


 
Virtuālais buklets tapis vasaras seminārā vecākiem ar bēr-

niem "Izzini nezināmo 5", pateicoties nodibinājuma  
"Fonds Ziedot.lv atbalstam.   

 
Semināra laikā dalībnieki dalījās pieredze par to, kā viņi ik-

dienā sadzīvo ar infekciju, kādas ir problēmas un risinājumi.  
Buklets papildināts ar fotoattēliem no semināra.   

 
Vasaras semināru vecākiem ar  bērniem "Izzini nezināmo 5" 

atbalsta Latvijas Valsts meži un nodibinājums "Fonds Zie-
dot.lv" (līg.nr.7.5./ LVM/20/98)  

Esi aktīvs! Iesaisties! 



 
Emocionālais atbalsts 
Uzklausīt, uzmundrināt, just līdzi, izrunāties, uzslavēt, pieņemt cilvēku 
tādu kāds viņš ir. 
Psiholoģiskais atbalsts 
Profesionāla psihologa palīdzība (konsultācijas, konsultēšana, apmācī-
bas). 
Sociālais atbalsts 
Dzīves prasmju attīstīšana; informēšana par sabiedrībā pieejamiem 
pakalpojumiem un resursiem; pasākumu un akciju organizēšana, ar 
mērķi veicināt līdzcilvēku toleranci un sapratni attiecībā pret HIV inficētām perso-

nām. 

 
 Jau piekto gadu pēc kārtas biedrība DIA+LOGS vasaras semināra 
"Izzini nezināmo" ietvaros pulcē kopā ģimenes, kur kāds ir HIV pozi-
tīvs. 
 Šogad no 14.līdz 16. jūlijam semināra dalībnieki iesaistījās izglī-
tojošās, attīstošās, izzinošās un sportiskās aktivitātēs gan pieauguša-
jiem, gan bērniem. 
 

Esi aktīvs! Iesaisties! 



Attēlos: spēles „DOMNO” izgatavošanas process 

 Cilvēki, kas dzīvo ar HIV, es pat teiktu cenšas sadzīvot, katru 
 dienu ikdienā sastopas ar negatīviem viedokļiem, diskrimināciju un 
pat vardarbību.  
 Pat tad, ja viedoklis nav vērsts uz pašu cilvēku, nav viegli dzirdēt 
kā kāds kolēģis vai draugs, vai vienkārši netīši pagadījies cilvēks  
izsakās, ka cilvēki ar HIV ir briesmīgi un no tiem jāturas pa gabalu.  
 Šādu viedokļu dēļ HIV+ cilvēkiem ikdienā ir jānēsā "maska", kas 
nav viegli, tas rada iekšējo sajūtu, ka visa dzīve ir melos un neviens 
nevēlas viņus pieņemt.  

 
 

Esi aktīvs! Iesaisties! 



Attēlos:  „Raķešu” izgatavošanas process un radošā māksla 
 
 

  
 

 
 
 

Svarīgās lietas  
 
 Ļoti svarīgi ir spēt “noņemt masku”, runāt par sevi, dalīties.  
Un, pats svarīgākais, ir iedrošināt arī citus HIV inficētos, nenoslēgties 
savās mājas, bet gan būt aktīviem- iesaistīties biedrībās, piedalīties 
pasākumos, nometnēs , semināros, atbalsta grupās.  
Aktīvs cilvēks jūtas labāk, iesaistoties biedrību aktivitātēs cilvēks jūtas 
pieņemts un līdzvērtīgs. Tās ir katra cilvēka pamatvajadzības,              
neatkarīgi no diagnozes, tautības, rases vai citām pazīmēm. 
 Biedrību uzdevums ir pievērst uzmanību uz to, ka HIV nav nāves 
spriedums un mums ir atbalstu grupas kur ir tādi paši cilvēki, kas 
sniegs atbalstu un dalīsies ar savu pieredzi dzīvojot pozitīvā statusā.  

Esi aktīvs! Iesaisties! 



