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Biedrība “Latvijas Jātnieku federācija”

BILANCE

AKTĪVS

Piezīme Posteņa nosaukums 31.12.15 31.12.14

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Pamatlīdzekļi 
Pārējie pamatlīdzekļi 93365 194122

1 Pamatlīdzekļi kopā 93365 194122

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 93365 194122

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi 
Materiāli
Sporta zirgi 57573 57573

2 Krājumi kopā 57573 57573

Debitori
3 Pircēju un pasūtītāju parādi 301 964
4 Citi debitori 1383 3000

Debitori kopā 1684 3964

Nauda 8124 3076

Apgrozāmie līdzekļi kopā 67381 64612
KOPĀ AKTĪVS 160746 258734



Biedrība “Latvijas Jātnieku federācija”

BILANCE

PASĪVS
Piezīme Posteņa nosaukums 31.12.15 31.12.14

FONDI

Rezeves fonds 10818 1582
5 Fondi kopā 10818 1582

KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm - 11184

Īstermiņa kreditori
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 10595 6729
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 35699 73524
Norēķini ar budžetu par nodokļiem un sociālās 
apdrošināšanas maksājumiem

10785 25627

Pārējie kreditori 92849 140088
6 Kreditori kopā 149925 257152

KOPĀ PASĪVS 160746 258734

Agris Blaus
LJF prezidents



Biedrība “Latvijas Jātnieku federācija”

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
par 2015. gadu

Piezī
me

Posteņa nosaukums
Pārskata periodi

2015 2014

7
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas

10018 9585

8 Ziedojumi un dāvinājumi 48020 28300

9
Saņemtās dotācijas (no valsts budžeta un 
pašvaldības budžetiem)

123057 127743

10 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 279067 293701
11 Citi ieņēmumi 23197 21212

Ieņēmumi kopā 483359 480541
 

12 Materiālu izdevumi 170959 241602
Algas 98031 115305
Sociālās apdrošināšanas maksājumi 23004 26495
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana

100729 16613

13 Citi izdevumi 81400 90439
Izdevumi kopā 474123 490454
Ieņēmumu  un izdevumu starpība 9236 -9913

Agris Blaus
LJF prezidents



Biedrība “Latvijas Jātnieku federācija”

Ziedojumu un dāvinājuma pārskats
par 2015.gadu

I Atlikums pārskata gada sākumā 477

 II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un 
dāvinājumu kopsumma

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Neierobežotai
lietošanai

Noteiktiem mērķiem

nauda manta
(vērtības

kopsumma)

nauda manta
(vērtības

kopsumma)
Abora SIA 40003215743 1500
Wess AS 40003056294 2600
Kauguru tirgus SIA 40003556477 1000
HM AGRO SIA 40103626959 2000
Selectia SIA 50103573441 5000
Moduls-Rīga SIA 40003239050 4500
KGM SIA 40103060578 2000
RR.K.C.F. Renesanse SIA 44102012806 250
Arčers SIA 40003051954 2000
Tukuma Straume AS 49203000577 25000

Kopā 45850
22. Fiziskas personas (rezidenti)
Aleksandrs Šakurovs 090183-11802 2170

Kopā 0 2170
3. Nerezidenti

Kopā 0 48020

 III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 
kopsumma

Neierobežotai
lietošanai Noteiktiem mērķiem

47000
1. Statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem
1.1. Sabiedriskā labuma darbībai 47000
2. Administratīvajiem izdevumiem
 IV Atlikums pārskata gada beigās 1497

Agris Blaus
LJF prezidents



1. Pārvaldes institūcija (prezidijs)

Prezidents (valdes priekšsēdētājs):

Agris Blaus 

Prezidijs (valde):
Aivars Muravskis,
Aleksejs Tjurkins,
Māris Millers,
Edgars Treibergs,
Jautrīte Krūmiņa,
Dainis Līvmanis,
Gita Skoka,
Ojārs Petrevics,
Juris Mežnieks,

Ģenerālsekretāre:
Kristīne Lisovska

2. Vispārējā informācija

Biedrība  „Latvijas  Jātnieku  federācija”  (turpmāk  tekstā  –  LJF)  reģistrēta  1993.gada

09.augustā  ar  nr.  000802313.  2005.gada  16.maijā  reģistrēta  Latvijas  Republikas  biedrību  un

nodibinājumu  reģistrā  kā  Biedrība  „Latvijas  Jātnieku  federācija”  ar  vienoto  reģistrācijas  nr.

