
LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA

Palīdzēt dzīvot 



LSA galvenie darbības virzieni

✓ Izglītības iestāde:
15 000 cilvēku gadā apmeklē 

dažādas mācību

programmas 

✓ Veselības 
aprūpes iestāde: 

✓ Labdarības organizācija:
• Paēdušai Latvijai, 

• Eiropas pakas, u.c.

✓ Sociālo pakalpojumu 
sniedzējs:

ilgstošā aprūpe – SAC, grupu dzīvoklis, drošības 

poga, aprūpe mājās,  pavadonis asistents, 

specializētais transports, naktspatversme, 

ģimenes asistents

ārstu komisija, 
veselības aprūpe 

mājās, rehabilitācija

http://www.samariesi.lv/lv/piedalīties/brīvprātīgajiem/par-brīvprātīgo-darbu
http://www.samaritan.info/
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/paēdušai-latvijai-projekts/par-paēdušai-latvijai
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/labās-sirds-klubs-projekts/labās-sirds-klubs
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/carer
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/projekts-piepildīsim-bērna-sapni
http://www.samariesi.lv/lv/projekti/es-projekti
http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/aprūpe-mājās/par-aprūpi-mājās


Fakti par Pirmās palīdzības apmācību

• 1991-1993 gads – LSA sadarbībā ar Vācijas Samariešu apvienību izveido Pirmās  
palīdzības mācību programmas, izveido mācību metodiku, dokumentus, kas 
lielākoties ir spēkā ir līdz šim brīdim

• 1993 pirmie «modernie» PP kursi, LSA deleģētas funkcijas

• 1995 dibina Katastrofu medicīnas centru PP kā «Valsts funkcija»

• 2008 Ārstniecības likuma 9 pantā deleģējums MK noteikt kārtību 

• 2009 KMC reorganizē un PP kā funkciju pārņem NMPD, kurš šo funkciju «negrib»

• 2010 tiek dibināt LPPA, kas mēģina pārņemt PP funkciju, atduras pret «interesēm»     

• 2012 tiek pieņemti MK 575 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības 
sniegšanā” 

• Šobrīd Latvijā 152 pasniedzēji, 13 organizācijas un «sačakarēta sistēma»



Pirmā palīdzība uzņēmumos 

• Darba aizsardzības likums un MK 713 «Darba devējs, pamatojoties uz 
darba vides riska novērtēšanas rezultātiem nosaka pirmās palīdzības 
sniegšanā apmācāmo nodarbināto skaitu».

• Padomes Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai 
uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 

• MK 557 – kas māca, kā māca, ko māca, ar ko māca …….

Ar kādu mērķi māca ?
Vai apdraudējums ir klientam vai darbiniekam ?  



Samarieši kā partneris PP apmācībā

• OK , ja vajag tad vajag, 
mēģināsim «atrast motivāciju»

• Vairāk (dažādāki) materiāli;  

• Specifikas programmas

• «PP grāmatiņas» 

• Lietišķās spēles 

• Demonstrācijas  

• Testi 

• «Eiropas sertifikāts»

«Ja tiešām gribam» Vajag «jo prasa»

Zināt, Prast, Pielietot



Mācību centrs 
(www.samariesi.lv)

• Visā Latvijā

• Savās vai klienta telpās 

• Visi iespējamie apliecinājumi (un iespējas tos atjaunot) 

• Elektroniska pieteikšanās 

• Individuāla pieeja 

• Dažādas programmas ;

• Dažādam mērķa grupām -
bērni, seniori … 

• Lai palīdzētu dažādas vietās -
mežā, augstumā, aprūpes 
centrā  …



Mācību platforma «prast palīdzēt»

www.prastpalidzet.lv





Novēlu vienmēr būt starp cilvēkiem, 

kas māk pirmo palīdzību un 

ir gatavi palīdzēt ! 

www.samariesi.lv
www.prastpalidzet.lv

www.paedsusailatvijai.lv
samarieši@samariesi.lv

andris.berzins@samariesi.lv

Latvijas Samariešu apvienības

direktors Andris Bērziņš

http://www.samariesi.lv/
http://www.prastpalidzet.lv/
http://www.paedsusailatvijai.lv/

