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AKTĪVS

     Posteņa nosaukums Piezīme

31.12.2020, 

EUR

31.12.2019, 

EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi 3939 1166

Pamatlīdzekļi 1 3939 1166

Apgrozāmie līdzekļi 138250 114171

Debitori 2 8121 31024

Nauda 3 130129 83147

Kopā aktīvi 142188 115337  
 

 

PASĪVS

     Posteņa nosaukums Piezīme

31.12.2020., 

EUR

31.12.2019., 

EUR

Fondi 136318.11 86704

Rezerves fonds 4 136318 86704

Iepriekšējo gadu rezerves fonds 86704 111649

Pārskata gada rezerves fonds 49614 -24945

 Īstermiņa kreditori 5870.29 28633

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas6 1921 2238

Pārējie kreditori 5 3949 26395

Kopā pasīvi 142188 115337

 
 

  
Izpilddirektore, 

Pamatojoties uz 29.05.2018 pilnvaru nr.6246                                                    Gunta Sloga 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

par 2020.gadu 

 
 

Posteņa nosaukums 2020, EUR 2019, EUR

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 42528 24677

 Citi ieņēmumi 863744 845783

Ieņēmumi kopā 906272 870460

Izdevumi: 856658 895405

Algas 215776 214189

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 53938 53265

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 1397 730

Citi izdevumi 585547 627221

 Izdevumi kopā 856658 895405

Ieņēmumu un izdevumu kopsumma 49614 -24945  
 

 

 

 

Izpilddirektore, 

Pamatojoties uz 29.05.2018 pilnvaru nr.6246                                                    Gunta Sloga 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats  
par 2020.gadu 

 

Posteņa nosaukums 2020, EUR 2019., 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. 

 

 

 

 

Izpilddirektore, 

Pamatojoties uz 29.05.2018 pilnvaru nr.6246                                                    Gunta Sloga 
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ZIŅOJUMS 
 

pie 2020. 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): 

 

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. 
Anna Peipiņa – biedrības valdes locekle no 17.10.2018. 

Riina Roomus - biedrības valdes locekle no 09.05.2018 līdz 13.12.2020  

Kristel Maran – biedrības valdes locekle no 14.12.2020 

Jolanta Tarasevičiene - biedrības valdes locekle no 18.07.2016. līdz 08.07.2020. 

Viktorija Cieminyte - biedrības valdes locekle no 08.07.2020. 

Olena Ponomarenko - biedrības valdes locekle no 30.04.2019 līdz 13.12.2020 
Maxim Ryabkov - biedrības valdes loceklis no 14.12.2020 
 

5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā 

un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 

Biedrība “Baltijas Mediju izcilības centrs” (BMIC) 2020.gadā turpināja savas aktivitātes un 

pozīciju nostiprināšanu ne tikai Baltijā, bet arī starptautiskā mērogā, kāpinot savu autoritāti 

un atpazīstamību. 2020.gada martā ieviestie Covid-19 pandēmijas ierobežošanai ietekmēja 

arī centra darbību, piespiežot atcelt virkni klātienes tikšanos, konferenču, diskusiju un 

apmācību. Taču pāris mēnešu laikā BMIC izdevās veiksmīgi pārstrukturizēt savu darbību un 

nodrošināt veiksmīgu aktivitāšu norisi tiešsaistes režīmā. Tai skaitā tika izstrādāti jauni 

apmācību modeļi – sērijveida īsākas apmācību nodarbības medijiem ar mentoringa klātbūtni, 

kas notiek ilgākā laika posmā, lai nodrošinātu padziļinātu auditorijas iesaisti. Saturiski 

BMIC turpināja nostiprināt jau iepriekšējos gados iesākto darbības pieeju, koncentrējoties 

uz tādu atbalsta pasākumu sniegšanu mediju organizācijām, kas nostiprina to ilgtermiņa 

attīstību un spēju pielāgoties pārmaiņām satura lietotāju paradumos. BMIC īstenoja 40 

apmācību ciklus, piesaistot 452 dalībnieku un 35 medijus Baltijā. Šīs apmācības nodršināja 

18 treneri un mentori. Būtiski lielāku aktivitāšu apjomu nodrošināja sadarbībā ar 

starptautisko mediju attīstības organizāciju “Internews” īstenotais projekts, kura ietvaros 

žurnālistu apmācības, satura attīstības un medijpratības projekti tika īstenoti gan visu trīs 

Baltijas valstu sabiedriskajos medijos, gan reģionālo mediju redakcijās. BMIC arī turpināja 

