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Pētījuma par HIV pozitīvo personu vajadzībām rezultātu analīze 

Pētījuma mērķis ir stiprināt atbalsta grupas HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem - 

biedrības "AGIHAS" kapacitāti, izzinot mērķauditorijas - Latvijas HIV inficēto iedzīvotāju - 

viedokļus par dažādiem jautājumiem, lai izprastu HIV pozitīvo cilvēku patiesās vajadzības un 

veicinātu viņu pilnīgāku iekļaušanos sabiedrībā. Projekta ietvaros "Zini, nevis mini" tika 

anketētas 218 HIV pozitīvās personas (n=218) un veiktas 3 fokusgrupu diskusijas.  

  

Aptaujas datu vākšanas metodoloģija 

Aptaujas mērķgrupa un izlases kopums 

Aptaujas tika veikta ar izlases metodi, kura paredz pēc definētām pazīmēm atlasītu 

respondentu grupu iekļaušanu izlasē noteiktos izlases punktos. Pēc ekspertu ieteikuma, lai 

sasniegtu abu dzimumu pietiekošu pārstāvniecību aptaujā, noteiktas kvotas uz dzimumiem. 

Izlases metode bija sniega bumba (snowball). Izlases reprezentativitāti var garantēt tikai 

vietās, kur notika mērķgrupas aptauja, t.i. vietās, kur ir institūcijas, kas nodarbojas ar HIV 

pozitīvo personu un mērķgrupu saistītiem jautājumiem. 

 Nevarbūtīgās izlases sniega bumbas metode aptaujā izmantota tādēļ, ka, pētot 

“apslēptas” iedzīvotāju grupas, t.sk. narkotiku lietotājus, seksuālo pakalpojumu sniedzējus 

u.c., tradicionālās varbūtīgās izlases metodes ir nepiemērotas, jo tās palielina izmaksas, ņemot 

vērā, ka šīs grupas veido salīdzinoši nelielu daļu sabiedrības, un nenodrošina darbā ar šādām 

grupām nepieciešamo privātumu. Piem., nav iespējams veiksmīgi aptaujāt narkotiku lietotājus 

mājsaimniecību aptaujās, jo viņi bieži slēpj savu atkarību no citiem ģimenes locekļiem.
1 

Pētnieki izmanto nevarbūtīgās izlases metodes arī konkrēti HIV/AIDS problemātikas 

aptaujās, lai aptaujātu “apslēptās” grupas, noteiktu to izmēru un sastāvu, kā arī lai strādātu ar 

šīm grupām, izstrādātu un īstenotu HIV prevencijas programmas, īpaši injicējamo narkotiku 

lietotāju vidū. Būtiski, ka šādas iedzīvotāju grupas raksturo tas, ka nav konkrēta izlases rāmja, 

to pārstāvji saskaras ar naidīgumu un stigmatizēšanu plašākā sabiedrībā, viņi ir aizdomu pilni 

un cenšas nepieļaut savu identificēšanu.
2
 

 Tādējādi nevarbūtīgās izlases metodes izmanto, kad nepieciešams izpētīt kādu īpašu 

grupu, kuras pārstāvji nevēlas identificēt sevi, ko ietekmē arī sabiedrībā valdošā negatīvā 

                                                 
1
 Heckathorn, D.D. Respondent-Driven Sampling II: Deriving Valid Population Estimates from Chain-Referral 

Samples of Hidden Populations. Social Problems, Vol. 49, No. 1 (2002), pp. 11–34.  

2
 Heckathorn, D.D., Broadhead, R.S., Sergeyev, B. A Methodology for Reducing Respondent Duplication and 

Impersonation in Samples of Hidden Populations. Journal of Drug Issues, Vol. 31, Issue 2 (2001). 
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attieksme pret konkrētās grupas pārstāvjiem, un kad nav nepieciešams attiecināt pētījumā 

iegūtos datus uz visu sabiedrību vai kādu tās daļu. Nevarbūtīgās izlases sniega bumbas 

metode ļauj labāk sasniegt potenciālos respondentus pētāmajā grupā, izmantojot arī citu 

personu ieteikumus. 

Aptaujas metodikas un instrumentārija sagatavošana, kā arī pētījuma izlases modelēšana 

notika laika periodā no 2016. gada 1.jūlija līdz 25.jūlijam. Mērķgrupas aptauja veikta laika 

periodā no 2016. gada 1.augusta līdz 5.oktobrim. 

 

Datu vākšanas metodes 

Mērķgrupas aptauja veikta tiešo interviju veidā, izmantojot daļēji strukturētu anketu 

latviešu valodā (skat. 2. pielikumu: Aptaujas anketa), kā arī 18 respondenti aizpildīja anketu 

tiešsaistē biedrības AGIHAS mājas lapā. Aptaujas gaitā noskaidrotas HIV pozitīvo personu 

vajadzības un faktori, kas kavē mērķgrupas iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, iespējas un 

vēlmes saņemt informāciju, kas veicinātu iesaistīšanos sabiedrībā un integrāciju 

nodarbinātībā, jautājumi par šķēršļiem, ar ko HIV pozitīvās personas saskaras. 

Instrumentārija (anketas) aprobācijas jeb pilotāžas plānotās un sasniegtās izlases apjoms 

bija 5 respondenti (3 intervijas ar latviski un 2 ar krieviski runājošiem respondentiem), un lai 

to sasniegtu uz interviju tika aicināti 8 potenciālie respondenti, no kuriem 3, aizbildinoties ar 

dažādiem apstākļiem (”nevēlas atbildēt, nekas neinteresē, nezinās, ko atbildēt”), interviju 

atteica. Respondenti anketas aprobācijas etapā izvēlēti, ievērojot noteiktu „soli”, t.i., uz 

interviju aicināts katrs otrais biedrības DIA+LOGS, atbalsta centra visiem, kurus skar 

HIV/AIDS, apmeklētājs, Noteikta soļa ievērošana pētījuma gaitā nepieciešama, lai tādējādi 

ievērotu nejaušās izlases principu. 

Aprobācijas mērķis ir: 

 noskaidrot, vai, lietojot izveidoto anketu kā pētījuma instrumentāriju, iespējams 

sasniegt izvirzīto pētījuma mērķi; 

 noskaidrot, vai anketā ietvertie jautājumi ”strādā” un vai/cik saprotami tie ir 

pētījuma mērķa grupai; 

 aprobācijas procedūra ietvēra arī pārbaudi, vai anketa ir saprotama krievu valodā 

runājošajiem; 

 pēc aprobācijas, balstoties uz pilotāžas rezultātiem, pilnveidot un uzlabot 

anketas saturu, gala rezultātā izveidojot pētījuma mērķim un uzdevumiem 

atbilstošu instrumentāriju.  



4 

 

Aprobācija notika biedrības DIA+LOGS, atbalsta centra visiem, kurus skar HIV/AIDS, 

telpās, 1 dienu. Anketas aprobāciju veica pētījumā iesaistītie brīvprātīgie - apmācīti biedrības 

AGIHAS biedri, kuriem ir pieredze darbā ar mērķa grupu. Aprobācijas intervijas vidējais 

ilgums bija 30 minūtes. Kopumā uz anketas jautājumiem respondenti atbildēja, lai gan vairāki 

jautājumi anketā bija sensitīvi. Veicot anketas aprobāciju un apkopojot tās rezultātus, 

secinām: 

 anketās fiksētā informācija un intervijas garums liecināja, ka kopumā, lai gan 

anketā uzdotie jautājumi prasīja respondenta koncentrētu iedziļināšanos, tā bija 

atbilstoša izvirzītajiem pētījuma mērķiem un uzdevumiem; 

 aptaujas veiksmīga norise bija iespējama, pateicoties pētījuma mērķa īstenošanā 

ieinteresētajiem biedrības AGIHAS biedriem, kuri bija iesaistījušies 

intervēšanas apmācībās un aktīvi veica respondentu intervēšanu un kuriem ir 

pieredze darbā ar mērķa grupu. 

Aptaujas gaitā intervijas veiktas kā respondentus izvēloties HIV pozitīvas personas - 

sekojošo organizāciju apmeklētājus, kas atbilda izvirzītajiem kritērijiem, t.i. ir: Latvijas 

Infektoloģijas centra 2. ambulatorajā nodaļā (īpaši izvēloties HIV pozitīvās sievietes, kurām ir 

bērni līdz 1 gada vecumam un kuras izmanto projekta “Mazulītis nav vainīgs” piedāvātos 

pakalpojumus), biedrībā DIA+LOGS, atbalsta centra visiem, kurus skar HIV/AIDS, Rīgā 

(intervēti pārsvarā narkotiku lietotāji), Latvijas novados (Pierīgā), AGIHAS organizētās 

vasaras nometnes Gulbenes novadā laikā (intervējot dalībniekus), AGIHAS un apvienības 

HIV.LV biedrus, kā arī iesaistīto intervētāju zināmās HIV pozitīvas personas. 

 

Nerespondences raksturojums 

Lai nodrošinātu plānotās izlases neto apjomu (n=200) aptaujas gaitā kopējais kontaktu 

mēģinājumu skaits (bruto izlases apjoms) ar mērķa grupas pārstāvjiem, bija n=319. Pabeigto 

interviju skaits bija 218, no kurām aptaujas laukdarba kvalitātes kontroles un datu ievades 

kvalitātes pārbaudes rezultātā tālākai datu analīzei par kvalitātes prasībām atbilstošām atzītas 

218 anketas, bet par kvalitātes prasībām neatbilstošām un rezultātu analīzei nederīgām - 0. 

Atbildes uz atvērtiem jautājumiem kodētas un aptaujas anketās fiksētie dati ievadīti un 

apstrādāti ar SPSS datu apstrādes programmu. Aptaujas norises laikā fiksēta nerespondence, 

kuras kopējais skaits bija 101, un uzskaitīti tās iemesli: nevēlas atbildēt, jo nav laika - 53, 

slims/noguris - 12, alkohola/narkotiku reibumā - 7, agresīvi noskaņots - 4, aptaujas tematikas 

dēļ - 14, cits – 10 (piem. ar biedrību AGIHAS negrib saistīties nekādos veidos). 
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HIV pozitīvo personu kvalitatīvā pētījuma analīze 

Kvalitatīvās metodes pētījuma procesā lietotas, lai veiktu fokusgrupu diskusijas. 

Fokusgrupu diskusijas veiktas atbilstoši izstrādātajai datu vākšanas metodikai, izmantojot 

izstrādātās vadlīnijas (skat. 1. pielikumu: Fokusgrupu vadlīnijas). 

Trīs fokusgrupu diskusijas ar HIV pozitīvajām personām veiktas laika periodā no 2016. 

gada 1. augusta līdz 30. septembrim, lai izzinātu HIV pozitīvo personu zināšanas un 

problēmas, kas saistītas ar viņu sociālās iekļaušanas un nodarbinātības iespējām un to 

uzlabošanu. 

Fokusgrupu diskusiju veikšana notika daļēji strukturētā veidā, tās veikšanai tika 

izmantoti iepriekš sagatavotie jautājumi. Diskusija tika virzīta kā saruna, kuras laikā, uzdodot 

vadlīnijās minētos un papildinošus jautājumus, tika iegūts padziļināts mērķgrupas viedoklis 

par pētāmo problēmu. 

 

Respondentu demogrāfiskais un sociāli ekonomisks raksturojums 
Raksturojot HIV pozitīvo personu demogrāfiskos un sociālekonomiskos parametrus, 1. 

attēlā sniegts visas izlases (bāze: visi respondenti, n = 218) raksturojums procentos.  

Aptaujas izlasē iekļuvušo vīriešu skaits (57.8%) ir lielāks nekā sieviešu skaits (42.2%), 

kas vedina secināt, ka tas atbilst statistikā konstatētajai situācijai, ka vīriešu vidū HIV izplatīts 

ir salīdzinoši plašāk. Kā secinām, sieviešu īpatsvars aptaujas izlasē ir lielāks nekā HIV 

pozitīvo personu vidū, taču tas ir pamatojams ar HIV izplatības pakāpenisko, bet stabilo 

pieaugumu sieviešu vidū, kā rezultātā sievietes ir būtiska un augoša HIV infekcijas riska 

grupa, kas jāņem vērā, veicinot to sociālo iekļaušanu un mazinot HIV infekcijas risku. 

Aptaujas respondentu vecums ir no 19 - 63 gadiem. Aptaujas datu analīzei noteiktas 

respondentu vecuma grupas un respondentu sadalījums pa vecuma grupām ir salīdzinoši 

vienmērīgs (25-30 gadi (19.3%), 31-34 gadi (20.2%), 35-40 gadi (20.6%), 41-50 gadi 

(20.2%)), bet skaitliski mazākais skaits ir aptaujāts vecuma grupās līdz 24 gadiem (8.3%), un 

vecumā virs 51 gada (11.5%). Izlasē iekļuvušo respondentu skaits vecuma grupā no 25 - 34 

gadiem ir salīdzinoši liels (39,5%). Ņemot vērā, ka pēc reģistrētajiem datiem HIV pozitīvo 

personu skaits šajā vecuma grupā ir salīdzinoši liels no kopējā HIV inficēto skaita Latvijā1, 

tas ir pamatojums, kāpēc šajā grupā ir iekļuvuši vairāk respondenti nekā citās vecuma grupās. 

Raksturojot HIV izplatību Latvijā, jaunieši ir īpaši aktuāla HIV infekcijas riska grupa, ņemot 

vērā gan HIV izplatību jauniešu vidū un deviantas uzvedības riskus, gan tādus jauniešu 

                                                 
1 

Slimību profilakses un kontroles centra dati. 



6 

 

sociālās atstumtības riska faktorus kā bezdarbs un zems izglītības un pamatprasmju līmenis,
1
 

kas mainīgajos ekonomikas apstākļos ir īpaši problemātisks jautājums. Turklāt daudzi jaunieši 

inficēšanos neuzskata par reālu risku vai arī viņiem pietrūkst motivācijas rīkoties tā, lai 

neapdraudētu savu veselību
2
, tāpēc ir svarīgi šo grupu pētīt plašāk. 

Ja salīdzina HIV pozitīvo personu izlases respondentu piederību noteiktai tautībai, 

secinām, ka HIV pozitīvo personu izlasē ir iekļuvis lielāks skaits latviešu tautības respondentu 

(53.2%) nekā krievu tautības (44.0%) un citu tautību (2.8%), kas skaidrojams ar to, ka HIV 

pozitīvo personu aptauja veikta, izmantojot anketu latviešu valodā.  

Pārskatā par izglītības grupām secinām, ka salīdzinoši vismazākais HIV pozitīvo 

personu respondentu skaits ir ar augstāko izglītību (22.0%) un vidējo profesionālo izglītību 

(23.9%), bet nedaudz augstāks ar vidējo vispārējo izglītību (26.1%) un pamatizglītību 

(28.0%). Lai gan procentuālās atšķirības ir pārāk mazas, lai izteiktu kategorisku secinājumu, 

tomēr tas rosina domāt, ka izglītība kā pozitīvs faktors ietekmē dažādu risku, ieskaitot HIV 

infekcijas un sociālas atstumtības risku, mazināšanu. Saistība pastāv starp izglītības 

sasniegumiem un sociālo atstumtību – lielāku sociālās atstumtības risku var saistīt ar vājiem 

sasniegumiem izglītībā un deviantu uzvedību
3
. 

Puse respondentu (51.8%) ir precējušies vai dzīvo kopā ar partneri, savukārt 33.0% 

respondentu ir neprecējušies un 13.8% ir šķīrušies vai nedzīvo kopā ar vīru/sievu. 

