
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008195462
Nosaukums LATVIJAS CISTISKĀS FIBROZES BIEDRĪBA
Adrese Kaļķu iela 1, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008195462 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Darbinieku skaits 4
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008195462 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 2 896 1 143
II. Pamatlīdzekļi 30 2 896 1 143
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 2 896 1 143
II. Debitori 120 0 2 397
IV. Nauda 140 4 875 1 584
Apgrozāmie līdzekļi 80 4 875 3 981
Kopā aktīvi 150 7 771 5 124

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 2 913 3 042
I. Fondi 10 2 913 3 042
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 1 054 664
3. Pārējie kreditori 110 3 804 1 418
III. Īstermiņa kreditori 80 4 858 2 082
Kopā pasīvi 120 7 771 5 124
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008195462 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 9 343 5 750
IV. Saņemtās dotācijas. 40 12 614 5 753
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 2 227 2 183
VII. Citi ieņēmumi. 60 33 008 31 357
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 8 341
2. Materiālu izdevumi. 100 8 547 5 410
3. Algas. 110 19 347 15 060
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 9 046 5 317
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 655 361
6. Citi izdevumi. 140 16 227 8 498
X. Nodokļi. 150 3 499 1 632
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 57 192 45 043
IX. Izdevumi. 80 53 822 42 987
XI. Izdevumi kopā. 160 57 321 44 619
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -129 424
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008195462 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 0 38

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 40
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 1 213 2 312
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 2 215 1 292
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 1 550 2 000
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 4 365 106
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 3 136 3 323
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 292 359
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 5 915 2 106
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 38
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 3 428 3 644
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 5 915 2 106
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 9 343 5 750
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 3 136 3 323
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 3 428 3 682

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 5 915 2 106
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 5 915 2 106
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 9 343 5 788
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008195462 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40003534910 RĪGA MT
SIA

90,00 Noteiktam mērķim

2 Fiziskā
persona
rezidents

LV 26026911167 ALDIŅA
INGŪNA

300,00 Noteiktam mērķim

3 Fiziskā
persona
rezidents

LV 11027211160 ALLA
BEĻINSKA

910,38 Noteiktam mērķim

4 Fiziskā
persona
rezidents

LV 11027211160 ALLA
BEĻINSKA

32,00 Neierobežotai
lietošanai

5 Fiziskā
persona
rezidents

LV 06128210646 BAIBA
RIEKSTA

8,00 Neierobežotai
lietošanai

6 Fiziskā
persona
rezidents

LV 01066411166 BORISS
ČEKULAJE
VS

180,00 Noteiktam mērķim

7 LR
juridiskā
persona

LV 40002155023 DK DANCE
IK

250,00 Noteiktam mērķim

8 Fiziskā
persona
rezidents

LV 20088012573 Dreiškena
Dagmāra

100,00 Neierobežotai
lietošanai

9 Fiziskā
persona
rezidents

LV 25038110901 Forands Ģirts 90,00 Noteiktam mērķim

10 Fiziskā
persona
rezidents

LV 25038110901 Forands Ģirts 10,00 Neierobežotai
lietošanai

11 Fiziskā
persona
rezidents

LV 12109111168 GRĀVELIS
JĀNIS

305,00 Noteiktam mērķim

12 Fiziskā
persona
rezidents

LV 09078310828 INDULIS
LĀMA

67,00 Neierobežotai
lietošanai

13 Fiziskā
persona
rezidents

LV 03098211854 INETA
ŠIMĒNA

180,00 Noteiktam mērķim

14 Fiziskā
persona
rezidents

LV 06089612713 JANĪNA
JUŠKEVIČA

30,00 Neierobežotai
lietošanai

15 Fiziskā
persona
rezidents

LV 20117311805 LĪGA
KUPFERE

55,00 Noteiktam mērķim

16 Fiziskā
persona
rezidents

LV 02058711163 LĪVA
RŪLIETE

690,00 Noteiktam mērķim

17 Fiziskā
persona
rezidents

LV 16109111879 MĀRIS
ČUPALOVS

540,00 Noteiktam mērķim

18 Fiziskā
persona
rezidents

LV 27129112776 MILORADO
VA VIKA

30,00 Neierobežotai
lietošanai

19 Fiziskā
persona
rezidents

LV 29128611505 NEIBERGS
MĀRCIS

25,00 Neierobežotai
lietošanai

20 Fiziskā
persona
rezidents

LV 15087314696 OLGA
NEFEDOVA

30,00 Neierobežotai
lietošanai
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Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

