
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008177768
Nosaukums PIEDZĪVOJUMA GARS BIEDRĪBA
Adrese Latgales iela 11, Rīga, LV-1073
Taksācijas periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008177768 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Darbinieku skaits 6
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008177768 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 6 739 882
II. Pamatlīdzekļi 30 6 739 882
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 6 739 882
1. Materiāli 100 2 486 2 560
II. Debitori 120 9 898 146
IV. Nauda 140 148 435 153 769
I. Krājumi 90 2 486 2 560
Apgrozāmie līdzekļi 80 160 819 156 475
Kopā aktīvi 150 167 558 157 357

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 9 123 8 657
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 352 466
3. Rezerves fonds 40 9 475 9 123
I. Fondi 10 9 475 9 123
2. Citi aizņēmumi 70 0 7 000
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 7 000
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 4 437 0
3. Pārējie kreditori 110 153 646 141 234
III. Īstermiņa kreditori 80 158 083 141 234
Kopā pasīvi 120 167 558 157 357
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008177768 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 25 1 081
IV. Saņemtās dotācijas. 40 135 083 118 291
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 27 723 8 014
2. Materiālu izdevumi. 100 30 836 30 954
3. Algas. 110 60 949 10 409
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 14 408 2 516
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 676 481
6. Citi izdevumi. 140 55 610 82 560
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 162 831 127 386
IX. Izdevumi. 80 162 479 126 920
XI. Izdevumi kopā. 160 162 479 126 920
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 352 466
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008177768 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 25 550
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 440
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 51
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 40
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 25 990
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 91
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 25 990
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 91
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 25 1 081
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 25 990
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 25 990

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 91
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 0 91
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 25 1 081
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008177768 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 07109410006 Reinis
Kristians
Širokovs

25,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 25,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 25,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008177768 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 40008177768 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)
vispārējie ziedojumi (neierobežotai

lietošanai), t.sk. anonīmi
mērķziedojumi (noteiktiem

mērķiem), t.sk. anonīmi
no tiem kopā anonīmi ziedojumi un

dāvinājumi
1 2 3 4

1 Projektu līdzfinansēsanai 25,00 25,00
Kopā 25,00 25,00 0,00 0,00
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008177768 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums PG_Gada_p_rskata_ZINOJUMS2021.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja ATIS ĶEŅĢIS
E-pasts INESE@GRAMMSI.LV
Tālrunis 29432966

Dokumenta numurs EDS: 84240877 Dokumenta sagatavotājs: ATIS ĶEŅĢIS

Parakstītāja vārds, uzvārds: ATIS ĶEŅĢIS Parakstīšanas datums: 08.07.2022
Parakstītāja personas kods: 18029010129 Parakstīšanas laiks: 19:31:17

7/7



ZIŅOJUMS

pie 2021. gada pārskata

										

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese Piedzīvojuma Gars, Latgales iela 11, Rīga, LV-1073

										

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008177768, datums 03.05.2011										

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)			

	Atis Ķeņģis no 23.05.2018

	Annija Bērziņa no 12.10.2021

	Ilze Bergmane no 23.05.2018

	Viesturs Lūsis no 03.05.2011.



4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas				2021. gadā organizācija savās aktivitātēs iesaistīja ~2200 tūkstošus unikālo jauniešu, kuri ~10 000 bija aktivitāšu dalībnieki  no visas Latvijas. Aktivitātēs iesaistījām arī unikālos ~1000 pieaugušos no jaunatnes un citām jomām. Noorganizēja vairāk kā 200 pasākumu/aktivitāšu no kuriem lielākā daļa bija bezmaksas un brīvi pieejami sabiedrībai un daļa bija 



2021. gadā organizācija turpināja veiksmīgi realizē vairāk kā 20 IKVD PUMPURS projektus priekšlaicīga mācību riska pamešanas jauniešiem. Projekti tika realizēti dažādos novados, kā arī sakarā ar C19 ierobežoumiem tika izstrādātas vairāks programas jauniešiem, ko novadīt attālināti izmantojot digitālos rīkus.



