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Biedrības ,,Baltijas HIV asociācija”
VADĪBAS ZIŅOJUMS
pie 2017.gada pārskata

Biedrība reģistrēta 2010.gada 15.februārī, reģistrācijas Nr. 40008153882
Juridiskā adrese: Druvienas iela 36-144, Rīga, LV-1079
Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 valdes locekļiem, kuri ir tiesīgi valdi
pārstāvēt katrs atsevišķi:
Inga Upmace (valdes priekšsēdētāja)
Evija Dompalma – Linuža (valdes locekle )
Aija Vilde (valdes locekle).
Biedrībā ir 17 biedri.
2014.gadā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, biedrības
pamatdarbība ir sabiedriskā labuma darbība.
Saskaņā ar biedrības statūtiem biedrības darbības mērķis ir 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.
Biedrības apakšmērķi:
• Iesaistīties un atbalstīt Baltijas valstu HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas
pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu, paaugstinot tīklojuma personāla kapacitāti,
organizējot apmācības, kampaņas sabiedrībai, 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;
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piedalīties, sniegt savu ekspertīzi sabiedrības veselības un HIV profilakses
jautājumos;
nodrošināt Testpunkta pakalpojumus inficēšanās riskam pakļautām iedzīvotāju
grupām.

Biedrība ir Veselības ministrijas vadītās ,,HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuāli
transmisīvo infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas’’ locekle.

Pārskata gada laikā paveiktais:
1. Līdzdalība un ekspertīze HIV/AIDS jautājumos:
1) Dalība Veselības ministrijas vadītās HIV infekcijas, tuberkulozes un STI izplatības
ierobežošanas koordinācijas komisijas sanāksmēs (2017.gada 15.maijā,
29.septembrī);
2) Tikšanās ar Saeimas deputātu Hosam Abu Meri (30.novembrī) HIV/AIDS jautājuma
aktualizēšanai (21.septembrī nodibināta deputātu grupa HIV un tuberkulozes
atbalstam);
3) Priekšlikumu gatavošana un iesniegšana Veselības ministrijai HIV infekcijas,
seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības
plāna 2018.-2020.gadam” projektam;
4) Biedrības eksperta dalība projekta „Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana
pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” (vada - Eirāzijas Kaitējuma
mazināšanas tīkls (EHRN, Lietuva), Latvijā koordinē biedrība ,,Dia+Logs”)
Starpnozaru darba grupas 2 sanāksmēs Iekšlietu ministrijā (20.oktobrī, 17.novembrī)
2. Starptautiskās aktivitātes:
1) HIV- COBATEST projekta „HIV diagnosticēšanas prakses Eiropā” ietvaros
turpinājusies sadarbība ar AIDS un STI epidemioloģisko pētījumu centru Katalonijā
(CEEISCAT) par Testpunkta datu sniegšanu Eiropas vienotajai datu bāzei, kā to
nosaka 2014.gada decembrī noslēgtā vienošanās
• 2018.gada maijā paredzēta rezultātu apspriešana Barselonā (piedalīsies
1 pārstāvis);
2) Dalība Starptautiskā interneta pētījumā EMIS-2017 (aptaujas anketas tulkošana,
informācijas par pētījumu izplatīšanu);
• paredzēta sanāksme 2018.gada aprīlī Berlīnē rezultātu apspriešanai
(piedalīsies 1 pārstāvis)
3) savākti, apkopoti, analizēti un publicēti HIV/AIDS salīdzinošie statistikas dati
Baltijas valstīs par 2016.gadu.
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3. Testpunkta aktivitātes:
1) nodrošināts Testpunkta regulārs darbs Stabu ielā 19-k2, Golden klubā (ViiV Health
Care projekts ,,Koalīcija pārmaiņām’’ finansējums), dalība tuberkulozes, hepatītu un
HIV testēšanas nedēļās, dati apkopoti, iesniegti SPKC;
Kopā sasniegtas 939 personas, no tām:
• 259 (27%) – Golden klubā;
• 285 (30 %) testēšana kampaņās:
o 18 – testēšanas kampaņā 3 Euroaptiekās (martā);
o 119 – sarunu festivālā ,,LAMPA” Cēsīs (30.jūnijs – 1.jūlijs);
o 86 – tirdzniecības parkā ,,Alfa” (24.novembris);
o 62 – biroju ēkā Duntes 11 (1.decembris);
2) atbilstoši līgumam starp biedrību ,,Baltijas HIV asociācija” un ,,Slimību profilakses
un kontroles centrs’’ (SPKC), HIV epidemioloģiskās uzraudzības ietvaros vākti
Testpunkta darbības dati, tos ik mēnesi iesniedzot SPKC EDUS datu bāzei
• 2018.g.martā noslēgts jauns līdzdarbības līgums ar SPKC uz 3 gadiem
par materiālu piegādi ;
4. Pētījumi:
1) ,,Eiropas pētījums par HIV matemātisko modelēšanu un HIV testēšanas aktivitāšu
izmēģinājumiem riska grupās (HERMETIC) ‘’ – pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte;
2) projekts ,,Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu,
kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā” (pasūtītājs – Slimību profilakses un
kontroles centrs).
5. Informācija interneta vietnēs:
• Informācija www.balthiv.com – 5260 lietotāju, 78% - jaunie lietotāji, 6711 sesijas
(2016.gadā: 690; 82%; 838),
• Informācija www.testpunkts.lv – 2413 lietotāji, 78% jaunie lietotāji, 3123 sesijas
(2016.gadā – 2085; 82%; 2715),
• Informācija facebook, twitter;
• Informācija masu medijos (preses relīzes, speciālistu intervijas televīzijā, radio,
preses izdevumos)
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Turpmākās darbības plāns
•