Respondenti pārsvarā (30.3%) dzīvo divu cilvēku mājsaimniecībās vai vieni paši 

(28.0%), un lielākajā daļā respondentu mājsaimniecību (62.4%) nav nepilngadīgu bērnu, bet 

trīs un vairāk bērnu ir 5.5% respondentu mājsaimniecībās. 

HIV pozitīvo personu ekonomiskās situācijas izvērtēšanai apkopoti dati par respondentu 

mēneša vidējiem ienākumiem pēc nodokļu nomaksas uz vienu mājsaimniecības locekli pēdējo 

6 mēnešu laikā. Kā secinām no datu apkopojuma, mēneša vidējie ienākumi uz vienu 

mājsaimniecības locekli mēnesī pēc nodokļu nomaksas salīdzinoši lielākai daļai respondentu 

(27.1%) ir līdz 200 EUR mēnesī, 18.8% respondentu – 201-300 EUR mēnesī, 19.7% 

respondentu – 301-450 EUR mēnesī, bet salīdzinoši augsts (22.5%) ir arī to mājsaimniecību 

skaits, kurās ienākumi uz mājsaimniecības locekli ir 451 EUR un vairāk. 11.9% respondentu 

nezināja vai nevēlējās norādīt konkrētu ienākumu apmēru. 

                                                 
1
 Rungule, R., Kārkliņa, I. Jauniešu sociālā iekļaušana un sociālās atstumtības riski // Latvijas jaunatnes 

portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rungule, R. (red.), LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 

129.- 143.lpp. 
2
 Kā dzīvosim Latvijā 2015. gadā? Ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā. Māra Simāne, Jana 

Veinberga, M. Baltiņš, A. Kalniņa, J. Brizga, UNDP, Rīga, 2005, http://www.mfa.gov.lv/data/ANO/latvija-

2015.pdf (skatīts 26.10.2016.). 
3
 Backman, O., Nilsson, A. Pathways to Social Exclusion - A Life-Course Study. European Sociological Review, 

Advance Access published online on 11.01.2010 (2010). 
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1.attēls. Respondentu demogrāfisks un sociāli ekonomisks raksturojums 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
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HIV pozitīvo personu aptaujas gaitā, balstoties uz respondenta sniegto informāciju, 

intervētājs kvalificēja respondenta piederību noteiktām sociālajām grupām (2. attēls). Katru 

respondentu varēja identificēt ar ne vairāk kā 2 galvenajām grupām, tādējādi kopējais atbilžu 

skaits pārsniedz 218, t.i. kopējo respondentu skaitu. 

 

2. attēls. Respondentu piederība dažādām sociālajām grupām 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Nestrādājoša respondenta apzīmēšanai lietots termins “bezdarbnieks”, jo, vadoties no 

pētījuma pieredzes, termins “bezdarbnieks” precīzāk raksturo mērķauditorijas nestrādājošos 

respondentus, kuri nekur nestrādā, kā arī lielā skaitā gadījumu nemeklē darbu. 21.1% 

respondentu, lietojot respondentu terminoloģiju, ir bezdarbnieki, jeb nestrādājošas personas, 

kas nav iekļāvušās nodarbinātībā dažādu apstākļu dēļ, kas liecina, ka HIV pozitīvajām 

personām ir salīdzinoši lielas grūtības iekļauties nodarbinātībā, kas būtu būtisks sociālo 

atstumtību mazinošs faktors, īpaši Eiropas Savienības līmeņa sociālās iekļaušanas procesu 

kontekstā, kas balstās uz pētījumiem, ka nabadzība vairāk sastopama starp tiem, kam nav 

algota darba, t.sk. jauniešiem, kas vēl nestrādā un kam ir grūtības piekļūt darba tirgum.
1
 3.2% 

respondentu ir raksturoti kā jaunieši (15 – 24 gadi) ar zemām pamatprasmēm. 

22.9% respondentu atzīti kā personas ar atkarību no narkotiskajām vielām, kas gan kavē 

darba atrašanu, gan neļauj tajā noturēties. 18.8% aptaujāto respondentu ir vīrieši, kuriem ir 

                                                 
1
 Taylor-Gooby, P. The New Welfare State Settlement in Europe. European Societies, Vol. 10, No. 1 (2008), p.8. 
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sekss ar vīriešiem. 5.5% respondentu ir iesaistīti seksuālo pakalpojumu sniegšanā. 4.6% 

respondentu identificētas kā personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām. 

18.3% respondentu ir vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma līdz bērna 1.5 gada 

vecumam. 4.1% respondentu vieni audzina bērnu (-us). Daļa respondentu saistīti ar 

invaliditātes izraisītām problēmām – personas ar invaliditāti (14.7%) vai personas, kuras 

dzīvo mājsaimniecībā ar kopjamu invalīdu (1.4%). 

16.5% respondentu nevarēja identificēt ne arvienu no nosauktajām sociālajām grupām. 

 

Nodarbinātība 
Lai noskaidrotu HIV pozitīvo personu nodarbinātību, visiem respondentiem (n=218) 

uzdots jautājums ”Vai Jūs pašreiz strādājat?” No 218 respondentiem aptaujas laikā oficiāli (ar 

darba līgumu) strādāja 40.8% respondentu, neoficiāli (bez darba līguma) strādāja – 15.1%, bet 

39.0% nestrādāja, tādējādi secinām, ka aptaujāto vairākums ir strādājoši. Secinām, ka 

aptaujātajā HIV pozitīvo personu grupā ir lielāks īpatsvars oficiāli nekā neoficiāli strādājošo. 

Nereģistrēta (neoficiāla) nodarbinātība arī ir uzskatāma par sociālās atstumtības veidu, 

ņemot vērā ar to saistīto nedrošību,
1 

līdz ar to arī HIV pozitīvo personu iekļaušanas nolūkā ir 

būtiski cīnīties pret nereģistrēto nodarbinātību valstī. Salīdzinoši ļoti zems ir pašnodarbināto 

vai uzņēmēju īpatsvars – 6.4%, bet arī nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā Latvijā tas ir diezgan 

zems, kā cēloņi ir nepietiekama sabiedrības informētība par uzņēmējdarbības vai 

pašnodarbinātības uzsākšanas administratīvajām procedūrām, kas kavē jaunu darba vietu 

rašanos. 

  

3. attēls. Respondentu nodarbinātības statuss 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

                                                 
1
 Lazaridis, G., Koumandraki, M. Albanian Migration to Greece: Patterns and Processes of Inclusion and 

Exclusion in the Labour Market. European Societies, Vol. 9, No. 1 (2007), p. 96. 



10 

 

Darba līguma noslēgšana ir būtisks faktors arī diskriminācijas novēršanā. Personas, kam 

darba līgums nav noslēgts, oficiāli nav darbinieki, un līdz ar to šīs personas nepasargā Darba 

likuma 7. pantā paredzētais vienlīdzīgu tiesību princips uz darbu, taisnīgiem, drošiem un 

veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksas nodrošināšanu bez 

jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas - neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, 

dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai 

sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem 

apstākļiem.
1
 Bez tam, neoficiāls darbs vēl vairāk pastiprina indivīdu nedrošību, jo ir grūti 

izkļūt no šādas nodarbinātības slazdiem, kas arī ir uzskatāms par sociālās atstumtības veidu.
2
 

 

4. attēls. Vīriešu un sieviešu nodarbinātības statuss, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Analizējot respondentu atbildes dzimumu griezumā, secinām, ka nestrādā 29% vīriešu 

un 52% sieviešu. Vīrieši ievērojami biežāk nekā sievietes strādā gan oficiāli - attiecīgi 47% 

vīriešu un 33% sieviešu, gan neoficiāli 17% vīriešu un 12% sieviešu. 
 

 

5. attēls. Nodarbinātības statuss pēc vecuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

                                                 
1
 Darba likums. 20.06.2001. (Latvijas Vēstnesis, 105 (2492), 06.07.2001.), ar grozījumiem, 

http://likumi.lv/doc.php?id=26019 (skatīts 16.10.2016.), 7.pants. 
2
 Lazaridis, G., Koumandraki, M. Albanian Migration to Greece: Patterns and Processes of Inclusion and 

Exclusion in the Labour Market. European Societies, Vol. 9, No. 1 (2007), p.96. 
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Analizējot datus pa vecuma grupām (5. attēls), secinām, ka mazākais nestrādājošo 

īpatsvars ir vecuma grupā no 41 - 50 gadiem (20%), 55% respondentu šajā vecuma grupā 

strādāja oficiāli, bet 20% - neoficiāli. Šajā vecuma grupā ir arī visaugstākais 

uzņēmēju/pašnodarbināto personu skaits. Citās vecuma grupās nestrādājošo īpatsvars bija no 

24% (51 un vairāk gadi) līdz 67% (19 - 24 gadi). Visaugstākais nestrādājošo respondentu 

īpatsvars ir jauniešu vidū (19 - 24 gadi), kurš mainīgajos finanšu apstākļos ir ļoti augsts, līdz 

ar to lielai daļai jauniešu draud ilgstošs bezdarbs, kas rada vēl lielāku sociālās atstumtības 

risku. Augsts jauniešu bezdarba līmenis var veicināt HIV izplatību, jo nepieciešamo finanšu 

līdzekļu iegūšanai jaunieši var iesaistīties nelegālās, pretlikumīgās vai antisociālas darbībās  

(piemēram, iesaistīties komercseksā), kas var veicināt HIV infekcijas risku. 

Jaunieši vecuma grupā līdz 24 gadiem un 25 – 30 gadi ir salīdzinoši retāk strādājuši, 

noslēdzot darba līgumu (attiecīgi 11% un 24%), no kā secinām, ka jauniešiem sociālās 

garantijas nav sevišķi būtiskas vai arī, iespējams, viņi strādā, lai piepelnītos papildus citiem 

ienākumu avotiem. 

 

6. attēls. Nodarbinātības statuss pēc izglītības, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Secinām, ka izglītība ir pozitīvs faktors nodarbinātības veicināšanā – respondentu vidū 

ar augstāko izglītību ir vismazāk nestrādājošo (15% no visiem respondentiem ar augstāko 

izglītību) un visvairāk oficiāli strādājošo (67%), kā arī  visaugstākais 

uzņēmēju/pašnodarbināto personu skaits (17%) (6.attēls). Secinām, ka ieteicama ir 

mērķgrupas informēšana par sociālo garantiju nepieciešamību, īpaši šim jautājumam pievēršot 

mazizglītoto personu uzmanību. 
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7. attēls. Nodarbinātības statuss pēc tautības, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Salīdzinot aptaujas datus tautību griezumā, secinām, ka neoficiāli strādā līdzīgs 

respondentu skaits, attiecīgi citu tautības respondenti - 16% un latviešu tautības - 15%, kamēr 

ievērojami lielāks ir oficiāli ir strādājošo latviešu tautības respondenti skaits – 47 % un tikai 

33% - citu tautību respondenti. Citu tautību respondenti salīdzinoši biežāk nestrādā – 44%, 

kamēr latviešu tautības respondenti nestrādā – 34%. 

Fokusgrupu diskusijas viedokļu apkopojums atspoguļo, ka visi intervētie vīrieši, kuriem 

ir sekss ar vīriešiem, strādā algotu darbu un viņiem pašiem ir regulāri ienākumi. Savukārt 

intervētās HIV pozitīvās māmiņas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un pārtiek no 

ienākumiem, kas gūti dažādos veidos: saņemot pabalstus, pārtiekot no vīra nopelnītajiem 

ienākumiem vai saņemot invaliditātes pensiju. Narkotiku lietotāji pārsvarā nestrādā un viņu 

galvenie ienākumu avoti ir invaliditātes pensija, bet narkotiku lietotāji, kuri strādā,  saņem 

darba algu. 

 

8. attēls. Nodarbinātības sektors, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti  (n = 133) 
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Lielākā daļa respondentu strādā privātajā sektorā (71.4%), kamēr 27.1% respondentu 

strādā publiskajā sektorā. 

 

9. attēls. Pamatnodarbošanās veids, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

25.2% respondentu ir strādnieki, t.i. strādā fizisku darbu, 20.2% ir speciālisti, ierēdņi, 

t.i. nestrādā fizisku darbu, 8.3% ir augstākā vai vidējā līmeņa vadītāji un 7.3% ir savs 

uzņēmums vai individuāls darbs. Ekonomiski neaktīvo grupu pārstāv mājsaimnieces, sievietes 

bērnu kopšanas atvaļinājumā, skolnieki/studenti. 

 

10. attēls. Apmierinātība ar darbu, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 133) 



14 

 

 

No strādājošajiem respondentiem 54.1% ir apmierināti ar savu darbu, 39.8% ir daļēji 

apmierināti ar savu darbu un tikai 6% nav apmierināti ar savu darbu, no kā var secināt, ka 

lielākā daļa strādājošo ir apmierināti ar savu darbu un nav noskaņoti mainīt darbu. 

Lai noskaidrotu respondentu aktivitāti un izmantotos kanālus, meklējot vai vēloties 

mainīt darbu, visiem respondentiem (n=218) uzdots jautājums ”Vai esat mēģinājis (-usi) 

atrast/mainīt darbu?”, uz kuru atbildot varēja izvēlēties vairākus situācijai atbilstošos atbilžu 

variantus. 

 

11. attēls. Darba mainīšanas/meklēšanas veids, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Analizējot datus, secinām, ka dominējošais veids, meklējot vai vēloties mainīt darbu, ir 

neformālie kanāli: ar radu, draugu un paziņu starpniecību (45.0%), kam ar mazāku minēšanas 

biežumu seko darba sludinājumi (atsaucoties uz sludinājumiem, liekot savus) (27.1%) un 

Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzība (15.1%). 1.4% respondentu darbu mēģinājuši atrast 

ar privāto darbā iekārtošanās biroju palīdzību, bet 2% - uzsākot savu uzņēmējdarbību. 27.1% 

aptaujāto nav mēģinājuši mainīt darbu, bet darbu atrast nav mēģinājuši 9.6% respondentu. 
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12. attēls. Darba mainīšanas/meklēšanas veids atkarībā no vecuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Neformālo kanālu izmantošana darba meklēšanā ir dominējošais veids (36% vecuma 

grupā virs 51 gada – 55% vecuma grupā no 25 līdz 30 gadiem) visās vecuma grupās. Otrs 

izplatītākais veids darba meklēšanā visās vecuma grupās (16% vecuma grupā virs 51 gada – 

38% vecuma grupā no 35 līdz 40 gadiem) ir darba meklēšana ar sludinājumu palīdzību, bet 

vecuma grupā virs 51 gada tikpat izplatīts veids ir darba meklēšana ar Nodarbinātības valsts 

aģentūras palīdzību (16% abos gadījumos). 

Uzņēmējdarbību salīdzinoši biežāk nekā citās respondentu grupās uzsākuši aptaujātie 

vecuma virs 51 gada (4%). 

Secinām, ka palielinoties respondentu vecumam, pieaug respondentu skaits, kuri nav 

mēģinājuši mainīt darbu (11% vecuma grupā līdz 24 gadiem – 44% vecuma grupā virs 51 

gada).   

Secinām, ka lielākais skaits respondentu, kuri nav mēģinājuši atrast darbu ir vecuma 

grupā līdz 24 gadiem (28%), kas apstiprina R.Rungules un I.Kārkliņas pētījumā par jauniešu 

sociālo iekļaušanu un sociālās atstumtības riskiem secināto, ka jauniešiem ar zemām 

pamatprasmēm darba atrašana ir problemātiska, jo ir zemākas prasmes iegūt un apstrādāt 

informāciju, risināt sarunas un strādāt ar datoru, un ka daudzos gadījumos faktori, kas 

traucējuši pabeigt izglītību, traucē arī atrast darbu un noturēties tajā (t.sk. arī nevēlēšanās neko 

darīt, bezdarbība kā normāls stāvoklis u.c.).
1 

 

                                                 
1
 Rungule, R., Kārkliņa, I. Jauniešu sociālā iekļaušana un sociālās atstumtības riski // Latvijas jaunatnes 

portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rungule, R. (red.), LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 

129.- 143.lpp. 
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Ja respondents pieder kādai sociālās atstumtības riska grupai, secinām, ka sava sociālā 

tīkla izmantošana darba meklēšanā, ir kavējošs faktors izkļūšanai no sociāli atstumtas vides, 

jo šo personu sociālais tīkls pārsvarā ir ar horizontālu raksturu. 
 

