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Pārskata gada darbības pārskats un turpmākas darbības plāns 

Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

2020. gadā, pateicoties sadarbības partneru un sabiedrības atsaucībai, Bērnu slimnīcas fonds turpināja 
īstenot vairākus svarīgus statūtos minētos mērķus, kā arī uzsāka jaunus projektus ar mērķi veicināt un uzlabot bērnu 
veselību Latvijā. 2020. gadā tika veikti vairāki svarīgi uzlabojumi Bērnu slimnīcas infrastruktūrā ar mērķi veicināt mazo 
pacientu atveseļošanos un labsajūtu. Tika aprīkota jauna Bērnu slimnīcas virtuve, kā arī izveidota jauna ēdināšanas 
koncepcija, piesaistot sadarbības partnerus, kuri ikdienā slimnīcas pacientu maltītēm piegādā svaigu un veselīgu 
produkciju. 

Pacientu veselības uzlabošanai tika veikta Sporta pedagoģijas kabineta labiekārtošana, kā arī vairāku citu 
Bērnu slimnīcas telpu aprīkošana pacientu un viņu vecāku vajadzībām, tostarp, tika labiekārtotas nodaļu rotaļistabas, 
sarūpēti atpūtas krēsli bērnu vecākiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības observācijas nodaļā. Ar ziedotāju 
atbalstu tika izveidota Mazo dakterīšu skola vai Spēļu terapijas kabinets, kas turpmāk palīdzēs mazajiem pacientiem 
caur spēļu terapiju mazināt bailes no gaidāmajā medicīniskajām manipulācijām.  

COVID-19 pandēmijas ietvaros tika veikti vairāki svarīgi pasākumi un sagādātas dažādas lietas, lai mazinātu 
riskus tiem pacientiem, kuriem ir īpaši pazemināta imuniāte, jo īpaši Reanimācijas un Onkoloģijas nodaļas pacientiem. 
Ar ziedotāju atbalstu tika sagādāti skābekļa aparāti, vienreizējie halāti, dažāda veida aizsargmaskas, fonendoskopi, IT 
tehnika attālināto konsultāciju nodrošināšanai, web kameru komplekti, siltas maltītes Bērnu slimnīcas darbiniekiem, 
pārtikas produkti pacientiem. Iespēja lietot bezmaksas mobilos sakarus, transporta pakalpojumi un citas svarīgas lietas, 
kas gan slimnīcas paaugstināta riska darbiniekiem un pacientiem samazināja iespēju nokļūt saskarē ar vīrusu. 

Bērnu slimnīcas fonds turpināja iesāktos un ilggadējos labdarības pasākumus – Labestības dienas un Eņģeļi 
pār Latviju, kuru ietvaros tika vākti ziedojumi un nodrošināta palīdzība vairāk nekā 300 bērniem, kuriem bija 
nepieciešama palīdzība pēc ārstēšanās Bērnu slimnīcā. 2020.gadā Bērnu slimnīcas fonds īstenoja vēl divas labdarības 
akcijas: “Es apņemos”, kas tika realizēta sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Eiropas Attīstības un Rekonstrukcijas 
bankas Kopienas iniciatīvu, un kuras ietvaros tika vākti ziedojumi bērniem ar AST, kā arī akcija “Labas gribas kilometri”, 
kas tika īstenota sadarbībā ar Rimi Riga Maratons un Latvijas Televīziju un kuras ietvaros tika vākti līdzekļi bērniem ar 
kustību traucējumiem.  Šo akciju ietvaros Bērnu slimnīcas fonds varēja sniegt palīdzību vairāk nekā 40 bērniem. 
Paralēli Bērnu slimnīcas fonds turpināja jau vairākas iesāktas iniciatīvas – transporta nodrošināšana 
Hematoonkoloģijas nodaļas ģimenēm, nodrošināja Bērnu intensīvās terapijas ceļveža otrā izdevuma izdošanu,  
grāmatiņas “Veseļojies ar prieku”, kas tiek iedota katram slimnīcas pacientam,  izdošanu, sarūpēja planšetes, austiņas, 
video spēļu konsoles Onkoloģijas pacientu vajadzībām, turpināja analīžu sūtīšanu, valsts neapmaksāto medikamentu 
apmaksu, medicīnas materiālu iegādi un citas ārkārtas vajadzības Bērnu slimnīcas  pacientu veselības uzlabošanai, 
kā arī visa gada laikā nodrošināja dažādu gadskārtu pasākumu norisi un sagādāja dāvaniņas pacientiem.  

