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Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008033071 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Darbinieku skaits 23
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008033071 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 25 669 18 195
II. Pamatlīdzekļi 30 25 669 18 195
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 25 669 18 195
II. Debitori 120 1 074 1 032
IV. Nauda 140 256 195 212 931
Apgrozāmie līdzekļi 80 257 269 213 963
Kopā aktīvi 150 282 938 232 158

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 1 907 1 907
2. Mērķfondi 30 55 820 55 820
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 169 781 27 989
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 47 436 141 792
3. Rezerves fonds 40 217 217 169 781
I. Fondi 10 274 944 227 508
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 5 538 246
3. Pārējie kreditori 110 2 456 4 404
III. Īstermiņa kreditori 80 7 994 4 650
Kopā pasīvi 120 282 938 232 158
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008033071 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 453 287
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 18 936 120 589
IV. Saņemtās dotācijas. 40 380 236 323 067
VII. Citi ieņēmumi. 60 652 6 748
3. Algas. 110 257 277 213 180
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 60 654 50 869
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 3 992 1 669
6. Citi izdevumi. 140 30 918 43 181
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 400 277 450 691
IX. Izdevumi. 80 352 841 308 899
XI. Izdevumi kopā. 160 352 841 308 899
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 47 436 141 792
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008033071 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 3 260 2 705

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 106 745 20 218
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 700
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 1 510 2 786
1.6. Citi ziedotāji. 90 155 650
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 11 282 6 280
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 2 407 687
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 100 000
2.6. Citi ziedotāji. 160 3 582 9 486
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 535 3 250
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 250 331
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 26 973 29 926
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 110 005 22 923
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 1 665 4 136
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 17 271 116 453
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 18 936 120 589
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 535 3 250
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 785 3 581

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 26 973 29 926
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 26 973 29 926
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 27 758 33 507
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 101 183 110 005
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 4 140 3 260

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 97 043 106 745
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Vadības ziņojums par Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbību 2019. gadā. 


 


Darbības veids: biedrība 


Vienotais reģistrācijas numurs: 40008033071 


Reģistrēts: 17.02.1998. 


Datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu un parakstīti statūti: 22.01.1998. 


Ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā: 01.03.2005. 


Juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2-17, Rīga, LV – 1063 


Kontaktadrese: Vienības gatve 45, Rīga, LV - 1004 


Tālruņa numurs: 67064443 


Faksa numurs: 67064443 


E-pasta adrese: palliative.lv@gmail.com 


Mājas lapa: www.palliative.lv 


 


Izpildinstitūcija:  


Aina Briede, izdarīts ieraksts par iecelšanu: 12.09.2017. 


Anda Jansone, izdarīts ieraksts par iecelšanu: 12.09.2017. 


Ilze Petrovska, izdarīts ieraksts par iecelšanu: 12.09.2017. 


Ilona Leitāne, izdarīts ieraksts par iecelšanu: 12.09.2017. 


Vineta Grigāne-Drande, izdarīts ieraksts par iecelšanu: 12.09.2017. 


 
BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBA 
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Mērķi: Attīstīt un ieviest praksē paliatīvās aprūpes (turpmāk – PA)  koncepciju Latvijā, 


atbalstīt neizārstējami slimos bērnus un viņu ģimenes locekļus, informēt sabiedrību par 


paliatīvo aprūpi. 


Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (turpmāk – Biedrība) darbības uzdevumi: 


1. Veidot atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās ir bērni ar neizārstējamām, 


progresējošām slimībām. 


2. Izglītot un informēt visus iedzīvotājus un īpaši – ārstniecības un ārstniecības 


atbalsta personas par bērnu paliatīvās aprūpes būtību, mērķiem un iespējamām aprūpes 


metodēm; 


3. Iesaistīt sabiedrību PA atbalstīšanā. 


Situācijas apraksts:  