 

13. attēls. Darba mainīšanas/meklēšanas veids atkarībā no dzimuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Vienlīdz bieži neformālos kanālus izmanto kā sievietes, tā vīrieši, attiecīgi 44% un 47% 

respondentu, tāpat 27% gan vīriešu, gan sieviešu izmanto sludinājumus darba meklēšanai. 

Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību nedaudz biežāk meklē sievietes (17% - sievietes, 

bet 13% vīriešu). Salīdzinoši biežāk darbu nav mēģinājušas atrast sievietes, t.i. 14%, kamēr 

tikai 6% vīriešu. Secinām, ka vīrieši ir mazāk aktīvi darba mainīšanā: 33% vīriešu, bet tikai 

18% sieviešu, nav mēģinājuši mainīt darbu,. Savu uzņēmējdarbību, lai arī reti, bet vienlīdz 

bieži uzsāk gan vīrieši, gan sievietes, t.i 2%. 
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14. attēls. Darba mainīšanas/meklēšanas veids atkarībā no izglītības, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Analizējot datus pēc izglītības līmeņa, salīdzinoši mazāk nekā respondenti citās 

izglītības grupās neformālos kanālus izmantojuši aptaujātie ar augstāko izglītību, t.i. tikai 

33%, kamēr respondenti ar vidējo izglītību 50% un respondenti ar pamatizglītību 46%. 

Darba sludinājumus (27% – 28%) un Nodarbinātības valsts aģentūras (15% – 16%) 

sniegtos pakalpojumus respondenti izmantojuši vienlīdz bieži, neatkarīgi no izglītības līmeņa. 

Secinām, ka, jo zemāks respondentu izglītības līmenis, jo lielāks respondentu skaits, 

kuri nav mēģinājuši atrast darbu (6% ar augtāko izglītību, bet 13% respondenti ar 

pamatizglītību). 

Secinām, ka jo augstāks respondentu izglītības līmenis, jo lielāks respondentu skaits, 

kuri nav mēģinājuši mainīt darbu (42% ar augtāko izglītību, bet 20% respondenti ar 

pamatizglītību), kas liecina, ka ar labāku izglītību respondenti ir apmierinātāki ar pašreizējo 

darbu. 
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15. attēls. Darba mainīšanas/meklēšanas veids atkarībā no nodarbinātības statusa, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Analizējot atšķirības, kā strādājošie respondenti mēģina mainīt darbu un nestrādājošie 

respondenti mēģina atrast darbu, secinām, ka dominējošais veids abos gadījumos ir 

neformālie kanāli (40% - strādājošo un 53% nestrādājošo), kam seko darba sludinājumu 

izmantošana (24% strādājošie un 32% nestrādājošie) un Nodarbinātības valsts aģentūras 

sniegtie pakalpojumi (5% strādājošie un 31% nestrādājošo). 

Liels īpatsvars strādājošo respondentu vidū, ir, kas nav mēģinājuši mainīt darbu (44%), 

savukārt ir liels nestrādājošo respondentu īpatsvars, kuri nav mēģinājuši atrast darbu, t.i. 25%. 

Aptaujas gaitā noskaidrots, vai un cik bieži darba meklējumos respondenti saskārušies 

ar atteikumu pieņemt darbā. 12.3% respondentu pēdējā gada laikā nav pieteikušies darbā, 

31.2% respondentu ar atteikumu pieņemt darbā nav saskārušies, vienu reizi ar atteikumu 

pieņemt darbā saskārušies 20.3% respondenti, bet vairākas reizes – 34.8% respondentu, bet 

1.4% respondentu nevarēja uz šo jautājumu atbildēt. Tā kā nav statistikas datu par darba 

meklētājiem Latvijā, cik bieži nākas saskarties ar atteikumu, meklējot darbu, tad nevar izdarīt 

secinājumus, ka HIV pozitīvām personām nāktos vairāk saskarties ar atteikumu pieņemt darbā 

nekā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. 
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16. attēls. Atteikums pieņemt darbā, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Salīdzinot strādājošo un nestrādājošo respondentu atbildes, secinām, ka strādājošie 

respondenti ar atteikumu pieņemt darbā saskārušies salīdzinoši retāk nekā nestrādājošie 

respondenti (nav saskārušies: 39.2% strādājošo respondentu un 21.9% nestrādājošo 

respondentu), kā arī strādājošie respondenti ar vairākkārtīgu atteikumu pieņemt darbā ir 

saskārušies nozīmīgi retāk nekā nestrādājošie respondenti (20.3% strādājošo respondentu un 

51.6% nestrādājošo respondentu), lai gan strādājošie respondenti ar atteikumu pieņemt darbā 

1 reizi ir saskārušies biežāk nekā nestrādājošie respondenti (25.7% strādājošo respondentu un 

14.1% nestrādājošo respondentu). 9.4% nestrādājošo respondentu pēdējā gada laikā nemaz 

nav mēģinājuši pieteikties darbā. 
 

 

17. attēls. Atteikums pieņemt darbā strādājošos vai nestrādājošos respondentus, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
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Salīdzinoši mazāk ar atteikumu pieņemt darbā saskārušies respondenti vecuma grupās 

no 25 – 30 gadi (38.7%) un no 35 – 40 gadi (37.9%), kā arī vecumā līdz 24 gadiem (36.4%). 

Ar vairākkārtīgu atteikumu pieņemt darbā nozīmīgi biežāk ir saskārušies respondenti vecumā 

virs 51 gada (45.5%) un  vecuma grupā no 31 – 34 gadi (42.9%). 
 

 

18. attēls. Atteikums pieņemt darbā, respondenti pēc vecuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Salīdzinoši retāk ar atteikumu pieņemt darbā saskārušās sievietes (41.9%) nekā vīrieši 

(22.4%). Salīdzinoši biežāk ar atteikumu pieņemt darbā gan vienu reizi bija iznācis saskarties 

vīriešiem (25.0%) nekā sievietēm (14.5%), gan vairākas reizes: vīriešiem (36.8%) un 

sievietēm (32.3%). 
 

 

19. attēls. Atteikums pieņemt darbā, respondenti pēc dzimuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Analizējot datus izglītības grupās, secinām, ka vismazāk ar atteikumiem sakārušies 

respondenti ar augstāko izglītību (36.0% respondentu nebija saskārušies), visvairāk atbilžu 
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”esmu saskāries vairākas reizes” snieguši aptaujātie ar vidējo izglītību (37.5%) un 

pamatizglītību (36.6%). 
 

 

20. attēls. Atteikums pieņemt darbā, respondenti pēc izglītības, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Analizējot datus pēc tautības, secinām, ka cittautieši ir salīdzinoši vairāk sakārušies ar 

vairākkārtīgiem atteikumiem (40% respondentu) pieņemt darbā nekā latviešu tautības 

respondenti (29.4%). 
 

 

21. attēls. Atteikums pieņemt darbā, respondenti pēc tautības, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Salīdzinoši retāk ar atteikumu pieņemt darbā saskārušies respondenti ar ienākumiem 

301 – 450 EUR (52.0%) un respondenti ar ienākumiem virs 451 EUR (33.%). Salīdzinoši 

biežāk ar atteikumu pieņemt darbā saskārušies respondenti ar ienākumiem līdz 200 EUR 

(vienu reizi – 20.50%, vairākas reizes – 40.9%) un respondenti ar ienākumiem virs 201 – 300 

EUR (vienu reizi – 33.3%, vairākas reizes – 33.3%). 
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22. attēls. Atteikums pieņemt darbā, respondenti pēc ienākumu līmeņa, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem HIV tests, stājoties darbā, nav 

jāveic. Analizējot visu respondentu atbilžu sadalījumu uz jautājumu ”Vai Jums ir pieredze, ka 

stājoties darbā, darba devējs lūdz veikt HIV testu?”, secinām, ka lielākajai daļai (92.2%) 

darba devēji nebija lūguši veikt HIV testu, stājoties darbā, bet 5% - bija lūguši, 2.8% - 

nevarēja atbildēt uz šo jautājumu. 
 

 

23. attēls. Darba devēja lūgums veikt HIV testu, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Iztikas līdzekļi 
Analizējot respondentu iztikas avotus, kas katram respondentam varēja būt vairāki, 

respondenti kā galvenos iztikas avotus visbiežāk nosaukuši: personiskos ienākumus/darba 

algu (67.4%), ģimenes locekļu ienākumus (31.2%), ienākumus no gadījuma darbiem (28,4%), 

ģimenes valsts pabalstu (23.9%), bet salīdzinoši retāk minēta palīdzība no radiem un 
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draugiem (7.8%), pašvaldību pabalsti maznodrošinātajiem (6.9%), personiskie un ģimenes 

uzkrājumi (4.1%) un sociālā apdrošināšana (bezdarbnieka pabalsts) (6.0%). Alternatīva ”citi”, 

kas kopumā minēts 5% gadījumu ietver ienākumu avotus kā zagšana, alimenti, palīdzība no 

draudzes. No šiem datiem secinām, ka neliela daļa no pētījuma izlases savus ienākumus gūst 

nelegālā ceļā, kas, arī ir atstumtības forma, jo noteiktiem indivīdiem un sabiedrības grupām ir 

grūti izkļūt no nedroša darba slazdiem.
1
 

 

24. attēls. Galvenie iztikas līdzekļu avoti, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Analizējot strādājošo un nestrādājošo respondentu iztikas avotus, kas katram 

respondentam varēja būt vairāki, strādājošie respondenti kā galvenos iztikas līdzekļu avotus 

visbiežāk nosaukuši: personiskos ienākumus/darba algu (94%), ģimenes locekļu ienākumus 

(27%), ienākumus no gadījuma darbiem (27%), kamēr nestrādājošie respondenti kā galvenos 

iztikas līdzekļu avotus visbiežāk nosaukuši: ģimenes locekļu ienākumus (38%), ģimenes 

valsts pabalstu (34%), ienākumus no gadījuma darbiem (31%), bet personiskos 

ienākumus/darba algu minējuši tikai 24% respondentu. Salīdzinoši biežāk nekā strādājošie 

respondenti nestrādājošo respondenti ir minējuši pašvaldību pabalstus maznodrošinātajiem 

(13%), sociālo apdrošināšanu (bezdarbnieka pabalstu) (11%), palīdzību no radiem un 

draugiem (9%) un citus ienākumu avotus. 

                                                 
1
 Lazaridis, G., Koumandraki, M. Albanian Migration to Greece: Patterns and Processes of Inclusion and 

Exclusion in the Labour Market. European Societies, Vol. 9, No. 1 (2007), p.96. 
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25. attēls. Galvenie iztikas līdzekļu avoti, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Respondentiem izvērtējot, vai viņu ienākumi ir pietiekoši, lai dzīvotu veselīgu 

dzīvesveidu, lielākajai respondentu daļai (71.6%) ienākumi ir pietiekoši (41.3%) vai drīzāk 

pietiekoši (30.3%) savas higiēnas nodrošināšanai, tomēr 28.0% respondentu nav iespēju 

pietiekoši rūpēties par savu higiēnu, jo ienākumi savas higiēnas nodrošināšanai ir nepietiekoši 

(14.7%) vai drīzāk nepietiekoši (13.3%). 
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26. attēls. Ienākumu pietiekamības vērtējums veselīgam dzīvesveidam, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Tikai pusei no respondentu (52.8%) ienākumi ir pietiekoši (24.3%) vai drīzāk pietiekoši 

(28.4%) veselīgas pārtikas nodrošināšanai, un 45.9% respondentu nav iespēju pietiekami 

iegādāties veselīgu pārtiku, jo ienākumi tās nodrošināšanai ir nepietiekoši (27.5%) vai drīzāk 

nepietiekoši (18.8%). 

Mazāk nekā pusei respondentu (44.0%) ienākumi ir pietiekoši (17.3%) vai drīzāk 

pietiekoši (26.1%) medikamentu iegādei, bet 55.0% respondentu nav iespēju iegādāties 

medikamentus, jo ienākumi to nodrošināšanai ir nepietiekoši (31.2%) vai drīzāk nepietiekoši 

(23.9%). 

Tāpat mazāk kā pusei respondentu (43.6%) ienākumi ir pietiekoši (17.0%) vai drīzāk 

pietiekoši (26.6%) veselības aprūpei, bet 55.0% respondentu nav iespēju pietiekami rūpēties 

par veselību, jo ienākumi tam ir nepietiekoši (29.8%) vai drīzāk nepietiekoši (25.2%). 

Sportiskām aktivitātēm tikai 33.5% respondentu ienākumi ir pietiekoši (17.0%) vai 

drīzāk pietiekoši (17.9%), bet 40.8% respondentu nav finansiālu iespēju sportiskām 

aktivitātēm, jo ienākumi tam ir nepietiekoši (25.7%) vai drīzāk nepietiekoši (30.7%). 

Līdzīgi ir ar ienākumu pietiekamību kultūrai un izklaidei. Pietiekami ienākumi kultūras 

pasākumiem ir tikai 31.2% respondentu, bet izklaidei - 32.6% respondentu, bet ienākumi ir 

nepietiekoši vai drīzāk nepietiekoši kultūras pasākumiem ir 49.1% un izklaides pasākumiem - 

46.8%. 
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27. attēls. Ienākumu pietiekamības vērtējums veselīgam dzīvesveidam, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Kvalifikācijas celšana 

Analizējot pētījuma gaitā iegūtās respondentu atbildes par kvalifikācijas paaugstināšanu 

un mācīšanos, secinām, ka lielākā daļa (70.2%) respondentu pēdējā gada laikā nav 

mācījušies/paaugstinājuši savu kvalifikāciju, kas liecina, ka respondentiem nav motivācija vai 

iespēju to darīt. Respondenti varēja izvēlēties visus sev atbilstošos atbilžu variantus un vieni 

un tie paši respondenti varēja būt izmantojuši vairāk nekā vienu mācību un kvalifikācijas 

celšanas veidu pēdējā gada laikā. Pēdējā gada laikā kvalifikācijas celšanas kursus apmeklējuši 

– 14.7% respondentu, profesiju kursos ieguvuši – 4.6% respondentu, amatu pie meistara 

apguvuši – 4.6% respondentu, pārkvalifikācijas celšanas kursus apmeklējuši – 4.1% 

respondentu, profesionālo izglītību ieguvuši – 3.2% respondentu. 
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28. attēls. Mācību un kvalifikācijas celšanas veidi pēdējā gada laikā, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Kaitīgie ieradumi 

Lai noskaidrotu kaitīgos ieradumus, kas ir viens no riska faktoriem sociālai atstumtībai, 

uzdots jautājums ” Vai pēc Jūsu domām Jums piemīt sekojoši kaitīgi ieradumi/aizraušanās?”. 