2021. gadā organizācija sasniedza izvirzīto mērķi kļūt par Nacionāla mēroga jauniešu organizāciju (IZM uzskaitē) sasniedzot statusa kritērijus vairāk, kā 300 biedri no kuriem 2/3 ir jauniešu vecumā 13-25 gadi un nodrošinājām biedrības darbību vismaz 3 valsts reģions. Šis statuss biedrībai deva iespēju pretendēt un iegūt Valsts programmas grantu organizācijas pamatdarbības atbalstam, kas ļāvis nostiprināt netikai organizācijas spēju strādāt jauniešiem reģionos, bet arī devis atbalstu spējai iesaistīties jauniešu intrešu aizstāvības jomā, veidojot ikdienā stratģēiskas sadarbības ar citiem NVO, pašvaldību darbiniekiem, ministriju darbiniekiem un lēmumpieņēmējiem. Granta projekts ļauj nodrošināt pamatslodzes darbiniekiem. 



2021. gadā ar aktīviem biedriem velo jomā, esam attīstījuši velo atbalsta centru un piesaistījuši Rīgas domes un Latvijas dabas fonda finansējumu, lai veicinātu cilvēku spēju remontēt pašiem savus velo un citus mikromobilitātes braucamos. 



2021. gadā tāpat kā daudzos iepriekšējajos ar Rīgas domes atbalstu organizējām vairākus desmitus brīvā laika aktivitātes Rīdzinekiem.



2021. gadā ar Valsts programas atbalstu realizējām projektu Covid atriebēji, kur apmācījām jauniešus Dobelē un Viesītē, lai tie kļūtu par savu vienaudžu līderiem. 

 					

										

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)				Pamatlīdzekļu sākuma vērtība 882EUR.

Iegādātie 6533EUR,

	Amortizācija 676EUR,

	Atlikusī vērtība	6739EUR.							

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									Pārskata gada sākumā  9123EUR

	

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		

Fondu līdzekļu palielinājums 2021.gadā sastāda 352EUR. (šo var redzēt peļņas zaudējumu aprēķinā)	

								

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		Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  20957EUR.	

	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10914EUR							

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

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										

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										

	Gada pārskata periodā nav.									

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										

10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma	Vidējais darbinieku skaits 6

									

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu	



Netiek saņemtas dotācijas. Organizācija saņem grantu projektus mūsu izpratnē. 

							

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

	Gada pārskata periodā nav.									

12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās									Gada pārskata periodā nav.									

12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā							Gada pārskata periodā nav.									

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem						Gada pārskata periodā nav.									

13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās									Gada pārskata periodā nav.									

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā									Gada pārskata periodā nav.									

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)						



Projektu relalizēšānai saņemti šādas  avansa maksājumu summas:

Projektā ‘’COVID Atriebēji’’ 3681EUR 

Treneru treniņa projektā ‘’The Essence‘’ 20095EUR

Jauniešu apmaiņas projektā ‘’Figure It Out’’ 14878 EUR

Valsts programmas projektā ‘’300+’’ 26952 EUR

Kontā: LV42...300B 8072 EUR

Jauniešu apmaiņas projektā ‘’Next Step!’’ 5335 EUR

Solidaritātes korpusa vietējā iniciatīvas projektā ‘’Salabo savu velo’’ 5510 EUR

Solidaritātes korpusa projektā ‘’LifeSkillz’’ 42150 EUR 

	

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



2021. gadā noslēdzām 3 gadu garu sadarbības KA2 projektu ‘’React’’, finainsējums pilnā apmērā līdz galam iztērēts 2022. pirmajā mēnesī. 

Daļa no E+ projektiem, kas bija paredzēti 2021. nenotik, sakarā ar Covid-19 izraisīto nesakidrību un nobīdi un tiek realizēti tikai 2022. gadā pat ja finansējums iesakitīts vēl 2021. vai pat 2020. gadā. 



										

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							Gada pārskata periodā nav.									

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								Uzņēmumam nav piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

	Līdzekļi tiek ieguldīti savu mērķu sasniegšanai.		

Gada pārskats ir labots atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.							



			

Atbildīgā persona             Atis Ķeņģis________________Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 					

			vārds, uzvārds			paraksts 			
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