
  
 
 

 

KUR KAS 19.03. 
PIRMDIENA 

20.03. 
OTRDIENA 

21.03. 
TREŠDIENA 

22.03. 
CETURTDIENA 

23.03. 
PIEKTDIENA 

24.03. 
SESTDIENA 

26.03. 
PIRMDIENA 

27.03. 
OTRDIENA 

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

Speciālista konsultācijas par 
tuberkulozi, iespēja veikt krēpu testu. 1100-1600- 

       

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

Speciālista konsultācijas par 
tuberkulozi, iespēja veikt krēpu testu. 

   

1000-1600- 

    

RĪGA, LSK Veselības 
istaba, Gaiziņa iela 7,  
tālr. 67336650 

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

 

1000-1500  1000-1500  

   

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

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

  
1000-1500 

 

 

   

1200-1500 

mobilais 
rentgens 

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

Speciālista konsultācijas par 
tuberkulozi, iespēja veikt krēpu testu. 

 

1100-1900- 
      

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

Speciālista konsultācijas par 
tuberkulozi, iespēja veikt krēpu testu. 

  

 

 

1000-1600- 

   

RĪGA, Biedrība 
„DIA+LOGS”, 
Dzirnavu iela 135 
(ieeja no Satekles 
ielas), tālr. 67243101 
  

Speciālista konsultācijas par 
tuberkulozi, iespēja veikt krēpu testu. 

     

 1200-1800 1200-1800 
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26.03. 
PIRMDIENA 

27.03. 
OTRDIENA 

RĪGA, Biedrība 
„DIA+LOGS” Dzirnavu 
iela 135 (ieeja no 
Satekles ielas),  
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 

 

1400-1800 1000-1400 

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-II birojs 
(ieeja pa pakāpieniem 
lejup puspagrabā)  
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 

     

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

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

  1300-1800 

   

JELGAVA, “Atkarību 
profilakses punkts”,  
Stacijas iela 13 
(pagrabstāvā), 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*. 

 

800-1700  

   

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 
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20.03. 
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21.03. 
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JĒKABPILS, “Zemā 
sliekšņa centrs”, 
Brīvības iela 45, tālr. 
26950514, 29611389 

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

1300-1600 

eksprestesti 

900-1200 

eksprestesti 

   

900-1700 

konsultācijas 

900-1700 

konsultācijas 
DAUGAVPILS, 
“Latvijas Sarkanā 
Krusta veselības 
istaba”, Krišjāņa 
Valdemāra iela 13 
(ieeja no Vienības 
ielas), tālr. 26364032, 
65457357 

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

900-1200 1400-1700 900-1200 1400-1700  

   

DAUGAVPILS, 
“Sociālā  māja”, Šaurā 
iela 28, tālr. 
26364032, 65457357 

Lekcija par atkarībām, to profilaksi un 
jautājumiem par tuberkulozi 

1600     

   

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

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

900-1100 

   

LIEPĀJA, “Atkarību 
profilakses centrs”, 
Flotes iela 7,  
tālr. 63456120, 
26308079 

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

800-1700 

TALSI, “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. 
 

800-1700 
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TUKUMS, “HIV 
profilakses punkts”,  
Dārza iela 11/13, 
tālr. 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 

    

 

  

TUKUMA NOVADS, 
kopienas centrs 
“Tev”, Aptiekas māja 
2,  Džūkstes pagasts, 
tālr. 22322561  

Iespēja saņemt informāciju par 
tuberkulozi un veikt HIV, sifilisa, B un C 
hepatīta eksprestestu, saņemot pirms 
un pēc testa konsultāciju. 

 1400-1630 

   

 

  

JŪRMALA (Kauguri), 
Biedrība "VSS-
Artemīda", tālr. 
29587896 

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 1300-1700  

  

VENTSPILS, “Šļirču 
apmaiņas un 
HIV/AIDS profilakses 
punkts”, Fabrikas iela 
2a, tālr. 26169631 

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

1100-1500 

  

1100-1500 

   

KULDĪGA, “Socialā 
atbalsta un resursu 
centrs”, 
Liepājas iela 37, 
tālr. 27021901, 
63323427 

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

900-1200 

1300-1600 

   

KULDĪGA, Kuldīgas 
novada p/a "Sociālais 
dienests" 2. stāva 
zālē, Dzirnavu ielā 9, 
tālr. 27021901, 
63323427 

Iedzīvotāju informatīvais seminārs 
"Tuberkuloze: patiesība un mīti". 

  1100   

   

 

*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/