No visu respondentu (n=218) sniegtajām atbildēm secinām, ka smēķēšana ir visbiežāk atzītais 

respondentu kaitīgais ieradums (60.1%), kam seko alkohola lietošana (37.2%), bet narkotisko 

vielu lietošanu atzina 33.0% aptaujāto. Tādi kaitīgi ieradumi kā aizraušanās ar datorspēlēm un 

azartspēļu zāļu apmeklēšana atzītas 7.3% un 5.0% gadījumu. Bet 24.8% respondentu nav 

atzinuši, ka viņiem piemīt kāds no minētajiem kaitīgajiem ieradumiem.  
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29. attēls. Respondentu kaitīgie ieradumi/aizraušanās, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Analizējot strādājošo un nestrādājošo respondentu kaitīgos ieradumus, tad abām grupām 

kaitīgie ieradumi ir līdzīgi, izņemot nozīmīga atšķirība ir narkotisko vielu lietošana. 

Respondenti, kuri lieto narkotiskās vielas ir biežāk bez darba (75%), kam seko alkohola 

lietotāji (73%), narkotiku lietotāji (72%), tie, kuri aizraujas ar datorspēlēm (70%) un 

azartspēlēm (67%). Bet pastāv tendence, ka respondenti, kuri ir atzinuši kādu no atkarībām 

bija biežāk bez darba (67% - 75%) nekā respondenti, kuri neatzina, ka būtu atkarīgi (tikai 

48% bija bez darba). Secinām, ka daļai HIV pozitīvo personu iekļaušanai sabiedrībā un 

nodarbinātībā ir nepieciešami kompleksi pasākumi, t.sk. atkarību ārstēšanas jomā. Savukārt 

par problēmām profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā virknei 

sociālās atstumtības riska grupu (t.sk. bijušajiem ieslodzītajiem, bezpajumtniekiem, cilvēkiem 

ar zemiem ienākumiem), kā secināts pētījumā „Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un 

ilgums”, liecina augstais saslimstības līmenis ar HIV/AIDS un tuberkulozi, kā arī atkarības no 

alkohola pieaugums.
1 

                                                 
1
 Rungule R., Goldmanis M., Koroļeva I., Kārkliņa I., Pranka M., Sniķere S., Trapenciere I. u.c. Bezdarba un 

sociālās atstumtības iemesli un ilgums. Rīga: FSI, 2007, 22.lpp. 
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30. attēls. Respondentu kaitīgie ieradumi/aizraušanās, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

Veselības stāvoklis 
Ņemot vērā, ka veselības stāvoklis ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē 

indivīda sociālās iekļaušanās un darba spējas, aptaujas dalībniekiem tika lūgts novērtēt, kāds 

tas ir aptaujas laikā. Tā kā aptaujā tika aicinātas piedalīties tikai HIV pozitīvas personas, 

tādejādi visiem respondentiem ir hroniska saslimšana. 21.1% respondentu nebija raksturojuši 

savu veselības stāvokli, sekojoši nav detalizētas informācijas par viņu veselības stāvokli. 

Aplūkojot respondentu atbildes uz jautājumu „Kā Jūs pats (-i) vērtējat savu veselību”, 

vairāk nekā puse respondentu - 60.1% uzskata, ka viņiem ir ļoti laba un laba veselība (49.1% 

aptaujāto domā, ka viņiem ir laba veselība, jo slimo tikai dažas reizes gadā un 11.0% savu 

veselības stāvokli raksturo kā ļoti labu), 10.1% aptaujāto saka, ka gadās bieži slimot. Kā ļoti 

sliktu savu veselību raksturo 6.4% respondentu. 2.3% no visiem respondentiem ir atzīmējuši, 

ka viņiem ir piešķirta invaliditātes grupa. 
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31. attēls. Respondentu veselības pašnovērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
 

 18.8% respondentu ir novērtējuši, ka viņiem ir veselības problēmas. Veselības 

problēmas var apgrūtināt integrāciju nodarbinātībā, turklāt vāja veselība un nabadzība, lai arī 

katra par sevi ietekmē sociālo atstumtību, bieži ir savstarpēji saistītas savā ietekmē uz 

līdzdalību sabiedrības dzīvē.
1
 

 Analizējot strādājošo un nestrādājošo respondentu atbildes par veselības 

pašnovērtējumu ir redzama sakarība, ka jo labāka ir respondentu veselība, jo vairāk viņu vidū 

nodarbināto, no kā secinām, ka pasliktinoties veselībai samazinās nodarbinātības iespējas. 

 

32. attēls. Respondentu veselības pašnovērtējums, % 

                                                 
1
 Stewart, M., Reutter, L., Makwarimba, E., Veenstra G., Love, R., Raphael, D. Left Out: Perspectives on Social 

Exclusion and Inclusion across Income Groups. Health Sociology Review, Vol. 17, Issue 1 (2008). 
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Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
 

 Fokusgrupu diskusijās, sniedzot veselības pašnovērtējumu, atbildes ir dažādas. Nav 

izteiktas pozitīva vai negatīva vērtējuma tendences Puse no vīriešiem, kuriem ir sekss ar 

vīriešiem, ir novērtējuši, ka viņu veselības stāvoklis ir labs, pārējie to vērtē kā viduvēju vai 

apmierinošu, kā arī ir minēta atbilde “Katru diena, jauna kaite”. 

  Jauno māmiņu atbildes ir atšķirīga: “Fiziski jūtos normāli. Morāli - negribu, lai man 

atgādina par HIV.” un “Vāja veselība. Grūti bija grūtniecības laikā, it īpaši 9.mēnesī. 1 nedēļu 

atpakaļ dzemdēju un ceru, ka viss tagad būs kārtībā”. 

  Narkotiku lietotāju veselības vērtējums ir visbiežāk ir aprakstāms kā “normāls”, bet 

pārējie pauž viedokli, ka veselības stāvoklis ir “vidējs”, “varēja būt labāks”, “nekā laba”. 

 Visi vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem, fokusgrupu diskusijas laikā atbildot uz 

jautājumu “Vai Jums ir veselības problēmas, ko izraisījis HIV? Vai tās ir īslaicīgas vai 

ilgstošas?” ir novērtējuši, ka viņiem ir gan īslaicīgas, gan ilgstošas veselības problēmas. 

 Apvaicājoties respondentiem par jomām, kurās respondenti ir saskārušies ar grūtībām 

saistībā ar ilgstošām veselības problēmām, vairāk nekā puse respondentu (50.9%) atbildēja, 

ka ilgstošas veselības problēmas nav radījušas grūtības. 

 
33. attēls. Ilgstošu veselības problēmu izraisītas grūtības, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Vislielākais respondentu skaits (t.i. 22.5% aptaujāto) ir saskāries ar grūtībām, strādājot 

algotu darbu. Nedaudz mazāk respondentu ir izjutuši grūtības, mācoties vai apmeklējot kursus 

– 14.2 % aptaujāto. Ejot ārā vieniem pašiem bez citu palīdzības un izmantojot sabiedrisko 
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transportu, katrā no šiem gadījumiem, grūtības ir bijušas 2.8% respondentu. Viens 

respondents ir žēlojies, ka ar ilgstošām veselības problēmām ir grūtības kāpt kalnos. 

 Fokusgrupu diskusijā atbildot uz jautājumu “Vai Jums ilgstošu veselības problēmu dēļ 

ir bijušas grūtības strādāt vai atrast algotu darbu?” lielākā daļa vīrieši ir vērtējuši, ka viņiem 

nav bijušas problēmas, bet daļai tomēr ir bijušas problēmas. Jauno māmiņu atbildēs pausta 

pieredze, ka veselības dēļ problēmu nav bijis. 

 Apkopojot datus par regulāro vispārīgo veselibas pārbaudi, jāsecina, ka lielākā daļa 

respondentu jeb 66.1% aptaujāto regulāri veic savas veselības vispārējā stāvokļa pārbaudi. 

Savukārt 33.9% aptaujāto norādīja, ka neveic regulāri vispārējo veselības stāvokļa pārbaudi. 

 
34. attēls. Vispārējā veselības stāvokļa pārbaudes regularitāte, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

  

 Pieaugot izglītības līmenim, pieaug regularitāte, veicot vispārējo veselības pārbaudi, 

t.i. aptaujas dalībnieki ar augstāko izglītību daudz regulārāk (95.8%) veic vispārējo veselības 

pārbaudi nekā respondenti ar pamatizglītību (44.3%). 

 
35. attēls. Vispārējā veselības stāvokļa pārbaudes regularitāte atkarībā no izglītības, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
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 Analizējot datus strādājošo un nestrādājošo respondentu aspektā, mēs varam secināt, 

ka strādājošie respondenti (27.1%) regulārāk pārbauda savu vispārējo veselības stāvokli nekā 

nestrādājošie aptaujātie (44.7%). 

 

36. attēls. Vispārējā veselības stāvokļa pārbaudes regularitāte atkarībā no nodarbošanās 

statusa, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Fokusgrupas dalībnieki – vīrieši diskusijā uz šo jautājumu atbildēja, ka regulāri veic 

veselības pārbaudes. Personas, kas lieto narkotikas, regulāri pārbauda veselību (lielākā daļa 

reizi 3 mēnešos, un pa vienam katru mēnesi vai reizi pusgadā). Jauno māmiņu atbildes liecina 

par atšķirīgu attieksmi pret veselības pārbaudēm, kas liecina, ka grūtniecība ir faktors, kas 

ietekmē šīs attieksmes izmaiņas. “Pārbaudu regulāri- reizi pusgadā nododu analīzes, ir labas” 

un “Pārbaudīju regulāri grūtniecības laikā. Pirms grūtniecības 15 gadus nebiju vispār bijusi 

pie ārsta, jo jutos labi. Sāku lietot narkotikas un tad uzzināju, ka esmu stāvoklī un HIV 

inficēta.”  

 Analizējot iemeslus, kas traucē regulāri pārbaudīt savu veselības stāvokli, kā pirmais 

iemesls no atbilžu kopas, izvirzās pakalpojumu izmaksas, šī iemesla dēļ veselību regulāri 

nepārbauda 45.9% aptaujāto. 
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37. attēls. Veselības pārbaužu neregularitātes iemesli, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti  (n = 74) 

 

 Kopumā mērķa grupas vienas daļas attieksme pret regulārām veselības pārbaudēm 

vērtējama kā pavirša un vienaldzīga: 35.1% respondentu paviršību pret savu veselību pamato 

ar laika trūkumu, pārējie to pamato ar nevēlēšanos un slinkumu, slimības simptomu trūkumu, 

kas savukārt liek secināt, ka šiem cilvēkiem nav izpratnes par regulāru veselības pārbaudes 

kompleksu, kā arī regulārās veselības pārbaudes mērķiem. 

 Fokusgrupu diskusijā identificējas, ka vienaldzību pret veselību var ietekmēt narkotiku 

lietošana. Piem., viens narkotiku lietotājs, kurš nepārbauda savu veselību regulāri, pamatoja to 

atbildi uz šo jautājumu sekojoši “Vispirms vajag “zamutiķ” (narkotiskās vielas), tad jau neko 

vairs negribas”. 

 Analizējot informāciju par respondentu veselības stāvokli, viņiem tika uzdots 

jautājums par iemesliem, kāpēc respondents ir apmeklējis ārstu pēdējā gada laikā. Lielākā 

daļa no aptaujātajiem kā iemeslu minēja hroniskas slimības - 69.7% respondentu. Akūtu 

saslimšanu dēļ pie ārsta devušies 42.2% aptaujāto, savukārt 33.0% respondentu veikuši 

obligāto profilaktisko apskati. Daļa respondentu ir vērsušies pie ārsta, jo guvuši kādu traumu 

vai cietuši nelaimes gadījumā (12.4%). 

 
38. attēls. Ārsta apmeklēšanas iemesls pēdējā gada laikā, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Vaicājot cilvēkiem, vai viņi spēj izpildīt ārsta ieteikumus, lielākā daļa aptaujāto 

(74.8%) atbildēja, ka spēj izpildīt ārsta sniegtos ieteikumus, savukārt 17.4% aptaujāto 
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atbildēja, ka nespēj izpildīt ārsta izteiktos ieteikumus, bet 7.8% respondentu nevarēja sniegt 

konkrētu atbildi uz šo jautājumu. 

 
39. attēls. Ārsta ieteikumu izpildīšanas pašnovērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 10.6% (N=218) nespēj pildīt norādījumus naudas trūkuma dēļ. pa vienam gadījumam 

ir minēti sekojoši iemesli: 

 „alkohols”, 

 „cenšos, bet ir tik ilgi jāgaida, ka uzskatu, ka nespēju”, 

 „ja ārsts nozīmē gultas režīmu, tad tas nav iespējams, jo jārūpējas par bērnu”, 

 „jo smēķēju, ko ārsts neļauj”, 

 „nav gribasspēka”, 

 „nav noturības izturēt līdz galam, jo ir blakusefekti, kas to traucē”, 

 „negribu”, 

 „nenopirku zāles, jo zinu, ka tās tikpat neko nepalīdzēs”, 

 „slikta atmiņa”. 

 Nosaukto atvērto atbilžu saturs vedina secināt, ka pārsvarā ārsta norādījumi izpildi 

apgrūtina respondentu psiholoģiska rakstura problēmas. 

 Fokusgrupu diskusijā, atbildot uz šo jautājumu parādās dažādas atbildes. Vīriešu, 

kuriem ir sekss ar vīriešiem, vidū vairākkārtīgi parādās atbilde “Nav problēmu”, bet ir arī 

sekojošas atbildes “Kamēr ir nauda, izpildu”, “Darba vieta kompensē medikamentus”, “LIC 

norādījumus izpildu, citus nē”, “Zāles lietoju, bet smēķēju un nevingroju”, “Zāles lietoju pēc 

saviem ieskatiem- negribu būt staigājoša aptieka”. 

 Fokusgrupu diskusijas ar jaunajām māmiņām atbildes atspoguļo, ka viņas izpilda ārsta 

ietikumus, piem.: “Jā, es varu izpildīt, ko man ārsts saka. Un, paldies dievam, neko īpaši 
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dārgu nevajag.”, “Priekš sevis man neko īpašu nevajag. Ārsti arī neko īpašu neliek pirkt vai 

izmeklēt.”  

 Fokusgrupu diskusijās narkotiku lietotāju atbildēs minēti iemesli, kas apgrūtina ārsta 

norādījumi izpildi ir kaitīgie ieradumi (“Sliktie ieradumi traucē izpildīt to, ko saka ārsts - 

alkohols, narkotiku lietošana, smēķēšana.”) un naudas trūkums (“Nevaru nopirkt visas zāles, 

ko man izraksta ārsts”). 

 Negatīva tendence ir vērojama situācijā ar ART lietošanu. Salīdzinot pozitīvo atbilžu 

biežumu, agrāk un aktuālās aptaujas laikā, var konstatēt, ka agrāk ART regulāri ir lietojuši 

56.1% aptaujāto, tagad to regulāri dara tagad 44.4% respondentu. Atbilstoši ir pieaudzis to 

respondentu skaits, kuri ART lieto neregulāri – no 27.7% agr tas ir pieaudzis līdz 38.0% 

respondentu. Lai varētu izdarīt objektīvus secinājumus, papildus ir jāveic ART izrakstīšanas 

biežuma un, ja tādi pastāv, tad samazināšanās iemeslu analīze. 

 Joprojām eksistē noteikts daudzums cilvēku, kuriem ART netiek izrakstīts (agrāk – 

16.2%, tagad – 17.6%). 

 
40. attēls. ART lietošanas regularitātes novērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 No visiem respondentiem 42.2% aptaujāto līdzekļu trūkuma dēļ ir nācies atteikties no 

ārstēšanas, izņemot HIV. Nedaudz lielākai respondentu daļai (54.1%) aptaujāto nav bijis 

jāatsakās no ārstēšanas naudas trūkuma dēļ. 
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41. attēls. Atteikšanās no ārstēšanās, izņemot HIV, līdzekļu trūkuma dēļ, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Šo faktu apstiprina arī jautājuma korelācija ar respondentu ienākumu rādītājiem. Tiem 

respondentiem (67.8%), kuriem ienākumi ir līdz 200 EUR, biežāk ir nācies atteikties no 

ārstēšanas, izņemot HIV, nekā respondentiem ar ienākumiem virs 451 EUR (12.2%). 

