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Projekta sadarbības partneri: 

• Biedrība ,,Baltijas HIV asociācija” 

 

• Veselības ministrija 

• Biedrība ,,Mozaīka” – lesbiešu, geju, biseksuāļu, 

transpersonu un viņu draugu apvienība 

• Norvēģijas geju un lesbiešu veselības 
organizācija  

 



Projekta budžets 18 mēnešiem 

• Kopējais-  57 370 EUR 

 

• SIF – 49 998 EUR (87,15%) 

 

• BaltHIV – 7 372 EUR (12,85%),  

– no tā brīvprātīgo darbs 2 121 EUR 



Plānotie rezultatīvie rādītāji un inovācijas: 

1. Izstrādātas rekomendācijas Check point darbībai  

2. Izstrādāti Tīklojuma darbības principi 

3. Veiktas 2 fokusa grupas diskusijas (7 ārsti, 7 VDV) 

4. Nodrošināta Testpunkta darbība (16 mēnešus) 

5. Apmācīti 30 ārsti un 20 brīvprātīgie 

6. Izveidots VDV ,,draudzīgo” 20 ārstu tīklojums 

6. Strādā 20 brīvprātīgie  

7. Izvērtēta sniegto pakalpojumu kvalitāte 

8. Projekta vadības grupas 3 tikšanās, darba grupu >36 tikšanās 

8. Izstrādāti 3 informatīvie materiāli (> 4000 eks. kopā) 

9. Sasniegti 300-400 VDV, veikti HIV un sifilisa testi, sniegtas 
konsultācijas 

 



Atklāšanas sanāksme 05.02.2014. Veselības ministrijā 



Projekta vadības grupa 



Vadības grupas pēdējā sanāksme 
22.04.2015. 



Publicitāte projekta aktivitāšu atspoguļošanai 
un mērķa grupas sasniegšanai:  

• BaltHIV mājas lapas www.balthiv.com 
uzlabošana, regulāra aktualizēšana 

• Jaunas mājas lapas www.testpunkts.lv izstrāde 

• Sadarbība ar ,,Mozaīkas” u.c. 
patrnerorganizāciju mājaslapām 

• Informācija sociālajos tīklos 

• Informācija klubos (brīvprātīgie) 

• Informācija caur atbalstošajiem ārstiem 

 

http://www.balthiv.com/
http://www.testpunkts.lv/


Mājas lapas www.balthiv.com un www.testpunkts.lv  

http://www.balthiv.com/
http://www.testpunkts.lv/


Testpunkts 

Stabu 19 k2 

un izbraukumi uz GOLDEN, XXL 



Testpunkta sniegtie pakalpojumi           
Stabu ielā un klubos: 

 



Testpunkta 1.dzimšanas diena 05.03.2015. 

•Pavisam kopā minētajā periodā 

Testpunkts sniedzis pakalpojumus 161 

apmeklētājam 

• Vislielākais apmeklētāju skaits – 

novembrī - 32,3% no visiem 

• Veikti 154 HIV testi, 157 sifilisa testi 



Darbs klubos 



Augsta HIV izplatība, 36% cilvēku, kas testu iepriekš nekad 
dzīvē nav veikuši (Testpunkts, 2014.gads) 



Atbalstošo ārstu tīklojums 

http://testpunkts.lv/wp/pakalpojumi/arsti/ 

• 6 ģimenes ārsti 

• 2 infektologi – hepatologi 

• 8 dermatovenerologi 

• 2 narkologi 

 

• Neformāla sadarbība ar 1 seksologu - 
psihoterapeitu 

http://testpunkts.lv/wp/pakalpojumi/arsti/


Apmācības brīvprātīgajiem, ārstiem 



Info materiāli - http://testpunkts.lv/wp/informativie-materiali/  

http://testpunkts.lv/wp/informativie-materiali/
http://testpunkts.lv/wp/informativie-materiali/
http://testpunkts.lv/wp/informativie-materiali/


Esam pamanāmi klubos, pasākumos! 



Administratīvais darbs 

• Noslēgts 81 līgums: 

– 54 darba vai uzņēmuma līgumi 

– 25 brīvprātīgo līgumi (aktīvi 19 brīvprātīgie, līdz 
2015.g.martam nostrādātas 989 h (69%) no plānotajām 
1440 h ) 

– 2 pakalpojuma līgumi (brošūras tulkošana, iespieddarbi ) 

•  Notikušas 36 darba grupas un 3 vadības grupas sanāksmes 

• Sagatavoti un iesniegti 5 projekta periodu pārskata ziņojumi 

 



Darbības tālākai turpināšanai: 

• 16.03. 2015. noslēgts līdzdarbības līgums uz 3 
gadiem ar SPKC par materiālu bezmaksas 
piegādi, iesaisti apmācībās, informācijas 
apmaiņā 

• Testpunkta darbinieku apmaksa? Paliek atklāts 
jautājums diskusijai 



Biedrība izsaka paldies visiem, kas mūs atbalsta! 

GOLDEN 

XXL klubi 

Privātie ziedotāji 
Biedrības biedri 