21 LR
juridiskā
persona

LV 40003731032 ROCHE
LATVIJA
SIA

1 210,00 Noteiktam mērķim

22 Fiziskā
persona
rezidents

LV 06087510932 RUBENCIK
A JELENA

481,00 Neierobežotai
lietošanai

23 Fiziskā
persona
rezidents

LV 22108411862 SANITA
BABKOVA

360,00 Noteiktam mērķim

24 Fiziskā
persona
rezidents

LV 22108411862 SANITA
BABKOVA

180,00 Neierobežotai
lietošanai

25 Fiziskā
persona
rezidents

LV 07048612201 SIGITA
KAZAKA

20,00 Noteiktam mērķim

26 Fiziskā
persona
rezidents

LV 01058611862 SPODRA
SAMOILOV
A

180,00 Noteiktam mērķim

27 Fiziskā
persona
rezidents

LV 22106110142 TATJANA
PAVLENIN
A

190,00 Neierobežotai
lietošanai

28 Fiziskā
persona
rezidents

LV 25018211158 VALDIS
BOROVSKI
S

505,00 Noteiktam mērķim

29 Fiziskā
persona
rezidents

LV 14099610738 VIKTORIJA
ZORINA

30,00 Neierobežotai
lietošanai

30 Anonīm
s

LV anonīmi 2 215,00 Neierobežotai
lietošanai

31 Fiziskā
persona
rezidents

LV 04055710906 IRĒNA
DAUGERTE

50,00 Noteiktam mērķim

Kopā (euro) 9 343,38 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 9 343,38
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008195462 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008195462 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Apmaksāta CF
pacientiem
starilizatoru iegāde

756,00 0,00 756,00 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 1,12,7,8 14,15,3 30

2 CF pacientu
vecākiem izglītojošs
seminārs

1 440,00 106,00 1 334,00 0,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 1,12,7,8 14,15,3 85

3 CF pacientiem
vitamīnu iegāde

995,00 0,00 995,00 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00 1,12,7,8 14,15,3 22

4 Video filma par CF 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1,12,7,8 14,15,3 2 000
5 Labdarības

pasākums Dvēseles
elpas pasākums

1 665,00 65,00 1 600,00 0,00 1 665,00 0,00 0,00 0,00 1,12,7,8 14,15,3 5 445

6 Administratīviem
izdevumiem-
semināri, sapulces,
tikšanās, bankas
komisijas, sakaru
pakalpojumi

292,00 292,00 0,00 0,00 0,00 292,00 0,00 0,00 12,2,7,8 14,3 324

7 Eiropas CF
konference

1 230,00 750,00 480,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 2,7,8 14,3 460

8 Dažādu normatīvo
aktu sagatavošana
un atzinuma
sniegšana, tikšanās
LM, veselības
ministrijā

2 215,00 2 215,00 0,00 2 215,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 8 1,14,15 22 307

Kopā 9 343,00 3 428,00 5 915,00 2 215,00 9 051,00 292,00 0,00 0,00 30 673
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008195462 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums_2019.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats administrativo_izdevumu_parskat_2019.docx
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 SLO darbības pārskats SLO_parskats 2019_AB.docx

Sagatavoja INGŪNA ALDIŅA
E-pasts inguna.aldina@gmail.com
Tālrunis 26085009

Dokumenta numurs EDS: 69644898 Dokumenta sagatavotājs: INGŪNA ALDIŅA

Parakstītāja vārds, uzvārds: ALLA BEĻINSKA Parakstīšanas datums: 31.07.2020
Parakstītāja personas kods: 11027211160 Parakstīšanas laiks: 08:54:44
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Latvijas cistiskās fibrozes biedrība