Biedrības darba pieredze liecina, ka pieprasījums pēc PA pakalpojumiem katru gadu 


palielinās. Strauji palielinoties pieprasījumam, Biedrības darbībā aktuāla kļūst 


nepieciešamība izstrādāt tādus normatīvos dokumentus, kas sekmētu bērnu PA 


pakalpojumu attīstību visos valsts reģionos. Īpaša nozīme bērnu PA ir cilvēkresursu 


kvalitātei. Biedrība savas darbības laikā bērnu PA ir pārņēmusi un adaptējusi 


biopsihosociālo aprūpes modeli. Saskaņā ar šo pieeju, kā viens no būtiskākajiem 


faktoriem ir  PA pakalpojuma nodrošināšana bērnam ģimenē viņa dzīves vietā, t.i., 


ierastajā vidē – mājās. Pakalpojumus bērnu paliatīvās aprūpes komanda sniedz visai 


ģimenei. Tie centrēti uz ģimenes vajadzībām. Sadarbībā ar Biedrību, pirmā pilna sastāva 


bērnu paliatīvās aprūpes starpdisciplinārā komanda Latvijā izveidota un darbojas Bērnu 


klīniskajā universitātes slimnīcā, kur tā sniedz konsultācijas stacionārā, kā arī ambulatori 


konsultatīvu palīdzību visām ģimenēm un nodrošina bērnu paliatīvās aprūpes 


pakalpojumus mājās. Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums no 2012. gada marta 


pieejams arī Liepājā, kur to sniedz starpdisciplināra paliatīvās aprūpes komanda. 


Situāciju Latvijā sarežģī fakts, ka paliatīvās aprūpes pakalpojumu apmaksas un 


pieejamības nodrošināšana ir vairāku ministriju pakļautībā (VM, LM).  


Bērnu paliatīvās aprūpes komandas darbības pamatprincipi : 


Pateicoties Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības speciālistu aktivitātēm, tikai pēdējos gados 


sākusies pamanāma attīstība un pilnveide bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumā veselības 
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un sociālās aprūpes nozarēs. Biedrība piedāvā Bērnu paliatīvās aprūpes komandas 


speciālistu pakalpojumus, ievērojot neizārstējami slimā bērna un viņa ģimenes veselības 


aprūpes un sociālās aprūpes vajadzības, kā arī bērna slimības laikā un sērošanas periodā 


ģimenei nepieciešamo psihosociālo un garīgo atbalstu. Bērnu PA komandu veido pediatrs 


(paliatīvās aprūpes ārsts), bērnu medicīnas māsa (māsa paliatīvajā aprūpē), sociālais 


darbinieks, psihoterapeits, kapelāns un psihologs, kuri, strādājot pēc vienotiem komandas 


darba principiem, diagnosticē, risina un vada katru klīnisko gadījumu (neizārstējami 


slimais bērns un viņa ģimene) izveidojot  individuālu aprūpes plānu katrai ģimenei. 


 


Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības sasniegumi pārskata periodā: 


Biedrība 2019. gadā nodrošināja valsts apmaksātus psihosociālās rehabilitācijas 


pakalpojumus paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, saskaņā ar 


Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļā un MK not. Nr.766 


noteikto Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu.   


2019. gadā 289 ģimenes saņēmušas bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu mājās un 16 


ģimenes psiholoģisku un garīgu atbalstu sērošanas periodā. 


 


II Izglītība bērnu paliatīvajā aprūpē un zinātniski pētnieciskā darbība 


1. 2019. gadā Biedrības biedri piedalījušies vairākos starptautiskos un vietēja rakstura 


semināros, konferencēs un kongresos ar 7 mutiskām un 12 postera prezentācijām, 1 


konferences sēdes darba vadību. Tas deva iespēju dalīties ar uzkrātajām zināšanām 


un paliatīvās aprūpes pieredzē ar citām valstīm.  


2. Posteris „The role of support groups in improving the quality of life of families in 


Children’s Palliative Care”(autori: Aina Briede, Anda Jansone, Varis Bogdanovs, 


Helene Saleniece) International Palliative Care Network Poster Exhibition konkursā 


ieguva 3. vietu. 


3. Turpinot iesākto izglītības darbu bērnu paliatīvās aprūpes jomā, novadīti lekciju 


kursi „Pediatrijas pamati un klīniskais sociālais darbs”(iekļauta arī bērnu paliatīvās 


aprūpes tēma) un „Paliatīvā aprūpe” RSU Sabiedrības veselības un sociālās 


labklājības fakultātes sociālā darba studentiem.  
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III Starptautiskā sadarbība 


 


1. Biedrība attīsta un pilnveido sadarbību ar Baltkrievijas Bērnu hospisu, apgūstot 


pieredzi īpašu paliatīvās aprūpes programmu izstrādē un sagatavošanā. Īstenota 


abu organizāciju pieredzes apmaiņas vizītes paliatīvās aprūpes pakalpojumos 


iesaistītajiem speciālistiem. 


