.5. Konkursa Galvenā balva- ekskursija. 

8. Konkursa laureātu apbalvošana notiek nedēļu pirms mācību gada beigām. 

Sagatavoja Laima Braše 

Rankas pamatskolas autobusa kursēšana darba dienu 
rītos 

  

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/Rankas-pamatskolas-autobusa-kurs%C4%93%C5%A1ana-darba-dienu-r%C4%ABtos.doc
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 MĀCĪBU GADA SĀKUMS MĀKSLAS SKOLĀ 

Mākslas skola savus audzēkņus aicina uz pirmo skolas dienu  2. septembrī plkst. 12.00 

UN ATKAL LAIKS UZ SKOLU… 
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