
  

 

PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ 

Tā nemanot atkal ir pienācis mācību gada noslēgums. Šodien Rankas pamatskolā 

atskatījāmies uz mācību gada spilgtākajiem notikumiem un sasniegumiem. Šodien tika 

godināti skolēni, kas uzrādījuši labākos rezultātus mācību darbā un interešu izglītībā, skolēni, 

kas šogad absolvē interešu izglītības programmas un skolēni, kas nesuši skolas vārdu 

pasaulē. Paldies tika teikts arī skolotājiem, kas skolēnus sagatavojuši, lai viņi varētu gūt 

augstus rezultātus interešu izglītības pasākumos un sporta sacensībās. 





 

LATVJU BĒRNI DANCI VEDA 

Cēsīs š.g. 27.maijā notika bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, tajā 

sadancoja  ap 5400  dejotāju no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Gulbenes novada 

krāšņajā uzvedumā dalību ņēmām arī mēs  - deju kolektīvs “Liesmiņa”. 

Pirms koncerta piedalījāmies  arī gājienā no Vienības laukuma līdz Cēsu Pils parka estrādei. 

Liels paldies vecākiem, ģimenes locekļiem un draugiem, kas pārsteidza mūs ar savu klātbūtni 

un atbalstu gājiena laikā! 

 



 

GATAVOŠANĀS BĒRNU TAUTAS DEJU FESTIVĀLAM “LATVJU BĒRNI DANCI VEDA" 

Lai š.g.27.maijā veiksmīgi varētu piedalīties festivālā, kas norisināsies Cēsīs, tad 16. un 23. 

maijā deju kolektīvs “Liesmiņa”  devās uz Gulbeni, kur notika kopmēģinājumi. 



 

„DZĪPARIŅI” MAIJĀ 

Skolas folkloras kopa 5.,6. maijā piedalījās bērnu un jauniešu Nacionālajā pasākumā  „Pulkā 

eimu pulkā teku” Vecpiebalgas novadā.  Pirmo reizi Agrita spēlēja kopā ar citiem 

muzikantiem noslēguma pasākumā Dzērbenes Augstajā kalnā. 

20. maijā kopā ar Rankas kultūras nama folkloras kopu „Ramkas rakstīni” piedalījāmies 

Muzeju nakts pasākuma Drustos. Izdancinājām arī skatītājus un piedalījāmies tāšu 

darbnīcā, kur izgatavojām tāšu čiekuriņu. 

GULBENES NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SVĒTKI "RANKAS MUIŽAS PARKA SAPŅI"  

19.maijā Rankas pamatskolas kolektīvs Rankas muižas parkā organizēja vērienīgu pasākumu 

Gulbenes novada jaunāko klašu skolēniem - mūzikas un mākslas svētkus. Šajā pasākumā 

piedalījās Gulbenes novada skolu sākumskolas kori, kas sniedza koncertu muižas parkā un 

mazie mākslinieki - katra skola bija izveidojusi vāzes instalāciju, kas arī tika izvietotas muižas 



parkā. Bērniem starplaikos bija iespēja izmēģināt roku dažādās radošajās darbnīcās un iziet 

veselības taku, bet skolotājiem bija iespēja izzināt Rankas muižas vēsturi un aplūkot muižas 

iekštelpas. Pasākuma noslēgumā gaisā tika palaisti simts krāsaini baloni, akcentējot Latvijas 

simtgades tuvošanos. 



 

Paldies Rankas muižas īpašniekiem par iespēju šos svētkus organizēt muižas parkā, kā arī 

visiem svētku dalībniekiem un palīgiem. 

SĀKUMSKOLAS SKOLĒNI VIESOJAS "ĶELMĒNOS" 

17.maijā sākumskolas skolēni apmeklēja Rankas pagasta maizes ceptuvi "Ķelmēni" 



 



ĢIMENES DIENAS PASĀKUMS 

15.maijā Rankas pamatskolā tika svinēta ģimenes diena. Vecāki tika priecēti ar sirsnīgu 

koncertu, mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi un mīļām dāvaniņām no sirds. Neizpalika arī 

svētku kliņģeris. 



 



PĒDĒJAIS ZVANS 9.KLASEI 

12. maijā Rankas pamatskolā izskanēja pēdējais zvans 9.klasei. Tagad priekšā saspringtākais 

darba posms - eksāmeni. Paldies visiem, kas devītajiem vēlēja veiksmi un īpaši 8.klasei par 

pasākuma organizēšanu. 

 

Pēc svinīgā pasākuma 9.klases skolēni  kopā ar vecākiem pie skolas iestādīja forsītiju - dāvana 

skolai. Lai labi aug un priecē skolas darbiniekus un viesus ar skaistajiem, košajiem ziediem 

katru pavasari. 

 

DEJU KOLEKTĪVA UN POPGRUPAS MĀCĪBU EKSKURSIJA 



Š.g.9.maijā deju kolektīvs “Liesmiņa” un popgrupa “Dimantiņi devāmies mācību ekskursijā. 