 Attēlos: Radošā darbošanās - tamborēšana 
 

  

Kāpēc šis seminārs ir tik svarīgs 
 
 Nometne/seminārs  ir ļoti svarīga, jo tā ir droša vide šiem cilvē-
kiem. Ierodoties nometnē viņi pie ieejas jau "noņem masku" un sa-
prot, ka šeit var nemelot, teikt taisnību un vel jo vairāk dalīties ar situ-
ācijām, kas bijušas un pajautāt padomu par lietām, kas nav skaidras. 
Nometnē viņi jūtas piederīgi un vienlīdzīgi. 
 Ļoti svarīga ir sajūta, ka visi ir vienādi un vel jo vairāk cilvēki, kas 
organizē šo nometni neizrāda nepatiku un izturas tik laipni un tā ir tā 
svarīga daļa, ka HIV+ cilvēki var justies pieņemti un saprast, ka visa 
pasaule nav pret viņiem, bet gan ir cilvēki, kas viņiem palīdz un pat 
sniedz tādu nometni.  

Esi aktīvs! Iesaisties! 



Attēlos: Radošā darbošanās—mezglošana 
  
 
 Atbalsts 

Manas domas personīgi ir tādas, ja mēs 
rīkosim nometnes, tikšanās, seminārus un 
vel daudzas citas informatīvas un atbalsto-
šas kampaņas un pasākumus, tad mums ir 
ir iespēja mainīt cilvēku attieksmi pret cil-
vēkiem, kas dzīvo ar HIV.  
 
 

  Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar 
HIV/AIDS, sniedz psiholoģisku un sociālu atbalstu cilvēkiem, kuri ir 
HIV inficēti, viņu ģimenes locekļiem, draugiem, kā arī sniedz  atbalsta 
personas pakalpojumus, HIV inficētajiem, kuriem ir grūtības ārstēša-
nās procesā. 
 Atbalsta personas  darbs ir ļoti svarīgs, jo HIV inficētie  cilvēki 
redz, ka visi nav pret viņiem, bet ir cilvēki, kas palīdz viņiem, kaut arī 
dažreiz sīkās ikdienas lietās, bet viņiem tas ir daudz, jo ar to viņi jūtas 
piederīgi un neatstumti.  

   

Esi aktīvs! Iesaisties! 



 
 

Attēlā: Sportiskās aktivitātes 
 
 
 
 
 
 Atbalsta personas  stāsts 
   
  Mana pieredze ar cilvēkiem, 
kas dzīvo ar HIV, ilgst jau piecu gadu 
garumā. Un atbalsta personas  darbs 
ir viena no lietām, kā es spēju viņiem 

pasniegt savu palīdzīgo  
roku.  
 Es ikdienā redzu kā šie cilvēki saskaras ar diskrimināciju un     
vardarbību, kuru paši neatpazīst.  
 Šiem cilvēkiem būtu jājūtas tādiem pašiem kā ikvienam no 
jums, kas šo lasa.  
 Viņiem nav mājās jādzird, ka viņi ir "zarazni", viņiem nav jāatsa-
kās no sava sapņu darba tikai tāpēc ka viņiem ir HIV, ginekologiem 
nebūtu jāatsakās HIV+ sievietes ņemt grūtniecības uzskaitē vai ģime-
nes ārstam jāizsniedz visi dokumenti un izraksti caur māsiņu, lai nebū-
tu tieša kontakta ...  
 Šos stāstus un patiesus gadījumus es dzirdu katru dienu jau  
piecus gadus un es patiešām vakarā eju gulēt ar patiesi siltu sajūtu, ja 
zinu ka kaut vienam no visiem daudzajiem esmu šodien pasniegusi 
savu roku, iedrošinājusi spert soli karjerā, vai nomainīt adekvātu    
ārstu.  

Esi aktīvs! Iesaisties! 



 
 
 

Attēlos: Sportiskās aktivitātes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ievas stāsts 

 Cilvēkam jāatrod tas, kas patiešām patīk - rokdarbi, grāmatu 

lasīšana, mūzika, daba. Ir daudz iespēju būt kopā ar cilvēkiem, kuriem 

ir līdzīgi hobiji. Ja patīk lasīt, apmeklē bibiliotēku.  Ja patīk daba -      

iesasities dabas draugu aktivitātēs, ej uz koncertiem. Tev nevienam 

nav jāsaka par savu infekciju, ja negribi. Līdzīgo hobiju draugi tevi 

novērtēs kā cilvēku, nevis vērtēs tavu diagnozi.  

  Mēs ceram, ka biedrību aktivitātes tev palīdzēs arī pašam kļūt 

aktīvākam.   

Esi aktīvs! Iesaisties! 