 

42. attēls. Atteikšanās no ārstēšanās, izņemot HIV, sadalījums pa ienākumu līmeņiem, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Līdzīgi kā jautājumā par regulāru veselības stāvokļa pārbaudi, arī šajā jautājumā 

respondentiem ar augstāko izglītību daudz retāk ir nācies atteikties no ārstēšanās (22.9%), 

izņemot HIV, līdzekļu trūkuma dēļ nekā respondentiem ar pamatizglītību (57.4%) 

  

43. attēls. Atteikšanās no ārstēšanās, izņemot HIV, dalījums pa izglītības grupām, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Fokusgrupu diskusijas gaitā ar vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem, atbildēs 

konstatēts, ka gandrīz nevienam nav nācies atteikties no ārstēšanas, t.sk. HIV, jo arī “darba 

vieta apmaksā” vai ”ir apdrošināšana”, bet vienam vīrietim “likums neļauj uzsākt ART, jo 

esmu pārāk vesels”. 

 Fokusgrupu diskusijas ar jaunajām māmiņām atbildēs atspoguļojas, ka viņas nav 

atteikušās no ārstēšanās, piem. “Medikamenti man nav jālieto. Grūtniecības laikā trīcēju un 

drebēju, ka tik nenokavēju, neaizmirstu iedzert tabletes, ļoti baidījos, ka bērns piedzims 

inficēts. Bet viss ir kārtībā.” vai “Grūtniecības laikā lietoju regulāri. Kad nebija naudas, tad 

sociālie dienesti palīdzēja samaksāt gan par zālēm, gan dzelzi.” Apkopojot šīs grupas atbildes 
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diskusijā, jāsecina, grūtniecība ir faktors, kas pozitīvi ietekmē attieksmes pret veselību 

izmaiņas, veicinot regulāras veselības pārbaudes un rūpējoties par veselību. 

 Narkotiku lietotāju fokusgrupas diskusijas laikā apliecina, ka visi regulāri lieto 

medikamentus, bet tajā pat laikā pēdējā gada laikā ir nācies atteikties no ārstēšanās līdzekļu 

trūkuma dēļ, piem. tas atspoguļojas atbildēs: “Nevaru atļauties nekompensējamās zāles”, 

“Trūkst naudas analīzēm”, “Zobārsta apmeklējums  vispār ir fantastika”, “Par analīzēm 

nemaksāju, man ir parāds”. 

 Mērķa grupas apmierinātība ar ārstiem jāvērtē kā kopumā pozitīva. Analizējot 

aptaujāto respondentu apmierinātību ar ārstiem, jāsecina, ka visvairāk respondentu ir 

apmierināti ar infektologiem (82.1%), nedaudz mazāk, bet arī liels apmierinātības procents ir 

aptaujātajiem ar ģimenes ārstiem (72.5%) un mazāks skaits respondentu ir apmierināti ar 

pārējiem ārstiem - 51.4% respondentu ir apmierināti ar pārējo ārstu darbu. 

 
44. attēls. Apmierinātības ar ārstiem novērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Uzmanību ir vērts pievērst arī faktam, ka samērā liels skaits respondentu (22.9%) 

nespēj novērtēt pārējo ārstu darbību. 

 Grafikā B ir iespējams vērot respondentu apmierinātību ar ārstiem šaurākās griezuma 

grupās, kur apmierināts un neapmierināts atbilstoši ir sadalīts pilnībā 

apmierināts/neapmierināts un drīzāk apmierināts/neapmierināts. 
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45. attēls. Apmierinātības ar ārstiem novērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

  

 Fokusgrupu diskusiju gaitā dalībnieki vērtēja savu apmierinātību ar ārstniecības 

pakalpojumiem un dalījās ar savu pieredzi. Diskusijas gaitā ar vīriešiem, kuriem ir sekss ar 

vīriešiem, komnstatēts, ka lielāka daļa ir apmierināti ar Latvijas Infektoloģijas centra ārstiem, 

kā arī izskanēja sekojošas problēmas: “Ar ārstiem ir O.K, bet nevaru saņemt ART, jo likums 

neļauj.”, ”Bardaks ir VDEAK, nevaru pagarināt grupu”, „Nepatīk, ka LIC atņemta vispārējā 

aprūpe, LIC dara tikai monitoringu.”, „Nav acu ārta LIC.”, “Infoarmatīvā bāze LIC ir pārāk 

maza.” un 2 gadījumus “Pats varu apmaksāt visas zāles un izmeklējumus, nav jāgaida rinda.”. 

 Fokusgrupu diskusijas ar jaunajām māmiņām atbildēs atspoguļojas, ka viņas ir 

apmierinātas ar ārstiem un problēmu šajā jomā nav: “Kad stājoties uzskaitē, uzzināju, ka man 

ir HIV, biju šokā, ginekoloģe mani ļoti atbalstīja.”, “Viss kārtībā. Ārsti attiecas tāpat kā pret 

parastu cilvēku. Dzemdībās visu izstāstīja Nebija nekādu problēmu. Attieksme tāda pati kā 

pret citiem.”, bet izskanēja arī sekojoši problemātiskie aspekti: “Ģimenes ārstu nomainīju, jo 

sapratu, ka par HIV zinu vairāk nekā viņa. Un priekš kam man tāds ārsts. Tagad ir laba.” un 

“LIC ir normāli. Citus ārstus īpaši neapmeklēju, neslimoju. Eju tikai tad, ja meita slimo”. 

 Narkotiku lietotāju fokusgrupas diskusijas laikā izskanēja apmierinātība ar ģimenes 

ārstiem, kā arī atbildes par konkrētiem ārstiem. Gan pozitīvas: “Ar Dr. Šangerejevu esmu 

apmierināts” (no 2 dalībniekiem), “Dr Stūre ir laba.”, “Neirologs ir ļoti labs”, “Dr. Zvirbulis 

mani apmierina.”, gan negatīvas: “Dr. Saulītei ir ļoti slikta attieksme - negrib runāt ar mani. 

Kur es un kur tu atrodies - viņa man saka. Viņa mūs ienīst.”, “Dr. Zvirbulis neko nezina.”, 

“Pat negribu runāt par ģimenes ārsta attieksmi”. 

 Uz atvērto jautājumu “Kādas bija problēmas sakarā ar ārstu?” respondentu sniegtās 

atbildes tika kodētas un sadalītas grupās. 1/5 respondentu bija neapmierināti ar ārstu attieksmi 

un neieinteresētību, kam 8.7% respondentu vērtējumā seko ārstu kvalifikācijas un 

kompetences trūkums, kā arī minēts naudas līdzekļu trūkums, rindas pie ārstiem u.c. 
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46. attēls. Problēmu ar ārstiem novērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

  

 Fokusgrupu diskusijas laikā apspriežot jautājumu ar kādiem šķēršļiem nākas 

saskaraties ārstēšanās procesā vairākums jauno māmiņu pauda viedokli, ka nav nācies 

saskarties ar šķēršļiem. Piem. vienas jaunā māmiņa situāciju raksturo sekojoši: “Šķēršļus rada 

pats cilvēks. Ja es laicīgi pierakstos un visu ievēroju, ko saka ārsti - viss ir kārtībā. Protams, ja 

izdomāju, ka man vajag pie ārsta tūlīt un tagad, tad netikšu vai arī netikšu pie tā, ko gribu.” 

 Fokusgrupu diskusijas laikā vīrieši gan lielākā daļa vīriešu minēja dažādus šķēršļus, 

piem.: “Likums neļauj uzsākt ART, jo esmu pārāk vesels.”, “LIC nepaskaidroja, kāpēc 

nepieciešam terapija.”, “Ārsti neklausās pacientu viedokļos par ārstēšanas režīmu.”,”LIC ir 

tendence atstumt veselības problēmas, nesaistītas ar HIV”, “Lai izietu pārbaudes, jāstaigā pa 

klīnikām” un “Šaubos par savu līdzestību”. 
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 Arī fokusgrupas diskusijas gaitā ar narkotiku lietotājiem tika minēti dažādi šķēršļi, kas 

ie līdzīgi, piem.  “Ilgi nācās prasīt, lai dod terapiju”, bet minēti arī citi šķēršļi, piem. “Apsargi 

neliek mieru”, “Tikai naudas trūkst” un “Nevaru nopirkt zāles”. 

 Respondentiem tika jautāts, vai viņi kādam ir atklājuši savu HIV statusu. Lielākā daļa 

respondentu (67.0%) atbildēja, ka ir atklājuši savu stausu cilvēkiem, kuriem viņi uzticas. 

Ģimenes ārstam ir atklājuši savu statusu 66.1% aptaujāto. Partnerim, ar kuru respondents ir 

kopā, statusu ir atklājuši 49.1% respondentu. Nedaudz mazāk respondentu ir atklājušies savai 

ģimenei - 42.7% aptaujāto. Vēl mazāk aptaujāto par savu statusu ir izstāstījuši draugiem 

(31.2%). Mācītājam par HIV statusu pastāstījuši 11.5% aptaujas dalībnieku. Neliela daļa par 

savu HIV statusu nav stastījuši nevienam – 4.1% . 

 
47. attēls. HIV statusa atklāšana citām personām, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

  

 Fokusgrupu diskusiju gaitā dalībnieki dalījās pieredzē, kam viņi ir atklājuši savu HIV 

statusu. Diskusijas gaitā ar vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem rāda, ka daļa dalībnieku 

kādam atklājuši savu statusu, piem. “Tuviem draugiem – jā, pērējiem – nē”, “Atklāju 

partneriem un pāris draugiem.”,  “Tuvākie zina. Ja prasīs- teikšu, kā ir, ja neprasīs – 

nestāstīšu”, “Mediji, partneris, mācītājs – zina. Sabiedrība- nojauš”. Tomēr daļa atbilžu rāda, 

ka respondenti baidās no apkārtējas sabiedrības nosodījuma daži dalībnieki savu statusu nav 

atklājuši sekojošu iemeslu dēļ: “Turēšu noslēpumā cilvēku, ne baiļu dēļ”, “Neatklāju un 

neatklāšu sabiedrības attieksmes dēļ.” un “Neatklāšu, jo cilvēki pārāk maz zina par HIV”. 

Fokusgrupu diskusijas ar jaunajām māmiņām atbildēs atspoguļojas, ka viņas ir atklājušas savu 
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statusu partnerim, ārstiem un biedrībai DIA+LOGS, atbalsta centra visiem, kurus skar 

HIV/AIDS, un iemesli, kuru dēļ viņas nav atklājušas HIV pozitīvo statusu un negrib to darīt, 

atspoguļo atbildes, piem.: “Zina tikai vīrs un ģimenes ārste. Arī DIA+LOGā zina. Citam 

nevienam neko neesmu teikusi un netaisos to darīt. Nevienam par to nav nekādas daļas. 

Cilvēki tak nestāsta, ka viņiem ir, piemēram, herpess vīruss. Man arī nekas nav jāstāsta.”, 

“Par HIV zina vīrs un DIA+LOGā. Nevienam neko negribu stāstīt, īpaši darbā nē. Ja tur 

uzzinās, ka man ir HIV- viennozīmīgi atlaidīs. Tāpēc arī labāk, lai zina mazāk cilvēki.” un 

“Esmu atklājusi partnerim. Arī DIA+LOGā zina. Darbā gan neteiktu.” 

 Narkotiku lietotāju fokusgrupas diskusijas laikā izskanēja dažādas atbildes, ka daļa ir 

atklājuši savu pozitīvo HIV statusu, daļa – nē vai ne visiem, bet darba vietā dalībnieki nebija 

uzdrošinājušies atklāt savu HIV pozitīvo statusu. 

 Diskusijā šajā jautājumā paustie viedokļi rosina secināt, ka joprojām aktuāla ir 

nepieciešamība informēt sabiedrību par HIV inficēšanās reālajiem riskiem un novērst 

neizpratni, nezināšanu un neadekvātos uzskatus par HIV inficēšanās iespējām sadzīves 

kontaktu veidā. Tas ne tikai veicinātu HIV inficēto personu atstumtības riska mazināšanu, bet 

samazinātu infekcijas riskus kopumā, jo HIV pozitīvas personas bailes atklāti runāt par iegūto 

HIV var būt infekcijas drauds potenciālajam seksuālo attiecību partnerim/partnerei. 

 Uz jautājumu, kādā veidā pēc respondenta domām viņš ir inficējies ar HIV, gandrīz 

puse respondentu -  40.8% - minējuši iemeslu -  lietojot intravenozās narkotikas. 33.0% 

aptaujāto ir atbildējuši, ka hetero seksuālā kontakta ceļu. Atbildi kā vīrietis, kuram ir sekss ar 

vīrieti, ir izvēlējušies 16.5% respondentu. Nevēlējās atbildēt uz šo jautājumu 10.6% aptaujāto, 

bet 2.3% respondentu nezināja, kādā veidā varētu būt inficējušies ar HIV. 

  
 48. attēls. Ar HIV inficēšanās veids, % 

 Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
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 Nākamie trīs grafiki viendimensionālās analīzes rezultātā visvairāk izkristalizē vīriešu 

grupu, kuriem ir sekss ar citu vīrieti: no rezultātiem izriet, ka visvairāk ar HIV inficējušies 

varētu būt vīrieši ar augstāko izglītību, ienākumiem virs 450 EUR un vecumā virs 51 gada. 

Tomēr šajā gadījumā bāze ir tikai  36 respondentu, priekš grupu anlīzes tas ir nepietiekošs 

skaits. 

 Vecumā līdz 24 gadiem visbiežākais inficēšanās veids ir heteroseksuālā ceļā, kas 

vecumam pieaugot samazinās.  

  
 49. attēls. Ar HIV inficēšanās veidu dalījums pa vecuma grupām, % 

 Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Secinām, ka inficēšanās heteroseksuālā ceļā ir notikusi neatkarīgi no izglītības līmeņa, 

savukārt inficēšanās, lietojot intravenozās narkotikas ir stipri retāka personām ar augstāko 

izglītību, t.i. tikai 12.5%,kamēr ar pamatziglītību, lietojot intravenozās narkotikas, ir 

inficējušies 49.2% un ar vidējo izglītību – 48,6%. 

  
 50. attēls. Ar HIV inficēšanās veidu dalījums pa izglītības grupām, % 

 Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
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 51. attēls. Ar HIV inficēšanās veidu sadalījums pēc ienākumu līmeņa, % 

 Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

Psiholoģiskais, emocionālais stāvoklis un vajadzības 

 Lai varētu izprast un analizēt aptaujas dalībnieku psiholoģiski emocionālo stāvokli un 

vajadzības, respondentiem vaicāja, par ko viņi izjūt satraukumu. Visvairāk respondentus 

satrauc tieši HIV infekcija - 61% respondentu. Vispārējais veselības stāvoklis uztrauc 47.7% 

aptaujāto. Par dzīves apstākļiem uztraucas 38.1% aptaujas dalībnieku. Par sabiedrības 

attieksmi uztraucas 37.2% respondentu. Bet gandrīz 1/4 (23.4%) aptaujāto neatzina, ka izjūt 

par kaut ko satraukumu. Tādejādi var secināt, ka lielāko daļu aptaujāto uztrauc tieši iespējamā 

veselības stāvokļa pasliktināšanās, gan tā, ko var izraisīt HIV progress, gan veselības 

stāvoklis kopumā. 

