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Darbinieku skaits 22
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008033071 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 32 342 25 669
II. Pamatlīdzekļi 30 32 342 25 669
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 32 342 25 669
II. Debitori 120 2 262 1 074
IV. Nauda 140 163 104 256 195
Apgrozāmie līdzekļi 80 165 366 257 269
Kopā aktīvi 150 197 708 282 938

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 43 217 218 169 781
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -78 336 47 436
3. Rezerves fonds 40 138 882 217 217
I. Fondi 10 196 609 274 944
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 5 538
3. Pārējie kreditori 110 1 099 2 456
III. Īstermiņa kreditori 80 1 099 7 994
Kopā pasīvi 120 197 708 282 938
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008033071 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 351 453
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 15 844 18 936
IV. Saņemtās dotācijas. 40 279 658 380 236
VII. Citi ieņēmumi. 60 1 203 652
3. Algas. 110 276 974 257 277
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 65 991 60 654
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 4 022 3 992
6. Citi izdevumi. 140 28 405 30 918
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 297 056 400 277
IX. Izdevumi. 80 375 392 352 841
XI. Izdevumi kopā. 160 375 392 352 841
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -78 336 47 436
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008033071 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

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

12 4 140 3 260

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 97 043 106 745
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 300 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 1 120 1 510
1.6. Citi ziedotāji. 90 129 155
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 12 700 11 282
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 630 2 407
2.6. Citi ziedotāji. 160 965 3 582
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 312 535
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 217 250
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 18 670 26 973
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 101 183 110 005
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 1 549 1 665
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 14 295 17 271
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 15 844 18 936
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 312 535
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 529 785

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 18 670 26 973
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 18 670 26 973
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 19 199 27 758
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 97 828 101 183
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 5 160 4 140

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

320 92 668 97 043
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2005.gada 4.janvāra 
MK noteikumi Nr.11 


 
 


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 2020.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) 


1549,- 0,- 


Administratīvie izdevumi 217,- 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. 


217.- 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. 
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                                                                    Bērnu paliatīvās aprūpes  biedrības   


                             (reģ.Nr. 40008033071) 


                                                       valdes priekšsēdētājas  Andas Jansones 


                                               


 


Vadības ziņojums par Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbību 2020. 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: 29420410 


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


Mājas lapa: www.palliative.lv 


 


Izpildinstitūcija:  


Anda Jansone, izdarīts ieraksts par iecelšanu: 12.02.2021. 


Ilona Leitāne, izdarīts ieraksts par iecelšanu: 12.02.2021. 


Dace Kluša, izdarīts ieraksts par iecelšanu: 12.02.2021. 
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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 


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 
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(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: 


I Biedrība 2020. 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.   


2020. gadā 314 ģimenes saņēmušas bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu mājās un 27 


ģimenes psiholoģisku un garīgu atbalstu sērošanas periodā. 


 


II Izglītība bērnu paliatīvajā aprūpē un zinātniski pētnieciskā darbība 


1. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība sadarbībā ar Liepājas Bērnu paliatīvās aprūpes  


Komandu un Teodora Jura fondu 07.02.20. organizēja semināru “Dzīve ar 


neizārstējami slimu bērnu”, kurā piedalījās gan vecāki, gan nozares speciālisti. Ar 


informāciju par paliatīvās aprūpes pakalpojumu neizārstējami slimiem bērniem un 


viņu ģimenes locekļiem dalījās arī mūsu komandas vadītāja Anda Jansone un 


kapelāne Astra Dannenfelde. 


2. 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.  


 


III Starptautiskā sadarbība 


 


1. 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.  


Atzīmējot pasaules Hospisa un paliatīvās aprūpes dienu, Biedrība piedalījās 


ICPCN organizētajā cepuru akcijā #HatsOn4CPC. Latvijā slavenais burvju 
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mākslinieks Dante Pecolli demonstrēja brīnumu triku īsā video ar aicinājumu ik 


vienu piedalīties Biedrības FBkontā ar savu individuālo cepuru triku, tādejādi 


veicinot veicinātu bērnu paliatīvās aprūpes atpazīstamību. 


