Saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas rajona KAC nodaļai

ZIŅOJUMS
pie 2013. gada pārskata
1. Organizācijas pilns nosaukums: Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"
2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008087144 datums 17.12.2004.
3. Organizācijas juridiskā adrese: Liepu aleja 11, Babītes pag., Rīgas rajons
4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā
stāanās datums):
Valdes priekšsēdētāja - Gunita Berķe (p.k.200763-11816); 08.03.2011, ar tiesībām pārstāvēt
biedrību atsevišķi.
Valdes locekļi:
Ramona Kokina (p.k.180554-10118); 08.03.2011., ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi;
Vilcāne Mārīte (p.k.090858-13052);08.03.2011., ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi;
Daina Mezīte (p.k.100940-13055); 08.03.2011., ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi;
Zanda Vanaga (p.k.. 221180-11563); 08.03.2011., ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi
5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenoanai pārskata gadā un
atķirības no iepriekējos pārskata gados izmantotajāmmetodēm:
Veikts sabiedrības informēšanas darbs ar interneta starpniecību un informatīvo bukletu izdošanu.
Veiktas sabiedrību informējošas kampaņas.
Veikta interešu aistāvība
Ņemta dalība NVO tīklos
Ņemta dalība nozares darba grupās
Sagatavoti un izplatīti video siţeti un video materiāli.
Izveidoti bukleti.
Sagatavotas un attīstītas interneta mājas lapas.
Attīstīta starptautiskā sadarbība.
Līdzdalība starptautiskos projektos.
Semināru un apmācību rīkošana.
Psihosociālās rehabilitācijas veikšana.
Speciālistu tīkla izveide, sadarbības veicināšana.
Ţurnālistu informēšana.
Piesaistīti ziedotāji.
Piesaistīti projektu līdzekļi.
6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:
2013. gadā „Dzīvības koks” aktīvi veicināja informācijas aprites attīstību par onkoloģijas jomu:
1. Tiek turpināta ļaundabīgo audzēju skrīninga programma, kas vistieškā veidā var palīdzēt
panākt to, ka audzējus Latvijā atklās agrīnās stadijās. Skrīninga programmu atbalstošas
informācijas aktivitātes, veicinot vēţa agrīnu diagnostiku. Šobrīd joprojām vidēji 60 % atklāj
vēlīni, kad efektīvi ārstēt nav iespējams. Srīnings notiek krūts, dzemdes kakla un kolorektālajiem
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vēziem. Nedaudz pieaug skrīninga apmeklētāju skaits, tomēr tas nav pietieksma, lai būtu
efektīvs.
2. Tika veikta onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programmas realizācija,
sagatavojot 2 nometnēm 2013.gadā. Tiek domāts par psihosociālā rehabilitācijas centra izveidi
Dignāja (noslēgs līgums ar Jēkabpils novada domi), tiek piesaistīti līdzekļi un uzsākta
rehabilitācijas centra rekonstrukcija.
3 2013. gadā izveidotas reģionlaša nodaļas (Valmiera, Aizkraukle, Bauska, Liepāja, Daugavpils),
kā arīn turpināta Atbalsta grupu onkoloģiskajiem pacientiem atīstība. 2013.gadā īgā darbojās 2as grupas, Aizkrauklē viena.
4.2013.gadā "Dzīvības koks" ieguvis projektsu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta NVO
atbalsta programmā un NVO projekta programmā. Līdz ar to ir iespējams veikt un attīstīt tādas
aktivitātes kā psihosociālās rehabilitācijas nometnes, sabiedrības izglītošana, ārstniecības
personu apmācība, pētījuma veikšana par to, kasnotiek ar cilvēku pēc akūtā ārstēšanas procesa.
5. Veicināta mērķu grupu un visas sabiedrības informētība par to, ko darīt, ja izdzirdi diagnozi
„vēzis”, sagatavoti cilvēki, biedrības biedri, sarunai ar medijiem par savu pārdzīvoto cīņā ar vēzi.
Sagatavoti un izplatīti videoklipi par vēzi . Darbs ar sabiedrību turpināsies arī tekošajā gadā, kad
tiks uzņemts videoklips un izdoti informācijas materiāli.
6. Organizēts Rozā lentītes solidaritātes mēnesis, kura laikā tika vākti līdzekļi psihosociālās
rehabilitācijas centra izveidei Dignāja. savāktie līdzekļi ļauj turpināt celtniecību!
