
 
 

Starpnovadu   konkurss  8.-9.klašu  skolēniem ’’  Ar  zināšanām  pret  HIV  “ 

 

Konkursa mērķis:skolēnu  informētības un izglītošanas veicināšana par HIV 

profilaksi un agrīnas diagnostikas nozīmību. 

 

1.Ievieto    trūkstošos  vārdus tekstā! 

 

AIDS (_____________________________________) ir HIV 

(____________________________) infekcijas _____________________, kad cilvēka 

imūnā sistēma nav spējīga cīnīties ar audzējiem un infekcijām, kuras parastos apstākļos 

neizraisa slimības. Pašreiz nav zāļu HIV infekcijas izārstēšanai, nav arī vakcīnu 

efektīvai šīs infekcijas ______________________ , bet, savlaicīgi izejot speciālu 

ārstēšanās kursu, iespējams ievērojami pagarināt laika periodu, kad cilvēks jūtas 

praktiski vesels. Tāpēc svarīgi savlaicīgi konstatēt inficēšanos ar HIV vīrusu. Uz HIV 

vīrusu, nonākot tam organismā, reaģē ________________________________ veidojot 

specifiskas _______________________, lai cīnītos ar šo vīrusu. Bet cilvēka imūnā 

sistēma nav spējīga iznīcināt HIV vīrusu, tāpēc, ja tā ir iegūta, tad šī 

___________________ saglabājas visu atlikušo dzīvi. (Kopā: 3,5 p, par  katru pareizu 

atbildi  0,5  p.) 
 

2. Paskaidro  situāciju! 

Tu esi uzaicināts  apmaiņas programmā pusgadu dzīvot un mācīties Dienvidāfrikā. Tu 

esi lasījis, ka visvairāk HIV inficēto ir tieši Āfrikā. Arī Tava mamma ir ļoti 

uztraukusies, jo tur noteikti būs jātiekas ar inficētajiem. Un cik daudz tur ir dažādi 

insekti! Ja nu kāds ods iekož inficētajam un pēc tam pārnes HIV vīrusu Tev? Ko 

atbildēsi savai mammai? Kā gatavosies izsargāties no infekcijas? Pamato savu 

viedokli! Sniedz  vismaz  3  argumentus! (3p.) 

 

3. Pasvītro iekavās vienu pareizo atbildi no divām piedāvātajām atbildēm:  

 

*Cilvēka imūndeficīta vīruss jeb  (HIV / AIDS).  

*Saslimstība ar HIV pēdējos 25 gados ir ievērojami (PIEAUGUSI / 

SAMAZINĀJUSIES).  

*HIV izraisa akūtu imūndeficīta sindromu (AIDS / GRIPU).  

*HIV var atrasties ķermenī 2-12 gadus, tam ārēji nekādi (NEIZPAUŽOTIES / 

IZPAUŽOTIES).  

*Daudzās valstīs visas ziedotās asinis (PĀRBAUDA / NEPĀRBAUDA) ar HIV 

noteikšanas testiem.  

*Visvairāk HIV inficēto dzīvo (LATVIJĀ / ĀFRIKĀ).  

*HIV infekcija ir kļuvusi par epidēmiju vairākām straujas attīstības nācijām. (JĀ / 

NĒ)  

*Inficēta māte var inficēt mazuli, to barojot ar krūti. (JĀ / NĒ). 



     *Inficēta grūtniece var nodot HIV vīrusu auglim pat tad, ja viņai nav simptomu. 

(JĀ / NĒ) Kopā: 5 p. ,par katru pareizu atbildi  0,5 p.) 

 

 

4.  Aicinu  izdomāt   vienu aktivitāti  un  novadīt  savā  skolā starpbrīdī vai  citā  laikā  

par HIV/AIDS profilaksi!   Pievienot   aktivitātes  aprakstu  un   fotogrāfiju! ( 10.p) 

 

5. Pieraksti  pareizās  atbildes: 

* Vai ir iespējams inficēties ar HIV, kopjot AIDS slimnieku?  

* Kur pārsvarā sastopams HIV-2 vīruss?  

* Kurā gadā Francijā, Pastēra institūtā tika atklāts HIV vīruss?  

* Vai inficētā persona var nodot vīrusu citai personai, ja inficētajai personai nav nekādu 

saslimšanas simptomu?  

* Kura HIV stadija ir AIDS?  

* Pie kādas vīrusu grupas pieder AIDS izraisošie vīrusi?  

* Kur pirmo reizi tika konstatēta saslimšana ar AIDS?  

* Vai ir iespējams inficēties ar HIV, izmantojot sabiedriskās tualetes?  

*Vai ir iespējams inficēties ar HIV, stājoties dzimumkontaktos ar HIV inficētu cilvēku? 

* Vai latentā perioda laikā inficētā persona var justies vesela?  

* Vai apetītes zudums var būt simptoms, kurš parādās simptomātiskā perioda laikā?  

* Kādu terapiju izmanto, ārstējot HIV+ personu?  

* Vai inficētā cilvēka bioloģiskie šķidrumi ir bīstami citiem?  

* Vai, lietojot kopīgus traukus ar HIV slimnieku, ir iespējams inficēties ar HIV?  

* Kuros periodos inficētā cilvēka bioloģiskie šķidrumi ir īpaši bīstami citiem 

cilvēkiem?  

* Nosauc 3 simptomus, kuri parādās simptomātiskajā periodā!.  

* Vai, lietojot narkotikas, var inficēties ar HIV?  

* Vai HIV vīruss kādreiz ir atrasts dzīvniekos?  

* Vai, pārlejot nepārbaudītas asinis, ir iespējams inficēties ar HIV?  

* Uz cik ilgu laiku cilvēka organismā saglabājas HIV vīruss?  

* Vai HIV infekcija ir pilnībā izārstējama?  

* Kāda ir vienīgā iespēja uzzināt, vai cilvēks ir vai nav inficējies ar HIV? (11 p.,par 

katru  atbildi  0,5   p.) 

 

 

6.  Uzrakstīt  eseju(350  rakstu zīmes) vai uzzīmēt zīmējumu/plakātu (A3 formātā) par 

HIV/AIDS tematiku. Piedāvājumā šādas tēmas: inficēšanās ar HIV process, dzīve pēc 

inficēšanās ar HIV; kā izskatās cilvēks, kam ir HIV/AIDS; sabiedrība (tās attieksme) 



un HIV/AIDS slimnieks; HIV/AIDS slimnieka dzīve, veselīgs dzīvesveids  iepretim  

kaitīgajiem  ieradumiem ….(10  p.) 

 

Iesniedzot atbildes ,eseju vai zīmējumu, uz tā jāuzraksta nosaukums, darba 

autora vārds, uzvārds, skola, klase ,skolotāja-konsultanta vārds, uzvārds. Piecu 

labāko darbu autori balvā katrs saņems  dāvanu karti 10  EUR vērtībā, bet visiem 

dalībniekiem tiks piešķirti diplomi un pateicības   balviņas. 

Konkursu  atbalsta   LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja  un  

Nord  Trondelag  Rode  Kors. 

(Atbildes iesniegt  pa  pastu  ,Dagda  Mičurina   iela  3a, Dagdas  novada IKSN  vai  

ienest  personīgi  Dagdas  novada  IKSN   M. Micķevičai  vai   atstāt   Krāslavas 

Izglītības  pārvaldē, Skolas  ielā  7 ) 

 

Atbildes  gaidīsim  līdz  2018.gada  7.decembrim. 


