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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats

Vispārīga informācija par biedrību
Biedrības nosaukums

„Veselības projekti Latvijai”

Uzņēmuma juridiskais statuss

Biedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40008138050, Rīga, 20.03.2009.
Juridiskā adrese

Dzirnavu iela 60A-22, Rīga

Vadītājs (amats)

Ieva Salmane-Kuļikovska, personas kods 15107312357, valdes priekšsēdētāja, ar tiesībām pārstāvēt
sabiedrību atsevišķi, ievēlēta amatā 10.03.2009.,
atkārtoti ievēlēta 17.12.2013.

Valdes locekļi

Vita Dumpe, personas kods 061076-11715, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta 18.08.2012., atkārtoti ievēlēta 17.12.2013.
Signe Mežinska, personas kods 120573-11095, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta 17.12.2013.

Valdes locekļi, kas līdz gada pārskata Liene Šulce-Rēvele, personas kods 091184-11501,
iesniegšanai ir atbrīvoti no valdes
valdes locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību
locekļa amata
atsevišķi, ievēlēta 10.09.2009., atbrīvota 17.12.2013.
(UR lēmums Nr. 6-24/9514/1 no 05.02.2014.)

Pārskata gads
Revīzijas komisija

2013. gada 1.janvāris – 2013. gada 31.decembris.
Aija Karlsberga
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats
.

Vadības ziņojums
Biedrības „Veselības projekti Latvijai” mērķi ir: 1.) sekmēt medikamentu racionālu un saprātīgu
lietošanu Latvijā; 2.) sekmēt labāku un caurskatāmāku veselības aprūpes / zāļu tirgus politiku
Latvijā; 3.) sniegt neatkarīgu informāciju par medikamentiem un to lietošanu; 4.) atbalstīt un
iedrošināt pacientus paust viedokli un aizstāvēt savas tiesības uz labāku veselības aprūpi; 5.)
sekmēt mediķu un pacientu attiecību uzlabošanos.
2013.gadā biedrība mērķu sasniegšanai ir turpinājusi 2012.gadā uzsāktā Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta „NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar
medikamentiem un citiem veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos” aktivitāšu
īstenošanu. Galvenās šī projekta ietvaros īstenotās aktivitātes 2013.gadā ir bijušas: 1.) kvalitatīvs
pētījums par ārstu un farmācijas nozares sadarbību Latvijā; 2) informatīvs ziņojums par ārvalstu
nevalstisko organizāciju lomu farmaceitiskās industrijas darbību regulēšanā; 2) priekšlikumu
izstrāde normatīvo aktu grozījumiem (MK noteikumiem Nr. 378 kas regulē zāļu reklamēšanas
kārtību un kārtību, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus.)
ESF līdzfinansētais projekts noslēdzās 2013.g. maijā un tā rezultāti tika prezentēti citām
nevalstiskajām organizācijām un veselības politikas veidotājiem informatīvā seminārā.
2013.gada pirmajā pusē, piedaloties 2 atklāta konkursa kārtās, biedrība ir ieguvusi Eiropas
Ekonomiskās zonas (EEZ) finansējumu projektam „Laba pārvaldība un pacientu līdzdalība
Latvijas veselības aprūpes sistēmā” laika periodam no 2013.gada septembra līdz 2015.gada
decembrim. Šis finansējums dod biedrībai iespēju turpināt uz līgumā atrunātām darba stundām
algot savus biedrus par veikto darbu biedrības izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanā.
Galvenās EEZ projekta ietvaros īstenotās aktivitātes 2013.gadā ir bijušas: 1) diskusija par
neracionālas zāļu lietošanas problemātiku ar veselības politikas veidotājiem (Veselības
ministriju, Nacionālo veselības dienestu, Zāļu valsts aģentūru); 2) sabiedrībai domātās
medikamentu reklāmas uzraudzība; 3) sociālā kampaņa par pareizu un racionālu zāļu lietošanu;
4) pētījums Rīgas slimnīcās par to, kā tiek organizēta sadarbība ar farmācijas nozares
pārstāvjiem.
Par svarīgāko sasniegumu 2013.gadā tiek uzskatīta EEZ finansējuma piesaiste, kas nodrošina
iesākto aktivitāšu nepārtrauktību, palīdz stiprināt biedrības „Veselības projekti Latvijai”
finansiālo kapacitāti un ļauj biedriem darboties organizācijas mērķu sasniegšanā ne tikai kā
brīvprātīgajiem, bet arī kā algotiem darbiniekiem.
Organizācijas vadība ir pārliecināta par pozitīvām tendencēm biedrības attīstībā. 2013.gada laikā
ir piesaistīts viens jauns biedrs un tiek atkīvi meklētas iespējas nodrošināt papildus finansējumu
organizācijas mērķu sasniegšanai un sabiedriskā labuma statusa attaisnošanai.

