
INDIVIDUĀLĀ VĀRDA IZPAUŠANA – viena rindiņa katram HCP (t. i., viss sniegtais atbalsts gada laikā katram HCP tiek summēts: informācija pa pozīcijām pieejama tikai individuāli vai valsts iestādēm)

H
C

P

Bogdanova, Aija Rīga LV A.Saharova iela 
16 629 629

Helda, Renāte Sigulda LV Ziedu iela 5 610 610

Helds, Alvils Rīga LV Ģimnastikas iela 
1, Rīga, LV-1004 355 355

Jurina, Ērika Rēzekne LV Raiņa iela 23-1 777 777

Lagzdiņa, Ilze Liepāja LV Aldaru ielā 20/24, 
Liepāja, LV-3401 629 629

Rudzīte, Evija Rīga LV Bruņinieku ielā 5, 
Rīga, LV-1001 629 629

Sondore, Liene Riga LV Dzirnavu iela 16 236 236

Štelmane, Indra Rīga LV Riepnieku iela 2 595 595

2019.06.26.Pēdējais pārskata atjauninājums: 

HCP: galvenās 
prakses vieta 

(pilsēta)
HCO: juridiskā 
adrese (pilsēta)

(3. pants)

Galvenās 
prakses vieta 

(valsts)

(1. saraksts)

Galvenās 
prakses vietas 

adrese

(3. pants)

Unikāls valsts 
vietējais 

identifikācijas 
numurs

NAV OBLIGĀTI

(3. pants)

Ziedojumi un 
dotācijas HCO

(3.01.1.a 
pants)

Sponsorēšanas 
līgumi ar HCO / 

HCO 
izvirzītajām 

trešajām 
pusēm 

pasākuma 
organizēšanai

Reģistrācijas 
maksas

Ceļš un 
izmitināšana

Pilns vārds

(1.01. pants)

Pasākumu izmaksu segšana

(3.01.1.b un 3.01.2.a pants)

Maksas

Maksa par pakalpojumiem un 
konsultācijām

(3.01.1.c un 3.01.2.c pants)

KOPĀ
(NAV OBLIGĀTI)Saistītās

izmaksas, kas 
atrunātas 
maksā par

pakalpojumu 
vai līgumā par 
konsultēšanu

2018

PARAUGS
2. pants - 2.03. nodaļa

Pārskata gads: 

Visi dati uzrādīti: EUR



CITI, KAS NAV IEKĻAUTI IEPRIEKŠ - kad informāciju nevar izpaust par katru personu individuāli juridisku iemeslu dēļ

H
C

P

Kopējā summa, kas attiecināma uz finansiāla un nefinansiāla atbalsta piešķiršanu 
šādiem 0 1 161 525 0 1 686

Saņēmēju skaits (vārdu saraksts, kur tas ir atbilstoši) - 3.02. pants 0 2 2 0

% no kopējā piešķirtā finansiālā un nefinansiālā atbalsta atsevišķiem HCP - 3.02. pants 29 40

2019.06.26.Pēdējais pārskata atjauninājums: 

HCP: galvenās 
prakses vieta 

(pilsēta)
HCO: juridiskā 
adrese (pilsēta)

(3. pants)

Galvenās 
prakses vieta 

(valsts)

(1. saraksts)

Galvenās 
prakses vietas 

adrese

(3. pants)

Unikāls valsts 
vietējais 

identifikācijas 
numurs

NAV OBLIGĀTI

(3. pants)

Ziedojumi un 
dotācijas HCO

(3.01.1.a 
pants)

Sponsorēšanas 
līgumi ar HCO / 

HCO 
izvirzītajām 

trešajām 
pusēm 

pasākuma 
organizēšanai

Reģistrācijas 
maksas

Ceļš un 
izmitināšana

Pilns vārds

(1.01. pants)

Pasākumu izmaksu segšana

(3.01.1.b un 3.01.2.a pants)

Maksas

Maksa par pakalpojumiem un 
konsultācijām

(3.01.1.c un 3.01.2.c pants)

KOPĀ
(NAV OBLIGĀTI)Saistītās

izmaksas, kas 
atrunātas 
maksā par

pakalpojumu 
vai līgumā par 
konsultēšanu

2018

PARAUGS
2. pants - 2.03. nodaļa

Pārskata gads: 

Visi dati uzrādīti: EUR



INDIVIDUĀLĀ NOSAUKUMA IZPAUŠANA – viena rindiņa katrai HCO (t. i., viss sniegtais atbalsts gada laikā katrai HCO tiek summēts: informācija pa pozīcijām pieejama tikai individuāli vai valsts iestādēm)

H
C

O Latvijas 
Endokrinologu 

asociācija
Riga LV Pilsoņu iela 13 19 912 19 912

2019.06.26.Pēdējais pārskata atjauninājums: 

