
Valsts ieņēmumu dienesta JĒKABPILS teritoriālā iestāde 
(pēc organizācijas atrašanās vietas) 

 

 

ZIŅOJUMS 

pie 2017. 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 

Izveidotāja biedrības atbalsta centrā „Viesītei” tika īstenots projekts  A/s „Latvijas valsts meži” 

sociālajai jomai. Organizētajā centrā tika iekārtots sensoras  kabinets. Atbalsta centrā cilvēki ar 

invaliditāti (gan bērni, gan pieaugušie) saņēma bezmaksas fizioterapeita un ergoterapeita 

pakalpojumus 8 mēnešu garumā.  

Maijā mēnesī notika satikšanos biedrības biedriem un CF ārstiem Rīgā ar CF pacienti  no 

Krievijas, kurai tika veikta plaušu transplantācija.  Satikšanos laikā tika runāts par viņas pieredzi 

un filmēts video. 

Jūnijā mēnesī piedalījāmies Eiropas CF konferencē Spānija Sevillē, kur ieguvām jaunu 

informāciju un pieredzi par CF.  

Gada laikā piedalījāmies dažādās konferencēs, kurās esam aicināti, kā dalībnieki, kā arī sadarbības 

partneri:  2017. gada 24.-25. augustā Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija Konferenču centrā, 

Elizabetes ielā 55, Starptautiskais Samariešu Forums par sociālajiem pakalpojumiem Latvijā un 

Eiropā; LR Tiesībsarga 2017.gada 14.-15.decembrī konferencē “Par cilvēka ķermeņa orgānu un 

audu izmantošanu medicīnā. Sabiedrības informētība un tiesiskā regulējuma atbilstība 

cilvēktiesību standartiem” un c.  

Pateicoties biedrības iepriekšējo 2 gadu ieguldītājam darbam, tika pieņemti grozījumi MK 

noteikumos Nr.1474 ”Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” no 2009.g.15.decembra, kuri nosāka, kā 

elpošanas tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana bērniem, kuri atrodas Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcas (BKUS) hronisku obstruktīvu plaušu slimību, cistiskās fibrozes vai bērnu 

paliatīvās aprūpes kabineta uzraudzībā, īstenos BKUS, izslēdzot lieko posmu VSIA „Nacionālais 

rehabilitācijas centrs”’Vaivari”. 

2017.g.novembra mēnesī Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības Atbalsta centrs „Viesītei” tika 

reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistra. 
04.-05. novembrī  Biznesa augstkolā Turība Rīgā tika organizēta IV Starptautiskā  CF konference 

„Fizioterapijas loma hronisku plaušu slimību ārstēšanā”, kuru vadīja lektori no Beļģijas. 

Konferences dalibnieki CF pacientu vecāki, fizioterapeiti, CF pacientu vadošie un citu profesiju 

ārsti-speciālisti. 

Konferences ietvaros notika 2 dienu praktiskas nodarbības CF pacientiem ar vecākiem, kurā tiks 

pievērsta uzmanība fizioterapijas nozīmei CF pacientu dzīvē un tās inhalējamo zāļu terapijai.  Otra 

diena nodarbības notika Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas, Vienības gatve 45 , Rīga, 

Rehabilitācijas klīnikas telpās.  

2017.gadā Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība piedalījas Veselības ministrijā organizētas 

sanaksmēs. Biedrība iesniedza savus priekšlikumus – 2 nozīmīgākajiem plāniem: reto slimību 

jomā 2017.-2020.gadam ( priekšlikumi un interešu aizstāvība LR Veselības ministrijā, pieņemts 



MK 17.10.2017.) un Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānam 2018.-2020.g. par 

transplantācijas atmaksu novalsts budžeta, skrīninga ieviešanu Latvijā 5 retām slimībām, kā arī – 

par ārstēšanas un aprūpes pieejamības uzlabošanu pacientiem ar hroniskām elpošanas sistēmas 

slimībām. 

Turpinājām sadarbību ar NRC „Vaivari” par uzlabojumiem, saistītiem ar CF pacientu 

rehabilitāciju „Vaivaros”. 

Tiek noslēgts līgums ar pašnodarbināto personu par sadarbību cilvēku transportēšanu ar 

specializēto transportu uz rehabilitācijas pakalpojuma vietu Atbalsta centrs „Viesītei”. 

24. novembrī, atzīmējot solidaritāti ar visām Eiropas valstīm, Cistiskās Fibrozes dienas, Rīgas 

BKUS organizējam apaļā galda diskusiju “Par donoru piekrišanu orgānu ziedošanai” kopā ar CF 

ārstiem, ārstiem transplantalogiem, pieaugušo pulmonologiem, Rīgas BKUS vadību, kā arī 

Veselības ministrijas, Tiesībsarga biroja, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Ceļu satiksmes 

drošības direkcijas pārstāvjiem, Saeimas deputātiem, lai aktualizētu plaušu transplantāciju un 

vienoties par veicamajiem darbiem orgānu donoru jomas sakārtošanā Latvijā. 