īstenot Norvēģijas valdības finansētu projektu, kura ietvaros tiek rīkotas žurnālistu 

apmācības un publiski pasākumi par mediju nozarē aktuālām norisēm, kā arī tiek veidoti 

izglītojoši video materiāli un tiek sagatavotas vēstkopas par  medijiem pieejamiem atbalsta 

pasākumiem, kuras ik mēnesi saņem ap 500 medijos strādājošo. 2020.gadā BMIC sadarbībā 

ar Lielbritānijā bāzēto aģentūru ZINC uzsāka īstenot projektu, kura mērķis ir stiprināt 
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minoritāšu medijus Baltijas reģionā. Tai skaitā tika uzsākts darbs pie minoritātēm domāta 

satura ražošanas apjomu palielināšanas Latvijas Televīzijā, BMIC arī aktīvi rīkoja dažādus 

seminārus, konferences un tiešsaistes tikšanās ar mērķi veicināt sadarbību starp dažādos 

minoritāšu medijos strādājošajiem. 2020.gadā tika būtiski paplašināta BMIC darbība ES 

Austrumu partnerības reģiona valstu (Ukraina, Moldova, Baltkrievija, Gruzija, Armēnija un 

Azerbaidžāna) mediju donoru koordinācijas jomā, cieši sadarbojoties ar Latvijas un 

Lielbritānijas Ārlietu ministrijām. Tika veikta virkne pētījumu, kuros tika pievērsta 

uzmanība Austrumu partnerības reģiona valstu mediju situācijai un tika sniegtas 

rekomendācijas donru un mediju attīstības organizāciju darba uzlabošanai. BMIC arī 

turpināja sadarbību ar Baltijas mediju pētniekiem, tai skaitā veicot pētījumu par reģiona 

medijos strādājošo mūžizglītības problēmām. BMIC vadītāja Gunta Sloga aktīvi iesaistījās 

pie Kultūras ministrijas izveidotās Mediju konsultatīvās padomes darbībā, lemjot par virkni 

Latvijas mediju vides attīstībai svarīgu jautājumu. Tāpat BMIC aktīvi iesaistās Latvijas 

mediju donoru koordinācijas grupas darbā. 

 

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

Galvenās aktivitātes 2020.gadā: 

1.Mediju apmācība 

Par spīti pandēmijas uzliktajiem ierobežojumiem, Baltijas mediju izcilības centrs īstenoja 40 

apmācību nodarbību ciklus, kuros piedalījās 541 dalībnieki – mediju pārstāvji no Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas, kā arī Krievijas. Šo apmācību ciklu ietvaros tika rīkotas arī vairākas 

žurnālistikas skolas, kuru nodarbības notika vairāku nedēļu garumā. Mācības aptvēra plašu 

tematisko loku, no satura plānošanas un veidošanas līdz reklāmas piesaistīšanai, galveno 

uzsvaru liekot uz mediju organizāciju un individuālo žurnālistu spēju strādāt multimediāli, 

lai piemērotos auditorijas paradumu pārmaiņām. Ņemot vērā aizvien pieaugošo 

dezinformācijas izplatību un jo īpaši tās ietekmi uz Covid – 19 pandēmijas novēršanu, tika 

izstrādāta jauna programma medijiem par dezinformācijas kognitīvajiem aspektiem. 

2. Medijpratība 

Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelts gadskārtējais pasākums “Pilna Doma”, taču sadarbībā 

ar visu trīs Baltijas valstu sabiedriskajiem medijiem tika īstenoti īpaši, plašām mediju 

lietotāju grupām domāti mediju pratības projekti. Piemēram, LTV īstenoja jauniešiem 

domātu projektu “Interneta akadēmija”, kas saņēma Latvijas Žurnālistu asociācijas balvu. 

Tāpat BMIC pievērsa uzmanību darbam ar specifiskām auditorijām, piemēram, rīkojot 

mediju pratības tiešsaistes konferenci skolotājiem, kas pulcēja vairāk nekā 250 pedagogus 

no visas Latvijas. Centrs aktīvi ieaistījās vācu raidsabiedrības Deutsche Welle rīkotās 

Baltijas medijpratības konferences rīkošanā. 

3. Austrumu partnerības (AP) programma. 

BMIC turpināja palielināt aktivitātes AP programmas ietvaros, iesaistoties reģiona mediju 

donoru darbības koordinācijas sekretariāta izveidē. BCME piedalījās mediju vides 

jautājumiem veltītos pasākumos AP valstīs, kā arī turpināja izplatīt ikmēneša elektronisko 

vēstkopu reģiona mediju organizācijām par donoru sniegto atbalsta pasākumu iespējām. 

BMIC piesaistītie reģiona mediju eksperti iesaistījās dažādās darba grupās un citos 

pasākumos, kas saistīti ar mediju darbības uzlabošanu reģionā. Centrs aktīvi iesaistījās 

palīdzības sniegšanā Baltkrievijas neatkarīgajiem medijiem, kas tika pakļauti režīma 

represijām. 