7. Tika turpināta sadarbība starptautiskā projektā dzemdes kakla vē˛a skrīninga programmas
stiprināšanā- AURORA, kurā piealās 16 ES valstis. Projekta ietvaros sagatavota Latvijas
situācijas analīze, sagatavoti da˛ādi mācību materiāli. Ņemta dalība 5 starptautiskās konferencēs,
iesaistoties starptautisko organizāciju darbībā.
8. Attīstītas labdarības un ziedošanas tradīcijas, iesaistot sabiedrību līdzekļu vākšanā konkrētu
mērķu sasniegšanai ( cīņā pret krūts vēzi, psiho sociālajai rehabilitācijai).
9.Paaugstināts sabiedrības informācijas līmenis par onkoloģiju, kas, iespējams, mazinās
pastāvošs stereotipus par vēzi.
10. Attīstīta pacientu atbalsta biedrība ( notikušas regulāras sanāksmes, kurās tās dalībnieki
pārrunājuši sev svarīgos, ar slimību saistītos jautājumus.) . Izveidotas nodaļas reģionos! Regulāri
attīstīta biedrības informētība par jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi un onkoloģiju. Uz
biedrības sanāksmēm aicināti pārstāvji no Latvijas Onkoloģijas centra, Rīgas Stradiņa klīnikas,
Pacientu ombuda u.c.
11. Biedrības pārstāvji aktīvi iesaistījās onkoloģiskās aprūpes uzlabošanā un veicināšanā Latvijā,
darbojoties Eiropas Vēţa pacientu koalīcijā (ECPC), kā arī līdzdarbojoties Europa Donna,
Latvijas Pilsoniskajā aliansē. Biedrība aktīvi iesaistījusies MK un NVO sadarbības memoranda
īstenošanā, darbojoties Memoranda Īstenošnas Padomē.
12.2013.gadā veiktas regulāras informatīvas aktivitātes gan organizācijas mājas lapā
www.dzivibaskoks.lv, kā arī www.veselibaspolitika.lv gan preses relīţu un rakstu veidā.
Biedrības pārstāvji aktīvi un droši uzstājušies presē, televīzijā un radio, aktualizējot onkoloģiskos
jautājumus un problēmas
2014.gadā paredzēts turpināt iesākto:
• Kopumā aktīvāka biedru iesaistīšanās „Dzīvības koka” organizētajās aktivitātēs un sabiedrības
informēšanā – interviju sniegšana masu mēdijos. Uzturēt un attīstīt onkoloģisko pacientu atbalsta
biedrības „Dzīvības Koks” publiskās aktivitātes, veicinot biedrības darba nepārtrauktību.
* Tiks izdotss izdevums "Pacienta balss", kurā tiks apskatīti onkoloģiskajiem pacientiem aktuāli
jautājumi: ārstēšana, rehabilitācija, pacienta tiesības. Plānots izdot 3 pacienta balss numurus, kas
tiks izplatīti onkoloģijas centros un citās vietās.
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• Uzturot publicitāti, veicot pozitīvas aktivitātes, veicināt stereotipu maiņu un mazināt cilvēku
bailes no onkoloģijas, iemācīt par to runāt atklāti. Līdz ar to veidojot izpratni un atbalstu
cilvēkiem, kam tas nepieciešams.
*Aktīvi attīstīt psihosociālo rehabilitācijas programmu ideju, noorganizēt vismaz 3-s nometnes
cilvēkiem, kuri pārcietuši vēzi, iesaistīt arī tuviniekus. Noorganizēt 1 nometni vecākiem, kuru
bērni slimo ar vēzi.
*Attīstīt onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" nodaļas reģionos, veidojot tur
arī psiholoģiskā atbalsta grupas, panākot, ka savatrapējais atbalsts un informācija ir atrodama
pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
*• Nostiprināt biedrības patstāvību un veicināt projektu rakstīšanu biedrības darba nodrošināšnai.
• Panākt, ka onkoloģijas jomā par svarīgāko tiek izvirzīts princips: savlaicīgi atklāt slimību.
