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Ziņas par biedrību 
 

 

Biedrības nosaukums: “Baltijas HIV asociācija” 

 

Reģistrācijas numurs,  40008153882,  

vieta un datums: Rīga, 2010.gada 15.februārī 

 

 

Juridiskā adrese: Druvienas iela 36-144, Rīga, LV-1079 

 

Valdes locekļi Inga Upmace, valdes priekšsēdētāja,  

Evija Dompalma-Linuža, valdes locekle,  

Gunta Boge, valdes locekle,  

 

 Biedru skaits uz  

2019.gada 31.decembri  18 

 

 

2014.gadā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, biedrības 

pamatdarbība ir sabiedriskā labuma darbība trīs darbības jomās: veselības veicināšana, slimību 

profilakse un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. 

Biedrība ir Veselības ministrijas vadītās ,,HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuāli transmisīvo 

infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas’’ locekle. 

 

 

 

 

Finanšu gads    2019.gada 1.janvāris – 2019.gada 31.decembris 
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Vadības ziņojums 

 
Biedrības “Baltijas HIV asociācija” darbības uzdevumi 

 

1. Biedrības mērķis ir HIV un ar to saistīto infekciju izplatības ierobežošana, īstenojot veselības veicināšanas 

un profilakses aktivitātes un līdzdalību šīs jomas integrēšanā valsts un pašvaldību politikas plānošanas 

dokumentos (normatīvajos aktos, pamatnostādnēs, rīcības plānos u.c.), kā arī HIV infekcijas diagnostikas 

un ārstēšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Baltijas valstīs. 

2. Biedrības apakšmērķi: 

2.1.1. iesaistīties un atbalstīt Latvijas un Baltijas valstu HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas 

pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu, lai stiprinātu nevalstisko organizāciju un jomas profesionāļu 

kapacitāti, veicot apmācības, organizējot seminārus un izglītojoši informatīvas kampaņas, kā arī 

apkopojot un izplatot labās prakses pieredzi; 

2.1.2. veicināt HIV u.c. saistīto infekciju atklāšanu, sniedzot informāciju un konsultācijas, veicot 

izmeklējumus riskam pakļautām iedzīvotāju grupām (Testpunktā, izbraukumos, tīmekļa vietnēs, 

sociālajos tīklos u.c.); 

2.1.3. apkopot un publicēt Baltijas valstu un Eiropas Savienības HIV infekcijas izplatības salīdzinošos 

statistikas datus, pievērst sabiedrības uzmanību pastāvošajiem riskiem; 

2.1.4. veikt pētījumus un aptaujas HIV izplatības un pastāvošo uzvedības risku noskaidrošanai mērķtiecīgu 

profilakses pasākumu plānošanai; 

2.1.5. piedalīties sabiedrības veselības un citu ar HIV profilakses jomu saistīto valsts un pašvaldību politikas 

plānošanas dokumentu, vadlīniju un rekomendāciju  sagatavošanā. 

 

2019.gadā tika realizēti šādi projekti un pasākumi: 

HIV- COBATEST finansēts projekts „HIV diagnosticēšanas prakses Eiropā” par Testpunkta datu sniegšanu 

Eiropas vienotajai datu bāzei, 01.01.2018-31.12.2020 (līgums Nr.2017/731386); 

SIA "LEAD. Korporatīvā komunikācija" finansētais projekts “Dalība sarunu festivālā Lampa 2019”, 28. - 

29.06.2019;  

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā finansēts projekts “Sabiedrības izpratnes veicināšana par HIV 

un testēšanu”, 10.12.2018.-10.06.2019 (līgums Nr.EV00173235); 

SIA GlaxoSmithKline finansētais projekts “Valsts Probācijas dienesta darbinieku, Ieslodzījuma lietu 

pārvaldes darbinieku un ieslodzīto apmācības par HIV ārstēšanas nozīmību ”, 23.04.2019 – 30.12.2019. 

(līg.Nr.A190050) 

SIA "LEAD. Korporatīvā komunikācija" finansētais projekts ”Apmācības par HIV ārstēšanas nozīmību”, 

15.09.2019-20.11.2019, (Līg.Nr.21/1/19-P/LEAD); 

SIA "LEAD. Korporatīvā komunikācija" finansētais projekts ,,HIV eksprestestu veikšana un HIV vīrusa 

komandas darbs Testa dienā Dzelzceļa stacijā” 2019.g.23.novembrī (Līg. Nr.46/1/19-P/Lead) 

SIA GlaxoSmithKline finansētais projekts “Izglītojoši semināri par HIV/AIDS tēmu sociālajiem 

darbiniekiem”, 10.10.2019 –31.12.2019, (līg.Nr.A190131) 

ASV vēstniecības finansētais projekts „Testpunkta darbības turpinājuma nodrošināšana”, 1.10.2019 – 

30.10.2020 (līg.Nr. S-LG-750-19-GR-0072). 

