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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2018.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

Baznīcas iela 5-2, Rīga, LV-1010

Vadītājs (amats)

Vita Dumpe, personas kods 061076-11715, valdes
priekšsēdētāja, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību
atsevišķi, ievēlēta 14.12.2016.

Valdes locekļi

Signe Mežinska, personas kods 120573-11095, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta 17.12.2013., atkārtoti ievēlēta 14.12.2016.
Elita Poplavska, personas kods 180985-12157, valdes
locekle, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi,
ievēlēta 14.12.2016.

Pārskata gads

2018. gada 1.janvāris – 2018. gada 31.decembris.
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Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2018.gada pārskats
.

Vadības ziņojums
Biedrības „Veselības projekti Latvijai” mērķi ir: 1.) veicināt labu pārvaldību Latvijas veselības
aprūpē un 2.) veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību un racionālas (saprātīgas) izvēles ar veselību
saistītos jautājumos. Biedrības uzdevumi ir: 1.) sekmēt medikamentu racionālu un saprātīgu
lietošanu Latvijā; 2.) atbalstīt un iedrošināt Latvijas iedzīvotājus paust viedokli un aizstāvēt savas
tiesības uz labāku veselības aprūpi; 3.) veicināt medikamentu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem;
4.) sniegt neatkarīgu informāciju par medikamentiem; 5.) uzlabot komunikāciju starp medicīnas
personālu un pacientiem; 6.) iesaistīties ar veselības aprūpi saistītu politikas plānošanas
dokumentu un tiesību aktu izstrādē.
Pateicoties NVO Fonda piešķirtajam finansējumam laikā no 2018. gada 1. marta līdz 31.
oktobrim biedrība īstenoja projektu “Biedrības “Veselības projekti Latvijai” darbības
stiprināšana Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvībai zāļu politikas jomā”, kura īstenošanas laikā
tika meklēti risinājumi, kā farmaceitiskās aprūpes jomā mazināt komerciālo interešu dominēšanu
pār sabiedrības interesēm. Projekta laikā tika pētīts, kā nodalīt informāciju par zālēm no (slēptās)
zāļu reklāmas un rezultātā tika: 1.) iegūtas zināšanas par zinātniski pamatotiem kritērijiem un
labās prakses piemēriem citās valstīs 2.) iegūti dati par informācijas kvalitāti sabiedrībai un zāļu
slēpto reklāmu Latvijā 3.) izstrādāti kritēriji informācijas nošķiršanai no reklāmas Latvijā 4.)
pētījuma rezultāti prezentēti iesaistītajām pusēm ekspertu diskusijas laikā 5.) iesniegts pētījuma
ziņojums Veselības ministrijai un Veselības inspekcijai.
Pirms 13. Saeimas vēlēšanām biedrība sadarbībā ar Stokholmas Ekonomisko augstskolu
(turpmāk - SSE) politiskajām partijām izplatīja anketu ar 20 jautājumiem ar mērķi noskaidrot
partiju viedokli par iespējamiem problēmu risinājumiem svarīgos veselības aprūpes jautājumos.
Partiju sniegtā atbildes tika publiskotas. Lai vēlētājiem sniegtu papildus ieskatu par partiju
plāniem saistībā ar veselības aprūpi, biedrība sadarbībā ar SSE 2018. gada 14. septembrī īstenoja
publisku pirmsvēlēšanu diskusiju, kurā savus viedokļus par nepieciešamajām pārmaiņām
veselības aprūpes sistēmā prezentēja “Saskaņa”, Nacionālā apvienība, Attīstībai Par!, Jaunā
Vienotība, Jaunā konservatīvā partija, ZZS, Latvijas Reģionu Apvienība un KPV LV.
Kopumā biedrība veiksmīgi sadarbojās gan ar farmācijas politikas veidotājiem, gan ar medijiem,
kas augstu vērtē biedrības sniegto neatkarīgo ekspertīzi. Diemžēl Māra Kučinska valdības īstenotā
politika nodokļu jomā, kas būtiski samazinājusi ienākumus daudzām nevalstiskajām
organizācijām, kā arī nenoteiktība par EEZ finansējumu un NVO fonda finansējumu 2019. un
2020. gadam ir ietekmējusi biedrības cilvēkresursu kapacitāti un atstājusi biedrību bez neviena
pilna laika darbinieka.