2. Oktobris visā pasaulē ir Hospisa un paliatīvās aprūpes atpazīstamības mēnesis.  


 Latvijā Pasaules Hospisa un Paliatīvas aprūpes dienu Biedrība atzīmēja ar 


fotoizstādes "Sapņu tilti" atklāšanu Zeit Mākslas telpā Līgatnē. Izstāde 


bija aplūkojam līdz oktobra beigām. TV3 sižets par izstādi  


https://skaties.lv/.../ligatne-atklata-izstade-par.../... 


 2020 gada Paliatīvās aprūpes dienas moto ir “Rūpes par sevi = mans 


komforts”. Mammām un tētiem tas ir jo īpaši svarīgi, jo viņiem jābūt 


bērna kompasam un ir tik viegli apmaldīties neziņā, satraukumā, lielos un 


mazos pārdzīvojumos saistībā ar bērna audzināšanu un veselības 


problēmām. Atvērtība, atklātība, stiprie stāsti var kalpot kā patiesie 


kompasi vecākiem, kuriem jācīnās ar sajūtām sevī, vadot bērnu smagā 


slimībā un vecākiem, kuru bērniem viss kārtībā ar veselību, bet ir daudz 


citu jautājumu. Kā tapt spēcinātiem, kā sajust sevi, rast mieru un brīvību. 


Par šiem un daudziem citiem jautājumiem tika diskutēts pasākumā 


23.10.20. “Dzīvās sarunas “Uzbūvēt jaunu tiltu, kad izsapņotais brūk vai ir 


sabrucis”, kuru organizēja Biedrība sadarbībā ar Zeit, Līgatnē. Pasākuma 


moderētājs bija Kaspars Zlidnis, sarunu dalībnieki: Kaspars Simanovičs, 


Irina Pētersone, Anete Bendika, Ludmila Ābrama un Jānis Balodis. 


 


3. No 2019. gada 15. novembra līdz 15. decembrim norisinājās ikgadējā 


International Association for Hospice & Palliative Care (Starptautiskā hospisa un 


paliatīvās aprūpes asociācijas) rīkotā tiešsaistes plakātu izstāde. Tajā tika izstādīti 


36 plakāti/pētījumi no 14 valstīm. “Ar katru gadu plakātu kvalitāte un iesniegtais 


skaits aug,” saka Kiran Bharadwaj, asociācijas projektu vadītājs. Šajā reizē 


iesniegto plakātu rekordiste bija Latvija. Rezultāti tika paziņoti 2021. gada 


sākumā. Starptautisku atzinību un godpilno 3.vietu ieguva bērnu paliatīvās 


aprūpes komandas kapelānes Ainas Briedes plakāts par tēmu: “Atbalsta grupu 


loma ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanā bērnu paliatīvās aprūpes jomā.”Vairāk 


informācijas: https://hospicecare.com/.../publ.../newsletter/2020/02/news/ 


 


IV Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, NVO 
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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 2020. gadā turpina īstenot deleģēto 


valsts pārvaldes uzdevumu- psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu 


nodrošināšanu ģimenēm, kuras saņem bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus.  


2. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pārstāvji un paliatīvajā aprūpē esošo bērnu 


vecāki,  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”, 


Starptautiskais sieviešu klubs, Lions Club RĪGA , u.c).  


4. Biedrības pārstāvji piedalās sanāksmēs VM, NVD,LM, par paliatīvās aprūpes 


jautājumiem valstī. 


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


pasākumos.   


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


piedalījās ICPCN organizētajās informatīvās kampaņās. 


 


V Biedrības darbības novērtējums 


 


2020. gada 17. septembrī norisinājās Latvijas Ārstu biedrības organizētā "Gada 


balva medicīnā 2019" ceremonija. Nominācijā “Labākais integrēta pakalpojuma 


sniedzējs” Labklājības ministrija pateicības rakstu saņēma Bērnu paliatīvās aprūpes 


biedrība. Pateicības rakstu Biedrībai pasniedza Labklājības ministre Ramona 


Petraviča par - veiksmīgi attīstītu un īstenotu bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu 


bērniem vairāk kā 20 gadu garumā.  


