
Paziņojums medijiem  

Komiķa un infektoloģes vadīta interaktīva lekcija par HIV/AIDS Ventspils Augstskolā  

“Kā HIV attiecas uz mani?” – tā saucas izglītojoši interaktīva lekcija, kas notiks 16. 

novembrī Ventspils Augstskolā. Ventspils ir pilsēta ar otru augstāko HIV inficēto cilvēku 

skaitu Latvijā. Katrs 230. cilvēks šajā pilsētā ir inficēts. Lekcija notiek informatīvās 

kampaņas par HIV/AIDS #REIZIGADĀ ietvaros.  

Latvijā gandrīz 7000 cilvēku ir inficēti ar HIV. Latvija ieņem 2. vietu Eiropas Savienībā (ES) pēc 

jaunatklāto HIV gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotāju, kā arī 1. vietu ES pēc jaunatklāto 

AIDS gadījumu skaita*, kad slimība tiek atklāta tās pēdējā stadijā.  Pasaulē jaunatklāto HIV 

gadījumu skaits samazinās, savukārt Latvijā – tikai palielinās. Visvairāk inficēto cilvēku 

reģistrēts Rīgā, Ventspils ieņem otro vietu, Jūrmala – trešo. 

“Dati ļauj izdarīt prognozi, ka arī šogad HIV ir turpinājis savu uzvaras gājienu. Nepieciešams 

informēt sabiedrību par riskiem, kā arī paaugstināt testēšanas rādītājus – sevišķi jaunu, 

heteroseksuālu cilvēku vidū, jo Latvijā šobrīd tas ir aktuālākais HIV izplatības ceļš,” uzsver 

kampaņas rīkotāja - biedrības “Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāja Inga Upmace.  

Kampaņas laikā vairākos uzņēmumos un augstskolās notiek izglītojoši interaktīvas lekcijas, lai 

uzrunātu tieši to auditoriju, kas ir visapdraudētākajā vecuma grupā (20-40 gadi) un dzīvo 

pārliecībā, ka “HIV uz mani neattiecas”. Lekciju Ventspils Augstskolā interaktīvā veidā 

noturēs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra ,, Latvijas Infektoloģijas 

centrs” (LIC) infektoloģe, dermatoveneroloģe Inga Januškeviča un Latvijas improvizācijas 

teātra zvaigzne, pazīstamais komiķis – Rūdolfs Kugrēns. Šādā formā par HIV un AIDS Latvijā 

vēl nav runāts, tāpēc uz lekciju gaidīti gan studenti, gan augstskolas pasniedzēji, darbinieki 

un citi interesenti.  

“Piekritām iesaistīties, jo kā atbildīga mācību iestāde vēlamies, lai mūsu augstskolas jaunieši 

būtu izglītoti par šo tēmu, ņemot vērā satraucošo statistiku,” uzsver Ventspils Augstskolas 

sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Jēkabsone. 

Kampaņas mērķis ir mazināt sabiedrības aizspriedumus par infekciju un iedrošināt cilvēkus 
meklēt iespēju veikt HIV testu ik gadu gan pēc paša iniciatīvas, gan atsaukties ģimenes ārsta 
aicinājumam, ja ārsts redz indikācijas testa veikšanai.  
 
Latvijā infekcija šķērsojusi tā dēvēto riska grupu robežu, tagad speciālisti runā par riska 
uzvedību, un tāda piemīt cilvēkiem visos sociālajos slāņos un vecuma grupās. Tā vairs nav 
narkomānu vai homoseksuālu cilvēku slimība. Galvenais izplatības ceļš ir heteroseksuāls un 
jaunais HIV pacients vizuāli maz atgādina tēlu no mūsu vecajiem stereotipiem. Pasaules 
Veselības organizācijas aplēses liecina, ka realitātē inficēto Latvijā varētu būt vismaz divas 
reizes vairāk nekā rāda statistika. HIV tests ir vienīgais veids, kā noskaidrot savu HIV statusu. 
 
Pirms lekcijas plkst. 11.15 iespēja vietējiem medijiem īsi tikties ar LIC infektoloģi dr. Ingu 

Januškeviču, lai uzdotu interesējošos jautājumus.  

Lekcija 16. novembrī plkst. 11.50 auditorijā B1. 

Kampaņu rīko biedrība „Baltijas HIV asociācija”, atbalsta „GlaxoSmithKline Latvia”, īsteno 

aģentūra „LEAD. Korporatīvā komunikācija”. 

*Dati - ECDC, WHO HIV/AIDS Report Europe 2014 



 

Papildu informācija: 

Gundega Gauja,  komunikācijas projektu vadītāja  „LEAD. Korporatīvā komunikācija”  

tālr. 29444327, gundega.gauja@lead.lv 

 

Par biedrību „Baltijas HIV asociācija” 

Biedrība „Baltijas HIV asociācija” strādā pie HIV profilakses aktivitāšu un kaitējuma mazināšanas 

programmu attīstīšanas un līdzdalības to integrēšanā valsts un pašvaldību politikas plānošanas 

dokumentos, kā arī HIV/AIDS ārstēšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas Baltijas 

valstīs. Biedrība dibināta 2010.gadā, šobrīd apvieno dažādu jomu speciālistus - sabiedrības veselības 

speciālistus, ārstniecības personas, sociālos darbiniekus, juristus u.c. 
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