2. Biedrība, kā ICPCN (International Children’s Palliative Care Network - 


starptautisks bērnu paliatīvās aprūpes organizāciju tīkls) biedrs, iepazīstās ar 


aktuālo informāciju organizācijas mājas lapā un sociālajos kontos, un dalās ar 


jaunākajiem notikumiem bērnu paliatīvajā aprūpē Biedrības sociālajos kontos.  


3. Biedrība iesaistījusies „Austrumeiropas un centrālās Āzijas Bērnu paliatīvās 


aprūpes asociācijas” darbā, sagatavojot materiālus par bērnu paliatīvo aprūpi 


Latvijā. Ik gadu Biedrība atzīmē Pasaules Paliatīvās aprūpes un hospisa dienu ar 


dažādiem, šai dienai, veltītiem pasākumiem.  


4. 2019. gadā gadā Pasaules Hospisa un Paliatīvas aprūpes dienas moto bija: 


“Paliatīvā aprūpe. Manas rūpes, manas tiesības!” Šīs dienas, izvirzītā moto mērķis 


ir paziņot, ka par paliatīvās aprūpes tematiku var iestāties ikviens - gan tie, kurus 


skārusi neizārstējama slimība, gan sabiedrība kopumā - ar mērķi vērst politikas 


veidotāju uzmanību par prioritāti noteikt paliatīvās aprūpes finansēšanu, 


atbalstīšanu. Šajā dienā savu vēsti un nostāju par bērnu paliatīvo aprūpi, par to, 


cik nepieciešams ir atbalsts, izsaka arī foto projekta "Sapņu tilti" māsiņu Nikolas 


un Vanesas ceļabiedre ceļā uz sapņu piepildījumu Rēzija Kalniņa! Intervija tika 


ievietota Biedrības sociālajos kontos. Sadarbībā ar BKUS Interešu izglītības 


nodaļas pedagogiem tika organizēta Cepuru akcija. Ikviens bērniņš slimnīcā 


varēja rotaļu darbnīcās zīmēt, krāsot, griezt un līmēt, izveidojot lielisku cepuri, ko 


nēsāt ar lepnumu un prieku, tā piedaloties starptautiskajā paliatīvās aprūpes dienas 


atzīmēšanā akcijā “Hat on! Palliatice care”. 


5. Publicēts Eiropas Paliatīvās Aprūpes Atlas (EAPC European Atlas of Palliative 


Care), tā izstrādes rezultāti  prezentēti 16. Pasaules paliatīvās aprūpes kongresā 


2019. gada maijā Berlīnē. Biedrība sagatavoja informatīvu materiālu atlasā par 


bērnu paliatīvo aprūpi Latvijā. 
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IV Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO 


1. No 02.01.2018. valsts apmaksāto pakalpojumu grozā, pirmoreiz iekļauta 


psihosociālā rehabilitācija, tādējādi bērnu paliatīvā aprūpe pilnā apmērā pieejama 


visā Latvijā. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 2019. gadā turpina īstenot deleģēto 


valsts pārvaldes uzdevumu- psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu 


nodrošināšanu ģimenēm, kuras saņem bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus.  


2. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības vecāku iniciatīvas grupas pārstāvji,  Biedrības 


mērķa grupas interešu aizstāvībai, aktīvi iesaistās RD Personu ar invaliditāti NVO 


konsultatīvajā padomes darbā, piedalījušies publikāciju sagatavošanā masu 


medijiem, snieguši intervijas TV, radio raidījumos, iesaistījušies Biedribas 


labdarības akciju organizēšanā u.c.  


3. PA pakalpojuma īstenošanas un attīstības sekmēšanai, Biedrība īstenojusi 


sadarbību ar citām NVO (piem., biedrība „Dižvanagi”, „Teodora Jura fonds”, 


„Bērnu rīts”, Starptautiskais sieviešu klubs, Rotary klubs, „Sei Bella”,   Lions 


Club RĪGA , Slimnīcas Bērnu Fonds u.c).  