4. Pētījumi 

BMIC turpināja nostiprināt savu lomu un ekspertīzi, veicot pētījumus par mediju situāciju 

Austrumu partnerības valstīs, tai skaitā veidojot neatkarīgo mediju datu bāzi un veicot 

padziļinātus pētījumus par atsevišķām valstīm, piemēram, Azerbaidžānu. BMIC arī turpināja 
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sadarbību ar Baltijas mediju pētniekiem, tai skaitā veicot pētījumu par reģiona valstu medijos 

strādājošo mūžizglītības problēmām.  

 

5. Publiskie pasākumi 

BMIC 2020.gadā organizēja vai piedalījās virknē publisku pasākumu, kas lielākoties noritēja 

tiešsaistes režīmā. Centrs piedalījās ikgadējā sarunu festivālā “Lampa”, rīkoja starptautisku 

konferenci par krievvalodīgo mediju situāciju reģionā un, stiprinot sadarbību starp vietējiem 

medijiem, rīkoja tiem paredzētus forumus. 

.  

 

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.  
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(1) Skaidrojums bilances rindai „Ilgtermiņa ieguldījumi” 

KOPĀ

Sākotnējā vērtība

uz 01.01.2019. 8023

iegāde (+) 4169.96

izņemšana no darbības (-) 1549

uz 31.12.2020. 10643.96

Nolietojums

uzkrātais nolietojums uz  01.01.2019. 6857

aprēķināts pārskata gadā (+) 1397

izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības (-) 1549

uzkrātais nolietojums uz 31.12.2020. 6705

Atlikusī vērtība

uz 01.01.2019. 1166

uz 31.12.2020. 3938.56

8023

4170

1549

3939

Pārējie 

pamatlīdzekļi

1549

6705

1166

10644

6857

1397

 
 
 

(2) Skaidrojums bilances rindai „Debitori” 
31.12.2020. 31.12.2019.

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 0 947

Samaksātās drošības naudas 2723 2716

Uzkrātie ieņēmumi 2063

Samaksātie avansa maksājumi par pakalpojumiem 21256

Norēķini ar avansa norēķinu personām 296 55

Nākamo periodu izdevumi 1579 1579

IIN pārmaksa 1317 285

VSAOI pārmaksa 1270 1125

Iemaksas degvielas debetkartēs 129 2

Mazvertigais i nventārs 797

Pārmaksātā darba alga 10

Kļūdaini maksājumi (debitori) 996

KOPĀ: 8121 31024

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. 
 

(3) Skaidrojums bilances rindai „Nauda” 
31.12.2020. 31.12.2019.

Nauda norēķinu kontā 130129 83147

KOPĀ: 130129 83147

 
 

(4) Informācija par fondiem:  

Rezerves fonda atlikums pārskata gada sākumā (01.01.2020.) bija 86704 eiro un gada beigās 

(31.12.2020.) 136434eiro. Rezerves fonds 2020.gadā palielinājās par 49729 eiro, izlietojot 

fonda līdzekļus sabiedrības statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu sasniegšanai. 
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(5) Skaidrojums bilances rindai „Pārējie kreditori” 
31.12.2020. 31.12.2019.

Parādi avansu norēķinu personām 324 388

Uzkrātās saistības 23132

Norēķini ar piegādātājiem 1578 2809

Norēķini par darba algu 82 66

Autoratlīdzibas 1965

KOPĀ: 3949 26395

 
 

(6) Informācija par nodokļiem un nodevām: 

Pārskata gadā budžetā samaksāti sekojoši nodokļi: 

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 78 327.99; t.sk. darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 53 938.42 

- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 65 972.98; 

- Pievienotās vērtības nodoklis EUR 18 523.37; 

- Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR 31.39. 

Uz 31.12.2020. sekojošiem nodokļu maksājumiem vēl nav iestājies maksājuma termiņš: 

- Pievienotās vērtības nodoklis EUR 1920.21 apmērā. 

- Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva EUR 2.86 apmērā. 

- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 4 049.25 apmērā 

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 7759.12 

Uz 31.12.2020. biedrībai nav nokavēti nodokļu maksājumi. 

Nodokļu atvieglojumi netika saņemti. Nodokļu atlaides nebija piešķirtas. 

 

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.  

 

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 izpilddirektors ir saņēmis pārskata gadā bruto algu EUR 

38135.84 apmērā.  

Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2020.gadā ir 9. 

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 19.04.2021. 

 

2021. gada 19.aprīlī 

 

Izpilddirektore, 

Pamatojoties uz 29.05.2018 pilnvaru nr.6246                                                    Gunta Sloga  
 