Jauna un ļoti vērtīga iniciatīva tika uzsākta sadarbībā ar Latvijas bērnu onkoloģijas fondu – Palīdzība 
onkoloģijas nodaļas pacientu ģimenēm, nodrošinot ikmēneša finansiālu pabalstu. Papildus, pateicoties ziedojumam no 
Latvijas bērnu onkoloģijas fonda un tā vadītāja Džona Martina Tallija, 2020.gadā Bērnu slimnīcas fonds uzsāka jaunu 
projektu onkoloģijas pacientu atbalstam “Standarta procedūru izstrāde bērnu ļaundabīgo audzēju molekulārai 
raksturošanai”, nodrošinot pieejamību jaunākajām diagnostikas metodēm audzēja gēnu sekvenēšanas jomā. Ņemot 
vērā, cik sarežģīta un ilgstoša ir bērnu ar onkoloģisku saslimšanu ārstēšana un cik emocionāli un fiziski smags ir šis 
ārstniecības process gan pacientam, gan viņa ģimenei, Bērnu slimnīcas fonds, pateicoties Labklājības ministrijai un 
Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, uzsāka jauna projekta īstenošanu – “Holistisks un multidisciplinārs atbalsts 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem". Esam apņēmušies projekta ietvaros sniegt 
atbalstu 50 bērniem un viņu ģimenēm, nodrošinot dažādu speciālistu palīdzību un īstenojot vairākas aktivitātes, kas 
uzlabo psihoemocionālo un fizisko veselību, ļaujot veiksmīgāk pārvarēt ārstniecības procesu stacionārā. Projektā ir 
iesaistīta Bērnu slimnīcas fonda izveidotā un vadītā Vecāku māja, kas turpina pildīt savu pamata funkciju un ir kā 
atbalsta punkts Bērnu slimnīcas pacientu vecākiem. Bērnu slimnīcas fonds turpināja atbalstīt Bērnu slimnīcas 
medicīnas personālu, apmaksājot apmācības un atbalstot stipendijas rezidentiem, ar mērķi piesaistīt Bērnu slimnīcai 
labākos speciālistus, kas bērniem sniegs valsts apmaksātus pakalpojumus. Tāpat Bērnu slimnīcas fonds plāno atsākt 
projekta īstenošanu Mātes piena bankas ieviešanai Latvijā.  

Redzot, cik ļoti nepieciešams ir ziedotāju atbalsts daudziem bērniem ar hroniskām un smagām veselības 
problēmām, Bērnu slimnīcas fonds 2021.gadā turpinās piesaistīt sabiedrības palīdzību šim mērķim. Bērnu slimnīcas 
fondam 2021.gadā aprit 20 gadi un jubilejas ietvaros Fonds aktualizēs sabiedrības iesaistīšanās un labdarības nozīmi 
bērnu veselības veicināšanā un uzlabošanā Latvijā. Ir paredzēts izveidot video stāstu sēriju, kurā caur personīgu 
pieredzi tiks atspoguļots ziedotāju ieguldījums un tā nozīme bērnu un viņu ģimeņu dzīvēs.   

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma 
Vidējais darbinieku skaits: 43 
 
 
 



Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020. gadu 
 

  2020  2019 
  EUR  EUR 
     
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  1 724 771  1 165 976 
     
Saņemtās dotācijas  530 130  225 204 
     
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  3 449  8 307 
     
Citi ieņēmumi  382 872  35 295 
     
Ieņēmumi kopā  2 641 222  1 434 782 
     
Izdevumi:     
     

Algas  (467 761)  (239 715) 
     
Sociālās apdrošināšanas maksājumi  (112 504)  (57 606) 
     
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana  (407)  (717) 
     
Citi izdevumi  (1 619 313)  (1 214 343) 

     

Izdevumi kopā  (2 199 985)  (1 512 381) 
     

Ieņēmumu un izdevumu starpība  441 237  (77 599) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilance 2020. gada 31. decembrī        (1) 
  31.12.2020.   31.12.2019. 
  EUR  EUR 
Aktīvs     
Ilgtermiņa ieguldījumi     
Pamatlīdzekļi:     

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  1 062  714 
Pamatlīdzekļi kopā:  1 062  714 

     
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:     

Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā  1 440  - 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:  1 440  - 

     
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  2 502  714 
     
Apgrozāmie līdzekļi     
Krājumi:     

Materiāli  17 065  15 387 
Krājumi kopā:  17 065  15 387 
     
Debitori:     

Pircēju un pasūtītāju parādi  776  33 504 
Citi debitori  1 430  142 

Debitori:  2 206  33 646 
     
Nauda:  2 385 028  1 884 820 
     
Apgrozāmie līdzekļi kopā:  2 404 299  1 933 853 
     
Aktīvu kopsumma  2 406 801  1 934 567 

     
     
Pasīvs     
Rezerves fonds:     

Iepriekšējo gadu rezerves fonds  1 789 782  1 867 381 
Pārskata gada rezerves fonds  441 237  (77 599) 

Rezerves fonds kopā:  2 231 019  1 789 782 
     

Kreditori:     
Īstermiņa kreditori:     

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  97 488  127 355 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas  

 
41 262  17 430 

Pārējie kreditori  1 364  - 
Uzkrātās saistības  35 668  - 

Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:  175 782  144 785 
     

Pasīvu kopsumma  2 406 801  1 934 567 

 