 


VI Sabiedrības informēšana un izglītošana 
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Sabiedrības informēšana un izglītošana par Biedrības mērķa grupu un bērnu paliatīvās 


aprūpes pakalpojumu: 


1. Biedrība, atzīmējot Pasaules Hospisa un paliatīvās aprūpes dienu Latvijā: 


 piedalījās ICPCN organizētajā cepuru akcijā #HatsOn4CPC. Latvijā slavenais 


burvju mākslinieks Dante Pecolli demonstrēja brīnumu triku īsā video ar 


aicinājumu ik vienu piedalīties Biedrības FBkontā ar savu individuālo cepuru 


triku, tādejādi veicinot veicinātu bērnu paliatīvās aprūpes atpazīstamību. 


 fotoizstādes "Sapņu tilti" atklāšanu Zeit Mākslas telpā Līgatnē. Izstāde bija 


aplūkojam līdz oktobra beigām. TV3 sižets par izstādi  


https://skaties.lv/.../ligatne-atklata-izstade-par.../... 


 2020 gada Paliatīvās aprūpes dienas moto ir “Rūpes par sevi = mans komforts”. 


Mammām un tētiem tas ir jo īpaši svarīgi, jo viņiem jābūt bērna kompasam un ir 


tik viegli apmaldīties neziņā, satraukumā, lielos un mazos pārdzīvojumos saistībā 


ar bērna audzināšanu un veselības problēmām. Atvērtība, atklātība, stiprie stāsti 


var kalpot kā patiesie kompasi vecākiem, kuriem jācīnās ar sajūtām sevī, vadot 


bērnu smagā slimībā un vecākiem, kuru bērniem viss kārtībā ar veselību, bet ir 


daudz citu jautājumu. Kā tapt spēcinātiem, kā sajust sevi, rast mieru un brīvību. 


Par šiem un daudziem citiem jautājumiem tika diskutēts pasākumā 23.10.20. 


“Dzīvās sarunas “Uzbūvēt jaunu tiltu, kad izsapņotais brūk vai ir sabrucis”, kuru 


organizēja Biedrība sadarbībā ar Zeit, Līgatnē. Pasākuma moderētājs bija Kaspars 


Zlidnis, sarunu dalībnieki: Kaspars Simanovičs, Irina Pētersone, Anete Bendika, 


Ludmila Ābrama un Jānis Balodis. 


2. Sadarbībā ar Rīgas Starptautisko Sieviešu Klubu ( The International Women's 


Club of Riga) kapelāne Helene Saleniece novadīja lekciju (angļu valodā) zoom 


platformā par tēmu: “Prieks mūsu ikdienā”. 


3. Īstenota sabiedrības aptauja par tās informētību par paliatīvo aprūpi, sniegto 


pakalpojumu novērtējumu, attīstības iespējām 


https://www.visidati.lv/aptauja/1610656492/  


4. Sagatavoti un publicēti materiāli par Biedrību un bērnu paliatīvās aprūpes 


pakalpojumiem Latvijas Pilsoniskās alianses ziņu izdevuma “Nesēdi tumsā!” 


īpašajā pielikumā “Biedru telpa”. 


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


pakalpojumiem. 
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6. Sadarbībā ar atbalstītājiem, sniegts atbalsts paliatīvajā aprūpē esošajām ģimenēm: 


  Lions Club Riga Centennial ziedoja kancelejas piederumus un grāmatas 


mazajiem pacientiem, kas raisīs prieku, radošumu bērnos un vecākos dāvātās 


grāmatas ienesīs cerību, mieru, iedvesmu. 


 Lions Clubs International ( Lions Club Riga Centennial) ziedoja -


respiratorus, cimdus, roku dezinfekcijas šķīdumus. 


 Iepirkšanās centrs Olimpia un Workland Latvia vairākām ģimenēm deva 


iespēju doties uz iepirkšanās centru Olimpia, lai izmantotu kādu no 


piedāvātajiem skaistuma kopšanas pakalpojumiem vai iegādāties noderīgas 


lietas, tādejādi, palutinot sevi. 