4. Biedrības pārstāvji piedalās darba grupu darbā, sanāksmēs VM, NVD,LM, 


Saeimas sociālo un darba lietu komisijā par paliatīvās aprūpes jautājumiem valstī. 


5. Biedrība, kā Latvijas Pilsoniskās Alianses (LPA) biedrs, piedalījās  Memoranda 


padomes vēlēšanās un LPA rīkotajos pasākumos.   


6. Biedrība, kā ICPCN (International Children’s Palliative Care Network) biedrs, 


piedalījās ICPCN organizētajās informatīvās kampaņās. 


V Biedrības Vecāki iniciatīvas grupas darbība 


 


Biedrības mērķa grupas interešu aizstāvībai, Biedrības Vecāku iniciatīvas grupas 


pārstāvji:  


 pārstāvēja Biedrību RD Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvajā padomē, 


piedaloties tās sanāksmēs. 


 Iesaistījās fotoprojekta „Sapņu tilti” organizēšanā un īstenošanā; 


 Iesaistījās labdarības kustības „Eņģeļu koks” organizēšanā un īstenošanā. 
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 Piedalījās TV un radio raidījumos, sniedza intervijas žurnāliem („Krustpunkts”, 


akcija „Dod pieci”, LR1 „Zināmais nezināmajā”, “Saknes debesīs”, radio Marija 


Latvija "Rīta cēliens", Latvijas Kristīgais Radio raidījumā "Celies un staigā" u.c.) 


 Iesaistījās publikāciju sagatavošanā par bērnu paliatīvo aprūpi. 


 


VI Sabiedrības informēšana un izglītošana 


Sabiedrības informēšana un izglītošana par Biedrības mērķa grupu un bērnu paliatīvās 


aprūpes pakalpojumu: 


 Cēsīs norisinājās pirmā mammu un tētu konference @Vecāku revolūcija, kurā 


dažādu jomu speciālisti un Latvijas ģimenes ar praktiskiem un personiskiem 


stāstiem dalījās savā pieredzē par izaicinājumiem ģimenē un tās mijiedarbību ar 


apkārtējo pasauli. Biedrības pārstāvji iepazīstināja konferences apmeklētājus ar 


foto projekta "Sapņu tilti" ideju un vērtībām, sava veida revolūciju, ko tas nes. 


 Sadarbībā ar LM izveidota infografika par paliatīvās aprūpes pakalpojumiem. Tā 


ievietota Biedrības, LM u.c. sociālajos kontos. 


 ES fondu projektu apbalvošanas ceremonija RegioStars 2019 norisinājās LU 


Akadēmiskā centra Zinātņu mājā. Biedrība ieguva godpilno 1. vietu kategorijā 


“Iekļaujoša izaugsme: cīņa pret nevienlīdzību un nabadzību” - bērnu paliatīvās 


aprūpes mobilās brigādes pakalpojums - aprūpe mājās.” 


 Sagatavots un publicēts materiāls par Biedrību un bērnu paliatīvās aprūpes 


pakalpojumiem Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu izdevuma “Nesēdi tumsā!” 


īpašajā pielikumā “Biedru telpa”. 


 Sagatavots un publicēts materiāls Eiropas Komisijas mājas lapā par Biedrības 


ESF īstenoto projektu kā labās prakses piemēru 


http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=2919  


 Redakcionāli papildināts un pilnveidots materiāls par bērnu paliatīvās aprūpes 


pakalpojumiem “Ceļvedis bērnu paliatīvajā aprūpē”, iesniegts NVD publicēšanai. 


 Intervijas radio, TV, žurnālos, sociālajos tīklos par bērnu paliatīvās aprūpes 


pakalpojumiem. 


VII Biedrības organizētās labdarības akcijas un pasākumi 
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1. Labdarības kustība „Eņģeļu koks”: 
 


1.1. Īstenota labdarības akcija “Uzzied eņģeļu koks” 
 
 Mātes un Starptautiskajai ģimeņu dienai veltīts Svētbrīdis- Koncerts. 