•
•
•
•
•

•

Turpināt ieņemt aktīvu pozīciju sabiedrības veselības un HIV profilakses jautājumu
risināšanā, sekot HIV infekcijas, hepatītu un seksuāli transmisīvo infekciju izplatības
ierobežošanas plāna izpildei, iesaistīties Koordinācijas komisijas darbā;
sadarboties ar citām biedrībām, valsts un pašvaldības institūcijām Latvijā;
sadarboties ar starptautiskām organizācijām un tīklojumiem (COBATEST u.c.);
nodrošināt Testpunkta pakalpojumus paaugstinātam inficēšanās riskam pakļautām
iedzīvotāju grupām un veicināt HIV izmeklējumu pieejamību iedzīvotājiem;
projektu ietvaros organizēt iedzīvotājus izglītojošas kampaņas ar mērķi palielināt
veikto HIV izmeklējumu skaitu;
projektu ietvaros iesaistīties pētniecības darbā – plānota dalība Pasaules Veselības
organizācijas sifilisa-HIV kombinēto eksprestestu validācijas pētījumā mērķa grupai
vīrieši ar viendzimuma attiecībām;
atspoguļot biedrības mājaslapā aktuālu informāciju.

Finanšu situācijas vērtējums:
Kopumā pārskata gads vērtējams pozitīvi. Biedrības kopējie ieņēmumi bija 41 524 EUR
(par 41% vairāk kā 2016.gadā (24 152), izdevumi – 35 709 EUR (par 43 % vairāk kā
2016.gadā (20 229)). Ieņēmumu lielāko daļu sastādīja projekta ,,Koalīcija pārmaiņām”
finansētāju piešķirtais finansējums. Pārskata gadā saņemti ziedojumi 35 EUR apmērā, biedru
naudās saņemti 90 EUR. NO SPKC saņemti bezmaksas materiāli Testpunkta darbības
nodrošināšanai par 2783 EUR. Ziedojumi par summu 35 EUR bija paredzēti neierobežotai
lietošanai un tika izlietoti biedrības pamatdarbībai. Ziedotāju vārdi – gada pārskata
pielikumā.
2017.gadā biedrība aprēķinājusi algās 26 001 EUR, darba devēja sociālajā nodoklī 3 713
EUR, 2 200 EUR – citi izdevumi.
Par 679 EUR iegādāti pamatlīdzekļi (dators, programmatūra, planšetdators).
Valdes locekļi savus pienākumus valdē pilda bez atlīdzības.
Ar gada finanšu pārskatu ir iepazīstināts no biedru vidus atbilstoši Statūtiem ievēlēts
revidents A. Ķīvīte.

Valdes priekšsēdētāja

Inga Upmace

e-pasts: inga.upmace@balthiv.com
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