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AKTĪVS

     Posteņa nosaukums

31.12.2018., 

EUR

31.12.2017., 

EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi 1246 5019

II. Pamatlīdzekļi 1246 5019

Pārējie pamatlīdzekļi 1246 5019

Apgrozāmie līdzekļi 113575 137399

II. Debitori 5602 6543

III. Nauda 107973 130856

Kopā aktīvi 114821 142418  
 

 

PASĪVS

     Posteņa nosaukums

31.12.2018., 

EUR

31.12.2017., 

EUR

I. Fondi 111649 140817

Rezerves fonds 111649 140817

Iepriekšējo gadu rezerves fonds 140817 83514

Pārskata gada rezerves fonds -29168 57303

II. Īstermiņa kreditori 3172 1601

Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 6 269

Pārējie kreditori 3166 1332

Kopā pasīvi 114821 142418

 
 

  
Izpilddirektors                                                    Jānis Siksnis 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

par 2018.gadu 

 
 

Posteņa nosaukums 2018., EUR 2017., EUR

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 

iemaksas

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.

III. Saņemtās dotācijas.

IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. 53043 21705

V. Citi ieņēmumi. 421331 456241

VI. Ieņēmumi kopā. 474374 477946

VI. Izdevumi. 503542 420643

1. Naudas maksājumi personām 0 0

2. Materiālu izdevumi. 0 0

3. Algas. 129775 119494

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 33524 28306

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana. 3773 4232

6. Citi izdevumi. 336470 268611

VII. Izdevumi kopā. 503542 420643

VIII. Ieņēmumu un izdevumu kopsumma -29168 57303  
 

 

 

 

Izpilddirektors                                                    Jānis Siksnis 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats  
par 2018.gadu 

 

Posteņa nosaukums 2018., EUR 2017., EUR

I. Atlikums pārskata gada sākumā. -                   -                   

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 

kopsumma. -                   -                   

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi).

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

1.2. Fiziskās personas (rezidenti).

1.3. Anonīmie (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi).

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. -                   -                   

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi).

1.1. Statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem.

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

1.2. Administratīvajiem izdevumiem.

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi).

2.1. Statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem.

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

IV Atlikumi pārskata gada beigās -                   -                   

 
Pārskata un iepriekšējos gados biedrība nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus. 

 

 

 

 

Izpilddirektors                                                    Jānis Siksnis 
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ZIŅOJUMS 
 

pie 2018. gada pārskata 

Vadības ziņojums 

 

1. Organizācijas pilns nosaukums: Biedrība “Baltijas Mediju izcilības centrs”. 

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008244518 

Reģistrācijas datums biedrību un nodibinājumu reģistrā: 2015.gada 17.novembris 

 

3. Organizācijas juridiskā adrese: Stabu iela 31B-25, Rīga, LV-1011 

 

4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, 

amatā stāšanās datums): 

Valde:  

Anda Rožukalne – biedrības valdes locekle no 17.11.2015.- 09.05.2018. 

Mart Raudsaar – biedrības valdes loceklis no 17.11.2015.- 09.05.2018. 

Bettina Ruigies - biedrības valdes locekle no 09.05.2018.-28.12.2018. 

Aiste Žilinskiene – biedrības valdes locekle no 17.11.2015. 

Andres Joesaar – biedrības valdes loceklis no 17.11.2015. 

Nika Aleksejeva - biedrības valdes locekle no 09.05.2018. 

Riina Roomus biedrības valdes locekle no 09.05.2018. 

Jolanta Tarasevičiene - biedrības valdes locekle no 18.07.2016. 

Anna Peipiņa – biedrības valdes locekle no 17.10.2018. 

Petra Raschkewitz - biedrības valdes locekle no 28.12.2018. 