Nr. 40008195462

 (organizācijas reģistrācijas numurs)

 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

 

I. Vispārīgā daļa

 

		 1. Organizācijas darbības mērķis



		LCFB mērķi ir:

- Aizstāvēt ģimeņu, kurās ir bērni un pieaugušie ar invaliditāti (tajā skaitā ar cistiskās fibrozes saslimšanu un invaliditāti (turpmāk CF), viņu tiesības un likumīgās intereses;

- Veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti);

- Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un pieaugušie ar invaliditāti (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti);

- Veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu medicīnas, sociālajā un juridiskajā jomā starp bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti un viņu vecākiem (tajā skaitā ar CF saslimšanu un invaliditāti);

- Realizēt vispusīgas rehabilitācijas programmas;

- Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām; 

- Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskām un profesionālajām organizācijām, valsts iestādēm, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem, kā arī citām juridiskām personām, kas sekmē LCFB mērķu īstenošanu; 

- Organizēt labdarības pasākumus, seminārus, lekcijas, kultūras un atpūtas pasākumus, sporta aktivitātes; 

- Iestāties par nodarbinātības politikas izveidi cilvēkiem ar invaliditāti





		 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību



		  labdarība

  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

		 

  



		 3. Sabiedrības daļa(turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība



		     Xcilvēki ar invaliditāti

     X    pieaugušie ar īpašām vajadzībām un ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

                                                                                                                                  



		 4. Informācijas saņemšanai:



		  juridiskā adrese              Kaļķu 1, Viesīte, Viesītes novads, LV- 5237

  kontaktadrese                 Kaļķu 1, Viesīte, Viesītes novads, LV- 5237

  tālruņa numurs               29161629

  faksa numurs

  e-pasta adrese                 cistiskafibroze.lv.info@gmail.com

  mājaslapa                        cistiskafibroze.lv















II. 2019. gada darbības pārskats

 

		 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā(norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)



		

Biedrības atbalsta centrā „Viesītei” tika īstenots projekts  A/s „Latvijas valsts meži” sociālajai jomai. Atbalsta centrā 108 mērķgrupas pārstāvji no mazaizsargātām sabiedrības grupām saņēma bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: ergoterapeita, logopēda, psihologa un piedalījās radošajās darbnīcās. 



Jūnijā piedalījāmies Eiropas CF konferencē Lielbritānijā Liverpūlē, kur ieguvām jaunu informāciju un pieredzi par CF. 



24.novembrī Rīgā, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" biedrība organizēja VI Labdarības pasākumu "Dvēseles elpa". Labdarības pasākums «Dvēseles Elpa» notika Eiropas Cistiskās fibrozes dienas ietvaros, kas katru gadu novembra nogalē tiek atzīmēta vairākās Eiropas valstīs, vēršot tai uzmanību. Pasākuma «Dvēseles Elpa» mērķis bija informēt sabiedrību par cistisko fibrozi un piesaistīt līdzekļus Ziemassvētku dāvanām bērniem, kas slimo ar cistisko fibrozi. 



Pēc Labdarības pasākuma notika Ziemassvētku dāvanu iegāde un piegāde. Ziemassvētku dāvanas CF pacientiem tika piegādātas caur pasta stacijām, pasniedzot individuāli un organizējot ieplānotas konkrētas dienas Salatēta braucieniem pie bērniem pa Latviju.



Biedrība īstenoja karjeras izglītības projektu” Prasmes mākslā” kurā piedalījās  322 skolēni no Jēkabpils. Projekts tika īstenots ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” pasākuma ietvaros.



		 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā



		

Biedrība aktīvi iesaistījās dažādu normatīvo aktu sagatavošanā un atzinumu sniegšanā. Rezultātā: no 2019. gada 1. jūlija visiem jaundzimušajiem bērniem Latvijā, no bērna 48.-72.dzīves stundai, tiks veikts asins piliena skrīnings sešām slimībām līdzšinējo divu vietā, tajā skaitā- cistiskai fibrozei.



