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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 Veik enieks, valdes prieks se de ta js. 

DARBĪBAS UZDEVUMI 

1. Iesta ties par vispa ratzī to cilve ktiesī bu garante s anu ar HIV infice taja m persona m 
2. Palī dze t HIV infice taja m persona m integre ties sabiedrī ba  
3. Veicina t HIV infice to socia lo aktivita ti 
4. Uzlabot HIV infice to personu dzī ves kvalita ti, sniedzot: 
 socia lo un psiholog isko atbalstu, 
 jauna ko informa ciju par HIV infice to veselī bas un a rstniecī bas jauta jumiem. 
5. Cī nī ties pret AIDS epide mijas izplatī s anos 
6. Sadarboties ar naciona laja m un starptautiskaja m AIDS organiza cija m 

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 UN TĀS ATTĪSTĪBAS 
PERSPEKTĪVAS 

Aktī va darbos ana s interneta vide , tiek uzture ts 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, ka  arī  
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www.facebook.com/biedribaAGIHAS  profils, kuram ir turpat 500 sekota ji. Jaunizveidotai 
https://www.facebook.com/AGIHASwomen/ ar 85 sekota jiem. Biedrī ba uztur savu ma jas lapu 
www.agihas.lv . 

Tradiciona la s no HIV/AIDS mirus o piemin as dienas (maija tres aja  nede l a ) 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. 

RD IKSD projekta „Esi par sevi dros s” realiza cija  iesaistī ti 21 ar HIV infice tie, ka  arī  7 brī vpra tī gie, 
izdalī ti 500 infolapas rī dziniekiem.  

LVM un Nodibina juma Ziedot.lv finanse taja  projekta  “Lī dzī gs lī dzī gam” psihoemociona lo  palī dzī bu 
10 me nes u laika  san e ma 300 HIV+ Latvijas iedzī vota ji. 

Projekta ‘Lī dzestī bas kabinets’ ietvaros gada laika  sniegtas 661 konsulta cija par lī dzestī bas nozī mi 
HIV infice to dz ives kavalita tes un dzī vildzes saglaba s ana .  

Projekts ’25 gadi aktī visma’ veicina ja biedrī bas starptautisko atpazī stamī ba un Rī gas konferences 
laika  pulce ja partnerorganiza ciju pa rsta vjus no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Va cijas, Da nijas, 
Norve g ijas, Zviedrijas, Krievijas, Ukrainas, Azerbaidz a nas, ka  arī  pe c biedrī bas ‘AGIHAS’ ielu guma 
oficia la  vizī te  Latviju apmekle ja ANO apvienota s HIV un AIDS programmas (UNAIDS) reg iona lais 
direktors Vinejs Saldana.. 

2018. gada  izdoti vaira ki HIV bukleti (‘HIV un vī rietis’, ‘HIV un lī dzestī ba’, u. c.) katrs 1000 eks. liela  
tira z a . 

Pasaules AIDS dienas koncerts ‘Es, Tu, vin s , vin a, me s...Vai lī dza s?’ un svinī ga tradiciona la s balvas 
“Gla sts” (par nozī mī gu ieguldī jumu HIV infekcijas izplatī bas mazina s ana  Latvija ) ceremonija, 2018. 
gada 1. decembrī . kla tiene , Anglika n u baznī ca , apmekle ja 160 indivī di, savuka rt Rī ga TV 24 reitinga 
me rī jums le s , ka ties raidi redze jus i aptuveni 35000 skatī ta ju 

Projekts ‘AGIHAS – 25’, sagaidot biedrī bas jubileju sagatavots buklets ‘Pirmie. Pirmajos 25’. 

2018. gada  biedrī ba AGIHAS ir viens no reg iona la s starptautiskas organiza cijas ‘NVO BaCo’(Baltijas 
ju ras valstu Koalī cija HIV pacientiem) dibina ta jiem kopa  ar partneriem no Igaunijas, Lietuvas, 
Polijas un Va cijas. Biedrī ba reg istre ta LR Uzn e mumu reg istra  2018. gada 1. ju nija . 

Konstruktī va sadarbī ba un produktī va ar Veselī bas Ministriju (2018. gada 15. ju nija  biedrī ba 
‘AGIHAS’  un LR Veselī bas ministrija parakstī ja sadarbī bas memorandu.), 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, Va cijas Federatī va s Republikas ve stniecī bu Latvija . 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”, “Latenergo’, “EATG”, “ViiV helhtcare”, Rī gas Domes izglī tī bas, kultu ras un sporta 
departamentu. Iesniegts projekts SIF (Socia la s integra cijas fons) organize taja  konkursa . 