 
52. attēls. HIV inficēto satraukumu grupējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Aptaujas gaitā respondentus lūdza novērtēt, vai viņiem ir bijusi depresija, nomāktības 

sajūta, domas par pašnāvību vai arī ir mēģināts izdarīt pašnāvību. Aptaujas rezultāti rāda, ka 

visbiežāk aptaujātie ir jutušies nomākti - 85.8% respondentu. Depresijā ir bijuši gandrīz puse 
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aptaujas dalībnieku – 47.2%. Nedaudz mazāk respondentu ir domājuši par pašnāvību. Šādas 

domas ir bijušas 36.7% aptaujāto, savukārt 30 cilvēki jeb 13.8% respondentu ir neveiksmīgi 

mēģinājuši izdarīt pašnāvību. 

 
53. attēls. Respondenta psiholoģiskās pašsajūtas novērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 
 

 Analizējot šo izteikumu korelāciju ar respondentu demogrāfiskajiem rādītājiem, 

jāsecina, ka respondenti, kuri ir precējušies vai dzīvo kopā ar partneri, retāk ir bijuši depresijā 

(38.9%) nekā neprecētie vai šķirtie cilvēki (56.2%). 

 
54. attēls. Depresijas esamības novērtējums pēc ģimenes stāvokļa dalījuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Līdzīga situācija ir vērojama arī ar respondentiem, kuriem ir bijušas domas par 

pašnāvību. Tie aptaujātie, kuri ir precējušies vai dzīvo kopā ar partneri, daudz retāk domā par 

pašnāvību (28.3%) nekā neprecētie vai šķirtie aptaujas respondenti (45.7%).  

  

55. attēls. Domas par pašnāvību, novērtējums pēc ģimenes stāvokļa dalījuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 
 

 

 Tāpat aptaujātie, kuriem ir augstākā izglītība, daudz retāk ir domājuši par pašnāvību 

nekā respondenti ar pamatizglītību. 
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56. attēls. Domas par pašnāvību esamības novērtējums pēc izglītības grupu dalījuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Viendimensionālā analīze parāda, ka respondenti ar ienākumiem virs 451 EUR daudz 

retāk (18.4%) domā par pašnāvību nekā respondenti, kuriem ienākumi ir līdz 200 EUR 

(44.1%). Sekojoši labvēlīgāks finansiālais stāvoklis pozitīvi ietekmē mērķa indivīdu 

psihoemocionālo pašsajūtu. 

 
57. attēls. Domas par pašnāvību esamības novērtējums pēc ienākumu līmeņiem, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 
 

 Lai gan respondenti atzina, ka jūtas nomākti, slimo ar depresiju un mēģina izdarīt pat 

pašnāvību, tomēr gandrīz puse (43.1%) aptaujāto nav vērsušies pēc psihoemocionālās 

palīdzības.  
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58. attēls. Vēršanās pēc psihoemocionālās palīdzības novērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Visvairāk respondentu pēc psihoemocionālās palīdzības ir vērsušies sabiedriskajās 

organizācijās – 28.9% respondentu. Pēc psihoemocionālās palīdzības pie citas personas, kura 

ir HIV inficēta, ir vērsušies 25.2% aptaujāto. Nedaudz mazāk aptaujas dalībnieki ir vērsušies 

pēc psihoemocionālās palīdzības pie psihologa – 21.1% aptaujāto. Internetā palīdzību ir 

meklējuši 11.5% respondentu, reliģiskajās organizācijās – 9.6% aptaujāto, savukārt uz 

uzticības tālruni ir zvanījuši 6.4% aptaujāto, un vēl 4.1% respondentu ir zvanījuši un lūguši 

psihoemocionālo palīdzību pa anonīmās palīdzības tālruni. Tāpat daži dalībnieki ir vērsušies 

pēc psihoemocionālās palīdzības pie psihiatra (8 gadījumi jeb 3.7%), atbalsta grupā (4 

gadījumi jeb 1.8%), kā arī ģimenes, radiem un draugiem (3 gadījumi jeb 1.4%) un sociālā 

dienesta (1 gadījums). 

 Atbildot uz jautājumu, vai respondenti ir saņēmuši palīdzību no kādas organizācijas 

vai iestādes, 43.6% respondentu atbildēja, ka ir saņēmuši palīdzību no sabiedriskajām 

organizācijām, bet sociālie dienesti ir snieguši palīdzību 20.2% aptaujāto. Pašvaldības 

institūcijās un reliģiskajās organizācijās atbilstoši palīdzību ir saņēmuši 8.7% un 8.3% 

aptaujāto. Valsts iestādes ir palīdzējušas 7.3% respondentu. Arodbiedrība ir palīdzējusi 1 

gadījumā, ārstu prakse 3 gadījumos, draudzene sniegusi palīdzību 1 gadījumā un HIV inficēta 

cita persona ir palīdzējusi 2 gadījumos. 

 Savukārt 35.8% aptaujāto atbildēja, ka nav saņēmuši palīdzību nevienā no 

nosauktajām institūcijām. 
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59. attēls. Palīdzība no organizācijām un institūcijām, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Analizējot respondentus – palīdzības saņēmējus pa izglītības grupām, varam secināt, 

ka respondenti ar pamatizglītību ir aktīvāki palīdzības saņemšanā dažādās institūcijās nekā 

respondenti ar augstāko izglītību. Respondenti ar augstāko izglītību sociālajos dienestos 

saņem palīdzību daudz retāk (6.3%) nekā to dara respondenti ar pamatizglītību (34.4%), bet 

palīdzības saņēmēju skaits sabiedriskajās organizācijas ir līdzīgs neatkarīgi no izglītības 

līmeņa. 

 

 
 

60. attēls. Palīdzības saņemšanas dalījums pa izglītības grupām, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Fokusgrupu diskusiju gaitā uzdoti jautājumi “Vai Jūs saņemat kādu materiālu vai 

finansiālu atbalstu? No kā? Vai Jūs saņemat kādu citu atbalstu - psiholoģisku? Kādu atbalstu 

un no kā Jūs saņemat šo atbalstu?, uz kuriem apkopojot atbildes secinām, ka vīrieši, kuriem ir 
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sekss ar vīriešiem, visbiežāk saņem atbalstu biedrībā AGIHAS, bet daži saņem atbalstu arī no 

draugiem, psihiatra, ārsta, partnera. 

 Savukārt jaunās māmiņās diskusijas gaitā vairākumā minēja, ka atbalstu HIV 

jautājumos saņem biedrībā DIA+Logā, piem., vienas jaunās māmiņas atbildes “Atbalstu 

saņemu no vīra un DIA+LOGā, vienmēr varu pačinkstēt.”. Papildus atbalstam no biedrības 

DIA+Logs, cita respondente stāstīja, ka saņem atbalstu arī sociālajā dienestā, jo ir piešķirts 

maznodrošinātas personas statuss. Lai gan bērna tēvs neatbalsta, bet „ir jauns cilvēks, kas 

atbalsta morāli un palīdzēs bērnu aprūpēt”. 

 Fokusgrupu diskusijas gaitā narkotiku lietotāji vairākumā minēja, ka materiālu vai 

finansiālu atbalstu saņem  no DIA+LOGS. Vienā gadījumā tika nosaukts atbalsts no vīra. Bet 

psiholoģisko atbalstu narkotiku lietotāji saņem no dažādiem avotiem: “no draugiem, 

speciālistiem”, “tādiem pašiem kā es”, “no ģimenes”, ‘psihiatra”, bet daži respondenti nebija 

nevienam atbalstu lūguši. 

 Kvantitatīvajā aptaujā, atbildot uz jautājumu, no kā tiek saņemts psihoemocionālais 

atbalsts, 33.5% aptaujāto atzīmēja, ka saņem palīdzību no ģimenes, 33.0% saņem 

psihoemocionālo palīdzību no partnera, 28.4% no draugiem, nedaudz mazāk pa 27.5% 

respondentiem psihoemocionālo palīdzību sniedz speciālisti un sabiedriskās organizācijas. 

Draudzenes palīdz psihoemocionāli 10.6% aptaujāto, savukārt 22.9% respondentu ne no viena 

nesaņem šāda veida palīdzību. 

 

61. attēls. Psihoemocionālā atbalsta saņemšana, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
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 Atbalstu kopumā ir saņēmuši 69.3% respondentu, bet 23.4% aptaujāto nav nevienam 

lūguši atbalstu. Runājot par iemesliem kāpēc aptaujātie nav saņēmuši atbalstu ir minēts 

informācijas par atbalsta iespējām trūkums - 2.8% aptaujāto, tik pat daudz respondentu ir 

lūguši atbalstu, bet viņus ir atraidījuši. 2.3% aptaujas dalībnieku uzskata, ka nevienam nav 

vēlmes viņu atbalstīt un 1.4% aptaujāto domā, ka citiem nav laika viņu atbalstīt. 

 
62. attēls. Psihoemocionālā atbalsta nesaņemšanas iemesli, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Analizējot jautājumu demogrāfisko rādītāju griezumā, jāsecina, ka palīdzību pārsvarā 

nav lūguši vīrieši (33.3%). Sievietes, kas nelūdza palīdzību, ir tikai 9.8%. Viendimensionālās 

analīzes rezultāti rāda, ka lielākā daļa respondentu, kuri ir saņēmuši psihoemocionālo atbalstu 

ir sievietes (82.6%), vīriešu ir būtiski mazāk (59.5%). 

 
 

63. attēls. Psihoemocionālā atbalsta nesaņemšanas iemesli pēc dzimumu dalījuma, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 
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 Tā kā aptaujā sastaptas tāda satura atbildes kā „nav vēlmes mani atbalstīt”, „nav laika 

mani atbalstīt”, „lūdzu, bet mani atraidīja”, jāvērš uzmanība uz to, lai radītu institūciju vai 

programmu, kas sniegtu psihoemocionālo atbalstu HIV pozitīvajām personām, kā arī 

aktivizētu tās vērsties pēc šī atbalsta.  

 Lai noskaidrotu mērķa grupas vajadzības, kas varētu uzlabot dzīves kvalitāti tiem, kuri 

intervijas laikā bija atbildējuši, ka viņiem atteikts psihoemocionālais atbalsts, tika uzdots 

jautājums, kas paredzēja atvērtas atbildes „Lūdzu, nosauciet, kas Jums būtu visvairāk 

nepieciešams, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti?”: 

 „cilvēku informētība par HIV infekciju - kā sadzīvot ar tādu cilvēku gan 

sabiedrībā, gan ikdienā”, 

 „veselība”, 

  „labi apmaksātu darbu tuvu mājām”, 

 „nauda, dzīvesvieta sava”, 

 „finanses”, 

 „pastāvīgu partneri ar stabiliem ienākumiem”. 

 Bet tika arī nosauktas atbildes „nevaru iedomāties” un „tāpat neviens un nekas man 

nepalīdzēs, nezinu”. 
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 Apkopojot un tematiski kodējot atvērtās atbildes par faktoriem, kas uzlabotu dzīves 

kvalitāti, izveidota atbilžu biežumu rinda, kas attēlota nākamajā grafikā. 

 

 

64. attēls. Visvairāk nepieciešamais, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 215) 

 

Informētības novērtējums 

 No visiem aptaujātajiem tikai 16.5% respondentu uzskata, ka sabiedrība ir pietiekami 

informēta par HIV infekcijas riskiem, bet 2/3 aptaujas dalībnieku jeb 73.4% respondentu 

uzskata, ka sabiedrība nav pietiekami informēta par HIV infekcijas riskiem. Šis skaitlis 

vērtējams kā augsts, ņemot vērā, ka vērtējumu sniedz tie, kuru pieredzē ir HIV infekcija un ar 

to saistītās problēms.10.1% respondentu nav viedoklis šajā jautājumā. 
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65. attēls. Informētības par HIV infekcijas riskiem novērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 Uz jautājumu par to, vai respondents ir interesējies par darba, izglītības iegūšanu, 

invaliditātes saņemšanu un stāšanos laulībā, izrādījās, ka visbiežāk aptaujātie ir interesējušies 

par invaliditātes saņemšanas iespējām, to ir darījuši 50.5% aptaujāto. Par iespējām iegūt 

jebkuru darbu (39.9%), stāties laulībā (35.3%) un iegūt izglītību (33.0%) respondenti ir 

interesējušies daudz retāk. Ja invaliditātes statusa saņemšana sniedz respondentam iespēju 

saņemt invaliditātes pensiju, tad nākamās trīs opcijas ir saistītas ar respondenta aktivitāti  

personīgās dzīves veidošanā un nodrošināšanā, kas nenes garantētus finansiālos ieguvumus. 

Tātad respondenti biežāk ir interesējušies par tiesībām, kā nodrošināšanā lielāka loma ir 

valstiskajām funkcijām, nevis pašam respondentam. 

 
66. attēls HIV inficēto. interese par savām tiesībām, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Lai iegūtu informāciju par valstī notiekošo un citām aktualitātēm, kā arī respondentus 

interesējošiem jautājumiem, aptaujas dalībnieki visbiežāk izmanto internetu - 72.5% 

aptaujāto. Tikpat daudz respondentu jeb 72.0% aptaujas dalībnieku informāciju iegūst arī TV. 

Radio informācijas iegūšanai izmanto 38.5% aptaujāto. Centrālos preses izdevumus kā 
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informācijas avotu izmanto 17.0% aptaujas dalībnieku, vietējos preses izdevumus izmanto 

10.6% aptaujāto. 19 gadījumos jeb 8.7% respondenti visbiežāk informāciju iegūst pie 

draugiem, radiem un paziņām, bet 2 respondenti informāciju iegūst biedrībās Agihas un 

Dialogs. 

 
67. attēls. Informācijas iegūšanas avoti, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Analizējot šo jautājumu korelācijā ar respondenta nodarbinātības statusu, jāsecina, ka 

strādājoši pārliecinošā vairākumā visbiežāk informāciju meklē internetā. Tie ir 84.2% 

aptaujāto, bet nestrādājošo vidū tie ir 54.1% aptaujāto. 

 
68. attēls. Informācijas iegūšanas avoti pēc nodarbinātības statusa, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

  

 Līdzīga situācija ir arī ar respondentiem, kuriem ir augstākā izglītība. 95.8% aptaujāto 

ar augstāko izglītību visbiežāk informāciju meklē internetā, savukārt respondentu īpatsvars ar 

pamatizglītību, kuri meklē atbildes internetā, ir gandrīz divreiz mazāks - 47.5% aptaujāto. 

Tādejādi izriet, ka respondenti ar augstāko un vidējo izglītību spēj operatīvāk un globālāk 

piekļūt interesējošai informācijai nekā respondenti ar pamatizglītību. 
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69. attēls. Informācijas iegūšanas avotu sadalījums pa izglītības grupām, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Lai sasniegtu plānoto mērķauditoriju un uzlabotu viņu situāciju, jāņem vērā atšķirības 

dažādu informācijas ieguves kanālu izmantošanā, veidojot informatīvos materiālus, kas 

domāti HIV infekcijas riska grupām gan sociālajai iekļaušanai, gan informēšanai par 

nodarbinātības iespējām, kā arī sabiedrības informēšanai par HIV riskiem. Secinām, ka katru 

no minētajiem informācijas avotiem lieto atšķirīgas iedzīvotāju grupas, tādēļ pirms sniegt 

informāciju nepieciešams skaidri definēt, kādai mērķa grupai tā domāta un caur kādiem 

informēšanas kanāliem šī konkrētā mērķa grupa sasniedzama, sniedzot informāciju 

segmentēti pēc iespējas dažādos būtiskākajos informēšanas kanālos, nevis izvēlēties tikai 

kopumā visbiežāk lietotos informēšanas kanālus. Veidojot mājas lapas ar mērķi sasniegt 

sociālās atstumtības riska grupas, institūcijām jāņem vērā ne tikai salīdzinoši zemais interneta 

izmantošanas biežums, bet arī zemais mērķa grupas izglītības līmenis un jāizvērtē mājas lapas 

pārskatāmība un piemērotība mērķa grupas vajadzībām. 

