
Pasaules Tuberkulozes dienai veltīto pasākumu kalendārs 2015.gadā 

 

RĪGĀ  
KAD KUR KAS 

24.03.2015. 

No plkst. 13:00 līdz 17:00 

  

Slimību profilakses un kontroles centrs, 
HIV/AIDS konsultāciju kabinets  

Klijānu iela 7, Rīga  (ieeja no Mazās Kli-
jānu ielas) 

Tālr. 67298080 (lūdzam pierakstīties 
iepriekš) 

Atvērto durvju diena – iespēja saņemt informāciju 
par tuberkulozes jautājumiem – profilaksi, diagnos-
tiku un ārstēšanās iespējām. Informatīvie materiāli 
par tuberkulozi un HIV. Iespējamas konsultācijas pa 
telefonu. 

Iespēja bez maksas veikt HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

24.03.2015. 

No plkst. 10:00 līdz 18:00  

(No plkst. 10:00 līdz 14:00 
HIV eksprestestu veikšana) 

  

  

Biedrība „DIA+LOGS” 

Dzirnavu iela 135, Rīga  

Tālr. 67243101 

  

  

Norisināsies pretuberkulozes akcija, kuras laikā ap-
meklētāji tiks cienāti ar svaigi spiestas sulas glāzi un 
informēti par dažādiem ar tuberkulozi saistītiem 
jautājumiem. 

Atvērto durvju diena – iespēja saņemt informāciju 
par tuberkulozes jautājumiem – profilaksi, diagnos-
tiku un ārstēšanās iespējām. Iespēja saņemt infor-
matīvus materiālus par TB/HIV. Iespējamas konsul-
tācijas pa telefonu. 

Iespēja bez maksas veikt HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabās Rīgā 

24.03.2015. 

No plkst. 10:00 līdz 13:00 

Pie Latvijas Sarkanā Krusta Veselības 
istabas  

Gaiziņa iela 7 

Iespēja bez maksas veikt plaušu rentgena pārbaudi 
mobilajā rentgena iekārtā. 

No 23.03.2015. līdz 
27.03.2015. 

  

  

  

  

Aglonas iela 35/3 

23.martā –  no plkst. 11:00 līdz 16:00 
27.martā –  no plkst. 10:00 līdz 16:30 

Gaiziņa iela 7 

23. martā – no plkst. 10:00 līdz16:00 
25.martā – no plkst. 10:00 līdz 15:00 
26.martā – no plkst. 10:00 līdz 15:00 

Aptiekas iela 8 

24.martā – no plkst. 10:00 līdz16:00 
26.martā -  no plkst. 10:00 līdz 16:00 

Slokas iela 161 

23.martā – no plkst. 11:00 līdz 16:00 
24.martā – no plkst. 11:00 līdz 16:00 
26.martā – no plkst. 10:00 līdz 16:00 

Šarlotes iela 1b 

23.martā – no plkst. 10:00 līdz 16:00 
24.martā – no plkst. 13:00 līdz 19:00 
25.martā – no plkst. 10:00 līdz 16:00 
26.martā - no plkst. 13:00 līdz 19:00 
27.martā – no plkst. 10:00 līdz 16:00 

Atvērto durvju diena – iespēja saņemt informāciju 
par tuberkulozes jautājumiem – profilaksi, diagnos-
tiku un  ārstēšanās iespējām. Informatīvie materiāli 
par TB/HIV. 

Tāpat veselības istabā bezmaksas varēs saņemt me-
dicīnas darbinieka konsultāciju par ar veselību saistī-
tiem jautājumiem, noteikt svaru un auguma garu-
mu, izmērīt arteriālo asinsspiedienu, saņemt infor-
māciju par medicīnas pakalpojumu pieejamību da-
žādām sociālekonomiskām grupām, saņemt psiholo-
ģisku atbalstu un informāciju par Latvijas Sarkanā 
Krusta pakalpojumiem. 

Iespēja bez maksas veikt HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

19.03.2015. un 
02.04.2015. 

Plkst. 15:00 

Slokas iela 161, Rīga  

 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
tuberkulozes un plaušu slimību centra pārstāvis 
Latvijas Sarkanā Krustā strādājošajiem aprūpētājiem 
vadīs apmācības par jautājumiem, kas saistīti ar 
tuberkulozi. 



Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabās reģionos 

No 23.03.2015. līdz 
28.03.2015. 

  