 

5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un 
atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 
2018. gadā biedrība “Baltijas Mediju izcilības centrs” (turpmāk – BMIC) turpināja 

dinamisku attīstību, iesaistoties jaunās un plašākās aktivitātēs. Projekti kļūst arvien 

daudzveidīgāki un vērsti uz mediju ilgtermiņa attīstību, jo tikai tā mūsu sadarbības partneri 

var veiksmīgi pielāgoties straujām auditorijas paradumu izmaiņām. BMIC īstenoja 38 

apmācību nodarbības, kurās piedalījās 217 mediju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un 

Igaunijas. Sadarbībā ar starptautisko mediju organizāciju Internews 2018. gadā sākām 

īstenot savu līdz šim apjomīgāko projektu visās Baltijas valstīs, kura ietvaros divu gadu 

laikā notiks darbs gan pie reģionālo, gan sabiedrisko mediju nākotnes attīstības vīzijas un 

darbības modeļu izstrādes. Atbalstot jaunu ideju īstenošanu, 2018.gadā tika īstenotas 

iniciatīvas jaunu mediju attīstībai krievu valodā – gan start-up konkurss Daugavpilī, gan 

mediju hakatons Narvā. Arī centra medijpratības aktivitātes aptvēra arvien plašāku 

auditoriju – gan īstenojot populāro vidusskolēnu medijpratības konkursu “Pilna doma”, gan 

veicot aptauju un izdarot secinājumus par mediju satura ietekmi uz vēlētāju izvēli Latvijas 

parlamenta vēlēšanās 2018.gada oktobrī. BMIC paplašināja aktivitātes Austrumu 

partnerības (EaP) valstīs, kas bija iespējams, pateicoties komandas kapacitātes veicināšanai. 

Sākām izdot ikmēneša elektronisko apkārtrakstu “Funds4Media”, kurā tiek apkopotas 

donoru piedāvātās finansējuma iespējas medijiem no EaP valstīm. Tika papildināta EaP 

valstu neatkarīgo masu mediju datu bāze, kas donoriem parāda mediju ainu konkrētajā 

valstī. 2018.gadā tika padziļināti strādāts pie centra atpazīstamības veicināšanas gan Baltijā, 

gan ārpus tās. BMIC organizēja mediju videi svarīgus publiskos pasākumus – Baltijas 
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krievu valodas mediju forumu Rīgā, konferenci par mediju ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem 

Latvijā un citās valstīs, diskusijas sarunu festivālā LAMPA u.c. BMIC vadība un 

konsultanti regulāri uzstājās kā eksperti augsta līmeņa starptautiskos pasākumos par cīņu 

pret dezinfomācijas izplatību, vēlēšanu drošības veicināšanu un mediju situāciju reģionā.  

 

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas: 

Galvenās aktivitātes 2018. gadā:  

1.Mediju apmācība.  

BMIC īstenoja 38 apmācību nodarbības, kurās piedalījās 217 mediju pārstāvji no Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas. Nodarbības vadīja 10 mentori un treneri; apmācībās piedalījās 16 

mediju uzņēmumi no visām Baltijas valstīm. Mācības aptvēra plašu tematisko loku, no 

satura veidošanas līdz jauno tehnoloģiju izmantošanai un jaunu mediju platformu 

apgūšanai.  

 

2.Medijpratība 

Arī 2018.gadā BMIC organizēja medijpratības projektu vidusskolēniem “Pilna doma”, kura 

ietvaros notika pieredzējušu žurnālistu lekcijas skolā par kvalitatīvas žurnālistikas nozīmi, 

kā arī interneta spēle par medijpratības jautājumiem. Veicinot plašākas sabiedrības kritisko 

domāšanu, BMIC organizēja konferenci par mediju satura ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem 

Latvijā un citās valstīs.  

 

3.Mediju inovācijas 

2018.gadā BMIC organizēja divus reģionālos pasākumus jaunu krievvalodīgo mediju 

attīstībai – mediju start-up ideju konkursu Daugavpilī un mediju hakatonu Narvā. Konkursu 

uzvarētāji ieguva finansiālu atbalstu savas interneta mediju idejas attīstībai. Ideju konkursā 

Daugavpilī sacentās septiņas komandas, savukārt Narvas hakatonā piedalījās aptuveni 80 

dalībnieku. 

