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Latvijas Sarkanais Krusts Krāslavas-Dagdas- Aglonas novadu komiteja  

Pirmās palīdzības (PP) sniegšanas sacensības skolēniem. 
NOLIKUMS 

 

Laiks 2017.gada 15.maijs, plkst. 10.00., reģistrācija no plkst.9.30 

Vieta Krāslava, Pils iela 5, Krāslavas pamatskola 

Dalīb- 

nieki 

Krāslavas ,Dagdas, Aglonas novadu  skolu komandas pamatskolas vai 

vidusskolas vecuma grupas. 

 

 

Sacen- 

sību 

mērķis un  

uzde 

vumi 

1. Padziļināt skolēnu priekšstatus par pirmās palīdzības būtību un tās 

savlaicīgas sniegšanas nozīmi ikdienas situacijās. 

2. Veicināt jauniešu līdzcietības un atbildības izjūtu nostiprināšanu. 

3. Raisīt vēlmi un drosmi līdzcilvēkiem palīdzēt cietušaam (saslimušajam) 

dzīvibai un veselībai kritiskās situācijās. 

4. Pilnveidot skolēnu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pirmās 

palīdzības sniegšanā pēc LR VM Katastrofu medicīnas centra izstrādātas 1. 

līmeņa 15 stundu programmas. 

5. Popularizēt Starptautiskā Sarkanā Krusta idejas un pamatprincipus. 

6. Labākajai komandai dot iespēju piedalīties republikāniskajās pirmās 

palīdzības sniegšanas sacensībās skolēniem. 

 

Sacen-

sību 

organizē- 

šana 

Sacensības organizē Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas 

novadu komiteja, Grāfa Plātera ielā 6, Krāslava, tālr.29895230, e-pasts: 

sandra.molotoka@inbox.lv sadarbībā ar Krāslavas novada IKN,Skolas iela 7, 

Krāslava, tālr.56200025 e-pasts – lidija.miglane@kraslava.lv, Dagdas novada 

IKSN,.65653240. 

Kontaktpersonas – Marija Micķeviča, Sandra Molotoka 

Pieteikšanās RAKSTISKI, aizpildot  pieteikuma anketu (brīvā  formā, norādot  

vārdu ,uzvārdu ,klasi), iesniedzot personīgi vai pa faksu –65622191,vai 

elektroniski: marija.mickevica@inbox.lv  līdz 2017.gada 8.maijam 

Sacen- 

sību 

vērtē-

šana 

Testi par PP sniegšanu un Sarkanā Krusta vēsturi. 

ABC – praktiski (pēc jaunā apmacību standarta) 

Traumu un saslimšanu atpazīšana un pirmās palīdzības sniegšana etapos 

Pamatskolu un vidusskolu vecuma grupas tiks vērtētas atsevišķi 

 

Papildus 

infor-

mācija 

Komandai jāierodas 5 dalībnieku sastāvā, kur viens no dalībniekiem ir 

komandas kapteinis.  

Komanda piedalās ar vienotu atšķirības zīmi (piem. vienas krāsas cepurītes, T-

krekli u.c.) 

Komandu pavada pavadonis (pieaugušais). 

Pusdienas sacensību dienā komandas dalībniekiem un 1 pavadonim 

(pieaugušajam) 

 

LSK Krāslavas-Aglonas-Dagdas novadu komitejas  

izpilddirektore                                                                                         S.Molotoka 

 

S.Molotoka, m.t. 29895230 
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