
  
 
 
 

 

KUR KAS 20.03. 
PIRMDIENA 

21.03. 
OTRDIENA 

22.03. 
TREŠDIENA 

23.03. 
CETURTDIENA 

24.03. 
PIEKTDIENA 

27.03. 
PIRMDIENA 

28.03. 
OTRDIENA 

29.03. 
TREŠDIENA 

30.03. 
CETURTDIENA 

RĪGA, LSK Veselības 
istaba, Slokas iela 161, 
tālr. 67686307, 
26626161 

Plaušu speciālista konsultācijas 
par tuberkulozi, iespēja veikt 
krēpu testu. 

1100-1600- 

        

RĪGA, LSK Veselības 
istaba, Aptiekas iela 8, 
tālr. 67686307, 
26626161 

Plaušu speciālista konsultācijas 
par tuberkulozi, iespēja veikt 
krēpu testu. 

   

1000-1600- 

     

RĪGA, LSK Veselības 
istaba, Gaiziņa iela 7,  
tālr. 67686307 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, B un C 
hepatīta eksprestestus, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

    

1000-1500- 

    

RĪGA, LSK Veselības 
istaba, Gaiziņa iela 7,  
tālr. 67686307, 
26626161 

Plaušu speciālista konsultācijas 
par tuberkulozi, iespēja veikt 
krēpu testu un plaušu rentgena 
pārbaudi mobilajā rentgena 
iekārtā. 

    
1000-1500     

1000-1300 

mobilais 
rentgens 

RĪGA, LSK Veselības 
istaba, Šarlotes iela 
1B, tālr. 67686307, 
26626161 

Plaušu speciālista konsultācijas 
par tuberkulozi, iespēja veikt 
krēpu testu. 

 

1100-1900- 

       

RĪGA, LSK Veselības 
istaba, Aglonas iela 
35/3, tālr. 67686307, 
26626161 

Plaušu speciālista konsultācijas 
par tuberkulozi, iespēja veikt 
krēpu testu. 

  

1000-1600- 

      

RĪGA, Biedrība 
„DIA+LOGS”, 
Dzirnavu iela 135,  
tālr. 67243101, 
26626161 

Plaušu speciālista konsultācijas 
par tuberkulozi, iespēja veikt 
krēpu testu. 

     

1200-1800 
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KUR KAS 20.03. 
PIRMDIENA 

21.03. 
OTRDIENA 

22.03. 
TREŠDIENA 

23.03. 
CETURTDIENA 

24.03. 
PIEKTDIENA 

27.03. 
PIRMDIENA 

28.03. 
OTRDIENA 

29.03. 
TREŠDIENA 

30.03. 
CETURTDIENA 

RĪGA, Biedrība 
“DIA+LOGS” un 
mobilās vienības 
autobuss (maršrutā 
Rumbulas trase-Prūšu 
ielas rajons-Artilērijas 
ielas rajons-Lienes 
ielas rajons), 
tālr. 67243101, 
26626161 

Plaušu speciālista konsultācijas 
par tuberkulozi, iespēja veikt 
krēpu testu. 

      
1200-1400 

biedrībā 

  

1400-1800 

mobilajā 
vienībā 

RĪGA, Biedrība 
„DIA+LOGS” Dzirnavu 
iela 135,  
tālr. 67243101 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, 
B un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju. 

1400-1800 1000-1400 1400-1800 1600-2000 

    

RĪGA, SPKC HIV/AIDS 
konsultāciju kabinets 
Klijānu iela 7, 
tālr. 67298080 
 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, 
B un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju*. 

1300-1700 

    

RĪGA, Baltijas HIV 
asociācijas 
“Testpunkts” 
Stabu iela 19,  
tālr. 28441324 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, 
B un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju. 

 

1800-2030 

      

RĪGA, Baltijas HIV 
asociācijas 
“Testpunkts” 
“Europatieka” 3 
filiālēs: Maskavas iela 
322a, Juglas iela 45, 
Kurzemes prospekts 
141a, tālr. 28441324 

Iespēja saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV 
eksprestestu, saņemot pirms un 
pēc testa konsultāciju*. 

    

Maskavas, 
Juglas ielas 

un Kurzemes 
prospekta   

filiālēs  

1700-2000 

   Maskavas un 
Juglas ielas 

filiālēs 

1700-2000 

 

Kurzemes 
prospektā 

1800-2100 



KUR KAS 20.03. 
PIRMDIENA 

21.03. 
OTRDIENA 

22.03. 
TREŠDIENA 

23.03. 
CETURTDIENA 

24.03. 
PIEKTDIENA 

27.03. 
PIRMDIENA 

28.03. 
OTRDIENA 

29.03. 
TREŠDIENA 

30.03. 
CETURTDIENA 

OGRE, “HIV 
profilakses punkts” 
Mālkalnes prospekts 
30, tālr. 65020469 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju un 
informatīvos materiālus par 
tuberkulozi, kā arī veikt krēpu 
testu un HIV, sifilisa, B un C 
hepatīta eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 
Iespēja izmērīt arteriālo 
asinsspiedienu. 