Atzīmējot Mātes un Ģimenes dienu, Biedrība organizēja 13.05.19. svētbrīdi-koncertu 


Doma baznīcā, lai akcentētu ģimenes, kā vienota veseluma nozīmi un lomu neizārstējamā 


bērna dzīves kvalitātes saglabāšanā. Labdarības koncertā piedalījās Varis Vētra, Evita 


Zālīte Grosa, Ieva Sutugova un TU UN ES vokālais ansamblis, Ieva Janiševa un 


Ansamblis Vivo, Megija, Kitija un Kristiāna Pačegones, Annija Putnina Music, Larisa 


Carjkova, @Anna Amanda Stolere, Arfiste/harpist Ieva Šablovska un Ainars Sablovskis. 


 Uzrunu un vēstījumus Mātes dienā teica Linda Mūrniece, Ivanda Bite, Iveta 


Simsone, Marika Gederte. Koncerta muzikālo pavadījumu nodrošināja Rolands 


Belevics (taustiņi), Norberts Skraucis (basğitāra), Andris Buikis (bungas) un Andris 


Abelite (trompete). Par koncerta labskanību rūpējās Jānis Ozoliņš un Krišjānis Ozoliņš. 


Tika sagatavota pasākuma norises programma un ielūgumi, kurus nosūtīja ģimenēm un 


sadarbības organizācijām, atbalstītājiem. Sagatavotā koncerta afiša, izvietota uz 100 afišu 


stabiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, skolās, universitatēs, bibliotēkās, 


sadarbības partneru organizācijās u.c. Informācija tika publicēta masu saziņas līdzekļos 


un sociālajos tīklos. Svētbrīža-koncerta apmeklētājiem bija pieejama ziedojumu kastīte, 


saziedotie līdzekļi nodoti Biedrībai specifisko mērķu īstenošanai. Pasākumā bija izvietoti 


Biedrības izstrādātie informatīvie materiāli (bukleti, informatīvais stends). Sagatavoti 


publicitātes materiāli.  


1.2. Īstenota labdarības akcija “Apsnieg eņģeļu koks” 


Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība īstenojusi gadskārtējo labdarības kustību “Apsnieg 


eņģeļu koks”, kuras mērķis ir gan aktualizēt bērnu paliatīvās aprūpes problemātiku, 


pievēršot sabiedrības uzmanību neizārstējami slimu bērnu dzīves kvalitātei, gan vākt 


ziedojumus pilnvērtīgai multiprofesionālas palīdzības sniegšanai pacienta dzīvesvietā.  


 Labdarības kustības ietvaros Apotheka aptieku tīkla 2 aptiekās Latvijā un lidostā 


“Rīga” norisinājās ziedojumu vākšanas kampaņa “Dāvā iespēju dzīvot mājās, 


nevis slimnīcā”. Aptiekas apmeklētājiem bija pieejama ziedojumu kastīte, 


saziedotie līdzekļi nodoti Biedrībai specifisko mērķu īstenošanai.   
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Ziemassvētku svētbrīdis-koncerts bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas Doma baznīcā 


15.12.15. Koncertā piedalījās - soliste Monta Martinsone, Pāvula Jūrjana Mūzikas 


Skolas vijolnieki, Zemessardzes orķestris / Latvian National Guard Orchestra metāla 


pūšaminstrumentu kvintets un Rīgas Doma draudzes koris. Tika sagatavota pasākuma 


norises programma un ielūgumi, kurus nosūtīja ģimenēm un sadarbības organizācijām, 


atbalstītājiem. Sagatavotā koncerta afiša, izvietota uz 100 afišu stabiem Rīgas pilsētas 


administratīvajā teritorijā, skolās, universitatēs, bibliotēkās, sadarbības partneru 


organizācijās u.c. Informācija tika publicēta masu saziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. 


Svētbrīža-koncerta apmeklētājiem bija pieejama ziedojumu kastīte, saziedotie līdzekļi 


nodoti Biedrībai specifisko mērķu īstenošanai. Pasākumā bija izvietoti Biedrības 


izstrādātie informatīvie materiāli (bukleti, informatīvais stends). Sagatavoti publicitātes 


materiāli.  