Tika  izveidota  video filmiņa par CF pacientiem un viņu dzīvi. Filmēšana tika organizēta izbraukumos pie CF pacientiem, kurā piedalījās arī CF pacientu vecāki un  CF ārsti.



Sadarbībā ar Starptautisko sieviešu klubu (IWCR) katru gadu Latvijas cistiskās fibrozes biedrība saņem atbalstu, kuru izmanto palīdzībai CF pacientiem. 2019.g. biedrība iegādājas un uzdāvināja 10 CF pacientiem sterilizatorus, kā arī specializētus vitamīnus.



Biedrība īstenoja projektu „Izzini Viesīti un tās dabu”, kura mērķis bija: dot iespēju bērniem nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu vasarā. To finansiāli atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 2 dienu pasākumā piedalījās Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērni no sociāli mazaisargātām grupām vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Projekta realizācija notika Viesītē, biedrības juridiskā adresē.



08. decembrī  Ķekavas novada viesu namā „Liepkalni” tika organizēts izglītojošs seminārs CF pacientu vecākiem. Pasākumā piedalījās arī vadošie CF ārsti, tika organizēta teorētiskā semināra daļa un praktiskā, pielietojot ēdienu pagatavošanā speciālo uzturu.





		 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas



		Dibinātāju/biedru skaits:31





Pēc noslēgtiem līgumiem ar Nodarbinātības valsts aģentūru(pasākuma” Subsidētā darba vieta noteiktām personu grupām”) biedrībā tika nodrošinātas 3 subsidētas darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.



Deinstitucionalizācijas projektā  2019.g. atalgojumu saņēma divas pašnodarbinātās personas, un divas personas, kuras tika nodarbinātas  pēc darba līguma.



Karjeras izglītības projektā” Prasmes mākslā” tika noslēgti: 2 Uzņēmuma līgumi un  2 Pakalpojuma līgumi ar pašnodarbinātām personām.



Pēc projekta ar Ziedot.lv „Latvijas valsts meži” sociālajai jomai biedrībā,  laikā periodā no 2019.g. 01.marta līdz 31.decembrim tika noslēgti: 1 Uzņēmuma līgums, 3 Pakalpojuma līgumi ar pašnodarbinātām personām un 2 Darba līgumi.



Sabiedriskā labuma guvēju skaits 30673



		 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums



		kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 9343 EUR

 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 9343 EUR, tai skaitā:

sabiedriskā labuma darbībai 9051 EUR

kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsummas 292 EUR



		 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)







		



21. februārī  dalība organizētajā sanāksmē LCĪVSO  SUSTENTO  ar jauno labklājības ministri Ramonu Petraviču. 



Biedrība piedalījās Veselības inspekcijas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā Nr.9.2.3.0/15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” aktivitātēs “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā” noslēguma pasākumā. 



28. februārī kopā ar Latvijas Reto slimību alianses biedriem organizēta Reto slimību diena Eiropas Savienības mājā Rīgā, kura tika veltīta emocionālajai veselībai un sociālo pakalpojumu pieejamībai.



10.maijā dalība Veselības ministrijā par Reto slimību plāna īstenošanu. BKUS Reto slimību koordinācijas centrs atskaitījās par paveikto 2018. gadā un kopā ar ierēdņiem un pacientu organizācijām diskutēja par plāna ieviešanas aktivitātēm 2019. gadā.



17. jūnijā dalība  darba grupas sanāksmē Ekonomikas ministrijā” Par nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpēti”.



19. septembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai tika pasniegta Veselības ministrijas “Balva cilvēka izaugsmei” godinot cilvēkus, organizācijas un uzņēmējus, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē. Goda raksts par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. 