Savukārt, kad slimība atklāta, tad panākt, lai cilvēks saņem pašu labāko un efektīvāko ārstēanu,
tas ir, lai pieaugtu onkoloģisko pacientu ārstēšanas kvalitāte, gan ar kvalitatīviem
medikamentiem, gan nodrošinot nepieciešamo morālo un psiholoģisko atbalstu.
• Aktīvi iesaistīties NVO attīstībā Latvijā un panākt, lai biedrība kļūst par profesionālu
organizāciju, iesaistīties starptautiskā sadarbībā un veicināt, lai ātrāk pienāk brīdis, kad visās ES
valstīs onkoloģiskie slimnieki saņem vienlīdz kvalitatīvu un efektīvu aprūpi. Nostiprināt
sadarbību ar veselības aprūpes politikas veidotājiem, pieprasot tādu aprūpi, kas atbilst attīstīto
valstu līmenim.
*Iesaistīties starptautiskos projektos , kā arī attīstīt starptautisko sadarbību- Eiropas vēţa
pacientu koalīcijā un Eiropa Donna.
7. Informācija par nodokļiem un nodevām (pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu
summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem):
2013.gada nodokļu nodevu summu sadalījums, izteikts LVL:
VSAOI - 6487.75 /aprēķināts/; 5482.30 /samaksāts/
IIN - 4467.65 /aprēķināts/; 3839.28 /samaksāts/,
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva - 24.75 /aprēķināts/; 40.48 /samaksāts/
Citu nodokļu maksājumu biedrībai nav.
8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas
(galvojumi), ķīlas u.tml.):
Pārskata periodā biedrībai nav saistību, kuras nav uzrādītas gada pārskatā.
9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas
kopsumma:
3 pastāvīgie darbinieki, bruto darba algu kopsumma sastāda 3997.50 LVL, kas pilnā apmērā tiek
segta no projektu finansējuma kā netiešās attiecināmās projektu izmaksas.
Projektos piesaistīto darbinieku darba algas tiek segtas no projektu finansējuma līdzekļiem, tādēļ
aprēķinātais un samaksātais nodokļu apjoms ir tik liels, kas atšifrēts šā ziņojuma 7.punktā.
Rehabilitācijas nometņu "Spēka avots" laikā piesaistīto pasniedzēju honorāru izmaksas
2013.g.sastāda 1281.41 Ls.
Uz 31.12.2013. biedrībā strādā 16 darbinieki, no kuriem 12 ir projektos iesaistītie darbinieki, kas
pieņemti darbā uz projekta laiku.
10. Informācija par fondiem:
Mērķfonds uz 31.12.2012. - 13946.44,
mērķfonds uz 31.12.2013. - 13946.44
Rezerves fonds uz 31.12.2012. - 4232.68,
rezerves fonds uz 31.12.2013. - 22833.74
Biedrības fondu līdzekļu pārdale pārskata gadā nav veikta.
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11. Finanšu informācija:
2013.g. veidlapas "Ieņēmumu un izdevumu pārskats" paskaidrojums:
2013.g.ieņēmumi kopā - 89934.67,- /LVL/:
010 rinda - saņemtās biedru naudas 50,- /LVL/
020 rinda - saņemtie ziedojumi un dāvinājumi - 57408.53 /LVL/
040 rinda - saņemtās dotācijas - 471.00 /LVL/, kura atbilstoši tās mērķim tiks izlietota 2014.gadā
050 rinda - citi ieņēmumi /t.sk.ES projektu, organizāciju finansējumi - 32005.14 /LVL/
2013.g.izdevumi kopā - 71333.61 /LVL/
100 rinda - darbinieku algas - 3997.50 LVL /projektos iesaistītīto darbinieku /no citu institūciju
finansētiem līdzekļiem/ algas un pastāvīgi nodarbināto darbinieku algas/
110 rinda - VSAOI - 889.36 LVL /projektos iesaistītīto darbinieku /no citu institūciju
finansētiem līdzekļiem/ algas un pastāvīgi nodarbināto darbinieku algas/
120 rinda - pamatlīdzekļu nolietojums - 208.09 LVL
130 rinda - citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai - 66238.66 LVL, no
kuriem:
*12666.31 - tiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta
līg.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/078/113
*8192.98 - tiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta
līg.2012.EEZ/DAP/MAC/025/1/NAC/047