 

Diskriminācija 

 Pētījuma gaitā respondentiem uzdeva jautājumu, vai aptaujātajiem ir nācies saskarties 

ar dažādiem diskriminācijas veidiem. Rezultātā izrādījās, ka 30.7% aptaujāto ir saskārušies ar 

diskrimināciju veselības stāvokļa dēļ, diskrimināciju valodas dēļ ir izjutuši 12.8% aptaujāto. 

12.4% respondentu ir saskārušies ar diskrimināciju tautības dēļ. Seksuālās orientācijas 

diskrimināciju ir izjutuši 9.6% respondentu. Diskrimināciju ģimenes stāvokļa dēļ, piemēram, 

mazi bērni, ir izjutuši 8.3% aptaujāto. 
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 Lielākā daļa šo diskriminācijas iemeslu Darba likumā minēti kā aizliegtie 

diskriminācijas pamati,
1
 taču šo tiesību īstenošana lielā mērā ir atkarīga no diskriminēto 

indivīdu gatavības un spējas iesaistīties sarežģītā tiesvedības procesā, kas nereti ne vien 

neaizstāv savas tiesības, bet arī pakļaujas stresam, esošajai situācijai un cenšas to risināt ar 

nelabvēlīgu un riska uzvedību. 

 
70. attēls. Saskarsmes ar diskrimināciju novērtējums, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Lūk, daži citāti, kas ilustrē, kā vērstu pret sevi cita veida diskrimināciju raksturo 

respondenti: 

 „esmu prostitūta”, 

 „prostitūcija”, 

 „ir jā, diskriminācija tieši atbalsta grupā Agihas”, 

 „narkotikas lietoju”, „narkomāne”, „narkotiku lietošana”, 

 „šoferi bieži skatās greizi uz invalīda apliecību”. 

 Attiecībā uz secinājumiem par iespējamo diskrimināciju pret personām ar atkarībām, 

būtiska ir saistība starp atkarībām un diskrimināciju, jo var atsaukties uz pētījumu par 

alkohola lietošanas problēmu amerikāņu studentu vidē, kura dati liecina, ka, jo vairāk studenti 

                                                 
1
 Darba likums. 20.06.2001. (Latvijas Vēstnesis, 105 (2492), 06.07.2001.), ar grozījumiem, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019 (skatīts 16.10.2016.), 7.pants. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
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uzskata, ka ir cietuši no diskriminācijas, jo izteiktāka ir alkohola lietošana un ar to saistītās 

problēmas, tādējādi jaunieši padodas atkarībām un sociālajām problēmām, tā vietā, lai 

aizstāvētu savas tiesības un risinātu problēmas.
1
 

 
71. attēls. Saskarsmes ar diskrimināciju novērtējums pēc nodarbinātības statusa, % 

Datu avots: HIV pozitīvo personu aptaujas rezultāti (n = 218) 

 

 Aplūkojot respondentu diskriminācijas raksturojumu pa nodarbinātības grupām, t.i., 

respondents strādā vai ir nestrādājošais, varam pārliecināties, ka gandrīz ar visu veidu 

diskrimināciju strādājošie respondenti saskaras divreiz mazāk nekā nestrādājošie respondenti. 

48.9% strādājošo respondentu, kamēr tikai 22.4% nestrādājošo respondentu ar diskrimināciju 

nav saskārušies. 

 
 

 

                                                 
1
 Broman, C.L. Perceived Discrimination and Alcohol Use among Black and White College Students. Journal of 

Alcohol & Drug Education , 51.1, March 2007.   
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Secinājumi 

 

HIV izplatība ir globāla mēroga problēma, kas negatīvi ietekmē visas sabiedrības 

veselību, katra indivīda drošību, iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē un nodarbinātībā, kā arī 

ietekmē valsts drošību un labklājību kopumā. 

Aptauja nevar tik kvalificēta kā reprezentatīva visai Latvijā dzīvojošo HIV pozitīvo 

personu populācijai. Par reprezentativitāti varētu runāt, ja būtu pieejama precīza statistika par 

HIV inficēto personu skaitu un arī par viņu sociāli demogrāfisko iedalījumu. Tomēr jāuzsver, 

ka aptaujas dati raksturo HIV pozitīvo personu situāciju un būtiskākās tendences vairākās 

jomās.  

 Tas, ka Latvijā nav apkopoti statistikas dati par HIV pozitīvo personu un HIV 

infekcijas riska grupas lielumu, apgrūtina mērķtiecīgu un konkrētam gadījumam izstrādātu 

pasākumu īstenošanu HIV pozitīvo personu un HIV infekcijas risku grupu iekļaušanai 

sabiedrībā un legālajā nodarbinātībā. Tāpat ir salīdzinoši maz NVO, kas praktiski strādā ar 

HIV infekcijas riska grupai piederošām personām (narkotiku lietotājiem, seksuālo 

pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām, bijušajiem ieslodzītajiem u.c.), kas atvieglotu 

un veicinātu pieeju šīm personām. 

Šādas iedzīvotāju grupas, kā HIV pozitīvās personas, raksturo tas, ka nav konkrēta 

izlases rāmja, to pārstāvji saskaras ar naidīgumu un stigmatizēšanu plašākā sabiedrībā, viņi ir 

aizdomu pilni un cenšas nepieļaut savu identificēšanu. 

HIV infekcijas visaugstākā riska grupa ir narkotiku lietotāji, personas, kas nodarbojas ar 

seksuālo pakalpojumu sniegšanu, bijušie ieslodzītie, jo šajās grupās ir visaugstākie HIV 

izplatības rādītāji, un šīs grupas sociālā atstumtība un nabadzība apdraud visvairāk, ņemot 

vērā atkarības problēmas, riska uzvedību, sociālo vidi, stigmatizāciju, zemo legālās 

nodarbinātības līmeni u.c. 

Būtisku problēmu HIV pozitīvo personu un HIV infekcijas riska grupas personu 

piesaistei nodarbinātībā rada tas, ka daļa šīs grupas personu nav motivētas iesaistīties legālā 

nodarbinātībā. Motivācijas zemais līmenis skaidrojams ar tādiem faktoriem, kā potenciāli 

zems atalgojums legālajā nodarbinātībā, problēmas atteikties no ierastā dzīves veida, 

deformēta vērtību sistēma, hroniskas atkarības. Daļai mērķa grupas zemais motivācijas 

līmenis saistīts ar atkarību rezultātā izveidojušos personības degradāciju. Ir ieteicama ir 
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mērķgrupas informēšana par sociālo garantiju nepieciešamību, īpaši šim jautājumam pievēršot 

mazizglītoto personu uzmanību. 

Daļai HIV pozitīvo personu iekļaušanai sabiedrībā un nodarbinātībā ir nepieciešami 

kompleksi pasākumi, t.sk. atkarību ārstēšanas jomā, jo par  problēmām profilakses pasākumu 

un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā virknei sociālās atstumtības riska grupu liecina 

augstais saslimstības līmenis ar HIV/AIDS un tuberkulozi, kā arī atkarības no alkohola 

pieaugums. 

Darba meklēšanā dominējošais veids ir neformālo kanālu izmantošana, kas, ņemot vērā 

respondentu piederību riska grupām, ir kavējošs faktors izkļūšanai no sociāli atstumtas 

indivīdu vides. Ja respondents pieder kādai sociālās atstumtības riska grupai, secinām, ka sava 

sociālā tīkla izmantošana darba meklēšanā, ir kavējošs faktors izkļūšanai no sociāli atstumtas 

vides, jo šo personu sociālais tīkls pārsvarā ir ar horizontālu raksturu. 

Aptauja neapstiprina pieņēmumsu, ka HIV pozitīva persona ir bezdarbnieks vai fiziska 

darba strādnieks, bet HIV pozitīvām personām ir salīdzinoši lielas grūtības iekļauties 

nodarbinātībā, kas ir būtisks sociālās atstumtības mazinošs faktors, īpaši Eiropas Savienības 

līmeņa sociālās iekļaušanas procesu kontekstā, kas balstās uz pētījumiem, ka nabadzība vairāk 

sastopama starp tiem, kam nav algota darba, t.sk. jauniešiem, kas vēl nestrādā un kam ir 

grūtības piekļūt darba tirgum. 

Raksturojot HIV izplatību Latvijā, jaunieši ir īpaši aktuāla HIV infekcijas riska grupa, 

ņemot vērā gan HIV izplatību jauniešu vidū un deviantas uzvedības riskus, gan tādus jauniešu 

sociālās atstumtības riska faktorus kā bezdarbs un zems izglītības un pamatprasmju līmenis, 

kas mainīgajos ekonomikas apstākļos ir īpaši problemātisks jautājums. Turklāt daudzi jaunieši 

inficēšanos neuzskata par reālu risku vai arī viņiem pietrūkst motivācijas rīkoties tā, lai 

neapdraudētu savu veselību, tāpēc ir svarīgi šo grupu pētīt plašāk. 

Neskatoties uz tiesisko aizsardzību, kas ietverta arī Darba likumā, no HIV pozitīvo 

personu aptaujas rezultātiem secināms, ka vairāk nekā puse respondentu saskārusies ar 

diskrimināciju, kas kavē arī iekļauties nodarbinātībā, jo tiesību akti nenovērš komplicētos 

nevienlīdzības veidus. Strādājošie respondenti gandrīz ar visu uzskaitīto veidu diskriminācijas 

saskaras divreiz mazāk nekā nestrādājošie respondenti. 

Nereģistrēta (neoficiāla) nodarbinātība arī ir uzskatāma par sociālās atstumtības veidu, 

ņemot vērā ar to saistīto nedrošību, līdz ar to arī HIV pozitīvo personu iekļaušanas nolūkā ir 

būtiski cīnīties pret nereģistrēto nodarbinātību valstī. Bez tam, neoficiāls darbs vēl vairāk 
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pastiprina indivīdu nedrošību, jo ir grūti izkļūt no šādas nodarbinātības slazdiem, kas arī ir 

uzskatāms par sociālās atstumtības veidu. 

Darba līguma noslēgšana ir būtisks faktors arī diskriminācijas novēršanā, jo personas, 

kam darba līgums nav noslēgts, oficiāli nav darbinieki, un līdz ar to šīs personas nepasargā 

Darba likumdošana un bez tam, neoficiāls darbs vēl vairāk pastiprina indivīdu nedrošību, jo ir 

grūti izkļūt no šādas nodarbinātības slazdiem, kas arī ir uzskatāma par sociālās atstumtības 

veidu. 

„Atstumtības slazdu” pārvarēšanai nepieciešams pievērst īpašu uzmanību HIV 

infekcijas riska grupas motivācijai iesaistīties apmācībās, tādējādi sekmējot to sociālo 

iekļaušanu. Lielākā daļa respondentu pēdējā gada laikā nav mācījušies/paaugstinājuši savu 

kvalifikāciju, kas liecina, ka respondentiem nav motivācija vai iespēju to darīt. Savukārt tas 

var būt riska faktors problēmām iekļauties nodarbinātībā atbilstoši darba tirgus mainīgajām 

prasībām. 

Saistība pastāv starp izglītības sasniegumiem un sociālo atstumtību – lielāku sociālās 

atstumtības risku var saistīt ar vājiem sasniegumiem izglītībā un deviantu uzvedību. 

Iesaistīšanos izglītībā un apmācībās, kas varētu veicināt HIV pozitīvo personu sociālo 

iekļaušanu, kavē arī sociālā atstumtība, ar ko saskaras šīs personas, tādējādi veidojas 

„atstumtības slazdi”, kurus indivīdam ir grūti pārvarēt bez valsts un sabiedrības atbalsta. 

Integrāciju nodarbinātībā var apgrūtināt veselības problēmas, turklāt vāja veselība un 

nabadzība, lai arī katra par sevi ietekmē sociālo atstumtību, bieži ir savstarpēji saistītas savā 

ietekmē uz līdzdalību sabiedrības dzīvē. 

Jo labāks ir respondentu veselības pašvērtējums, jo vairāk viņu vidū nodarbināto, no kā 

var izdarīt secinājumus, ka pasliktinoties veselībai samazinās nodarbinātības iespējas. 

Fokusgrupu diskusijas rezultāti rosina secināt, ka kopumā grūti identificēt izteikti 

pozitīvu vai negatīvu veselības pašvērtējumu. Jā vīriešiem ir tendence neatzīt, ka viņu 

veselības problēmas radījušās grūtības, tad sieviešu, konkrēti jauno māmiņu, atbildēs 

identificējas gan fiziskās problēmas, gan psiholoģiskie pārdzīvojumi sakarā ar HIV infekciju. 

Sievietēm grūtniecība ir faktors, kas pozitīvi ietekmē attieksmes pret veselību izmaiņas, 

veicinot regulāras veselības pārbaudes un rūpes par veselību. 
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Izglītība un nodarbinātība ir pozitīvs faktors dažādu risku, ieskaitot HIV infekcijas un 

sociālas atstumtības risku novēršanā un mazināšanā, kā arī HIV pozitīvo personu attieksmē 

pret savas veselības profilaksi un aprūpi. 

Strādājošajiem respondentiem un respondentiem ar augstāko izglītību, līdz ar to 

augstākiem ienākumiem retāk jāatsakās no ārstēšanās (izņemot HIV, kas ir par brīvu). 

Tikai vairāk nekā pusei no respondentu ienākumi ir pietiekoši savas higiēnas 

nodrošināšanai un veselīgas pārtikas nodrošināšanai. Mazāk nekā pusei respondentu ienākumi 

ir pietiekoši medikamentu iegādei, veselības aprūpei, sportiskām aktivitātēm, kultūrai un 

izklaidei.  

Lai gan pārsvarā respondenti savi veselību vērtējuši kā labu vai ļoti labu, tomēr atbildēs 

uz šo jautājumu redzams, ka ilgstošas veselības problēmas ir radījušas grūtības aptuveni pusei 

respondentu. Lielākā daļa aptaujāto ir satraukti par iespējamo veselības stāvokļa 

pasliktināšanās gan HIV progresa, gan HIV ietekme uz veselību kopumā dēļ. 

Latvijā joprojām trūkst profilaktiskās regulārās veselības stāvokļa pārbaudes būtības un 

mērķu izpratnes arī HIV inficēto vidū. Gandrīz puse aptaujāto ir pavirša un bezatbildīga 

attieksme pret savu veselību. Veselības pārbaužu neveikšana, ārstu norādījumu nepildīšana 

tiek pamatota nevis ar finansiālām problēmām vai sociāliem apstākļiem, bet ar slinkumu, 

nevēlēšanos un laika trūkumu.  

Negatīva dinamika ir vērojama ART lietošanas procesā. 

Tādi sociāli demogrāfiskie raksturojumi kā labāka izglītība un ģimenes stāvoklis 

pozitīvi ietekmē mērķa grupas psiholoģisko noskaņojumu: precētie un kopā ar partneri 

dzīvojošie respondenti ar augstāko izglītību retāk izjūt depresīvu noskaņojumu un retāk domā 

par pašnāvību nekā neprecētie/šķīrušies aptaujas dalībnieki un personas ar pamatizglītību. 

Labvēlīgāks finansiālais stāvoklis pozitīvi ietekmē mērķa indivīdu psihoemocionālo 

pašsajūtu. Būtiski lielākā pārsvarā pēc psihoemocionālo palīdzības vēršas un saņem sievietes 

(82.6%). Respondenti – vīrieši retāk lūdz psihoemocionālo palīdzību un retāk to saņem. 

