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Ziņas par biedrību 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese  

 

Biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) 

Linezera iela 3, Rīga, LV-1006 

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs  
40008005345, datums 2004. g. 24. septembris 

 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem:  

Andris Veiķenieks, valdes priekšsēdētājs. 

DARBĪBAS UZDEVUMI 

1. Iestāties par vispāratzīto cilvēktiesību garantēšanu ar HIV inficētajām personām 

2. Palīdzēt HIV inficētajām personām integrēties sabiedrībā 

3. Veicināt HIV inficēto sociālo aktivitāti 

4. Uzlabot HIV inficēto personu dzīves kvalitāti, sniedzot: 

 sociālo un psiholoģisko atbalstu, 

 jaunāko informāciju par HIV inficēto veselības un ārstniecības jautājumiem. 

5. Cīnīties pret AIDS epidēmijas izplatīšanos 

6. Sadarboties ar nacionālajām un starptautiskajām AIDS organizācijām 

IZMANTOTĀS METODES MĒRĶU UN UZDEVUMU ĪSTENOŠANAI PĀRSKATA 

GADĀ 

Grupu darbs, lekcijas, semināri, tematiski pasākumi, visas sabiedrības informēšanas kampaņas 

un pasākumi indivīdu veselības pratības paaugstināšanā, dalība starptautiskās HIV/AIDS 

konferencēs, piedalīšanās semināros, treniņos Latvijā un ārzemēs, apmācības, psiholoģiskā un 

emocionālā palīdzība, līdzīgs-līdzīgam (peer-to-peer) konsultāciju sniegšana, konsultāciju 

sniegšana forumā, vasaras nometnes organizēšana, līdzdarbošanās cilvēku, kas dzīvo ar HIV, 

tīklojumos un apvienībās Baltijā un ārzemes, projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana 

potenciālajiem donoriem, biedru kopsapulces, valdes sēdes u.c. 

 

ORGANIZĀCIJAS SVARĪGĀKIE SASNIEGUMI PĀRSKATA GADĀ UNTĀS 

ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 

Foruma HIVPlus.lv sekmī ga darbos ana s interneta vide , izveidots biedrī bas Twitter profils, 
kurs  aktī vi darbojas, lai informe tu me rk a grupu un sabiedrī bu par aktua la m te ma m. 
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Izveidots www.facebook.com/biedribaAGIHAS  profils, kuram ir vaira k ka  250 sekota ji. 
2016 gada  atka rtoti realize ts nozī mī gs socia la s jomas projekts “Mazulī tis nav vainī gs 2…”- 
HIV+ sieviete m dzimus o be rnu nodros ina s anai ar ma kslī go piena maisī jumu, kas 
nosle dzies ar Latvijas valsts iesaistī s anos un no 2017. gada 1. aprī l a s o palī dzī bu HIV+ 
sieviete m dzimus ajiem be rniem nodros ina s valsts budz eta programma. 

Projekts ‘Koalī cija pa rmain a m” – Baltijas ju ras baseina 9 valstu NVO tiks ana s Rī ga  un 
biedrī bas “AGIHAS” iniciatī va veidot jaunu Ziemel eiropas valstu NVO apvienī bu, lai 
koordine tu reg iona politiku un taktiku HIV infekcijas mazina s ana , vienoti informe tas un 
izglī totas sabiedrī bas par HIV infekciju veidos anu visa s koalī cijas valstī s.  

Tradiciona la s no HIV/AIDS mirus o piemin as dienas (maija ) nozares vados o specia listu un 
NVO preses konference un  svinī gas puk u dobes sta dī s ana LIC teritorija  ar garī dzniecī bas, 
nozares NVO, a rvalstu ve stniecī bu, HIV pacientu un sabiedrī bas aktī vistu dalī bu. 

Projekts “Nebaidies, es runa s u ar Tevi” – informatī vs projekts rī dziniekiem par HIV 
infekciju. 

Projekts / pe tī jums “Zini, nevis mini” – ankete ti 218 HIV+, lai noskaidrotu pacientu rea lo 
socia lo situa ciju  un  infekcijas skarto vajadzī bas. 

