
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008153882
Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2017

1. Organizācijas darbības mērķis
HIV un ar to saistīto infekciju izplatības ierobežošana, īstenojot veselības veicināšanas un
profilakses aktivitātes un līdzdalību šīs jomas integrēšanā valsts un pašvaldību politikas
plānošanas dokumentos (normatīvajos aktos, pamatnostādnēs, rīcības plānos u.c.), kā arī HIV
infekcijas diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Baltijas
valstīs.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
7 - Veselības veicināšana
8 - Slimību profilakse
4 - Izglītības veicināšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
3 - Cilvēki ar invaliditāti
(HIV inficēšanās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas)

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Druvienas iela 36–144, Rīga, LV-1079
kontaktadrese Druvienas iela 36–144, Rīga, LV-1079
tālruņa numurs 29162653
faksa numurs
e-pasta adrese inga.upmace@gmail.com
mājaslapa www.balthiv.com

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
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 2017.gadu.
3. Testpunkta aktivitātes:
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III. Turpmākās darbības plāns 

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

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
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:
o18 – testēšanas kampaņā 3 Euroaptiekās (martā);
o119 – sarunu festivālā ,,LAMPA” Cēsīs (30.jūnijs – 1.jūlijs);
o86 – tirdzniecības parkā ,,Alfa” (24.novembris);
o62 – biroju ēkā Duntes 11 (1.decembris);
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)

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 17
7.2 iesaistīto personu skaits 20
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 8612

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 35 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 35 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 35 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Sadarbība ar citām Latvijas NVO – ,,Mozaīka”,  AGIHAS, Dia+Logs, Apvienība HIV.LV,
,,Papardes zieds’’; HIV profilakses punktiem Latvijā;
•Sadarbības līgums ar Slimību kontroles un profilakses centru (par materiālu piegādi Testpunkta
darbības nodrošināšanai);
•Sadarbība ar Slimību Profilakses un kontroles centru un P.Stradiņa universitāti (pētījumu jomā);
•Sadarbība ar organizācijas darbībai svarīgo jomu ministrijām – Veselības, Labklājības, Iekšlietu.
•Sadarbība ar RAKUS klīniku ,,Latvijas infektoloģijas centrs”.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Trūkst ilgtermiņa stratēģijas HIV infekcijas ierobežošanai;
•Sabiedrības aizspriedumainā attieksme pret HIV/AIDS un inficētajiem cilvēkiem;
•HIV profilakses kabinetos veikto pozitīvo (reaktīvo) eksprestestu sasaistes trūkums ar veselības
aprūpes sistēmu ;
•HIV/AIDS jauno gadījumu pieauguma tendence Latvijā;
•Stabila finansējuma trūkums, kas neļauj plānot biedrības aktivitāšu ilglaicīgumu.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Testpunkta darba turpināšana, strādājot ar sabiedrības stigmatizētām, paaugstinātam HIV
inficēšanās riskam pakļautām iedzīvotāju grupām (vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem,
prostitūcijā iesaistītām sievietēm), strādājot preventīvi ar jauniešiem to izglītošanai un
konsultēšanai;
•Sabiedrības veselības veicināšana, informējot par HIV un citām seksuāli transmisīvajām
slimībām, mazinot stigmatizāciju.
2. Dalība HIV, tuberkulozes un STI valsts koordinācijas komisijā;
3. Mājaslapu uzturēšana, attīstīšana (plānots uzlabot, veidot interaktīvāku);
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4.Baltijas valstu 2017.gada statistisko datu ikgadējs salīdzinājums, analīze, publicēšana
mājaslapā www.balthiv.com
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Iesaiste Pasaules Veselības organizācijas HIV-sifilisa kombinētā testa validācijas pētījumā
noteiktā mērķa grupā - Rīgā, Testpunktā, sākums atkarīgs no PVO;
2. Dalība COBATEST projekta turpinājumā - pēc sanāksmes maijā.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Līdzdalība HERMETIC projektā (EK projekts, 2016.-2018., vadošā institūcija – Rīgas
Stradiņa universitāte); biedrība sniedz ekspertīzi, nodrošināja Testpunkta datu
vākšanu HIV infekcijas izplatības modelēšanai HIV inficēšanās paaugstinātam riskam
pakļautās sociāli neaizsargātās iedzīvotāju grupās
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
HERMETIC projekta lauka darba analīze, prezentēšana pētījuma noslēguma starptautiskā
konferencē

Vadītājs Inga Upmace
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