
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” 

VADĪBAS ZIŅOJUMS PIE 2017.GADA PĀRSKATA 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 
“Dzīvības koks”,  juridiskā adrese: Liepu aleja 11, Babīte, Babītes pag., Babītes nov., LV-
2101 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008087144, datums: 17.12.2004. 
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās 

datums): 

Valdes priekšsēdētāja - Gunita Berķe (p.k.200763-11816); 14.06.2017., ar tiesībām pārstāvēt 
biedrību atsevišķi. 

Valdes locekļi: 

Ramona Kokina (p.k.180554-10118); 14.06.2017., ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi; 

Maija Kārkliņa (p.k.170762-10532); 14.06.2017., ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi; 

Kitija Janele (p.k. 101170-10501); 14.06.2017., ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi; 

Gunta Rožkalne (p.k. 081156-13015); 14.06.2017., ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi. 

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas: 

*Turpināts attīstīt psihosociālā rehabilitācijas centra izveidi; 

* Turpināts attīstīt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamību pacientiem un 
tuviniekiem; 

*Attīstītas biederības- eksperta iespējas par psihosociālo rehabilitāciju, veicināta sadarbība ar 
Baltkrievijas organizācijām; 

*Veikts sabiedrības informēšanas darbs ar interneta starpniecību un informatīvo bukletu 
izdošanu; 

*Īstenotas sabiedrību informējošas kampaņas; 

*Veikta pacientu interešu aistāvība, ņemta dalība NVO tīklos un nozares darba grupās; 

*Sagatavoti un izplatīti informācijas materiāli,  bukleti par onkoloģiskajiem pacientiem 
nozīmīgiem jautājumiem; 

*Sagatavotas un attīstītas interneta mājas lapas, jauna pieteikšanās platforma rehabilitācijas 
pakalpojumam; 

*Attīstīta starptautiskā sadarbība; 

* Nodrošināta dažādu semināru un apmācību rīkošana dažādām mērķa grupām; 

* Nodrošināta psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamība;. 

*Speciālistu tīkla izveide, sadarbības veicināšana; 

*Žurnālistu informēšana; 

*Piesaistīti ziedotāji; 

*Piesaistīti projektu līdzekļi. 



1. 2017. gadā „Dzīvības koks” aktīvi  strādāja uz psihosociālās rehabilitācijas programmas kā 

valsts apmaksātas programmas ieviešanu, kā arī īstenoja 21 psihosociālās rehabilitācijas 

programmu. Salīdzinājumam – no 2009.- 2016.gadam tika īstenota 21 programma, 

2017.gadā - 21 programma. Tā kā kopš 2018.gada psihosociālā rehabilitācija ir valsts 

atbalstīta programma, tad 2018.gadā paredzēts īstenot jau 30 programmas. 

2. Tāpat svarīga vieta 2017.gadā bija informatīvās aktivitātēm, kuru mērķis ir veicināt izpratni 

par onkoloģisku slimību kā hronisku slimību. Uzsverot, ka savlaicīgi atklātu audzēju bieži var 

ārstēt un izārstēt. 2017.gadā arī sagatavots plāns informatīvo materiālu sagatavošanai un 

izdošanai, lai pacients un tuvinieki būtu pēc iespējas zinošāki brīdī, kad jāiet caurri 

pārdzīvojumam - vēzis.  

3. 2017. gadā attīstītas reģionālās nodaļas Aizkraukle,  Liepāja, Ventspils, Valka. Tās ir 

grupas, kuras izveidojušās pēc psihosociālās rehabuilitācijas programmas apmeklēšanas, 

kad cilvēki ir raduši sevī spēku palīdzēt citiem. 

4. Organizēts Rozā lentītes solidaritātes mēnesis, kura laikā tika vākti līdzekļi psihosociālās 

rehabilitācijas centra izveidei Dignāja. savāktie līdzekļi ļauj turpināt celtniecību! Kampaņa tika 

īstenota ar devīzi- “Iekrāso oktobri rozā!”, lai veicinātu sabiedrības izpratni par to, ka katrs 

cilvēks var iesaistīties savas veselības saglabāšanā, veidojot ikdienas pieradumus, kas ļauj 

atklāt izmaiņas ķermenī. 

 5. 2017.gadā aktīva iesaiste starptautiskās aktivitātēs- Europa Donna (apvieno 46 valstu 

organizācijas), Eiropas Mielomas biedrība, Eiropas vēžu pacientu koalīcijā. Ņemta dalība 9 

starptautiskās konferencēs, iesaistoties starptautisko organizāciju darbībā.  