HCP: galvenās 
prakses vieta 

(pilsēta)
HCO: juridiskā 
adrese (pilsēta)

(3. pants)

Galvenās 
prakses vieta 

(valsts)

(1. saraksts)

Galvenās 
prakses vietas 

adrese

(3. pants)

Unikāls valsts 
vietējais 

identifikācijas 
numurs

NAV OBLIGĀTI

(3. pants)

Ziedojumi un 
dotācijas HCO

(3.01.1.a 
pants)

Sponsorēšanas 
līgumi ar HCO / 

HCO 
izvirzītajām 

trešajām 
pusēm 

pasākuma 
organizēšanai

Reģistrācijas 
maksas

Ceļš un 
izmitināšana

Pilns vārds

(1.01. pants)

Pasākumu izmaksu segšana

(3.01.1.b un 3.01.2.a pants)

Maksas

Maksa par pakalpojumiem un 
konsultācijām

(3.01.1.c un 3.01.2.c pants)

KOPĀ
(NAV OBLIGĀTI)Saistītās

izmaksas, kas 
atrunātas 
maksā par

pakalpojumu 
vai līgumā par 
konsultēšanu

2018

PARAUGS
2. pants - 2.03. nodaļa

Pārskata gads: 

Visi dati uzrādīti: EUR



CITI, KAS NAV IEKĻAUTI IEPRIEKŠ - kad informāciju nevar izpaust par katru personu individuāli juridisku iemeslu dēļ

H
C

O

Kopējā summa, kas attiecināma uz finansiāla un nefinansiāla atbalsta piešķiršanu 
šādiem saņēmējiem 0 0 0 0 0 0 0

Saņēmēju skaits (nosaukumu saraksts, kur tas ir atbilstoši) - 3.02. pants 0 0 0 0 0 0

% no kopējā piešķirtā finansiālā un nefinansiālā 

2019.06.26.Pēdējais pārskata atjauninājums: 

HCP: galvenās 
prakses vieta 

(pilsēta)
HCO: juridiskā 
adrese (pilsēta)

(3. pants)

Galvenās 
prakses vieta 

(valsts)

(1. saraksts)

Galvenās 
prakses vietas 

adrese

(3. pants)

Unikāls valsts 
vietējais 

identifikācijas 
numurs

NAV OBLIGĀTI

(3. pants)

Ziedojumi un 
dotācijas HCO

(3.01.1.a 
pants)

Sponsorēšanas 
līgumi ar HCO / 

HCO 
izvirzītajām 

trešajām 
pusēm 

pasākuma 
organizēšanai

Reģistrācijas 
maksas

Ceļš un 
izmitināšana

Pilns vārds

(1.01. pants)

Pasākumu izmaksu segšana

(3.01.1.b un 3.01.2.a pants)

Maksas

Maksa par pakalpojumiem un 
konsultācijām

(3.01.1.c un 3.01.2.c pants)

KOPĀ
(NAV OBLIGĀTI)Saistītās

izmaksas, kas 
atrunātas 
maksā par

pakalpojumu 
vai līgumā par 
konsultēšanu

2018

PARAUGS
2. pants - 2.03. nodaļa

Pārskata gads: 

Visi dati uzrādīti: EUR



INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA APKOPOTĀ VEIDĀ

R
&

D Informācija par finansiālu un nefinansiālu atbalstu izpētei kā tas noteikts 3.04. nodaļā un 1. sarakstā 89 675

2019.06.26.Pēdējais pārskata atjauninājums: 

HCP: galvenās 
prakses vieta 

(pilsēta)
HCO: juridiskā 
adrese (pilsēta)

(3. pants)

Galvenās 
prakses vieta 

(valsts)

(1. saraksts)

Galvenās 
prakses vietas 

adrese

(3. pants)

Unikāls valsts 
vietējais 

identifikācijas 
numurs

NAV OBLIGĀTI

(3. pants)

Ziedojumi un 
dotācijas HCO

(3.01.1.a 
pants)

Sponsorēšanas 
līgumi ar HCO / 

HCO 
izvirzītajām 

trešajām 
pusēm 

pasākuma 
organizēšanai

Reģistrācijas 
maksas

Ceļš un 
izmitināšana

Pilns vārds

(1.01. pants)

Pasākumu izmaksu segšana

(3.01.1.b un 3.01.2.a pants)

Maksas

Maksa par pakalpojumiem un 
konsultācijām

(3.01.1.c un 3.01.2.c pants)

KOPĀ
(NAV OBLIGĀTI)Saistītās

izmaksas, kas 
atrunātas 
maksā par

pakalpojumu 
vai līgumā par 
konsultēšanu

2018

PARAUGS
2. pants - 2.03. nodaļa

Pārskata gads: 

Visi dati uzrādīti: EUR