Apskatījām Sietiņiezi, lielāko balto smilšakmeņu atsegumu Latvijā un Baltijā,  kā arī skaistos 

dabas skatus Gaujas ielejā. 

Viesojāmies brīvdabas picērijā “Vīnkalni”, kur piedalījāmies īstas itāļu picas cepšanā un aktīvi 

atpūtāmies skaistā, sakoptā lauku vidē. 

Mājās devāmies gan pieredzes bagātāki, gan pozitīvām emocijām pārņemti, gan arī ar 

lepnumu sirdī par Latvijas skaistajām vietām. 



 

                                                                            Deju kolektīva vadītāja Tatjana Vovere 

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI RANKAS PAMATSKOLĀ 

Baltā galdauta svētku ideja ir jauna un vienkārša: ģimene, draugi un kaimiņi no vienas mājas, 

vai vairākām blakus mājām sanāk kopā pie viena galda, ietur vieglu, kopīgi sarūpētu maltīti, 

kā arī izmanto iespēju pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes, pilsētas, novada un valsts 

nākotnei. 



Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena, kas 1990. gadā bija izšķirošs, 

jauns sākums Latvijai, tagad varētu kļūt par iedvesmu arī citām Latvijas cilvēkiem svarīgām 

norisēm.  Ceturtais maijs ir jaunākā valsts svētku diena Latvijas vēsturē, kurai atšķirībā, 

piemēram, no 18.novembra savu tradīciju īsti nav. Latvijas simtgades svētku rīkotāji to 

nolēmuši atgādināt – bez 1990.gada 4.maija mums nebūtu arī simtgades, kam gatavoties. 

Arī mūsu skolā baltā galdauta svētki šodien, 3. maijā, klasēs pulcēja skolēnus, skolotājus, 

darbiniekus, lai tādā veidā sajustu, ka mēs esam kopā. Un ka mēs esam PAR – par to, ka 

mums joprojām ir sava valsts, ka mums ir iespēja brīvi runāt, brīvi domāt, brīvi izvēlēties 

grāmatu grāmatplauktā, brīvi ceļot un brīvi radoši sevi izpaust. 



 

VEDAM DANCI 2017. 

22. aprīlī Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi” piedalījās tradicionālo deju 

konkursa „Vedam danci 2017” finālā rotaļdejās un pāru dejās Rīgas Tehniskajā 

universitātē. 

Neskatoties uz agro celšanos no rīta un braucienu līdz Rīgai brašie dejotāji  Anete Pogule, 

Ance Pogule, Keita  Andželika Ziemele, Marika Upīte, Gustavs Aldersons, Kristaps Dzenītis, 

Ingus Gile, Raitis Vasiļjevs ieguva Valsts izglītības satura centra  2. pakāpes diplomu. 

Paldies vecākiem par izturību un rūpēm. 



 

„Dzīpariņi” vadītāja Aelita Medejse 

GULBENES NOVADA DEJU KOLEKTĪVU SKATE 

Š.g.20.aprīlī  mūsu skolas tautisko deju kolektīvi “Dzirkstelīte” un “Liesmiņa” piedalījās 

Gulbenes novada skatē. 

Abi kolektīvi ieguva 2.pakāpi. 

5. – 7.klašu kolektīvs“Liesmiņa”, gatavojoties skatei, apguva novada obligāto deju “Nu 

atnāca vasariņa”, līdz ar to š.g.27.maijā dosies uz bērnu tautas deju festivālu “Latvju 

bērni danci veda”, kas notiks Cēsīs. 

Paldies visiem, kas mūs atbalstīja, palīdzēja, jo īpašs paldies skolotājai Ingunai Bleivei par 

vadītajām nodarbībām deju skolotājas prombūtnes laikā. 



 

 

Deju kolektīvu vadītāja Tatjana Vovere 

LIELĀ PAVASARA TALKA 

20.aprīlī sakopjam skolas apkārtni... Paldies visiem palīgiem! Tagad pie mums viss tīrs un 

sakopts! 



 

LIELDIENAS 



13.aprīlī skolā notika Lieldienu pasākums. Bija sarūpētas atrakcijas, spēles un sacensības - 

visus vienoja kopādarbošanās prieks. 

Pēc svētkiem skolā tika izveidota Lieldienu olu izstāde. Paldies visiem, kas atbalstīja 

pasākumu! 

 

GULBENES NOVADA 1.-4.KLAŠU KORU SKATE 

12.aprīlī Gulbenes Valsts ģimnāzijā  notika1.-4.klašu koru skate. Šajā skatē piedalījāmies arī 

mēs – Rankas pamatskolas 1.-4.klašu koris. 

Pēc nolikuma kataram korim bija jāizpilda divas dziesmas no šī gada mūzikas un mākslas 

svētku repertuāra. Obligāta dziesma bija latviešu tautasdziesma “Rīgā iešu es māmiņa”. To 

koriem bija jāizpilda bez pavadījuma. Kā otro dziesmu, ko izpildījām bija Līgas Celmas – 

Kursieties “Ziedonis” no cikla “Ziedu impresija”. 

Skatē Rankas pamatskolas 1.-4.klašu koris ieguva 2 pakāpi un paši par šo sniegumu bija ļoti 

gandarīti. 

Tagad savus darba rezultātus esam saņēmuši un laiks gatavoties svētkiem. Mūzikas un 

mākslas svētki notiks 19.maijā Rankā, Rankas pils parkā, Uz svētkiem aicināti visi Gulbenes 

novada 1.-4.klašu kori un mūs visus mīļi uzņems šīs pils īpašnieki. Pils teritorijā šo dienu 

pieskandināsim ar dziesmām un parādīsim, ka esam arī jaunie mākslinieki. 



 

Inguna Bleive 

Rankas pamatskolas 1.-4.klašu kora vadītāja 

MĒS LEPOJAMIES AR JUSTĪNI 

6.aprīlī Rankas pamatskolas 5.klases skolniece Justīne Aldersone piedalījās populārajā 

televīzijas “ Gudrs, vēl gudrāks” pusfināla ierakstā Rīgā Latvijas televīzijā. Justīni pavadīja 

klases audzinātāja Inguna Bleive. 

Justīnei piedalīties šajā televīzijas spēlē bija jau sen izsapņots sapnis. Kad viņa ieraudzīja 

televīzijā šo iespēju, viņa tūlīt aizpildīja anketu. Uz šo spēli no visas Latvijas esot pieteikušies 

250 piektklasnieki no visas republikas, bet atlasīja 36 labākos dalībniekus. Pirmais 

gandarījums gan Justīnei, gan viņas ģimenei un klases audzinātājai bija, ka šo 36 labāko 

piektklasnieku vidū bija arī Rankas pamatskolas skolniece Justīne Aldersone. 



Mēs varam lepoties, ka pusfinālā Justīne piedalījās visās trijās kārtās. Pirmajā kārtā viņa 

atbildēja pareizi uz visiem desmit jautājumiem. Tas gan Justīnei, gan viņas līdzjutējiem bija 

liels prieks un pārsteigums.  Tad viņa ar labiem rezultātiem turpināja spēli otrajā kārtā. Un 

vislielāko prieku un gandarījumu guva gan pati Justīne, gan viņas līdzjutēji, ka iekļuva trešajā 

kārtā un varēja būt labākā starp četriem trešās kārtas labākajiem piektklasniekiem. 

Līdz finālam Justīnei pietrūka tikai viens solis. Vērtējumā starp četriem trešās kārtas 

dalībniekiem palika trešā. 

Pati Justīne bija gandarīta par saviem sasniegumiem. Priecājās arī viņas klases audzinātāja 

Inguna Bleive, priecājās līdz atbraukušie līdzjutēji ar saviem veidotajiem plakātiem, lai 

atbalstītu Justīni spēlē un priecājās arī līdz atbraukusī viņas ģimene – mamma un Justīnes 

brālis. Justīne pēc spēles pati teica, ka viņa labprāt piedalītos vēl šajā spēlē un viņas 

turpmākais mērķis ir iekļūt finālā. 

Tagad tikai Justīnei atliek novēlēt-  bagātināt savas zināšanas, lai veiktos nākošajās spēlēs 

citu gadu un  piepildītu savu mērķi! 



 

Inguna Bleive - 5.klases audzinātāja 

"DZĪPARIŅI" PŪPOLSVĒTDIENĀ KONCERTĒ LIZUMĀ 

9.aprīļī Lizuma kultūras namā notika pirmais Gulbenes novada folkloras kopu saiets- skate. 

Pasākumā piedalījās septiņi novada folkloras kolektīvi ,arī Rankas kultūras nama folkloras 

kopa, kurā piedalās 3 mūsu skolas skolotājas un 3 skolēni. 

Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi” arī uzstājās šajā pasākumā, kamēr žūrija 

apspriedās. 



 

POPMŪZIKAS KONCERTS - SKATE DRUVIENĀ "SATIKŠANĀS PAVASARĪ" 

10.martā Rankas pamatskolas popgrupa “Dimantiņi” piedalījās jaukā un sirsnīgā koncertā 

Druvienā “Satikšanās pavasarī”. Šis bija popmūzikas koncerts pagasta iedzīvotājiem. Tomēr 

skatītāji nezināja, ka tā ir skate, jo šoreiz tas netika skatītājiem popularizēts. Pēc koncerta 

kolektīvu vadītāji un vērtētāji pārrunājām par to, kā mums katram veicās, kas bija labs un pie 

kā vēl jāpiestrādā. Popgrupa “Dimantiņi” skatē ieguva II pakāpi 38 punktus. 

Par šo jauko iespēju un ideju gribam pateikties Līgai Kļaviņai, kura vada Druvienas kultūras 

nama popgrupu “Bukuradzēni”, kā arī pateikties kultūras nama vadītājai Valdai par silto, 

sirsnīgo un jauko uzņemšanu. 

Pēc koncerta visi dalībnieki un skolotāji tika apsveikti ar jaukām dāvanām un arī visi 

dalībnieki un skolotāji un skatītāji tika cienāti ar svētku torti. 



 

Inguna Bleive 

VIDZEMES AUGSTIENES FOLKLORAS KOPU REĢIONĀLAJĀ SKATĒ 

Māras dienā Mārcienas pamatskolā notika Vidzemes augstienes folkloras kopu reģionālā 

skate. Skatē piedalījās 4 kopas- 2 kopas no Madonas novada un 2 kopas no Gulbenes novada 

– Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi” un Druvienas folkloras kopa „Pērlis’’. Visi 

kolektīvi ieguva žūrijas augstāko vērtējumu I pakāpes diplomu. 

Paralēli notika arī dziedātāju, dejotāju un spēlētāju konkursu pusfināli. Konkursā 

„Klaberjakte” piedalījās Agrita Kerija Medejse. Viņa spēlēja kokli. Tradicionālās dziedāšanas 

konkursā piedalījās Sofija Tīģere un Justīne Aldersone. Tradicionālo deju konkursā „Vedam 

danci” piedalījās Anete, Ance Pogules, Keita Andželika Ziemele, Marika Upīte, Gustavs 

Aldersons, Kristaps Dzenītis, Ingus Gile, Raitis Vasiļjevs. Dejotāji savu dejotprasmi rādīs arī 

deju konkursa „Vedam danci ” finālā Rīgā 22. aprīlī. 

Nākošgad mūsu skolai būs jāuzņem nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un 

pārmantošanas programmas „Pulka eimu, pulkā teku” Vidzemes augstienes 

novada  folkloras kopas. 





 

  

Paldies Alises Nikolas Mazjānes ģimenei par dāvinājumu folkloras kopai!Skolotāja 

 

Aelita Medejse 

POPIELA 



16.februārī skolā notika popiela. Pavisam bija sagatavoti astoņi kvalitatīvi un interesanti 

priekšnesumi. Skolēni bija gatavojušies goda, tāpēc bez nominācijas nepalika neviens. Žūrijai 

bija ļoti grūti izlemt, kuri ir tie labākie. Kā vistuvākie oriģinālam tika izvirzīti "Ju JuJu on the 

Beat",  taču arī pārējie priekšnesumi bija pārdomāti un atraktīvi. Skatītāju balvu ieguva 

"Closer". Vēl varējām vērot "Topmodeles", "Joka pēc alfabēts", "Mafija", "Sliktie bērni", 

"Cāļus skaita rudenī", "Ceļu policistu dziesmu". 

FOTO ŠEIT: https://failiem.lv/u/7cbk5e89#_ 

https://failiem.lv/u/7cbk5e89#_


 



Paldies visiem, kas piedalījās un arī skolas parlamentam, kas pasākumu organizēja. 

METEŅI DRUVIENĀ 

11.februārī Rankas pamatskolas folkloras kopa “ Dzīpariņi”  bija aizbraukuši uz Druvienu. Tur 

Druvienas cilts ar aicinātajiem viesiem kopā piedalījās Druvienas Meteņu svētkos. 

Vispirms varējām piedalīties dažādās darbnīcās. Bērniem šīs darbnīcas radīja lielu prieku un 

aizrautību. Masku gatavošanas darbnīcā iemācījāmies gatavot maskas, kādas senatnē 

gatavoja Meteņos. Piedalījāmies arī pīrāgu cepšanas darbnīcā, kur iemācījāmies cept 

“Ziedainos raušus”. Tos pēc tam visi kopā pie tējas varējām nogaršot. Tad devāmies uz dīķi, 

kas atrodas pašā Druvienas centrā. Visjaukāk bērniem patika braukāt ar “ grieztuvi”. Tas ir, 

ka ledū bija iesaldēts kārtīgs miets un tā galā bija piestiprināta gara kārts ar ragavām kārts 

galā. Tas tika griezts uz riņķi un ragavās kāds no drosmīgajiem varēja sēdēt. Tā priekš 

bērniem bija kārtīga jautrība. Drosmīgi arī bija pieaugušie, kas nebaidījās sēsties ragavās. 

Bērni arī izvizināja pasākuma vadītāju Daci Vītolu. Kad bijām visi jautri izpriecājušies, tad 

sākās sadziedāšanās kopā ar Daci Vītolu, Meteņu ugunskura kurināšana, kurā sadedzinājām 

visu slikto, kas sakrājies pa iepriekšējo gadu un svētījām jauno gadu. 

Kad beidzās visas Meteņdienas izdarības, noskatījāmies izrādi par “ Cimdu Jetiņu”. Arī tas 

mums likās interesants un aizraujošs. Apskatījām arī Jetiņas rakstaini adīto cimdu izstādi. 

Pašā vakarā bija danči. Tas bērniem īpaši patika un tos arī viņi gaidīja. Bērni izdancojās no 

sirds. Žēl, ka mēs to nevarējām darīt visu nakti kā pieaugušie! Atvadījāmies no visiem 

dancotājiem un muzikantiem un devāmies mājās. 



 

Inguna Bleive 

GULBENES MŪZIKAS SKOLAS JAUNO PIANISTU KONCERTĀ... 

7.februārī  Lizuma kultūras namā notika  Gulbenes mūzikas skolas jauno pianistu koncerts. 

Tajā piedalījās konkursa 1.kārtas laureāti, kuri ieguvuši  tiesības pārstāvēt Gulbenes mūzikas 

skolu valsts mēroga konkursā. 

Šo koncertu apmeklēja Gulbenes mūzikas skolas Rankas klases audzēkņi, Stāķu klases 

audzēkņi, Lizuma klases audzēkņi un Lejasciema klases audzēkņi. Šāds koncerts Lizumā 

notika pirmo reizi. 



 

Paldies par jauko koncertu! 

Skolotāja Aija Krēsliņa. 

1. un 2. klašu pasākums Gulbenē. 

24.janvārī Gulbenes vidusskolā notika 1. un 2. klašu pasākums. Piedalījās 1.klases skolnieces 

Anete Pogule, Marika Upīte un 2.klases skolnieki Gustavs Aldersons un Artūrs Lapiņš. 



 

SADANCIS RANKĀ 

27.janvārī Rankas kultūras namā notika Gulbenes novada deju kolektīvu sadancis. Uz sadanci 

bija ieradušies 10 novada bērnu un jauniešu deju kolektīvi. 

Šajā sadancī piedalījās arī Rankas pamatskolas deju kolektīvi – 1.-4.klašu deju kolektīvs 

“Dzirkstelīte” un 5.-7.klašu deju kolektīvs “Liesmiņa”. Katram kolektīvam bija jāizpilda divas 

sagatavotās dejas. 

Sadanča mērķis ir, lai novadā redzētu , kā kolektīvi strādā, kā gatavojas skatei, kas notiks 

aprīlī. Un šogad maijā Cēsīs notiks Vidzemes deju festivāls – koncerts “Latvju bērni danci 

veda”. Uz festivālu tiks izvirzīti labākie deju kolektīvi, kā arī tie, kas būs apguvuši novada 

obligāto repertuāru. 



Liels prieks, ka uz sadanci bija ieradušies ļoti daudz vecāku un skolotāju, kas atzinīgi 

novērtēja Rankas pamatskolas abu deju kolektīvu sniegumu. 

 

     Vairāk foto šeit: https://failiem.lv/u/ywkyrw77#_ 

Paldies deju kolektīvu vadītājai Tatjanai Voverei, kura vada kolektīvus ar aizrautību un 

entuziasmu! 

 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE SKOLĀ 

20 decembra vakarā Rankas pamatskolā pulcējās skolēni un to vecāki, jo skolā norisinājās 

Ziemassvētku eglītes pasākums. Tika godināti skolēni, kas ieguvuši augstus rezultātus 

mācībās un uzrādījuši izaugsmi mācību darbā salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. Pēc 

direktores uzrunas sekoja priekšnesumi, kuros uzstājās gandrīz visi skolas skolēni. Uzstājās 

dejotāji, popgrupa, koris, folkloras kopa. Paldies dalībniekiem, skolotājiem, kas turēja roku uz 

pulsa, lai viss izdotos un būtu kvalitatīvi sagatavots un skolēnu vecākiem par atbalstu saviem 

bērniem un skolai. 

https://failiem.lv/u/ywkyrw77#_


 

VAIRĀK FOTO ŠEIT: https://failiem.lv/u/2nmyqecx 

BIBLIOTĒKAS PASĀKUMS SĀKUMSKOLĒNIEM 

Lai rosinātu skolēnu interesi par grāmatu lasīšanu, tika organizēts latviešu folkloras 

pasākums sākumskolas skolēniem. Katrai klasei bija uzdevums izvēlēties vienu latviešu tautas 

pasaku. Pasaka bija jāiestudē un savs veikums jāprezentē. Liels paldies klašu audzinātājiem 

un skolēniem par ieguldīto darbu un lieliskajām pasaku prezentācijām! 



 

Inga Jerumāne, Rankas pamatskolas bibliotekāre 

CIEMOS UZ RŪĶU UN PIPARU KŪKU DARBNĪCU LAUKU MĀJĀS "DONAS" 



6.decembrī 2016. gadā 5.klase bijām ekskursijā uz “Rūķu Piparu kūku darbnīcu” lauku māja 

“Donas”. Tur mūs mīļi sagaidīja galvenais mājas rūķis Ilze Briede. Viņa mūs uz šo pasākumu 

uzaicināja tāpēc, ka viņa rudenī piedāvāja mūsu klasei lasīt kļavu lapas maizītes cepšanai, kas 

tika nogādātas uz lauku māju “Donas”. 

Ierodoties tur ciemos, varēja just, ka tuvojās Ziemassvētki, gan mājas apkārtne, gan visas 

telpas par to liecināja ar rotājumiem. Visa māja bija pilna ar dažādiem rūķiem. Viņi tā sagaida 

katru iebraucēju, katru ciemiņu. 

Galvenais šīs mājas rūķis Ilze Briede apgalvo: “…kad ar rūķiem sarunāts, ciemiņi iebrauc 

lauku mājās “Donas”, tad piparkūku tusiņš ar rūķiem un viņa draugiem var sākties!”. Šie visi 

rūķi kopā ar mums priecājās, jokojās, smējās, blēņojās ar miltiem un piparu mīklu, taisīja 

piparkūkas un taisīja kopā ar mums evanģēlības. Pārsteigumu no šiem rūķiem netrūka un tas 

bija jautri. 

No piparkūku miklas gatavojām katrs savu Laimes piparu kūku, ko varējām aizvest mājās un 

dalīties ar laimīti ar visiem saviem mīļajiem. Iemācījāmies arī daudz ko par rūķu dzīvi un 

ieskatījāmies arī Rūķu skolā un amatu mācībā. Kopā baudījām Rūķu zupu un Rūķu veselības 

mielastu. 

Tas viss bija tik pārdomāti, interesanti un jautri, ka nevienu brīdi nevarējām garlaikoties. Tās 

blēņas ko darījām, tās bija kopā ar rūķiem, jo arī rūķi blēņojas. Un neviens mūs par to nebāra 

un uz mums nedusmojas. 

Kopā ar mums bija pārstāvji no Ziemeļlatvijas avīze, kas visu nodarbību fotografēja, intervēja 

arī mūs. 

Mājās atbraucām ar daudz pozitīvām emocijām, Piparkūku laimes pogu kabatā un apziņu 

sevī, ka lasot kļavu lapas, mēs esam to visu nopelnījuši. 



 



5.klases audzinātāja: Inguna Bleive 

FOLKLORAS KOPA "DZĪPARIŅI" PIEDALĀS EGLES IEDEGŠANAS PASĀKUMĀ VALKĀ 

3.decembrī folkloras kopa "Dzīpariņi" piedalījās Valkas pilsētas egles iedegšanas pasākumā 

un deju kopas 

"Sudmaliņas" 25 gadu jubilejas pasākumā "Labāk darīt,nekā nedarīt". Pasākumā piedalījās 10 

folkloras kopas, tajā skaitā bija arī Tartu folkloras kopa un Rankas kultūras nama folkloras 

kopa.Katra kopa uzstājās ar nelielu priekšnesumu.Pēc tam sekoja danči,kuros mūsu 

folkloristi aktīvi līdzdarbojās. 



 

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS RADOŠAIS KONKURSS GULBENĒ 

Š.g.5.decembrī 4 mūsu skolas skolēni – Kristers Losevs, Elīna Tiltiņa, Monta Aļeksejeva, 

Justīne Aldersone – piedalījās novada organizētajā latviešu valodas un literatūras radošajā 

konkursā. Konkursā skolēni darbojās jauktās grupās, kuru uzdevumi bija saistīti ar 

A.Brigaderes darbiem ‘’Maija un Paija”, “Sprīdītis” un J.Poruka darbu “Kauja pie Knipskas”. 

Pasākums bija ļoti radošs un interesants. Paldies bērniem par ārpusstundu darbu, 

gatavojoties šim pasākumam! 



 

video: https://www.failiem.lv/u/cpsgvmq3 

PIRMSSVĒTKU LABDARĪBAS KONCERTS "SIRDS SILTUMAM" 



2.decembrī Rankas kultūras namā notika pirmssvētku labdarības koncerts "Sirds siltumam". 

Skolēni kopā ar skolotājām bija sarūpējuši jauku pēcpusdienu ar priekšnesumiem. Viesi tika 

pacienāti ar kūku un tēju. 

 

1.KLASE BARO PUTNIŅUS... 

Šajā nedēļā no 28.novembra līdz 4.decembrim 1.klase palīdz putniņiem. Šajā nedēļā mūsu 

uzdevums viņus pabarot... 



 

SKOLĀ VIESOJAS STIKLA PŪTĒJI 

29.novembrī skolā viesojās stikla pūtēji. Skolēni aktīvi tika iesaistīti sarunā, kurā uzzināja 

daudz dažādas interesantas lietas par stikla rašanos, sastāvu, izmantošanu un tā īpašībām un 

nopelnīja arī balviņas par pareizām atbildēm. Bija iespēja arī vērot stikla pūtēju darbībā un 

pašiem iemēģināt stikla pūšanas mākslu. Varēja apskatīties arī stikla pūtēju darinātos 

suvenīrus un iegādāties tos. 

 



5.klases labais darbs Ilzei Briedei „Vācam kļavu lapas maizītes cepšanai” 

Rudens ekskursijā 6.oktobrī iepazināmies ar jauku, radošu un interesantu cilvēku Ilzi Briedi 

klātienē, kuru mēs visi pazīstam kā televīzijas šova vadītāju „Kūku kari”. Pie viņas mēs 

mācījāmies cept maizīti un par to ļoti daudz interesanta viņa pastāstīja. 

Toreiz mums Ilze Briede piedāvāja savākt kļavu lapas, ko izmantot maizes cepšanai 

ekskursantiem pa ziemu. Par to mēs no viņas saņemsim dāvanu  – 6.decembrī apmeklēt 

Blomes pagasta Smiltenes novada lauku mājas „Donas”, kur viņa ir mājas saimniece, un 

piedalīties kopā ar viņu „Piparkūku darbnīcas” nodarbībā. 

Lai šo dāvanu no Ilzes Briedes saņemtu, mēs cītīgi pastrādājām, vācot, kaltējot lapas gan 

skolā, gan katrs savās mājās, ko bērni  nesa uz skolu. 

Lapas savācām daudz un Ilze Briede atbraucot pēc tām pakaļ teica, ka ekskursantiem 

stāstīšot par to, ka Rankas pamatskolas 5.klases skolēni tās savāca. 

 

 



ES MĪLU TEVI, LATVIJA! 

Šodien- 17.novembrī, pirmssvētku dienā, skolā atzīmējām Latvijas Proklamēšanas 

98.gadadienu. Pusdienlaikā katra klase klāja tematiski noformētu svētku galdu. Pēc 

pusdienām nācām kopā skolas zālē, kas šajā gadījumā bija iekārtota netradicionāli- ar skatu 

uz žūrijas galdu, projektoru un ekrānu zāles vidū. Viss sākās ar valsts himnu, direktores 

nolasītām apsveikuma telegrammām. 

Tad skolēnu parlamenta prezidente Astra Bērziņa aicināja iepriekš izveidotās komandas, 

kurās pa skolēnam no katras (5.- 8.) klases kopā bija aicinājuši 9.klases skolēni Ēvalds Barkāns 

un Nauris Tiltiņš. Katrai komandai bija arī līdzjutēji. Kamēr pretinieki ieņēma vietas, 

pasākuma vadītāja ekspresintervijās noskaidroja, kāpēc komandu līdzjutēji mīl Latviju. Pēc 

tam komandu kapteiņi iepazīstināja ar savām komandām un pamatoja, kāpēc tieši šie skolēni 

uzaicināti komandā. Ēvalda komandā: Eva Aļeksejeva, Ivanda Stībele, Elīna Tiltiņa un Justīne 

Aldersone. Naura komandā: Inguss Mārins, Luize Anna Šmoteka, Aleksandra Mitrofanova, 

Krista Kristiana Brence. 

Konkursā bija ietverti jautājumi no Latvijas vēstures, ģeogrāfijas, literatūras, mūzikas, 

jautājumi par latviešu filmām, latvju rakstu zīmēm, rotām, mūzikas instrumentiem, darba 

rīkiem, traukiem, tika skaidroti vārdi, atminētas melodijas. Starp konkursa jautājumiem 

uzstājās skolas popgrupa, bet, kamēr žūrija saskaitīja iegūtos punktus, pasākumu kuplināja 

skolas folkloras kopa ,,Dzīpariņi”. 

Līdz konkursa beigām bija saglabāta intriga- kura komanda būs uzvarētāji, jo rezultāti visā 

konkursa gaitā bija līdzīgi . Ar 46 punkti pret 44 uzvarēja Ēvalda komanda. Uzvarētāji ieguva 

piemiņai lietas ar Rankas simboliku. Pašās beigās bija grandiozs skats- zālē iestūma ratiņus ar 

salūtsvecēm rotātu svētku kliņģeri. Ar to pirms došanās mājās tika pacienāti visi pasākuma 

dalībnieki. 



 

 

VAIRĀK FOTO ŠEIT: https://failiem.lv/u/bzanssw9 

  



 

LABO DARBU NEDĒĻA IR NOSLĒGUSIES... 

5. un 7. klases veikums... 

5.un 7.klases skolēni un audzinātājas gatavoja apsveikumus un dabas veltes (ievārījumus, 

marinējumus, tējas, žāvētus ābolus) Tirzas pansionāta pensionāriem. Sagatavotās veltes arī 

paši nogādājām pansionātā š.g.17.novembrī, lai Valsts svētkos tiktu iepriecināts ikviens šajā 

aprūpes centrā dzīvojošais cilvēks! 



 

  

Sākumskolas skolēnu veikums... 