 

           z/s Valmoniras 

 
 Šogad seminārs - nometne notika ļoti skaistā vietā—
Valmonirās, kur  50 hektāru platībā atrodami gan dzīvojamie namiņi, 
gan lapene, gan āra trenažieri un Tarzāna nobrauciens, gan uguns-
kuru vietas, tāpat arī dažādas saimniecības ēkas un lauki.  
 Valmoniras iekārtotas kā atpūtas un sarīkojumu vieta sociāli 
neaizsargātām grupām, piemēram, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
bāreņiem un senjoriem.   
 Ļoti svarīga bioloģiskās saimniecības Valmoniras sastāvdaļa ir 
četrkājainie draugi, kas šeit tiek ļoti cienīti un mīlēti.  
 Lauku sētā mitinās ne tikai vistas, tītari un pērļu vistiņas, bet arī 
Kamerūnas kazas Apolons, Hēra un Hermejs, kā arī Vjetnamas  
pundurcūkas Šakira un Bjanka. Lauku sētas iemītniekus un ciemiņus 
vienmēr pavada rotaļīgā sunīte Braunija.  

Esi aktīvs! Iesaisties! 



Attēlos: Paldies Mazajiem semi-
nāra dalībniekiem 

  

Semināra— nometnes  

dalībnieku vēlējumi:  

* Lai nākamgad būtu atkal tikpat 
aktīva nometne 

* Atkārtot vēl un vēl, paldies par 
jauko laiku, ko pavadījām kopā  

* Lai daudz izturības   

* Paldies, ka uzaicinājāt uz šo 
nometni. Lai izdodas turpmāk! 

* Paldies par šo labo nometni ! 

* Satikties nākamgad atkal!  

Esi aktīvs! Iesaisties! 



  
Svarīgas ir tikšanās ar sev līdzīgiem.  
 
 
 Biedrība Baltijas HIV asociācija organizē  atbalsta grupas katru 

mēnesi cilvēkiem kurus skar HIV un ģimenēm kuras skar HIV. Šajās 
tikšanās reizēs šie cilvēki satiekas ar vienlīdzīgiem un viņiem ir iespēja 

izteikt savas emocijas, kas sakrājušās sabiedrības attieksmes dēļ un 
pat ne tikai sabiedrības, bet bieži vien mediķu attieksmes dēļ.  

  
  

 Biedrība AGIHAS rīko ikgadējas nometnes, kurās ikviens ir   
gaidīts un pieņemts. Tāpat biedrība rīko regulāras tikšanās un sniedz 

konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar HIV. 
         Lai ko Tu arī šobrīd justu un domātu, notici – arī pēc HIV 

diagnozes Tu vari dzīvot aktīvu un pilnvērtīgu dzīvi. Jā, tā būs citādāka 

dzīve, bet ne sliktāka un bezcerīgāka. Ja vien Tu gribēsi un iemācīsies 

ar šo jauno situāciju sadzīvot un uzņemties atbildību par savu         

veselību. Ja vien Tu dienu no dienas darīsi visu nepieciešamo, lai HIV 

infekciju kontrolētu un vadītu – gluži kā jebkuru citu hronisku slimību. 

Mēs esam gatavi Tev palīdzēt un atbalstīt! Biedrība AGIHAS savu    

iespēju robežās ir un būs Tavs psihoemocionālais balsts arī tajos      

brīžos, kad, šķiet, neviens nespēj un nevēlas Tevi saprast. 

  Biedrība APVIENĪBA.HIV.LV sniedz informāciju un        

atbalstu kā  telefoniski, tā klātienē.  

 

 

Esi aktīvs! Iesaisties! 



 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Esi aktīvs! Iesaisties! 

Biedrības regulāri informē sabiedrību 
par aktualitātēm, aicina būt  
pieņemošiem un atbalstošiem. 

Arī tu vari būt aktīvs un  
iesaistīties biedrību darbā, 
tas ļaus tev sajusties  
pieņemtam un noderīgam.  

Biedrību kontaktus un informāciju 
par iespējam tu atradīsi  

mājas lapās: 

www.diacentrs.lv 
www.apvienibhiv.lv 

www.agihas.lv   
www.balth.lv 

http://www.diacentrs.lv
http://www.apvienibhiv.lv
http://www.agihas.lv
http://www.balth.lv

