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P.Stradiņa Klīniskās Universitātes apmeklējums 
 9.a klases karjeras izglītības mācību ekskursija

“Muzicējam kopā”

Atvērto durvju diena SIA „Rīgas ūdens”
7.a klases karjeras izglītības mācību ekskursija

Viktorīna „Mana Latvija”

Konkurss „Rojas ritmi”

 Neviens nevarēja pat iedomāties, ka viena gada laikā slimnīcas stacionārā 
ārstējas 46 728 pacienti, bet ambulatoro ārstēšanu saņem 271 817 Latvijas 
iedzīvotāji; ka slimnīcā ir 45 nodaļas un par pacientu veselību, drošību un komfortu 
rūpējas 3 000 darbinieku. 
 9.klases skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīties ar slimnīcas klientu 
informācijas un apkalpošanas dienestiem, iejusties slimnīcas reģistratūrā 
strādājošo ikdienas situācijā, izspēlējot pacienta un klientu apkalpošanas daļas dar-
binieka lomas.
 Jāsaka, ka skolēni iejutās lieliski, bet slimnīcas personālu ne tikai kārtīgi 
izsmīdināja, bet no darbiniekiem saņēma atzinīgus vārdus par situācijas savdabīgo 
risinājumu. Skolēni saprata vienu: ja nevari sniegt konkrētu atbildi uz klienta uzdoto 
jautājumu, galvenais, iegūsti kontaktinformāciju un sazinies ar klientu, kad būs 
jautājums pilnībā noskaidrots. 
 Savukārt klientu apkalpošanas daļas darbinieki pastāstīja par tehnoloģijām, 
kuras izmanto slimnīcas telpu uzkopšanā un, piedaloties interesantā stafetē, balvā 
pat saņēma nanotehnoloģiju putekļu lupatiņas, par kurām noteikti priecāsies 
mammas.
  Pati interesantākā daļa bija ekskursija pa slimnīcas jauno korpusu. Protams, 
ka uzņemšana, pieraksts pie ārsta un kārtība, kādā pacienti tiek izsaukti pie ārsta, 
interesēja skolēnus, bet nekas nelīdzinājās vienreizējai iespējai – izstaigāt -1. stāvu, 
kurā ir tuneļi. Tuneļi savieno slimnīcas jauno korpusu ar 600m attālumā esošo 
Kardioloģijas nodaļu. Pa šiem tuneļiem var izbraukt ātrās palīdzības mašīnas un 
ziemas laikā ir ļoti ērti transportēt smagi slimus pacientus. Jā, un vienu šādu 
pacientu skolēni redzēja. Tad gan pieklusa sarunas, un ekskursijas kustība 
apstājās. Šis skats, domāju, skolēniem par daudz ko lika aizdomāties! 
 Paldies par iespēju pabūt P.Stradiņa klīniskajā slimnīcā! Gribētos novēlēt 
visem slimnīcas darbiniekiem možu garu un nezaudēt optimismu un dzīves prieku!

Inga Pelcmane, 9.a klases audzinātāja

 Garkalnes skolā jau par tradīciju 
ir kļuvis ģimeņu un draugu 
sadziedāšanās koncerts „Muzicējam 
kopā”. Arī šogad 25.aprīlī Garkalnes 
skolas zālē pulcējās dziedošās 
ģimenes un draugu apvienības, lai 
iepriecinātu klātesošos ar saviem 
priekšnesumiem.
 Ģimenēm, kas koncertā uzstājas 
katru gadu (Tomsoni, Lielbārži, Taran-
das, Lūkini, Klibinski, Bildarti, Gruduļi 
un 3 draudzenes – Evelīna, Patrīcija 
un Aivija),  pirmoreiz pievienojās 
Abramčuku un  Mertenu ģimenes, kā 
arī jaunas draugu apvienības. 
Priekšnesumi izskanēja sirsnīgi un 
izpelnījās skaļus skatītāju aplausus.
 Koncerta noslēgums izvērtās 
par maziem Dziesmu svētkiem, jo visi 
vienojās kopdziesmā „Krauklīt’s sēž 
ozolā”.  
 Jauki, ka skolā ir iespēja 
uzstāties kopīgā koncertā ģimenēm 
un draugiem!

