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Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008217971 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Debitori 120 14 775 2 151
IV. Nauda 140 32 194 43 087
Apgrozāmie līdzekļi 80 46 969 45 238
Kopā aktīvi 150 46 969 45 238

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 849 748
I. Fondi 10 849 748
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 3
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 3
3. Pārējie kreditori 110 46 120 44 487
III. Īstermiņa kreditori 80 46 120 44 487
Kopā pasīvi 120 46 969 45 238
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008217971 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 122 20
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 1 310 95
IV. Saņemtās dotācijas. 40 0 1 275
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 1 103 2 485
VII. Citi ieņēmumi. 60 20 241 29 936
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 22 776 33 811
IX. Izdevumi. 80 22 339 33 906
1. Naudas maksājumi personām. 90 6 873 1 275
3. Algas. 110 1 440 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 340 0
6. Citi izdevumi. 140 13 686 32 631
X. Nodokļi. 150 336 0
XI. Izdevumi kopā. 160 22 675 33 906
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 101 -95
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008217971 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 1 310 95
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 880 95
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 870 95
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 10 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 430 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 300 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 130 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 1 201 95
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 880 95

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 880 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 880 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 95
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 321 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 321 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 321 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 109 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 109 0
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008217971 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 Fiziskā
persona
rezidents

LV 16117910101 INESA
VEBERE

50,00 Noteiktam mērķim

2 Fiziskā
persona
rezidents

LV 18038811649 LĪVA
KARLSONE

50,00 Noteiktam mērķim

3 Fiziskā
persona
rezidents

LV 01058311800 ILZE
RIEKSTIŅA

30,00 Noteiktam mērķim

4 LR
juridiskā
persona

LV 40008085209 LATVIESI.C
OM
BIEDRĪBA

300,00 Noteiktam mērķim

5 Fiziskā
persona
rezidents

LV 16058311407 MAIJA
OZOLIŅA

170,00 Neierobežotai
lietošanai

6 Fiziskā
persona
rezidents

LV 05050320604 RIHARDS
SVJATOSLA
VS
RUĢELIS

45,00 Neierobežotai
lietošanai

7 Fiziskā
persona
rezidents

LV 18030022709 ŅIKITA
PĻEHANOV
S

55,00 Neierobežotai
lietošanai

8 Fiziskā
persona
rezidents

LV 13080320322 ANDREJS
MOSJAGINS

10,00 Neierobežotai
lietošanai

9 Fiziskā
persona
rezidents

LV 04125511567 ANITA
ZVIRBULE

30,00 Neierobežotai
lietošanai

10 Fiziskā
persona
rezidents

LV 06068112752 GUNITA
BUSE

20,00 Neierobežotai
lietošanai

11 Fiziskā
persona
rezidents

LV 08050020744 RIHARDS
LĀMA

5,00 Neierobežotai
lietošanai

12 Fiziskā
persona
rezidents

LV 13029410509 ALEKSIS
ZARIŅŠ

35,00 Neierobežotai
lietošanai

13 Fiziskā
persona
rezidents

LV 28105912001 INĀRA
ZEMĪTE

500,00 Neierobežotai
lietošanai

14 Anonīm
s

LV ANDRIS
ĢĒĢERIS

10,00 Neierobežotai
lietošanai

Nav zināms
personas kods

Kopā (euro) 1 310,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 1 310,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008217971 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008217971 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ziemassvētku
pusdienas ar bērnu
namu bērniem

321,00 0,00 321,00 0,00 321,00 0,00 0,00 0,00 1 15 145

2 Lektoru darba
apmaksa lekciju
ciklā "Vardarbība
pret bērniem"

880,00 880,00 0,00 10,00 880,00 0,00 0,00 0,00 2 16 240

Kopā 1 201,00 880,00 321,00 10,00 1 201,00 0,00 0,00 0,00 385
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008217971 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Darbības pārskats Darbibas_parskats_2021.pdf

Dokumenta numurs EDS: 85440502 Iesniegšanas datums: 28.08.2022
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Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” 


Reģistrācijas No.40008217971 


Andromedas gatvē 2-55, Rīgā, LV-1084 


  


Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns  


I. Vispārīgā daļa  


 1. Organizācijas darbības mērķis 


 1. Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanā. 


2. Veselīga dzīvesveida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības 


pasākumu organizēšana. 


3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana. 


4. Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana. 


5. Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā. 


6. Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē. 


7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. 


8. Brīvprātīgais darbs. 


 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma 


darbību 


 X labdarība 


 X cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 


 X pilsoniskās sabiedrības attīstība 


  veselības veicināšana 


  slimību profilakse 


  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un 


ārkārtas situācijās 


  izglītības veicināšana 


  zinātnes veicināšana 


  vides aizsardzība 


 X trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 


personu grupu sociālās 


labklājības celšana 


 X kultūras veicināšana 


 X sporta atbalstīšana 


  cita (norādīt)__________________ 


 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 


labuma darbība 


  X ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 


  X nepilnās ģimenes 


  X cilvēki ar invaliditāti 


   personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 


  X 15–25 gadus veci jaunieši 


   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 


   ilgstošie bezdarbnieki 


   bezpajumtnieki 


   cilvēktirdzniecības upuri 


   politiski represētās personas 







   personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 


ģimenes 


   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 


Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 


   personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 


atkarības problēmām un viņu ģimenes 


  X ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 


  X bērni 


   no vardarbības cietušās personas 


  X cita  Bērni un jaunieši no lauku teritorijām, kurās ir mazāk iespēju, NEET situācijas 


jaunieši, bez vecāku gādības palikušie 


jaunieši                                                                                                                        


 4. Informācijas saņemšanai: 


  juridiskā adrese Andromedas gatve 2-55, Rīgā, LV-1084 


  kontaktadrese Andromedas gatve 2-55, Rīgā, LV-1084 


  tālruņa numurs +371 27566777 


  faksa numurs 


                                                                                                                                 


  e-pasta adrese info@darivari.lv 


  mājaslapa www.darivari.lv 


  


II. 2021.gada darbības pārskats 


  


 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 


kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 


papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


- Katru gadu kopā ar jauniešiem izstrādājam Erasmus+ apmaiņas projektus, kuru 


apstiprināšanas gadījumā jauniešiem, kam ir gan ekonomiskie, gan ģeogrāfiskie 


ierobežojumi (no pagasta centra 30 un vairāk km), dod iespēju iepazīt citu dalībvalstu 


jauniešus, iepazīt sabiedrību un paplašināt savu redzes loku. 


- Caur IZM Valsts programmu jaunieši apgūst digitālās prasmes (foto, video, plakātu 


veidošana utt.). 


- Caur Rīgas domes dažādu departamentu izsludinātiem projektiem tiek sniegta iespēja 


jauniešiem (bāreņiem) gūt dažādas zināšanas un prasmes, kā arī jaunieši tiek iesaistīti 


diskusijās par cilvēku tirdzniecību, par pilsonisko līdzdalību, par kultūru un tās veidiem. 


- Katru gadu rīkojam sporta spēles jauniešiem un arī vecākiem, tā sauktā paaudžu 


saliedēšana. 2021.gadā Biedrība sarīkoja futbola turnīru Rīgas bērnu nama bērniem un 


audzinātājiem. 


- Biedrība ir viena no biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” partneriem un apmāca 


jauniešus ar neformālās izglītības metodēm par Pilsoniskās līdzdalības metodēm. 


- Biedrības pārstāvji piedalās dažādu neformālās izglītības metožu izstrādē, piemēram, pēc 







biedrības “Centrs MARTA” ierosinājuma un vadības izstrādājām metodiskos materiālus 


“Drosme rūpēties” - vardarbības prevencijas nodarbības ar neformālās izglītības 


metodēm. 


- Biedrība kopā ar jauniešiem apmeklē veco ļaužu pansionātus, kur tiekas ar senioriem un 


veic brīvprātīgo darbu.  


- Biedrība ir titulēta nominācijā “Gada brīvprātīgais 2021”. 


 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 


grupu un attiecīgajā jomā 


•  Sasniegts lielāks jauniešu skaits, kas iesaistās dažāda mēroga un līmeņa projektos, 


liekot uzsvaru uz bērniem un jauniešiem ar  ierobežotām iespējām - maznodrošinātas, 


trūcīgas ģimenes, lauku teritorijas, daudzbērnu ģimenes, nepilnas ģimenes, NEET 


situācijas, priekšlaicīgi pārtrauktu mācību riska jaunieši, jaunieši/bāreņi, jaunieši ar 


invaliditāti u.c. ierobežotām iespējām. 


• Palielinājies no jauna piesaistītu dalībnieku skaits. 