		 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori



		Nav  







 III. Turpmākās darbības plāns

		 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā



		  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)



Turpināt sadarboties ar Nacionālo veselības dienestu, Veselības, Labklājības ministriju, Reto slimību koordinācijas centru  risinot jautājumus par:

- atbrīvošanu no pacientu līdzmaksājuma cilvēkus ar cistisko fibrozi, kā arī citām retām slimībām;

- procesa atvieglošanu Jaunu zāļu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā;

- jaunās paaudzes medikamentu pieejamību CF pacientiem Latvijā.



Sadarboties ar pašvaldības institūcijām, ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskām un profesionālām organizācijām, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem, kā arī citām juridiskām personām.



Piedalīties plānotās Nevalstisko organizāciju un nozares profesionālo organizāciju (NONPO) sanāksmēs Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, kā arī sniegt priekšlikumus LM un VM izsludinātos MK noteikumos, piedalīties to sanāksmēs un darba grupās.



Turpināt aktīvi sadarboties ar dažādām NVO organizācijam, bet īpaši ar tām, kuras ir Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības biedri: Jēkabpils Vidusdaugavas NVO centrs, biedrība „Lauku partnerība Sēlija”, LCĪVSO SUSTENTO,  Latvijas Reto slimību alianse. 



Kā Latvijas Reto slimību alianses dalīborganizācijai, piedalīties Latvijas Pacientu organizāciju tīkla un Veselības ministrijas sadarbības memoranda izveidē,  lai pārstāvētu visu Latvijas pacientu intereses par pieejamu veselības aprūpi valstī.



Turpināt aktīvi paust biedrības viedokli masu medijos (TV, radio, laikrakstos, interneta portālos),publicēt informāciju mājas lapā www.cistiskafibroze.lv.



- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)



Piedalīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotajā projektu konkursā” Par finansējumu NVO projektiem”, ieplānojot Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērniem no sociāli mazaisargātām grupām ekskursiju uz Gulbeni.



Izveidot video filmu par Ziemassvētku dāvanu pasniegšanu cistiskās fibrozes pacientiem.



Septembrī  organizēt biedrības darbību popularizējošu semināru masu medijiem, pašvaldības un sabiedrības dažādiem pārstāvjiem par biedrības darbību un interešu aizstāvību.



2020.g. turpināt sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, iesaistīties viņu piedāvātos projektos, nodarbinot cilvēkus biedrībā.

		

		









		



		 Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)



Ar ziedotāju, atbalstītāju un cita veida sniegto palīdzību, turpināt sniegt atbalstu CF pacientiem, nodrošinot viņus ar nepieciešamo, kas nav kompensēts no valsts.



Visa gada garumā turpināt sniegt rehabilitācijas pakalpojumus Atbalsta centrā „Viesītei”, sadarbojoties ar Viesītes, Neretas, Salas, Aknīstes novadu sociālajiem dienestiem.



Organizēt augustā CF pacientu vecākiem divu dienu bezmaksas izglītojošu semināru.



Decembra mēnesī piedalīties Labdarības tirdziņā Rīgā, kuru organizē Starptautiskais sieviešu klubs  sadarbībā ar ārvalstu vēstniecībām. Tirdziņa mērķis - visus ienākumus no izsoles un pārdotās produkcijas ziedot Latvijas labdarības organizācijām.





- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)



Startēt Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā NVO fonda konkursā.



14.-15. maijā, kā Latvijas Reto slimību alianses dalīborganizācijai, piedalīties tiešsaistē  Eiropas Reto slimību konferencē.



31. augustā piedalīties Eiropas CF konferencē attālināti.



Turpināt īstenot deinstitucionalizācijas projektu nodrošinot Atbalsta centrā „Viesītei” plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu bērniem ar invaliditāti.



22. novembrī organizēt VII Labdarības pasākumu "Dvēseles elpa" VEF kultūras pilī Eiropas Cistiskās fibrozes dienas ietvaros, ar mērķi pievērst uzmanību cistiskai fibrozei un savākt līdzekļus Ziemassvētku dāvanām bērniem un pieaugušajiem, kuri slimo ar šo reto slimību.