 2018.gada 11.aprīlī, „Atvērto durvju nedēļas” ietvaros, 9.a klase devās uz Paula 
Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu. Lektori skolēnus sagaidīja ar prezentāciju, 
kurā ieklausoties varēja papildināt savas zināšanas par 20.gs.sākuma vēsturi, par 
arhitekta Reinholda Šmēlinga devumu Rīgas arhitektūrā un, protams, par profesora 
Paula Stradiņa ieguldījumu slimnīcas izveidē un tās attīstībā. Prezentācijā 
uzzinājām arī informāciju par pašu slimnīcu.
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 Katru gadu aprīļa otrajā nedēļā portāls Prakse. lv piedāvā skolām pieteikties 
karjeras izglītības mācību ekskursijās uz kādu no Latvijas uzņēmumiem. Šogad 
atvērto durvju dienu rīkoja 100 uzņēmumi un tika pieteiktas 700 ekskursijas.
 7.a klases skolēni 11. aprīlī devās ekskursijā uz SIA „Rīgas ūdens”, lai 
klātienē iepazītos ar uzņēmuma vēsturi, tā darbību šodien, apmeklētu notekūdeņu 
attīrīšanas staciju „Daugavgrīva”, kā arī uzzinātu par prakses vai darba iespējām 
uzņēmumā.
 Skolēni praksē apskatīja ūdens attīrīšanas ceļu. Uzzināja, ka cilvēks ikdienā 
patērē 105 litrus ūdens. Lielākā daļa no tā nonāk kanalizācijā- un tad sākas ūdens 
attīrīšanas ceļš. Attīrītais ūdens, kurš netiek izmantots saimniecībā, tiek 
iepludināts jūrā. Skolēni uzzināja, ka notekūdeņu attīrīšanas process ir 
laikietilpīgs un sarežģīts, jo notekūdeņos nokļūst gan mehāniski priekšmeti, gan 
smiltis, gan dažādas vielas. Citās valstīs pat izveidoti muzeji, kuros var apskatīt 
visus iespējamos priekšmetus, kas atrasti notekūdeņos. Latvijā šāda muzeja nav.
 Daloties iespaidos par mācību ekskursiju, 7.a klases skolēni secināja, ka 
bija vērts piedalīties projektā un ka šim projektam ir nozīme jauniešu nākotnes 
profesijas izvēlē.

       H. Balode

 Sagaidot 4. maiju, jau aprīļa beigās sākumskolā tika organizēta viktorīna 
‘’Mana Latvija’’.
 Šajā viktorīnā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas 6 sadaļās- vēsture, 
personības, kultūra, vispārīgie jautājumi, daba un „Domā radoši!”. Katrā sadaļā bija 
5 jautājumi, uz kuriem vajadzēja atbildēt. Visvieglāk 1.-2. klasei gāja ar jautājumiem 
sadaļā ‘’Personības’’, jo tur bija dotas Latvijā atpazīstamu cilvēku bildes, un viņiem 
vajadzēja pateikt, kas tas ir (piemēram, Raimonds Pauls, Kristaps Porziņģis, Rainis 
u.c.).
 Grūtības sagādāja vēstures sadaļa, jo par Latvijas dibināšanas gadu vai 
iemeslu, kāpēc svin Lāčpēša dienu, dalībnieki nebija pārliecināti.Tāpat arī katrs 
šajā viktorīnā uzzināja ko jaunu- ka otrs augstākais kalns Latvijā ir Sirdskalns, 
nevis Kaķīškalns, vai to, ka Latvijas vecākā pilsēta nav Vecrīga, bet gan Ludza.
  Kopumā šī viktorīna katram sniedza ko jaunu –zināšanas, klases saliedēšanu 
(jo jāsadarbojas komandā) un diplomu par veiksmīgu piedalīšanos viktorīnā ‘’Mana 
Latvija’’!

 14. aprīlī mēs ar skolas vokāli 
instrumentālo ansambli devāmies 
uz Roju, lai piedalītos IV Vieglās un 
džeza mūzikas ansambļu konkursā 
„Rojas ritmi 2018”.
 

 Šogad ansamblī muzicē Annija Bildarte (balss, perkusijas), Elza Grudule un Rūta 
Zibene (vijole), Emīlija Rosicka un Sofija Āboltiņa (flauta), Andrejs Pavlāns (elektriskā 
ģitāra), Artis Tomsons (bungu komplekts), Jēkabs Taranda (Džamba), Valters Seržāns 
(basģitāra). Diemžēl Sofija slimības dēļ konkursā nepiedalījās.  Mēs konkursā spēlējām 
divas latviešu tautas dziesmas: „Šķērsu dienu saule tek” un „Noriet saule vakarā`i” 
ansambļa vadītāja Ivara Jercuma aranžijā.
 Koncerta programmā bija daudz jauku priekšnesumu un izpildītāju no visām Lat-
vijas malām. Īpaši mums patika bungu trio, kas vēlāk arī ieguva galveno balvu. Bet mēs 
bijām ļoti priecīgi, kad izdzirdējām žūrijas komisiju nosaucam 1. vietas ieguvējus, jo tie 
bijām mēs – Garkalnes MVP vokāli instrumentālais ansamblis!
 Vakarā noguruši, bet ļoti priecīgi pastaigājām pa akmeņaino jūrmalu un devāmies 
mājup.

 

Elza
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