40008023139.

LJF ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. LJF sabiedriskā labuma darbība

orientēta  uz  bērnu  un  jauniešu  līdz  25  g.v.  un  cilvēku  ar  īpašām  vajadzībām  apmācīšanu,

trenēšanu un iesaistīšanu jāšanas sportā. Minētajai mērķa grupai LJF sporta centrā “Kleisti” vada

mācību  treniņu  procesu,   organizē  sacensības,  seminārus  un  citus  izglītojošos  pasākumus,

atbalsta  labāko  sportistu  startus  starptautiskās  sacensībās,  vada  un  koordinē  jāšanas  sporta

attīstību valstī un pārstāv Latviju Straptautiskājā Jāšanas federācijā.

2010.gada  1.oktobrī  tika  noslēgts  līgums  starp  LR  Izglītības  un  zinātnes  ministriju

(turpmāk – IZM) un Latvijas Jātnieku federāciju (turpmāk – LJF) par valsts nekustamo īpašumu

nodošanu  bezatlīdzības  lietošanā  uz  noteiktu  laiku  (IZM  reģ.Nr.1-29/32).  Līguma  objekts

(turpmāk - nekustamais īpašums) ir nacionālā sporta bāze „Sporta centrs Kleisti” Rīgā, Kleistu

ielā  75,  kas  sastāv  no  zemes  gabala  59 547  kvm platībā  un  14  būvēm.  Līgumā  noteiktais

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir jāšanas sporta, modernās pieccīņas, paukošanas un BMX

riteņbraukšanas attīstības  veicināšana,  kā  arī  nacionālās  sporta  bāzes  apsaimniekošana

(uzturēšana  un  saglabāšana)  un  turpmākās  attīstības  nodrošināšana.  Lai  nodrošinātu  līguma



izpildi LJF ir tiesīga slēgt līgumus par nekustamā īpašuma sastāvā esošo atsevišķu ēku, būvju vai

telpu, kā arī zirgu novietņu (boksu) nomu ar mērķi segt ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu

(uzturēšanu un saglabāšanu) un attīstīšanu saistītos izdevumus.  Lai veicinātu mācību – treniņu

procesa nodrošināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra rīkojumu Nr. 567.

„Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija”” bez atlīdzības

LJF rīcībā tika nodota arī kustamā manta, t.sk. 46 zirgi.

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai.

LJF,  lai  īstenotu  izvirzītos  uzdevumus  un  mērķus,  ir  izstrādājusi  Jātnieku  sporta  attīstības

programmu, kas balstīta uz starptautiski atzītiem principiem un normām. Programma ir izstrādāta

kā  jātnieku  sporta  attīstības  dokuments,  kas  nosaka  mērķus,  galvenos  uzdevumus,  rīcības

virzienus un sasniedzamos rezultātus. Metodes un uzdevumi mērķu īstenošanai:

1) vadīt un koordinēt jātnieku sportu valstī;

2) popularizēt jātnieku sportu valstī, sevišķi bērnu un jauniešu vidū;

3) atbalstīt Latvijas izlases sportistu startus starptautiskajās sacensībās;

4) organizēt Latvijas mēroga un starptautiskās sacensības;

5) organizēt seminārus un treniņnometnes;

6) veicināt talantīgo sportistu profesionālo izaugsmi;

7) paaugstināt treneru un tiesnešu kvalifikāciju;

8) rūpēties par Latvijas Republikas jātnieku sporta vēstures izpēti;

9) atbalstīt sacensības, kuras tiek rīkotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3. Nozīmīgi grāmatvedības principi

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi

Gada  pārskats  ir  sagatavots  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta  2006.  gada

3.oktobra noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par  biedrību,  nodibinājumu un arodbiedrību gada

pārskatiem”

Gada  pārskatā  par  naudas  vienību  lietota  Latvijas  Republikas  naudas  vienība  eiro.  Finanšu

pārskati aptver laika periodu no 2015. gada 1.janvāra līdz 2015. gada 31.decembrim.