 

Tika nodrošināta dalība AIDS dienu pasākumos, testēšanas kampaņās, izbraukuma testēšana universitātēs, 

kopmītnēs, darba vietās (Valsts Probācijas dienestā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē).  

 

2020.gadā plānots turpināt ASV vēstniecības finansēto projektu „Testpunkta darbības turpinājuma 

nodrošināšana”, turpināt izglītošanu un apmācību par HIV/AIDS tēmām Valsts Probācijas dienesta, 

sociālajiem darbiniekiem, ieslodzījumu vietu darbiniekiem,  sniegt psiholoģisku atbalstu HIV inficētām 

sievietēm un ģimenēm, kurās ir HIV inficēts cilvēks (atbalsta grupas ,,Ziedot.LV un ,,Giving for Latvia” 

projektu ietvaros), paplašināt Testpunktu darbību, piesaistot papildus finansējumu, analizēt un publiskot 

Baltijas HIV/AIDS izplatības tendences, uzturēt mājaslapas, gatavot Ziņu lapas par HIV situāciju Latvijā, 

piedalīties finansētāju izsludinātajos projektu konkursos. 
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Ieņēmumu izdevumu pārskats 
 

 

Nr. 
p.k. 

Posteņa nosaukums  
Pārskata 

gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās  

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 90 360 

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 180 60 

III Saņemtie mantojumi 0   

IV Saņemtās dotācijas 2912 0 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 0 0 

VI No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 6316 0 

VII Citi ieņēmumi 16811 19413 

VIII Ieņēmumi kopā 26309.00 19833.00 

IX Izdevumi:     

1. Naudas maksājumi personām 0   

2. Materiālu izdevumi 2818 2384 

3. Algas 2994 13818 

4. Sociālās aprošināšanas maksājumi 1422 2315 

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 

210 168 

6. Citi izdevumi. 22602 1571 

X Nodokļi     

XI Izdevumi kopā 30046.00 20256.00 

XII Ieņēmumu un izdevumu starpība -3737.00 -423.00 

 

  



Biedrība “Baltijas HIV asociācija” 2019. gada pārskats 

6 

 

Bilance 

 

AKTĪVS Pārskata 
gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās 

Ilgtermiņa ieguldījumi 551.00 760.00 

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:     

II PAMATLĪDZEKĻI: 551.00 760.00 

1. Nekustamais īpašums     

2. Pārējie pamatlīdzekļi  551.00 760.00 

III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 0.00 0.00 

1. Akcijas un daļas     

2. Ilgtermiņa aizdevumi     

Apgrozāmie līdzekļi 14236.00 11378.00 

I KRĀJUMI: 1237.00 1503.00 

1. Materiāli 1237.00 1143.00 

2. Preces 0.00 360.00 

II DEBITORI: 0.00 249.00 

III VĒRTSPAPĪRI     

IV NAUDA 12999.00 9626.00 

BILANCE 14787.00 12138.00 

    

PASĪVS Pārskata 
gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās 

I FONDI: 7767.00 11504.00 

1. Pamatfonds     

2. Mērķfonds     

3. Rezerves fonds 7767.00 11504.00 

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 11504.00 11504.00 

3.2. pārskata gada rezerves fonds -3737.00   

II ILGTERMIŅA KREDITORI: 0.00 0.00 

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm     

2. Citi aizņēmumi     

III ĪSTERMIŅA KREDITORI: 7020.00 634.00 

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm     

2. 
Nodokļi un valsts sociālās aprošināšanas obligātās 
iemaksas 148.00 457.00 

3. Pārējie kreditori 6872.00 177.00 

BILANCE 14787.00 12138.00 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 

Nr. 
p.k. 