Ņemot vērā psihoemocionālās problēmas, ar ko respondenti saskaras sakarā ar HIV infekcijas 

izraisītajiem riskiem, būtiski ir nepieciešamības gadījumā saņemt psihoemocionālo palīdzību, 

tāpēc nepieciešams radīt arī institūciju vai programmu, kas sniegtu psihoemocionālo atbalstu 

HIV pozitīvajām personām, kā arī aktivizētu tās vērsties pēc šī atbalsta.  
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Aptaujas mērķa grupā dominē (2/3) uzskats, ka sabiedrība pārsvarā nav pietiekoši 

informēta par HIV infekcijas riskiem, līdz ar to katrs cilvēks joprojām ikdienā ir pakļauts 

riskiem, kas apdraud viņa dzīves kvalitāti un veselību, kas rosina secināt, ka informācijas 

izplatīšanai jābūt aktīvākai dažādos masu saziņas līdzekļos, ārstniecības iestādēs u.c. Ņemot 

vērā, ka īpaši augsts ir HIV infekcijas risks tieši jauniešu vidū un jaunieši inficēšanos 

neuzskata par reālu risku, vai arī viņiem pietrūkst motivācijas rīkoties tā, lai neapdraudētu 

savu veselību, ieteicams ir informācijas komunicēšana jauniešu atpūtas vietās, mācību 

iestādēs utml. 

Fokusgrupu diskusijā paustie viedokļi rosina secināt, ka joprojām aktuāla ir 

nepieciešamība informēt sabiedrību par HIV inficēšanās reālajiem riskiem un novērst 

neizpratni, nezināšanu un neadekvātos uzskatus par HIV inficēšanās iespējām sadzīves 

kontaktu veidā. Tas ne tikai veicinātu HIV inficēto personu atstumtības riska mazināšanu, bet 

samazinātu infekcijas riskus kopumā, jo HIV pozitīvas personas bailes atklāti runāt par iegūto 

HIV var būt infekcijas drauds potenciālajam seksuālo attiecību partnerim/partnerei. 

Analizējot informācijas līdzekļu izmantošanu mērķa grupas vidū, jāsecina, ka 

strādājošie respondenti ar augstāko izglītību informāciju visbiežāk meklē internetā, tādejādi 

spēj operatīvāk un piekļūt aktuālajai informācijai nekā respondenti ar pamatizglītību. 

Internetu informācijas meklēšanai respondenti ar augstāko izglītību izmanto būtiski 

biežāk nekā respondenti ar pamatizglītību. 

Lai sasniegtu plānoto mērķauditoriju un uzlabotu viņu situāciju, jāņem vērā atšķirības 

dažādu informācijas ieguves kanālu izmantošanā, veidojot informatīvos materiālus, kas 

domāti HIV infekcijas riska grupām gan sociālajai iekļaušanai, gan informēšanai par 

nodarbinātības iespējām, kā arī sabiedrības informēšanai par HIV riskiem. Secinām, ka katru 

no minētajiem informācijas avotiem lieto atšķirīgas iedzīvotāju grupas, tādēļ pirms sniegt 

informāciju nepieciešams skaidri definēt, kādai mērķa grupai tā domāta un caur kādiem 

informēšanas kanāliem šī konkrētā mērķa grupa sasniedzama, sniedzot informāciju 

segmentēti pēc iespējas dažādos būtiskākajos informēšanas kanālos, nevis izvēlēties tikai 

kopumā visbiežāk lietotos informēšanas kanālus. Veidojot mājas lapas ar mērķi sasniegt 

sociālās atstumtības riska grupas, institūcijām jāņem vērā ne tikai salīdzinoši zemais interneta 

izmantošanas biežums, bet arī zemais mērķa grupas izglītības līmenis un jāizvērtē mājas lapas 

pārskatāmība un piemērotība mērķa grupas vajadzībām. 
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Respondenti biežāk ir interesējušies par savām tiesībām, kā nodrošināšanā lielāka loma 

ir valstij, nevis paša respondenta līdzdalībai. Ja invaliditātes saņemšana sniedz respondentam 

iespēju saņemt invaliditātes pensiju, tātad, tas ir valsts ieguldījums respondenta nākotnē, bet 

interese par darbu, izglītības iegūšanu un stāšanos laulībā ir respondenta tiešs vai netiešs 

ieguldījums savā nākotnē ar aktīvu personīgo līdzdalību.  

Respondenti – palīdzības saņēmēji ar augstāko izglītību sociālajos dienestos saņem 

palīdzību daudz retāk (6%) nekā to dara respondenti ar pamatizglītību (34%). 

Sociālā atstumtība ir kā veicinošs faktors tālākai HIV izplatībai, jo tās ietekmē veidojas 

gan zema interese par seksuālo veselību, gan arī bailes no HIV stigmatizācijas, kas izraisa 

HIV nozīmības noliegšanu un līdz ar to indivīdi izvēlas neveikt HIV testu, baidoties no 

sociālās atstumtības. 

HIV pozitīvo personu sociālās atstumtības mazināšanai nepieciešams īstenot 

sistēmiskas reformas diskriminācijas, kas rada šķēršļus vienlīdzībai, izskaušanai, un sociālās 

atstumtības riska grupu līdzdalības veicināšanai pilsoniskajā, sociālajā, ekonomiskajā un 

politiskajā dzīvē, kam nepieciešama daudznozaru pieeja, novēršot atstumtības strukturālos 

iemeslus. 

Ņemot vērā, ka Latvijā HIV izplatības rādītājs ir viens no augstākajiem starp ES 

valstīm, HIV izplatības ierobežošana jāizvirza par vienu no valsts politiskajām prioritātēm, 

kas ietvertu ne tikai HIV infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu paplašināšanu un to 

koordinācijas uzlabošanu, bet arī ņemtu vērā HIV ierobežošanas aspektu visās politikas 

jomās, kuras ietekmē HIV izplatību - sociālā aizsardzība, sociālā palīdzība un rehabilitācija, 

izglītība, t.sk. pieaugušo izglītība, nodarbinātība, ekonomika, dzimumu līdztiesība, migrācija, 

reģionālā attīstība, sodu politika u.c., tādējādi nodrošinot iespējas HIV pozitīvai personai 

dzīvot un piedalīties sabiedrības dzīvē kā personām ar jebkuru citu hronisku slimību. 

Sabiedrības sociālās drošības nodrošināšanai, ir svarīgi nodrošināt HIV infekcijas riska 

grupai pakalpojumus iekļaušanai sabiedrībā un legālajā nodarbinātībā. 

HIV infekcijas riska grupas personu nodarbinātības veicināšanā būtiski ir nodrošināt šīs 

grupas personu ar atkarībām ārstēšanu no atkarībām, to veicot paralēli ar iesaistīšanu darbā, 

kas var prasīt papildus finansējumu no valsts vai pašvaldībām, bet nodarbinātības veicināšana 

būtu arī ieguldījums turpmākā noziedzības pieauguma riska mazināšanā. 
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Pastāvošās nevienlīdzības kompensēšanai, nepieciešama pozitīvo pasākumu (piem. 

NVA organizētās subsidētās darbavietas) īstenošana, lai iedrošinātu pieteikties darbam to 

grupu pārstāvjus, kas parastos apstākļos nepieteiktos, un noturētu darbā jau strādājošos. 

Vienlaikus nepieciešamas individualizētas atbalsta programmas, paredzot iespējas savienot 

apmācības pirms darba uzsākšanas vai darbu ar psiholoģiski sociālu atbalstu vai rehabilitāciju, 

jo HIV infekcijas riska grupas specifikas dēļ darba vietas nodrošinājums vien nav efektīvs 

risinājums nodarbinātībai un tās nepārtraukšanai ilgākā termiņā. 
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1.pielikums 

Fokusgrupu vadlīnijas un jautājumi 

 

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "AGIHAS" kapacitāti, izzinot HIV inficēto vajadzības, 

lai turpmākās biedrības "AGIHAS" aktivitātes būtu balstītas uz pētījuma rezultātiem un būtu 

atbilstošas HIV inficēto personu patiesajām vajadzībām. Pētījuma rezultātā tiks sagatavots 

ziņojums par HIV inficēto problēmām un vajadzībām. 

Pētījuma mērķa grupa (izlase): HIV inficētās personas 

Fokusgrupu diskusijas ilgums: 1.5 - 2 stundas 

 

Fokusgrupu diskusiju veikšana: diskusija notiek daļēji strukturētā veidā, tās veikšanai tiek 

izmantoti iepriekš sagatavotie jautājumi. Diskusija tiek virzīta kā saruna, kuras laikā, uzdodot 

vadlīnijās minētos un papildinošus jautājumus, tiek iegūts padziļināts mērķgrupas viedoklis 

par pētāmo problēmu. Diskusijas vadītājam jāveicina visu diskusijas dalībnieku iesaistīšanās 

diskusijā, lai visiem, tajā skaitā atturīgākiem diskusijas dalībniekiem būtu iespēja izteikt savu 

viedokli. Kopumā diskusijas gaitā jātiecas panākt, lai tajā valdītu savstarpēja uzticēšanās un 

atklātības atmosfēra, neskatoties uz to, ka daudzi jautājumi ir jutīgi un diskusijas dalībnieki 

var paust neapmierinātību ar situāciju, tomēr jātiecas panākt atmosfēru, lai diskusijas 

dalībnieki jūtas brīvi un uzklausīti viņiem aktuālajos jautājumos. 

 

Ievaddaļa 

Diskusijas vadītājam: Vadītājs iepazīstina ar sevi, izskaidro pētījuma mērķi, diskusijas ilgumu utt.: 

Labdien, mani sauc … Es pārstāvu biedrību "AGIHAS" , kas šobrīd īsteno pētījumu par HIV 

inficēto vajadzībām. Pētījuma mērķis ir izpētīt HIV inficēto vajadzības, lai varētu plānot 

biedrības aktivitātes atbilstoši HIV inficēto personu patiesajām vajadzībām. Pētījuma rezultātā 

tiks sagatavots ziņojums par HIV inficēto problēmām un vajadzībām. 

Pētījuma ietvaros ir tiek veikta arī aptauju ar HIV inficētām personām. 

Lūdzam Jūs piedalīties diskusijā, lai noskaidrotu Jūsu viedokli par problēmām un vajadzībām 

pilnvērtīgai dzīvei. Jūsu pieredze un viedoklis var sniegt nozīmīgu ieguldījumu atbalsta 

pieejamības paplašināšanai atbilstoši HIV inficēto personu patiesajām vajadzībām, tāpēc ir 

svarīgi uzzināt Jūsu viedokli un tādēļ aicinu Jūs atbildēt uz jautājumiem. Intervija aizņems 

apmēram 1,5 līdz 2 stundas no Jūsu laika. 

Lūdzu Jūs iepazīstināt ar sevi. Ja Jūs nevēlaties nosaukt savu īsto vārdu, varat izmantot sev 

vēlamo vārdu. 

 

Diskusijas vadītājam: Jābrīdina fokusgrupas diskusijas dalībnieki, ka diskusijas laikā būs 

ieslēgts diktofons, lai ierakstītu diskusiju. Ja kādam dalībniekam ir pret to pretenzijas, 
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nepieciešams viņu pārliecināt, ka diskusijas laikā izteiktie viedokļi tiks analizēti, ievērojot 

konfidencialitāti. 

Jūsu diskusijas laikā izteiktais viedoklis tiks analizēts, ievērojot konfidencialitāti. Bet, lai 

atvieglotu Jūsu izteiktā viedokļa piefiksēšanu, diskusijas laikā būs ieslēgts diktofons, es ceru, 

ka Jums nav nekas pretim pret to. 

 

Diskusija 

 

Diskusijas vadītājam: Vadītājs nedrīkst ietekmēt diskusijas dalībnieku atbildes, iesakot 

atbilžu variantus vai tmldz. Lūdzu, aiciniet diskusijas dalībniekus uz jautājumiem atbildēt 

plašāk un izvairieties no iespējamām atbildēm „jā” un „nē”, dodot iespēju padziļinātai 

atbilžu analīzei. Uzdodiet jautājumus „kāpēc?”. Precizējiet, pārjautājiet! Lai diskusijas 

dalībniekus uzvedinātu uz apspriežamajām problēmām, var uzdot uzvedinošus jautājumus 

(Kāpēc jūs tā domājat? Pamatojiet savu atbildi, lūdzu! Vai varat minēt kādu piemēru? - un 

tamlīdzīgi) Jautājumu apspriešanas procesā jācenšas iegūt pēc iespējas detalizētāku 

informāciju, apskatot jautājumu un situāciju no dažādām pusēm un aspektiem. 

 

Vadītāja uzdevums ir ne tikai iegūt informāciju, bet arī izveidot kontaktu ar visiem diskusijas 

dalībniekiem un novērtēt viņu attieksmi pret situāciju kopumā. Vadītāja uzdevums ir 

koncentrēties tieši uz tiem jautājumiem un problēmas aspektiem, kuri ir izvirzīti kā pētījuma 

svarīgākie jautājumi. 

 

1. Kā Jūs jūtaties šodien? Ar kādām domām Jūs šorīt pamodāties? 

 

2. Kā Jūs vērtējat savu veselības stāvokli? 

 Vai Jūs regulāri pārbaudāt savu vispārējo veselības stāvokli? 

 Kas Jums traucē regulāri pārbaudīt savu veselību stāvokli? 

 Laika trūkums, pakalpojumu izmaksas, ārsta sasniedzamība un atrašanās vieta, 

neuzticēšanās ārstam vai veselības pārbaudēm utmldz.? 

3. Vai pēc ārsta apmeklējuma Jūs izpildījāt ārsta ieteikumus?  

 Ja kāds diskusijas dalībnieks nevarēja izpildīt ārsta ieteikumus: Kāpēc Jūs neizpildījāt 

ārsta ieteikumus? 

4. Vai Jūs esat apmierināts ar ārstniecības pakalpojumiem? 

  Kāda ir Jūsu pieredze? Pastāstiet, lūdzu, par savu pieredzi. 

5. Kāda ir Jūsu pieredze ar attieksmi no ginekologa un dzemdībās? Ar kādiem šķēršļiem 

Jūs saskarāties grūtiecības un dzemdību laikā? 

 Vai un kā šos šķēršļus varētu novērst? 

6. Vai Jūs tagad regulāri lietojat medikamentus? 

 Vai pēdējā gada laikā Jums ir nācies atteikties no ārstēšanās līdzekļu trūkuma dēļ? 
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7. Kas, Jūsuprāt, jādara cilvēkam pašam, kurš ir inficēts ar HIV, lai saglabātu veselību? 

 Kāda Jūsuprāt būtu valsts atbildība, palīdzot HIV inficētajiem? 

8.Vai Jūs esat gatavs atklāt savu HIV statusu? 

9. Vai Jums ilgstošu veselības problēmu dēļ ir grūtības strādāt vai atrast algotu darbu? 

 

10. Vai Jūs strādājat algotu darbu? 

   Vai jums ir kādi regulāri ienākumi? 

11. Vai Jūs saņemat kādu materiālu vai finansiālu atbalstu?  

  Vai Jūs saņemat kādu citu atbalstu - psiholoģisku? 

  Kādu atbalstu un no kā Jūs saņemat šo atbalstu? (no ģimenes, tuviem cilvēkiem, 

sociālā dienesta, no citiem avotiem – lūdzu, raksturojiet kādiem?) 

12. Vai Jūs saņemat atbalstu bērna veselības uzturēšanai? Piem. piena maisījumiem? 

 

13. Vai Jūs esat gatavs iesaistīties sabiedrisko organizāciju aktivitātēs? 
 

14. Kas Jums būtu visvairāk nepieciešamas, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti?  

 

14. Vai Jūs vēlētos kaut ko piebilst? 

 

Pateicos par piedalīšanos diskusijā! 
 

 

 

 
 
 