Izsta de “Sieviete. HIV. Be rns.“ izve rta s par izaicina jumu sabiedrī bai, sniedzot trī s Baltijas 
valstu fotoma kslinieku redze jumu par HIV infice to sievies u skaudrajiem dzī ves sta stiem. 
Izsta de ve l visu 2017. gadu bu s skata ma vaira ka s Latvijas pilse ta s un ve la k turpina s savu 
cel u arī  Lietuvas un Igaunijas izsta z u za le s, mudinot kl u t iecietī giem un nenove rsties no 
HIV infekcijas skartaja m sieva m, meita m, ma sa m, vin u be rniem un g imene m. 

Pasa kumu kopums “Es zinu! Vai Tu zini?” mudinos a rekla mas kampan a sabiedrī bai 
regula ri veikt HIV testu un bu t atbildī giem par savu un savu partneru veselī bu, ka  arī  
Pasaules AIDS dienas koncerts un svinī ga jaundibina ta s balvas “Gla sts” (par nozī mī gu 
ieguldī jumu HIV infekcijas izplatī bas mazina s ana  Latvija ) ceremonija, Rī gas Anglika n u 
baznī ca  2016. gada 1. decembrī . 

Konstruktī va sadarbī ba ar Veselī bas Ministriju, Rī gas Austrumu Klī niska s Universita tes 
Slimnī cas staciona ru Latvijas Infektolog ijas centru, farma cijas kompa niju 
pa rsta vniecī ba m. Perspektī vas — apstiprina ti vaira ki projektu pieteikumi me rk a grupas 
dzī ves kvalita tes uzlabos anai. Sadarbī ba  ar AS “Latvijas valsts mez i”, “ViiV helhtcare”, Rī gas 
Domes izglī tī bas, kultu ras un sporta departamentu. 

Andris Veiķenieks 

Valdes priekšsēdētājs 

2017. gada 5. Marts 

http://www.facebook.com/biedribaAGIHAS
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Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi 

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 

Biedrības   "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) 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 2016. gada 01. janvāra līdz 2016. gada 31. 

decembrim.  

Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) pieņemts, ka nodibinājums 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. 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. 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā. 

 

Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumus no ziedojumiem un ieņēmumus no piešķirtajiem grantiem uzskaita saskaņā ar 

kases principu pamatojoties uz saņemtajiem naudas līdzekļiem.  
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Finanšu pārskats 

Bilance 

AKTĪVS 
Rindas 
kods 

Pārskata 
gada 

beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās 

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 432.00 0.00 

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI: 20    

II PAMATLĪDZEKĻI: 30 432.00 0.00 

  

1. Nekustamais īpašums      

2. Pārējie pamatlīdzekļi    432.00   

III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 60 0.00 0.00 

  

1. Akcijas un daļas      

2. Ilgtermiņa aizdevumi      

Apgrozāmie līdzekļi 80 22341.00 4061.00 

I KRĀJUMI: 90 0.00 0.00 

  

1. Materiāli       

2. Preces       

II DEBITORI: 120     

III VĒRTSPAPĪRI 130     

IV NAUDA 140 22341.00 4061.00 

          

BILANCE 150 22773.00 4061.00 

    

PASĪVS 
Rindas 
kods 

Pārskata 
gada 

beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās 

I FONDI: 10 21775.00 4061.00 

  1. Pamatfonds       

  2. Mērķfonds       

  3. Rezerves fonds 40 21775.00 4061.00 

  

  

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 4061.00 3783.00 

  3.2. pārskata gada rezerves fonds 45 17714.00 278.00 

II ILGTERMIŅA KREDITORI: 50 0.00 0.00 

  

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm       

2. Citi aizņēmumi   70     

III ĪSTERMIŅA KREDITORI: 80 998.00 0.00 

  

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm       

2. Nodokļi un valsts sociālās aprošināšanas obligātās iemaksas    500.00   

3. Pārējie kreditori   110  498.00 0.00 

        

BILANCE 120 22773.00 4061.00 
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Ieņēmumu izdevumu pārskats 

Nr. 
p.k. 

Posteņa nosaukums  
Rindas 
kods 

Pārskata gada 
beigās  

Iepriekšējā 
pārskata gada 

beigās  

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 10 
    

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 20 
34399 3950 

III Saņemtie mantojumi 30 
    

IV Saņemtās dotācijas 40 
1424 1344 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50     

VI No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 55 10992.33 1600 

VII Citi ieņēmumi 60 
31867 11330 

VIII Ieņēmumi kopā 70 
78682.00 18224.00 

IX Izdevumi: 80 
    

  