1300-1800  1300-1800 

      

OGRE, Ogres Sociālās 
dzīvojamās mājas 
Indrānu iela 14, 
tālr. 65020469 

Iespēja saņemt informāciju un 
informatīvos materiālus par 
tuberkulozi, veikt krēpu testu, 
HIV, sifilisa, B un C hepatīta 
eksprestestu, saņemot pirms un 
pēc testa konsultāciju. Iespēja 
izmērīt arteriālo asinsspiedienu. 
 

 

900-1600 

       

JELGAVA, “Atkarību 
profilakses punkts”,  
Stacijas iela 13, tālr. 
63012084 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, 
B un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju*. 
 

  

900-1100 

     

OLAINE, “HIV 
profilakses punkts”,  
Zemgales iela 57, 
tālr. 26026058 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, 
B un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju*. 

 

1000-1200 

    

BAUSKA, “HIV un 
atkarību profilakses 
centrs”, Dārza iela 
12b, tālr. 63920205 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, 
B un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju. 

800-1200 

1300-1700 

 piektdienā līdz 1600 

    



KUR KAS 20.03. 
PIRMDIENA 

21.03. 
OTRDIENA 

22.03. 
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TREŠDIENA 

30.03. 
CETURTDIENA 

BAUSKA, Bauskas 
slimnīcas poliklīnikas 
3. stāva zālē,  
Dārza iela 7/1,  
tālr. 63920205  

Pneimonoloģes Dr. Andas 
Nodievas lekcija par tuberkulozi, 
pazīmēm, ārstēšanu ikvienam 
iedzīvotājam. 

  

900-1100 

      

JĒKABPILS, “Zemā 
sliekšņa centrs”, 
Brīvības iela 45, tālr. 
65207094, 26950514 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, B un C 
hepatīta eksprestestu, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

900-1700 

    

LIEPĀJA, “Atkarību 
profilakses centrs”, 
Flotes iela 7,  
tālr. 63456120 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi veikt HIV, sifilisa, B 
un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju*. 

800-1700 

    

TALSI, Talsu “Atkarību 
konsultāciju punkts” 
“Zvirgzdu pansija”, 
Laidzes pagasts, 
tālr. 28607645 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, 
B un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju*. 
 

  

900-1400 

      

TALSI, Talsu veselības 
centrs, Ruģēna iela 4,  
tālr. 63223366, 
27748740 

Pneimonologa konsultācijas un 
nepieciešamības gadījumā 
iespēja saņemt pneimonologa 
nozīmētu plaušu 
rentgenogrammu.  
 

900-1300   900-1300 

  

TALSI, 
Ziemeļkurzemes 
reģionālās slimnīcas 
Talsu filiāle, 
Stendes iela 1, 
tālr. 63259997 

Talsu novada paaugstināta riska 
grupas personām (bez noteiktas 
dzīvesvietas un, kuras dzīvo 
antisociālos apstākļos) iespēja 
izmantot plaušu rentgena 
izmeklējumus. 
 

  

 

 

900-1600 

(visās marta 
piektdienās) 
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TUKUMS, “HIV 
profilakses punkts”,  
Dārza iela 11/13, 
tālr. 63132694, 
22322561 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, 
B un C hepatīta eksprestestu, 
saņemot pirms un pēc testa 
konsultāciju. 
 

1500-1800 

    

1500-1800 

   

VENTSPILS, “Šļirču 
apmaiņas un HIV/AIDS 
profilakses punkts”, 
Fabrikas iela 2a,  
tālr. 63661016 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, B un C 
hepatīta eksprestestus, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

1100-1500 

  

1100-1500 

    

KULDĪGA, “Atkarību 
konsultāciju punkts”, 
Liepājas iela 37, 
tālr. 27021901, 
63323427 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, B un C 
hepatīta eksprestestus, saņemot 
pirms un pēc testa konsultāciju. 

900-1200 

1300-1700 

    

CĒSIS, LSK Veselības 
istaba, Raunas iela 4, 
109 kab.,  
tālr. 25948345 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV 
eksprestestu, saņemot pirms un 
pēc testa konsultāciju. Noteikt 
ķermeņa svaru, auguma garumu, 
izmērīt arteriālo spiedienu, 
noteikt cukura, holesterīna un 
triglicerīdu līmeni bez maksas, 
saņemt psiholoģisko atbalstu bez 
maksas. 

1000-1300 
 

 

900-1200 

    

BALVI, “HIV 
profilakses punkts” 
Daugavpils iela 73a, 
tālr. 26577961 

Atvērto durvju diena – iespēja 
saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV 
eksprestestu, saņemot pirms un 
pēc testa konsultāciju*. 

900-1100 

    

 

*vēlams ar iepriekšēju pierakstu, zvanot uz norādīto telefona numuru 

Plašāka informācija par tuberkulozes profilaksi pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv 

 

http://www.spkc.gov.lv/

