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Pārskata gada darbības pārskats un turpmākas darbības plāns 

Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

 

Nodibinājuma „Bērnu slimnīcas fonds” darbība pārskata gadā ir bijusi sekmīga. 

2019. gadā, pateicoties sadarbības partneru un sabiedrības atsaucībai, varējām nodrošināt: 

1) Bērnu slimnīcas pacientiem 

• atbalstu kopumā vairāk nekā 571 bērniem, t.sk. atbalstīt vairāk nekā 70 Bērnu slimnīcas pacientus, kuru 
veiksmīgai ārstēšanai bija nepieciešami papildu izmeklējumi vai medikamenti, kas nav valsts apmaksāto pakalpojumu 
sarakstā; apmaksāt medicīniskās palīdzības saņemšanu ārpus Latvijas 11 Bērnu slimnīcas pacientiem; nodrošināt 
nokļūšana mājās mazajiem pacientiem visas Latvijas robežās vairāk nekā 280 reizes; nodrošināt palīdzību vairāk nekā 
210 bērniem pēc ārstēšanās akciju Eņģeļi pār Latviju un Labestības dienas ietvaros; 

• Atbalstīt un nodrošināt 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, Vācijas, Lielbritānijas un ASV vizītes Bērnu slimnīcā, lai sadarbībā ar 
Latvijas kolēģiem veiktu sarežģītas operācijas Bērnu slimnīcas pacientiem; 

2) slimnīcas vides uzlabošanai 

• jaunu rotaļu istabu labiekārtošanu Ķirurģijas nodaļā; 

• speciālā pedagoga kabineta labiekārtošanu un aprīkojuma sagāde; 

• hematoonkoloģijas nodaļas atbalsta programmas realizēšanu, nodrošinot psiholoģisko atbalstu gan 
personālam, gan ģimenēm, kā arī sarūpējot nepieciešamo inventāru nodaļas pacientiem; 

• īpaša rotaļu laukuma hematoonkoloģijas nodaļas pacientiem izveidi, kas bērniem un viņu vecākiem ļauj 
pilnvērtīgi pavadīt laiku ārpus ārstniecības telpām, bet vienlaikus nepakļauj mazos pacientus infekciju riskam;  

• kapelas - Klusuma telpas izveide, kur bērnu vecāki var saņemt garīgo atbalstu bez īpašas reliģiskās 
piederības, lai ikviens varētu justies komfortabli; 

• Bērnu slimnīcas Ķirurģijas nodaļas pacientiem sarūpēt 360 jaunas operāciju pidžamās, kas tapa sadarbībā 
ar Latvijas bērnu apģērba zīmolu HEBE. 

• īstenot uzgaidāmo telpu labiekārtošanu un uzlabošanu Juglas un Torņkalna novietnēs, sarūpējot mēbeles 
un cita veida aprīkojumu, kas bērniem mazina stresu un ļauj kopā ar vecākiem komfortabli gaidīt konsultāciju vai 
procedūru; 

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

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

• sadarbībā ar dzejnieci Inesi Zanderi un mākslinieku Reini Pētersonu izdota dzejoļu grāmata bērniem “Bērns, 
kas neiekrita”, lai mazinātu bērnu traumatismu;  

• 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 Lieldienās; 

• turpinājām īstenot tikšanās tradīciju – Tējas pēcpusdienas hematoonkoloģijas nodaļā, divas reizes mēnesī, 
noorganizējot pasākumus, ar dažādu interesantu personu līdzdalību;  

• Spa dāvanu kartes, teātra un koncertu biļetes, kā arī vēl dažādi pārsteigumi tika sarūpēti kā atbalsts 
slimnīcas medmāsām Starptautiskajā māsu dienā. 

• turpināt nodrošināt Bērnu slimnīcas fonda Vecāku mājas darbu un sniegto atbalstu pacientu vecākiem, 
uzsākot arī jaunas atbalsta formas, piemēram, atbalsta grupu organizēšanu sērojošiem vecākiem pēc bērniņa 
zaudēšanas. 

 



3) ārstniecisko pakalpojumu attīstībai un kvalitātes uzlabošanai 

• paplašinot izveidotā Autisma kabineta darbību vecākiem, kuru bērniem ir diagnosticēts vai ir aizdomas par 
autiska spektra traucējumiem, uzsākt attālinātas konsultācijas, lai atbalstu saņemtu arī bērnu vecāki reģionos; 
sadarbībā ar slimnīcas speciālistiem izveidot vecāku grupas, kur bezmaksas vecāki varēja apgūt nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, lai veiksmīgāk varētu atbalstīt sava bērna attīstību; turpināt nodrošināt bezmaksas diagnostiku, 
izmantojot ADOS testu 78 bērniem, kā arī iespēju saņemt nepieciešamo terapiju 113 bērniem; 

• sadarbībā ar Bērnu slimnīcas speciālistiem izveidot un aprīkot Baltijas valstīs pirmo Bērnu podologa 
kabinetu; 