 

___________________________                                   ______Alla Beļinska_____________

 (organizācijas vadītāja paraksts*)                                                     (vārds un uzvārds)

 

Piezīme.

* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām.

 

2020.gada 31.jūlijs.
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2005.gada 4.janvāra

MK noteikumi Nr.11





Biedrības vai nodibinājuma n<osaukums> Latvijas cistiskās fibrozes biedrība 

<Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40008195462 datums 31.05.2012>

<Juridiskā adrese Kaļķu iela1, Viesīte, Viesītes novads

<Kontakttālrunis 29161629,         fakss....................>

ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU< ><PĀRSKATS>>

<par ><2019><77><.gadu>

· Iesniedz, ja ir iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša algas (2008.gadā – Ls 1920)

		

		Nauda (EUR)

		Manta (EUR)



		Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma (t.sk. vispārējie ziedojumi)

		3428

		



		Administratīvie izdevumi

		291.70

		



		Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi krājumi

		

		



		Pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi. Datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi.

		

		



		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.

		

		



		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.

		

		



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

		

		



		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.

		291.70

		



		Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un mazvērtīgo inventāru uzskaitītais nolietojums un norakstīšana

		

		







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.

<Atbildīgā persona    valdes pr-tāja Alla Beļinska  		><><>	

                                  <(amata nosaukums, vārds, uzvārds)                               (paraksts)><	

<Izsniegšanas datums 31.07.2020	><	Tālrunis  29161629291616292


Valsts ieņēmumu dienesta JĒKABPILS teritoriālā iestāde

(pēc organizācijas atrašanās vietas)





ZIŅOJUMS

pie 2019.gada pārskata





1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese Latvijas cistiskās fibrozes biedrība

Kaļķu iela 1, Viesīte, Viesītes novads _



2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008195462, datums 31.05.2012



3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)

Alla Beļinska - valdes priekšsēdētāja, 30.04.2015

Voldemārs Beļinskis – valdes loceklis, 30.04.2015

Ģirts Forands - valdes loceklis, 30.04.2015



4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

Pieredzes apmaiņas, profesionālās pilnveides un  sabiedrības saliedēšanas pasākumu organizēšana: semināri, diskusijas, konferences. Piedalīšanās Latvijas un ārvalstu profesionālajos forumos, Latvijas pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskās organizācijās. Projektu izstrāde un realizācija. Reģionālo biedrību darbības stiprināšana un aktivitāšu atbalstīšana. Noteiktām personu grupām atbalsta sniegšana. Sadarbība ar pašvaldības institūcijām, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem, kā arī citām juridiskām personām. Biedrības tīmekļvietnes www.cistiskafibroze.lv uzturēšana un darbība sociālajā tīklā “Facebook”.



5.  Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

21. februārī  dalība organizētajā sanāksmē LCĪVSO  SUSTENTO  ar jauno Labklājības ministri Ramonu Petraviču. 



28. februārī kopā ar Latvijas Reto slimību alianses biedriem organizēta Reto slimību diena Eiropas Savienības mājā Rīgā, kura tika veltīta emocionālajai veselībai un sociālo pakalpojumu pieejamībai.



10.maijā dalība Veselības ministrijā par Reto slimību plāna īstenošanu. BKUS Reto slimību koordinācijas centrs atskaitījās par paveikto 2018. gadā un kopā ar ierēdņiem un pacientu organizācijām diskutējam par plāna ieviešanas aktivitātēm 2019. gadā.



Jūnija sākumā piedalījāmies Eiropas CF konferencē Lielbritānijā Liverpūlē, kur ieguvām jaunu informāciju un pieredzi par CF. 



17. jūnijā dalība  darba grupas sanāksmē Ekonomikas ministrijā” Par nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpēti”.



Biedrība piedalījās Veselības inspekcijas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā Nr.9.2.3.0/15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” aktivitātēs “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā” noslēguma pasākumā. 





19. septembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai tika pasniegta Veselības ministrijas “Balva cilvēka izaugsmei” godinot cilvēkus, organizācijas un uzņēmējus, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē. Goda raksts par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. 