Ziedojumi un dāvinājumi

Postenī "Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi" norāda pārskata gadā saņemtos naudas mantiskos

ziedojumus  vai  dāvinājumus.  Ziedojumi  un  dāvinājumi  tiek  iegrāmatoti  pēc  to  saņemšanas

datuma.  Ziedojumi  un  dāvinājumi  tiek  izlietoti  LJF  statūtos  paredzēto  mērķu  (sacensību)



finansēšanai.

Dotācijas

Ieņēmumi no dotācijām tiek iegrāmatoti pēc to saņemšanas datuma.

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

Ieņēmumos no saimnieciskās darbības tiek atspoguļots: līdzfinansējums no audzēkņiem- mācību

un treniņu procesa nodrošināšanai, ieņēmumi no privāto zirgu uzturēšanas, ieņēmumi no zirgu

pārdošanas,  citi  ieņēmumi-zirgu noma,  nodarbības  ar  instruktoru,  un ieņēmumi no  modernās

pieccīņas, paukošanas un BMX riteņbraukšanas federācijām nepieciešamo telpu iznomāšanas.

Ieņēmumi  no  zirgu  uzturēšanas  nav  klasificējami  kā  komerciāla  rakstura  ienākumi,  jo  ar

gūtajiem  ienākumiem  tiek  segti  izdevumi  to  zirgu  uzturēšanai,  ko  biedrība  ir  saņēmusi

bezatlīdzības  kartā  un  par  kuru  uzturēšanu  Biedrība  nesaņem ienākumus,  dotācijas,  bet  kuri

nodrošina sabiedriskā labuma darbību. Gūtie ienākumi no privāto zirgu uzturēšanas sedz privāto

zirgu uzturēšanas izmaksas, un no ienākumiem gūtā peļņa tiek izmantota sabiedriskā labuma

nodrošināšanai (LJF mācību un treniņu zirgu uzturēšanai). No iepriekš minētā var secināt, ka

Biedrības ienākums ir ieņēmumu un izdevumu saldo.

Citi ieņēmumi

Biedru  naudas,  kā  arī  pārējie  ieņēmumi  tiek  iegrāmatoti  pēc  to  rašanās  datuma,  t.i.,  pēc

uzkrāšanas principa.

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi  tiek  uzskaitīti  to  iegādes  vērtībā,  atskaitot  nolietojumu.  Nolietojums  tiek

aprēķināts,  izmantojot  lineāro  metodi. Nolietojumu  aprēķina,  sākot  ar  nākamo  mēnesi  pēc

pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā.

Krājumi

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības.

Pircēju un pasūtītāju parādi 

Pircēju un pasūtītāju  parādi  tiek  uzskaitīti  un atspoguļoti  bilancē  atbilstoši  sākotnējai  rēķinu

summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem

tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, kad to

atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.



Nauda

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē.

Darījumi ārvalstu valūtās

Darījumi  ārvalstu  valūtā  tiek  pārrēķināti  eiro  un  iegrāmatoti  atbilstoši  Latvijas  Bankas

noteiktajam valūtas maiņas kursam darījuma dienā.

Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās ir pārvērtētas eiro pēc 2015. gada 31. decembrī

spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa.

Iepriekšējo periodu kļūdu labojumi

Atklāto  iepriekšējo  periodu  kļūdu  labojumi  tiek  veikti  tekošā,  pārskata  gada  bilancē  un

ieņēmumu un izdevumu pārskatā. 

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu

informāciju  par  uzņēmuma  finansiālo  stāvokli  bilances  sagatavošanas  datumā  (koriģējošie

notikumi).  Ja notikumi pēc pārskata  gada beigām nav koriģējoši,  tie tiek atspoguļoti  finanšu

pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.