2018. gada 9. ju nija  biedrī ba ‘AGIHAS’ san e ma NVO Mozaī ka iedibina to ‘Hero Avard”, par nesavtī gu 
darbu HIV infice to cilve ku tiesī bu aizsardzī ba . 

Par nozī mī gu ieguldī jumu HIV infekcijas izplatī bas ierobez os ana , HIV infice to personu veselī bas 
apru pes uzlabos ana  un atbalsta sniegs ana , biedrī ba ‘AGIHAS’, 2018. gada 16. novembrī  san e ma 
Latvijas Republikas Veselī bas ministrijas Atzinī bas rakstu.Valdes prieks se de ta js 

A.Veik enieks 

2019.gada 8. marta  
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Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi 

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 

Biedrī bas   "Atbalsta grupa infice tajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) finans u 
pa rskati sagatavoti saskan a  ar Latvijas Republikas likumu “Par gra matvedī bu”, Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par biedrī bu, 
nodibina jumu un arodbiedrī bu gada pa rskatiem”. 
Finans u pa rskatos par naudas vienī bu lietota Latvijas Republikas naudas vienī ba eiro 
(EUR).  
Finans u pa rskatu posten i nove rte ti atbilstos i s a diem gra matvedī bas principiem:  
a) pien emts, ka nodibina jums darbosies pa rredzama  na kotne ; 
b) finans u pa rskatu posten u nove rte s ana veikta ar piena cī gu piesardzī bu, t.i.:  

– posten os nora dī tie skaitl i pamatoti ar ierakstiem gra matvedī bas reg istros un 
attiecī giem attaisnojuma dokumentiem; 
– ien e mumu un izdevumu pa rskata  iekl auti tikai lī dz pa rskata gada beiga m gu tie 
ien e mumi; 
– nosakot pa rskata gada darbī bas rezulta tu, n emts ve ra  pa rskata gada beiga s esos o 
aktī vu ve rtī bas samazina jums; 

c) n emti ve ra  ar pa rskata gadu saistī tie ien e mumi un izdevumi neatkarī gi no attiecī ga  
re k ina san ems anas vai izrakstī s anas un maksa juma veiks anas datuma. Pa rskata gada 
izdevumi saskan oti ar attiecī ga  gada ien e mumiem; 

d) aktī va un pasī va posten i nove rte ti atsevis k i; 
e) finans u pa rskati sagatavoti un saimnieciskie darī jumi pa rskata gada  iegra matoti, n emot 
ve ra  s o darī jumu ekonomisko bu tī bu, nevis to formu. 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda banka . 
 
Ieņēmumu atzīšana 
Ien e mumus no ziedojumiem un ien e mumus no pies k irtajiem grantiem uzskaita saskan a  
ar kases principu pamatojoties uz san emtajiem naudas lī dzekl iem.  
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Finanšu pārskats 

Bilance 

AKTĪVS 
Rindas 

kods 
Pārskata 

gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata gada 

beigās 
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 663.00 1166.00 
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI: 20   
II PAMATLĪDZEKĻI: 30 663.00 1166.00 

  
1. Nekustamais īpašums     
2. Pārējie pamatlīdzekļi  1166.00 663.00  432.00 

III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 60   

  
1. Akcijas un daļas     
2. Ilgtermiņa aizdevumi     

Apgrozāmie līdzekļi 80 25101.00 32570.00 
I KRĀJUMI: 90   

  
1. Materiāli     
2. Preces     

II DEBITORI: 120 2697.00 9440.00 
III VĒRTSPAPĪRI 130   
IV NAUDA 140 22404.00 23130.00 
          

BILANCE 150 25764.00 33736.00 

    

PASĪVS 
Rindas 

kods 
Pārskata 

gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata gada 

beigās 
I FONDI: 10 25093.00 33569.00 
  1. Pamatfonds     
  2. Mērķfonds     
  3. Rezerves fonds 40 25093.00 33569.00 
  

  
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 33569.00 21775.00 

  3.2. pārskata gada rezerves fonds 45 -8476.00 11794.00 
II ILGTERMIŅA KREDITORI: 50 0.00 0.00 

  
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm     
2. Citi aizņēmumi   70   

III ĪSTERMIŅA KREDITORI: 80 671.00 167.00 

  

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm     
2. Nodokļi un valsts sociālās aprošināšanas obligātās iemaksas   363.00 167.00 
3. Pārējie kreditori   110 308.00  