Biedrības atbalsta centrā „Viesītei” tika īstenots projekts  A/s „Latvijas valsts meži” sociālajai jomai. Atbalsta centrā 108 mērķgrupas pārstāvji no mazaizsargātām sabiedrības grupām saņēma bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: ergoterapeita, logopēda, psihologa un piedalījās radošajās darbnīcās. 



Biedrība īstenoja karjeras izglītības projektu” Prasmes mākslā” kurā piedalījās  322 skolēni no Jēkabpils. Projekts tika īstenots ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” pasākuma ietvaros.



Biedrība īstenoja projektu „Izzini Viesīti un tās dabu”, kura mērķis bija: dot iespēju bērniem nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu vasarā. To finansiāli atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 2 dienu pasākumā piedalījās Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērni no sociāli mazaisargātām grupām vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Projekta realizācija notika Viesītē, biedrības juridiskā adresē.



Biedrība aktīvi iesaistījās dažādu normatīvo aktu sagatavošanā un atzinumu sniegšanā. Rezultātā: no 2019. gada 1. jūlija visiem jaundzimušajiem bērniem Latvijā, no bērna 48.-72.dzīves stundai, tiks veikts asins piliena skrīnings sešām slimībām līdzšinējo divu vietā, tajā skaitā- cistiskai fibrozei.



Tika  izveidota  video filmiņa par CF pacientiem un viņu dzīvi. Filmēšana tika organizēta izbraukumos pie CF pacientiem, kurā piedalījās arī CF pacientu vecāki un  CF ārsti.



Sadarbībā ar Starptautisko sieviešu klubu (IWCR) katru gadu Latvijas cistiskās fibrozes biedrība saņem atbalstu, kuru izmanto palīdzībai CF pacientiem. 2019.g. biedrība iegādājas un uzdāvināja 10 CF pacientiem sterilizatorus, kā arī specializētus vitamīnus.



24.novembrī Rīgā, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" biedrība organizēja VI Labdarības pasākumu "Dvēseles elpa". Labdarības pasākums «Dvēseles Elpa» notika Eiropas Cistiskās fibrozes dienas ietvaros, kas katru gadu novembra nogalē tiek atzīmēta vairākās Eiropas valstīs, vēršot tai uzmanību. Pasākuma «Dvēseles Elpa» mērķis bija informēt sabiedrību par cistisko fibrozi un piesaistīt līdzekļus Ziemassvētku dāvanām bērniem, kas slimo ar cistisko fibrozi. 



Pēc Labdarības pasākuma notika Ziemassvētku dāvanu iegāde un piegāde. Ziemassvētku dāvanas CF pacientiem tika piegādātas caur pasta stacijām, pasniedzot individuāli un organizējot ieplānotas konkrētas dienas Salatēta braucieniem pie bērniem pa Latviju.



08. decembrī  Ķekavas novada viesu namā „Liepkalni” tika organizēts izglītojošs seminārs CF pacientu vecākiem. Pasākumā piedalījās arī vadošie CF ārsti, tika organizēta teorētiskā semināra daļa un praktiskā, pielietojot ēdienu pagatavošanā speciālo uzturu.



6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

Pārskata periodā ieņēmumi sabiedriskā labuma darbībai 35235 EUR (no saimnieciskās darbības 2227 EUR un citi 33008 EUR) un ziedojumi 9343 EUR, dotācijas no pašvaldībām (projekti) 12614 EUR, kopā ieņēmumi 57192 EUR, izlietots pārskata periodā sabiedriskā labuma darbībai, saimnieciskiem izdevumiem ir 57321 EUR. 



