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Nodibinājums „Bērnu slimnīcas fonds” ir reģistrēts sabiedrisko organizāciju reģistrā 2001. gada 31. janvārī, 
2005. gada 26. janvārī pārreģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā. 

Nodibinājuma „Bērnu slimnīcas fonds” pamatdarbība ir īstenot labdarības projektus veselības veicināšanas 
jomā, veicināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” sniegto ārstniecības pakalpojumu attīstību, kā arī 
zinātniskos un pētniecības projektus, sniegt finansiālu atbalstu dažādu veselības veicināšanas un uzlabošanas 
mērķprogrammu īstenošanai, veicināt un atbalstīt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (Bērnu slimnīca) 
ārstnieciskā personāla pēcdiploma apmācību un tālāko izglītību. 

Nodibinājuma „Bērnu slimnīcas fonds” darbība pārskata gadā ir bijusi sekmīga. 
2018. gadā, pateicoties sadarbības partneru un sabiedrības atsaucībai, varējām nodrošināt: 
 

1) Bērnu slimnīcas pacientiem 

• atbalstu kopumā 308 bērniem, t.sk. atbalstīt 129 Bērnu slimnīcas pacientu, kuru veiksmīgai ārstēšanai bija 
nepieciešami papildus izmeklējumi vai medikamenti, kas nav valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā; apmaksāt 
medicīniskās palīdzības saņemšanu ārpus Latvijas 55 Bērnu slimnīcas pacientiem, nodrošināt nokļūšana mājās 
mazajiem pacientiem visas Latvijas robežās vairāk kā 241 reizes, nodrošināt palīdzību 136 bērniem pēc 
ārstēšanās akciju Eņģeļi pār Latviju un Labestības dienas ietvaros, sniegt konsultācijas vairāk nekā 43 jauniešiem 
ar atkarību risku; 

• 15 Bērnu slimnīcas bijušo pacientu dalību Starptautiskās Uzvarētāju Spēlēs Maskavā (Winner games), kas ir 
unikālas sporta sacensības bērniem, kuri pārcietuši onkoloģisku saslimšanu, kā arī 10 esošo pacientu dalību īpašā 
nometnē Itālijā „Dynamo Camp”– atveseļošanās programmā Onkoloģijas nodaļas pacientiem; 

• profesoru, bērnu ķirurgu no Somijas, Itālijas, Lielbritānijas, Vācijas, Lietuvas un ASV vizītes Bērnu slimnīcā, lai 
sadarbībā ar Latvijas kolēģiem veiktu sarežģītas operācijas 19 Bērnu slimnīcas pacientiem; 

• atbalstu uzsāktajai ārstu iniciatīvu “Ārsti bez bremzēm”, kuras ietvaros četri ārsti devās izbraukumā uz reģioniem, 
lai bez maksas konsultētu bērnus valsts sociālās aprūpes namos;  

• apjomīga pētījuma “Bērnu veselības barometrs” veikšanu, lai noskaidrotu vecāku vērtējumu par bezmaksas 
veselības aprūpes pieejamību bērniem.  
 
2) slimnīcas vides uzlabošanai 

• jaunu rotaļu istabu labiekārtošanu; 

• onkoloģijas nodaļas atbalsta programmas realizēšanu; 

• ceturto Dārza svētku rīkošanu pacientiem, viņu vecākiem un slimnīcas personālam; 

• uzdevumu grāmatas „Veseļojies ar prieku” izdošanu pacientu lietošanai jau sesto reizi; 

• 60 ērtu un specializētu krēslu sagādi vecākiem un pacientiem, kā arī rehabilitācijas aprīkojuma atjaunošanu; 

• materiālus interešu izglītības darbam ar Bērnu slimnīcas pacientiem, grāmatu un spēļu krājumu papildināšanu 
Saulaino dienu bibliotēkā, kā arī pacientu iepriecināšanu gadskārtu svētkos, piemēram, Ziemassvētkos un 
Lieldienā; 

• jaunu tikšanās tradīciju – Tējas pēcpusdienas hematoonkoloģijas nodaļā, kopā noorganizējot 23 pasākumus ar 
dažādu sabiedrībā zināmu personu līdzdalību;  

• atbalstu jaunās nodaļas jaundzimušiem bērniem labiekārtošanu, sarūpējot 13 bērnu gultiņas, no kurām divas 
paredzētas dvīnīšiem, kā arī citu aprīkojumu mazuļu un vecāku vajadzībām un labsajūtai;  

• Spa, teātri, konditorejas meistarklasēm un vēl ar dažādiem pārsteigumus slimnīcas māsas Starptautiskajā māsu 
dienā. 

• Bērnu slimnīcas fonda Infocentra izveidi, tādā veidā kļūstot vēl pieejamākiem un atvērtākiem sabiedrībai. 

•  
3) ārstniecisko pakalpojumu attīstībai un kvalitātes uzlabošanai 

• Autisma kabineta darbību vecākiem, kuru bērniem ir diagnosticēts vai ir aizdomas par autiska spektra 
traucējumiem, ieskaitot bezmaksas diagnostiku, izmantojot ADOS testu 47 bērniem, kā arī iespēju saņemt 
nepieciešamo terapiju 58 bērniem; 

• uzstādīt mātes piena analizatoru, tādejādi sperot soli tuvāk Latvijā pirmās mātes piena bankas izveidei;. 