       

BILANCE 120 25764.00 33736.00 
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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 
58266 64850 

III Saņemtie mantojumi 30 
  

IV Saņemtās dotācijas 40 1483 1480 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50   

VI No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 55 6489 4052 

VII Citi ieņēmumi 60 
 6819 

VIII Ieņēmumi kopā 70 179.24 77201.00 

IX Izdevumi: 80 
  

  

1. Naudas maksājumi personām 90 
  100 

2. Materiālu izdevumi 100   

3. Algas 110 18486  5095 

4. Sociālās aprošināšanas maksājumi 120 5183  1216 

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 

130 502  86 

6. Citi izdevumi. 140 68467 54471 

X Nodokļi 150   

XI Izdevumi kopā 160 92638 65407 

XII Ieņēmumu un izdevumu starpība 170 -8476.00 11794.00 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

 

 

  

I. Atlikums pārskata gada sākumā

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

nauda manta 

(vērtības 

kopsumma)

nauda manta 

(vērtības 

kopsumma)

GLAXOSMITHKLINE LATVIA SIA, 40003633032 17500.00

ABBVIE SIA, 40103671929 3480.00

UAB Johnson & Johnson Filiāle Latvijā, 40103935140 22913.28

Baltic Sun SIA, 50003753101 800.00

Merc Sharp and Dohme Latvia, 2100001402 3000.00

Kopā,EUR 47693.28 0.00 0.00 0.00

2. Ārvalstu juridiskās personas (ārvalstu juridiskās personas nosaukums,

juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)

Gilead Sciences Poland, 161117F07510VF 2500.00

BGB Communications Limited, 170424F0334SV 950.00

Berezin S.O FOP, 180910F17605V 6502.35

Paramos Fondas Rigra, 181016F17230V 70.00

Kopā, EUR 10022.35 0.00 0.00 0.00

3. Fiziskās personas (rezidenti) (nodokļu maksātāja reģistra kods (presonas

kods))

Nortone Sabīne 500.00

Kopā, EUR 500.00 0.00 0.00 0.00

4. Fiziskās personas (nerezidenti) (vārds, uzvārds, personas identifikācijas

kods un valsts nosaukums)

0.00

Kopā, EUR 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 50.00

6. Citi ziedotāji 

Kopā,EUR 50.00 0.00 0.00 0.00

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

1.2. Administratīvajiem izdevumiem

IV. Atlikums pārskata gada beigās

28295.00 0.00

64976.00 0.00

(norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un šādā veidā iegūtās mantas atlikuma

vērtības kopsummu pārskata gada sākumā) 58265.63 0.00

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas (nodokļu maksātāja

reģistrācijas kods)

Neierobežotai lietošanai Noteiktiem mērķiem

Noteiktiem mērķiemNeierobežotai lietošanai

64976.00

62764.00 0.00

62764.00

21584.63

0.00

2212.00

2212.00
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Ziedojumu detalizēts izlietojums 

 