 

4.Austrumu partnerības programma. 

Būtiski palielinātas BMIC aktivitātes EaP programmas ietvaros, pateicoties komandas 

kapacitātes stiprināšanai. Sākta ikmēneša digitālā apkārtraksta “Funds4media” izplatīšana 

par finansējuam iespējām EaP valstu medijiem, kā arī publicēts ikgadējais EaP valstu 

neatkarīgo mediju vides pētījums. EaP programmas vadītājs devās izpētes braucienos uz 

Moldovu, Gruziju un Ukrainu, lai klātienē tiktos ar šo valstu mediju un donoru 

organizācijām.  

 

5.Pētījumi 

BMIC sadarbībā ar domnīcu “Providus” veica iedzīvotāju aptauju, lai novērtētu mediju 

satura ietekmi uz vēlētāju izvēli un Latvijas parlamenta vēlēšanu rezultātiem. Aptaujā 

iegūtie dati tika analizēti konferencē “Ceļā uz drošām vēlēšanām”, kurā ar pieredzi par 

mediju ietekmi uz vēlēšanu iznākumu dalījās arī citu valstu eksperti.  

 

6.Publiskie pasākumi 

2018.gadā BMIC organizēja vairākus mediju videi nozīmīgus publiskos pasākumus. 

Janvārī Rīgā notika BMIC un “Aktis” kopīgi rīkotais Baltijas krievu valodas mediju 

forums, kurā tika analizēts krievu mediju saturs un auditorijas visās Baltijas valstīs. Mediju 

un politisko kampaņu ietekme uz vēlētāju izvēli tika analizēta starptautiskajā konferencē 

“Ceļā uz drošām vēlēšanām - Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas un Īrijas 

pieredze”. Sarunu festivālā LAMPA notika trīs BMIC organizētas diskusijas par žurnālistu 

un politiķu attiecībām priekšvēlēšanu laikā un datu apstrādi, piefiksējot dezinformācijas 
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gadījumus. BMIC arī organizēja publisku diskusiju par pilsonisko iniciatīvu nozīmi 

Nīderlandes vēstniecības rīkotā pasākumā par godu ANO starptautiskajai cilvēktiesību 

dienai.   

 

Atsevišķu finanšu pārskata posteņu skaidrojums 

 

7. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem: 

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” un LR Ministru kabineta 

2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 

arodbiedrību gada pārskatiem”. 

Biedrības pārskata gads ir 12 mēnešu periods no 1.janvāra līdz 31.decembrim. 

 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši sekojošiem grāmatvedības principiem: 

- Pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk; 

- Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

• pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam saņemtie ienākumi un ar tiem saistītie 

izdevumi; 

• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojumu summas; 

• ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas, neatkarīgi no 

maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma, izņemot 

saņemto finansējumu uzskaiti – tie tiek atzīti ieņēmumos saņemšanas brīdī, 

neatkarīgi no to izlietojuma perioda. 

• aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

• saimnieciskie darījumi gada pārskatā uzrādīti, ņemot vērā ne vien juridisko formu, 

bet arī ekonomisko saturu un būtību. 

 

Pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības 

norakstījumus, arī pārskata gadā un iepriekšējos gados iegrāmatotās ikgadējās 

pamatlīdzekļu nolietojuma summas.  

 

Skaidrojums bilances rindai „Ilgtermiņa ieguldījumi” 

KOPĀ

Sākotnējā vērtība

uz 01.01.2018. 10441

iegāde (+) 0

izņemšana no darbības (-) 2084

uz 31.12.2018. 8357

Nolietojums

uzkrātais nolietojums uz  01.01.2018. 5422

aprēķināts pārskata gadā (+) 3773

izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības (-) 2084

uzkrātais nolietojums uz 31.12.2018. 7111

Atlikusī vērtība

uz 01.01.2018. 5019

uz 31.12.2018. 1246

10441

2084

1246

Pārējie 

pamatlīdzekļi

2084

7111

5019

8357

5422

3773
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Skaidrojums bilances rindai „Debitori” 
31.12.2018. 31.12.2017.