2. Mūžībā aizgājušo bērnu piemiņas svētbrīdis. 


 


 Mūžībā aizgājušo bērnu piemiņas svētbrīdi Biedrība 2019. gada nogalē organizēja jau 


21. gadu pēc kārtas. Pateicoties viesnīcas Eiropa Royal Hotel atbalstam, piemiņas 


svētbrīdis norisinājās skaistajās Benjamiņa nama telpās.  Svētbrīdi vadīja mācītājs 


S.Ratnieks. Ievada vārdus teica bērnu paliatīvās aprūpes komandas kapelāne Helēne 


Saleniece. Par muzikālo pavadījumu rūpējās Ilze Kaspare, Indra Ozola un Larisa 


Carjkova. 


 


3. Ziemassvētku pasākums „Eņģeļu koks” mājas paliatīvās aprūpes pacientiem. 


 


Labdarības kustības „Eņģeļu koks” 2019” ietvaros tika saglabāta pasākuma „Eņģeļu 


koks” vēsturiskā tradīcija, kuras ietvaros Latvijas starptautiskās skolas skolnieki gatavo 


Ziemsvētku dāvanas PA esošam bērniem. Otro gadu pēc kārtas, labdarības kustībā 


iesaistījās arī Lapmežciema pamatskolas skolēni un viņu vecāki. Skolēni kopā ar 


vecākiem sagatavoja Ziemassvētku dāvanas paliatīvajā aprūpē mājās esošajiem bērniem. 


Dāvanas tika nogādātas slimajiem bērniem mājās.  
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4.Multifunkcionāla bērnu paliatīvās aprūpes centra-hospisa projekts „Sapņu tilti”. 


Biedrība uzsākusi multifunkcionāla bērnu paliatīvās aprūpes centra-hospisa “Sapņu tilti” 


izveides projektu, aicinot sabiedrību, uzņēmējus un citus interesentus atbalstīt ieceres 


īstenošanu, ziedojot finansiālos un materiālos līdzekļus un intelektuālos resursus. Pirmie 


projekta atbalstītāji 2018 gadā bija “Micrec PM” un “Mārtiņa Freimaņa fonds”.  


Arī pasaulē plašu atzinību guvušo Īpašo bērnu fotoprojekta (Precious Baby Project) 


autori Andželu Forkeri (Angela Forker) ir uzrunājusi iecere uzbūvēt šo centru. 2019. gada 


maija izskaņā – jūnija sākumā autore viesojās Latvijā, lai fotografētu 11 ģimenes, kurās 


aug neizārstējami slimi bērniņi. Parādīt, ka ikviens bērniņš ir skaists, mīlēts, saredzēt 


vēstījumu, ko viņš šai pasaulei nes, – tāds ir foto mākslinieces Andželas vēstījums caur 


šiem mākslas darbiem. Andžela Forkere uzbur aizkustinošas ainas, kurās galvenie varoņi 


ir neizārstējami slimi bērni. Fotoprojekta “Sapņu tilti” mērķis ir parādīt, ka ikviens bērns, 


neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa vispirms ir mazulis, nevis pacients vai diagnoze, un 


aicināt sabiedrību iesaistīties multifunkcionāla paliatīvās aprūpes centra bērniem “Sapņu 


tilti” izveidošanā. Tāpat mūsu mērķis ir parādīt, ka, lai arī šo bērnu ikdienu ierobežo viņu 


veselības stāvoklis, savā būtībā viņi ir vienlīdzīgi ar visiem citiem. 


Sabiedrībā zināmi cilvēki iesaistījās fotoprojektā, kļūstot par katra īpašā bērniņa un viņa 


ģimenes ceļabiedru. 


 2019. gada 5. septembrī, LU Zinātņu mājā tika atklāta foto izstāde “Sapņu tilti,” kura 


tapusi sadarbībā ar pasaules atzinību guvušo Andželu Forkeri (Angela Folker), Latvijā 


zināmām personībām. Foto izstāde “Sapņu tilti” 2019. gadā apceļoja vairākas Latvijas 


pilsētas un bija apskatāma arī Viļņā.  


Pasākumu īstenošanā iesaistījās Biedrības biedri un  brīvprātīgie.  