2017. gadā Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības biedrs piedalījas V4 CF Conference  

“Where we are? Where we are going?" Krakova, Polijā, kurā dalibnieku sagatavotas prezentācijas 

no daudzam CF Eiropas valstim par  CF pacientu aprupi,informācija tiks apkopota un tiks izdota 

grāmata, kuru izplatis Eiropā. 

19.novembrī Rīgā, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" biedrība organizēja IV 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 pasākumā notika Ziemassvētku dāvanu iegāde un piegāde. Ziemassvētku dāvanas 

CF pacientiem tika piegādātas caur Latvijas pastu, pasta stacijām un pasniedzot individuāli. 

2017. gada biedrība nodrošināja 2 subsidētas darba vietas (noslēgti līgumi ar Jēkabpils NVA 

pasākuma” Subsidētā darba vieta noteiktām personu grupām”)  nodarbinot  cilvēkus ar īpašajam 

vajadzībām. Nodrošināta darba vieta 1 darba vadītājam uz noteikto laiku. 

Kā arī noslēgti līgumi ar 2 brīvprātīgiem atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība nevalstiskajā sektorā” . 

Visa gada garumā biedrība, sadarbojoties ar Ziedot.lv. fondu, palīdzēja pieaugušajiem CF 

pacientiem apmaksāt ārstēšanos stacionārā. Kā arī ar Ziedot.lv fonda palīdzību, tika iegādāti un 

uzdāvināti vitamīni. 

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

Pārskata periodā ieņēmumi sabiedriskā labuma darbībai 10408,35 EUR (no saimnieciskās 

darbības 113,00 EUR un citi 10295,35 EUR), ziedojumi 7538,95 EUR un NVA dotācija darba 

vietas pielāgošanai Jauniešu garantijas pasākumā 12752,01EUR, kopā 30699,31 EUR, izlietots 

pārskata periodā sabiedriskā labuma darbībai, saimnieciskiem izdevumiem ir 31482,66 EUR 

(saimnieciskās darbības ieņēmumi un citi ieņēmumi tika izlietoti lai nokļūtu IV Starptautiskajā  

CF konferencē „Fizioterapijas loma hronisku plaušu slimību ārstēšanā”, lai noorganizētu IV 

Labdarības pasākumu "Dvēseles elpa" un nokļūtu V4 CF Conference “Where we are? Where we 

are going?" Krakova, Polijā).  

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 2017.gada 31.decembri ir 00.00 EUR. 

Pamatlīdzeklis Nr.2 skābekļa koncentrators ar sākotnējo vērtību 672.00 EUR iegādāts 2014.gadā, 

atlikusī vērtība uz 2017.gada 31.decembri ir 235,20 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.3 planšetes 

komplekts ar sākotnējo vērtību 690.28 EUR iegādāts 2014.gadā, atlikusī vērtība uz 2017.gada 

31.decembri ir 0,16 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.4 Neirostimulators ar sākotnējo vērtību 330,00 EUR 

iegādāts 2017.gadā, atlikusī vērtība uz 2017.gada 31.decembri ir 280,50 EUR. Pamatlīdzeklis Nr.5 



Projektors ar sākotnējo vērtību 370,01 EUR iegādāts 2017.gadā, atlikusī vērtība uz 2017.gada 

31.decembri ir 339,18 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 2791,71EUR, uz gada beigām 2605,09EUR 

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 starpība ir negatīva 784 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 

nav__________________________________________________________________________ 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām 

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

veidiem 

_2017.gadā_ NVA pasākuma ”Subsidētā darba vieta noteiktām personu grupām” ietvaros 

samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1437 EUR un VSAOIem 3369 EUR___________ 

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot 

dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 

nav__________________________________________________________________________ 

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 

nav__________________________________________________________________________ 

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 

nav__________________________________________________________________________ 

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 

nav__________________________________________________________________________ 

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas 

kopsumma 
NVA pasākuma ”Subsidētā darba vieta noteiktām personu grupām” ietvaros nodarbināti trīs 

darbinieki ar kopējo darba algu 9883 EUR._________________________________ 

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

Saimnieciskajā darbībā saņemti 113 EUR, sabiedriskā labuma darbībai izlietoti 113 EUR, lai 

nokļūtu V4 CF Conference “Where we are? Where we are going?" Krakova, Polijā)___ 

 

Kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsummas 1015 

EUR 

 

Atbildīgā persona _Alla Beļinska____________   _________________ 

 vārds, uzvārds   paraksts  