6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums)

Pamatlīdzekļu nolietojuma summa aprēķināta, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmās summas, kas atbilst attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai vērtībai. Pamatlīdzeklis Nr.1 planšete LENOVO ar sākotnējo vērtību 60.00 EUR iegādāts 2014.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 00.00 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.2 skābekļa koncentrators ar sākotnējo vērtību 672.00 EUR iegādāts 2014.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 00,00 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.3 planšetes komplekts ar sākotnējo vērtību 690.28 EUR iegādāts 2014.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 0,00 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.4 Neirostimulators ar sākotnējo vērtību 330,00 EUR iegādāts 2017.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 148,50 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.5 Projektors ar sākotnējo vērtību 370,01 EUR iegādāts 2017.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 191,17 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.6 Portatīvam datoram LENOVO ar sākotnējo vērtību 648,83 EUR iegādāts 2018.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 432,55 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.7 Darba galdam ar sākotnējo vērtību 404,02 EUR iegādāts 2019.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 350,15 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.8 Dīvāns ar sākotnējo vērtību 245,00 EUR iegādāts 2019.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 212,33 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.9 Lapene ar sākotnējo vērtību 1700,00 EUR iegādāts 2019.gadā, atlikusī vērtība uz 2019.gada 31.decembri ir 1501,67 EUR.





7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)

_nav_________________________________________________________________



7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās 

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 1583,51EUR, uz gada beigām 4875,03EUR.



7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem

Ieņēmumu un izdevumu gada atlikums ir negatīvs 129 EUR.



7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums
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8. Informācija par nodokļiem un nodevām

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem

2019.gadā_samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3499 EUR un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9046 EUR, Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 26 EUR.

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm
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8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju
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8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu
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8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā
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8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma

Pēc noslēgtiem līgumiem ar Nodarbinātības valsts aģentūru (pasākuma ”Subsidētā darba vieta noteiktām personu grupām”) biedrībā tika nodrošinātas 3 subsidētas darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Deinstitucionalizācijas projektā  2019.g. atalgojumu saņēma divas pašnodarbinātās personas, un divas personas, kuras tika nodarbinātas  pēc darba līguma.

Karjeras izglītības projektā” Prasmes mākslā” tika noslēgti: 2 Uzņēmuma līgumi un  2 Pakalpojuma līgumi ar pašnodarbinātām personām.

Pēc projekta ar Ziedot.lv „Latvijas valsts meži” sociālajai jomai biedrībā,  laikā periodā no 2019.g. 01.marta līdz 31.decembrim tika noslēgti: 1 Uzņēmuma līgums, 3 Pakalpojuma līgumi ar pašnodarbinātām personām un 2 Darba līgumi. Kopā nodarbinātas 10 personas un par 2019.gadu aprēķināta darba samaksa 26855,81 EUR.



9. Informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem

Saimnieciskajā darbībā saņemti 2227EUR, kuri tika izlietoti lai 8.decembrī  Ķekavas novada viesu namā „Liepkalni” noorganizētu izglītojošs seminārs CF pacientu vecākiem. Pasākumā piedalījās arī vadošie CF ārsti, tika organizēta teorētiskā semināra daļa un praktiskā, pielietojot ēdienu pagatavošanā speciālo uzturu. Kā arī aktīvi iesaistoties dažādu normatīvo aktu sagatavošanā un atzinumu sniegšanā. Rezultātā: no 2019. gada 1. jūlija visiem jaundzimušajiem bērniem Latvijā, no bērna 48.-72.dzīves stundai, tiks veikts asins piliena skrīnings sešām slimībām līdzšinējo divu vietā, tajā skaitā – cistiskai fibrozei. Izlietoti lai piedalītos Veselības inspekcijas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” aktivitātēs “Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā” noslēguma pasākumā. Lai ņemtu dalību  darba grupas sanāksmē Ekonomikas ministrijā ”Par nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpēti”. Lai piedalītos kopā ar Latvijas Reto slimību alianses biedriem organizētajā Reto slimību diena Eiropas Savienības mājā Rīgā, kura tika veltīta emocionālajai veselībai un sociālo pakalpojumu pieejamībai.



Kalendārā gada administratīviem izdevumiem izlietoti 292 EUR no neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu kopsummas.



Atbildīgā persona _Alla Beļinska____________			_________________

	vārds, uzvārds			paraksts 