FINANŠU INFORMĀCIJA 


1. Pamatlīdzekļi 


 


 Sākotnējā vērtība Atlikusī vērtība 


I. grupa “Transportlīdzekļi” 15648 20968 


II.grupa “Datortehnika” 12737 4701 


III.grupa “Medicīniskā aparatūra” 751 0 


Kopā  29136 25669 


 







Tālrunis +371 67 064443,+371 29420410 
e-pasts: palliative.lv@gmail.com 


www.palliative.lv 


Ikšķiles 2-17, Rīga, LV 1063, Latvija 
Reģ.Nr.40008033071 


 


t.sk. ziedojumos saņemtie pamatlīdzekļi: 


 


 Sākotnējā 


vērtība 


Uzkrātais 


nolietojums 


Pārskata gada 


nolietojums 


Atlikusī 


vērtība 


I. grupa 


“Transportlīdzekļi” 


3922 3922 0 0 


 


Nemateriālie ieguldījumi 


 


 Sākotnējā vērtība Atlikusī vērtība 


Datorprogrammu licences 644 0 


Kopā  644 0 


 


2. Fondi 


 Atlikums uz 


01.01.2019., 


EUR 


Iepriekšējo 


gadu līdzekļu 


pārdale, EUR 


Pārskata gada 


palielinājums/ 


Samazinājums, 


EUR 


Atlikums uz 


31.12.2019., 


EUR 


Pamatfonds 1907 0 0 1907,00 
Mērķa fonds 55820 +100000  155820 
Rezerves fonds 169781 - 100000 47436 117217 
Fondi kopā 227508 0 47436 274944 


 


3. Nodokļu nomaksa 2019.gadā : 


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 45 357,90 EUR 


Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas -88 222,24 EUR 


4. Ziņas par darbiniekiem: 


Periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. biedrībā uz darba līguma pamata strādājuši 


vidēji 22 darbinieki. Kopējais atalgojums pirms nodokļu nomaksas 257 276,70 EUR 


 


5. Saņemtās dotācijas 
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Valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšana paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem - 
veikšanas līguma Nr.LM2017/24-1-04/23 no 27.12.2017. ietvaros no LR 
Labklājības ministrijas saņemti 380236,00 EUR. 


Dotācijas izlietojums saskaņā ar līguma Nr.LM2017/24-1-04/23 no 27.12.2017. 
tāmi : 


N.p.k. Izdevuma pozīcija Summa, EUR 


1 Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
darbinieku mēnešalgas, t.sk. darba devēja 
VSAOI un citas sociālās garantijas 


306606,00 


2 Transporta izdevumu psihosociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai 
klientu dzīves vietā 


7988,00 


3 Pakalpojumu iegāde psihosociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai 


5254,00 


4 Preces, materiāli psihosociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma nodrošināšanai 


1288,00 


5 Inventāra, pamatlīdzekļu (t.sk. a/m iegāde 
vizītēm pie pakalpojuma saņēmējiem) iegāde 


11466,00 


 KOPĀ 332602,00 


6. No NVO fonds, ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 


Pārskata periodā nav saņemts. 


 


31.07.2020.                                                                   A.Jansone  


                                                                      Biedrības valdes priekšsēdētāja   
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Biedrības vai nodibinājuma nosaukums 
BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBA  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.40008033071  
Juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2-17, Rīga 
 Kontakttālrunis: 26376577, 29420410           


 


ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS  
no vispārējiem ziedojumiem 


par 2019.gadu 


 Iesniedz, ja ir iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un saņemto 
ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša algas  


 Nauda 
(EUR) 


Manta 
(EUR) 


Neierobežotai lietošanai izlietoto ziedojumu un dāvinājumu 
kopsumma (vispārējie ziedojumi) 


1665,- 0,- 


Administratīvie izdevumi 250,- 0,- 
Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi krājumi 0,- 0,- 
Pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi. 
Datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības 
daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi. 


0.- 0,- 


Organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinātā darba alga, 
atlīdzība vai citi darba samaksai pielīdzināmas maksājumu summas un  
ar to saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas. 


0,- 0,- 


Organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātie likumā 
paredzētie maksājumi darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto 
summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citi ar 
darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītie naudas maksājumi. 


0,- 0,- 


Pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. 


0,- 0,- 


Izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, 
apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas 
izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī 
organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus. 


250,- 0,- 


 
Par sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk — organizācija) 


administratīvajiem izdevumiem ir uzskatāmi organizācijas vadīšanas, uzturēšanas, 
reklāmas un ar organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu 
ieguvi saistītie izdevumi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītie nodokļi. 