Skaidrojumi pie bilances rindām

Pamatlīdzekļi
Piezīmes
numurs

Nekustamais
 īpašums

Pārējie 
pamatlīdzekļi Kopā

SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA:
2014. gada 31. decembrī 164850 164850
Iegāde       -
Izslēgto pamatlīdzekļu sākotnējā
vērtība - - -
Ilgtermiņa ieguldījumi 
nomātajos PL 179220 179220
2015. gada 31. decembrī 344069 344069

UZKRĀTAIS 
NOLIETOJUMS 
2014. gada 31. decembrī - 149947 133334
Nolietojums 100729 16613
Nolietojums bez atlīdzības 
saņemtiem pamatlīdzekļiem - -
2015. gada 31. decembrī 250676 149947

ATLIKUSĪ VĒRTĪBA:
2014. gada 31. decembrī 194122 31515

1 2015. gada 31. decembrī 93365 194122

Krājumi
Piezīmes
numurs

31.12.15 31.12.14

Materiāli
Sporta zirgi 57573 57573

2 Kopā 57573 57573

Debitori
Piezīmes
numurs

31.12.15 31.12.14

3 Pircēju un pasūtītāju parādi 301 964
4 Citi debitori 677

    Avansi par pakalpojumiem
    Norēķini ar norēķinu personām
    PVN pārmaksa
    Uzskaitītais PVN 
    Nākamo periodu izdevumi 

706 3000

Kopā 1684 3964



Nauda
Piezīmes
numurs

31.12.15 31.12.14

Naudas līdzekļi norēķinu kontos un kasē 8124 3076
Kopā 8124 3076

Rezerves fonds
Piezīmes
numurs

31.12.15 31.12.14

5

Rezerves fonds palielinās (samazinās) no 
ieņēmumu un izdevumu starpības pārskata 
periodā
Atlikums perioda sākumā
Izmaiņas pārskata periodā (+,-)
Atlikums pārskata perioda beigās

1582
+9236
10818

11495
-9913
1582

Īstermiņa kreditori
Piezīmes
numurs

31.12.15 31.12.14

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 
Norēķini ar budžetu par nodokļiem un sociālās 
apdrošināšanas maksājumi 

Pārējie kreditori
      Norēķini par darba algu
      Ieturējumi no darba algas
      Saņemti avansi pēc zirgu uzturēšanas 
līgumiem

35699
10595

10785

85344
6923
583

73524
6729

25627

130353
9535
1928

6 Kopā 149928 247696



Skaidrojumi pie ieņēmumu un izdevumu pārskata rindām

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
Piezīmes
numurs

2015 2014

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas, kas tiek iekasētas saskaņā ar 
Statūtiem

10018 9585

7 Kopā: 10018 9585

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Piezīmes
numurs

2015 2014

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas
Fiziskas personas (rezidenti)
Mērķa ziedojumi
Mantiskie ziedojumi

45850

2170

-

28800

800

-

8 Kopā: 48020 29600

Saņemtās dotācijas
Piezīmes
numurs

2015 2014

Latvijas Olimpiskās komiteja
LSFP_budžeta apakšprogramma 09.09.
LSFP_budžeta apakšprogramma 09.09.00
IZM_budžeta apakšprogramma 09.04._sporta 
būves
IZM_budžeta apakšprogramma_SP
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība (ZM subsīdijas)
Rīgas domes IKSD
Sadarbības partneru finansējums
Pašvaldību finansējums

31040
20462
34275
10000

10000
-

17280
0
0

17075
24228
35131
10000

-
22954
16540

0
0

9 Kopā:

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

123057 125928

Piezīmes
numurs

2015 2014

Audzēkņu līdzfinansējums mācību un treniņu 
procesa nodrošināšanai
Ieņēmumi no zirgu uzturēšanas
Ieņēmumi no zirgu pārdošanas
Pārējie ieņēmumi

90137

156603

32327

89754

182160

21787
10 Kopā: 279067 293701



Citi ieņēmumi
Piezīmes
numurs

2015 2014

Starta nauda
Saņemtās soda naudas un līgumsodi
FEI finansējums

5600
-

13327

8056
-
-

Citi ieņēmumi 4270 9459

11 Kopā: 23197 17515

Materiālu izdevumi
Piezīmes
numurs

2014 2013

Izdevumi par kausiem, rozetēm, medaļām, 
diplomiem, ziedi apbalvošanai un noformēšanai