• aprūpes programmas pilnveidošanu bērniem ar neiroloģisku bojājumu izraisītiem kustību un funkcionēšanas 
traucējumiem; 

• mūsdienīgu profilakses programmas uzsākšanu pusaudžiem un veselības aprūpes pakalpojuma radīšanu no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, kas tika izveidota kopā ar nozares speciālistiem Latvijā; 

• priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmas „Drošais apmetnis” realizēšanu ar mērķi uzlabot šo bērnu 
veselības stāvokli ilgtermiņā; 

• rezidentu atbalsta programmas īstenošanu Bērnu slimnīcas klīnikās, kurās tiek prognozēts vislielākais speciālistu 
trūkums tuvākajā nākotnē; 

• atbalstu Baltijā pirmās operācijas veikšanai epilepsijas pacientiem – klejotājnerva stimulatora implantācijai.  
 



4) personāla izaugsmei 

• ārstu, medmāsu, kā arī slimnīcas aprūpes un atbalsta personāla izaugsmi, sedzot starptautisku kongresu, 
konferenču, apmācību dalības maksas, ceļa un dzīvošanas izdevumus un honorāru izmaksas pieredzes apmaiņas 
programmās, ja kāds speciālists brauc pie mums, kā arī sarūpējot un abonējot izglītojošus izdevumus; 

• Hematoonkoloģijas nodaļas māsas 3 nedēļu pieredzes apmaiņas braucienu uz Londonas slimnīcu;  

• māsas no Bristoles Karaliskās bērnu slimnīcas māsas nedēļas ilgo viesošanos slimnīcā;  

• HOPE programmas atbalstu.  
 

Nākotnē nodibinājums turpinās darboties labdarības, veselības veicināšanas un izglītības atbalstīšanas jomā. Kā 
būtiskākos projektus 2019. gadā var minēt: 
- īpaša rotaļu laukuma izveidi onkoloģijas nodaļas pacientiem; 
- Kapelas - Klusuma telpas izveide; 
- jaunu operāciju krekliņu iegāde mazajiem pacientiem; 
- uzgaidāmo telpu labiekārtošana; 
- profilakses programmas pusaudžiem realizēšana Liepājā; 
- Mazo dakterīšu skola – mazo pacientu informēšana un izglītošana ar spēļu terapijas metodēm, tādejādi mazinot 

bailes un satraukumu par gaidāmajiem izmeklējumiem un procedūrām; 
- Piepildi sapni īstenošana – atbalsts bērniem, kuri iziet smagu ārstniecības kursu; 
- atbalsts slimnīcas virtuves modernizēšanai un ēdināšanas koncepta maiņai; 
- speciālā pedagoga kabineta labiekārtošanu un aprīkojuma sagāde. 

 
Nodibinājuma „Bērnu slimnīcas fonds” vadība ir atbildīga par sagatavoto gada pārskatu. Gada pārskats sagatavots 

atbilstoši grāmatvedības ierakstiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma finanšu stāvokli. 
No pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav notikuši nekādi atgadījumi, kuru 

atspoguļošanai nepieciešamas izmaiņas finanšu pārskatos vai pielikumā. 
Gada pārskats apstiprināts dibinātāju kopsapulcē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018. gadu 

 
 

  
2018  2017 

 
  

EUR  EUR 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  699 933  959 137 

Saņemtās dotācijas  57 915  - 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  3 681  6082 

Citi ieņēmumi  38 119  77 494 

Ieņēmumi kopā  799 648  1 042 713 

     

Izdevumi:     

Algas  (135 707)  (71 678) 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi  (32 552)  (16 694) 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana  (708)  (1 274) 

Citi izdevumi  (760 743)  (1 083 554) 

Izdevumi kopā  (929 710)  (1 173 200) 

     

Ieņēmumu un izdevumu starpība  (130 062)  (130 487) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilance 2018. gada 31. decembrī        (1) 

  
 31.12.2018.   31.12.2017. 

 
 

EUR  EUR 

Aktīvs     

Ilgtermiņa ieguldījumi     

Pamatlīdzekļi:     

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  1 432  1 157 

Pamatlīdzekļi kopā:  1 432  1 157 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  1 432  1 157 

Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi:     

Materiāli  14 241  16 322 

Preces  4 891  4 891 

Krājumi kopā:  19 132  21 213 

Debitori:     

Pircēju un pasūtītāju parādi  5 372  7 063 

Citi debitori  -  - 

Debitori:  5 372  7 063 

     

Nauda:  1 870 138  2 097 969 

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  1 894 642  2 127 402 

Aktīvu kopsumma  1 896 074  2 127 402 

     

Pasīvs     

Rezerves fonds:     

Iepriekšējo gadu rezerves fonds  1 997 443  2 127 929 

Pārskata gada rezerves fonds  (130 062)  (130 487) 

Rezerves fonds kopā:  1 867 381  1 997 442 

Kreditori:     

Īstermiņa kreditori:     

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  13 487  127 900 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   15 206  2 060 

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:  28 693  129 960 

Pasīvu kopsumma  1 896 074  2 127 402 

 