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem

Samaksātās drošības naudas 2523 2721

Norēķini ar avansa norēķinu personām 64 55

Nākamo periodu izdevumi 1130 1860

IIN pārmaksa 931 864

VSAOI pārmaksa 865 1042

Iemaksas degvielas debetkartēs 89

URVN pārmaksa 1

KOPĀ: 5602 6543

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. Pārskata periodā Sabiedrībai nav 

bijuši nedroši parādi. 
 

Skaidrojums bilances rindai „Nauda” 
31.12.2018. 31.12.2017.

Nauda norēķinu kontā 107973 130856

KOPĀ: 107973 130856

 
 

Informācija par fondiem:  

Rezerves fonda atlikums pārskata gada sākumā (01.01.2018.) bija 140817 eiro un gada 

beigās (31.12.2018.) 111649 eiro. Rezerves fonds 2018.gadā samazinājās par 29168 eiro, 

izlietojot fonda līdzekļus sabiedrības statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 

 

Informācija par kreditoriem: 
Skaidrojums bilances rindai „Pārējie kreditori” 

31.12.2018. 31.12.2017.

Parādi avansu norēķinu personām 388 429

Uzkrātās saistības 484 120

Norēķini ar piegādātājiem 1701 717

Norēķini par darba algu 593 66

KOPĀ: 3166 1332

 
 

Informācija par ieņēmumiem un izdevumiem 

Pārskata gadā saņemtie finansējumi tiek atzīti ieņēmumos, uzrādot tos Ieņēmumu un 

izdevumu pārskata rindā “Citi ieņēmumi”. Daļai saņemto finansējumu konkrētu mērķu 

īstenošanai, projektu ieviešana (attiecīgi izmaksas) radīsies nākamajā pārskata periodā. 

Ņemot vērā grāmatvedības uzskaites metodiku, ieņēmumi tiek atzīti finansējuma 

saņemšanas brīdī. Aptuvenās izmaksas, kas radīsies nākamajā pārskata periodā, bet par ko 

jau ir saņemts finansējums un ir atzīti ieņēmumi pārskata periodā, sastāda EUR 104738. 

 

Informācija par nodokļiem un nodevām: 

Pārskata gadā budžetā samaksāti sekojoši nodokļi: 

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 49222,83; 

- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 36625,57; 

- Pievienotās vērtības nodoklis EUR 9995,53; 

- Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR 25,57. 
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- Uzņēmumu ienākuma nodoklis EUR 0,36. 

Uz 31.12.2018. sekojošiem nodokļu maksājumiem vēl nav iestājies maksājuma termiņš: 

- Pievienotās vērtības nodoklis EUR 4,81 apmērā. 

- Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR 0,72 apmērā. 

Uz 31.12.2018. biedrībai nav nokavēti nodokļu maksājumi. 

Nodokļu atvieglojumi netika saņemti. Nodokļu atlaides nebija piešķirtas. 

 

Būtiskas saistības, kas nav ietvertas bilancē, nav. 

Biedrības pārvaldes institūcijas locekļi nav saņēmuši bruto algu vai atlīdzību pārskata 

periodā. Biedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir pilnvarojuši izpilddirektoru pārstāvēt 

biedrības intereses. Biedrības izpilddirektori ir saņēmuši pārskata gadā bruto algu EUR 

45690,03 apmērā.  

Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2018.gadā ir 7. 

Pārskata gadā biedrība „Baltijas Mediju izcilības centrs” nav saņēmusi dotācijas. 

Veicot darījumus vai maksājumu operācijas ārvalstu valūtā, summas tiek pārrēķinātas eiro 

atbilstoši Eiropas Centrālās bankas noteiktam valūtu kursam. 

Gada pārskatu pārbaudīja zvērināts revidents. 

Gada pārskats apstiprināts 22.03.2019. 

 

 

2019. gada 22.martā  

 

Izpilddirektors __________________________________Jānis Siksnis 

 
 

 

 