• Organizācijas kapacitātes celšana caur projektiem un citiem avotiem piesaistīti 


līdzekļi organizācijas attīstībai. 


 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 


  dibinātāju/biedru skaits 4 dibinātāji / 25 biedri; 


  iesaistīto personu skaits – 2 489; 


  sabiedriskā labuma guvēju skaits gadā - 145 personas. 


 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 


  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 1310 euro 


  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1200.85 euro, tai skaitā: 


- sabiedriskā labuma darbībai 1200.85 euro 


- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 


kopsummas – nav. 


 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 


iestādēm, komersantiem) 


Biedrībā ir iesaistījušies vairāk biedru, kas jau sevi ir pierādījuši, ka vēlas attīstīt Biedrības 


darbību. 


Biedrība turpina sadarbību ar Priekuļu novadu un veic pārrunas par sadarbību ar citām 


pašvaldībām. 


Ir izveidojusies sadarbība ar dažādām NVO un jauniešu organizācijām. Biedrība ir biedrs 


Latvijas Pilsoniskajā aliansē un Latvijas Jaunatnes padomē, kā arī darbojas IZM jaunatnes 


konsultatīvajā padomē. Biedrība ir parakstījusi NVO un MK memorandu. 


 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 


Organizācijai nav telpu, kurās izvērstsu Bierības darbību. 


Trūkst resursu darbinieku piesaistei. 


Biedrība turpina darbu gan biedru piesaistē, gan sniedzot jauniešiem atbalstu dažādos 







jautājumos.  


Biedrība turpina veikt darbību arī SLO jomās:  


Labdarība.  


2.Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība.  


3. Kultūras veicināšana. 


4. Pilsoniskas sabiedrības attīstība.  


5. Sporta atbalstīšana.  


6. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās 


labklājības celšana.  


  


III. Turpmākās darbības plāns 


  


 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 


  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu 


gadu): 


- Tiks realizēts Erasmus+ apmaiņas projekts “Zaļā Nākotne”, plānots, ka tas notiks Priekuļu 


novadā, piedalīsies jaunieši no 4 valstīm, projekta realizācijas laiks – 2022.gada septembris. 


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


•  Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātās “Pilsoniskās līdzdalības metodes”. 


Jaunieši tiek iepazīstināti, kā viņi var kļūt par aktīviem un lietderīgiem sabiedrības 


locekļiem. Tiek iepazīstināti ar 11 līdzdalības metodēm (ziedošana, brīvprātīgais 


darbs, vēlēšanas, kampaņas, ētiskā patērniecība, iesaistīšanās vietējā pārvaldē).  


• Centrs “Marta” izstrādātās vardarbības prevencijas metodes “Drosme rūpēties” 17 


dažādās nodarbībās, jaunieši tiek iepazīstināti ar dažādām metodēm, kuras atklāj 


vardarbības dažādus aspektus sabiedrībā, tādējādi mācot tos izskaust. Nodarbības 


notiek Rīgas bērnu namos.  


• Sporta aktivitāšu rīkošana ar sponsoru piesaisti dažāda vecuma grupu cilvēkiem, 


uzsvaru liekot uz jauniešu iesaisti aktivitātēs vasaras sezonas periodā un ģimeņu 


iesaiste. Futbola turnīrs Rīgas bērnu un jauniešu centra (RPBJC) (Bērnu nami) 


jauniešiem, kā arī Sporta diena Liepā (Priekuļu novads) ģimenēm. 


• Vasaras nodarbības dažādos jauniešu centros ar neformālās izglītības metodēm. 


 


- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


Turpināsim izstrādāt jaunus projektus, lai realizētu biedrības mērķus un darbotos SLO jomās. 


Gaidām atbildi no SIF (Sabiedrības integrācijas fonds) – saistībā ar iesniegto projektu. 


  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam 


gadam): 


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


Pumpurs projekts “Trāpi mērķī – Liepa!” darbs ar PMPL jauniešiem. 







- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


- IZM Valsts programmā izstrādāsim projektu “Līdz -> jaunietim”. 


- SIF projekts “Darām kopā”. 


 


Valdes priekšsēdētājs                                    Edgars Muktupāvels 


  


Rīgā, 2022.gada 26.augustā. 








ZIŅOJUMS
pie 2021.gada pārskata


1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: Biedrība "Bērnu un jauniešu centrs Dari 
Vari", Andromedas gatve 2-55, Rīga, LV-1084


2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008247971, datums 05.12.2013.