23024 16697

Materiālu izdevumi, kas nepieciešami sporta 
centra “Kleisti” uzturēšanai:
t.sk. pakaišu materiāli
rupjā lopbarība
spēkbarība
dažādi materiāli remontiem, uzturēšanai
degviela un smērvielas traktoriem un pļāvējiem
Pakalpojumu izdevumi, kas nepieciešami sporta 
centra “Kleisti” uzturēšanai:
t.sk. komunālie pakalpojumi
grāmatvedības pakalpojumi
Pārdoto zirgu pašizmaksa 

109098

33904
48390
7258
14225
5321

38837
35449
3388

155596

38719
45722
10771
53046
7338

49151
39716
9435
783

Citi materiāli 19375
12 Kopā 170959 241602

Citi izdevumi
Piezīmes
numurs

2015 2014

Pakalpojumi no ārienes sacensību organizēšanai 
(apsardze, medicīniskā apkalpošana, tulkošana, 
tehniskais nodrošinājums, pasākuma apskaņošanai, 
veterinārā apkalpošana un tml.)

11259 17789

Pārējie izdevumi sacensību un pasākumu 
organizēšanai(viesnīcu izdevumi sportistiem un 
tiesnešiem, ēdināšana, telpu īre, sakaru izdevumi, 
laukumu un šķēršļu īre, zirgu izvietošana un tml.)

8950 7749

Naudas un mantiskās balvas 40550 34898
Komandējumu izdevumi (sportistiem uz 
sacensībām, tiesnešiem uz semināriem)
Pakalpojumi, kas nepieciešami sporta centra 
“Kleisti” uzturēšanai, lai nodrošinātu mācību 
treniņu procesu un visu līmeņu sacensību, semināru
un citu pasākumu organizēšanu

10709

9932

17128

12875

13 Kopā 81400 90439



Skaidrojumi pie ziedojumu un dāvinājumu pārskata noteiktiem mērķiem

Programmas (pasākuma)
vai klienta nosaukums

Ziedojuma
izlietojuma mērķis

Summa
EUR Piezīmes

SPORT DE LUX
Mērķa ziedojums

jāšanas sporta
attīstībai

7000

Finansiāls atbalsts sacensību 
rīkošanai un sportistu treniņu 
procesa nodrošināšanai 
sacensībām gatavošanās 

Pasaules kauss 
CSI2*-W/CSIYH1* Riga Balvu nauda 40000

Sacensībās piedalījās 68 
sportisti ar 130 zirgiem no 6 
valstīm. Kopā bija 9 maršruti. 

LJF  nav  izsniegusi  nekādas  garantijas  un  galvojumus,  vadībai  nav  zināms  par  jebkādiem

apstākļiem,  kas  varētu  radīt  kādas  papildus  saistības.  LJF  aktīvi  nav  ieķīlāti.  LJF  nav  citu

ārpusbilances saistību, izņemot iepriekš minētās.

LJF prezidija locekļi atalgojumu nav saņēmuši. 

No ziedojumiem administrācijas vajadzībām izlietoti  0  eiro.

Pēc pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskatā uzrādīto

informāciju.

Agris Blaus
LJF prezidents

Administratīvo izdevumu pārskats
par 2015. gadu

Nauda
(EUR)

Manta
( EUR)

Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu 
kopsumma

- -

Administratīvie izdevumi - -
Pamatlīdzekļu  iegādes,  ražošanas  vai  uzstādīšanas  izdevumi.
Datorprogrammu,  citu  nemateriālo  ieguldījumu,  kapitāla  līdzdalības
daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi.

- -

Organizācijas  darba  ņēmējiem pārskata  gadā  aprēķinātā  darba  alga,
atlīdzība vai citas darba samaksai pielīdzināmas maksājumu summas
un ar to saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.

- -



Organizācijas  kā  darba  devējas  pārskata  gadā  aprēķinātās  valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātie likumā
paredzētie  maksājumi  darbiniekiem  darbnespējas  gadījumos  (bruto
summās),  naudas  iemaksas  privātajos  pensiju  fondos  un  citi  ar
darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītie naudas maksājumi.

- -

Izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu,
apkuri,  apgaismošanu,  tālruni,  pasta  pakalpojumiem,  kancelejas
izdevumus,  komandējumu  izdevumus,  reklāmas  izdevumus,  kā  arī
organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus.

- -

Agris Blaus
LJF prezidents