*1659.08 - tiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta līg.2012.EEZ/PP/1/MAC/013/015
*186.14 - netiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta
līg.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/078/113
*1205.45 - tiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta līg.2012.EEZ./PP/1/MAC/013/DS/11
*1281.41 - honorāru maksājumi projektos, biedrības organizētajās nometnēs iesaistītajiem
pasniedzējiem
*24.75 - uzņēmējdarbības valsts riska nodeva
*130.42 - samaksātās biedru naudas citām organizācijām
*328.15 - biedrības izdoto bukletu, laikrakstu, informāc.mater.izdoanas izdevumi
*9870.06 - rehabilitācijas nometņu "Spēka avots" izdevumi
*219.26 - "Rozā lentītes solidaritātes skrējiena" izdevumi
*17643.63 - izdevumi psihosciālā rehabilitācijas centra izveidei
*483.00 - izdevumi "Pretvēţa dienas" pasākumiem
*2248.00 - izdevumi laikraksta Pacienta balss izdošanai
*15.21 - mājas lapu izveides, nodrošināš., uzturēšanas izdevumi
*1070.49 - sakaru, pasta izdevumi projektu īstenošanas vajadzībām
*56.47 - biroja preču iegādes izdevumi administrācijas vajadzībām
*1626.24 - izdevumi, saistīti ar biedrības organizēto sapulču, konferenču, biroja telpu nomas
maksājumiem
*202.22 - bankas pakalpojumi
*64.16 - zaudējumi no valūtas kursa pazemināšanās
*15.36 - citi izdevumi /samaksātās maskājuma kavējuma naudas/
*7049.87 - projekta "AURORA" izdevumi
Ieņēmumu un izdevumu starpība 2013.g. - (+) 18601.06 /LVL/.
Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa to veidiem:
Rezerves fonda līdzekļi
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Ieņēmumi attiecināmi uz rezerves fonda līdzekļiem: 32526.14 Ls
Izdevumi attiecināmi uz rezerves fonda līdzekļiem: 37189.65 Ls
Rezerves fonda korekcija par 2013.g. no rezerves fonda līdzekļiem /-/4663.51 Ls, no mēŗķfonda
līdzekļiem (+) 23264.57 Ls, kopā rezerves fonda korekcija (+) 18601.06 Ls
Mērķfonda līdzekļi
Saņemtie ziedojumi attiecināmi mērķfonda līzdekļiem: 57408.53 Ls
Izdevumi attiecināmi uz mērķfonda līdzekļiem: 34143.96 Ls.
Mērķfonda atlikuma korekcija par 2013.g. /+/23264.57 Ls, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.808
22.punktu ( Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo
maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā) tiek tiek novirzīts rezerves fonda līdzekļu atlikumā.
12.Ziedojumu detalizēts izlietojums
Ziedojumu atlikums uz 01.01.2013. = (+)23433.49 LVL
2013.gadā saņemto ziedojumu apjoms (+)57408.53 LVL
2013.gadā izlietoto ziedojumu apjoms = 34143.96 LVL, tai skaitā:
*1281.41 -honorāru maksājumi projektos, biedrības organizētajās nometnēs "Spēka avots"
iesaistītajiem pasniedzējiem
*208.09 - pamatlīdzekļu nolietojums
*130.42 - samaksātās biedru naudas citām organizācijām
*328.15 - biedrības izdoto bukletu, laikrakstu, informāc.mater.izdošanas izdevumi
*9870.06 - rehabilitācijas nometņu "Spēka avots" izdevumi
*219.26 - "Rozā lentītes solidaritātes skrējiena" izdevumi
*17643.63 - izdevumi psihosciālā rehabilitācijas centra Dignāja izveidei
*483.00 - "Pretvēţa diena" pasākumu izdevumi
*1268.00 - izdevumi laikraksta Pacienta balss izdošanai
*15.21 - mājas lapu izveides, nodrošināš., uzturēšanas izdevumi
*1070.49 - sakaru, pasta izdevumi projektu īstenošanas vajadzībām
*1626.24 - izdevumi, saistīti ar biedrības organizēto sapulču, konferenču, biroja telpu nomas
maksājumiem
Ziedojumu atlikums uz 31.12.2013. = (+)46698.06 LVL
13.Cita informācija:
Gada pārskata apstiprināšanas datums: 28.03.2014.

2014.gada 28.marts.
Vadītājs: __________________________ Gunita Berķe
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