6. Attīstītas labdarības un ziedošanas tradīcijas, iesaistot sabiedrību līdzekļu vākšanā 

konkrētu mērķu sasniegšanai ( cīņā pret krūts vēzi, psiho sociālajai rehabilitācijai). 

7.Paaugstināts sabiedrības informācijas līmenis par onkoloģiju, kas, iespējams, mazinās 

pastāvošos stereotipus par vēzi. 

8. 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. 

9. Biedrības pārstāvji aktīvi iesaistījās onkoloģiskās aprūpes uzlabošanā un veicināšanā 

Latvijā, darbojoties Eiropas Vēža pacientu koalīcijā (ECPC), kā arī līdzdarbojoties Europa 

Donna, Latvijas Pilsoniskajā aliansē. 

10.Attīstīta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, veicinot biedrības profesionalitāti. 

11.2017.gadā veiktas regulāras informatīvas aktivitātes gan organizācijas mājas lapā 

www.dzivibaskoks.lv, kā arī biedrības sociā;ajos tīklos. Biedrības pārstāvji aktīvi un droši 

uzstājušies presē, televīzijā un radio, aktualizējot onkoloģiskos jautājumus un problēmas 

  

2018.gadā paredzēts turpināt iesākto: 

• Paredzēts īstonot 30 rehabilitācijas programmas, kā arī strādāt pie tā, lai psihosociālais 

atbalsts būtu pieejams no brīža, kad uzzina diagnozi; 



* Paredzēts veicināt biedru līdzdarbību „Dzīvības koks” organizētajās aktivitātēs un 

sabiedrības informēšanā – interviju sniegšana masu mēdijos. Uzturēt un attīstīt onkoloģisko 

pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības Koks” publiskās aktivitātes, veicinot biedrības darba 

nepārtrauktību; 

* Tiek plānots veikt plašās informatīvās aktivitātes, lai informētu par valsts atbalstu 

psihosociālās rehabilitācijas attīstīšanai; 

* Tiks attīstīta sadarbība ar profesionālām āstu organizācijām, kā arī sadarbība ar Rīgas 

Stardiņu universitāti un citām mācūbu iestādēm, kur sagatavo rehabilotologus, sociālos 

darbiniekus, kā arī mākslas terapeitus. Tāpat tiek plānots veidot sadarbību reģionos ar 

sociālajiem dienestiem, ar ģimenes ārstiem utt. Tas ir nozīmīgs solis, jo veicina biedrības 

profesionālo izaugsmi, tās nostiprināšanu, iesaisti apmācībā un pētniecībā; 

• 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. Tiks veidotas vairākas interneta kampaņas, kā arī 

atbalstītas kampaņas, kurās galvenais mērķis- mazināt stereotipus par 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, kā 

arī par noteicošo faktoru izvirzīt cilvēka/pacienta dzīves kvalitāti, neskatoties uz to, kādas 

lokalizācijas, vai kādā pakāpē slimība viņam atklāta; 

* 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 vēža 
pacientu koalīcijā un Eiropa Donna, Eiropas Mielomas pacientu organizācijā, Eiropas Plaušu 
vēža pacientu apvienībā, Eiropas Nieru vēža pacientu apvienībā u.c. 

5.  Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem: 

5.1 Informācija par pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem: 

*2017.gadā jauni pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi nav iegādāti. Biedrības īpašumā ir: 

Projektors (iegādāts 2011..g.), iegādes vērtība 522.99 EUR, atlikusī vērtība 0.00 EUR 

Videokamera (iegādāta 2012.g.), iegādes vērtība 322.96 EUR, atlikusī vērtība 0.00 EUR 

Grāmatvedības uzskaites programma Zalktis, iegādes vērtība 83.95 EUR, atlikusī 0.00 EUR 

5.2 Informācija par fondiem: 

*Mērķfonds uz 31.12.2016. - 19844.00,                          *mērķfonds uz 31.12.2017. - 19844.00 

*Rezerves fonds uz 31.12.2016.-213218.83         *rezerves fonds uz 31.12.2017. – 223108.84 



Biedrības fondu līdzekļu pārdale pārskata gadā nav veikta. 

Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa to veidiem 2017.gadā: 

Rezerves fonda līdzekļi 

Ieņēmumi attiecināmi uz rezerves fonda līdzekļiem: 192013,34 EUR 

Izdevumi attiecināmi uz rezerves fonda līdzekļiem: 184341,68 EUR 

Rezerves fonda korekcija par 2017.g. no rezerves fonda līdzekļiem /+/7671,66, no mēŗķfonda 

līdzekļiem (+) 2218,35, kopā rezerves fonda korekcija (+) 9890.01 EUR 

Mērķfonda līdzekļi 

Saņemtie ziedojumi attiecināmi uz mērķfonda līzdekļiem: 34195,96 EUR 

Izdevumi attiecināmi uz mērķfonda līdzekļiem: 31977,61 EUR, kā arī 30612.11 ieguldīts 

nomātā NĪ, kas tiek pielāgots rehabilitācijas centra izveidošanai. 

Mērķfonda atlikuma korekcija par 2017.g. /+/2218,35, 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. 

5.3 Informācija par nodokļiem un nodevām: 

2017.gada nodokļu nodevu summu sadalījums, izteikts EUR: 

VSAOI – 12512.28 /aprēķināts/; 11.66 /maks.kav.n./, 11824.05 /samaksāts/ 

IIN – 13103.17 /aprēķināts/; 11.50 /maks.kavēj.n./, 13254.55 /samaksāts/, 

PVN – 1605.97 /aprēķināts/, 1071.97 /samaksāts/, 193.20 /atskaitīts priekšnodoklis/ 

Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva – 18.00 /aprēķināts/; 20.00 /samaksāts/ 

2017.gadā biedrība nav saņēmusi nekādus nodokļa atvieglojumus un atlaides. 

Citu nodokļu maksājumu biedrībai nav. 

6. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām (galvojumi, ķīlas, garantijas 
un tml.), kas nav ietvertas bilancē:  

Pārskata periodā biedrībai nav saistību, kuras nav uzrādītas gada pārskatā 

7. Informācija par ar darba līgumiem nodarbināto skaitu un darba algu apjomu: 

2017.gadā biedrībā nodarbināts 1 pastāvīgais darbinieks, bruto gada darba algas kopsumma 
sastāda 4400,- EUR. Lai sagatavotos 2018.gada rehabilitācijas programmas nodrošināšanai 
(plānots nodrošināt 30 rehabilitācijas kursus), papildus 2 darbinieki ar kopējo algu kopsummu 
3099.34 EUR. Uz 31.12.2017. biedrībā strādā 3 darbinieki, no kuriem viens ir biedrības 
pārvaldes institūcijas loceklis. 

Projektos piesaistīto darbinieku darba algas tiek segtas no projektu finansējuma līdzekļiem un 

kopsummā sastāda 29204.52 EUR .  

Piesaistīto pasniedzēju honorāru izmaksas 2017.g.sastāda 27450.00 EUR.  

8. Informācija par dotācijām un to izlietojumu: 



2017.gadā saņemto dotāciju apjoms ir 2874.39 EUR (Liepājas pilsētas dome – 1000,- EUR, 

Aizkraukles novada pašvaldība – 1074.39 EUR), Salas novada pašvaldība – 800,- EUR, 

dotācijas izlietotas 100% apmērā un atbilstoši mērķim. 

9. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi 

par katru pamatlīdzekļu veidu): 

2017.pārskata gadā ziedojumos vai dāvinājumos saņemto pamatlīdzekļu nav 

10. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem: 

2017.gadā saņemts mantisks ziedojums no AS Lauma Lingerie 1853.24 EUR apmērā 

(sieviešu veļas komplekti), kas tālāk novirzīti atbilstoši to mērķim. Atlikums uz 31.12.2017. – 

0.00 EUR. Norakstīts pārskata gadā – 1853.24 EUR. 

11.  Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja 

tādi ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus.: Tādu nav. 

12. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas 

Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā 

un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās: 

Biedrībai ir noslēgts projekta līgums Nr.16-05-AL24-A019.2201-000005 ar Lauku atbalsta 

dienestu  “Pludmales labiekārtošanas un veselības takas izveidošana Dignājas muižas 

teritorijā” ar termiņu līdz 01.10.2018. Uz 31.12.2017. ir saņemts avansa maksājums 26950.41 

EUR apmērā (bilancē uzrādīts pārējo kreditoru sastāvā), no kura izlietots 9150.00 EUR 

(bilancē nākamo periodu izdevumu sastāvā, sadaļa citi debitori), jo projekta termiņš ir 

01.10.2018. 

13. Informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem 

ieņēmumiem: 

Biedrība 2017.gadā no saimnieciskās darbības guvusi ieņēmumus 6572.39 EUR apmērā, kas 

izlietoti sabiedriskā labuma darbībai, sedzot rehabilitācijas progammu “Spēka avots” tehnisko 

un informatīvo nodrošinājumu. 

 

Valdes priekšēdētāja /Gunita Berķe 

 

 

 

 

 