1. Naudas maksājumi personām 90 
 100   

2. Materiālu izdevumi 100     

3. Algas 110 5095   

4. Sociālās aprošināšanas maksājumi 120 1216   

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 

130  86   

6. Citi izdevumi. 140 54471 5389 

X Nodokļi 150     

XI Izdevumi kopā 160 60968 17946.00 

XII Ieņēmumu un izdevumu starpība 170 17714.00 278.00 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
I. Atlikums pārskata gada sākumā 160.66 0 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 
kopsumma 

34398.66 

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas  Neierobežotai 
lietošanai 

Noteiktiem 
mērķiem 

nauda manta  nauda manta  

GLAXOSMITHKLINE LATVIA SIA, 40003633032 8200.00     

ABBVIE SIA, 40103671929 8000.00     

Roche Latvija SIA, 40003731032   300.00  

UAB Johnson & Johnson Filiāle Latvijā, 40103935140 3727.00  5850.00  

AS Recipe Plus, 40003234547   5000.00  

AS Senator Farm Aptiekas, 55403012521 1000.00    

Baltic Sun SIA, 50003753101 1780.00    

Kopā,EUR 22707.00 0.00 11150.00 0.00 

2. Ārvalstu juridiskās personas          

Kopā, EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Fiziskās personas (rezidenti)          

Molokovskis Aleksandrs, 011061-11564   25.00  

Kopā, EUR 0.00 0.00 25.00 0.00 

4. Fiziskās personas (nerezidenti)          

Klarmann Christoph, 161201F12814V 50.00    

Kopā, EUR 50.00 0.00 0.00 0.00 

5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 466.66        

6. Citi ziedotāji          

Kopā,EUR  466.66 0.00 0.00 0.00 

Saņemtie ziedojumi kopā 23223.66  11175.00  

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 20265.64 

  Neierobežotai 
lietošanai 

Noteiktiem 
mērķiem 

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 9090.64 11175.00 

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai 9004.31 10658.32 

Materiālā palīdzība 100.00  

Konsultācijas Līdzīgs līdzīgam 280.00  

Tematiskie pasākumi HIV inficētajiem 2873.29 2660.03  
Biedru ekskursija uz Berlīni (25.02.2016-27.02.2016)  1971.93  

Biedru ekskursija uz Berlīni (9.09.2016-12.09.2016) 1596.37 663.10  

Pasākumi stigmas mazināsanai (5 pasākumi) 890.45   

I.Kokara piemiņas pasākums 271.87 25.00  

AIDS dienu pasākumu izdevumi 114.60   

Dalība starptautiskās konferencēs 3301.99   
Dalība Baltic Pride Viļņā (18.06.2016-19.06.2016) 570.65   

Dalība HIV/AIDS konferencē Durbanā 355.36   

Dalība sadarbības sanāksmē ECOU PLWH (Ukraina) 61.96   

Dalība HIV/AIDS konferencē Polijā 630.21   

Semināra izdevumi sadarbībā ar ECUO Kijeva 1683.81   

Projekta "Es zinu. Vai tu zini?" izdevumi  7998.29  
“Es zinu! Vai Tu zini?” video reklāma  2436.74  

Koncerta promo video reklāmas klipa izgatavošana  1921.92  

Balva “Glāsts”  1000.00  

1. decembra koncerta scenārijs  1913.63  

1. decembra koncerta TV ieraksta tehniskās izmaksas  726.00  

Līdzfinansējums projektos 2005.50   
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Biedrības prezentācijas izdevumi 443.53   

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem   

1.2. Administratīvajiem izdevumiem 86.33 516.68 

Projekta Es zinu. Vai Tu zini? Administrēšanas izdevumi  516.68 

Ziedoto pamatlīdzekļu nolietojums 86.33  

2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem     

   

IV. Atlikums pārskata gada beigās 14293.68 0 
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Skaidrojums par finanšu pārskata posteņiem 

Saņemtie ziedojumi 

2016.gada  ir san emti ziedojumi 34398.66 EUR ve rtī ba . 