3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)
Edgars Muktupāvels, Maija Ozoliņa, Jānis Kučinskis, Elīna Krieviņa


4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas


Organizācija ir aktīvi turpinājusi darboties, neskatoties uz Covid-19. Biedrības lielākais 
saniegums ir nominēšana "Gada Brīvprātīgais 2021", ko esam saņēmuši un ar to ļoti 
lepojamies, ka sabiedrība to novērtē un saprot, cik tas ir svarīgi. Tāpat biedrības valdes 
priekšsēdētājs ir aktīvi sekojis un piedalījies IZM Jaunatnes konsultatīvajā padomē, sekojis 
un komentējis NVO un MK memoranda padomes sēdēs. Tāpat ir realizēti vairāki proejkti, kas 
palīdzēja jauniešiem aktivizēties pēc Covid-19 aizliegumu atcelšanas, jo morālā un mentālā 
veselība tika iedragāta. Ņemot vērā, ka Biedrība strādā ar jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām, kā arī ar jauniešiem (bāreņiem 18+). Biedrība ir uzņēmusi 5 jaunus biedrus. 
Biedrība turpinās izstrādāt projektus, kas veicinās: 1. Labdarība, 2. Cilvēktiesību un indivīda 
tiesību aizsardzība, 3. Kultūras veicināšana, 4. Pilsoniskas sabiedrības attīstība, 5. Sporta 
atbalstīšana, 6. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās 
labklājības celšana. 


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


5.1.  Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā 
minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums 
(pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnēja un atlikusī vērtība, pamatojums saskaņā ar minēto 
noteikumu 13.punktu)
Biedrībai nav nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu.
6. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo 
informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes 
institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu)
6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās
Pamatfonda atlikums gada sākumā 748 EUR
Pamatfonda palielinājums 101 EUR
Pamatfonda atlikums gada beigās 849 EUR


6.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās 
avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu 
starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem


6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – 
pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums


7. Informācija par nodokļiem un nodevām







7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un 
nodevu veidiem


Aprēķinātas VSAOI par darba algu 340 EUR.


Aprēķināts (ieturēts) IIN no darba algas un no autoratlīdzībām 336 EUR.


7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 
norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm


Nodokļu atlaides netika saņemtas.


7.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 
nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, 
nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai 
pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto 
datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju


Visi aprēķinātie un ieturētie nodokļi samaksāti pārskata gadā. Atlikuma nav.


8. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par 
biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par 
tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda 
aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, 
par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu


Bilancē neietvertu saistību nav. Garantijas netika izsniegtas, galvojumi netika izsniegti.


9. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu 
vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un 
paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, 
saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu 
dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā


Projekta ietvaros par projekta vadīšanu darba alga tika aprēķināta valdes priekšsēdētājam 
Edgaram Muktupāvelam. Kopējā darba algas summa (bruto) pārskata gadā 1440 EUR.


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


Projekta ietvaros par projekta vadīšanu darba alga tika aprēķināta valdes priekšsēdētājam 
Edgaram Muktupāvelam. Kopējā darba algas summa (bruto) pārskata gadā 1440 EUR.


11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu


Pārskata gadā dotācijas netika saņemtas.


12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par 
katru pamatlīdzekļu veidu)


12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās


12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā







Pamatlīdzekļu ziedojumi netika saņemti.


13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās


13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā


14. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja tādi ir), 
kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam mērķim no 
biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 
(piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai un nodibinājumam, ja 
nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma)


Šādu prasījumu nav.


15. 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


Finansējums no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) 
fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā netika saņemts.


16. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" esošajiem 
dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par turpmākajos periodos 
veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem, 
norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo 
māju atsevišķi


Nav attiecināms.


17. informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem ieņēmumiem, 
norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja pārskatu sniedz 
biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss


Pārskata gadā saņemto ziedojumu kopsumma 1310 EUR. Pārskata gadā izlietoto ziedojumu
kopsumma 1200.85 EUR, tai skaitā: sabiedriskā labuma darbībai izlietoti 1200.85 EUR;
administratīvo izdevumu no ziedojumiem pārskata gadā nebija. 


Valdes priekšsēdētājs                                       Edgars Muktupāvels
Rīgā, 2022.gada 28.augustā.


13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem





