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GULBENES NOVADA RANKAS PAGASTA 

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” 

APKOPOJUMS 

2021. gada 06.septembris 

 

1. daļa RANKAS PAGASTA RESURSI 

*Atzīmēti būtiskākie 

Vides un dabas objekti: 

• Rankas muižas komplekss (veselības taka)*; 

• Rankas saieta laukums; 

• Rankas Strūves punkts*; 

• Avots Saliņkrogā:  

• Rutkaviņu avoti*; 

• Kalmodu, Jāneļu, Melnais, Baltais, Teļezers; 

• Gauja, Azanda; 

• Cerētu dīķis; 

• Piemiņas birzs; 

• Dižozoli (pie bērnudārza, Rankas muižā); 

• Ozolājs-Ozolu audze; 

• Kaudžu purvs (kūdra un dzērvenes)*. 

Biedrības: 

• Sporta un medību klubs “Savējie”; 

• Rankas attīstības biedrība. 

Iestādes: 

• PII “Ābelīte”; 

• Rankas pamatskola, 

•  PIKC “Ogres tehnikums”; 

Jauniešu centrs „B.u.M.s”; 

• Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma 

centrs 

• Slēpošanas trase*-privāta 

• Bibliotēkas (Rankas, Gaujasrēveļu); 

• Rankas feldšeru- vecmāšu punkts. 

Uzņēmumi: 

• SIA „Grantiņi 1” *; 

• SIA „Rankas piens” 

• Atpūtas komplekss „Lācītes”*; 

• Kafijas grauzdētava „Tīrs miers”; 

• Viesu nams „Mīlmaņi”; 

• Veikali – „Kriksis”, „Tops”, „Lats”; 
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• SIA “Rankas Rori”; 

• Grantiņu zirgu stallis; 

• Rankas muižas komplekss. 

Zemnieku saimniecības: 

• Z/S „Ķelmēni”*; 

• SIA  „Vecpāpani”; 

• Z/S „Kalna Kaļvi”; 

• Z/S „Kalna pakalnieši”.; 

• Z/S „Burtnieki”; 

• Ivars Lukšo – medus; 

• Mārīte Baltiņa – ziedi, stādi; 

• Daina Kalniņa – ziedi, stādi; 

• Arta Kenesa – manikīrs; 

• Evita Urbāne – friziera pakalpojumi;  

• Agrita Gailīte – pirtniece. 

Labie darbi, lepojamies: 

• Rankas muiža; 

• Rankas apļi; 

• Strūves punkts; 

• Z/S Ķelmēni; 

• Z/S „Kalna Kaļvi”; 

• SIA „Vecpāpani”; 

• Genovefa Arena – grāmata; 

• Agrita Gailīte – pirts; 

• Kasparoviča Jana – kūkas; 

• Rēveļu un Rankas futbolisti; 

• Folkloras kopa, Ramkas rakstīni; 

• Jauniešu deju kolektīvs „Malduguns” – ātri, efektīvi izveidots; 

• Jānis Pūcītis – kūlīšu jumti; 

• Slēpošanas trase – Matīss Kauls; 

• Z/S „Kalna pakalnieši” – siera ražotājs; 

• SIA Rankas piens; 

• „Tīrs miers” – kafija; 

• Atpūtas komplekss „Lācītes”; 

• „Grantiņi - 1” zirgu staļļi.   

 

Cilvēki: 

• Jana Kasparoviča – kūku cepēja *; 

• Ivars Lukšo – medus *; 

• Māris Brencis – vīna ražotājs *; 

• Agrita Gailīte – pirtnice, tēju vācēja *; 

• Inguna Bleive – rokdarbi; 

• Sandra Dikmane – mākslas pasniedzēja; 

• Dārta Stūriška – mākslas pasniedzēja; 



 
 

Lapa 3 no 7 
Apkaimes ideju darbnīca 2021 “Esi aktīvs- iesaisties!” Rankas pagastā, 06.09.2021. 

 

• Genovefa Arena – rakstniecība; 

• Liene Kinča – mūzika; 

• Guntars Lazdiņš – muzikants; 

• Ina Treiliņa – māksla/dizains; 

• Gunta Kalniņa – sieru sējēja; 

• Mārīte Baltiņa – stādu audzētāja; 

•  Daina Kalniņa – stādu audzētāja; 

• Maija Arena – muzikante; 

• Dzintra Brieže – šuvēja; 

• Vizbulīte Ješkina – šuvēja; 

• Linda Kukare Aldersone – bioloģiskā saimniecības saimniece; 

• Aelita Medejse – koklēšana/folklora; 

• Emīls Rusovs – kordiriģents/ vēstures pētnieks; 

• Mārīte Kļaviņa – atbalsts Rankas PII; 

• Jana Kalniņa – neformālās izglītības metodes, nodarbības visiem vecumiem; 

• Matīss Kauls – slēpošanas trase; 

• Aigars Sniedzāns – auto mehāniķis; 

• Daiga Melberga – gids/vēsture. 

 

VAI TU ZINĀJI, KA….. 

• Kultūras mecenāts Gaidis Graudiņš dzimis Rankā; 

• Trimdas rakstnieks, dzejnieks, žurnālists Ēriks Raisters dzimis Rankā; 

• Raitis Apalups ir rancēnietis*; 

• Rancēnietis Ernests Bauers piedalījies Latvijas dibināšanā; 

• Rankā attālināti māca diasporas bērnus*; 

• Rancēnieši ir piedalījušies 2. dziedāšanas svētkos 1880.g.*; 

• 2006.g. Vidzemes sakoptākais pagasts; 

• 2003.g. sāka atdzimt Rankas muiža *; 

• Ranku agrāk sauca par Ramku; 

• Pēc 300 gadiem ir atdzimusi baznīca*; 

• Dzimis, skolojies aktieris U. Pūcītis; 

• Dzimusi, skolojusies zinātniece Elīna Petrova; 

• Dzimusi, skolojusies Ina Poliščenko – profesionāla pavāre; 

• Dzimusi un skolojusies operdziedātāja L. Kinča; 

• 2009. gadā Rankā atvēra pirmo jauniešu centru lauku teritorijā. 

 

Aktivitātes: 

• Kultūras namā -gadskārtu svētki, Rankas apļi, Saieta laukuma organizētie pasākumi; 

• Teātris, deju kolektīvi, jaundzimušo sveikšana, pagasta svētki, nometnes ārzemju bērniem, 

divas futbola komandas, kafija ar politiķiem, muižas svētki, Lāčplēša dienas gājiens; 

• Āra trenažieri, sporta pasākumi, jauniešu centra organizētie pasākumi un aktivitātes; 

• Bibliotēkas organizētie pasākumi – lasīšana, apmācības senioriem, mūžizglītība, PUMPURA 

projekti un nometnes, mākslas skolas organizētie pasākumi; 

• Rankas pagasta mūžizglītības centra organizētie kursi – Rankas pagasta un Gulbenes novada 

iedzīvotājiem. 



 
 

Lapa 4 no 7 
Apkaimes ideju darbnīca 2021 “Esi aktīvs- iesaisties!” Rankas pagastā, 06.09.2021. 

 

2. daļa  IDEJU TIRGUS   

2.1. Ko paši varam paveikt?* 

*Punktu skaits norāda, cik vēl citi par šo ideju ir balsojuši. 

 

Pasākumi, aktivitātes, vēsture: 

• Vasaras sporta spēles ar apkārtējiem ciemiem – 5 balsis; 

• Pagastu dārzu diena  - atvērtie dārzi – 4 balsis; 

• Jauniešu āra aktivitāšu centrs pie futbola laukuma, ozola pie vingrošanas āra iekārtām – 3 

balsis; 

• Īstenot vides izglītības programmu „Ābelītē” un pamatskolā (EKO izglītība Rankā) -2 balsis; 

• Rankas pagasta uzņēmēju labumu gadatirgus – “Lepojamies” – 2 balsis; 

• Sarīkot velobraucienu pa Rankas pagasta apskates vietām un tūrisma objektiem. 

 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai: 

• Krēslu vai solu izvietošana Rankā, ciemos un uz zaļā dzelzceļa (daudz skaistu vietu (HES, 

ozols u.c.), bet nav kur apsēsties – 4 balsis; 

• Izveidot un labiekārtot estrādi vasaras āra pasākumiem – 3 balsis; 

• Sakopt un papildināt teritoriju „Gatvēs” pie jaunā dīķa – 2 balsis; 

• Ierīkot āra koncertu vietu – 2 balsis; 

• Izveidot āra estrāde (lapenes veidā) skolas un sabiedrības āra pasākumiem 2 balsis; 

• Ierīkot publisko grāmatu/žurnālu skapis – 1 balss; 

• Izveidot vides objektu – “Rankas bebrs” – 1 balss; ☺ 

• Ierīkot mazā tarzāna trasi PII „Ābelīte” parkā; 

• Izveidot bērniem rotaļu laukums; 

• Labiekārtot un pilnveidot centra dīķi (starp Gatvēm un muižu) - soliņi, smiltis, ģērbtuve. 

Citas idejas: 

• Trenažieru zāles izbūve Rankas pamatskolā – 3 balsis; 

• Sporta stadiona izveide – 1 balss; 

• Rankas logo izveide – 1 balss; 

• Ierīkot basketbola laukumu; 

• Izveidot vienotu Rankas simboliku.  

 

2.2. Idejas, kuras tiek attīstītas 

* Vislielāko balsu skaitu ieguvušās idejas ieviešanas plāna izstrāde, žūrijas balsošana par 100 EUR 

iegūšanu idejas realizēšanai. 

Āra zaļā klases izveide  - 15 balsis: 

• Projektēšanas darbi – Bruno Freimanis (vienojās Braše Laima); 

• Konkurss par ideju, kādai jāizskatās modernai, laikmetīgai nojumei; 

• Teritorijas sagatavošana (izlīdzināšana, melnzeme) – Jānis Kļaviņš; 
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• Lieko koku, krūmu izzāģēšanas talka (100 EUR); 

• Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem tiem sagādāti materiāli grīdas segumam; 

• Būvmateriālu sagatavošana izmantojot vietējo gateri; 

• Iesaistīt būvniecībā pagasta iedzīvotājus, koka konstrukcijas izveidei; 

• „Spāru svētku” svinēšana; 

• Terases iekārtošana, apzaļumošana iesaistot pagasta iedzīvotājus. 

 

Ziedošo puķu trauku, kompozīciju izvietošana Rankas ceļu krustojumus, 

centrā – 11 balsis: 

• Uzrunājam vides dizaineri Inu Treiliņu; 

• Veikta skices izstrāde - Sandra Dikmane, Dārta Stūriška; 

• Vienota vides noformējuma izstrāde (ilgtermiņa); 

• Publiska apspriešana; 

• Idejas realizēšana – var piesaistīt papildus finanšu resursus. 

Slidotavas izveide – 10 balsis: 

• Kur?  Pie kopmītnēm Rankā, basketbola laukumā, kur daļēji apgaismots, droša vieta; 

• Nepieciešamais: 

✓ Vietas izvērtēšana (iespējams nepieciešama izlīdzinošā kārta (asfaltbetons); 

✓ Norobežojošās malas, bortu, no zemessargiem smilšu maisi izvietošana; 

✓ Slidas uz nomu; 

✓ Ūdens piegāde; 

✓ Cilvēku resurss; 

✓ Apsaimniekošana, laukuma uzturēšana (iespējams sporta dzīves organizators, sporta 

skolotājs); 

• 100 EUR – apgaismojuma ierīkošana. 

Nojume – estrāde – Rankas PII – 9 balsis: 

• Ideju konkurss „Estrāde mūsu mazajiem bērniem” (balva uzvarētājam garantēta) (25 EUR); 

• Vecāku padomes, pagasta pārvaldnieka, uzņēmēju tikšanās (25 EUR); 

• Paskaidrojuma raksts (apliecinājums, ka drīkst būvēt) Rankas pagasta pārvalde; 

• Kopējā darbošanās, zupas baudīšana (50 EUR); 

• Rudenī – konkurss; 

• Ziemā – dokumenti, materiāli; 

• Pavasarī – izbūves darbi; 

• Noslēgumā balle, kurā spēlē grupa „Apvedceļš”, ieeja par brīvu. 

Izveidot Rankas kori – 6 balsis: 

• Izveide laika posmā no š.g. septembra līdz 2022.gada maijam; 

• Kora nosaukums „RAMKAL”; 

• Jauktais koris – iesaistās dažādas paaudzes; 

• Atrast kora vadītāju; 

• Izsludināt un meklēt potenciālos kora dziedātājus (sociālajos tīklos, laikrakstos utt.); 

• Uzrīkot pirmo sadziedāšanās pasākumu potenciālā kora dalībniekiem - 50 EUR pasākuma 

organizēšanai; 

• Naudas konkurss „Kurš atved vairāk dziedātājus?” – balvā 50 EUR; 
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• Sponsoru meklēšana – tērpiem, braucieniem, vokālajiem pedagogiem vai pasniedzējiem; 

• Vislatvijas koru salidojums jaunajā par 1 000 000 EUR uzceltajā estrādē; 

• Pēc gada rīkot pasākumu „RAMKAL” ielūdz Rankā. 

LĒMUMS (žūrijas balsojums) –  piešķirt 100 EUR Rankas kora izveidei.  

 

3. Daļa. IETEIKUMI, PRIEKŠLIKUMI: 

*Atzīmētas būtiskākās idejas un/vai atzīmētas tās idejas, ko var īstenot arī savas kopienas/apkaimes 

ietvaros. 

Sabiedrības iesaistīšanai, līdzdalības veicināšanai: 

• Iedzīvotāju tikšanās ar Rankas pagasta pārvaldes vadītāju un pašvaldības iestādēm*; 

• Vairāk informācijas sociālajos tīklos*; 

• Pagasta avīzes atjaunošana (informatīvi)*; 

• Talku un neformālo pasākumu organizēšana*; 

• Informācija par iesaistes iespējām aktivitātēs*; 

• Mājas lapā atjaunot un ievietot aktuālo informāciju; 

• Laikrakstā „Gulbenes novada ziņas” katru mēnesi veltīt 1 vai 2 atvērumus kādam no 

pagastiem vai pilsētai. 

Veiksmīgai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem: 
• Dažādu pasākumu organizēšana – saliedēšanās, neformālā gaisotnē (forumi, talkas, balles…) 

ar laicīgu informāciju par pasākumu, kurā var iegūt balvas, piedalīties loterijās*; 

• Biežākas iedzīvotāju tikšanās ar Rankas pagasta pārvaldes darbiniekiem*; 

• Akcija – diena bez sociālajiem tīkliem; 

• Individuāla komunikācija, uzrunāšana*; 

• Kultūras pasākumi starp pašvaldības iestādēm - sporta spēles iesaistot arī iedzīvotājus, 

uzņēmējus, organizācijas. 

Investīciju projektiem, infrastruktūrai, energoefektivitātei: 

• Izveidot papildus punktu šķirotajiem, bīstamajiem u.c. atkritumiem*; 

• Rankas skolas un dienesta viesnīcas iekštelpu remonts, ārtelpu vides uzlabošana*; 

• Rankas bērnudārza parka labiekārtošana*; 

• Apkures problēmu novēršana Rankas kultūras centrā*; 

• Ceļu infrastruktūras attīstība*; 

• Centrālā kanalizācijas sistēmas izveidošana Nākotnes ielā*; 

• Multifunkcionāla centra izveide*; 

• Rankas piena notekūdeņus sakārtot (netecināt Lazdupītē)*; 

• Asfaltēts piebraucamais kapu ceļš; 

• Stadions Rankā – ir daudz jāizmanto. 

Vides un dabas objektu sakopšanai, attīstībai: 

• Peldvietu ierīkošana, norādes izveide*; 
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• Rutkaviņu avota trepju salabošana*; 

• Pagasta vienota vides objektu izveide*; 

• Soliņu un atkritumu tvertņu izveide*; 

• Skatu torņa „RAMKAU” Strūves punktā izveide*; 

• Slidotavas izveide; 

• Velotrases ierīkošana; 

• Emzes – Spārītes parka kompleksa izveide (atpūtas vietas, rotaļu laukumi, soliņi, estrādīte, 

apgaismojums, celiņi); 

• Soliņi (daudz skaistu pastaigu vietu); 

• Atpūtas vieta pie Rankas kultūras nama – āra pasākumiem; 

• Rankas dīķī izgaismota muzikālā strūklaka. 

“Sūdzības”: 

• Rankas attīrīšanas iekārtas un Lazdupīte*; 

• Ceļi – valsts pārvaldības ceļu segums*; 

• Gājēju celiņa nepieciešamība *;  

• Zema pasākumu apmeklētība *; 

• Nav kārtīga stadiona; 

• Kultūras nama auto stāvlaukuma uzlabošana; 

• Zema cilvēku atsaucība*; 

• Apgaismojums Rankā, arī Rankas pagasta ciemos; 

• Ūdens vads – tas plīst, plīst…tur, kur nevajag; 

• Kultūras dzīves samazināšanās Rankā. 

“BRĪVAIS MIKROFONS” jeb vēl citas idejas: 

• Pagasta svētku apvienošana ar kapu svētkiem, jo tad apmeklē pasākumus vairāk cilvēku*; 

• Rankas pamatskola kā multifunkcionāls centrs (izglītība visiem vecumiem, sports, nometnes, 

amatu prasmes, senioru telpu piedāvājums)*; 

• Dienesta viesnīcas attīstīšana publiskam piedāvājumam*; 

• Ūdenstornis kā alpīnisma siena – aktīvais tūrisms*; 

• Estrādes – nojumes izveide Rankas bērnudārzā (konkursu, aktivitāšu rīkošanu bērniem)*; 

• Zaļā klases izveide; 

• Slidotavas ierīkošana *. 

• Pilna cikla izglītības nodrošināšana sākot no pirmsskolas izglītības līdz mūžizglītībai.  

Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “Esi aktīvs-iesaisties!” norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 

“Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas 

fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem."! 

 

http://nr.2021.lv/NVOF/MAC/046