__________________________

Vita Dumpe
Valdes priekšsēdētāja
2019. gada 29.marts
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Bilance 2018.gada 31.decembris
31.12.2018.

31.12.2017.

EUR

EUR

1

1

1 482

2 540

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

1 483

2 541

Aktīvu kopsumma

1 483

2 541

Paskaidrojums
Aktīvs
Apgrozāmie līdzekļi
Debitoru parādi
1.1. Citi debitori
1.2. Naudas līdzekļi bankā

Pasīvs
Fondi
Rezerves fonds

3

255

297

Mērķfonds

3

1 228

2 244

Fondi kopā:

1 483

2 541

Pasīvu kopsumma

1 483

2 541

__________________________

Vita Dumpe
Valdes priekšsēdētāja
2019. gada 29.marts
Pielikumi no 8.līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018.gadu

Paskaid-

01.01.2018.31.12.2018.

01.01.2017.31.12.2017.

165

150

-

20 030

rojums
Ieņēmumi
Biedru nauda
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtās dotācijas

4

14 880

-

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

8

100

160

15 145

20 340

70

313

Ieņēmumi kopā:

Izdevumi
Materiālie izdevumi
Algas

6

12 307

25 024

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

7

2 965

5 735

Citi izdevumi

5

860

11 729

Izdevumi kopā:

16 202

42 801

Ieņēmumu un izdevumu starpība

(1 057)

(22 461)

____________________
Vita Dumpe
Valdes priekšsēdētāja
2019. gada 29.marts
Pielikumi no 8.līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2018.gadu
31.12.2018.
EUR
(naudas
ziedojumi)

31.12.2017.
EUR
(naudas
ziedojumi)

2 301

24 940

57

37

2 244

24 903

-

20 030

-

20

1.1. LR reģistrētas juridiskās personas

-

-

1.2. Ārvalstu juridiskā persona

-

-

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)

-

20

-

20 010

1.1. LR reģistrētas juridiskās personas

-

-

1.2. Ārvalstu juridiskā persona

-

20 000

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)

-

10

1 016

42 669

-

-

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem

-

-

1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai

-

-

1 016

42 669

1.1.Statūtos paredzētajiem mērķiem

1 016

42 669

1.1.1.Sabiedriskā labuma darbībai

1 016

42 669

1 285

2 301

57

57

1 228

2 244

Paskaidrojums

I Atlikums pārskata gada sākumā
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai)
Mērķziedojumi (Noteiktam mērķim)
II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsumma
1.Neierobežotai lietošana:.

2.Noteiktam mērķim:

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
1.Neierobežotai lietošanai:

2.Noteiktam mērķim

IV Atlikums pārskata gada beigās
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai)
Mērķziedojumi (Noteiktam mērķim)

____________________
Vita Dumpe
Valdes priekšsēdētāja
2019. gada 29.marts
Pielikumi no 8. līdz 11.lapai ir šo pārskatu neatņemama sastāvdaļa
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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 tiek pārvērtēti EUR pēc darījuma dienā līdz plkst. 15.15. spēkā esošā Eiropas Centrālās
Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa. Monetārie līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti EUR pēc
Eiropas Centrālās Bankas pēc plkst. 15.15 noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu
svārstības rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
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
Uzkrātie ieņēmumi
Postenī uzkrātie ieņēmumi norāda saņemtās dotācijas, kas saņemtas pēc pārskata datuma un pirms gada pārskata
iesniegšanas, bet attiecas uz izdevumiem, kas izveidojušies pārskata periodā.

Biedru nauda
Biedru nauda ietver pārskata gadā saņemtos maksājumu, kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas
brīdī.
Ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtie ziedojumi postenī norāda ziedojumus, kas ir saņemti pārskata gadā biedrības bankas kontā.
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Pielikums (turpinājums)
2

Pamatlīdzekļi
Datortehnika
EUR
Sākotnējā vērtība
31.12.2017.
Iegādāts 2018.gadā
Izslēgts 2018.gadā
31.12.2018.