• sadarbībā ar Labklājības ministriju turpināt attīstīt Fonda izveidoto sabiedrībā balstīto profilakses programmu 
jauniešiem ar atkarību risku, paplašinot pakalpojumu un izveidojot pirmo reģionālo filiāli Liepājā, kā arī uzsākt sadarbību 
ar Nacionālo Veselības dienestu, izveidojot Garastāvokļa traucējumu programmu, lai sniegtu sabiedrībā balstītu, 
profesionālu un pierādījumos balstītu palīdzību jauniešiem ar depresiju un pašnāvību risku;  

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

• turpināt rezidentu atbalsta programmas īstenošanu Bērnu slimnīcas klīnikās, kurās tiek prognozēts 
vislielākais, speciālistu trūkums tuvākajā nākotnē, kopā atbalstot, un 2019. gadā slimnīcai, piesaistot 17 speciālistus; 

• turpināt sniegt atbalstu operāciju veikšanai Bērnu slimnīcas epilepsijas pacientiem – klejotājnerva stimulatora 
implantācijai, apmaksājot materiāla sagādāšanu 2 bērniem.  

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; 

• nodrošināt atbalstu jaunai apmācību programmai Bērnu slimnīcas Psihiatrijas klīnikas ietvaros, kur darbinieki 
apgūst ABA terapiju, lai varētu uzsākt pakalpojuma sniegšanu bērniem ar AST;  

• sadarbībā ar Hārvardas Medicīnas Skolas un Bostonas Bērnu slimnīcu īstenot jaunu, vērtīgu apmācību 
projektu – Rezidentu izglītības programma bērnu intensīvajā terapijā;   

• HOPE programmas atbalstu.  

 

Nākotnē nodibinājums turpinās darboties labdarības, veselības veicināšanas un izglītības atbalstīšanas jomā. 
Kā būtiskākos projektus 2020. gadā var minēt: 

- profilakses programmu Pusaudžu resursu centra ietvaros jauniešiem īstenošana un attīstīšana gan Rīgā, 
gan reģionos, tostarp attīstot attālinātus pakalpojumus un domājot par pakalpojuma pieejamības veicināšanas 
pasākumiem, lai palīdzību būtu iespējams nodrošināt arī jauniešiem Latvijas reģionos; 

- Mazo dakterīšu skola – mazo pacientu informēšana un izglītošana ar spēļu terapijas metodēm, tādejādi 
mazinot bailes un satraukumu par gaidāmajiem izmeklējumiem un procedūrām; 

- atbalsts slimnīcas virtuves modernizēšanai un ēdināšanas koncepta maiņai; 

- jaunas psihosociālās rehabilitācijas programmas izveidošana Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas 
pacientiem stacionāra periodā, lai savlaicīgi sniegtu atbalstu bērniem un ģimenēm ārstniecības procesa laikā, kā arī lai 
uzlabotu ārstniecības rezultātus; 

- pirmās Mātes piena bankas Latvijā projekta attīstīšana.   

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma 
Vidējais darbinieku skaits: 30 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019. gadu 
 

  2019  2018 
  EUR  EUR 
     
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  1 165 976  699 933 
     
Saņemtās dotācijas  225 204  57 915 
     
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  8 307  3 681 
     
Citi ieņēmumi  35 295  38 119 
     
Ieņēmumi kopā  1 434 782  799 648 
     
Izdevumi:     
     

Algas  (239 715)  (135 707) 
     
Sociālās apdrošināšanas maksājumi  (57 606)  (32 552) 
     
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana  (717)  (708) 
     
Citi izdevumi  (1 214 343)  (760 743) 

     
Izdevumi kopā  (1 512 381)  (929 710) 
     
Ieņēmumu un izdevumu starpība  (77 599)  (130 062) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilance 2019. gada 31. decembrī        (1) 
  31.12.2019.   31.12.2018. 
  EUR  EUR 
Aktīvs     
Ilgtermiņa ieguldījumi     
Pamatlīdzekļi:     

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  714  1 432 
Pamatlīdzekļi kopā:  714  1 432 

     
     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  714  1 432 
     

Apgrozāmie līdzekļi     
Krājumi:     
Materiāli  15 387  14 241 
Preces  -  4 891 
Krājumi kopā:  15 387  19 132 
     

Debitori:     
Pircēju un pasūtītāju parādi  33 504  5 372 
Citi debitori  142  - 
Debitori:  33 646  5 372 

     
Nauda:  1 884 820  1 870 138 

     
Apgrozāmie līdzekļi kopā:  1 933 853  1 894 642 
     
Aktīvu kopsumma  1 934 567  1 896 074 

     
     
Pasīvs     
Rezerves fonds:     
Iepriekšējo gadu rezerves fonds  1 867 381  1 997 443 
Pārskata gada rezerves fonds  (77 599)  (130 062) 
Rezerves fonds kopā:  1 789 782  1 867 381 

     
Kreditori:     

Īstermiņa kreditori:     
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  127 355  13 487 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   17 430  15 206 
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:  144 785  28 693 

     

Pasīvu kopsumma  1 934 567  1 896 074 

 