Sākumskolas skolēni gatavojas Adventes laika koncertam, lai varētu iepriecināt Rankas 

seniorus. Koncerts notiks kultūras namā  2.decembrī mazajā zālē. 



 

6.klases veikums... 

6.klases skolēni gatavoja rokas lellītes un iestudēja mini improvizācijas teātri " Vecīša 

cimdiņš", ko 10.novembrī izrādīja Rankas pamatskolas 1.klases skolēniem. Lelles tika 

uzdāvinātas pirmīšiem radošām nodarbēm. 



 

 

9.klases veikums... 

9.klases skolēni gatavoja putnu barotavas un visu ziemu organizēs putniņu barošanu - 

barotavas tiks izliktas pirmdien, 14.novembrī. 



 

Un vēl 9.klase gatavoja domino ar latvju rakstu zīmēm, ko varēs izmantot stundās par 

latvisko dzīvesziņu. 



 

DABASZINĪBU UN MATEMĀTIKAS KONKURSS GULBENĒ 

20.oktobrī četri Rankas pamatskolas skolēni - Astra Sanda Bērziņa, Nauris Tiltiņš, Luīze 

Šmoteka un Aleksandra Mitrofanova piedalījās Dabaszinību un matemātikas konkursā 

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā. Vispirms bija tikšanās ar Latvijas valsts mežu pārstāvjiem, 

kas pastāstīja par meža kopšanu un tējas baudīšana pie ugunskura. Pēc tam visi tika sadalīti 



jauktās komandās un risināja matemātikas un dabaszinību uzdevumus.  Pasākums bija 

izzinošs un interesants. Paldies ģimnāzijas kolektīvam, ka mūs uzaicināja! 

 

VAIRĀK FOTO ŠEIT: https://failiem.lv/u/cysaa64s 

[caption id="attachment_2590" align="aligncenter" width="300"]

 ATVER UN LASI, KO MĒS DARĀM 

KARJERAS NEDĒĻĀ!!![/caption] 

7.klases skolēnu projekta “Veselīgs dzīvesveids” prezentācija 

http://karjera2016ranka.blogspot.com/


Š.g.30.septembrī 7.klases skolēni klases audzināšanas stundā prezentēja projekta 

“Veselīgs  dzīvesveids” pirmo posmu. Bija sagatavoti gan teorētiski, gan praktiski materiāli 

par rudenī iegūstamajiem uztura bagātinātājiem no dabas veltēm. Tika dzerta piparmētru 

tēja, gan arī degustēti dažādi pašgatavotie veselībai svarīgie vitamīni. Visi secināja, ka  dabai 

ir ļoti liela nozīme cilvēka dzīvē, tikai jāprot to visu pareizi izmantot. 

 

Rankas pamatskolas skolēni Latvijas Olimpiskajā dienā. 

Arī Rankas pamatskolas skolēni piedalījās Latvijas Olimpiskās dienas pasākumos 

23.septembrī. 26 skolēni apmeklēja Gulbenes novada Olimpiskās dienas pasākumu 

Lejasciemā. 



 

Pārējie skolēni vingroja kopā ar Astru un pēc tam  piedalījās skolēnu parlamenta vadītajās 

sporta aktivitātēs skolas sporta laukumā. 



 

Vairāk foto šeit: https://failiem.lv/u/cdjbka33 

 7. UN 9. KLASES EKSKURSIJA 

Š.g. 20.septembrī 7.un 9.klases skolēni kopā ar savām audzinātājām devās mācību ekskursijā. 



 

Viesojāmies lauku mājās “Donas”, kas atrodas Blomē.  Pateicoties mājas saimniecei Ilzei 

Briedei (“īstai latvju saimniecei”), varējām piedalīties “Maizes darbnīcā”, kur bija iespēja gūt 

zināšanas un prasmes maizes cepšanā pēc sentēvu tradīcijām. 

Pēc tam devāmies uz Trikātu, kur apmeklējām šokolādes ražotni “R CHOCOLATE”. Šeit mēs 

varējām piedalīties meistardarbnīcā, kur uzzinājām šokolādes gardumu ražošanas 

noslēpumus, kā arī paši veidojām savas šokolādes figūriņas. 

 



     Mājās devāmies pieredzes bagātāki, kā arī saviem  mājiniekiem atvedām  pašu cepto 

maizes kukulīti un šokolādes gardumus. 

Vairāk foto šeit: https://failiem.lv/u/fyvccy77 

Audzinātājas. 

ZINĪBU DIENA RANKAS PAMATSKOLĀ 

Un atkal ir klāt 1.septembris ar asteru pušķiem un gladiolu zobeniem... Atkal sākas jauns 

mācību darba cēliens visam Rankas pamatskolas kolektīvam. Šogad mācības Rankas 

pamatskolā skolotājas Mārītes Brašes vadībā uzsāk septiņi pirmklasnieki. 

 

Vairāk foto šeit: https://failiem.lv/u/s92mp66r 

LAI MUMS VISIEM VEICAS! 

 