2 3 6 7

1. Izdevumi bukleta "HIV un līdzestība" 

izdošanai
2650.00 2650 2650 7, 8 3, 17 1000

2. Izdevumi bukleta "Vīrietis un HIV. Dzīve pēc 

diagnozes" izdošanai
1364.00 1364 1364 7, 8 3, 17 1000

3. Izdevumi bukleta "Pēkšņi HIV. Ko darīt?" 999.00 999 999 7, 8 3, 17 300

4. Infektologa apmeklējuma samaksa 

pacientiem
10.00 10 10 7, 8 3, 17 2

5. Izdevumi tematiskajiem pasākumiem HIV 

inficētajiem
2844.00 2844 2844 7, 8 3, 17 160

6. Dalība starptautiskajos pasākumos 3431.00 3431 3431 7, 8 3, 17 6

7. Izdevumi Starptautiskās konferences 

"25.gadi aktīvisma" organizēšanā
14509.00 14509 14509 7, 8 3, 17 85

8. Izdevumi projektā 90-90-90-Latvijas versija 203.00 203 203 7, 8 3, 17 14

9. Biedrības BaCo dibināšanas izdevumi 775.00 775 775 7, 8 3, 17 14

10. Izdevumi projekta "Līdzestības kabinets" 

īstenošanā
16946.00 16946 16466 480 7, 8 3, 17 661

11. Izdevumi projekts "Stigmas indekss" 

īstenošanā
17993.00 17993 16793 1200 7, 8 3, 17 413

12. Izdevumi projekta "Sieviete un vardarbība" 

īstenošanā
764.00 764 734 30 7, 8 3, 17 38

13. Līdzfinansējums projekta "Glāsts 2018" 

īstenošanā
1150.00 1150 1150 7, 8 3, 17 120

14. Līdzfinansējums RD finansētā projekta "Esi 

drošs par sevi" īstenošanā
325.00 325 325 7, 8 3, 17 63

15. Līdzfinansējums Ziedot.lv finansētā projekta 

"Līdzīgs, līdzīgam" īstenošanā
6.00 6 6 7, 8 3, 17 300

16. Biedrības prezentācijas izdevumi 505.00 505 505 7, 8 3, 17 85

17. Pamatlīdzekļanolietojums 502.00 502 0 502 7, 8 3, 17 4

64976.00 64976.00 0.00 0.00 62764.00 2212.00 0.00 0.00 4265

Sabiedriskā 

labuma mērķa 

grupa

Sabiedriskā 

labuma guvēju 

skaits

vispārējie 

ziedojumi 

(neierobežotai 

lietošanai)

pārējiem 

saimnieciskās 

darbības 

izdevumiem 

(SD)

citiem mērķiem 

un uzdevumiem 

(SC)

4 5

mērķziedojumi 

(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)

Sabiedriskā 

labuma 

darbības joma
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Skaidrojums par finanšu pārskata posteņiem 
2018.gadā ir saņemti ziedojumi 58265.63EUR vērtībā. 

 

Dotācijas 

 2018.gads 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēts projekts “Esi drošs 

par sevi” 1482.54 

KOPĀ: 1482.54 

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

 2018.gads 

Starptautiskās labdarības organizācijas “Austrumeiropas un Centrālāzijas cilvēku, 

kuri dzīvo ar HIV apvienība” (Ukraina) projekta finansējums 6489.21 

KOPĀ: 6489.21 

Citi ieņēmumi 

 2018.gads 

Latvijas Valsts meži, Ziedot.lv finansēts projekts “Līdzīgs Līdzīgam”  4225.00 

Projekta “Glāsts 2018” finansējums  13700.00 

KOPĀ: 17925.00 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai 

 2018.gads 

Dotācijas izlietojums 1482.54 

Izdevumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētjā projektā 

“Esi drošs par sevi” atbilstoši projekta budžetam 1482.54 

Ziedojumu izlietojums  64975.48 

Projektu un pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi 26180.43 

Izdevumi Latvijas Valsts meži, Ziedot.lv finansēts projektā “Līdzīgs Līdzīgam”  4225.00 

Izdevumi projektā “Glāsts 2018”  13700.00 

Izdevumi Starptautiskās labdarības organizācijas “Austrumeiropas un Centrālāzijas 

cilvēku, kuri dzīvo ar HIV apvienība” (Ukraina) finansētajā projektā atbilstoši projekta 

budžetam 6144.12 

Pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi  (riska nodeva, pasta pakalpojumi, transporta 

izdevumi, bankas pakalpojumi) 2111.31 

KOPĀ: 92638.45 
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Nauda 

 2018.gads 

Banka 22403.88 

KOPĀ 22403.88 

Informācija par pamatlīdzekļiem 

 2018.gads 

Iegādes vērtība gada sākumā 1507.03 

   Iegādāts pārskata gadā  0 

   Norakstīts pārskata gadā 0 

Iegādes vērtība gada beigās 1507.03 

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 341.40 

   Aprēķināts par pārskata gadu 502.29 

   Norakstīts par pārskata gadu 0 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 843.69 

Atlikusī vērtība gada sākumā 1165.63 

Atlikusī vērtība gada beigās 663.34 

Informācija par fondiem 

 2018.gads 

Rezerves fonds gada sākumā  33569.13 

   Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem  -8476.07 

Rezerves fonds gada beigās 25093.06 

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. 

Informācija par nodokļiem un nodevām 

 01.01.2018 Aprēķināts  Samaksāts  31.12.2018 

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 28.63 4688.45 4524.26 -135.56 

 Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

 

-192.77 7159.01 7188.24 -222.00 

Riska nodeva -2.70 14.76 12.00 -5.46 

 

Biedrība nav reģistrēta par ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu.   

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

Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma 

 2018.g  

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  3.4 

Aprēķinātās darba algas kopsumma 18664.82 

Valdes priekšsēdētājs par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma, darbinieki tika 

algoti uz projektu īstenošanas laiku. 

Atbildīgā persona:   A.Veiķenieks 