512
512

Nolietojums
31.12.2017.
Aprēķināts par 2018.gadu
Izslēgts 2018.gadā
31.12.2018.

512
512

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2017.
Atlikusī bilances vērtība*
31.12.2018.

-

*-Biedrības uzskaitē un rīcībā ir viens pamatlīdzeklis, kuru atlikusī vērtība ir 0.00EUR.

3

Informācija par fondiem
Pamatfonds
EUR

Mērķfonds
EUR

Kopā
EUR

2 244

Rezerves
fonds
EUR
297

-

Palielinājums 2018. gadā, t.sk.:

-

265

265

Saņemti ziedojumi un dāvinājumi
Saņemta biedru nauda
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

-

165
100

165
100

1 016
1 016
-

307
128
179
255

1 323
1 016
128
179
1 483

Atlikums uz 01.01.2018.

Samazinājums 2018. gadā,t.sk.:
Izlietoti ziedojumi noteiktiem mērķiem
Izlietoti ieņēm. no saimnieciskās darbības
Izlietoti līdzekļi no rezerves fonda
Atlikums uz 01.01.2019.

-

9

1 228

2 541

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”
2018.gada pārskats

Pielikums (turpinājums)
4

Saņemtas dotācijas
a) Saņemts un izlietots finansējums
2018.
EUR
Saņemts finansējums no Latvijas valsts budžeta *
Izlietots finansējums no Latvijas valsts budžeta

14 880
(14 880)
-

*-Saņemts finasējums no Latvijas valsts budžeta, “NVO fonds”progrmammas ietvaros, lai īstenotu sabiedriskā
labuma mērķus. Projekts:
“Biedrības “Veselības projekti Latvijai”darbības stiprināšanai Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvībai zāļu
politikas jomā”
b) finansējuma izlietojums sadalījums
2018.
EUR
Algas
Sociālās iemaksas
Semināru organizēšana
Informācijas un publicitātes izdevumi
Materiālās izmaksas
Pārējie

5

11 696
2 817
130
120
70
47
14 880

Citi izdevumi

Semināru, konferenču un diskusiju organizēšana
Informatīvā kampaņa “Kā nepārmaksāt par zālēm”
Komandējuma izdevumi
Informācijas un publicitātes izdevumi
Pārējie izdevumi
Kopā:

6

2018.
EUR

2017.
EUR

392
239
229
860

5 985
4 296
1 071
129
248
11 729

Informācija par valdes atalgojumu *

Viss Biedrības “Veselības projekti Latvijai” samaksātais atalgojums ir mērķziedojuma un “NVO fonda”
programmas ietvaros veidoto projektu realizācijai sabiedriskā labuma darbībai, kas ir pamatā saistīta ar pētniecību
un publisku pasākumu, kampaņu rīkošana.
* Valde par savu pienākumu pildīšanu atalgojumu nesaņem.
Uz darba līguma pamata nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2018.gadā 0 (2017.gadā - 2).
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Pielikums (turpinājums)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

7

Sociālās
iemaksas

Kopā

EUR

EUR

EUR

-

-

-

-

-

-

Aprēķināts par 2018.gadu

4 319

2 560

6 879

Samaksāts 2018. gadā

4 319

2 560

6 879

-

-

-

-

-

-

Saistības
01.01.2018.
Pārmaksa
01.01.2018.

Saistības
31.12.2018.
Pārmaksa
31.12.2018.

8

Iedzīv. ienāk.
Nod.

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
2018.
EUR

2017.
EUR

28

-

Ieņēmumi no saimniciskās darbības pārskata gadā

100

160

Ieņ. no siamnieciskās darbības izlietojums pārskata gadā, t.sk.:

128

132

1.Saniedriskā labuma darbībai
2.Administratīviem izdevumiem
3.Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
4.Citiem mērķiem

128
-

132
-

-

28

Atlikums uz 01.01.2018.

Atlikums uz 01.01.2019.
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