 

Dotācijas 

 2016.gads 

Rī gas domes Izglī tī bas, kultu ras un sporta departamenta finanse ts projekts 
“Nebaidies, es runa s u ar Tevi” 1424.00 

KOPĀ: 1424.00 

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

 2016.gads 

Gilead Sciences Poland, finanse jums pamatdarbī bas nodros ina s anai 4620.00 

Starptautiska s labdarī bas organiza cijas “Austrumeiropas un Centra la zijas 
cilve ku, kuri dzī vo ar HIV apvienī ba” (Ukraina) projekta finanse jums 6372.33 

KOPĀ: 10992.33 

Citi ieņēmumi 

 2016.gads 

Latvijas Valsts mez i, Ziedot.lv finanse ts projekts “Mazulī tis nav vainī gs”  19250.00 

ViiV Healthcare Ltd finanse ta  projekts „Latvijas badiji un atbalsts HIV 
pozitī vajiem (Latvian Buddies and peer support for HIV positives) ” 1464.00 

Projekta “Koalī cija pa rmain a m” finanse jums  6138.00 

Sabiedrī bas Intergra cijas fonda finanse jums projektam “Zini, nevis mini” 4987.22 

Ien e mumi no valu tas konverta cijas 27.57 

KOPĀ: 31866.79 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai 

 2016.gads 

Dotācijas izlietojums 1424.00 

Izdevumi Rī gas domes Izglī tī bas, kultu ras un sporta departamenta finanse tja  
projekta  “Nebaidies, es runa s u ar Tevi”atbilstos i projekta budz etam 1424.00 

Ziedojumu izlietojums  20265.64 

Materia la  palī dzī ba 100.00 

Konsulta cijas Lī dzī gs lī dzī gam 280.00 
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Tematiskie pasa kumi HIV infice tajiem 5533.32 

Dalī ba starptautiska s konference s 3301.99 

Projekta "Es zinu. Vai tu zini?" izdevumi 8514.97 

Lī dzfinanse jums projektos 2005.50 

Biedrī bas prezenta cijas izdevumi 443.53 

Pamatlī dzekl a iega de (2016. gada nolietojums) 86.33 

Projektu un pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi 39278.11 

Izdevumi projekta  “Mazulī tis nav vainī gs” atbilstos i projekta budz etam 19250.01 

Izdevumi projekta  “Latvijas badiji un atbalsts HIV pozitī vajiem (Latvian Buddies 
and peer support for HIV positives)” atbilstos i projekta budz etam 1489.01 

Izdevumi projekta  “Koalī cija pa rmain a m”  atbilstos i projekta budz etam 6104.81 

Izdevumi projekta  “Zini, nevis mini” atbilstos i projekta budz etam 4987.22 

Izdevumi Starptautiska s labdarī bas organiza cijas “Austrumeiropas un 
Centra la zijas cilve ku, kuri dzī vo ar HIV apvienī ba” (Ukraina) finanse taja  projekta  
atbilstos i projekta budz etam 6372.33 

Pamatdarbī bas nodros ina s anas izdevumi  790.57 

Pasta pakalpojumi un sakaru izdevumi 73.02 

Bankas pakalpojumi  162.10 

Zaude jumi no valu tas konverta cijas 49.04 

KOPĀ: 60967.75 

Nauda 

 2016.gads 

Banka 22341.38 

KOPĀ 22341.38 

Informācija par fondiem 

 2016.gads 

Rezerves fonds gada sākumā  4061.00 

   Izdevumu pa rsniegums pa r ien e mumiem  17714.04 

Rezerves fonds gada beigās 21774.51 

Saskan a  ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 
"Noteikumi par biedrī bu, nodibina jumu un arodbiedrī bu gada pa rskatiem" biedrī ba par 
ien e mumu pa rsniegumu pa r izdevumiem dal u palielina rezerves fondu. 
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Informācija par nodokļiem un nodevām 

 01.01.2016 Aprēķināts  Samaksāts  31.12.2016 

 Iedzī vota ju iena kuma nodoklis 0 1206.86 886.79 320.07 

 Socia la s apdros ina s anas obliga ta s 
iemaksas 

 

0 1736.11 1560.14 175.97 

Riska nodeva 0 12.60 9.00 3.60 
 

Biedrībai nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Biedrība nav reģistrēta par 

ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu.   

Biedrībai nav bilancē neietvertu saistību (garantiju, galvojumu, ķīlu u.tml.)   

Saskan a  ar darba lī gumiem nodarbina to darbinieku vide jais skaits gada  un vin u darba algas 
kopsumma 

 2016.g  

Vide jais darbinieku skaits pa rskata gada   2.42 

Apre k ina ta s darba algas kopsumma 5094.55 

 

Valdes prieks se de ta js par savu piena kumu pildī s anu pa rskata gada  atlī dzī bu nesan e ma, darbinieki 
tika algoti uz projektu ī stenos anas laiku. 

Andris Veiķenieks 

Valdes priekšsēdētājs 

2017. gada 5. Marts 

 

 