Posteņa nosaukums  
Pārskata 

gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās 

I Atlikums pārskata gada sākumā 
0.00 0.00 

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi 
un dāvinājumi 0.00 0.00 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un 
dāvinājumi 0.00 0.00 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 
180.00 60.00 

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 180.00 60.00 

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 110.00 60.00 

1.2. Ārvalstu juridiskās personas 0.00 0.00 

1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 0.00 0.00 

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti)   0.00 

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 70.00 0.00 

1.6. Citi ziedotāji     

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 0.00 0.00 

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas     

2.2. Ārvalstu juridiskās personas     

2.3. Fiziskās personas (rezidenti)     

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti)     

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji     

2.6. Citi ziedotāji     

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 180.00 60.00 

1. 
Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā anonīmi ziedojumi un 
dāvinājumi 

180.00 60.00 

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 180.00 60.00 

1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 180.00 60.00 

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 0.00   

1.2. Administratīvajiem izdevumiem 0.00 0.00 

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem     

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un 
dāvinājumi 

0.00 0.00 

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem     

2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai     

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem     

2.2. Administratīvajiem izdevumiem     

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem     

IV Atlikums pārskata gada beigās 0.00 0.00 

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi 
un dāvinājumi 

0.00 0.00 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un 
dāvinājumi 

0.00 0.00 

 

 



Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem  
 

 

2 3 6 7

1.Dalība starptautiskajos pasākumos 155.00 155 0 0 155 0 0 0

veselības 

veicināšana, 

slimību 

profilakse 

17 18

2. Līdzfinansējums Testpunkta 

darbības nodrošināšanai
25.00 25 0 0 25 0 0 0

veselības 

veicināšana, 

slimību 

profilakse 

17 1460

180.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 1478

Sabiedriskā 

labuma 

darbības joma

Sabiedriskā 

labuma mērķa 

grupa

Sabiedriskā 

labuma guvēju 

skaits

vispārējie 

ziedojumi 

(neierobežotai 

lietošanai)

mērķziedojum

i (noteiktiem 

mērķiem)

anonīmi 

ziedojumi un 

dāvinājumi

sabiedriskā 

labuma 

darbībai   (SL)

administratī - 

vajiem 

izdevumiem 

(AI)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 

apraksts

Ziedojumu un 

dāvinājumu 

izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 

summa (euro)
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

pārējiem 

saimnieciskās 

darbības 

izdevumiem 

citiem 

mērķiem un 

uzdevumiem 

(SC)

4 5
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Finanšu pārskata pielikums 
 

Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi 

 

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 

Biedrības “Baltijas HIV asociācija” finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 

“Par grāmatvedību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Finanšu 

pārskati aptver laika periodu no 2019. gada 01. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.  

Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) pieņemts, ka Biedrība darbosies pārredzamā nākotnē; 

b) finanšu pārskatu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 

– posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un attiecīgiem attaisnojuma 

dokumentiem; 

– ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi; 

– nosakot pārskata gada darbības rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu vērtības 

samazinājums; 

c) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina saņemšanas 

vai izrakstīšanas un maksājuma veikšanas datuma (izņemot biedru naudas ieņēmumus, kas atzīti 

ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas gadā). Pārskata gada izdevumi saskaņoti ar attiecīgā gada 

ieņēmumiem; 

d) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 

e) finanšu pārskati sagatavoti un saimnieciskie darījumi pārskata gadā iegrāmatoti, ņemot vērā šo 

darījumu ekonomisko būtību, nevis to formu. 

 

Darījumi ārvalstu valūtās 

Darījumi ārvalstu valūtās iegrāmatoti eiro pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa 

darījuma dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās izteiktas eiro pēc Latvijas Bankas noteiktā 

attiecīgās ārvalstu valūtas kursa pārskata perioda beigās. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies monetāros 

aktīvus un saistības ārvalstu valūtās pārrēķinot eiro, attiecīgi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskata 

postenī "Citi ieņēmumi" vai "Citi izdevumi". 

 

Pamatlīdzekļi  

Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu 

gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti Biedrības uzdevumu veikšanai. 

Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. Pamatlīdzekļu 

nolietojums aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro 

metodi. Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to 

rašanās brīdī. 

 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā. 

 

Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumus no biedru naudām un ziedojumiem uzskaita saskaņā ar kases principu pamatojoties uz 

saņemtajiem naudas līdzekļiem. Ieņēmumus no piešķirtajiem līdzekļiem (grantiem) uzskaita pēc 

uzkrāšanas principa – atbilstoši izdevumu periodam.  
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Skaidrojums par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu parskata posteņiem  
 

1. Saņemtie ziedojumi 

2019.gadā ziedojumos ir saņemti finanšu ziedojumi sabiedriskā labuma darbībai 180.37 EUR 

vērtībā. 