 Itālijā ražotu sieviešu un jauniešu apģērbu, aksesuāru veikals Sei Bella 


nodrošināja īpašo bērnu māmiņu lutināšanu ar skaistiem dāvātiem 


apģērbiem. Uzņēmums iesaistījās arī  ziedojumu piesaistē Biedrībai. 


 Rīgas Starptautiskais Sieviešu Klubs (The International Women's Club of 


Riga) ziedoja rotaļļietas mūsu mazajiem pacientiem, viņu brāļiem un māsām. 


 


VII Biedrības organizētās labdarības akcijas un pasākumi 


 
1. Labdarības kustība „Eņģeļu koks”: 


 
1.1. Ģimeņu salidojums 2020’  


  27. augustā Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība organizēja Ķekavas novada “Valmoniras” 


ģimeņu tikšanās svētkus  “Salidojums 2020”. Ģimeņu tikšanās svētki "Salidojums 2020" 


guva lielu atsaucību neizārstējami slimo bērnu ģimeņu vidū. Svētkus apmeklēja kupls 


skaits ģimeņu un atbalstītāju– kopumā sapulcējās teju 140 cilvēki. Pasākuma gaitā 


ģimenēm bija iespēja piedzīvot brīnumus Dantes Pecolli brīnumu šovā, apgūt pašiem 


brīnumu radīšanas mākslu, sajust vēju gaisa pūķu meistarklasē ar Dmitriju Gormaļovu, 


sajust sevi "antigravity" jeb gaisa jogā Annikas Andersones vadībā, piedalīties spontānās 


mākslas darbnīcā kopā ar Marutu Linužu, bērniem sajust krāsu struktūru ar pirkstiem un 


ļauties savas sajūtu pasaules gleznošanai kopā ar Zani un Sarmīti, samīļot un pacienāt 


"Valmoniras" zīda vistiņas un kaziņas, bet tētiem bija iespēja sportot un pārrunāt ar 


vīrieša veselību saistītos jautājumus kopā ar Helmutu Bēķi no fonda "Movember Latvija" 


un spēkavīru Daini Zāģeri (#DODIEKSA kustības iniciatīva). Pašiem mazākajiem 
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salidojuma dalībniekiem bija iespēja jaunatklāt "Lil HOUSE" izglītojošās bērnu rotaļu 


mājas un "Ette Tete" modificējamo Pikleres trijstūri "Mopitri." Mēs novērtējam ikviena 


cilvēka labo gribu – atbalstot ar saviem talantiem – sirsnīgi pateicamies Kārlim 


Blumfeldam par atbalstu pasākuma muzikālajā nodrošinājumā, "Rimi Baltic" par 


gardumiem galdam, "Lido" par konditorejas izstrādājumiem, "Kreder Factory" par 


dāvaniņu radīšanu, www.pupumaiss.lv, www.arglazuru.lv, Ludmilai no 


"Behindthedoors.riga", www.eventrent.lv par viegluma sajūtas radīšanu noformējot 


pasākumu, un ļoti sirsnīgs paldies pašiem pasākuma norises vietas "Valmoniras" 


saimniekiem Ilgvaram Bitem un Ingum Fjodorovam par patiesi atvērto, sirsnīgo 


attieksmi, lai taptu skaisti svētki, kā arī Starptautisko Sieviešu Klubam par finansiālo 


atbalstu. Mūsu pārliecība ir, ka ikviens ir tiesīgs dzīvot priecīgu, pilnasinīgu dzīvi, 


neskatoties uz slimības radītajiem ierobežojumiem un mūsu katra sirdī, darbos ir spēks 


veidot iekļaujošu sabiedrības attieksmi, reālas iespējas un tik ļoti nepieciešamo atbalstu 


šīm ģimenēm. Pasākuma gaita tika atspoguļota LTV ziņu dienesta reportāžā un biedrības 


sociālajos tīklos. 


 


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.  


 Ziemassvētku pasākums „Eņģeļu koks” mājas paliatīvās aprūpes pacientiem. 