__________________________

Vita Dumpe
Valdes locekle
2014. gada 28.marts
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats

Bilance 2013.gada 31.decembris
31.12.2013.

31.12.2012.

LVL

LVL

320
320

-

4

12

5 060

2 868

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

5 064

2 880

Aktīvu kopsumma

5 384

2 880

317

407

317

407

5 067

2 473

Īstermiņa kreditori kopā:

5 067

2 473

Pasīvu kopsumma

5 384

2 880

Paskaidrojums
Aktīvs
Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

2

Apgrozāmie līdzekļi
Debitoru parādi
Naudas līdzekļi bankā

3

Pasīvs
Fondi
Rezerves fonds

4

Fondi kopā:
Īstermiņa kreditori:
Pārējie kreditori

5

__________________________

Vita Dumpe
Valdes locekle
2014. gada 28.marts
Pielikumi no 8.līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2013.gadu

Paskaid-

01.01.2013.31.12.2013.

01.01.2012.31.12.2012.

80

100

395

3 867

11 755

6 471

12 230

10 438

29

201

rojums
Ieņēmumi
Biedru nauda
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtās dotācijas

6

Ieņēmumi kopā:

Izdevumi
Materiālie izdevumi
Algas

7

5 344

4 531

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

8

1 287

1 091

Pamatlīdzekļu nolietojums

2

40

-

Citi izdevumi

9

5 620

4 261

12 320

10 084

Izdevumi kopā:
Ieņēmumu un izdevumu starpība

(90)

____________________
Vita Dumpe
Valdes locekle
2014. gada 28.marts
Pielikumi no 8.līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa

6

354

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2013.gadu
Paskaidrojums

31.12.2013.

31.12.2012.

I Atlikums pārskata gada sākumā

254

-

II Pārskata gadā saņemto un dāvinājumu
kopsumma

395

3 867

295

1 617

1.1. LR reģistrētas juridiskās personas

100

200

1.2. Fiziskās personas (rezidenti)

195

1 417

100

2 250

100

2 200

-

50

354

3 613

254

1 363

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem

254

1 363

1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai

254

1 363

100

2 250

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem

100

2 250

1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai

100

2 250

295

254

1.Neierobežotai lietošana:.

2.Noteiktam mērķim:
1.1. LR reģistrētas juridiskās personas
1.2. Fiziskās personas (rezidenti)
III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
1.Neierobežotai lietošanai:

2.Noteiktam mērķim

IV Atlikums pārskata gada beigās

____________________
Vita Dumpe
Valdes locekle
2014. gada 28.marts
Pielikumi no 8. līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats

Pielikums
1 Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 808 no 2006.gada 03.oktobra „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada
pārskatiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 no 2005.gada 04.janvāra „Noteikumi par sabiedriskā labuma
organizāciju administratīvajiem izdevumiem”.

Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi
Gada pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1) pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk;
2) gada pārskata posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību;
3) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
4) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci ;
5) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
6) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu,
maznozīmīgi posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
7) darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
Ārvalstu valūtas novērtējums
Darījumi ārvalstu valūtās iegrāmatoti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa darījuma
dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās izteikti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu
valūtas kursa pārskata gada beigās. Peļņas vai zaudējumi, kas radušies monetāros aktīvus un saistības ārvalstu
valūtās pārrēķinot latos, attiecīgi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī „Citi ieņēmumi” vai „Citi
izdevumi”.
31.12.2013.
LVL
0.702804

1 EUR
Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi ir ilgtermiņa ieguldījumi, kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Visi
pamatlīdzekļi novērtēti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes
attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā.
%
Pārējie pamatlīdzekļi
Datortehnika

36 mēn. vai 33.33%

Uzkrātās saistības
Saistību summas pret piegādātājiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances
datumā vēl, nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments
Biedru nauda
Biedru nauda ietver pārskata gadā saņemtos maksājumu, kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas
brīdī.
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats
Pielikums (turpinājums)
2

Pamatlīdzekļi
Datortehnika
(iegādāti EEZ projekta
vajadzībām)

Sākotnējā vērtība
31.12.2012.
Iegādāts 2013.gadā
31.12.2013.

360
360

Nolietojums
31.12.2012.
Aprēķināts par 2013.gadu
31.12.2013

40
40

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2012.
Atlikusī bilances vērtība
31.12.2013.

320

31.12.2013.
LVL
3

Nauda

Nauda Biedrības kontā kredītiestādē LVL
Nauda Biedrības kontā kredītiestādē LVL (projekts)
Nauda Biedrības kontā kredītiestādē EUR
Nauda Biedrības kontā Valsts kasē (projekts)

4

312
4 682
31
35
5 060

2 332
536
2 868

Informācija par fondiem
Pamatfonds

Mērķfonds

Atlikums uz 01.01.2013.
Palielinājums
Aprēķināta ieņēmumu un izdevumu
starpība

-

Atlikums uz 31.12.2013.

