
 



 

 

Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem 
“Stūru stūriem tēvu zeme” 

Projekts „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Stūru stūriem tēvu zeme!” tiks 
īstenots Gulbenes novada Rankas pagastā laika periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 
30.augustam. Projekta ietvaros no 2017.gada 31.jūlija līdz 7.augustam norisināsies 8 
dienu gara vasaras nometne Latvijas un latviešu diasporas bērniem vecumā no 7 līdz 16 
gadiem. 

Nometne norisināsies Gulbenes novada Rankas pamatskolā, nometnes ilgums – 8 
dienas. Nometnes ietvaros plānotās aktivitātes vērstas uz latviešu valodas, kultūras un 
vēstures apguvi. Visas nometnes aktivitātes norisināsies latviešu valodā, bet papildus 
tam katru dienu norisināsies atsevišķas radošas nodarbības (rotaļas, spēles) valodas 
apguvei. Lai izzinātu Latvijas 4 kultūrvēsturiskos novadus, nometnes laikā ieplānota 
ekskursija uz šokolādes darbnīcu, netradicionālo lauksaimniecības dzīvnieku audzētavu 
(Vidzeme); uz senlaiku mūzikas instrumentu muzeju- darbnīcu Gaigalavā, podnieka 
darbnīcu Rēzeknē (Latgale); Likteņdārzu, Amatu centru „Mazā kāpa”, Radošo māju 
Koknesē(Zemgale). 



Iepazīstoties ar 4 kultūrvēsturiskajiem novadiem tiks izmantoti video ieraksti, bukleti, 
informācija internetā. Latviešu kultūras apguvei nometnes laikā plānots iepazīstināt ar 
dažām amatu prasmēm (māls, dzija); dziesmām, dejām, rotaļām; mutvārdu folkloru. 

PASĀKUMU PLĀNA APRĪLIM 

APRĪĻA PLĀNS skolai 

 

PASĀKUMU PLĀNS MARTAM 

MARTA PLĀNS 

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/APR%C4%AA%C4%BBA-PL%C4%80NS-skolai.docx
http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/MARTA-PL%C4%80NS.docx


 



 

 



 

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU 
GRAFIKS 2016./17.MĀC.G. 

vpd_grafiks_2017 

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/vpd_grafiks_2017.pdf


 

 

VIESI RANKAS PAMATSKOLĀ 
25.oktorbī Rankas pamatskolā ieradās viesi no Burtnieku novada – IKS nodaļas vadītāja 
Inese Gaumane, Ēveles pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Rodziņa un Ēveles 
pamatskolas direktore Ilze Cara, lai tiktos ar skolas direktori Laimu Braši, skolotājām 
Aelitu Medejsi un Mārīti Braši, kas realizē neformālās tālmācības programmu diasporas 
bērniem latviešu valodas un sociālo zinību apguvei. Viesus interesēja uzkrātā pieredze 
šajā jomā un iespējas uzsākt līdzīgas programmas realizāciju. 



 

No kreisās viesi no Burtnieku novada I.Gaumane, I.Cara, S. Rodziņa 

 

VIESI NO AMERIKAS 
Šodien 17. oktobrī skola viesojās tāli ciemiņi no Amerikas.Krišjānis Kaugars apgūst 
latviešu valodu 

Rankas pamatskolas neformālās tālmācības izglītības programmā. Viņa ģimene, 
viesojoties Latvijā, apmeklēja arī mūsu skolu un skolotāju Aelita Medejsi, kura māca 
zēnu. 
Paldies mūsu tālajiem viesiem par skaistajām grāmatām angļu valodā. 



 



 

 

 

 

http://karjera2016ranka.blogspot.com/


Šodien 10. oktobrī Rankas pamatskolā tika atklāta Karjeras 
nedēļa. Nedēļa tika iesākta ar direktores uzrunu un karjeras 

stundu visās klasēs. 

Sīkāk karjeras nedēļas norisēm sekojiet līdzi klikšķinot uz 
karjeras nedēļas logo vai atverot saiti uz 

blogu: http://karjera2016ranka.blogspot.com/ 

Karjeras nedēļas pasākumu plānojums Rankas 
pamatskolā: aktivitasu-uzskaite 

Informācija par autobusa laikiem otrdienās 
No otrdienas 4.oktobra, kad atsākas deju kolektīvu mēģinājumi, autobuss no 
skolas kursēs pēc īpaša grafika. 14.40 Rankas pamatskola- KN- Gatves- 
Gaujasrēveļi- Rēveļi 

15.45 Rankas KN- Rankas pamatskola- tālāk pēc parastā maršruta 

SVEICAM SKOLOTĀJUS!!! 
Labrīt skolēni un skolotāji, ir trīsdesmitā septembra rīts. Rīts, kad mēs šeit savā 

skolā atzīmējam skolotāju dienu. 

Tāpēc atvainojiet, ka ne vienmēr esam bijuši tik cītīgi un paklausīgi 

Ka esam sagādājuši jums rūpes un galvas sāpes…. 

Par neizpildītajiem mājasdarbiem, trokšņošanu stundās… 

Un paldies, ka ne vienmēr esat tik stingri. 

Paldies, skolotāji, ka strādājat ar mums, gan individuāli, gan klasēs 

Paldies, ka neliedzat palīdzīgu roku, kad radies kāds jautājums 

Paldies, ka vadiet mums interesantas stundas. 

Paldies, ka vispār esat,  jo kurš gan cits mūs sagatavotu solim lielajā plašajā 

pasaulē  

http://www.rankasskola.lv/wp-content/uploads/2013/04/AKTIVIT%C4%80%C5%A0U-UZSKAITE.doc


 

Skolēnu parlaments 



 



  

1.augustā sākas nometne Latvijas un diasporas 
bērniem “Riti, riti kamolīti” 

Sīkāka informācija par nometnes norisi sadaļā ” Latviešiem ārzemēs”. 

Sižets par nometni LNT Attīstības 
kods: https://www.youtube.com/watch?v=SqQuci6taOk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqQuci6taOk