Labdarības kustības „Eņģeļu koks” 2020” ietvaros tika saglabāta pasākuma 


„Eņģeļu koks” vēsturiskā tradīcija, kuras ietvaros Latvijas starptautiskās skolas 


audzēkņi kopā ar vecākiem sagatavoja Ziemsvētku dāvanas paliatīvajā aprūpē 


mājās esošiem bērniem. Trešo gadu pēc kārtas, labdarības kustībā iesaistījās arī 


Lapmežciema pamatskolas skolēni un viņu vecāki ar gardām, mājās darinātām 


piparkūkām. Skolēnu dāvanas tika nogādātas slimajiem bērniem mājās.  
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2. Mūžībā aizgājušo bērnu piemiņas svētbrīdis. 


 


 Mūžībā aizgājušo bērnu piemiņas svētbrīdi Biedrība 2020. gada nogalē organizēja jau 


22. gadu pēc kārtas. Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, šogad mūžībā aizgājušo 


bērnu piemiņas svētbrīdis noritēja attālināti-ar video sveicienu/uzrunu no kapelānes 


Ainas Briedes, kurš pieejams Bērnu paliatīvās aprūpes Youtube kontā un, speciāli šai 


dienai, pašdarinātām svecēm ģimenēm, kuras tās saņēma ar piegādātāja palīdzību. 


 


3.Multifunkcionāla bērnu paliatīvās aprūpes centra-hospisa projekts  


„Sapņu tilti”. 


Biedrība turpina uzsākto 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”. 2019. gadā mūsu iecere uzrunāja arī Īpašo bērnu fotoprojekta (Precious Baby 


Project) autori Andželu Forkeri (Angela Forker). Sadarbībā ar fotomākslinieci tapa foto 


izstāde “Sapņu tilti”,  kurā piedalījās mūsu aprūpē esošās 11 ģimenes, kurās aug 


neizārstējami slimi bērniņi. 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. Fotoizstāde 2020. 


gadā bija aplūkojama Zeit mākslas telpā, Lapmežciema pamatskolā, Igaunijas medicīnas 


iestādēs. Pasākumu īstenošanā iesaistījās Biedrības biedri un  brīvprātīgie. 


VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” izvietota ziedojumu kastīte, saziedotie līdzekļi nodoti 


Biedrībai “Sapņu tilti”projekta īstenošanai.  


FINANŠU INFORMĀCIJA 


1. Pamatlīdzekļi 


 


 Sākotnējā vērtība Atlikusī vērtība 


I. grupa “Transportlīdzekļi” 27114 18649 


II.grupa “Datortehnika” 12751 13693 
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III.grupa “Medicīniskā aparatūra” 751 0 


Kopā  40616 32342 


 


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 


01.01.2020., 


EUR 


Iepriekšējo 


gadu līdzekļu 


pārdale, EUR 


Pārskata gada 


palielinājums/ 


Samazinājums, 


EUR 


Atlikums uz 


31.12.2020., 


EUR 


Pamatfonds 1907.00   1907.00 


Mērķa fonds 155820 -100000  55820 


Rezerves fonds 117218 +100000 -78336 138882 


Fondi kopā 274944 0 -78336 196609 


 


3. Nodokļu nomaksa 2020.gadā : 


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 48570.99 EUR 


Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 96066.59 EUR 


4. Ziņas par darbiniekiem: 


Periodā no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. biedrībā uz darba līguma pamata strādājuši 


vidēji  22 darbinieki. Kopējais atalgojums pirms nodokļu nomaksas 276974.01 EUR 
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5. Saņemtās dotācijas 


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  -  279658.48 EUR 


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


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


N.p.k. Izdevuma pozīcija Summa, EUR 


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


336522,00 


2 Transporta izdevumu psihosociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai 
klientu dzīves vietā 


9953.00 


3 Pakalpojumu iegāde psihosociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai 


3891.00 


4 Preces, materiāli psihosociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma nodrošināšanai 


1436.00 


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


11726,00 


 KOPĀ 363528.00 


 


 


 


29.06.2021.                                                                   A.Jansone  


                                                                      Biedrības valdes priekšsēdētāja   