5

31.12.2012.
LVL

Kopā

-

Rezerves
fonds
407

-

-

-90

-90

-

-

317

317

407

31.12.2013.
LVL

31.12.2012.
LVL

5 040
7
20
5 067

343
2 130
2 473

Pārējie kreditori

EEZ projekta līdzfinansējuma saņemtais avanss
Parādi piegādātājiem
Īstermiņa aizņēmumi no uzņēmuma valdes
Pārējie
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats
Pielikums (turpinājums)

6

Saņemtās dotācijas

ESF līdzfinansējums*
EEZ līdzfinansējums**

2013.

2012.

8 353
3 402
11 755

6 471
6 471

*2012.gada 24 augustā Biedrība ir noslēgusi līgumu ar Eiropas Sociālo Fondu par līdzfinansējumu projektā „NVO
kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikamentiem un citiem veselības aprūpes
aspektiem saistītos jautājumos”. Projekta sākuma datums 03.09.2012. un beigu datums 31.05.2013.
** 2013.gada augustā Biedrība ir noslēgusi līgumu ar Eiropas Sociālo Fondu par EEZ līdzfinansējumu projektā
„Laba pārvaldība un pacientu līdzdalība Latvijas veselības aprūpes sistēmā”. Projekta sākuma datums 01.09.2013 un
beigu datums 31.12.2015.
Saņemtā dotācija ir izlietota Biedrības statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem, atbilstoši Sabiedriskā
labuma darbībai.
7

Algas

ESF finansētā projektā darbiniekiem
EEZ finansētā projektā darbiniekiem
Kopā:

8

2012.

4 219
1 125
5 344

4 531
4 531

1 016
271
1 287

1 091
1 091

410
3 853
1 068
289
5 620

2 221
1 705
273
62
4 261

2 521
2 305
794
5 620

3 817
444
4 261

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

ESF finansētā projektā darbiniekiem
EEZ finansētā projektā darbiniekiem
Kopā:

9

2013.

Citi izdevumi

Semināru organizēšana
Pakalpojumi no ārienes
Komandējuma izdevumi
Pārējie izdevumi
Kopā:
t.sk.
ESF projekta finansētie izdevumi
EEZ projekta finansētie izdevumi
Biedrības izdevumi ārpus projektiem
Kopā:
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats
Pielikums (turpinājums)
31.12.2013.
LVL
10

31.12.2012.
LVL

Informācija par darbiniekiem un viņu atalgojumu

Saskaņā ar darba līgumiem ESF un EEZ projektos nodarbināto
cilvēku atalgojums
· darba samaksa
· sociālā apdrošināšana

5 344
1 287

4 531
1 091

Kopā personāla izmaksas

6 631

5 622

Valde par savu pienākumu pildīšanu atalgojumu nesaņem.
Uz darba līguma pamata nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2013.gadā 4 (2012.gadā - 2).
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Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Sociālais
nodoklis

Iedzīv. ienāk.
Nod.

Kopā

LVL

LVL

LVL

-

-

-

-

-

-

Aprēķināts par 2013.gadu

1 875

1 141

3 016

Samaksāts 2013. gadā

1 875

1 141

3 016

-

-

-

-

-

-

Saistības
01.01.2013.
Pārmaksa
01.01.2013.

Saistības
31.12.2013.
Pārmaksa
31.12.2013.
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NORAKSTS

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2013.gada pārskats

Revidenta ziņojums

Esmu veicis Biedrības „Veselības projekti Latvijai” bilances 2013.gada 31.decembrī, Ieņēmumu
un izdevumu pārskats par 2013.gadu un Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2013.gadu, kā
arī gada pārskata pielikumu revīziju. Biedrības „Veselības projekti Latvijai” vadība ir atbildīga
par šiem finanšu pārskatiem. Es esmu atbildīga par atzinumu sniegšanu par šiem finanšu
pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju.
Revīzija tika veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka augstāk minētie pārskati un
bilance nesatur būtiskas kļūdas. Revīzijas laikā izlases veidā tika veikta gada pārskatos uzrādīto
summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Uzskatu, ka veiktā revīzija dod
pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.
Pēc manām domām, augstāk minētie pārskati un bilance sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par
Biedrības „Veselības projekti Latvijai” finansiālo stāvokli uz 2013.gada 31.decembri, kā arī par
tās darbības rezultātu gadam, kas beidzas 2013.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību,
nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.

Biedrības „Veselības projekti Latvijai”
revidents

/personiskais paraksts/

NORAKSTS PAREIZS
Biedrības „Veselības projekti Latvijai”
Valdes locekle
Rīga 2014.gada 28.martā

Aija Karlsberga

Vita Dumpe
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