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Fakti par biedrību 

• Dibināta 2010.gadā 

• Reģ. Nr.40008153882 

• Jurid. adrese – Druvienas iela 36 -144, LV-1079 

• Valdes sastāvs –E.Dompalma-Linuža, A.Karnīte, 
I.Upmace   

• 12 biedri Latvijā un ārpus tās  

• 19.06.2014. piešķirts sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss (VID lēmums 8.5-11/L-16146) 
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Statūtos definētais mērķis 

HIV profilakses aktivitāšu un kaitējuma mazināšanas 
programmu attīstīšana un līdzdalība šīs jomas 
integrēšanā valsts un pašvaldību politikas plānošanas 
dokumentos (pamatnostādnēs, programmās, rīcības 
plānos u.c.), kā arī HIV/AIDS ārstēšanas pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes uzlabošana Baltijas valstīs. 
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Apakšmērķi 

• atbalstīt Baltijas valstu HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas 
pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu, lai stiprinātu tīklojuma 
personāla kapacitāti, veicot regulāras apmācības, sabiedrisko 
attiecību kampaņas, kā arī apkopojot un īstenojot labās prakses 
pieredzi; 

• piesaistīt finanšu resursus Baltijas valstu HIV profilakses 
aktivitāšu nodrošināšanai un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu 
sniedzēju atbalstam un attīstības veicināšanai; 

• veikt pētījumus un aptaujas HIV profilakses un kaitējuma 
mazināšanas jomā; 

• piedalīties, sniegt savu ekspertīzi sabiedrības veselības un citu ar 
HIV profilakses jomu saistīto valsts un pašvaldību politikas 
plānošanas dokumentu, vadlīniju un rekomendāciju sagatavošanā.
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Iesaiste, ekspertīze Latvijā 

Biedrība:  
 

• Iesaistījusies HIV, tuberkulozes un STI izplatības ierobežošanas 
komisijas darbā (kopš 2012. gada, pārstāv I.Upmace) 
 

• Parakstījusi NVO un Ministru Kabineta memorandu (kopš 2013. 
gada) 
 

• Piedalījusies Eiropas Slimību kontroles centra (ECDC) un Eiropas 
Narkotiku monitoringa un kontroles centra (EMCDDA) veiktajā 
HIV/STI situācijas izvērtēšanas vizītē (2014.gada 2. – 4. septembrī, 
I.Upmace) 
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Starptautiskā iesaiste, ekspertīze 

• Eiropas Slimību kontroles centra 2. ekspertu grupas 
sanāksmē Stokholmā vadlīniju ,,HIV un STI prevencija 
vīriešiem, kam ir dzimumattiecības ar vīriešiem” projekta 
apspriešana (2014. gada 23. – 24.janvārī, I.Upmace) 

 

• Noslēgta vienošanās ar AIDS un STI epidemioloģisko 
pētījumu centru Katalonijā (CEEISCAT)  par sadarbību 
epidemioloģisko datu sniegšanā HIV- COBATEST projekta 
„HIV diagnosticēšanas prakses Eiropā” ietvaros (2014. 
gada decembrī , I.Upmace, I.Bulmistre) 
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Iesaiste, ekspertīze starptautiski (2) 

• Neformāla sadarbība ar CORRELATION tīklojumu 
Nīderlandē HIV un C hepatīta sniegto pakalpojumu 
pieejamības izvērtēšanai (fokālā punkta funkcija) 
 

• Veikta situācijas izpēte par HIV, tuberkulozi un 
asociētajām infekcijām Latvijā (A.Karnīte, I.Upmace, 
2014, http://balthiv.com/noderiga-informacija/petijumi), 
informācija iekļauta starptautiskā ziņojumā ,, A 
REGIONAL ANALYSIS: HIV, TB and Associated 
Infections (hepatitis B and C, syphilis, gonorrhoea and 
Chlamydia trachomatis) in the Baltic Sea region 
countries”  
 
 

http://balthiv.com/noderiga-informacija/petijumi
http://balthiv.com/noderiga-informacija/petijumi
http://balthiv.com/noderiga-informacija/petijumi
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       SIF projekts 

o Projekts ,,Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību vīriešiem, kuriem ir 
dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV) (līgums Nr. 
2012.EEZ//PP/1/MEC/043/035), projektu vada I.Upmace: 
 

• noslēgts 2014.gada janvārī ar Sabiedrības Integrācijas fondu 

• ieviešanas periods - 18 mēneši 

• kopējais finansējums 57 369,78 ” EUR, biedrības līdzfinansējums 12,85% 
(7372,02 EUR) 

• Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina 

• Sadarbības partneri – Veselības ministrija, biedrība ,,Mozaīka” un Geju 
un lesbiešu organizācija Norvēģijā. 
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 SIF projektā īstenotās aktivitātes 

• Veikts kvalitatīvs pētījums par nepieciešamību uzlabot ārstu zināšanas par 
darbu ar vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem 

• Izveidots Testpunkts (darbu sācis 05.03.2014.), nodrošināta Testpunkta 
darbība (konsultācijas, eksprestesti) Stabu ielā 19 k2 un 2 naktsklubos 

• Izveidots atbalstošo ārstu tīklojums (piedalās 18 dažāda profila ārstniecības 
personas) 

• Atlasīti un apmācīti vairāk kā 20 brīvprātīgie, 30 ārsti 

• Uzsākta sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana (anketas / apmeklētāju 
aptaujas) 

• Izdoti vairāki informatīvie materiāli (infogramma, skrejlapas ar ārstu 
kontaktiem, vizītkartes ar Testpunkta kontaktiem, brošūra vīriešiem ,,Drošāks 
par drošu’’) 

• Izveidota Testpunkta mājas lapa www.testpunkts.lv, uzturēta un aktualizēta 
www.balthiv.com mājas lapa.   

http://www.testpunkts.lv/
http://www.balthiv.com/
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 Testpunkta pirmie 10 mēneši 

• Testpunkta telpas, Stabu 19 k 2 
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Infogramma: statistikas dati 
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Infogramma: inficēšanās ceļi 
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Infogramma: Testpunkta apmeklētāji 
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NDPHS projekts 

• Sadarbībā ar Sabiedrības veselības un sociālās labklājības 
ziemeļu dimensijas partnerības sekretariātu (NDPHS)), Poliju, 
Krieviju un Somiju tiek ieviests projekts «HIV un asociēto 
infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta 
riska grupas jauniešiem» (Building capacity in prevention of 
HIV and associated infections among youth at high risk). 
Projektu vada – E. Dompalma-Linuža   
 
o Līgums Nr. NDPHS Project #5, kuru finansē Eiropas Komisija un projekta 

dalībvalstis 
o Ieviešanas periods: 2013. gada septembris – 2015. gada augusts  
o Projekta kopējais finansējums ~ 375 069,00 EUR, no kuriem projekta 

aktivitātēm, kuras koordinē biedrība „Baltijas HIV asociācija”, piešķirti nepilni 
20 000,00 EUR 
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NDPHS projekta aktivitātes 

• Veikta situācijas analīze –  
o statistikas datu apkopojums par HIV un asociētajām infekcijām (AI) 

o statistikas datu apkopojums par asociētās veselības uzvedības jauniešu vidū  

o labās prakses piemēru apkopojums par HIV un AI profilaksi jauniešu vidū 

• Veikta aptauja riska grupu jauniešu vidū, kopumā aptaujājot 
403 jauniešus; 

• Veiktas fokusa grupu diskusijas un padziļinātas intervijas ar: 
o ekspertiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir augsts risks tapt 

iesaistītiem vai kuri ir iesaistīti komerciālajā seksuālajā ekspluatācijā; 

o ekspertiem, kuri strādā ar imigrantiem. 

• Noorganizēta Latvijas pārstāvju dalība apmācībās par HIV 
profilakses darba veikšanu riska grupu jauniešu vidū. 
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Budžets 2014. gadā 

Ieņēmumi, EUR 52 935,00 

No NDPHS projekta 8 764,00 

No SIF projekta  42 498,00 

Biedru naudas 157,00 

Ziedojumu SIF projektam  1 296,00 

Ziedojumi NDPHS projektam  220,00 

Brīvprātīgo darbs (novērtējums 
naudā projekta līdzfinansējums) 

1 640,00 
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Budžets 2014. gadā 

Izdevumi, EUR 46 739,00  

Materiāli 2 072,00 

Pakalpojumi 2 353,00 

Apmācības 4 506,00 

Degviela uz apmācībām 
ārpus Rīgas 

74,00 

Kancelejas preces (kopā) 217,00 

Brošūras, Testpunkta 
vizītkartes 

1 142,00 

Prezentācijas izdevumi 4,00 

Izdevumi, EUR (turpin.) 

Algas NDPHS (aprēķināts) 9 247,00 

Algas SIF (aprēķināts) 20 037,00 

DD soc. nodoklis 
(aprēķināts, NDPHS ) 

2 181,00 

DD soc. nodoklis 
(aprēķināts, SIF)  

4 723,00 

Riska nodeva 24,00 

Sakaru pakalpojumi 93,00 

Bankas komisijas 71,00 