K.Zolta iela 121, Kauguri, Jūrmala 

24.martā – no plkst. 10:00 līdz 14:00  

27.martā – no plkst. 10:00 līdz 14:00 

Raunas iela 4, Cēsis 

23.martā – no plkst. 14:00 līdz 17:00 

24.martā – no plkst. 9:00 līdz 12:00 

26.martā – no plkst. 14:00 līdz 17:00 

27.martā – no plkst. 9:00 līdz 12:00 

Kastaņu iela 38, Ilūkste 

23.martā – no plkst. 10:00 līdz 12:00 

24.martā – no plkst. 10:00 līdz 12:00 

25.martā – no plkst. 10:00 līdz 12:00 

26.martā – no plkst. 10:00 līdz 18:00 

Lielā iela 8, Grobiņa 

23.martā – no plkst. 11:00 līdz 13:00 

24.martā – no plkst. 11:00 līdz 13:00 

25.martā – no plkst. 11:00 līdz 13:00 

26.martā – no plkst. 11:00 līdz 13:00 

Raiņa iela 29, Rēzekne 

23.martā – no plkst. 9:00 līdz 14:00 

25.martā – no plkst. 9:00 līdz 14:00 

27.martā – no plkst. 9:00 līdz 14:00 

Skrundas iela 12, Saldus 

25.martā – no plkst. 9:00 līdz 12:00 

26.martā – no plkst.  9:00 līdz 12:00 

27.martā – no plkst. 9:00 līdz 12:00 

28.martā – no plkst. 10:00 līdz 12:00 

Atvērto durvju diena – iespēja saņemt informāciju 
par tuberkulozes jautājumiem – profilaksi, diagnos-
tiku un  ārstēšanās iespējām. Informatīvie materiāli 
par TB/HIV. 

Tāpat veselības istabā bezmaksas varēs saņemt me-
dicīnas darbinieka konsultāciju par ar veselību saistī-
tiem jautājumiem, noteikt svaru un auguma garu-
mu, izmērīt arteriālo asinsspiedienu, saņemt infor-
māciju par medicīnas pakalpojumu pieejamību da-
žādām sociālekonomiskām grupām, saņemt psiholo-
ģisku atbalstu un informāciju par Latvijas Sarkanā 
Krusta pakalpojumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

 

 

BAUSKĀ 
No 23.03.2015. līdz 
27.03.2015. 

No plkst. 8:00 līdz 12:00  

No plkst. 13:00 līdz 17:00 

Bauskas HIV un atkarību profilakses 
centrs 

Dārza iela 12b, Ogre 

Tālr.63920205 

Atvērto durvju diena veltīta Pasaules Tuberkulozes 
dienai. Iespēja visiem interesentiem saņemt infor-
māciju par ar tuberkulozi saistītiem jautājumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

LIEPĀJĀ 
24.03.2015. 

No plkst. 8:00 līdz 17:00 

Liepājas Narkoatkarības pārvarēšanas 
palīdzības punkts 

Flotes iela 7, Liepāja 

Tālr. 63456120 

Atvērto durvju diena veltīta Pasaules Tuberkulozes 
dienai. Iespēja visiem interesentiem saņemt infor-
māciju par ar tuberkulozi saistītiem jautājumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

JĒKABPILĪ 
24.03.2015. 

No plkst. 9:00 līdz 17:00 

„Zemā sliekšņa punkts” 

Brīvības iela 45, Jēkabpils 

Tālr. 65207094 

Atvērto durvju diena veltīta Pasaules Tuberkulozes 
dienai. Iespēja visiem interesentiem saņemt infor-
māciju par ar  tuberkulozi saistītiem jautājumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 



OLAINĒ 
24.03.2015. 

No plkst. 14:00 līdz 17:00 

Olaines „HIV profilakses punkts”  

Zemgales iela 57, Olaine 

Atvērto durvju diena veltīta Pasaules Tuberkulozes 
dienai. Iespēja visiem interesentiem saņemt infor-
māciju par ar tuberkulozi saistītiem jautājumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

OGRĒ 
24.03.2015. 

  

Profilakses punkts 

Mālkalnes prospekts 30, Ogre 

  

Tuberkulozes dienas informēšanas akcija „Ar tuber-
kulozi var saslimt ikviens” personu pēc ieslodzījuma 
vidū. Iespēja saņemt informāciju un informatīvus 
materiālus par tuberkulozi, tās  profilaksi, diagnosti-
ku un ārstēšanās iespējām. 

KULDĪGĀ 
24.03.2015. 

No plkst. 9:00 līdz 17:00 

Kuldīgas Atkarību konsultāciju punkts 

Liepājas iela 8, Kuldīga 

Tālr. 63323427 

Atvērto durvju diena veltīta Pasaules Tuberkulozes 
dienai. Iespēja visiem interesentiem saņemt infor-
māciju par ar tuberkulozi saistītiem jautājumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestus, saņe-
mot pirms un pēc testa konsultāciju. 

JELGAVĀ 
24.03.2015. 

No plkst. 14:00 līdz 16:00 

Jelgavas Atkarību profilakses punkts  

Stacijas iela 13, Jelgava 

Tālr. 63012084 

  

Atvērto durvju diena veltīta Pasaules Tuberkulozes 
dienai. Iespēja visiem interesentiem saņemt infor-
māciju par ar tuberkulozei saistītiem jautājumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

TALSOS 
24.03.2015. 

No plkst. 8:00 līdz 17:00 

Talsu Atkarību konsultāciju punkts 

„Zvirgzdu pansija” Laidzes pagasts, Talsi 

Tālr. 26656064 

Atvērto durvju diena veltīta Pasaules Tuberkulozes 
dienai. Iespēja visiem interesentiem saņemt infor-
māciju par ar tuberkulozi saistītiem jautājumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

TUKUMĀ 
23.03.2015. 

No plkst. 15:00 līdz 19:00 

Tukuma HIV profilakses punkts 

Dārza iela 11/13, Tukums 

Tālr. 63132694 

Atvērto durvju diena veltīta Pasaules Tuberkulozes 
dienai. Iespēja visiem interesentiem saņemt infor-
māciju par ar tuberkulozi saistītiem jautājumiem. 

Iespēja veikt bez maksas HIV eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 