 

2. Samaksātās biedru naudas 

2019.gadā samaksātas biedru naudas 90.00 EUR vērtībā 

 

3. Dotācijas 

 

 

2019.gads 

Slimību profilakses un kontroles centra finansētas medicīnas preces 

Testpunkta darbības nodrošināšanai 2912.45 

KOPĀ: 2912.45 

 

4. No citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

 2019.gads 

Ieņēmumi HIV- COBATEST finansēts projektā „HIV diagnosticēšanas 

prakses Eiropā” 2875.00 

Atzītie ieņēmumi ASV vēstniecības finansētajā projektā „Testpunkta darbības 

turpinājuma nodrošināšana” 3440.68 

KOPĀ: 6315.68 

 

5. Citi ieņēmumi 

 2019.gads 

Ieņēmumi SIA "LEAD. Korporatīvā komunikācija" finansētais projekts 

“Dalība sarunu festivālā Lampa 2019” 1616.70 

Ieņēmumi SIA GlaxoSmithKline finansētais projekts “Valsts Probācijas 

dienesta darbinieku, Ieslodzījuma lietu pārvaldes darbinieku un 

ieslodzīto apmācības par HIV ārstēšanas nozīmību ” 9650.00 

Ieņēmumi SIA "LEAD. Korporatīvā komunikācija" finansētais projekts 

”Apmācības par HIV ārstēšanas nozīmību” 3331.30 

Ieņēmumi SIA GlaxoSmithKline finansētais projekts “Izglītojoši 

semināri par HIV/AIDS tēmu sociālajiem darbiniekiem” 1047.32 

Ieņēmumi SIA "LEAD. Korporatīvā komunikācija" finansējums 

pasākumam “Testēšanas kampaņa Centrālajā stacijā” 1165.21 

KOPĀ: 16810.53 

 

6. Dotāciju izlietojums 

 2019.gads 

Norakstītas Slimību profilakses un kontroles centra finansētas medicīnas 

preces Testpunkta darbības un izbraukuma testēšanu nodrošināšanai 2817.64 

KOPĀ: 2817.64 
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7. Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai 

Izdevumu klasifikācija atbilstoši statūtos nospraustajiem mērķiem 

 2019.gads 

Biedru naudu izlietojums 90.00 

Ziedojumu izlietojums 180.37 

Pamatlīdzekļu nolietojums 209.58 

Pasākumu un citu projektu īstenošanai nepieciešamie pakalpojumi  26748.63 

KOPĀ: 27228.58 

 

 

8. Pamatlīdzekļi 

 2019.gads 

Iegādes vērtība gada sākumā 1047.87 

 Iegādāts pārskata gadā  0 

Norakstīts pārskata gadā 0 

Iegādes vērtība gada beigās 1047.87 

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 287.81 

 Aprēķināts par pārskata gadu 209.58 

Norakstīts par pārskata gadu 0 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 497.39 

Atlikusī vērtība gada sākumā 760.06 

Atlikusī vērtība gada beigās 550.48 

 

9. Krājumi 

 2019.gads 

Medicīnas preces 1237.32 

Krājumu atlikums gada beigās 1237.32 

 

10. Citi debitori 

 2019.gads 

 0 

KOPĀ 0 

 

11. Nauda 

 2019.gads 

Norēķinu konts AS SWEDbanka, LV63HABA0551036520935 5279.01 

Norēķinu konts Valsts Kase, LV20TREL9088298001000 7720.17 

KOPĀ 12999.18 

 

12. Rezerves fonds 

 2019.gads 

Rezerves fonds gada sākumā 11504.70 

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem -3737.19 

Rezerves fonds gada beigās 7767.51 

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

"Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" biedrība par izdevumu 

pārsniegumu pār ieņēmumiem daļu samazina rezerves fondu. 

 



Biedrība “Baltijas HIV asociācija” 2019. gada pārskats 
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13. Nodokļu un sociālās apdrošināšana maksājumi  

Pārmaksātie/ (maksājamie) 01.01.2019 Aprēķināts  Samaksāts  31.12.2019 

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (169.52) 2208.31 2325.39 (52.44) 

 Sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (285.97) 1644.14 1835.78 (94.33) 

Riska nodeva (1,08) 11.52 11.88 (0.72) 

 

 2019.g  

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  3 

Darbinieki ir pieņemti darbā uz laiku projektu ietvaros. 

Valdes priekšsēdētāja un valdes locekle par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību 

nesaņēma, Projektu īstenošanā iesaistās pašnodarbinātas personas. 

 

14. Citi kreditori 

 2019.gads 

Norēķini par ASV vēstniecības projekta „Testpunkta darbības 

turpinājuma nodrošināšana” avansa maksājumu 5705.68 

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par decembrī sniegtajiem 

pakalpojumiem 994.37 

Norēķini par darba algu 171.93 

KOPĀ 6871.98 

 

Valdes priekšsēdētāja      I.Upmace 
 


